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WSPÓŁCZESNE TRENDY W ROZWOJU USŁUG
NA PRZYKŁADZIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
PODKARPACIA

Abstrakt
Współczesne trendy w rozwoju obiektów noclegowych są nierozłącznie dostosowane do potrzeb
i wymagań potencjalnych gości. DuŜa konkurencyjność na rynku usług hotelarskich sprawia, Ŝe oferta hoteli
i innych obiektów noclegowych jest coraz bardziej zróŜnicowana. Turyści nie tylko zwracają uwagę na wysoką
jakość oferowanych usług, ale równieŜ na unikatowość danej oferty.
Celem opracowania jest przedstawienie współczesnych trendów propagujących rozwój róŜnego
typu obiektów noclegowych na terenie Podkarpacia. W niniejszej pracy ujęto metodę obserwacji, wywiadu
oraz analizę dostępnych materiałów źródłowych z zakresu trendów w rozwoju bazy noclegowej.
Na terenie województwa podkarpackiego obserwujemy ciągły wzrost ilości nowo powstałych
hoteli róŜnych kategorii. W dobie wzrostu tempa Ŝycia, duŜym zainteresowaniem ze strony klientów
cieszą się hotele oferujące usługi typu spa & wellness. Hotele tego typu zachęcają klientów
przede wszystkim bogatą róŜnorodnością zabiegów relaksacyjnych i regeneracyjnych. Ponadto,
na terenie Podkarpacia obserwujemy rozwój gospodarstw agroturystycznych oferujących odpoczynek
na łonie natury. Turystów przyciągają takŜe niepowtarzalne w swoim rodzaju hotele typu boutique oraz
obiekty nastawione na aktywny wypoczynek klientów.
Słowa kluczowe: trendy, usługi hotelarskie, obiekty noclegowe

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF SERVICES BASED ON THE ACCOMMODATION
FACILITIES OF PODKARPACIE

Abstract
Modern trends in the development of accommodation facilities are inherently suited to the
needs and requirements of potential guests. The high competitiveness in the hospitality market
makes the offer of hotels and other accommodation facilities more diverse. Tourists not only pay
attention to the high quality of provided services, but also to the uniqueness of the specific offer.
The purpose of this paper is to present contemporary trends that promote the development of
different types of accommodation facilities in Podkarpacie. The method of observation has been
used in this paper, as well as, interviews and analysis of the available source material concerning
trends in the development of accommodation facilities.
In Podkarpacie the continuous rise of newly established hotels of different categories can be
observed. In the era of increased pace of life, very popular among the customers are hotels
offering spa and wellness services. This type of hotels, above all, encourage customers with a rich
variety of relaxation, and regeneration therapies. In addition, in Podkarpacie the development
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of agritourism farms, offering rest in the bosom of nature can be observed. Tourists are also
attracted by the unique of its kind boutique hotels, and recreation-oriented facilities.
Keywords: trends, hotel services, accommodation facilities

1. Wprowadzenie
Walka konkurencyjna na rynku hotelarskim spowodowana poszukiwaniem nowych
i zawłaszczaniem zajętych segmentów rynku doprowadza do podejmowania
działań mających na celu zwrócenie uwagi potencjalnego klienta, zatrzymanie klienta
pozyskanego lub odebranie go konkurencji. Hotelarze starają się wszelkimi sposobami
dostosować do potrzeb gości, wymyślając coraz to nowe usługi dodatkowe, organizując
nietypowe imprezy lub budując nietypowe obiekty. Czasem działania te doprowadzają
do duŜej standaryzacji oferowanego produktu (niektóre hotele ekonomiczne), innym
razem do wyrafinowanej indywidualizacji (np. w hotelach typu boutique), zawsze jednak
prowadzą do rozwoju tej waŜnej części gospodarki turystycznej1.
Działające na współczesnym rynku turystycznym obiekty hotelarskie, w celu
przetrwania na konkurencyjnym rynku turystycznym, zmuszone są do poszukiwania
nowych rozwiązań pozwalających uzyskać im przewagę konkurencyjną. DuŜe szanse
w tym zakresie stwarzają prozdrowotne trendy i tendencje występujące na rynku
turystycznym, a zwłaszcza moŜliwość wykorzystania potencjału rozwojowego szeroko
rozumianej turystyki zdrowotnej. Współcześnie na europejskim rynku usług turystycznych
uwidacznia się bowiem wyraźna tendencja wzrostu zainteresowania turystyką zdrowotną
wraz z nowymi rodzajami usług o charakterze prozdrowotnym. Terminy, jak turystyka
zdrowotna, wellness czy spa są coraz bardziej zauwaŜalne na rynku hotelarskim,
a panująca moda na zdrowy styl Ŝycia sprawia, Ŝe funkcja turystyczno-zdrowotna nabiera
dziś duŜego znaczenia w większości obiektów hotelarskich.
To właśnie tworzenie pionów działalności o charakterze rekreacyjnym, sportowym
i zdrowotnym, w odpowiedzi na potrzeby współczesnego turysty, jest obecnie
jednym z waŜniejszych kierunków tworzenia, atrakcyjnej, a zatem konkurencyjnej
oferty przedsiębiorstwa hotelarskiego. Dzięki rozszerzeniu podstawowej działalności
o usługi dodatkowe, cieszące się zainteresowaniem wśród potencjalnych gości, obiekt
hotelarski moŜe zwiększyć wykorzystanie bazy noclegowej i uzyskać dodatkowe źródło
przychodów2.

2. Hotele typu boutique
Hotele typu boutique cieszą się coraz większą popularnością zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Są to zwykle obiekty nieduŜe, posiadające od 40 do 50 pokoi, ale ze
wszystkimi udogodnieniami, jakie występują w wytwornych obiektach tego rodzaju,
jedynie mniejszego rozmiaru. Są to obiekty charakteryzujące się unikatowością. KaŜdy
pokój w takim hotelu jest urządzony w innym stylu. Klient nie znajdzie dwóch takich

1

2

M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2009, s. 323–324.
A. Panasiuk, D. Szostak, Hotelarstwo – usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 347.

238

Współczesne trendy w rozwoju usług na przykładzie obiektów noclegowych Podkarpacia

samych pokoi. Zwykle są to obiekty luksusowe, oferujące usługi na poziomie hoteli
cztero- lub pięciogwiazdkowych.
Pierwsze hotele tego typu powstały w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej
Brytanii. Ich lokalizacja to głównie zurbanizowane tereny Londynu, San Francisco oraz
Nowego Yorku. Hotele boutique nazywane były hotelami w europejskim stylu. Charakter
takiego hotelu – wyróŜniającego się od pozostałych hoteli – wyklucza pojedynczą
definicję. Określenie boutique hotel przypisywane jest załoŜycielowi nowojorskiego hotelu
„The Morgans”. Steve Rubell zapytany o charakterystykę swojego hotelu powiedział,
Ŝe inne hotele to duŜe sklepy z wieloma oddziałami, zaś the Morgans to pojedynczy
butik. Hotele butikowe są coraz bardziej popularne i powstają w takich miastach, jak:
Bangkok, Singapur, Hongkong czy Tajwan. Pojawiają się równieŜ w nietypowych
miejscach, jak na przykład Islandia czy Peru.
Interesującym przykładem tego typu hotelu jest the Library Hotel znajdujący się
w Nowym Yorku. Koncepcja powstania hotelu została zainspirowana przez Klasyfikację
Dziesiętną Deweya. KaŜde z dziesięciu pięter w hotelu naleŜy do jednej z dziesięciu
kategorii systemu klasyfikacji zbiorów bibliotecznych, wliczając po kolei nauki społeczne,
literaturę, języki, historię, technologię, filozofię, sztukę czy religię. Natomiast
w kaŜdym z 60 pokoi (fot. 1), znajdujących się w hotelu moŜna odnaleźć unikatową
kolekcję ksiąŜek i dzieł sztuki.

Fot. 1. Pokój hotelowy – Library Hotel, Nowy York
Źródło: http://www.kayak.co.uk/New_York-Hotels.The_Library_Hotel-Photos.7028.p.ksp

Hotel posiada równieŜ czytelnię zlokalizowaną na drugim piętrze, która jest dostępna
dla gości przez 24 godziny na dobę (fot. 2). Z czytelni moŜna podziwiać przepiękne
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widoki na Madison Avanue oraz Library Way. Ponadto, moŜna tutaj znaleźć mnóstwo
róŜnych ksiąŜek i delektować się gratisową kawą czy herbatą. Na dachu hotelu znajduje
się the Writer’s Den, a takŜe Poetry Garden – ogród i taras, gdzie w ciągu dnia moŜna
zachwycać się urokami otaczającej hotel architektury Nowego Yorku, zaś wieczorem to
miejsce zamienia się w salę klubową serwującą najrozmaitsze koktajle.

Fot. 2. Czytelnia – Library Hotel, Nowy Jork
Źródło: http://www.libraryhotel.com/hotel.html

Hotele typu boutique powstają często na skutek przekształcenia i modernizacji
starych pałaców, zamków, klasztorów. KaŜdy budynek zabytkowej rezydencji jest dziełem
architektonicznym, którego historia w oprawie lokalizacji i otoczenia wraz z dostępnością
komunikacyjną, w istotny sposób wpływają na postrzeganie przez gości atrakcyjności
kompleksu pełniącego funkcję hotelarską3. Czasami hotele butikowe projektowane
są przez znanych architektów, a urządzane przez sławnych projektantów. W związku
z tym w boutique hotelu kaŜdy pokój czy teŜ apartament ma swój unikalny charakter.
Co więcej, tego typu obiekty są niezaleŜne od sieci korporacji, a klienci nie czują się
tutaj anonimowo dzięki indywidualnemu traktowaniu przez kaŜdego z pracowników.
Pierwsze boutique hotele w Polsce powstawały na początku lat 80. ubiegłego
stulecia. Było to kilka małych hoteli rozsianych po całym kraju. Aktualnie widoczne jest
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Tego typu obiekty tworzą odrębną kategorię
miejsc wypoczynku, które są coraz bardziej popularne w naszym kraju4.
Interesująca aranŜacja wnętrz, wysoki standard oferowanych usług, ciekawa
lokalizacja to elementy charakterystyczne dla tego typu hoteli. Przykładem takiego hotelu
3

R. Rouba, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo
Naukowe, Łódź 2012, s. 109.

4

http://www.turinfo.pl/p/ak_id,6250,,luxury_boutique_hotel,indywidualny_charakter,hotele,nowy_trend,siedlisko_morena.html
(dostęp z dnia 05.07.2012).
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na terenie województwa podkarpackiego jest Grand Hotel znajdujący się w centrum
Rzeszowa, w pobliŜu rynku. Architekturę zewnętrzną hotelu wyznaczyły dwie
historyczne kamienice połączone nowo powstałymi oficynami. Wnętrza hotelu (fot. 3) to
niepowtarzalne, wyszukane i nowoczesne rozwiązania5. Hotel oferuje do dyspozycji
swoich gości 40 pokoi, w tym 14 pokoi o podwyŜszonym standardzie, 1 apartament,
24 pokoje standardowe i 1 pokój przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Fot. 3. Hall hotelowy – Grand Hotel
Źródło: http://www.grand-hotel.pl/

Pokoje w Grand Hotelu cechuje przede wszystkim róŜnorodność (fot. 4). KaŜdy
z nich został indywidualnie urządzony, zaś myślą przewodnią architektów i dekoratorów
wnętrz było hasło: „Twój Drugi Dom”, stąd teŜ zostały one urządzone i wyposaŜone
podobnie jak luksusowe apartamenty, w których królują miękkie wykładziny, Ŝywe
kwiaty i wyszukane oświetlenie. Wystrój pomieszczeń jest elegancki i sprzyja pracy
oraz wypoczynkowi6.

Fot. 4. Pokój hotelowy – Grand Hotel Rzeszów
Źródło: http://www.grand-hotel.pl/pokoje-w-kilku-slowach.html

5
6

http://www.grand-hotel.pl/grand-w-kilku-slowach.html (dostęp z dnia 05.07.2012).
http://www.rezerwuje.pl/hotel/Rzeszow/Grand_Hotel (dostęp z dnia 05.07.2012).
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3. Usługi spa & wellness
Kolejnym powszechnie występującym trendem na terenie województwa
podkarpackiego jest świadczenie przez hotele innowacyjnych usług spa i wellness.
MoŜna zauwaŜyć, iŜ w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele hoteli i innych
obiektów noclegowych oferujących usługi i zabiegi spa oraz wellness. Bazę hotelową
dostosowuje się dzisiaj tak, by słuŜyła odzyskiwaniu sił fizycznych i psychicznych
przez naraŜonego na duŜe dawki stresu zapracowanego człowieka, u którego
zapotrzebowanie na wypoczynek stale się zwiększa7.
W Polsce usługi spa & wellness postrzegane są jako jeden z elementów
ekskluzywnego stylu Ŝycia, na które mogą sobie pozwolić tylko nieliczni, tymczasem
uzdrowiska i hotele kierują swoją ofertę równieŜ dla gości średnio zamoŜnych. Średnio
zamoŜny turysta oraz biznesman coraz częściej poszukują bazy umoŜliwiającej mu
doraźne odreagowanie stresującej uciąŜliwości Ŝycia codziennego. Ponadto coraz więcej
ludzi mających za sobą okres pracy zawodowej dopiero wtedy znajduje czas na zabiegi
lecznicze, spowalniające procesy starzenia się. Wzrasta równieŜ liczba dni wolnych
od pracy, które mogą być wykorzystywane na krótkotrwałą, intensywną i skuteczną
regenerację sił8.
Studio wellness zlokalizowane w Grand Hotelu w Rzeszowie stanowi uzupełnienie
bogatej oferty usługowej hotelu. Do uŜytku gości hotel oddaje zarówno saunę parową,
jak i suchą. Po wizycie w saunie klienci mogą skorzystać z ochłodzenia w balii
wypełnionej krą lodową. Dodatkowe atuty strefy wellness hotelu stanowią jacuzzi (fot. 5)
oraz urządzenia fitness dające moŜliwość odpręŜenia i podniesienia kondycji fizycznej.

Zdj. 5. Hotel Grand w Rzeszowie – strefa wellness
Źródło: http://www.grand-hotel.pl/wellness-studio.html

7

8

J. Merski, C. Witkowski, Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej,
WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 385.
J. Bergier, J. śbikowski, Hotelarstwo. Stan i kierunki rozwoju, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa
Jana Pawła II, Biała Podlaska 2008, s. 183.
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ZróŜnicowane zabiegi spa & wellness moŜna znaleźć w ofercie Dworu Kombornia.
Dwór Kombornia Hotel & Spa (fot. 6) to ziemiańska siedziba, której historia sięga
XVI w. Jest jednym z lepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych na Podkarpaciu.
Obejmując powierzchnię 10 hektarów, mieści czterogwiazdkowy, luksusowy Hotel Spa
z bogatą infrastrukturą wellness oraz Centrum Konferencyjne i bankietowe. PołoŜenie
Dworu Kombornia na skraju Czarnorzecko-StrzyŜowskiego Parku Krajobrazowego,
w Beskidzie Niskim czyni go doskonałym punktem startowym wypraw mających
na celu poznanie spuścizny kulturowej oraz atrakcji turystycznych i przyrodniczych
Podkarpacia9.

Fot. 6. Dwór Kombornia Hotel & SPA
Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/pory-roku/category/22-pory-roku?start=19

SPA Dwór Kombornia posiada w swojej ofercie ponad 100 zabiegów na ciało, twarz,
dłonie, stopy i włosy. DuŜa część z nich to zabiegi, masaŜe i rytuały z egzotycznych dla
Europejczyków obszarów kulturowych: japońskiego, tajskiego, hinduskiego, hawajskiego
i afrykańskiego. Orientalne Spa (fot. 7) – to nie tylko niezwykłe zabiegi i egzotyczna
atmosfera. Sens orientalnego Spa polega przede wszystkim na dąŜeniu do duchowej
doskonałości i wewnętrznej harmonii. Cierpliwość cechująca kulturę Dalekiego Wschodu
i filozoficzny stosunek do upływu czasu sprawiły, Ŝe w wielowiekowym procesie
doskonalenia zabiegi terapeutyczne osiągnęły skuteczne formy subtelnego oddziaływania
na naturę ludzkiej istoty tak, by zachować ją w zdrowiu, dać ukojenie i spokój, przywrócić
piękno i radość.
Zabiegi spa & wellness oferowane przez Dwór Kombornia łączą mądrość i
doświadczenie Dalekiego Wschodu z jakością, jakiej oczekuje się w najlepszych
europejskich salonach spa. Z synergii prastarych rytuałów i najnowszych osiągnięć
9

http://www.dworkombornia.pl/pl/hotel-spa (dostęp z dnia 20.07.2012).
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kosmetologii zrodziła się wyszukana pielęgnacja, jakiej mogą doświadczyć klienci hotelu
za sprawą profesjonalnej kadry, egzotycznych olejków i pachnideł oraz luksusowych
kosmetyków. Oprócz rytuałów i zabiegów orientalnych goście mogą skorzystać z szerokiej
gamy zabiegów kosmetycznych w Instytucie Kosmetycznym BABOR wykonywanych
przy uŜyciu profesjonalnych produktów10.

Fot. 7. Spa – Dwór Kombornia
Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/category/58-spa-dwor-kombornia

Przykładem hotelu oferującego usługi spa & wellness na Podkarpaciu jest
czterogwiazdkowy Blue Diamond Hotel Wellness & SPA. Nowoczesna architektura hotelu
z przytulnym wnętrzem sprawia, iŜ goście przenoszą się tutaj w krainę spokoju
i wytchnienia i całkowicie zapominają o wszelkich problemach dnia codziennego.
Strefa relaksu hotelu obejmuje:
basen z systemem hydromasaŜy i wbudowanym drink barem,
łaźnie – parową i solankową,
sauny – fińską i relaksacyjną,
strefę schładzania – na którą składają się: wiadro fińskie, misa z kostkami lodu oraz
studnia z lodowatą wodą,
tepidarium z podgrzewanymi leŜakami,
profesjonalną siłownię.








Blue Diamond Hotel Wellness & SPA to równieŜ miejsce dla osób kochających urodę
i ceniących sobie najwyŜszą jakość usług kosmetycznych. Zastosowanie innowacyjnych
technologii oraz profesjonalnych kosmetyków francuskich firm pozwoliło na stworzenie
oferty, która zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta, a bogata oferta masaŜy
i rytuałów pomoŜe gościom na nowo odkryć swoje wnętrze.
10

http://www.dworkombornia.pl/pl/spa/spa-dwor-kombornia (dostęp z dnia 23.07.2012).
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3.1. Spa & wellness w obiektach uzdrowiskowych
W coraz większym stopniu turystyka zdrowotna nie jest jedynie utoŜsamiana
z turystyką uzdrowiskową (sanatoryjną), ale takŜe z taką, która rozumiana jest w
kontekście zdrowia, jako nie tylko braku choroby, ale takŜe pełni energii, dobrego
samopoczucia, dobrostanu psychofizycznego, odporności ogólnej oraz większej chęci
do pracy. W układzie działań zmierzających do podniesienia poziomu tak rozumianego
zdrowia obecność zespołów rekreacyjno-wypoczynkowych na bazie hotelu ma spore
i rosnące znaczenie11.
Zasoby naturalne, geologiczne i florystyczne Podkarpacia oraz cechy urbanizacyjne
tworzą moŜliwości turystycznego ich wykorzystania, w tym szczególnie leczniczego.
Produktem uzdrowiskowym nazywamy wszystkie dobra i usługi, które moŜna nabyć
odpłatnie lub bezpłatnie w miejscowości uzdrowiskowej, a które umoŜliwiają leczenie
i uprzyjemniają pobyt kuracjuszom. Funkcje te pełnią np. obiekty mieszkalne, zakłady
przyrodolecznicze, parki, środki komunikacji, placówki kulturalne, słuŜby porządkowe,
jak równieŜ otoczenie naturalne oraz ekologiczne. Infrastruktura w uzdrowiskach jest
znacznie bogatsza i róŜnorodna, w porównaniu z miejscowościami wczasowymi,
wypoczynkowymi, kąpieliskowymi. Stworzona została w przeszłości dla ludzi zamoŜnych
i wymagających, jest nadal kosztowna w uŜytkowaniu12.
Ze względu na charakter świadczonych usług moŜemy wyróŜnić spa uzdrowiskowe.
Są to ośrodki, które wykorzystują naturalne – mineralne, termiczne lub morskie – źródła
wody i które są zarządzane przez zawodowych specjalistów od hydroterapii. Nazwa
Zdrój kojarzy się z produktem markowym, wzorcowym, o wysokiej jakości uŜytkowej.
Kompleksowość i wysoka jakość usług czyni uzdrowisko uznanym i popularnym.
Wizerunek pozytywny uzdrowisk wymaga bezustannego tworzenia, aktualizacji i
ulepszania zakresu świadczonych w nich usług13.
Szeroką ofertę usług typu spa oraz pobytów spa & wellness oferuje Uzdrowisko
Iwonicz-Zdrój. „Zatrzymać młodość, zregenerować organizm” – tak brzmi główne
przesłanie działalności uzdrowiska. Przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki
uzdrowisko poleca Kuracje Odnowy Biologicznej, które pozwolą zniwelować szkodliwe
skutki oddziaływania na człowieka współczesnej cywilizacji, połączone z pielęgnacją
ciała, do której moŜemy zaliczyć:








11
12

13
14

peeling ciała,
zabiegi hydroterapeutyczne,
zabiegi fitomineralne,
masaŜe,
zabiegi detoksykująco-ujędrniające,
zabiegi limfodrenujące,
oraz zabiegi kosmetyczne twarzy14.

J. Merski, C. Witkowski, Hotelarstwo…, op. cit.
W. Siwiński, R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji
europejskiej, WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2004, s. 793.
Ibidem, s. 794.
http://www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl/centrum-spa.html (dostęp z dnia 10.07.2012).
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Zabiegi w gabinecie spa (fot. 8) wykonywane są z zastosowaniem alg, czekolady oraz
innych środków pielęgnujących ciało. Uzdrowisko oferuje dla swoich klientów pobyty
dzienne, 3-dniowe, a nawet 14-dniowe oferty pobytowe. Przykładami takich ofert są:
„Dzienny program pobytowy dla kobiet lub męŜczyzn”, „Czerwone wino” 3-dniowy
pobyt z programem odnowy biologicznej czy teŜ „Gorąca czekolada” – równieŜ pobyt
3-dniowy.

Zdj. 8. Gabinet SPA w Uzdrowisku Iwonicz Zdrój
Źródło: http://www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl/centrum-spa.html

4. Standaryzacja usług w hotelarstwie
Hotele XIX-wieczne charakteryzowały się zazwyczaj dość duŜą oryginalnością,
ale nastawione były takŜe na klienta nieprzeciętnego, elitarnego. Swoista rewolucja
w hotelarstwie dokonała się po II wojnie światowej i była związana z powstawaniem
licznych łańcuchów hoteli ekonomicznych, głównie o charakterze tranzytowym. Proces
zapoczątkowany przez Howarda Johnsona (Ho-Jo), Kemmonsa Wilsona (Holiday-Inn)
w Ameryce i z powodzeniem zaszczepiony na gruncie europejskim przez sieć „Novotel”
doprowadził do znacznej unifikacji obiektów hotelowych15.
Typowym przykładem sieci hoteli charakteryzujących się standaryzacją usług jest
sieć Holiday Inn. Stylowy 5-gwiazdkowy hotel naleŜący do tego łańcucha to Holiday
Inn Kraków City Center. Hotel połoŜony jest w samym centrum Starego Miasta, w pobliŜu
zabytkowego rynku głównego, 500 m od głównej stacji kolejowej i największego
centrum handlowego oraz w odległości 15 km od lotniska w Balicach. Hotel w swojej
ofercie posiada 154 komfortowe, klimatyzowane pokoje, w tym pokoje Executive Studio,
pokoje Executive oraz pokoje Business (fot. 9).
Holiday Inn Kraków City Center oferuje swoim gościom 2 sale konferencyjne
wyposaŜone w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny oraz bezprzewodowy dostęp do
Internetu. Hotelowa restauracja Bom Fogo oferuje wyśmienite potrawy kuchni
15

M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo…, op. cit.
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śródziemnomorskiej, które dostarczają niezwykłych wraŜeń kulinarnych, a Reflections
Lobby Bar & Café to znakomite miejsce na spotkanie biznesowe, jak i towarzyskie.
Holiday Inn Kraków City Center posiada w ofercie równieŜ pokoje łączone oraz
dla osób niepełnosprawnych. Całość hotelu przystosowana jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych16.

Fot. 9. Hotel Holiday Inn Kraków City Center – widok zewnętrzny hotelu
Źródło: http://www.tripadvisor.ie/Hotel_Review-g274772-d277356-ReviewsHoliday_Inn_Krakow_City_Center-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html

Międzynarodowe systemy hotelowe wypracowały: nowoczesne programy uŜytkowe
hoteli; nowoczesne metody projektowania i budowy obiektów; elastyczne oferty
handlowo-usługowe dostosowane do wymagań gości indywidualnych, grupowych
i organizatorów turystyki; skuteczne metody marketingowe, wsparte informatycznymi
systemami rezerwacji; nowoczesne metody organizacji pracy i zarządzania, w tym
doboru i szkolenia personelu, gwarantujące wysoką jakość usług17.
Unifikacja sektora hotelarskiego związana głównie z obiektami naleŜącymi do
łańcuchów hotelowych przybiera róŜne formy. MoŜe dotyczyć architektury, struktury
funkcjonalnej czy organizacyjnej obiektu, programów obsługowych, wyposaŜenia
jednostek mieszkalnych, ubioru pracowników itp. Przykładami takich całkowicie
zunifikowanych (zestandaryzowanych) obiektów są hotele naleŜące do łańcuchów, takich
jak: „Formuła 1”, „Premiere Classe”, „Ibis”, „Red Roof Inn” czy „Howard Johnson”18.
Przykładem pierwszego obiektu na Podkarpaciu naleŜącego do prestiŜowej sieci
hotelarskiej jest Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel, skategoryzowany jako obiekt
16
17
18

http://www.hik.krakow.pl/?lang=pl (z dnia 20.08.2012).
C. Witkowski, Hotelarstwo. Podstawy hotelarstwa, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002, s. 156.
M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo..., op. cit.

247

Beata Dec, Jan Krupa

czterogwiazdkowy. Hilton Garden Inn Rzeszów jest ulokowany w biznesowym centrum
Rzeszowa, 2,5 kilometra od dworca kolejowego i 20 kilometrów od lotniska w Jasionce.
Hotel jest oddalony zaledwie 700 metrów od historycznego rynku Starego Miasta
i 17 kilometrów od zabytkowego miasta Łańcut. Bezpośrednie sąsiedztwo Centrum
Kulturalno-Handlowego „Millenium Hall” zapewnia wygodny dostęp do ponad 200
sklepów, kompleksu kinowego i innych rozrywek. Wysoko wykwalifikowana obsługa
hotelu zaoferuje gościom pomoc w organizacji czasu wolnego, doradzając atrakcje
miasta i regionu dostosowane do indywidualnych oczekiwań gości19.
Architektura wnętrz hotelu powstała w oparciu o standard marki Hilton Garden
Inn. Tonacja kolorystyczna utrzymana jest w odcieniach łagodnej zieleni, beŜów i brązów,
co sprawia, Ŝe kaŜdy poczuje się tutaj jak u siebie w domu. Atmosferę komfortu
i wyciszenia tworzą szczegóły, jak chociaŜby kominek w lobby hotelowym. PrzynaleŜność
do światowej sieci oznacza, Ŝe Hilton Garden Inn Rzeszów spełni wymogi nawet
najbardziej wymagających gości.
Hotel oferuje 101 jasnych i przestronnych pokoi (fot. 10), w tym 99 pokoi
standardowych i 2 apartamenty. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, posiadają łazienki
z wanną lub prysznicem i są wyposaŜone w suszarkę i zestaw kosmetyków Neutrogena.
Pokoje w Hilton Garden Inn Rzeszów wyposaŜone są w komfortowe łóŜka, 32-calowy
telewizor LCD z bogatą ofertą kanałów oraz bezprzewodowy dostęp do ultraszybkiego
Internetu. Specjalnie z myślą o najbardziej wymagających gościach w pokojach znajduje
się miejsce do pracy z ergonomicznym fotelem Mirra Chair zaprojektowanym dla hoteli
tej marki przez światowej sławy designera Hermana Millera20.

Fot. 10. Pokój hotelowy – Hilton Garden Inn Rzeszów
Źródło:http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=NW&Date=20120820&Category=weekend&ArtN
o=819009995&Ref=PH&Params=Itemnr=7
19
20

http://www.ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=16995 (dostęp z dnia 22.10.2012).
Ibidem (dostęp z dnia 22.10.2012).
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Aby zapewnić swoim gościom jak najlepszy wypoczynek i jednocześnie idealne
warunki do komfortowej pracy, Hilton Garden Inn Rzeszów oferuje równieŜ nieodpłatny
dostęp do usług fitness, pralni samoobsługowej, Business Center i usługi PrintOn
(zdalne drukowanie z prywatnego komputera gości do Business Center) oraz bezpłatny
dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego hotelu.

5. Agroturystyka
To, co w przedwojennej Polsce nazywane było letniskiem, odrodziło się w dość
zmienionej formie jako „wczasy pod gruszą”, wypoczynek w gospodarstwach
agroturystycznych, na farmach czy po prostu w „dość przepięknych okolicznościach
przyrody”. Największą liczbą gospodarstw agroturystycznych mogą poszczycić się:
Austria, Niemcy, Francja, Irlandia i Wielka Brytania. Przeciętnie 1/3 dochodów tych
gospodarstw pochodzi z działalności agroturystycznej. Gospodarstwo takie oferuje średnio
około 10 miejsc dla gości21. Największa liczba kwater agroturystycznych w Polsce
występuje w województwach o intensywnie rozwiniętej funkcji wypoczynkowej,
w sąsiedztwie często odwiedzanych miejscowości i regionów turystycznych. Są to przede
wszystkim obszary pojezierza, górskie i podgórskie, na terenie województw:
małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. DuŜy wpływ
na liczbę obiektów agroturystycznych ma powierzchnia lasów w województwie
oraz obszarów chronionych. WaŜnym czynnikiem wpływającym na rozwój agroturystyki
mają cechy środowiska geograficznego – zróŜnicowane krajobrazy: młodoglacjalny, górski
i wyŜynny, które są główną atrakcją przyciągającą turystów do województw (zwłaszcza
małopolskie)22.
Rozległe obszary cenne przyrodniczo oraz znaczne tereny stanowiące rolniczą
przestrzeń produkcyjną, wykorzystywaną przez gospodarstwa ekologiczne i
agroturystyczne, mają niewątpliwie wpływ na dobrą pod względem stanu środowiska
pozycję Podkarpacia (fot. 11) na tle innych województw23.

21
22

23

M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo…, op. cit.
E. Wołk-Musiał, K. Dąbrowska-Zielińska, Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne w turystyce i rekreacji [w:] J. MogiłaLisowska, D. Nowak, E. Czarniecka-Skubina (red.), Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia, WyŜsza Szkoła
Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2011, s. 209.
http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny/
podkarpackie (dostęp z dnia 12.08.2012).
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Fot. 11. Rzeka San na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
Źródło: fot. B. Dec

Na terenie województwa podkarpackiego działa Podkarpackie Stowarzyszenie
Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne” (fot. 12). Stowarzyszenie skupia agrousługodawców z następujących powiatów: Dębica, Kolbuszowa, LeŜajsk, Łańcut, Nisko,
Przeworsk, Rzeszów, StrzyŜów, Brzozów oraz Stalowa Wola.

Fot. 12. Logo Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”
Źródło: http://www.agropodkarpacie.pl/

Gospodarstwa naleŜące do Stowarzyszenia to głównie mniejsze i rozdrobnione
gospodarstwa, które nie stosują intensywnego nawoŜenia czy chemicznych środków
ochrony roślin, co daje gwarancję bezpiecznej Ŝywności, w szczególności warzyw,
owoców i produktów mlecznych. Gospodarstwa agroturystyczne są zadbane, a pokoje
dobrze wyposaŜone, co gwarantuje turystom moŜliwość dobrego wypoczynku i regeneracji
zdrowia oraz sił psychicznych i fizycznych. Dodatkową atrakcję wypoczynku stanowi
niewątpliwie wyjątkowość regionu Podkarpacia charakteryzującego się czystym
powietrzem, krystalicznymi wodami, ciszą oraz spokojem.
Członek Zarządu Stowarzyszenia podczas wizytacji w nowym gospodarstwie,
którego właściciele wyraŜają chęć przynaleŜności do Stowarzyszenia, w rekomendacji
uwzględnia następujące elementy: warunki do przyjęcia gości, wygląd gospodarstwa,
bezpieczeństwo gości, moŜliwości rekreacyjne terenu, liczbę pokoi i miejsc
noclegowych oraz atrakcyjność całościowej oferty dla turystów. Do obowiązków
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kandydatów naleŜy między innymi ukończenie Kursu Agroturystycznego oraz w
przypadku, kiedy gospodarstwo w swojej ofercie posiada wyŜywienie, ukończenie Kursu
Gastronomicznego.
Ciekawym przykładem gospodarstwa agroturystycznego jest gospodarstwo
„Smolnikowe Klimaty” znajdujące się w Smolniku na terenie gminy Komańcza, leŜącej
w południowej części województwa podkarpackiego na styku Beskidu Niskiego i
Bieszczadów. Gospodarstwo agroturystyczne stanowi część ponadstuletniej łemkowskiej
chaty odrestaurowanej przez właścicieli w specyficznym klimacie (fot. 13).

Fot. 13. Gospodarstwo agroturystyczne „Smolnikowe Klimaty” – widok zewnętrzny chaty
Źródło: https://plus.google.com/photos

„Smolnikowe Klimaty” to gospodarstwo zachęcające gości nie tylko spokojnym
wypoczynkiem, ale równieŜ moŜliwością degustacji i nauki wypieku swojskiego chleba,
świeŜych bułeczek oraz swojskiego twarogu. Stara drewniana chata, suszone bukiety ziół,
gliniane garnki, stare drewniane narzędzia, domowy ogród (fot. 14) stanowią
swoistą atrakcję dla turystów ceniących sobie ciszę, piękno otaczającego krajobrazu
z czystym powietrzem i szumem pobliskiego potoku. Dodatkowe atrakcje dla dzieci
stanowią piaskownica, zjeŜdŜalnia czy domek na drzewie.
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Fot. 14. „Smolnikowe Klimaty” – widok na ogród
Źródło: https://plus.google.com/photos

Innym przykładem ciekawego obiektu agroturystycznego jest gospodarstwo „Oleńka”
znajdujące się w miejscowości Chyrowa, na terenie Beskidu Dukielskiego. Goście
mają tutaj do swojej dyspozycji drewniany domek wolno stojący (fot. 15), wykończony
w drewnie w stylu retro. Gospodarstwo posiada 7 miejsc noclegowych (2 pokoje) wraz
z aneksem kuchennym, łazienką i kominkiem.

Fot. 15. Gospodarstwo agroturystyczne „Oleńka”
Źródło: http://noclegi.karpatywschodnie.pl/obiekt/41_gospodarstwo_agroturystyczne_olenka.html
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Wnętrza pokoi posiadają drewniane meble i zachowany podział na część sypialną oraz
wypoczynkową. Łazienka posiada kabinę prysznicową. Obiekt oferuje zakwaterowanie
wraz z własnym wyŜywieniem. Goście mają do swojej dyspozycji w pełni umeblowaną
i urządzoną kuchnię.
Obok gospodarstwa biegnie szlak turystyczny pieszy i rowerowy, a 100 m od domu
znajduje się wyciąg narciarski. W okolicy warto równieŜ zobaczyć: cerkiew w Chyrowej,
muzea: kultury łemkowskiej w Zyndranowej i w Olchowcu, przemysłu naftowego
w Bóbrce, historyczne w Dukli oraz pustelnię św. Jana z Dukli.

6. Podsumowanie
Hotelarstwo ma swoje odniesienie do wszelkich typów turystyki: krajoznawczej,
religijnej, pielgrzymkowej, biznesowej, konferencyjnej, polonijnej, agroturystyki,
turystyki edukacyjnej, zdrowotnej itd. Wszystkim formom uprawiania turystyki
towarzyszą usługi hotelarskie, których jakość i dostępność na odpowiednim poziomie jest
wyznacznikiem rozwoju turystyki w danym regionie. Baza noclegowa i Ŝywieniowa,
urządzenia rekreacyjno-turystyczne są oprócz walorów krajoznawczych i kulturowych
głównym magnesem przyciągającym klientów usług turystycznych24.
Warunkiem rozwoju turystyki w danej miejscowości, regionie czy kraju jest
odpowiednie zagospodarowanie turystyczne. Nieodłącznym elementem podstawowej
infrastruktury turystycznej jest baza noclegowa, która jest absolutnie niezbędna turyście
przebywającemu poza miejscem stałego zamieszkania. NaleŜy jednak zwrócić uwagę,
Ŝe w dobie intensywnej walki o klienta nie wystarczy turyście, gościowi hotelowemu
zaproponować jedynie godziwych warunków egzystencji, zaspokajając tylko jego
najbardziej podstawowe potrzeby25.
Hotelarstwo występuje dziś prawie zawsze w mniej lub bardziej rozbudowanym
pakiecie turystycznym. Jest zazwyczaj jego głównym elementem, w większości
przypadków najbardziej liczącym się dla klienta i determinującym generalnie poziom
świadczonej usługi w pakiecie. Standard usługi hotelarskiej wyznacza cenę i zarazem
grupę odbiorców tej usługi, bez względu na to, jakie elementy dodatkowe występują
w pakiecie. W hotelarstwie mamy do czynienia z kategoryzacją usługi, przede wszystkim
noclegowej, która ma największy wpływ na relację finansową – generuje cenę, marŜę
i zysk, wpływając najczęściej na ocenę ogólną usługi pakietowej przez turystę-klienta.
Jest równieŜ, w wyniku tego, głównym elementem konkurencyjności między firmami
turystycznymi26.
Wszechstronnemu rozwojowi hotelarstwa towarzyszy rozwój międzynarodowych
systemów i łańcuchów hotelowych oraz systemów rezerwacji. Pewną reakcją na
powstawanie coraz większych sieci hotelowych i standaryzację ich bazy jest poszukiwanie
przez gości małych hoteli, w których podróŜny moŜe znaleźć rodzinną atmosferę pobytu27.
Odmienny charakter mają obiekty typu butik. Obiekty te wyróŜnia intymna atmosfera,

24
25
26
27

J. Merski, C. Witkowski, Hotelarstwo…, op. cit.
J. Bergier, J. śbikowski, Hotelarstwo…, op. cit.
J. Merski, C. Witkowski, Hotelarstwo…, op. cit.
S. Oparka, T. Nowicka, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2005, s. 37.
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dogodne połoŜenie w atrakcyjnej okolicy, perfekcyjna obsługa dostosowana do potrzeb
indywidualnego gościa, starannie opracowane stylowe wnętrza i nietuzinkowa restauracja.
Oferowanie produktu turystycznego na rynku międzynarodowym wymaga od
przedsiębiorstwa uwzględniania w całym procesie jego rozwoju i pozycjonowania na
rynku zarówno aspektów globalnych, jak i lokalnych. Standaryzacja produktu jest
determinowana w duŜej mierze przez uwarunkowania zewnętrzne oraz wynika równieŜ
z samej natury produktu turystycznego28.
Istotne znaczenie w ofercie obiektów hotelarskich mają usługi spa oraz wellness.
Na ternie Podkarpacia powstaje wiele tego rodzaju ośrodków, natomiast starsze obiekty
są odrestaurowywane w celu przystosowania oferty pod tym kątem. Dla hoteli
i pensjonatów gabinet odnowy biologicznej ma konkretne przełoŜenie na zysk, gdyŜ
klienci często szukają takich właśnie usług, wybierając się na wypoczynek i są skłonni
zapłacić więcej niŜ za standardowy pobyt w hotelu. Bardzo popularne są wyjazdy
weekendowe z myślą o spędzeniu dwóch dni w spa29.
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