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Charakterystyka Mazowsza 

• Nizina Mazowiecka to historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana niegdyś 
przez plemiona Mazowszan.  

• Mało urozmaicony krajobraz uatrakcyjniają faliste wysoczyzny, obszary 
wydmowe i pradoliny największych rzek regionu: Wisły, Bugu i Narwi. 

•  W pejzaż na stałe wpisane są liczne jeziora, łąki oraz porozrzucane przez 
lądolód skandynawski głazy narzutowe.  

• Duże obszary Mazowsza pokrywają lasy i puszcze, najpiękniejsze z nich to 
Puszcza Biała i Puszcza Zielona.  

• W celu ochrony przyrody został utworzony Kampinoski Park Narodowy.  

• Liczne są też parki krajobrazowe: Chojnowski, Mazowiecki, Nadbużański, 
Podlaski Przełom Bugu, Gostyńsko-Włocławski, Kozienicki, Bolimowski oraz 
Brudzeński. 



Charakterystyka Mazowsza 
• W szczególnie cennych miejscach utworzono 171 rezerwatów, jak np. 

"Modrzewie"  

• Poza tym występują tu duże kompleksy leśne jak np.: Lasy Gostynińskie, 

Serockie, Chojnowskie, Mieni, Garwolińskie. 

•  Lasy tu występujące urozmaicone są często utworami wydmowymi, które 

tworzą całe łańcuchy wzniesień przekraczających niekiedy 20 m wysokości 

względnej, będących na nizinach niemałą atrakcją turystyczną. Zajmują one 

powierzchnię około 80,1 tys. ha, co stanowi 22,5% powierzchni województwa. 

•  Nie jest łatwo udowodnić, gdzie kończy się i gdzie zaczyna „prawdziwe” 

Mazowsze – wszystko zależy od tego, do jakiego okresu się odwołamy. 

 
 



Charakterystyka Mazowsza 
• Województwo mazowieckie dzięki położeniu w centrum Europy oraz funkcjom 

metropolitalnym Warszawy, odgrywa wiodącą rolę w recepcji ruchu turystycznego.  

• Swoją przewagę konkurencyjną buduje na unikalnych przenikających się walorach 

naturalnych i kulturowych, a także na rustykalnym wdzięku postrzeganym jako 

symboliczna kwintesencja polskiego krajobrazu.  

• Dualny charakter regionu umożliwia spędzenie czasu w sposób ciekawy i 

niezapomniany, zarówno amatorom rożnych form aktywnego wypoczynku w 

otoczeniu pięknej przyrody, jak i miłośnikom polskiej historii i kultury, a także 

biznesmenom łączącym aktywność zawodową z potrzebą realizacji pasji i pełnego 

wykorzystania czasu wolnego. 

 



Charakterystyka Mazowsza 
• Zygmunt Kubiak, wybitny tłumacz i znawca kultury antycznej, piaszczysty i 

dość jednorodny krajobraz Mazowsza, porównuje do monotonnego swą 

kamienistością krajobrazu Grecji. 

•  Z kolei Kazimierz Tymieniecki, wybitny mediawista, Mazowsze określa jako 

„polską Australię”, krainę dzikich pasji i plemiennych tajemnic, 

nieprzebytych puszcz i bagien. Tym wszystkim jest Mazowsze, równina 

melancholijna, senna, kraina pisaków niezmiernych, rajskich zapachów 

wiosny, wodnych rozlewisk i kwitnących forsycji, nasza mała ojczyzna, 

którą ciągle odkrywamy i poznajemy dla siebie i innych. 



Charakterystyka Mazowsza 

 

• Mazowsze to region przemysłowo-rolniczy, o dynamicznie rozwijającej się 

gospodarce i najwyższym w kraju potencjale produkcyjnym. Powierzchnia 

województwa mazowieckiego wynosi 35597km2, zamieszkuje ok. 5mln 

mieszkańców. 67% ogólnej powierzchni zajmują użytki rolne (w tym około: 

74% grunty orne, 4% sady, 22% łąki i pastwiska) oraz 22% lasy, pozostałe 

11%, stanowią tereny zurbanizowane.  



Charakterystyka Mazowsza 

 

• Poza aglomeracją warszawską region ma charakter rolniczy. Użytki rolne 

zajmują ok. 65% powierzchni województwa (13 % terenów rolnych Polski). 

Mazowsze jest zagłębiem ogrodniczym i sadowniczym. Około 30 % 

powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu, zbiera się tu ponad 

40 % krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek i jedna czwarta 

truskawek jest wytwarzanych w województwie mazowieckim.  



Charakterystyka Mazowsza 

• Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do 

wielkości producentem zbóż w Polsce.  

• Województwo mazowieckie to także lider produkcji mleka, a silną jego 

stroną jest również produkcja mięsa.  

• Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu 

kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych 

starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej. Na obszarze województwa 

znajduje się już ponad 1000 gospodarstw ekologicznych.  

 



Charakterystyka Mazowsza 

• Warszawa jest przestrzenią koncentracji olbrzymiego potencjału 

turystycznego: zarówno walorów, jak i infrastruktury turystycznej oraz 

paraturystycznej.  

• W Warszawie zlokalizowana jest jedna czwarta mazowieckich obiektów 

noclegowych, ale oferują one ponad połowę wszystkich miejsc 

noclegowych województwa, z których corocznie korzystają trzy czwarte 

wszystkich turystów przybywających na Mazowsze, w tym ponad 90% 

turystów zagranicznych.  

 



Walory turystyczne Mazowsza 
• Przez walory turystyczne regionu rozumiemy wszystko to, co samo w sobie 

ma potencjał wywoływania zainteresowania pobytem turystycznym w tym 

regionie i co jest potencjalnie główną motywacją podjęcia podróży 

turystycznej.  

• Z punktu widzenia gospodarki turystycznej to właśnie walory turystyczne 

stanowią pierwotny czynnik sprawczy napływu turystów do danego 

regionu i są rdzeniem jego atrakcyjności turystycznej, natomiast inne 

czynniki atrakcyjności (np. infrastruktura noclegowa czy informacja 

turystyczna) mogą tylko dodatkowo wzmagać ruch turystyczny, lecz same 

nie byłyby w stanie go wywołać. 

 



Walory turystyczne Mazowsza 



Walory turystyczne Mazowsza 
 

• Walory rekreacyjne obszaru turystycznego mogą mieć zarówno 

pochodzenie naturalne jak i antropogeniczne, jednak łączy je to, że służą 

rekreacji, wypoczynkowi, poprawie zdrowia (np. pobytom sanatoryjnym lub 

podobnym, korzystaniu z usług typu SPA, Wellness) oraz rozrywce i zabawie.  

• ■ Walory edukacyjne (w szczególności krajoznawcze) obszaru turystycznego 

także mogą mieć pochodzenie naturalne lub antropogeniczne, a łączy je to, 

że służą zaspokajaniu zainteresowań poznawczych turystów, w tym 

poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy o regionie.  

 



Walory turystyczne Mazowsza 

• ■ Walory specjalistyczne obszaru turystycznego również mogą mieć 

pochodzenie naturalne lub antropogeniczne, jednak łączy je to, że 

umożliwiają uprawianie turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej: 

zarówno podróżowania specjalnymi środkami, jak i pobyty, których 

częścią jest uprawianie sportów i rozwijanie pasji związanych z 

konkretną lokalizacją i miejscowymi warunkami (np. turystyka 

piesza, konna, rowerowa, spływy kajakowe, żeglarstwo, narciarstwo 

biegowe itp.).  

 



 
Chronione walory przyrody w 
województwie mazowieckim  

 



Zabytki i chronione dziedzictwo 
kulturowe 

 

• Zabytki i chronione dziedzictwo kulturowe można uznać za atut 

województwa, jednak z zaznaczeniem, że olbrzymia część tego rodzaju 

walorów koncentruje się w Warszawie.  

 



Dziedzictwo kultury ludowej 

 

• Dziedzictwo kultury ludowej na terenie województwa jest kontynuowane 

wycinkowo, a nawet punktowo.  

• Pośród regionów historyczno-etnograficznych na Mazowszu żywą 

kontynuację tradycji ludowej widać przede wszystkim na Kurpiach.  

• Niewielkimi ośrodkami regionów etnograficznych są Sanniki i Kołbiel.  

• W częściach województwa poza historycznym Mazowszem można wskazać 

podlaski region etnograficzny we wschodniej części województwa oraz 

historycznie należące do Małopolski regiony etnograficzne: kozienicki, 

opoczyńsko-przysuski oraz iłżecko-starachowicki.  

 



 
Chronione walory kulturowe 

województwa  
 



Antropogeniczne walory 
specjalistyczne  

 
• Rozwój turystyki specjalistycznej i kwalifikowanej zazwyczaj wymaga 

odpowiedniego zagospodarowania istniejących walorów naturalnych. 

•  Jednym ze sposobów tego zagospodarowania jest wytyczenie szlaków i ich 

identyfikacja wizualna (oznakowanie) oraz utrzymywanie odpowiedniego 

stanu technicznego.  

• Na terenie województwa mazowieckiego aktualnie funkcjonują szlaki piesze (w 

tym – specjalistyczne, odwołujące się do szczególnych zainteresowań), 

rowerowe, wodne (w tym żeglugi pasażerskiej, żeglarskie i kajakowe) oraz 

specjalistyczne szlaki kolejek wąskotorowych.  

 



Turystyka aktywna 

 

• Turystyka konna, którą należy uważać za jeden z najbardziej rozwojowych i 

idealnie dopasowanych do nizinnych warunków Mazowsza. 

•  Na terenie województwa mazowieckiego istnieją bardzo dogodne warunki 

uprawnia turystyki konnej - szczególnie przez osoby początkujące lub np. w 

celach rehabilitacyjnych w formie hipoterapii. Dostępna infrastruktura 

oferująca usługi jazdy konnej jest w olbrzymiej większości oparta o 

niewielkie stadniny (posiadające kilka do kilkunastu koni), ale ilość takich 

stadnin jest stosunkowo duża i nadal wzrasta. 

 



Turystyka aktywna 

 

• Województwo mazowieckie posiada warunki do uprawiania turystyki 

rowerowej dla szerokiej grupy odbiorców. Ukształtowanie terenu pozwala 

na wyznaczenie szlaków o różnej skali trudności. Dzięki temu trasy 

rowerowe mogą być tworzone dla różnych grup, zależnie od ich 

umiejętności i możliwości.  

 

 



Turystyka aktywna 

 

• Turystyka wodna w województwie mazowieckim jest kojarzona przede 

wszystkim z Zalewem Zegrzyńskim oraz rzekami: Bug, Narew, Pilica, Warka, 

Wisła.  

• W przypadku Zalewu Zegrzyńskiego oferta wypoczynkowo-rekreacyjna jest 

bardzo bogata i obejmuje wszystkie formy aktywności: żeglowanie, sporty 

motorowodne, kajaki, żegluga śródlądowa.  

• Pozostałe zasoby, czyli przede wszystkim wyżej wymienione rzeki i ich 

dopływy, stanowią duży potencjał, w większości nie w pełni wykorzystany.  

 



 
Preferowane formy turystyki – 

dystrybucja przestrzenna w regionie  
Źródło:  



 
Pasma przyrodniczo-kulturowe na 

terenie województwa  
Źródło:  



Ruch turystyczny na Mazowszu 
• Dla turystów krajowych na wybór Mazowsza jako celu podróży 

turystycznej wpływają także – oprócz bliskości położenia – dobre 

połączenia i łatwość dojazdu.  

• Trzy czwarte respondentów deklaruje chęć powtórnego odwiedzenia 

Mazowsza a osoby, które były już wcześniej na Mazowszu powołują się na 

dobre doświadczenia z poprzednich pobytów, jako motyw wyboru.  

• Wysoko oceniane są przez turystów na Mazowszu gastronomia i noclegi, 

nieźle – Informacja turystyczna. 75% respondentów czerpie informacje o 

Mazowszu z Internetu.  



Kto odwiedza Mazowsze 
• Województwo jest najczęściej odwiedzane przez turystów polskich – ich przyjazdy 

stanowią trzy czwarte całego ruchu turystycznego na Mazowszu. Krótkie pobyty 
trwające 2-4 dni to 71% ogółu i ich udział w ostatnich latach wzrastał (z 64%).  

• W 2012 r. mazowieckie, podobnie jak w latach poprzednich, było województwem 
najczęściej odwiedzanym przez turystów zagranicznych: liczbę przyjazdów 
oszacowano na 1,95 mln. Udział przyjazdów turystów zagranicznych do 
województwa w zagranicznym ruchu przyjazdowym do Polski wynosi 13,1%.  

• Najważniejszą cechą charakteryzującą ruch turystyczny na Mazowszu jest wyraźna 
dominacja Warszawy w strukturze popytu:  

• • 82,4% wszystkich turystów i odwiedzających jednodniowych przyjeżdża do 
Warszawy,  

• • Warszawa przyciąga 92,3% wszystkich turystów zagranicznych odwiedzających 
Mazowsze,  

•   



Kto odwiedza Mazowsze 

• Najwięcej polskich turystów przyjeżdża na Mazowsze ze Śląska, 

Małopolski, Pomorza, Dolnego Śląska oraz z samego Mazowsza 

• W przyjazdach z zagranicy dominują turyści z Niemiec, Ukrainy, Białorusi i 

Rosji.  

• Z pozostałych krajów europejskich znaczący udział w rynku (powyżej 5%) 

mają przyjazdy z Wielkiej Brytanii.  



 
Motywy przyjazdów turystów do 

województwa mazowieckiego  
  

• Tylko co piąta podróż jest realizowana w celach turystyczno-

wypoczynkowych, zarówno wśród turystów krajowych, jak zagranicznych. 

70% tego typu pobytów trwa 2-4 dni.  

• Odwiedziny u krewnych lub znajomych wśród turystów zagranicznych mają 

niewielkie znaczenie, a ich udział jest najniższy w kraju.  

• Mieszkańcy województwa mazowieckiego wyjeżdżają na wyjazdy krajowe 

częściej niż inni Polacy.  



Turystyka ożywia region  
  

• ■ Mazowsze jest sercem Polski także w tym znaczeniu, że to tu bije żywy puls 

najważniejszych krajowych i europejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, 

biznesowych, naukowych, politycznych. Turystyka ożywia region napływem gości 

odwiedzających te wydarzenia: strumienie turystów to część naturalnego krwioobiegu 

regionu – przepływu ludzi, kapitałów, wiedzy i inspiracji.  

• ■ Turystyka daje szansę na żywe zaistnienie Mazowsza w świadomości mieszkańców 

innych krajów i regionów, ożywia Mazowsze na mentalnej mapie Polski, Europy i świata, 

na której obecnie Mazowsze jest zbyt często „martwym punktem” – miejscem nieznanym 

i niewywołującym chęci poznania.  



Turystyka ożywia region  
 

• ■ Turystyka ożywia przeszłość historyczną i tradycję kulturową 

regionu, otacza je żywym zainteresowaniem współczesnych pokoleń, 

budzi żywe poczucie tożsamości regionalnej, włącza tradycję w żywy 

nurt współczesnego życia.  

• ■ Turystyka jest narzędziem redystrybucji potencjałów; może ożywić 

cały region, rozlewając po nim w sposób bardziej równomierny ruch 

turystyczny, który obecnie koncentruje się wokół atrakcji Warszawy; 

turystyka ożywia więc region, a nie tylko jego stolicę.  

 



Turystyka ożywia region  
 

• ■ Turystyka ożywia zainteresowanie Mazowszem wśród młodzieży 

zamieszkałej w województwie (w tym także w Warszawie). Sprawia, że 

własny region staje się dla młodzieży żywą atrakcją, a nie „nudnym, 

codziennym otoczeniem”.  

• ■ Turystyka przełamuje nieufność wobec ‘innych’, otwiera społeczność 

regionu na sieć żywych kontaktów z przedstawicielami innych kultur.  

 



Turystyka wiejska i agroturystyka 

kogut


Turystyka wiejska i agroturystyka 



Turystyka wiejska i agroturystyka 

• Mapka pokazuje, iż gospodarstwa agroturystyczne na Mazowszu są bardzo 

rozproszone, rozmieszczone są wokół najciekawszych atrakcji 

turystycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Jest to 

ważna informacja, która pozwala na tworzenie produktów turystycznych 

opartych o specyfikę tych skupisk, wykorzystujących specyfikę terenu.  



Turystyka wiejska i agroturystyka 

• Baza turystyczna na obszarach wiejskich Mazowsza jest zróżnicowana pod 

względem świadczonych usług turystycznych. Na podstawie informacji 

uzyskanych od kwaterodawców wiemy, iż potencjalnym turystą 

odwiedzającym Mazowsze, często tylko w weekendy, jest dość zamożny i 

wykształcony mieszkaniec Warszawy.  

• Ta informacja sugeruje, a wręcz określa potrzeby i oczekiwania takiej grupy 

gości. Po pierwsze oferta turystyczna musi być atrakcyjna, co oznacza, 

atrakcyjne usługi wysokiej jakości, popularyzujące dziedzictwo kulturowe, 

domowe i tradycyjne wiejskie jedzenie 

 



Turystyka wiejska i agroturystyka 
• Większość gospodarstw agroturystycznych współpracujących z MODR, to 

klasyczne gospodarstwa rolne, które oferują możliwość obserwowania i 

uczestniczenia w życiu gospodarstwa - np. pomoc w pracach polowych czy 

karmieniu zwierząt gospodarskich. Takie gospodarstwa wybierają głównie 

rodziny z małymi dziećmi, traktując często pobyt, jako wczasy dla zdrowia. 

Zwykle gospodarstwa te usytuowane są na skraju wsi, czy tez luźnej 

zabudowie, w otoczeniu pól czy lasów. Goście mają dużo przestrzeni, ciszę, 

spokój i wspaniałe wiejskie jedzenie. 



Turystyka wiejska i agroturystyka 

• Dość charakterystyczną dla Mazowsza ofertą są „Wczasy w siodle”, czyli 

wypoczynek w gospodarstwach rolnych z hodowlą koni, oferujących 

możliwość rekreacji konnej, naukę jazdy konnej, rajdy konne po okolicy 

oraz przejażdżki bryczkami. Są gospodarstwa, które specjalizują się w 

obsłudze tylko grup dzieci i młodzieży. Można skorzystać z hipoterapii.  

• Często gospodarstwa oferują wypoczynek nad wodą, bardzo popularne są 

oferty dla wędkarzy, miłośników sportów wodnych, w szczególności 

kajakarstwa.   



Turystyka wiejska i agroturystyka 

• Na Mazowszu popularna jest oferta oparta na organizacji spotkań i 

konferencji biznesowych połączonych z wypoczynkiem i rekreacją. 

Wymagania stawiane przez klientów w tym zakresie są wysokie - dobrze 

wyposażona, nowoczesna sala szkoleniowa, wysoki standard bazy 

noclegowej i smaczna domowa kuchnia. Po południu uczestnicy mają 

zapewniony aktywny wypoczynek, ciekawe zajęcia warsztatowe, poznanie 

terenu itp.   

 



Turystyka wiejska i agroturystyka 
• Aby wydłużyć sezon, który na Mazowszu trwa zwykle od maja do 

października, kwaterodawcy starają się wprowadzać nowe usługi. 

Popularne są te w zakresie organizacji imprez, spotkań okolicznościowych 

czy pobytów świątecznych. Powstają gospodarstwa edukacyjne, w których 

wykorzystywane są lokalne możliwości i zasoby. Edukacja dotyczy 

najczęściej kultywowania dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, 

ekologicznej produkcji żywności, uprawy ziół i wykorzystania ich w 

żywieniu. Właściciele gospodarstw urzeczywistniają swoje pasje, 

umiejętności, niespełnione marzenia. Edukacja połączona  

z wypoczynkiem w rejonie Mazowsza daje duże szanse rozwoju dla tzw. 

„Zielonych Szkół”, w ramach nawiązywania współpracy ze szkołami. 

 



Turystyka wiejska i agroturystyka 

• Przykłady dobrych praktyk: 

 

• http://apisoltysowka.mazowsze.pl/ 

• http://www.zagrodazwierzyniec.pl/  

http://apisoltysowka.mazowsze.pl/
http://www.zagrodazwierzyniec.pl/

