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Enoturystyka – podróże szlakiem wina 

Pojęcie Enoturystyka wywodzi się od
greckiego słowa „Onos” – Wino

Jest to rodzaj turystyki, która polega na
odwiedzaniu regionów związanych z
uprawą winorośli oraz miejsc, w których
produkuje się wino, a także
uczestniczenie w imprezach i festynach
związanych z tym trunkiem.



Zwiedzanie regionów winiarskich 
i gospodarstw enoturystycznych 
to możliwość :
• zgłębienia swojej wiedzy na temat 
uprawy winorośli
•poznanie metod produkcji wina
•zapoznanie się z urządzeniami 
potrzebnymi do produkcji wina
•okazja do zakupu dobrych, 
jakościowych win bezpośrednio od 
producenta



Enoturystyka na świecie

Turystyka winiarska narodziła się w 
krajach o bogatej  tradycji wyrobu 
wina, takich jak Francja, Hiszpania, 
Niemcy czy Włochy.

Do najpopularniejszych regionów 
winiarskich w Europie należą:
•Burgundia
•Szampania
•Alzacja
•Toskania
•Morawy



Winiarstwo w Polsce

Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące uprawy 
winorośli w Polsce pochodzą z 1314 roku. 
Wówczas winiarstwo rozwijało się głównie w 
okolicach Zielonej Góry. Wina musujące 
produkowane w naszych winnicach znajdowały 
uznanie  w całej Europie. Późniejsze zawirowania 
historyczne przyczyniły się do stopniowego 
zamierania produkcji wina w Polsce.

W latach 90 polskie winiarstwo zaczęło się  
sukcesywnie odradzać.  Najwięcej winnic zaczęło 
się wówczas pojawiać w woj. lubuskim i 
podkarpackim. Głównym propagatorem rozwoju 
winiarstwa był winiarz z Jasła –Roman Myśliwiec –
twórca pierwszej polskiej odmiany winorośli –
Jutrzenka.



Wino jako produkt turystyczny
Enoturystyka w Polsce to świetny sposób na rozwój turystyki w regionach gdzie 
uprawiana jest winorośl. Zmiany klimatu sprawiły, że w wielu obszarach naszego 
kraju winnice wkomponowały się w krajobraz. Coraz częściej możemy spotkać  się z 
produktami turystycznymi opartymi na enoturystyce.

Do najpopularniejszych należą:

•Lubuski Szlak Wina i Miodu
•Podkarpackie winnice
•Małopolska Ścieżka Winna
•Sandomierski Szlak Winiarski

Wydarzenia enoturystyczne:

•Święto Młodego Wina – Sandomierz
•Winobranie –Zielona Góra
•Międzynarodowe Dni Wina – Jasło



Elementy gospodarstwa 
enoturystycznego 



Winnica

•piesze wycieczki
•zapoznanie się z metodami uprawy i pielęgnacji winorośli 



Pomieszczenia produkcyjne - winiarnia

•zaznajomienie się ze sprzętem do produkcji wina
•poznanie różnych metod winifikacji



Sala degustacyjna

•komentowana degustacja win wytwarzanych w gospodarstwie



Baza noclegowa

•odpoczynek i możliwość zatrzymania się na dłużej aby lepiej poznać okolicę 



Kulinaria

•kuchnia regionalna
•łączenie potraw z winem
•inne produkty z winnicy









Enoturysta

Według badań statystycznych enoturysta to 
osoba:

•w wieku ponad 25 lat, zazwyczaj w przedziale 
35-45lat
•najczęściej mężczyźni lub pary
•pracująca na stanowisku wymagającym wysokich 
kwalifikacji
•wyższe wykształcenie
•wyższe dochody

Inne cechy wspólne to:
•zainteresowanie kuchnią regionalną
•preferowanie krótkich pobytów



Enoturystyka szansą rozwoju dla 
obszarów wiejskich

Enoturystyka to możliwość wzbogacenia
oferty gospodarstw agroturystycznych i
pensjonatów. Jest to szansa wyróżnienia
się na tle konkurencji.
W Polsce wino i turystyka winiarska
zyskują coraz większą liczbę sympatyków.

Jednym z powodów rozwoju enoturystyki
jest rosnąca popularność produktów
ekologicznych i naturalnych. Wina z
małych, lokalnych winnic to tradycyjne
metody produkcji a także brak środków
chemicznych wpływających na smak i
aromat.
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