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Bevezetés

• A modern társadalomban növekszik a szabadidő 
aránya, az idegenforgalom az egyik leggyorsabban 
fejlődő gazdasági ágazat (a rövidebb munkaidő, a 
hétvégéket szabaddá tevő munkarend lehetővé 
teszi a hétvégi utazásokat)

• Az idegenforgalom világszerte jelentős mértékben 
hozzájárul térségek gazdasági és szociális 
helyzetének javulásához

• Pozsony környéke - turizmusra kiváló természeti 
és kulturális adottságok (erős szezonalitás) 



Turizmus – a régió sikerágazata

– a „csehszlovák sunbelt” egy évtizednyi pangás 

után újra felkerült a turisztikai térképekre -

jelentős turisztikai infrastrukturális beruházások 

történtek (minőségtudatos vendégek)

– turizmus szervesen beépült a régió életébe, egyik 

fontos eleme és húzóereje a gazdaság 

felzárkóztatásának és fejlesztésének

– gazdasági válság – csökkenő turistaszám



Pozsony környéke a szlovák idegenforgalmi 

regionalizációs stratégiában



Mi a kínálat?

• Termál és wellness-turizmus

• Vízi turizmus (Duna, Kis-Duna, mesterséges tavak)

• Vidéki turizmus
– Falusi turizmus
– Vidéki aktív turizmus (lovas, kerékpáros, 

horgászat)

• Gasztronómiai turizmus

• Konferencia és rendezvényturizmus

• Kulturális és fesztivál turizmus (épített örökség 
turisztikai célú hasznosítása, kulturális rendezvények 
fejlesztése - nagy lehetőségek)



VEZÉRTERMÉK 1. - termálfürdők

•



VEZÉRTERMÉK 2. –

wellness-szállodák



A legfiatalabb és legtöbbcsillagos szálloda



VEZÉRTERMÉK 3.  –

rurális tér

•



VEZÉRTERMÉK 4.  –

Slovakiaring

A pálya hossza: 5 922 m 

Szélessége: 12 m 

A célegyenes hossza: 1 144 m 

Szélessége: 20 m 

- 22 millió eurót emésztett fel az első szakaszban, további 

4 milliót a technológia beszerzése

A különböző időjárási körülményeket szimuláló, ún. 
"csúszópálya" területe: 50 ezer m, 2011-ben adják át. 

off-road pálya: 1500 méter hosszú, 6-8 méter széles, 
terepjárművek tesztelésére alkalmas, 2011-ben adják 
át. 

gokart-pálya: 800 méter hosszú, 6-10 méter széles, 2011-
ben adják át. 

Fejlesztési tervek:



Régió az interneten



Jövő I.

– tudatos tervezés - következetes arculatépítés

– összefogás ösztönzése - összehangolt térségfejlesztés (összefogni 
a szolgáltatókat, összekötni a kínálatot) – értékleltár és térségben 
gondolkodás (a többi település, szolgáltató nem csupán és 
elsősorban konkurencia, hanem további eszköz, lehetőség a 
térségben bevételek generálására)

– szolgáltatók között együttműködés kialakítása - turisztikai klaszter 
létrehozása (önkormányzatok,vállalkozók, civil szféra) - a turizmus 
egy többpólusú, több szereplővel rendelkező ágazat, mely 
szereplők együttes és egyidejű együttműködése szükséges ahhoz, 
hogy hatékonyan, sikeresen és legfőképpen eredményesen 
működjön az ágazat

– közös programcsomagok készítetése - közös piaci megjelenéssel 
versenyképesebb lehetne a régió a turisztikai piacon 

– megfelelő szolgáltatáskínálattal minél hosszabb tartózkodásra 
ösztönözni a turistát

– új turisztikai területek fejlesztése, új célcsoportok megkeresése
(gyermek és családbarát kínálat fejlesztése)

– infrastruktúra fejlesztése (turisztikai szolgáltatások mellett a 
közlekedési pl. a kerékpárút-hálózat fejlesztése)



Jövő II.
• folyamatos marketingtevékenység 

– szükséges turisztikai információs pontok kialakítása (aktuális, 
friss információk közvetítését, szolgáltatók kínálatát, 
rendezvénynapzárt)

– internetes megjelenés

• azonban figyelembe venni a fenntartható fejlődést is a regióban –
pl. Metropolis szórakozatatóközpont és wellness-központ (30 
hektáron 1,5 milliárd euró, az évi 6 millió turista helyett évi 11 
millió turista keresné fel az országot)

• az eredmény garantált: a régió pozitív imázsának és 
latogatottságának növekedése, szezonalitás csökkentése



Köszönöm a figyelmet!

gaborlelkes@yahoo.co.uk

mailto:gaborlelkes@yahoo.co.uk

