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Градски туризъм

• Движението на туристите в рамките на 
градове или урбанизирани територии, 
извън тяхното местоживеене, като се 
реализира поне една нощувка

• Или в рамките на до 24 часа 



Грег Ричардс /1999/

• Градовете - фокус

• Асоциация с културен, конгресен, 
фестивален, посещения на близки и 
роднини, пазаруване и т.н.



Грегъри Ашуърт /1989/

• Противоречие сред специалистите

• Специалистите в областта на туризма

• Изследователите в областта на градската 
среда



Питър Хол 

• Светът на 90 – те е коренно различен по две 
причини:

• Градовете се конкурират като подменят 
старите си функции с нови

• Градовете не съществуват самостоятелно, а 
се превръщат в комплексна система от 
градове свързани с потоци от хора и 
информация



Древни градове

• Някога Помпей, Мачу Пикчу, Микена – само 
археолози

• Днес…



Euromonitor International, 2017

• Топ 10 на най-посещаваните градски дестинации:
• 1. Хонг Конг: 26.6 million visitors
• 2. Банкок: 21.2 million visitors
• 3. Лондон: 19.2 million visitors
• 4. Сингапур: 16.6 million visitors
• 5. Макао: 15.4 million visitors
• 6. Дубай: 14.9 million visitors
• 7. Париж: 14.4 million visitors
• 8. Ню Йорк: 12.7 million visitors
• 9. Шънджън: 12.6 million visitors
• 10. Куала Лумпур: 12.3 million visitors



Малко статистика

• Париж получава 68,7 млн. евро за 2016 г. 
само от туристически такси. /Tourism in Paris
in figures, 2016/

• Отново през 2016 г. Барселона печели от 
градски туризъм 8,9 млрд. щ.д./Statista, 
2016/.

• През 2014 г. Лондон получава 14,7 
млрд.лири от градски туризъм



Kotler, Heider, Rein

• Градски туризъм се развива:

• В градове с население над 20 000 жители

• В градски дестинации на разстояние не по-
малко от 100 километра



Маринов, Бъчваров, 1990

Сред основните фактори за развитие на 
градския туризъм са:

• увеличеното свободно време през
уикендите

• въвеждането на много места по света на 
плаващи уикенди



Stanciulescu,G., 2004,Bramwell, B., Rawding, L., 
1994, Hardy, S., Hart, T., Shaw, T., 1991, Kazakov, 

A., V. Nikolova, 2015

• увеличаването на мобилността на 
населението

• развитието на транспорта и по-специално
нискобюджетните авиокомпании

• атрактивността на градовете, като културни
и  развлекателни центрове



Проблеми в градските туристически
дестинации

• Задръствания

• Шум

• Стандарт на живот

• Демонстрационен ефект



Още проблеми

• Първите пет града с най-висок процент на 
кражби и джебчийство са:

• Барселона

• Прага

• Рим

• Мадрид

• Париж



Демонстрационен ефект

• Учениците и студентите, в посещаваните от 
туристи градски дестинации първи започват
да подражават на туристите, като това
влияние на туризма можем да окачествим
като негативно социално. /Воденска, М., 
2001/ То може да се изрази в повишаването
на нивото на разходите за младото
население, както и увеличаването на дела 
на пушачите и употребяващите наркотици.



Престъпност

• Увеличаването на престъпността:

• Първите дванадесет най-опасни градски
дестинации в света се намират в Латинска
Америка: Каракас /Венесуела/, Акапулко
/Мексико/, Ла Пас /Боливия/ и Форталеза
/Бразилия/. Успокояващ поне засега е 
факта, че сред първите 50 не попада нито
един град от Европа.



Тероризъм

• Каролине Бремнер, Euromonitor
International's head of travel and tourism 
research, 2017: Управата на нито един голям 
град не може да твърди, че е имунизиран 
срещу тероризма.

• Няма как да се предвидят

• Превантивните мерки за сигурност са скъпи



Иновативни подходи в градския 
туризъм на ХХІ век

• Модули

• Местни екскурзоводи

• Da Vinci Code турове

• City breaks

• Нискобюджетните авиокомпании

• Grand city breaks

• Тематични турове



Иновативни подходи в градския
туризъм на ХХІ век

• Мистериозни градски турове

• Турове посветени на културния календар на 
града

• Динамично пакетиране

• Географски възможности


