
                                                                                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Francji w dniach 18 -22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady 
w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz  dziedzictwie kulturowym”. 

 

Pierwszego dnia zapoznano się z projektem turystycznym - Sieć 19 bezpłatnych schronisk turystycznych na przedmieściach 

Bordeaux. Projekt partnerski NGO + samorząd. Schroniska cieszą się ogromną popularnością wśród turystów, korzystanie 

łączy się z rezerwacją min. pół roku przed przyjazdem. Jest to alternatywa dla turystów niewymagających, studentów osób 

niezamożnych. Następnie udano się na obiad do lokalnej restauracji, gdzie serwowano nam posiłek w oparty o lokalne 

produkty. Po obiedzie uczestnicy zapoznali się z systemem oznakować turystycznych Bordeaux. 

 

Drugi dzień wizyty studyjnej spędzono na obszarze GAL Coeur Entre- Deux-Mers. Odwiedzono  stację rowerową, położoną 

przy ścieżce rowerowej biegnącej po byłych torach kolejowych 57 km (ścieżka rowerowa jest częścią trasy rowerowej 

łączącej Ocean Atlantycki z Morzem Śródziemnym). Można w niej wypożyczyć rower z całym osprzętem, naprawić jak się 

zepsuje. W wypożyczalni znajdują się rowery dla niepełnosprawych, jest to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie. Punkt 

IT był bardzo imponujący, znajdował się w wyremontowanej stacji kolejowej. Można w nim kupić produkty regionalne oraz 

mapy i przewodniki. Zaciekawiły wszystkich parasole złożone w jednym miejscu, okazało się że oprócz tradycyjnej funkcji są 

multimedialnym przewodnikiem po mieście Creon. Stacja jak i punkt informacji turystycznej są przyjazne osobom 

niepełnosprawnym. Spotkanie z przedstawicielami GALu było bardzo inspirującym doświadczeniem, Francuzi byli 

zainteresowani działalnością naszych LGD. Uczestnicy wyjazdu wyminili się kontaktami z gospodarzami, istnieje nadzieja że 

jest to zaczątek współpracy. Obiad z produktów regionalnych jedzono w restauracji dofinansowanej z Leadera. Następnie 

udano się do winnicy Chateau Seguin w Lignan de Bordeaux. Nowoczesne, multimedialne i innowacyjne muzeum wina 

prowadzone przez młodych ludzi. Historia tradycji winiarskiej skrojona na miarę XXI wieku. Odwiedzane projekty zostały 

dofinansowane z programu LEADER. 

Trzeciego dnia w Sabres zorganizowano nam spotkanie z przedstawicielami trzech LGD z Nowej Akwitanii. GAL Adour 
Chalosse przedstawili obszar swojej działalności oparty o ekonomię energii, usługi dla ludności, ochronę zabytków i 
dziedzictwa. Interesujący jest projekt współpracy dotyczący czterech ośrodków prehistorycznych, promowania siebie 
nawzajem, co w efekcie kieruje w ramach sieci współpracy turystów do poszczególnych ośrodków. Drugi GAL Val de 
Garonne Guyenne Gascogne zaprezentował projekt współpracy z trzema LGD z Włoch, Finlandii i Łotwy. Projekt dotyczył 
waloryzacji dziedzictwa poprzez kulturę i sztukę. Odbyły się konferencje, wymiana artystów, plenery artystyczne, imprezy 
kulturalne miało to na celu wzmocnienie atrakcyjności centrów (rynków) małych miejscowości.Trzeci GAL Haute Lande 
Armagnac zaprezentował projekt współpracy "Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie". Projekt realizowany we 
współpracy z LGD Puszcza Knyszyńska. Po stronie francuskiej partnerem projektu jest stowarzyszenie Foret Art 
Contemporain oraz Park Regionalny Landes de Gascgne. W ramach projektu partnerzy przygotują dokumentację techniczną 
budowy rzeźb mieszkalnych pełniącą funkcję obserwatorów przyrody, z możliwością noclegu. Po obiedzie w lokalnej 
restauracji przejechano  na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Chemine de Saint Jacque. Stowarzyszenie 
opiekuje się szlakiem pielgrzymkowym do Santiago de Compostella liczy 250 osób. Odwiedziliśmy kilka obiektów na szlaku 
(stowarzyszenie łącznie prowadzi sześć obiektów), w tym dwa domy pielgrzyma, trafniejszą nazwą będą hostele turystyczne 
ponieważ turyści to często osoby niewierzące. Jeden z hosteli mieści się w budynku kościoła, który pełni funkcje sakralne. 
Domy te utrzymywane są dobrowolnych wpłat pielgrzymów i członków stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia 
poprawiają oznakowanie na szlaku, opiekują się zabytkami oraz domami pielgrzyma. Koordynują system wolontariatu, gdzie 
każda osoba która chce zostać wolontariuszem, pracować nad szlakiem zgłasza się do członków stowarzyszenia. Po drodze 
do hotelu obejrzeliśmy rzeźby na szlaku "Sztuki współczesnej w lesie". Bardzo ważnym dla rozwoju turystyki obszaru jest ten 
projekt w wyniku którego w ciągu 10 lat na obszarze Lande de Gascogne powstało 19 monumentalnych instalacji / rzeźb 
plenerowych, zaprojektowanych przez wybitnych artystów. 

Czwarty dzień zaczęto od Dune Piłat największej wydmy w Europie. Jest to przykład udostępnienia obszaru wrażliwego 
przyrodniczego i krajobrazowego dla turystyki masowej. Jest to największa atrakcja regionu, mieliśmy możliwość zapoznania 
się z oznakowaniem turystycznym, ciekawy był dom dla owadów widoczny na zdjęciu. Kolejnym punktem programu był 
Arcachon, miasto w pobliżu dużej metropolii. Pełni funkcję od IX wieku kurortu turystycznego przede wszystkim dla 
mieszkańców Bordeaux. Obiad jedliśmy w porcie morskim w restauracji la Gravette w Audenge, gdzie mogliśmy zapoznać 
się z możliwościami wykorzystania produktów regionalnych w lokalnej restauracji. 

 

 


