Nové trendy v cestovnom ruchu
Časy, keď vrcholom našich cestovateľských snov bol autobusový zájazd do Chorvátska,
Bulharska alebo dokonca po roku 1989 až do Grécka, sú pomaly preč. Nová doba prináša
so sebou nové trendy. Tak, ako sa mení svet - zdokonaľujú sa technológie, ľudia hľadajú
lepšie zážitky, mení sa aj cestovný ruch. Aké sú teda nové trendy v cestovaní?

Dosiahnuť, zdolať, zvládnuť. Cestujúci začínajú byť „unavení“ z obyčajného
navštevovania krajín, pasívneho prezerania pamiatok, máčania sa v mori, či prechádzok po
prírode. Najnovšie ich láka dosiahnuť niečo, prekonať samých seba, čosi dokázať –
zabehnúť Bostonský maratón, vyliezť na Matterhorn, surfovať v mori, splaviť dravú rieku,
prejsť peši niektorú z pútnických trás do španielskeho Santiaga de Compostela…...
Work&Travel. Tento populárny spôsob cestovania spojeného s legálnou brigádou vo
fastfoode, v marhuľovom sade, či ako plavčík na lodi nie je určený len pre vysokoškolákov.
Stále viac ľudí si takzvané digitálne nomádstvo zvolí za životný štýl. Mnoho ľudí (informatici,
novinári, blogeri, účtovníci, konzultanti…) totiž dokáže pracovať z takmer ktoréhokoľvek kúta
sveta bez toho, aby museli sedieť v kancelárii, postačí im počítač a pripojenie na internet. A
tak sa na dlhší či kratší čas usadia v hociktorej krajine, kde je život lacnejší, slnko žiarivejšie
a hlavne ľudia milší. A keď ich miesto začne nudiť, zbalia si ruksak a presídlia sa inam, o
niekoľko sto kilometrov ďalej.
„Neokukané“ destinácie. Mnohé známe a slávne mestá už hlásia problémy s nadmernými
množstvami turistov, ktorí ich doslova valcujú. Cestovateľské klasiky ako Barcelona,
Amsterdam, Benátky, Rím či Paríž už dokonca podnikli opatrenia a zaviedli reštrikcie voči
húfom nevychovaných návštevníkov. Trendom sa preto v ďalších rokoch stane návšteva
krajín a miest, ktoré sa doteraz neobjavovali na lesklých stránkach bedekrov. Menej
populárne destinácie lákajú šarmom nepoznaného a v neposlednom rade sú aj lacnejšie.

Hotely zamerané na komunitu. Veľa mladých ľudí dnes v ubytovacích zariadeniach
nehľadajú dokonalé súkromie, ale, naopak, sociálne kontakty. Mnohé hotely naskočili na
túto vlnu a zriaďujú vo svojich priestoroch veľké „obývačky“, kde sa hostia z celého sveta
môžu stretnúť a zoznámiť.
Čo dodať na záver? Tu sa ešte chcem rozpísať o starom, zaužívanom spôsobe trávenia
dovolenky - tých niekoľkých dní zaslúženého odpočinku. Jednoducho, koľko ľudí, toľko chutí.
Pre niektorých z nás sa toto obdobie spája s leňošením, ničnerobením, pre iných zase je to
čas aktívneho oddychu a nevedia sa dočkať, kedy sa budú venovať vylepšovaniu svojho
domu a jeho okolia, záhradky. Niekto sa vyberie do hôr, iní si nevedia leto predstaviť bez
mora, ale sú aj takí, ktorí sa cítia najlepšie vo víre veľkomesta. Sú však aj takí, ktorí radi
spoznávajú ďaleké krajiny, ich obyvateľov, ich kultúru. Máme teda rôzne nároky a predstavy
o ideálnej dovolenke. Jedno však máme to isté – snívame o takej dovolenke, ktorú si neskôr
každý v rámci svojich možností aj naplánuje a zrealizuje. A keby sme nemali financie na
dlhodobejší dovolenkový pobyt, nemusíme smútiť, veď aj vydarený víkendový piknik má
svoje čaro.

Hlavne že sme s tými, ktorých máme radi.
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