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حوزه طبيعى
ــن حوزه، غالب فعاليت، معطوف به معرفى مكان هاى طبيعى بكر و  در اي
دست نخورده و ارائه برنامه هاى گردشگرى براى سفر به اين مكان ها است. 
برنامه هاى جنگل نوردى، كوه نوردى، صخره نوردى، موج سوارى، غواصى و ... 

مشمول اين بخش است.
حوزه روستايى

هدف اين حوزه، بازگرداندن مردم به زندگى روستايى و طبيعى است. بدين 
منظور، سازمانى با عنوان «خانه روستايى فرانسه» تأسيس شد. اين سازمان 
ــال 1951 با ثبت اطالعات خانه هاى روستايى شروع  فعاليت خود را در س
ــال 1955 رسماً ثبت شد. روش كار سازمان خانه روستايى  كرده و در س
فرانسه به اين صورت است كه تمامى اطالعات يك خانه روستايى را از قيبل 
مساحت، امكانات، كه در كنار يك مزرعه و يا اصطبل باشد، ثبت كرده و با 
ذكر نام صاحب خانه در اختيار گردشگران مى گذارد. گردشگران مى توانند 
با رزرو اين خانه ها از طريق اينترنت يا شعبات ادارى سازمان، براى تعطيالت 

خود برنامه ريزى كنند. 
ــتايى محل  اين خانه ها به صورت هاى مختلف وجود دارد؛ خانه هاى روس
ــتايى اشرافى يا قصرهاى تاريخى كه  زندگى يك خانواده، خانه هاى روس

گردشگرى، امروزه به عنوان صنعتى 
مطرح اســت كه موفقيت آن وابسته 
به خدمــات و امكانات ارائه شــده از 
ســوى دولت است. سازمان مديريت 
گردشگرى با برنامه ريزى و فراهم كردن 
خدمات رفاهى براى توريســت ها، به 
توسعه آن كمك خواهد كرد. اين هدف از طريق احداث 
زيرســاخت ها و برنامه هاى كالن گردشــگرى محقق 
مى شود. زيرساخت هاى كنونى گردشگرى در كشور ما 
به ميزان حداقل است و توريسم هنوز به عنوان صنعت 
مؤثر بر جامعه شناخته نمى شود. در مقابل، كشورهاى 
اروپايى صنعت توريسم را در حد اعالى آن پرورانده 
و حتى به يكى از قطب هــاى اقتصادى تبديل كرده اند. 
در اين مقاله، برخى از سياست هاى كشور فرانسه در 
مديريت تسهيالت و خدمات گردشگرى ارائه مى شود. 
اين سياست ها در سه حوزه طبيعى، روستايى و شهرى 

تعريف مى شوند.
واژگان كليدى :  توريسم، فرانسه،  تسهيالت گردشگرى.
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ــاده، اتاق هاى آن به خانواده هاى مختلف اجاره داده مى شود.  با تغييراتى س
ــتا و زندگى طبيعى، از خوراك محلى هر  ــگران در كنار لذت از روس گردش
ــانى مراسم و جشن هاى  ــوند. به عالوه، اطالع رس خطه نيز برخوردار مى ش
ــازمان «خانه روستايى  ــتا نيز از ديگر خدماتى است كه س ــنتى آن روس س
ــگران قرار مى دهد. اين سازمان عالوه بر امكانات  ــه» در اختيار گردش فرانس
اقامتى، برنامه هاى تخصصى همچون دوره هايى براى دانش آموزان با شرايط 
ــز برگزار مى كند.  ــتداران طبيعت و حيات وحش و ... ني ــنى، براى دوس س

حوزه شهرى
ــهيالت ديگرى است كه در اختيار  ــتراحتگاه هاى بين راهى از جمله تس اس
ــوى «خدمات سانِف» پيشتاز در  ــگران قرار مى گيرد. شركت فرانس گردش
ــركت كه امروزه تمام اروپا را نيز تحت پوشش خود  ــت. اين ش اين حوزه اس
ــت. اين  ــتراحت گاه ها را در بزرگراه ها احداث كرده اس ــبكه اى از اس دارد، ش
ــرويس بهداشتى، فروشگاه خوراكى،  استراحت گاه ها شامل پمپ بنزين، س
پوشاك، فضاى بازى كودكان، رستوران، كافى شاپ و بعضاً دوش نيز است. در 
بخش شمالى كشور فرانسه، اين شركت 22 استراحت گاه شبانه روزى ساخته 
ــت. اين در حالى است كه طول شبكه بزرگراه ها در فرانسه جمعاً 1743  اس
كيلومتر بوده و ساالنه 18,9 ميليارد كيلومتر مسافت، توسط گردشگران طى 

مى شود.
ــا حومه آن به  ــهر ي ــت كه در ش ــا گونه ديگرى از اقامت گاه اس كمپينگ ه
گردشگران تسهيالت ارائه مى  دهد. كمپينگ داراى تسهيالت كامل از قبيل 
سرويس بهداشتى، حمام، فروشگاه، رستوران، زمين بازى، استخر، دوچرخه 
كرايه اى و ... براى گردشگران است. سيستم اقامت در كمپينگ چنان كه از 
ــت، چادر است. در هنگام مراجعه به كمپينگ، فضايى شامل  نام آن پيداس
محل برپايى چادر، پارك ماشين و يك خروجى برق در اختيار هر خانواده قرار 
مى گيرد. رزرو كردن كمپينگ به صورت تلفنى و اينترنتى امكان پذير است. 
كتابى نيز به نام «campings» وجود دارد كه اطالعات تمامى كمپينگ هاى 

اروپا در آن ثبت شده است.
جمع بندى

دگرگونى مناسبات زندگى امروز منجر به توليد وقت اضافى براى گذران اوقات 
فراغت شده و اين امر، ضرورت برنامه ريزى فرابخشى و چند بعدى براى اين 
ــگرى يكى از برنامه هاي گذران اوقات  ــت. گردش حوزه را دوچندان كرده اس
فراغت است كه به طور كلى در مكان هاى طبيعى، روستايى و شهرى شايسته 
ــيدن به گردشگرى به مثابه صنعت  و پرجاذبه، صورت مي پذيرد. رونق بخش
در كشور ما مستلزم تقويت زيرساخت ها، تسهيالت گردشگرى، اطالع رسانى 

جاذبه هاى اين حوزه و كاهش هزينه ها براى ايجاد انگيزه سياحت است. 
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