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 أنماط السياحة 



 :  يوجد معاييير كثيرة منها معيار روبرت وماير

 طويلة  –قصيرة  –( ترانزيت )سياحة عابرة : المعيارالزمنى  -1

 المعيار السببى  -2

 (النقل  –المبيت )المعيار الشكلى  -3

 المعيار الموسمى  -4

 المعيار التنظيمى  -5

والبعد التاريخى وهو  –مدة األقامة  –الموقع  -الهدف: وهناك معاييير أخرى
 ماستقوم علية الدراسة

 

 المعايير 



1-  السياحة الدينية 

2- السياحة األثرية 

3-  السياحة العالجية 

4- سياحة المصايف 

5-  سياحة المشاتى 

 

 أنماط السياحة القديمة التقليدية  -1

 

 



 أقدم أنواع السياحة 

 مليون سائح  150السياحة الدينية المسيحية 

 المسلمينالسياحة الدينية 

 رحلة العائلة المقدسة أنظر الخريطة واألماكن التى مرت بها 

 الديانات األخرى 

 

 148: 141الكتاب من ص 

 144خريطة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ص 

 

 

 السياحة الدينية  -1

 



 واالمبراطور الصينى –وأضرحة ممتاز محل  –منها األهرامات :المدافن 

 جوانب األنهار ؛ حيث الحضارات 

 القالع والحصون 

 النصب التذكارية 

 المواقع األثرية 

 سياحة األثار الغارقة 

 150: 149ص  

 السياحة األثرية 



 157: 154ص 

 السياحة العالجية  -3



 تركيا 

 مصر 

 أوروبا 

 159: 157ص 

 سياحة المصايف -4



 مناطق الشمس 

 مناطق الجليد 

 

 

 

 المشاتى سياحة  -4

 



1- السياحة البيئية 

2- سياحة المؤتمرات والمهرجانات 

3-  السياحة العلمية 

4-  سياحة اليخوت 

5-  السياحة العسكرية 

6-  سياحة التسوق 

7-  سياحة الفئات الخاصة 

8-  أنماط مستحدثة أخرى 

 181:  159من ص 

 أنماط السياحة المستحدثة 



 سياحة المحميات الطبيعية 

 نامبيا  –بتسوانا  -أنجوال)محمية زمبيزى كافانجو فى خمس دول افريقية

 (وزيمبابوى –زامبيا  –

 محمية جاالباجوس فى المحيط الهادى 

 زيمبابوى –جنوب أفريقيا  –موزبيق : محمية لمبوبو 

 محمية وانجيل سانت ايلياس فى والية الالسكا األمريكية 

 سانت كاترين  –جبل علبة  –محمية أهمها رأس محمد  30مصر بها– 
 والصحراء البيضاء  –سالوجا 

 

 

 السياحة البيئية

 

 



 مليون سائح  10سياحة مشاهدة الطيور 

 محمية الزرانيق  –منطقة سيسيمرت فى كمبوديا  –جزر ماديرا البرتغالية

 فى مصر 

 الشعاب  –المانجروف  –األنهار  –البحيرات : سياحة األراضى الرطبة

 المسستنقعات  -األهوار –المرجانية 

 168انظر الصور ص 

 سياحة السفارى 



 السائح العادى  8-3تتميز بارتفاع حجم النفقات 

 مليون شخص 400المؤتمرات 

 سياحة المهرجانات 

 مهرجان ريودى جانيرو فى  –مهرجان كوتشيال فى أمريكا للموسيقى

مهرجان كان  –مهرجان الطماطم فى اسبانيا  –البرازيل وتجوب المدينة 

 مهرجان يوم الموت فى المكسيك يعرض جماجم 

 سياحة المؤتمرات والمهرجانات  -2



تنقيب عن األثار 

 دراسة الصخور 

 دراسة المجتمعات البدائية 

 السياحة العلمية 



 فى البداية صيد 

 سياحة اليخوت  -4



 زيارة المتاحف العسكرية 

 مواقع عسكرية 

 معسكرات حربية 

 السياحة العسكرية  -5



 

 التسوقسياحة  -6



سياحة ذوى االحتياجات الخاصة 

 سياحة المسنين 

 

 الفئات الخاصة سياحة  -7



 المشاركة 

 (الموالد ) المناسبات 

 مليون   40-20تتكلف من )الفضاء 

 أنماط مستحدثة أخرى  -8



 المناطق الخضراء

 المسطحات المائية 

 الجليد 

 ممارسة رياضة المشى 

 التسوق 

 دور سينما  –مسارح  –مطاعم : الثقافة والتمتع والتسلية 

 زيارة األهل و األقرباء 

 أنماط الترويح 


