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Креативний туризм та його основні види
Туризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання із
оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою чи іншою метою без
здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Туризм виконує різноманітні функції:
 відновна - звільнення людини від почуття втоми шляхом контрастної
зміни обстановки і виду діяльності;
 розвиваюча - надання можливостей для розвитку особистості
(розширення кругозору, творчої та організаторської діяльності);
 розважальна - надання відпочиваючим можливості розважитися; сюди
також відносять знайомство з місцевістю, її жителями, організацію
концертів, спортивних та інших заходів, активний відпочинок;
 економічна - проявляється через попит і споживання туристів, забезпечує
відновлення працездатності, зайнятість населення, прибуток;
 соціальна - зростання рівня життя населення, розподіл бюджету та
раціональне використання вільного часу.
 оздоровча -різноманітність вражень і задоволення рекреаційних потреб
людей позитивно позначається на їх фізіологічному, психічному стані,
працездатності і соціальної активності.
 соціально-статусна -туризм стає важливим показником соціального
статусу людини, індикатором якості його життя.
 соціально-економічна -туризм, будучи однією з найбільших і найбільш
динамічних галузей, займає друге місце за доходами після видобутку та
переробки нафти. Він забезпечує зайнятість 6% працюючого населення
Землі.
 інтеграційна -туризм сприяє розвитку міжнародних економічних
відносин, виникнення ряду міжнародних міжурядових і неурядових
організацій та спілок.
Креативний туризм - різновид туризму, що поєднує в собі не тільки приємний
відпочинок і нові враження, але і можливість зануритися в абсолютно інше
середовище.
Основні види креативного туризму:
Сільський туризм - це різновид туризму, головною особливістю якого є
перебування гостей в сільській місцевості, подалі від промислових
підприємств, ближче до природи.

Сталкінг туризм - відвідування занедбаних територій, заводів і будівель, що
руйнуються, з метою їх дослідження. Особливо популярні поїздки в містапримари, наприклад, Чорнобиль.
Кінотуризм - відносно новий напрямок туризму, який представляє собою
відвідування локацій, де проходили зйомки якого - небудь фільму. Це може
бути і природний об'єкт, і будівля, а іноді й ціле місто.
Духовний туризм - це туризм, метою якого є самопізнання, прилучення до
духовних цінностей і саморозвиток. Як складову частину цього виду туризму
можна виділити паломництво, езотеричний туризм і відвідування «місць сили».
Темний туризм його також називають «чорним» або дарк-туризмом. Сенс - в
подорожах по місцях, пов'язаних зі смертю, руйнуваннями, містикою і
трагедіями, по місцях страт, які влаштовували великі правителі, в'язницях, в
яких сиділи найнебезпечніші злочинці, або старих побудованих фортецях, які
наводять жах. «Похмурі туристи» отримують враження, гуляючи по
кладовищах і полях битв, їх приваблює все зловісне і надприродне.
Полярний туризм - це досить нетривалі поїздки на території полярних кіл. В
основному це круїзні подорожі та експедиції.
Індустріальний туризм - дослідження територій і об'єктів, виробничого
(цивільного) або спеціального (не громадянського і в тому числі військового)
призначення, а також будь-яких покинутих (занедбаних) споруд з метою
отримання психічного і естетичного задоволення або задоволення
дослідницького інтересу.
Джайлоо-туризм - один з нових видів туризму в Киргизстані. Джайлоо-тури
влаштовуються в населені корінними народами важкодоступні місця, яких
цивілізація практично не торкнулася, де немає електрики та мобільного зв'язку.
Завдяки цьому мешканці міст мають можливість деякий час пожити в
середньовічних або навіть первісних умовах. Джайлоо-туризм поширений у
внутрішніх областях Африки, джунглях Амазонки, горах і степах Азії, лісах і
тундрі Сибіру і Північної Америки
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