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 ميليون گردشگر ششم جهان شد 40تركيه با  

المللي را جذب كرده بودند  بيشترين بازديدكنندگان بين 2017كشوري را كه در سال  10سازمان جهاني گردشگري 
 .بندي كرد و رتبه اول را به فرانسه اختصاص داد رده

هاي طبيعي، اماكن تاريخي و تجربه  دهند از شگفتي هركسي روياي ديدن كشورهايي را دارد كه به او اجازه مي : چمدان
توانستند با  2017بندي كرده است كه در سال  كشوري را رده 10سازمان جهاني گردشگري . فرهنگي جديد لذت ببرد

 .سوي خودشان جذب كنند نقاط جهان به ارائه اين موارد بيشترين گردشگر را از اقصي

 2017كند در سال  اش را از راه گردشگري تامين مي درصد از توليد ناخالص ملي 9٫7اين كشور اروپايي كه  │فرانسه
 .المللي بود ميليون بازديدكننده بين88٫9ميزبان 

مسئله سبب  كند و همين هاي گرمسيري را القا مي ردشگرانش حس سفر به سرزمينمقصدي در اروپا كه به گ │اسپانيا
سواحل اين كشور در اقيانوس . درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور از راه گردشگري تامين شود 11شده كه ساالنه 

كننده،  هاي سرگرم كارناوالها و  هاي تاريخي ثبت جهاني در بارسلون و مادريد، جشنواره اطلس و درياي مديترانه، سايت
بيشترين تعداد بازديدكنندگان اسپانيا از كشورهاي . كند المللي را روانه اين كشور مي همه ساله بسياري از گردشگران بين

از كشور ديدن  2017ميليون نفر در سال  82٫2درمجموع، . آيند ويژه انگلستان، فرانسه و آلمان مي اروپاي غربي به
 .كردند

معني است كه مقصدهاي  آمريكا سومين كشور جهان از نظر وسعت جغرافيايي است و اين بدان │آمريكا متحده اياالت
وگاس، ميامي و هونولولو از  آنجلس، الس شهرهاي نيويورك، لس. گردشگري متنوع و مختلفي را در خود جاي داده است

هاي آالسكا  كنيون، پارك ملي يلو استون و يخ انگيزي چون گرند هاي طبيعي شگفت جمله شهرهاي پربازديد و جاذبه
هاي  ترين جاذبه همراه آبشارهاي بزرگ، مهم عالوه سواحل وسيع شرقي و غربي در كرانه دو اقيانوس اطلس و آرام به به

ادا ويژه از دو كشور انگلستان و كان المللي را به ساله تعداد زيادي از گردشگران بين گردشگري اين كشور هستند كه همه
 .بندي قرار گرفت ميليون نفر در رده سوم اين رتبه72٫9كه سال گذشته اين كشور با جذب  طوري به. كنند جذب مي



المللي، اين  دليل وجود دولت كمونيست و موقعيت بسته چين در روابط بين رسد كه به نظر مي گونه به هرچند اين │چين
دليل مزاياي بااليي كه چين به گردشگران خارجي  يست اما بهتوجهي براي مردم جهان ن كشور مقصد گردشگري جالب

ديوار بزرگ چين، كوهستان مقدس فيور، معبد . ميليون نفر از سراسر جهان بود 59٫3ميزبان  2017كند، سال  عرضه مي
ي هاي مهم گردشگري اين كشور آسياي شرق ازجمله جاذبه» دره سه ژرف«شائولين، آبشار هوآنگشو، شهر ممنوعه و 

 .روند شمار مي به

عنوان  اند امروزه به خوبي محافظت شده هاي ميراث فرهنگي اين كشور كه به تاريخ بسيار غني و بسياري از سايت │ايتاليا
سايت تاريخي ايتاليا در فهرست ميراث جهاني  50. شوند هاي گردشگري جهان شناخته مي ترين جاذبه يكي از مهم

انگيز و سواحل تفريحي  عالوه طبيعت شگفت اريخي دوره امپراتوري رم و عصر نوزايي بهبناهاي ت. اند يونسكو ثبت شده
اين كشور در . روند شمار مي هاي آن به فرد از ديگر جاذبه خصوص آشپزي منحصربه اي و به جزيره مديترانه وسيع اين شبه

بندي سازمان جهاني  به پنجم ردهالمللي را جذب كند و در رت ميليون بازديدكننده بين 57٫8توانست  2017سال 
 .گردشگري قرار گيرد

 



امپراتوري بيزانس و دوره اسالمي و   جامانده از دوره دليل بناهاي تاريخي گسترده به تركيه به 2015تا سال  │تركيه
دليل حوداث  درياي مديترانه يكي از كشورهاي پربازديد جهان بود اما بههاي مجلل در سواحل نيلگون  همچنين اقامتگاه

تركيه روند صعودي  2017سال . توجهي مواجه شد تروريستي كه در اين سال رخ داد تعداد گردشگران با ريزش قابل
د اما براساس ميليون نفر بو 32٫4 جذب گردشگران را از سر گرفت و هرچند براساس برخي آمارها گردشگران اين كشور

 .المللي در رتبه ششم ايستاده است ميليون بازديدكننده بين39٫9اين گزارش سازمان جهاني گردشگري، با ميزباني 

 2017ميليون گردشگر در رتبه هشتم قرار داشت در سال  35با جذب  2016بندي سال  اين كشور كه در رده │مكزيك
ميليون نفر برساند و با يك  39٫3المللي را به  عداد بازديدكنندگان بينهاي حوزه گردشگري ت توانست با تقويت زيرساخت

 .پله صعود در سكوي هفتم جاي گيرد

هاي مناسب، مقصد  هاي تاريخي، پويايي باالي فرهنگي و زيرساخت دليل داشتن سايت اين كشور به │انگلستان
پل لندن و برج لندن، موزه مادام توسو و . است گردشگري مورد عالقه گردشگران سرزمين اصلي اروپا و آمريكاي شمالي

تاريخي مهم اين  هاي فرهنگي وسطايي پراكنده در سراسر انگلستان ازجمله جاذبه هاي قرون عالوه قلعه موزه بريتانيا به
 .سوي انگليس روانه كنند ميليون بازديدكننده را به 38٫7اند  توانسته 2017روند كه در سال  شمار مي كشور به

ميليون شغل را در حوزه صنعت  2از  ميليارد دالر درآمد و بيش 40اين كشور مرفه اروپاي غربي، حدود  │مانآل
ترين شهرهاي گردشگري  شهرهاي برلين، اشتوتگارت، هامبورگ، نورمبرگ و مونيخ از مهم. گردشگري توليد كرده است

 .ليون نفر را جذب كندمي 37٫6توانست  2017آلمان در سال . روند شمار مي اين كشور به

دليل اينكه مقصدهاي گردشگري گرمسيري ارزاني  جزاير اين كشور به. رسد بندي با تايلند به پايان مي اين طبقه │تايلند
اي، اقليم  سواحل ماسه. رود شمار مي المللي به ترين نقاط زمين براي بازديدكنندگان بين هستند يكي از زيباترين و جذاب

صنعت . هاي مناسب داليل كافي براي انتخاب اين كشور براي سفر هستند يلندي، خريد ارزان و هتلآفتابي، غذاي تا
ميليون 34٫7تايلند توانست  2017سال . كند درصد از توليد ناخالص اين كشور را تامين مي 20گردشگري تايلند 

المللي  ميليون بازديدكننده بين 100 رسيدن به رقم 2032برنامه اين كشور تا سال . المللي را جذب كند گردشگر بين
 .است

 


