Połowa wakacji za nami! Sinice niestraszne
turystom, tłumy nad Bałtykiem
Portal Nocowanie.pl przyjrzał się preferencjom turystycznym
w Polsce. Dokładnej analizie podano pierwszy miesiąc
wakacji i miejsca destynacji urlopowych w kraju. Sprawdzono
gdzie turyści poszukiwali noclegu w lipcu, uwzględniając
dane pochodzące z zapytań o nocleg w portalu Nocowanie.pl.
W tym czasie z portalu korzystało blisko 4 mln
użytkowników.
W stosunku do roku ubiegłego turyści wysłali o 47% więcej zapytań o
nocleg, zainteresowanie wakacjami w Polsce stale rośnie. Popularnością od
wielu lat cieszą się nadmorskie kurorty oraz miejscowości w położone w
górach. – mówi Kamila Miciuła ekspert Nocowanie.pl

Zdecydowanie morze! Władysławowo na czele
Turyści wybierają najczęściej miejscowości położone w województwie
pomorskim (35%), zachodniopomorskim (28%) oraz małopolskim (12%).
W lipcu najpopularniejsze okazało się Władysławowo (5,33% wszystkich
zapytań o nocleg w kraju), na drugim miejscu Zakopane (4,49%), następnie
Międzyzdroje (2,98%), Kołobrzeg (2,59%), Ustka (2,45%), Mielno (2,39%),
Jastarnia (2,32%), a dziesiątkę najpopularniejszych miejsc w Polsce zamyka
Karpacz (2,26%).
Najpopularniejsze są wyjazdy w parach oraz rodzinne wakacje z dziećmi.
Coraz więcej osób podróżuje i spędza wakacje w pojedynkę. Oferty dla
singli cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wśród najczęściej wybieranych form zakwaterowania, podobnie jak w
ubiegłym roku znalazły się Kwatery i pokoje, turyści wybierali też domki,
apartamenty czy pensjonaty.
Średnia cena noclegu dla jednej osoby to ok. 53 zł, jednak zależnie od
lokalizacji, kategorii i standardu obiektu ceny znacznie się różnią. Jeżeli
chodzi o top 10 najpopularniejszych miejsc najdroższe w tym roku okazało
się Zakopane.

Większość Polaków planuje długie urlopy wakacyjne ze znacznym
wyprzedzeniem, najbardziej zorganizowani turyści rezerwują noclegi już na
początku roku, trudno wtedy przewidzieć pogodę czy inne utrudnienia, jak
na sinice. Często jest to długo wyczekiwany urlop, więc sytuacje, że

rezerwacje zostają odwołane lub skracane są sporadyczne.
Turystyka nad morzem ciągle się rozwija, istnieje wiele możliwości
odpoczynku i rekreacji, stąd turyści tak łatwo nie rezygnują z wypoczynku
nad morzem. W tym roku dopisuje pogoda, co też jest dużym plusem,
możemy śmiało wysunąć wniosek, że turystyka krajowa ma się bardzo
dobrze, zarówno Polacy, jak też turyści z zagranicy, chętnie eksplorują
piękno Polski.
Dane pochodzą z portalu Nocowanie.pl z okresu 1-31 lipca 2018 w
porównaniu do lipca 2017.
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