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Idea

Pierwszy raport „Analizy zachowań klientów ku-

pujących wycieczki za pośrednictwem Internetu” 

powstał w 2002 roku. Niniejsze opracowanie jest  

jego bezpośrednią kontynuacją z ujętymi trendami  

z ostatnich 8 lat.

Ideą aktualnego raportu jest analiza zachowań  

klientów Travelplanet.pl dokonujących zakupów 

poprzez trzy kanały sprzedaży: Internet, telefon oraz 

sprzedaż bezpośrednią w Punktach Obsługi Klienta.

Niniejszy raport wskazuje w szczególności na 

kierunki sprzedaży. Uwzględnia przede wszystkim 

takie czynniki jak kraje i miejsca, do których polscy 

turyści wyjeżdżają najchętniej, sposoby dokonywania 

płatności, dane demograficzne użytkowników czy też 

okresy transakcyjne i wyjazdowe. Szczególnie ciekawe 

są zmiany zachodzące na przestrzeni całych 8 lat od 

momentu pierwszego Raportu Podróżnika.

Wnioski pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb 

zarówno klientów sklepów internetowych, jaki klientów 

tradycyjnych biur podróży.

Rola Internetu, na etapie poszukiwań wyjazdu za 

granice, jest nie do przecenienia. Nawet jeżeli klienci 

preferują zakupy w Punkcie Obsługi Klienta, to już dziś, 

zdecydowanie częsciej niż kilka lat temu, wybierają 

cel swojej podróży korzystając z portalu. Internetowe 

usługi związane z turystyka wyjazdowa są nadal 

rozwijającym się rynkiem, czego dowodem jest stale 

rosnące zainteresowanie wśród polskich internautów 

i coraz częstsze wybieranie tego kanału zakupu usług.
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Badana grupa Metodologia Wyniki badań

Poniższy raport został stworzony na podstawie  

profilów klientów dokonujących zakupu wyjazdów  

wakacyjno-urlopowych za pośrednictwem Interne-

tu, telefonicznego Centrum Rezerwacji oraz Punktów  

Obsługi Klienta Travelplanet.pl.

Cała analiza zachowań bazuje na informacjach  

o klientach, zgromadzonych za pośrednictwem serwi-

su Travelplanet.pl S.A. i serwisów jego partnerów.

Analizą objęto ponad 200 tys. turystów, w tym:  

•	 1 972 osoby  (01.06.2001-31.12.2002 – I raport)

•	 4 902 osoby  (01.01.2003-31.12.2003 – II raport)

•	 7 457 osób  (01.01.2004-31.12.2004 – III raport)

•	 18 737 osób  (01.01.2005-31.12.2005 – IV raport)

•	 23 396 osób  (01.01.2006-31.12.2006 – V raport)

•	 39 707 osób  (01.01.2007-31.12.2007 – VI raport)

•	 60 323 osoby  (01.01.2008-31.12.2008 – VII raport)

•	 57 597 osoby  (01.01.2009-31.12.2009 – VIII raport)

Cały projekt jest elementem kompleksowego badania

polskich podróżnych dokonujących zakupu zagra-

nicznych wyjazdów na urlop. Raport w głównej  

mierze został oparty na badaniach wtórnych oraz  

analizach ilościowych. Tego rodzaju badania dają 

możliwość wyznaczenia profilu polskich turystów  

spędzających urlopy na tzw. wyjazdach „pakieto-

wych” oraz ukazania ich konsumenckich zachowań.

Prezentowane dane zostały uśrednione i nie uwzględ-

niaja sezonowości, która w branży turystycznej jest 

niezwykle istotnym czynnikiem. Pozwala to jednak na 

określenie jednolitego profilu klienta. Poza tym nie 

bez znaczenia jest wzrost popytu na wyjazdy w trakcie 

całego roku, w tym wyjazdy egzotyczne i narciarskie.  

W znaczący sposób niweluje to efekt sezonowości rozu-

mianej, jako okres wakacyjny (lipiec-sierpień).
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Sposób płatności

Rok 2009 został w pełni przepracowany przez 

13 Punktów Obsługi Klienta. W porównaniu do lat 

wcześniejszych, doszło jednak do zmian lokalizacji 

- trzy punkty zostały zamknięte, a jeden otwarty. 

Powyższe zmiany miały wpływ na strukturę płatności. 

Przed pięcioma laty, kiedy to powstawały pierwsze 

POKi, udział gotówki wynosił niespełna 10%, 

w 2008 roku już blisko 30% (15 POKów), zaś w roku 

2009 niecałe 26%. Równolegle wzrosła liczba klientów 

dokonujących płatności kartami kredytowymi – od 

2004 roku zanotowaliśmy już 7-krotny wzrost udziału 

tej formy regulowania zobowiązań. W dalszym ciągu 

najbardziej popularnym sposobem płatności są 

jednak przelewy pieniężne, których udział przekracza 

rokrocznie poziom 50%.

 2009  2008  2007  2006  2005  2004

przelew 55,00% 52,35% 60,80% 64,45% 75,32% 94,08%

karta kredytowa 19,30% 18,26% 14,50% 17,48% 15,35% 2,74%

gotówka 25,71% 29,39% 24,70% 18,07% 9,33% 3,19%
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Rodzaj
zakwaterowania

Ubiegły rok był kolejnym okresem kontynuacji 

trendu polegającego na wyborze hoteli o coraz 

wyższym standardzie, który obserwujemy już od 

pięciu lat. Drugi rok z rzędu najchętniej wybieranymi 

obiektami były hotele czterogwiazdkowe (blisko 41% 

rezerwacji). Warto odnotować jednocześnie spadek 

udziału rezerwacji w hotelach pięciogwiazdkowych 

z 17% do 16,5%. W latach 2004-2008 zauważyć 

można było dynamiczny wzrost zainteresowania 

wczasami w najlepszych hotelach. Podstawowym 

powodem takich wyborów były znacząco niższe 

niż w latach wcześniejszych ceny oraz rosnąca 

siła nabywcza polskiego społeczeństwa. Dzięki 

temu Polacy skorzystali z możliwości jakie oferuje 

luksusowy wypoczynek za relatywnie niewielką 

cenę. Rok 2009, określany jako kryzysowy, odbił 

się na mniejszym zainteresowaniu obiektami 

luksusowymi. Polacy częściej decydowali się 

na optymalny stosunek jakości do ceny, wybierając 

hotele czterogwiazdkowe.

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

**** 40,81% 38,88% 36,95% 36,57% 31,79% 34,19% 36,68%

*** 35,42% 36,96% 40,18% 41,56% 43,83% 39,49% 41,46%

***** i więcej 16,48% 17,08% 14,60% 13,02% 9,12% 9,88% 15,67%

** 4,24% 4,49% 5,11% 5,51% 7,49% 10,10% 5,69%

klasa turystyczna 2,91% 2,44% 2,94% 2,65% 7,35% 6,12%

* 0,13% 0,15% 0,22% 0,69% 0,42% 0,21% 0,49%
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Udział w sprzedaży hoteli o standardzie nie 

przekraczającym trzech gwiazdek corocznie maleje. 

Mimo to są one wciąż wybierane przez ponad 42% 

polskich urlopowiczów - szczególnie osoby młode 

oraz preferujące wypoczynek aktywny połączony ze 

zwiedzaniem dla których hotel jest przede wszystkim 

bazą wypadową.

Przyglądając się propozycjom polskich biur podróży  

zauważymy trend podnoszenia standardu oferty.  

Hotele trzygwiazdkowe są coraz mocniej zastępowa-

ne obiektami czterogwiazdkowymi. Jednocześnie warto  

zwrócić uwagę na miejsca do jakich obecnie Polacy jeżdżą  

najczęściej. Egipt i Turcja oferują przede wszystkim  

hotele o wyższym standardzie – cztero- i pięciogwiazd-

kowe. Na nieco większy udział obiektów o niższym 

standardzie trafimy w Tunezji. Warto pamiętać, iż trzy 

gwiazdkowa kategoryzacja w tych krajach oznacza 

skromny wybór menu, niewielkie pokoje i małą przestrzeń  

ogrodu hotelowego, czyli znacząco odbiega od hote-

li tej samej kategorii w Polsce, Hiszpanii lub Grecji.  

W krajach Unii Europejskiej - gdzie tradycje turystycz-

ne są znacznie dłuższe, a baza noclegowa bardziej  

rozbudowana (szczególnie w Hiszpanii i Grecji)  

- standard trzech gwiazdek jest w stanie zadowolić  

bardziej wymagające osoby. W związku z tym w ofer-

tach biur podróży znajdują się zróżnicowane propo-

zycje wyboru hoteli od tych najbardziej luksusowych 

pięciogwiazdkowych do  dwu- lub trzygwiazdkowych  

obiektów, które zazwyczaj są małymi, kilkunastopoko-

jowymi hotelami o rodzinnej atmosferze, prowadzony-

mi przez miłośników kultury  i tradycji swojego regionu 

czy miejscowości.

Hotele poniżej dwóch gwiazdek są bardzo rzadko 

wybierane na wypoczynek letni. Zyskują one na 

popularności podczas wyjazdów zimowych. Jeżeli  

w zestawieniu wybieranych hoteli zostałaby ujęta 

także sezonowość, wyraźnie byłoby widoczne, że 

od listopada do marca, kiedy to trwają wyjazdy 

narciarskie, są równie chętnie wybierane jak hotele 

wyższych kategorii.
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Ilość osób przypadających
na jedną rezerwację

W roku 2009 najczęściej dokonywane były rezerwacje na 

dwie osoby (około 64% całości sprzedaży). Wyjazdy dla 

singli stanowiły nieco powyżej 7% wszystkich rezerwacji, 

zaś wyjazdy rodzinne (pokoje trzy i czteroosobowe) 

w sumie ponad 1/4. Struktura ta na przestrzeni kilku 

ostatnich lat w zasadzie się nie zmienia.

Wynika to z faktu, iż standardem hotelowym są 

pokoje dwuosobowe. W większości obiektów można 

oczywiście skorzystać z opcji dopłaty do pokoju dla 

jednej osoby. Wysokość tej opłaty zachęca raczej 

do organizowania wyjazdów w gronie znajomych 

i dzielenia pokoju z nimi niż korzystania na własną rękę 

z „jedynek”. Hotele z tzw. opcją 2+2, czyli dwoma 

dostawkami również nie są zbyt popularne. W katalogach 

touroperatorów tylko część obiektów dysponuje 

takimi formami zakwaterowania. W dużej mierze jest 

to również związane z niższym komfortem. Rodziny 

4-osobowe, często decydują się w takim wypadku na 

zakup dwóch osobnych pokoi, oczywiście jeśli wiek 

dzieci na to pozwala.  Wyjątkiem są apartamenty 

w kurortach narciarskich Włoch, Austrii czy Francji, 

które oferują doskonałą bazę noclegową na wyjazdy 

rodzinne, czy też w gronie znajomych, umożliwiając 

zakwaterowanie nawet 12 osób.

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

1 7,36% 7,29% 7,83% 8,95% 8,92% 8,93% 6,83% 5,99%

2 64,04% 63,99% 62,33% 58,64% 59,69% 59,47% 57,88% 66,50%

3 17,96% 17,80% 16,97% 18,35% 17,22% 16,56% 19,52% 15,53%

4 8,41% 8,57% 9,33% 10,57% 10,63% 10,75% 11,22% 8,80%

więcej... 2,23% 2,35% 3,54% 3,48% 3,54% 4,31% 4,55% 3,18%
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Długość pobytu

Przeprowadzone obserwacje przyzwyczajeń Polaków 

w kwestii planowania wypoczynku, pokazały, iż wypo-

czywamy krócej, ale nierzadko dwa razy do roku.

Wyjazdy 7-dniowe to już prawie 66% wszystkich 

rezerwacji dokonanych w Travelplanet.pl. Dla 

porównania sześć lat temu ich udział wynosił jedynie 

53%. Przyczyn takiego  stanu rzeczy upatrywać należy 

w dwóch powodach. Po pierwsze coraz trudniejsze staje 

się dopasowanie terminów urlopowych małżonków 

i partnerów na całe dwa tygodnie. Po drugie zaś sezon 

w Egipcie, Tunezji czy Hiszpanii trwa prawie cały rok 

i sprawia to, że wiele osób zamiast jednego wyjazdu 

dwutygodniowego decyduje się na dwa wyjazdy 

tygodniowe. Oprócz wyjazdów wakacyjnych (lipcowo-

sierpniowych) Polacy korzystając z kalendarzowych dni 

wolnych organizują wyjazdy  na długie weekendy czy też 

okresy świąteczne. Sylwester, długi weekend majowy, 

Boże Ciało czy też listopadowe Święto Niepodległości 

idealnie wpasowują się w plany urlopowe.  

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

7 dni 65,70% 64,13% 61,76% 60,09% 58,27% 53,59% 54,03% 56,36%

14 dni 27,79% 29,32% 29,95% 29,97% 28,87% 30,10% 41,53% 41,56%

pozostałe 6,51% 6,55% 8,29% 9,94% 12,86% 16,32% 4,44% 2,08%
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Wyjazdy 14-dniowe wciąż stanowią jednak blisko 30% 

wszystkich wyjazdów turystów z Polski. Różnica ce-

nowa pomiędzy 7- a 14-dniowym wypoczynkiem nie 

jest zbyt duża. W niektórych przypadkach wystarczy  

dopłacić jedynie 20% wartości rezerwacji by urlopowy  

wypoczynek wydłużyć dwukrotnie. Wyjazdy dwutygo-

dniowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem ro-

dzin z dziećmi, gdyż rodzice chcą spędzić ze swoimi 

pociechami jak najwięcej czasu. 

Wyjazdy krótsze (3- 4-dniowe) lub dłuższe, (np. 

10-dniowe) nie były w Polsce do tej pory zbyt popularne. 

Z jednej strony wynika to z faktu, że tydzień stał się 

podstawową jednostką urlopową na wypoczynek,  

z drugiej dopasowanie i przygotowanie ofert na wyjazdy 

niestandardowe jest obciążone znacznym kosztem pracy, 

co w stosunku do ryzyka może być dla biur podróży po 

prostu nieopłacalne. Wyjątkiem są wyjazdy typu city 

break – coraz popularniejsze wśród wyjazdów incentive. 

Nadchodzący sezon wskazuje, że przygotowane przez 

biura podróży oferty umożliwiające np. 4-dniowy 

pobyt na Majorce czy 10- 11-dniowy pobyt na Krecie, 

szczególnie poza sezonem, znajdą zainteresowanie na 

polskim rynku i w krótkim czasie zdobędą popularność 

nie mniejszą niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. 
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Rodzaj wyżywienia

Wyniki z ostatnich siedmiu lat doskonale pokazują 

jak zmieniały się preferencje Polaków związane 

z wybieranym przez nich wariantem wyżywienia. 

W 2009 roku dokonano 64% rezerwacji w opcji 

All Inclusive, co oznacza ponad 3-krotny wzrost 

w stosunku do roku 2004, kiedy tą opcję wybrało 

jedynie niecałe 20% polskich turystów. Przeciwny 

trend zaobserwować można  przypadku wyżywienia 

HB. Tylko w stosunku do roku poprzedniego udział 

tej opcji spadł o ponad 5 punktów procentowych. 

Na przestrzeni sześciu lat udział tego rodzaju 

wyżywienia zmniejszył się o ponad połowę.

All Inclusive, czyli „wszystko w cenie” i jego odmiana 

Ultra All Inclusive, czyli wzbogacone o alkohole 

importowane All  Inclusive, stało się standardem. 

Będąc na wakacjach chcemy skorzystać nie tylko 

z urozmaiconych posiłków, darmowego leżaka 

na plaży czy też drinków przy basenie, ale także 

mieć do dyspozycji kuchnie narodowe, sporty wodne 

czy karnety do wykorzystania w hotelowym SPA. 

Swoboda korzystania z wszelkich udogodnień okazuje 

się dla Polaków wypoczywających za granicą jedną 

z najważniejszych korzyści, dla których wybierają 

opcję All Inclusive.

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

AI - all inclusive 64,05% 56,35% 49,35% 38,01% 28,13% 19,55% 18,10%

HB - 2 posiłki 25,36% 30,90% 34,86% 43,26% 46,80% 56,62% 58,51%

OV - bez wyżywienia 5,57% 6,49% 8,93% 11,36% 16,71% 15,06% 15,18%

FB - dwa posiłki+lunch 0,87% 0,71% 0,88% 0,48% 0,59% 0,32% 0,07%

BB - tylko śniadanie 4,15% 5,55% 5,98% 6,89% 7,77% 8,44% 8,14%

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

AI - all inclusive
HB - 2 posiłki

OV - bez 
wyżywienia FB - dwa 

posiłki+lunch
BB - tylko śniadanie



14www.travelplanet.pl Raport podróżnika 2010

Drugi najchętniej wybierany rodzaj wyżywienia 

(25% wszystkich wyjazdów) to popularne HB, czyli 

śniadania i obiadokolacje. Jest to forma wyżywienia 

idealna dla osób aktywnych, które preferują pobyt 

na plaży i zwiedzanie, a wieczorem powracają do 

hotelu, żeby po odświeżeniu się i kolacji skorzystać 

z hotelowych animacji. Ta forma jest również bardzo 

wygodna dla rodzin z dziećmi, gdyż hotelowe 

restauracje poza wyborem ciepłych i zimnych dań 

oferują im specjalne menu.

Nocleg ze śniadaniem najczęściej wybierają 

miłośnicy zwiedzania oraz lokalnej kuchni i kultury,  

którzy chcą zasmakować miejscowych potraw  

i napojów, a także poczuć klimat tawern, restauracji  

i kafejek. Drugą grupą wybierającą śniadanie 

lub sam nocleg bez śniadania są narciarze  

i snowboardziści, którzy z oczywistych względów 

całe dnie spędzają poza hotelem rozkoszując się 

szusowaniem w białym puchu.
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Termin wylotu
Wyjazdy Polaków na urlop są silnie powiązane 
z okresem wakacyjnym. Większość rodzin na 
spędzenie urlopu wraz ze swoimi dziećmi wybiera 
lipiec i sierpień - czas przerwy od zajęć szkolnych. 
Tendencję tą obserwujemy od lat. Również w 2009 
roku wyjazd w lipcu i sierpniu wybrało odpowiednio 
18,93% i 17,73% turystów. 

Również ponad 4% udział lutego w liczbie wszystkich 
wyjazdów wynika przede wszystkim z ubiegłorocznego 
układu ferii zimowych w szkołach. W zdecydowanej 
większości województw w Polsce ferie przypadły 
właśnie na pierwsze dwa tygodnie lutego.

W 2009 roku w zauważalny sposób wzrosła liczba 
wyjazdów w czerwcu i lipcu. W  przypadku czerwca 
o decyzjach wyjazdowych Polaków zdecydowały 
przede wszystkim wyjątkowo niskie ceny ofert last 
minute. Był to zaskakujący rok w turystyce, gdyż na 
przełomie maja i czerwca cena tygodniowego pobytu 
w Egipcie, bądź Tunezji w hotelu czterogwiazdkowym 
z wyżywieniem All Inclusive wynosiła nawet mniej 
niż 1000 złotych.

Pozostałe miesiące roku takie jak styczeń, marzec, 
kwiecień, październik, listopad i grudzień tradycyjnie 
już charakteryzuje mniejsze zainteresowanie 

wyjazdami. Część ofert jest niedostępna, szczególnie 
te dotyczące kierunków basenu Morza Śródziemnego. 
Jednak nie oznacza to zmniejszenia możliwości 
wyboru. Poza  ofertami wyjazdów zimowych na narty 
i snowboard biura podróży posiadają bowiem coraz 
ciekawsze oferty egzotyczne, których lista z roku 
na rok się wydłuża. Ponadto w stałej sprzedaży są 
wyjazdy do Egiptu, Maroka, Tunezji, czy też na Wyspy 
Kanaryjskie. Zmniejszone zainteresowanie wyjazdami 
poza sezonem wynika więc głównie z upodobań 
i przyzwyczajeń Polaków, a także w pewnym stopniu 
z rozkładu świąt i długich weekendów.

 2009  2008  2007  2006

styczeń 7,88% 9,45% 6,59% 5,71%

luty 5,33% 7,48% 6,45% 5,70%

marzec 5,45% 6,28% 7,15% 8,16%

kwiecień 5,39% 7,10% 5,59% 5,43%

maj 7,32% 6,44% 6,84% 7,76%

czerwiec 12,04% 9,44% 9,78% 11,34%

lipiec 16,10% 15,96% 16,67% 14,30%

sierpień 15,08% 13,73% 12,64% 15,36%

wrzesień 10,85% 9,75% 8,78% 9,39%

październik 5,26% 4,75% 5,14% 5,72%

listopad 4,25% 4,36% 6,71% 6,04%

grudzień 5,05% 5,26% 7,66% 5,09%
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Termin rezerwacji

W przypadku tej kategorii rok 2009 był całkowicie 

odmienny od roku 2008. Wysokość sprzedaży oferty 

„wcześniej taniej”  uległa wyraźnemu zmniejszeniu. 

Główny wpływ miały na to doświadczenia Polaków 

z 2008 roku, kiedy to w przypadku rezerwowania 

wyjazdu z dużym wyprzedzeniem miały miejsce 

niespodziewane dopłaty paliwowe i walutowe. 

Ogromne znaczenie miały również prognozy 

gospodarcze mówiące o wyraźnym spowolnieniu 

gospodarczym. Jak widać jednak czarne scenariusze 

nie spełniły się. Pomimo tego, że rok 2009 był dla 

turystyki dużym wyzwaniem większość biur zakończyła 

sezon obronną ręką. Niektórzy touroperatorzy nawet 

wyraźnie powiększyli swój udział w rynku.

Niższa sprzedaż oferty w pierwszym kwartale 2009 

roku przełożyła się na wzrost sprzedaży w okresie 

czerwiec – wrzesień. Duża liczba ofert last minute, 

także w lipcu i sierpniu, gwarantowała Polakom 

wypoczynek nawet w przypadku dokonywania 

rezerwacji kilka dni przed wylotem. W latach 

wcześniejszych w przypadku rezerwacji wyjazdu 

w połowie lipca można było liczyć na rozpoczęcie 

wypoczynku najwcześniej na początku sierpnia.
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 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

styczeń 7,88% 9,45% 6,59% 5,71% 6,02% 4,10% 4,67%

luty 5,33% 7,48% 6,45% 5,70% 4,45% 4,97% 3,04%

marzec 5,45% 6,28% 7,15% 8,16% 5,14% 7,39% 3,41%

kwiecień 5,39% 7,10% 5,59% 5,43% 5,34% 6,30% 5,67%

maj 7,32% 6,44% 6,84% 7,76% 6,10% 5,74% 6,53%

czerwiec 12,04% 9,44% 9,78% 11,34% 10,54% 10,61% 10,44%

lipiec 16,10% 15,96% 16,67% 14,30% 15,65% 12,99% 20,56%

sierpień 15,08% 13,73% 12,64% 15,36% 17,20% 15,47% 14,59%

wrzesień 10,85% 9,75% 8,78% 9,39% 10,17% 12,50% 9,34%

październik 5,26% 4,75% 5,14% 5,72% 6,24% 6,79% 8,69%

listopad 4,25% 4,36% 6,71% 6,04% 5,97% 6,16% 5,61%

grudzień 5,05% 5,26% 7,66% 5,09% 7,18% 7,00% 7,45%
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W 2009 roku biura podróży zaplanowały start 

sprzedaży oferty na sezon letni według podobnego 

scenariusza jak w 2008 roku. Rabaty sięgały 

nawet 40%, łączyły się z dodatkowymi usługami 

jak bezpłatne ubezpieczenia i darmowe wycieczki 

fakultatywne. Dodatkowym bonusem była pierwszy 

raz wprowadzona „gwarancja niezmienności ceny”, 

która gwarantowała turyście brak jakichkolwiek 

niespodziewanych dopłat do wycieczki już po jej 

zarezerwowaniu. W styczniu klienci mieli możliwość 

wyboru najbardziej preferowanych hoteli oraz 

terminów wylotów, szczególnie z lotnisk lokalnych.

Od maja możemy zauważyć już wyraźny wzrost 

sprzedaży. Atrakcyjność cenowa ofert nie pozwalała  

Polakom przechodzić obok nich obojętnie. 

Wypoczynek majowy i czerwcowy w hotelach 

czterogwiazdkowych można było zakupić już za 

900-1000 PLN. Szczyt sprzedaży został osiągnięty 

w lipcu i sierpniu. Ze względu na niezwykle 

atrakcyjny stosunek ceny do jakości bardzo chętnie 

decydowaliśmy się na wakacyjny wypoczynek, 

nawet jeśli wcześniej go nie planowaliśmy.
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Kraje
W 2009 roku kolejny raz najpopularniejszym miejscem 
wypoczynku był Egipt (25,37%), jednak udział tego 
kierunku spadł o około 1,4 punktu procentowego. 
Wzrost zanotowała z kolei Grecja, która zachęciła do 
pobytu swoimi pięknymi wyspami już 17,49% Polaków. 
Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe w ujęciu rok 
do roku. Trzecie miejsce w ubiegłym roku zajęła Turcja, 
którą wybrał co siódmy Polak spędzający urlop za 
granicą. Jest to również lepszy wynik niż w 2008 roku. 
Turkusowe wybrzeże (bo tak nazywana jest Riwiera 
Turecka) olśniewa szerokimi plażami i czystymi wodami 
Morza Śródziemnego. Wśród nadmorskich kurortów, 
takich jak Alanya, Antalya, Belek, Kemer czy Side 
ciągną się tętniące życiem promenady.

W zestawieniu zebraliśmy wszystkie miejsca wypo-
czynku, których udział wynosił ponad 1%. Siedem kra-
jów stanowi w sumie 90% miejsc urlopowych Polaków.

W 2009 roku wzrósł również udział Tunezji, która wspól-
nie z Turcją zachęcała w 2009 roku najniższymi cena-
mi. W dużej mierze właśnie tym faktem należy tłumaczyć 
wzrost udziału tych państw. Pozycja Hiszpanii utrzymała 
się na poziomie 2008 roku. Straciły zaś drogie Włochy, 
a zyskała tańsza Bułgaria. Potwierdza to również tezę, 
że cena była w ubiegłym roku jednym z decydujących 
czynników przy wyborze miejsca wakacyjnego pobytu.

Wśród najpopularniejszych regionów urlopowych Pola-
ków brak miejsc związanych z wypoczynkiem zimowym.
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 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

Egipt 25,37% 26,75% 24,75% 21,69% 18,16% 26,34% 31,40% 23,84%

Grecja 17,49% 15,46% 16,85% 19,21% 20,46% 17,66% 23,09% 29,10%

Turcja 15,13% 14,38% 12,23% 10,57% 10,60% 10,92% 5,49% 7,09%

Tunezja 15,02% 13,75% 11,66% 11,94% 12,60% 10,07% 9,56% 3,67%

Hiszpania 9,55% 9,55% 9,32% 9,21% 8,65% 10,19% 9,29% 10,64%

Włochy 3,82% 5,35% 7,11% 8,33% 9,51% 9,91% 6,26% 3,79%

Bułgaria 3,63% 2,72% 3,13% 4,03% 4,68% 2,57%   

Austria 1,01% 1,72% 2,71% 3,23% 4,94% 3,93% 2,95% 3,30%

Portugalia 1,15% 1,63% 1,46% 1,08% 0,65%    

Maroko 1,19% 1,32% 1,02% 1,05% 0,78% 0,39%   

Cypr 0,87% 1,11% 1,80% 1,32% 1,42% 1,17% 1,43% 3,91%

Francja 0,60% 0,79% 0,78%      

Chorwacja 1,15% 0,77% 1,32% 0,99% 1,36% 1,37% 1,62% 3,18%

Kuba  0,75%       

Czechy  0,50%       

pozostałe 4,03% 3,45% 4,72% 6,33% 3,74% 6,44% 5,71% 4,52%
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Płeć

Ostatnie lata pokazują wzrost udziału rezerwacji 

dokonywanych przez kobiety. Spadek o 0,2 punku 

procentowego zanotowany w 2009 roku można 

uznać za nieistotny. Na przestrzeni lat widać 

wyraźną tendencję wyrównania się liczby rezerwacji 

dokonywanych przez mężczyzn i kobiet. Panie 

zaczęły coraz odważniej podróżować samodzielnie 

lub w tzw. „damskim towarzystwie”, szczególnie 

poza sezonem, kiedy to biura podróży wprost 

prześcigają się w ofertach gratisowych wycieczek 

fakultatywnych. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że często to kobieta decyduje o ostatecznym 

wyborze oferty wypoczynku - naturalnym krokiem 

jest więc dokonanie przez nią finalnej rezerwacji.
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 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

kobiety 44,30% 44,51% 44,13% 41,03% 40,22% 36,89% 43,08% 40,22%

mężczyżni 55,70% 55,49% 55,87% 58,97% 59,78% 63,11% 56,92% 59,78%
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Wartość rezerwacji

W 2009 roku średnia wartość rezerwacji nieznacz-

nie wzrosła w stosunku do 2008 roku. Mimo sze-

rokiego wyboru ofert last minute, decydowaliśmy 

się zapłacić więcej - w zamian za wyższy standard 

zakwaterowania albo lepszy pakiet wyżywienia (wzrost 

popularności All inclusive). Jednocześnie należy 

wziąć pod uwagę, że dodatkowe zabezpieczenie cen 

wycieczek w formie gwarancji niezmienności ceny 

musiało odbić się na ich finalnym koszcie. W efekcie 

mimo dużej sprzedaży ofert last minute, płaciliśmy 

za wakacje nieznacznie więcej niż w 2008 roku.

2002

2003

2004

2005

2006

2007
2008

2009

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

wartość 1 rezerwacji (PLN) 4890 4806 5007 4938 4438 4624 4780 4176
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Odległość od rezerwacji
do wylotu
2009 rok został ochrzczony rokiem „last minute”. Pra-

wie 42% klientów decydowało się na wybór oferty 

urlopowej korzystając z przecen, które sięgały nawet 

kilkuset złotych na osobę. Przy ofertach „na jutro” ko-

nieczna jest jednakże elastyczność związana z termi-

nem wylotu, lotniskiem wylotowym, wyborem kon-

kretnego hotelu, a nawet kierunku wyjazdu. Głównym 

czynnikiem tak znacznego przesunięcia terminu re-

zerwacji w stosunku do daty wylotu (aż 11,4 punktu 

proc. w stosunku do 2008 dla rezerwacji do 10 dni do 

wylotu!) były zdecydowanie ceny. Najatrakcyjniejsze 

wyprzedaże wycieczek występowały pomiędzy majem, 

a czerwcem. Wpływ na zachowania klientów  miały 

z pewnością również doświadczenia 2008 roku. Po za-

kupie oferty z wyprzedzeniem min. 1 miesiąca do wy-

lotu, trafialiśmy na dodatkowe dopłaty do rezerwacji 

(dopłaty związane z podwyżkami cen paliw oraz zmia-

nami kursów walut). Nawet szeroko promowane przez 

biura podróży w 2009 roku gwarancje niezmienności 

cen nie zmieniły negatywnego nastawienia do tego 

rodzaju ofert wywołanego sytuacją z 2008 roku.

Dwie grupy turystów – kupujący z dużym wyprze-

dzeniem albo na kilka dni przed urlopem, stanowią 

łącznie ponad 60% wszystkich rezerwujących.
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 2009  2008  2007  2006  2005

do 10 dni 41,98% 30,58% 30,07% 35,32% 35,21%

11-21 dni 19,18% 18,46% 20,76% 22,13% 20,67%

22-30 dni 7,63% 9,72% 10,62% 10,56% 13,00%

1-2 miesięcy 11,49% 13,93% 17,33% 16,97% 18,71%

powyżej 2 miesięcy 19,73% 27,31% 21,22% 15,02% 12,42%
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Typ dojazdu

Rodzaj wybieranego dojazdu został uwzględniony 

w raporcie po raz pierwszy sześć lat temu. Od tego 

czasu wyjazdy czarterowe stanowią przeważający 

rodzaj dojazdu na wakacje. W 2009 roku ponad 90% 

klientów wybrało wczasy z tą formą dojazdu.

Polacy doceniają wygodę i szybkość przemieszczania 

się samolotem, co przy 7-dniowym urlopie stanowi 

niezaprzeczalną zaletę i daje możliwość jak 

najpełniejszego wykorzystania czasu przeznaczonego 

na odpoczynek.

Dojazd własny wybierają przede wszystkim osoby 

korzystające z ofert narciarskich, wyjeżdżające do 

regionów alpejskich (Austria, Włochy, Francja) 

oraz na Słowację. Z kolei latem niesłabnącym 

powodzeniem wśród osób preferujących dojazd 

własny cieszy się Chorwacja – przede wszystkim 

z powodu urokliwego wybrzeża, niepowtarzalnego 

klimatu, a także ze względu na stosunkowo niewielką 

odległość od Polski.
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 2009  2008  2007  2006  2005  2004

Wycieczki czarterowe 92,15% 89,78% 85,31% 85,44% 84,01% 82,49%

Dojazd własny 6,18% 7,53% 11,81% 13,23% 14,14% 14,25%

Wycieczki autokarowe 1,47% 2,49% 2,68% 1,15% 1,85% 3,26%

Rejs 0,20% 0,20% 0,20% 0,18%  
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Warto zauważyć, że Polacy wypoczynek z dojazdem 

własnym planują raczej samodzielnie, niż z biurem 

podróży, gdyż zależy im na wykorzystaniu podróży 

także na zwiedzanie. Stąd też w rankingu dojazd 

własny wykupiony za pośrednictwem biur podróży 

stanowi tylko 6,18% wszystkich wyjazdów. Jest to 

znacząca zmiana w stosunku do poprzednich lat, 

kiedy to np. w 2005 roku wyjazdy takie stanowiły 

prawie 15% wszystkich zakupionych wyjazdów. 

Rozwój turystyki czarterowej w Polsce i idąca za tym 

konkurencja spowodowały wzrost jakości wyjazdów  

i spadek cen na przestrzeni lat. Obecnie w większości 

krajów dostępnych lotem czarterowym i dojazdem 

własnym bardziej opłacalne i wygodne dla turysty 

jest wybranie opcji lotniczej.

Wycieczki autokarowe stanowią jedynie 1,47% 

całości wyjazdów. Należą do nich przede wszystkim 

europejskie trasy wycieczek objazdowych szczególnie 

popularne wiosną i jesienią.

W zestawieniu po raz czwarty pojawiają się rejsy jako 

typ dojazdu, choć jest to raczej forma wypoczynku, bę-

dąca kompleksowym pakietem usług związanych z poby-

tem na luksusowym statku połączonym ze zwiedzaniem. 

Statek przemieszcza się nocą, a w ciągu dnia cumuje  

w kolejnych portach np. Morza Śródziemnego czy Kara-

ibów. Na razie taki sposób spędzenia urlopu wybiera nie-

wielu klientów – zaledwie ułamek procenta. Można się 

jednak spodziewać, że udział rejsów w następnych la-

tach będzie systematycznie rósł, głównie ze względu na 

wygodę zwiedzania i niesamowitą wyjątkowość samego  

pobytu na statku.
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Travelplanet.pl

Travelplanet.pl S.A. jest jednym z wiodących podmiotów 

oferujących sprzedaży szeroko pojętych usług turystycz-

nych poprzez internet oraz pierwszym biurem podróży  

i firmą e-commerce na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie.

Spółka działa jako nowoczesny multiagent, prowadzący 

sprzedaż przez bezpośrednie kanały dystrybucji - Internet, 

Centrum Rezerwacji oraz Punkty Obsługi Klienta (POK). 

Portal Travelplanet.pl oferuje klientom pełny wybór 

wyjazdów zagranicznych od największych i sprawdzonych 

organizatorów wycieczek.

Strona internetowa Travelplanet.pl został wielokrotnie 

uznany za najlepszy sklep internetowy w turystyce wg. 

Wprost i Money.

Travelplanet.pl S.A.

ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław 

tel. 071 341 82 45

e-mail: info@travelplanet.pl

www.travelplanet.pl

Adres Prawa autorskie

Jednocześnie firma Travelplanet.pl SA posiada w swojej 

ofercie bilety lotnicze, hotele i ubezpieczenia podróżne 

oraz umożliwia wynajem domów i apartamentów 

wakacyjnych w całej Europie.

Do grupy należą następujące serwisy internetowe: 

•	 Travelplanet.pl - serwis turystyczny,

•	 Aero.pl - serwis sprzedaży biletów lotniczych,

•	 Hotele24.pl - serwis rezerwacji miejsc w hotelach.

Wszystkie prawa zastrzeżone, podawanie 
jakichkolwiek informacji z niniejszego raportu jest 
dozwolone wyłącznie za podaniem źródła w postaci 
nazwy: Travelplanet.pl.

http://www.travelplanet.pl/
http://www.aero.pl/
http://www.hotele24.pl/
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DZIEKUJEMY ZA UWAGE


