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GDZIE SPĘDZALIŚMY FERIE – PODSUMOWANIE ZIMOWYCH WYBORÓW
Zimowa przerwa już się kończy. Turystyczna grupa eTravel sprawdziła gdzie jej klienci
wyjeżdżali na ferie, ile byli gotowi zapłacić za pobyt i jak kształtowały się ceny w polskich i
europejskich popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Z analizy wynika, że wybierając
się na zimowy wypoczynek szukaliśmy okazji cenowych i stawialiśmy na sprawdzone i
popularne kierunki.
Zdecydowanie na cenach hoteli w polskich kurortach zimowych w lutym zaważył wpływ pogody i
zaskakująco wysokich temperatur. Największe spadki średniej ceny w serwisie hotele.pl za dobę w
pokoju odnotowały obiekty w Zakopanym, Wiśle, Szczyrku i Muszynie. Niewielki wzrost na poziomie
2% mogą wykazać hotele i pensjonaty w Karpaczu. Z analizy serwisu wynika, że turyści nie chcieli
przepłacać i wybierali hotele 3* lub pensjonaty.
- Decydując się na rodzinny pobyt w hotelu, klienci szukają takich miejsc, w których uzyskają dostęp
do dodatkowych udogodnień, jak basen, pokój zabaw dla dzieci czy pokoje rodzinne. Obserwujemy,
że same hotele odpowiadają coraz częściej na to zapotrzebowanie i oferują na przykład opiekę dla
dzieci na kilka godzin, czy zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne – komentuje Kinga
Fromlewicz, rzeczniczka grupy eTravel.
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ZMIANA %

Karpacz

291 zł

284 zł

+2,2%

Zakopane

256 zł

340 zł

- 24%

Wisła

175 zł

248 zł

- 29%

Szczyrk

154 zł

205 zł

- 24%

Muszyna

232 zł

359 zł

- 35%

Ci, którzy podczas ferii zdecydowali się na wyjazdy do popularnej narciarsko Austrii mogli
zaoszczędzić, bo wydawali średnio na rezerwację mniej o 28% niż przed rokiem. W popularnym Zell
Am See średnia cena za dobę wyniosła 232 zł. Wybierając Włochy na cel zimowego urlopu, trzeba
było zaplanować średni wydatek za dobę na poziomie 286 zł.
Niepewność dobrych warunków narciarskich i wysoka temperatura wpłynęły też na wzrost
zainteresowania wyjazdami w ciepłe miejsca podczas zimowej przerwy. Jak szacuje Marco Polo
Travel oferujące rejsy wycieczkowe, aż o 20% wzrosła w styczniu ilość zapytań o możliwość
spędzenia ferii na leżaku w egzotycznym otoczeniu.
Najpopularniejszymi kierunkami rejsów o tej porze roku wśród Polaków są Wyspy Kanaryjskie, Dubaj
oraz niezmiennie od lat Karaiby. Wszyscy stawiający na bliższe porty rozpoczęcia rejsu wybierali
Morze Śródziemne. Średnio na rejs w ferie, 4- osobowa rodzina przeznaczała około 10 tys. zł.
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- Rejsy wycieczkowcami z roku na rok zyskują na popularności w zimie, szczególnie wśród rodzin z
dziećmi. Sprzyja temu polityka linii oceanicznych, które oferują na przykład rejsy w formule „dzieci
płyną gratis”. Oczywiście nie do przecenienia jest bogata ofert atrakcji dostępnych już podczas rejsu,
jak choćby kluby dla dzieci, specjalne menu, pokazy kinowe czy kompleksy basenów i zjeżdżalni –
mówi Tomasz Szczęsny z Marco Polo Travel.
Osoby preferujące samodzielną organizację urlopu i szukające biletów lotniczych, w terminie ferii
wyszukiwały najczęściej loty również do cieplejszych miejsc. Zdecydowanymi liderami w szóstce
najpopularniejszych wyszukiwań w efly.pl były Barcelona i Rzym, ale również dalsze kierunki jak
Bangkok i Miami. Średnia cena rezerwacji w tym okresie wyniosła 2300 zł.

***
eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do działania w segmencie
turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do której należą następujące spółki:
Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco Polo Travel (sprzedaż rejsów
wycieczkowych) i StayPoland. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
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