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GDZIE TAŃSZE HOTELE NA DŁUGI WEEKEND 
 
 
Długie weekendy to już tradycyjnie dla wielu osób okazja do organizacji kilkudniowego 
wyjazdu i odpoczynku. W Polsce nieustanną popularnością cieszą się Mazury, wybrzeże 
Bałtyku i Zakopane. Okazuje się, że nawet kilka dni przed wyjazdem można znaleźć nocleg  
w atrakcyjnej cenie, szczególnie, że wiele hoteli na długi weekend obniża ceny. 
 
 
Serwis hotele.pl sprawdził, w których miastach można jeszcze znaleźć hotele w przystępnych cenach 
na nadchodzący przedłużony weekend. Analizowane były stawki w terminie od 30 maja do 2 czerwca,  
w porównaniu do poprzedzającego weekendu (25-26 maja). 
 
Okazuje się, że w Gdańsku zdecydowanie częściej na obniżkę cen decydują się sieciowe hotele, w 
których można zarezerwować nocleg średnio o 15% taniej. To jednak i tak mniejsza obniżka niż 
tydzień wcześniej. Jeżeli ktoś zamiast w hotelu woli nocować w niezależnych apartamentach musi 
liczyć się z tym, że zapłaci o ok. 10% więcej niż w zwykły weekend. Podobny trend można 
obserwować w Krakowie, gdzie najdroższy będzie nocleg w apartamentach. Poza tym, ceny w długi 
weekend będą porównywalne z tymi sprzed tygodnia. 
 
W Kołobrzegu stawiają na niższe ceny o około 20%. Warto przy rezerwacji dopytać o stawki w 
poszczególne dni, ponieważ w niektórych hotelach obniżki zaplanowano na samo Boże Ciało, aby na 
weekend wrócić do zwykłych poziomów stawek. 
 
W Olsztynie i Wrocławiu ceny proponowane na długi weekend nie odbiegają od tych notowanych w 
weekend wcześniej, choć i tak będą niższe niż w dni robocze. Za to w większości szczecińskich hoteli, 
w porównaniu do zwykłego weekendu ceny będą nieznacznie wyższe, bo o ok. 5-8%. 
 
Nie można za to liczyć na obniżone ceny w stolicy Tatr. W Zakopanym hotele zdecydowały się 
bowiem na podwyżki cen w terminach długiego weekendu. Średnio trzeba się przygotować na ceny 
wyższe nawet o 20%. Bez wyjątku, drożeją hotele, pensjonaty i apartamenty. 
 
Niezależnie od obniżek cen, wiele hoteli przygotowało specjalne pakiety w terminach długiego 
weekendu, na przykład z atrakcjami dla dzieci i dorosłych w cenie, czy oferują część hotelowych usług 
bezpłatnie (na przykład parkingi). 
 
 
 
 
 


