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ATRAKCYJNE  WAKACJE W POLSCE – CO OFERUJĄ HOTELE 

 
 
Nie brakuje Polaków planujących wakacje w kraju. Dlatego przybywa hoteli, które oferują szeroką 
gamę atrakcji i udogodnień na przykład w ramach rodzinnych pobytów. Serwis hotele.pl sprawdził 
co w wakacje dodatkowo oferują obiekty w najpopularniejszych urlopowych kurortach. 
 
Wpływ na decyzję o wyborze Polski jako kierunku wakacyjnego mają coraz częstsze doniesienia o 
niepokojach politycznych w popularnych zagranicznych destynacjach, czy powtarzające się 
informacje o niepewnej sytuacji touroperatorów. Wszystko to sprawia, że nadal przychylnie myślimy 
o wypoczynku w kraju. 
 
Osoby decydujące się na wakacje w Polsce najczęściej wybierają dwa rodzaje zakwaterowania: 
agroturystyki z dala od miasta, blisko natury, albo hotele i pensjonaty oferujące dodatkowe atrakcje 
do skorzystania w razie niepogody. Jak wynika z danych hotele.pl typu dodatkowe usługi wprowadzą 
zarówno duże, sieciowe hotele, jak i rodzinne pensjonaty. Szczególnie ważne są one dla rodzin 
podróżujących z dziećmi.  
 
Najczęściej spotykaną w ofertach, jest propozycja niższej ceny dla dziecka korzystającego z dostawki 
w pokoju rodziców. Rabat sięga najczęściej 30-40% w zależności od wieku dziecka.  
 
- Z roku na rok zauważamy wzrost zainteresowania dodatkowymi udogodnieniami w hotelach i 
pensjonatach. Najczęściej w wyszukiwarce nasi klienci wpisują hasła basen i dostawka dla dzieci. 
Często też pytają o organizowaną przez hotele opiekę dla dzieci, kluby i place zabaw. Wszystko to 
wskazuje, że wybierając się na rodzinne wakacje szukamy miejsc atrakcyjnych nie tylko lokalizacyjnie, 
ale i ze względu na możliwość ciekawego spędzenia czasu w razie niepogody. Takie wybory świadczą 
też o rosnącej świadomości turystycznej, która przekłada się na konkretne wymagania – komentuje 
Kinga Fromlewicz z hotele.pl 
 
 
O tym, jak ważne dla samych hoteli są podróżujące rodziny świadczyć też może bardzo duże 
zainteresowanie kategorią TOPHOTEL Kids w plebiscycie TOPHOTEL organizowanym przez hotele.pl. 
Co roku bowiem hotele wprowadzają nowe udogodnienia dla najmłodszych gości, aby móc 
rywalizować w tej właśnie kategorii. Pojawiają się więc nowoczesne place zabaw, mini kina, 
dyskoteki. Wszystko po to, aby przekonać, że wakacje w Polsce też mogą być atrakcyjne. 
 
 
 
 
 
 


