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Polacy wybierają krótki urlop w popularnym miejscu 
 

Prawie 70 proc. klientów ogólnopolskiej sieci biur podróży Wakacyjny Świat 
zdecydowało się w tym sezonie na wypoczynek trwający do ośmiu dniu. Blisko 40 
proc. wyjeżdżających rezerwowało miejsca ponad miesiąc wcześniej. 
 
 
Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wybieranych przez turystów 
w sezonie letnim, nie zaskakuje. Klienci Wakacyjnego Świata, będącego częścią turystycznej 
grupy eTravel, najczęściej kupowali w minione wakacje wczasy w Grecji, Turcji i Hiszpanii. 
Grecję wybierał co czwarty kupujący. W pierwszej piątce znalazła się także Bułgaria, której 
popularność stale rośnie z roku na rok od kilku sezonów. Listę dziesięciu najczęściej 
wybieranych państw zamyka dość niespodziewanie Rumunia, co pokazuje, że coraz częściej 
turyści decydują się także na kierunki mniej komercyjne. 
 
Akceptowalny poziom ceny za osobę za pobyt wakacyjny w ciepłym kraju, utrzymuje się od 
jakiegoś czasu na podobnym poziomie i w tym roku średnia cena za osobę wyniosła 2 439 
zł, przy średniej cenie rezerwacji 6 068 zł. Statystyczna rezerwacja obejmowała 2,5 osoby, 
co świadczy o tym, że najchętniej podróżujemy rodzinnie, z małymi dziećmi. Najdroższa w 
minionym sezonie była Portugalia, gdzie średnia cena osiągnęła poziom 3,4 tys. zł. 
 
Dane sieci biur Wakacyjny Świat z grupy eTravel, pokazują, że zaskakująco wielu z 
kupujących zagraniczne wyjazdy w minione wakacje, czekało z zakupem na ostatnią chwilę. 
Aż 24,5 proc. klientów sieci dokonywało wyboru mniej niż siedem dni przed terminem 
wyjazdu. Tym samym nie dziwi wybór samolotu jako środka transportu przez ponad 93 proc. 
klientów. 
 
W okresie pewnej niepewności, często sprzecznych komunikatów płynących z rynku, widać, 
że osoby planujące wakacje z biurami podróży stawiają na sprawdzone kierunki, cieszące 
się  stałą popularnością wśród Polaków. Zdecydowanie chętniej też wyjeżdżają tylko na 
tydzień, co najczęściej uwarunkowane jest ceną. 
 
 
 
 
 
 


