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Warszawa,  16 września 2014 r. 
 

 
KIEDY NAJTANIEJ SPAĆ? 

 
 
 
Serwis hotele.pl sprawdził, w których miesiącach można tanio zarezerwować nocleg w 
dziesięciu popularnych miastach. Okazuje się, że miesiącem najbardziej 
zróżnicowanym cenowo w ostatnich trzech latach był sierpień. 
  
Zaskakująco w analizie prezentuje się Zakopane, w którym najkorzystniejszą ofertę można 
było znaleźć w styczniu. Średnia cena za dobę w tym miesiącu wynosi 98 zł. Jest też duża 
różnica pomiędzy najtańszym, a najdroższym okresem, którym w stolicy Tatr okazuje się być 
grudzień, kiedy średnia cena za dobę kształtuje się na poziomie 215 zł. 
 
Ciekawie kształtują się ceny w Olsztynie, gdzie najdroższymi miesiącami okazały się być 
sierpień i marzec. Średnio za dobę trzeba wtedy zapłacić 194 zł. Najtaniej przenocujemy w 
olsztyńskich hotelach w czerwcu, płacąc 166 zł. 
 
Wiele osób lubi wypoczywać wczesną jesienią i na wrześniowe urlopy powinny wybrać 
Wrocław lub Gdańsk, w których średnia cena jest właśnie wtedy najniższa: 175 i 187 zł za 
dobę. Za to na sierpień warto zaplanować zwiedzanie dużych miast jak Warszawa (średnia 
cena 197 zł) i Kraków (153 zł). W Stolicy najwięcej za pokój w ostatnich trzech latach trzeba 
było zapłacić w marcu, bo średnio aż 245 zł. Dla wszystkich, którzy lubią urlopy przed 
sezonem dobrą wiadomością będzie, że w czerwcu można najtaniej zarezerwować nocleg w 
Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. 
 
Nie dziwią wyniki analizy dla Gdańska i Gdyni, które jako najdroższe miesiące w roku 
wskazują letni okres od czerwca do sierpnia ze średnią ceną za dobę na poziomie 
odpowiednio 241 zł i 238 zł. Za to w Krakowie tylko raz w roku średnia cena przekracza 200 
zł i jest to październik z ceną 201 zł. 
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*** 
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. Od stycznia 2014 r. eTravel jest 
operatorem popularnego serwisu pośredniczącego w sprzedaży biletów lotniczych 
www.Lataj.pl. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. 
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