Informacja prasowa
Warszawa, 22 grudnia 2014 r.
TAŃSZE ŚWIĘTA
Hotele jak co roku przygotowały specjalne oferty na pobyty świąteczne. Decydując się
na tego typu wyjazd można wydać mniej niż przed rokiem, ponieważ średnia cena za
dobę w popularnych miejscowościach jest niższa nawet o kilkanaście procent.
Pakiety świąteczne w polskich hotelach oferują szereg atrakcji, które mają przyciągać całe
rodziny. W przeglądzie ofert najczęściej znaleźć więc można propozycje wspólnego
ubierania choinki, ogniska, wieczory filmowe dla dzieci i dorosłych czy odwiedziny świętego
Mikołaja. Wszystko po to, aby zachęcić do spędzenia okresu świątecznego poza domem.
W tym roku do wyjazdów zachęcają także ceny, które są zdecydowanie niższe niż przed
rokiem, można więc przedłużyć pobyt. Średnia cena za dobę w okresie świątecznym w
zimowej stolicy Polski jest o 22% niższa niż rok temu i wynosi 154 zł. Porównywalne spadki
odnotowały inne górskie popularne miejsca, jak Szczyrk (średnia cena 160 zł, spadek o
21%) i Karpacz (średnia cena 117 zł, spadek o 18%).
Jednak nie tylko górskie hotele oferują wiele atrakcji w niższych cenach. Również
nadbałtyckie kurorty notują spadki średnich stawek. W Sopocie doba to wydatek rzędu 230 zł
(-12%), w Gdańsku 196 zł (-4%), a w Kołobrzegu 133 zł (-16%).
- Podobnie jak w poprzednich sezonach obserwujemy spore zainteresowanie ze strony
naszych użytkowników pakietami świątecznymi. W tym roku, wiele osób rezerwację
odkładało do ostatniej chwili, zapewne z uwagi na pogodę – komentuje Kinga Fromlewicz z
hotele.pl
Średnio na 4- dniowy pobyt w hotelu z pakietem atrakcji trzeba przeznaczyć około 450 zł za
osobę. To dla wielu może być atrakcyjna alternatywa i antidotum na szaleństwo
świątecznych zakupów. Wyjazdom sprzyja też układ wolnych dni, ponieważ można
zaplanować tygodniowy odpoczynek, wykorzystując tylko 3 dni urlopu.
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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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