Warszawa, 12 grudnia 2014 r.
BAROMETR RYNKOWY HOTELE.PL – LISTOPAD

W LISTOPADZIE CENY W DÓŁ
Listopadowe ceny noclegów w Polsce odnotowały kilkuprocentowe spadki. Jedyną kategorią
hoteli, gdzie średnia cena za dobę wzrosła, były obiekty najwyżej klasyfikowane z 5*.
Największy spadek odnotowały z kolei najtańsze hotele 1*. Okazuje się też, że najwięcej za
dobę w obiekcie z 5* nie zapłacimy w Warszawie czy Krakowie.
Średnia cena za dobę w polskich hotelach w listopadzie to 184 zł, czyli o 3,7% mniej niż przed rokiem.
Największe różnice analitycy Hotele.pl zaobserwowali pomiędzy hotelami z 1* i 5*. W tych pierwszych
średnia cena spadła o 6,2% i wyniosła 140 zł, a w 5* - wzrosła o 5,9% do poziomu 344 zł.
Które województwo?
W listopadzie rozkład średnich cen w poszczególnych regionach również został poddany analizie. W
województwie mazowieckim aż o 17% wzrosła średnia cena za dobę w hotelach 5* i wyniosła 377 zł.
Z kolei odmiennie niż w skali kraju, tu najbardziej taniały noclegi w obiektach z 2*, bo o 10% (średnia
cena 196 zł). Za to w dolnośląskim 2* odnotowały największy wzrost cen o 24% do poziomu 173 zł.
Niezgodnie z ogólnym trendem zachowały się również hotele 5* w województwie małopolskim, w
których średnia cena za dobę spadła z 370 zł do 296 zł. W Wielkopolsce największy wzrost
zanotowała średnia cena w obiektach typu pensjonaty i wyniosła 184 zł, a w województwie łódzkim to
160 zł (wzrost o 13%). Na Śląsku za nocleg w hotelu 5* średnio trzeba było zapłacić 343 zł. Z kolei w
pomorskim średnia cena za dobę w 5* wzrosła z 336 zł w zeszłym roku do 450 zł w listopadzie tego
roku.
Ile płacimy?
Analitycy hotele.pl sprawdzili także jak kształtowały się średnie ceny za dobę oraz preferencje w
wyborach poszczególnych kategorii obiektów podczas podróży służbowych i prywatnych.
Podczas biznesowych wyjazdów nadal utrzymuje się trend rezerwacji noclegów w hotelach z 3*
(prawie połowa wyborów), w których średnia cena za dobę wyniosła w listopadzie 184 zł. Nocleg w 5*
w trakcie służbowej podróż wiązał się z wydatkiem na poziomie 344 zł.
35% podróżujących prywatnie wybierało hotele z 3*, w których średnia cena za dobę wyniosła 148 zł.
Wysoki udział rezerwacji (19%) zanotowały też obiekty najtańsze, gdzie noc można było spędzić
średnio za 117 zł.
Ile kosztowały w listopadzie 5*
średnia cena
za dobę
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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.
Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
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