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Szczecin
W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln
zagranicznych. Głównym motywem wizyt turystów zagranicznych w mieście były turystyka
i wypoczynek (29% wszystkich przyjazdów). Interesy i sprawy słuŜbowe stanowiły cel 27%
przyjazdów. Najczęściej były to przyjazdy związane z prowadzeniem samodzielnych
interesów bądź w imieniu firmy. Niewiele mniejszy udział miały przyjazdy mające na celu
odwiedziny u krewnych lub znajomych (26% wizyt, najwyŜszy udział w grupie omawianych
miast). Szczecin naleŜał do miast o wysokim udziale przyjazdów organizowanych przez
turystów zagranicznych samodzielnie. Przyjazdy zorganizowane przez biura podróŜy
stanowiły 25% ogółu, w tym 16% związanych było z wykupieniem części usług lub
dokonaniem rezerwacji. Średnia długość pobytu w mieście wynosiła 3,2 nocy. Turyści
zagraniczni przebywali w Szczecinie najczęściej 2-4 dni (60% pobytów). Szczecin był
najczęściej spośród omawianych miast odwiedzany przez młodzieŜ w wieku do 24 lat.
W 2007 roku Szczecin pod względem liczby obsłuŜonych pasaŜerów (przylatujących
i odlatujących w ruchu krajowym i międzynarodowym) zajął ostatnie miejsce w grupie
omawianych miast – obsłuŜył 1% wszystkich pasaŜerów korzystających z polskich lotnisk.
W porównaniu do 2006 roku liczba przewiezionych pasaŜerów wzrosła o 29%. Cudzoziemcy
przylatujący do Szczecina stanowili niecałe 0,3% wszystkich przekraczających granice do
Polski w portach lotniczych. Wśród przybyłych przewaŜali Brytyjczycy. Inne najliczniej
reprezentowane kraje to Norwegia i Irlandia.
W 2007 roku z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w Szczecinie skorzystało
17% Polaków i blisko 40% turystów zagranicznych spośród korzystających z takiej bazy
w całym województwie zachodniopomorskim. Wśród turystów zagranicznych nocujących
w rejestrowanej bazie dominowali Niemcy. Ponadto najliczniej przyjeŜdŜali goście z Danii
i Szwecji. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych korzystających z rejestrowanej
bazy wynosiła 1,9 nocy, a krajowych – 1,7 nocy. W hotelach zatrzymało się 76% turystów
krajowych i 88% zagranicznych korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej. Ponadto
najczęściej nocowano w innych obiektach hotelowych (tzn. obiektach pełniących funkcję
hoteli, moteli lub pensjonatów, ale bez nadanej kategorii). Inną najczęściej wykorzystywaną
przez Polaków bazą były obiekty niesklasyfikowane, a przez turystów zagranicznych –
kempingi.
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Przyjazdy turystyczne
(co najmniej z jednym noclegiem)
Przyjazdy turystów krajowych – 0,6 mln
Przyjazdy turystów zagranicznych – 0,5 mln
Wydatki turystów krajowych – 51,1 mln PLN
Wydatki turystów zagranicznych – 159,0 mln USD
Uwaga: zmiana metodologii szacowania wydatków turystów zagranicznych
Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki sp. z o.o.

Ruch lotniczy
PasaŜerowie obsłuŜeni w porcie lotniczym
w ruchu krajowym i międzynarodowym – 227,9 tys.
Źródło: dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Cudzoziemcy przylatujący do portu lotniczego (przekroczenia granicy do Polski) – 8,1 tys.
Źródło: GUS na podstawie danych StraŜy Granicznej

Przyloty cudzoziemców do portu lotniczego według krajów
(w tys. osób)
Wielka Brytania
Norwegia
Irlandia
Niemcy
Szwecja
Dania

3,8
1,1
0,9
0,5
0,2
0,1

Francja
Stany Zjednoczone
Hiszpania
Austria
Holandia
Pozostałe

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0

Źródło: GUS na podstawie danych StraŜy Granicznej

Rejestrowany ruch turystyczny w bazie noclegowej
Turyści ogółem
Korzystający

375,6 tys.

Udzielone noclegi

669,4 tys.

Średnia długość pobytu w rejestrowanej bazie noclegowej
liczba noclegów – 1,8

Najczęściej wykorzystywane obiekty noclegowe (w tys. osób)
Hotele
Inne obiekty hotelowe*
Obiekty niesklasyfikowane
Szkolne schroniska młodzieŜowe

305,1
32,5
18,4
12,2

* Inne obiekty hotelowe – obiekty pełniące funkcję
hoteli, moteli lub pensjonatów, ale bez nadanej kategorii.

Źródło: dane GUS
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Turyści krajowi
Korzystający

215,2 tys.

Udzielone noclegi

365,7 tys.

Średnia długość pobytu w rejestrowanej bazie noclegowej
liczba noclegów – 1,7

Najczęściej wykorzystywane obiekty noclegowe (w tys. osób)
Hotele
Inne obiekty hotelowe
Obiekty niesklasyfikowane
Szkolne schroniska młodzieŜowe
Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych

163,3
22,1
16,5
10,5
2,3
Źródło: dane GUS

Turyści zagraniczni
Korzystający

160,4 tys.

Udzielone noclegi

303,7 tys.

Średnia długość pobytu w rejestrowanej bazie noclegowej
liczba noclegów – 1,9

Najczęściej wykorzystywana baza noclegowa (w tys. osób)
Hotele
Inne obiekty hotelowe
Kempingi
Obiekty niesklasyfikowane

141,8
10,4
4,0
1,9
Źródło: dane GUS

Przyjazdy turystów zagranicznych według krajów
(rejestrowane w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w tys. osób)
Niemcy
Dania
Szwecja
Holandia
Norwegia
Wielka Brytania

73,6
37,2
10,4
5,0
4,7
4,3

Rosja
Włochy
Ukraina
Stany Zjednoczone
Belgia
Pozostałe

2,3
2,0
1,8
1,6
1,4
16,1
Źródło: dane GUS
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Przyjazdy turystów zagranicznych
według cech społeczno-demograficznych
Wiek

Wykształcenie

Do 24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55 i więcej

11%
24%
32%
15%
18%

Podstawowe
Średnie
WyŜsze

5%
41%
54%

Udział uczącej się młodzieŜy – 10%
Udział turystów zagranicznych polskiego pochodzenia – 15%

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych
Przyjazdy według
głównych celów
Turystyka, wypoczynek
Interesy
Odwiedziny u krewnych, znajomych
Zakupy
Tranzyt
Inne

Główne rodzaje aktywności
podczas pobytu w Polsce
29%
27%
26%
5%
5%
8%

Pobyt w miastach
Pobyt na wsi
Objazd po kraju
Wypoczynek nad morzem
Inne

Procenty nie sumują się do stu,
moŜliwość wielokrotnej odpowiedzi.

Przyjazdy według
sposobów organizacji podróŜy
Biuro podróŜy
Częściowo biuro podróŜy
Samodzielnie

83%
2%
7%
9%
7%

Przyjazdy według
długości pobytu

9%
16%
75%

1-3 noclegi
4-7 noclegów
8 noclegów i więcej

60%
29%
11%

Średnia długość pobytu (liczba noclegów) – 3,2

Źródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki sp. z o.o.

5

