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Szczecin
W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo
zagranicznych. Głównym motywem wizyt turystów zagranicznych w mieście były turystyka
i wypoczynek (40% wszystkich przyjazdów). Odwiedziny krewnych lub znajomych
stanowiły cel 22% przyjazdów (najwyŜszy udział wśród omawianych miast). Szczecin
charakteryzował się najniŜszym udziałem przyjazdów w interesach i sprawach słuŜbowych
(19% przyjazdów, najczęściej związanych z obsługą środków transportu) oraz tranzytu (4%
przyjazdów). Szczecin naleŜał do miast o najwyŜszym udziale przyjazdów zorganizowanych
przy pomocy biur podróŜy – przyjazdy związane z wykupieniem części usług lub dokonaniem
rezerwacji stanowiły 28% ogółu. Średnia długość pobytu w mieście wynosiła 4,5 nocy.
Pobyty trwające 2-4 dni były wśród turystów zagranicznych równie częste, jak te trwające 5-8
dni. Szczecin był najczęściej spośród omawianych miast odwiedzany przez kobiety i osoby
starsze w wieku co najmniej 55 lat, częściej teŜ przyjeŜdŜała tu młodzieŜ w wieku do 24 lat.
W 2008 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 2007 roku liczba przewiezionych pasaŜerów wzrosła o 31%. Wśród
cudzoziemców przekraczających granicę do Polski w porcie lotniczy przewaŜali mieszkańcy
Wielkiej Brytanii. Inne najliczniej reprezentowane kraje to Norwegia i Irlandia.
W 2008 roku z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w Szczecinie skorzystało
17% Polaków i 37% turystów zagranicznych spośród korzystających z takiej bazy w całym
województwie zachodniopomorskim. Wśród turystów zagranicznych nocujących
w rejestrowanej bazie przewaŜali Niemcy i Duńczycy. Ponadto najliczniej przyjeŜdŜali goście
ze Szwecji, Norwegii i Holandii. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych
korzystających z rejestrowanej bazy wynosiła 1,9 nocy, a krajowych – 1,7 nocy. W hotelach
zatrzymało się 80% turystów krajowych i 89% 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.

Przyjazdy turystyczne
(co najmniej z jednym noclegiem)
Przyjazdy turystów krajowych – 0,6 mln
Przyjazdy turystów zagranicznych – 0,6 mln
Wydatki turystów krajowych – 69,7 mln PLN
Wydatki turystów zagranicznych – 216,0 mln USD
Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki sp. z o.o.

Ruch lotniczy
PasaŜerowie obsłuŜeni w porcie lotniczym
w ruchu krajowym i międzynarodowym – 298,6 tys.
Źródło: dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Cudzoziemcy przylatujący do portu lotniczego (przekroczenia granicy do Polski) – 20 tys.
Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki sp. z o.o.

Przyloty cudzoziemców do portu lotniczego według krajów
(przekroczenia granicy do Polski w tys. osób)
Wielka Brytania
Norwegia
Irlandia
Niemcy

8
3
3
1

Szwecja
Dania
Francja
Pozostałe

1
0,5
0,5
3

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

Rejestrowany ruch turystyczny w bazie noclegowej
Turyści ogółem
Korzystający

369,6 tys.

Udzielone noclegi

659,6 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
* Inne obiekty hotelowe – obiekty pełniące funkcję
hoteli, moteli lub pensjonatów, ale bez nadanej kategorii.

306,7
28,0
15,9
9,5
Źródło: dane GUS

Turyści krajowi
Korzystający

228,5 tys.

Udzielone noclegi

392,4 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
Schroniska młodzieŜowe

181,8
20,2
14,3
7,7
2,3
Źródło: dane GUS

Turyści zagraniczni
Korzystający

141,1 tys.

Udzielone noclegi

267,2 tys.

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

Najczęściej wykorzystywana baza noclegowa (w tys. osób)
Hotele
Inne obiekty hotelowe
Kempingi
Szkolne schroniska młodzieŜowe

124,9
7,8
3,9
1,8
Źródło: dane GUS

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

65,1
30,5
8,5
5,4
5,1
3,7

Włochy
Francja
Rosja
Ukraina
Belgia
Pozostałe

2,2
1,9
1,6
1,4
1,4
14,3
Źródło: dane GUS

Charakterystyka turystów zagranicznych
według cech demograficznych
Płeć
Kobiety
MęŜczyźni

51%
49%

Wiek
Do 24 lat
25-34 lat
35-44 lat

9%
20%
34%

45-54 lat
55 i więcej

18%
19%

Źródło: badania Instytutu Turystyki sp. z o.o. na zlecenie
Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Przyjazdy według
rodzajów podróŜy słuŜbowych
40%
19%
22%
4%
4%
11%

Prowadzenie interesów
w imieniu firmy
Prowadzenie własnego biznesu
Udział w targach, wystawach
Udział w konferencjach,
kongresach
Usługi transportowe
Inne

17%
17%
14%
14%
28%
10%

Procenty dotyczą tylko przyjazdów słuŜbowych.

Przyjazdy według
sposobów organizacji podróŜy
Biuro podróŜy
Częściowo biuro podróŜy
Samodzielnie

21%
28%
51%

Przyjazdy według
długości pobytu
1-3 noclegi
4-7 noclegów
8 noclegów i więcej

45%
45%
10%

Średnia długość pobytu (liczba noclegów) – 4,5
Źródło: badania Instytutu Turystyki sp. z o.o. na zlecenie
Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

