
Czy w okresie kwiecień – maj br. planowałeś/aś jakiś wyjazd turystyczno-wypoczynkowy przynajmniej z 1 noclegiem? 

50%
 Polaków 

planowało/planuje w  okresie kwiecień-maj 2020 roku wyjazd turystyczno-wypoczynkowy w tym:

30%
 Polaków

planuje wyjazd turystyczno-wypoczynkowy przynajmniej z 1 noclegiem w ciągu najbliższych kilku tygodni w tym:

PLANY WYJAZDOWE POLAKÓW

Jeśli w najbliższym czasie zostaną uruchomione obiekty noclegowe i zostanie zniesiony zakaz przemieszczania się na terenie Polski  

WYJAZD  
KRAJOWY

WYJAZD  
ZAGRANICZNY 

75% 25%

71%       musiałem/am odwołać wyjazd/odwołano  
mi wyjazd

17%       przełożyłem/am wyjazd na inny termin/zmieniłem 
miejsce wyjazdu

7%          do tej pory nie mam informacji co stanie się  
z moim wyjazdem

3%         inna sytuacja

2%          epidemia nie zmieniła moich planów wyjazdowych

27%      Nad morze

34%      W góry

16%      Nad jezioro

3%         Na wieś

11%       Do innego miasta

2%         W inne miejsce

44%      Nad morze

21%      W góry

16%      Do innego miasta

13%      Nad jezioro

3%        Na wieś

64%        płatna baza noclegowa

45%       będę nocować  
w hotelu

19%       będę nocować  
w innym, płatnym miejscu

25%      bezpłatne noclegi

16%       będę nocować u rodziny/znajomych, przyjaciół
8%         będę nocować we własnym domku wakacyjnym, 

mieszkaniu, na działce
1%          będę nocować  

w innym, bezpłatnym miejscu

11%      jeszcze nie wiem

62%      płatna baza noclegowa

55%      będę nocować w hotelu
7%          będę nocować w innym, płatnym miejscu

22%      bezpłatne noclegi

19%        będę nocować u rodziny/znajomych, przyjaciół
3%           będę nocować we własnym domku 

wakacyjnym, mieszkaniu, na działce
1%          będę nocować w innym, bezpłatnym miejscu

16%      jeszcze nie wiem 

82%        wprowadzenie przez obiekt 
podwyższonych standardów higienicznych

82%       całkowity koszt wyjazdu

82%        zakwaterowanie, noclegi 

78%        atrakcje turystyczne (kultura, zabytki, 
przyroda itp.)

78%        warunki klimatyczne, pogoda

77%        możliwość łatwego dojazdu do celu 

72%        mała liczba zachorowań związanych  
z koronawirusem w odwiedzanym regionie 

69%        możliwość społecznego dystansowania się  
w odwiedzanym miejscu 

64%        kuchnia lokalna, regionalna

61%        warunki do samodzielnego przygotowania 
posiłków w obiekcie

74%       Mała liczba zachorowań związanych  
z koronawirusem w odwiedzanym regionie

72%       Warunki klimatyczne, pogoda

72%       Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki, 
przyroda itp.)

70%       Zakwaterowanie, noclegi

69%       Możliwość łatwego dojazdu do celu 

69%       Wprowadzenie przez obiekt 
podwyższonych standardów higienicznych

68%       Całkowity koszt wyjazdu

67%       Możliwość społecznego dystansowania się  
w odwiedzanym miejscu

59%       Kuchnia lokalna, regionalna

56%       Warunki do samodzielnego przygotowania 
posiłków w obiekcie

73%      musiałem/am odwołać wyjazd/odwołano mi wyjazd

19%       przełożyłem/am wyjazd na inny termin/zmieniłem 
miejsce wyjazdu

4%          do tej pory nie mam informacji co stanie się z moim 
wyjazdem

3%         inna sytuacja

1%          epidemia nie zmieniła moich planów wyjazdowych

JAK EPIDEMIA ZMIENIŁA PLANY? 

JAK DALEKO?  

CO JEST DLA CIEBIE OBECNIE WAŻNE PRZY PLANOWANIU 
WYJAZDÓW? TOP 2 BOX (SUMA ODPOWIEDZI „BARDZO WAŻNE” I „RACZEJ WAŻNE”)

CO JEST DLA CIEBIE OBECNIE WAŻNE PRZY PLANOWANIU 
WYJAZDÓW? TOP 2 BOX (SUMA ODPOWIEDZI „BARDZO WAŻNE” I „RACZEJ WAŻNE”)

DOKĄD?  DOKĄD?  

NOCLEGI NOCLEGI

JAK EPIDEMIA ZMIENIŁA PLANY? 

2%          W okolicy mojego miejsca zamieszkania 
(do 50 km)

31%      W moim regionie (od 50 do 199 km)

59%      W innym regionie (powyżej 200 km)

8%          jeszcze nie wiem
WYJAZD  

KRAJOWY
WYJAZD  

ZAGRANICZNY 

87% 13%

Dane z badania realizowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia sp. z o.o.,  
w dniach 22-26 kwietnia 2020 roku, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w wieku 18-64 lat, n=1030.


