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W Boże Narodzenie nie ma nas w domu
O blisko 30 procent więcej turystów zarezerwowało sobie tegoroczne Boże Narodzenie i
Sylwestra w biurach podróży niż w zeszłym roku. Za dzień pobytu polscy turyści zapłacą
średnio ok 500 zł od osoby. Najdroższe święta i sylwestra fundują sobie wyjeżdżający do USA i
na Malediwy – to ok. 1300 – 1600 zł za dzień. Najtaniej ten czas można spędzić na Malcie – to
niecałe 150 zł za dzień. Dzień świąt i Sylwestra w Polsce, wykupionych w biurze podróży
kosztuje 290 zł
Ze statystyk rezerwacyjnych Travelplanet.pl (rezerwacje do połowy listopada) wynika że na
tegoroczne święta Bożego Narodzenia i Sylwestra – mimo wyjątkowego niekorzystnego układu
kalendarza – wyjedzie z biurami podróży aż o 28 procent turystów więcej niż w podobnym okresie
ubiegłego roku.
Święta i Sylwester, które zorganizują nam touroperatorzy, cieszą się w tym roku znacznym
powodzeniem. Co trzecia rezerwacja na grudzień i styczeń dotyczy właśnie tego czasu. Turyści
chcą rzeczywiście odpocząć a nie tracić energię na przygotowaniach do świąt w domu.
Charakterystyczne, że wyjazdy w znacznej części obejmują Wigilię, choć jeszcze dwa – trzy sezony
wcześniej statystyki pokazywały inną tendencję – wigilię turyści woleli spędzać w domu, a w świat
ruszać w pierwszy – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Niemal co czwarty klient biur podróży spędzi ten czas na Wyspach Kanaryjskich. Od dwóch
sezonów to właśnie Kanary stały się polskimi „wyspami Bożego Narodzenia”. Jak drastyczny jest
spadek popularności Egiptu, od lat lidera popularności w tym względzie niech świadczy fakt, że w
2014 na Boże Narodzenie i Sylwestra ten kierunek wybrało 45 proc. klientów biur podróży.
Obecnie wybiera się tam 19 proc. turystów, w 2015 roku było to ok. 20 proc. Na trzecim miejscu
znalazła się Kuba: to efekt ofert, które cenowo wyraźnie obniżył fakt bezpośredniego przelotu
czarterowym dreamlinerem a nie rejsowymi samolotami, a na dodatek dzień pobytu wychodzi tam
znacznie taniej niż na sąsiedniej Dominikanie.
Do dziesiątki najpopularniejszych „świątecznych” kierunków weszła w tym roku Malta. Jeden z
najbardziej katolickich krajów Europy wabi turystów niezwykle niskimi cenami pobytu. Za tydzień
z przelotem i wyżywieniem turyści płacą średnio ok. 1500 zł od osoby. Świąteczny pobyt Polsce,
wykupiony u touroperatora to średnio 1100 zł od osoby, ale bez przelotu. Atrakcyjność świąt na
Malcie pokazuje inny parametr – dzień pobytu kosztuje tam niecałe 150 zł, zaś w wypadku Polski
jest to 290 zł.
Święta na nartach
Święta i Sylwestra na stokach chce spędzić ok. 14 – 15 proc. rezerwujących. Oprócz Włoch, Austrii
i Francji, które znalazły się w dziesiątce najpopularniejszych kierunków, narciarze chcą spędzić ten
okres w Czechach, Szwajcarii i na Słowacji. Odsetek wyjeżdżających w tym czasie na stoki
powinien jednak osiągnąć poziom 20 proc. Specyfika rezerwacji wyjazdów narciarskich polega na
czekaniu na informacje śniegowe w ośrodkach, w których chcemy spędzać święta, zwłaszcza że w

grudniu w nielicznych kurortach oferowana jest Gwarancja Śniegu, a więc możliwość zmiany
miejscowości lub czasu wyjazdu w wypadku niedostatecznych warunków narciarskich.
„Z założonych do połowy listopada rezerwacji wynika, że dzień narciarskich świąt na
włoskich i francuskich stokach to koszt ok 250 – 270 zł”
To o połowę mniej niż podobny dzień na Wyspach Kanaryjskich, który kosztuje kosztuje nieco
ponad 500 zł. Najczęściej jednak turyści rezerwują hotele 4 gwiazdkowe z wyżywieniem all
inclusive, w tej cenie mieści się również dolot. Do Włoch czy Francji, na narty jedziemy przede
wszystkim własnym autem. Dodatkowo w wypadku Włoch i Francji dominują pobyty w
apartamentach z wyżywieniem własnym. Nie można również zapominać o koszcie karnetu – w
Alpach Boże Narodzenie to najwyższy sezon, nie ma wówczas ofert Free Ski czyli skipassu w cenie
pobytu.
Dlatego dodatkową oszczędnością, zwłaszcza dla całych rodzin wyjeżdżających na święta do
alpejskich apartamentów i kupujących na miejscu jedzenie oraz karnety jest korzystanie z
internetowych serwisów wymiany walut. – Wymieniając 11 tys. zł na euro np. w serwisie
Cinkciarz.pl, oszczędza się nawet 513 zł – wylicza Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl, serwisu
wymiany walut online (kurs za Cinkciarz.pl z dnia 29.11.2016 r.).
Dziesięć najdroższych kierunków
Najdroższe Boże Narodzenie i Nowy Rok zafundowali sobie turyści wypoczywający w tym czasie
w USA, na Malediwach, Mauritiusie. Na tych dalekich wyjazdach waży przede wszystkim koszt
rejsowego biletu lotniczego. Ale np. w wypadku Kuby, gdzie z Polski leci się bezpośrednio
czarterowym dreamlinerem, koszt jest już znacząco niższy.
Niemal o połowę spadł koszt dnia pobytu na Malediwach i w Emiratach Arabskich. Ale o ile jeden
dzień pobytu Malediwach kosztuje niemal tyle co tydzień z przelotem i wyżywieniem na Malcie, to
w wypadku Emiratów Arabskich ten koszt znacznie przybliżył się on do przeciętnego kosztu dnia
pobytu na Wyspach Kanaryjskich.
Najważniejsze fakty i liczby
•

28% – o tyle wzrosła liczba klientów biur podróży, w których zarezerwowali wyjazdy
na Boże Narodzenie i Sylwestra,

•

499 zł – tyle przeciętnie kosztuje ich dzień pobytu w tym czasie,

•

24% – taki odsetek turystów chce spędzić święta i sylwestra na Wyspach Kanaryjskich,

•

14 – 15% – taki odsetek turystów wybiera się w tym czasie na narty z biurami podróży,

•

147 zł – tyle klientów biur podróży kosztuje jeden dzień świąt na Malcie,

•

1296 zł – tyle kosztuje natomiast jeden dzień świąt na Malediwach

