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Raport Zagraniczne wakacje Polaków 2018 po raz kolejny pokazuje
trendy i zjawiska dominujące w polskiej turystyce wyjazdowej
Partnerami raportu są trzej wiodących na polskim rynku multiagenci turystyczni: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl, którzy
dystrybuują oferty wszystkich polskich touroperatorow,
prowadzących sprzedaż w modelu agencyjnym
Raport dotyczy zorganizowanych wyjazdów Polaków w okresie
od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r., rezerwowanych do
20 sierpnia 2018
Raport podsumowuje trendy w zorganizowanej turystyce
wyjazdowej klientów polskich biur podróży w sezonie letnim 2018
Ze względu na równomierny udział oferty największych polskich
touroperatorów, dane są reprezentatywne dla całego rynku i
wskazują na dominujące w wyjazdach trendy
Prezentujemy Państwo pierwsze podsumowanie sezonu
wakacyjnego 2018 – raport nie tylko odzwierciedla sytuację
panującą w turystyce Anno Domini 2018, ale także wskazuje na
zjawiska, które będą kształtować ten rynek w przyszłym roku

Znaczenie turystyki dla gospodarki światowej
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Turystyczny boom




Według danych Światowej Organizacji Turystyki
(UNWTO), w roku 2017 odnotowano 1, 323 mld podróży
zagranicznych (w tym 671 mln w Europie), co daje
wzrost rzędu 7%, wobec przewidywanego 3,8%.
Przychody tego sektora w ujęciu globalnym osiągnęły
poziom 1,34 biliona dolarów.
To najlepszy wynik od 2010 roku!
Wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku ta tendencja
się utrzyma – z dostępnych danych dotyczących
przyjazdów zagranicznych wynika, że między styczniem
a kwietniem 2018 roku turystyka zagraniczna
zanotowała wzrost o 6% (w porównaniu z rokiem
poprzednim)

Polska – rekord goni rekord






Na boom w turystyce (i wyjątkowo udany sezon) już
w lutym wskazywały dane dotyczące okresu wczesnej
rezerwacji (wzrost o ok. 45%). Rekordowym miesiącem
okazał się styczeń, w którym biura odnotowały ponad
50% dynamikę (wg TFG)
Dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za
I poł. 2018 roku potwierdzają, że w tym roku
z wyjazdów turystycznych skorzystało ponad 14%
turystów więcej (w sumie 4 mln osób), a wycieczki
czarterowe wykupiło 1,4 mln osób, czyli o 36% więcej
niż w roku 2017
W oparciu o dynamikę multiagentów, których dane
prezentujemy w poniższym raporcie, można
spodziewać się, że wzrost w sezonie letnim 2018
wyniesie ponad 40%

Zagraniczne wakacje Polaków 2018
Raport

Trendy w wyborze kierunków
letniego wypoczynku
Powrót Turcji i Egiptu do czołówki ulubionych kierunków
wakacyjnych. Dzięki świetnym wynikom Turcja wyparła
Bułgarię i Hiszpanię z drugiego miejsca na podium
 Grecja nadal jest ulubionym kierunkiem Polaków udających
się na letnie wakacje z biurami podróży, lecz ze zdecydowanie
mniejszą dynamiką
 Wysoka pozycja Bułgarii wskazuje na wciąż duże
zapotrzebowanie na relatywnie tańsze produkty w okresie
wakacji szkolnych. W tym kontekście nie dziwi popularność
tańszych kierunków nad Morzem Śródziemnym
 Albania idzie w górę, stając się kolejnym kierunkiem
śródziemnomorskim przyciągającym korzystną ceną. Wśród
najpopularniejszych krajów jedynie Chorwacja notuje ujemną
dynamikę w biurach podróży, ponieważ jest to kierunek
wybierany częściej przez podróżujących indywidualnie z
dojazdem własnym


Ulubione kierunki Polaków
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Procentowy udział poszczególnych krajów w wyjazdach Polaków z biurami podróży w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018

Ulubione kierunki Polaków
Dynamika wzrostu
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Procentowy udział poszczególnych krajów w wyjazdach Polaków z biurami podróży w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018
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Najważniejsze kierunki wyjazdów
Wśród ulubionych destynacji Polaków w tym roku rządzi
Turcja. Korzystne cenowo oferty hoteli 4* i 5* zawsze
przyciągały polskich turystów – po słabszym roku 2016 i 2017
Riwiera Turecka na pierwszym miejscu pod względem
popularności
 Grecja (mimo słabej dynamiki) wciąż z ponad 30% udziałem
w rynku. Nieodmiennie ponad jedna czwarta klientów biur
podróży odpoczywa na pięciu greckich wyspach (Kreta,
Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos – w pierwszej dziesiątce
ulubionych kierunków), jednak dynamika Grecji spada
 Rekordzistą pozostaje w tym sezonie Tunezja, która odzyskuje
powoli pozycję na rynku. Czarnym koniem przyszłego roku
wydają się Bałkany, co potwierdzają bardzo dobre wyniki
Albanii i Chorwacji. Do biur podróży weszła także z ofertą
Macedonia i Czarnogóra (z dużą dynamiką wzrostu), co może
stanowić wskazówkę dla przyszłorocznego sezonu


Najpopularniejsze miejscowości
turystyczne 2018 roku
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Procentowy udział regionów turystycznych w wyjazdach Polaków z biurami podróży w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2017
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Jeśli wakacje, to wygodne
 tygodniowe
 samolotem
 z all inclusive

Średnia cena rezerwacji
i pojedynczej imprezy
5709 zł
cena rezerwacji

2175 zł
cena imprezy

5962 zł
średnia cena
rezerwacji w 2017

2355 zł
średnia cena
imprezy w 2017

253 zł mniej
płacono średnio
za rezerwację
w 2018

180 zł mniej
średnio
kosztowała jedna
impreza w 2018

Średnie ceny wycieczki z biurem podróży, liczonej na jednego klienta

Termin wylotu w szczycie sezonu
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Udział procentowy wyjazdów w poszczególnych miesiącach, w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018

czerwiec
lipiec
sierpień

Termin wylotu
W dalszym ciągu klienci w większości wybierają
wyjazdy w miesiącach wakacyjnych: lipcu
i sierpniu
 Widoczne jest jednak przesunięcie w kierunku
maja i czerwca – w przypadku maja na ilość
wylotów mógł mieć wpływ wyjątkowo długi
w tym roku „weekend majowy”, czerwiec już po
raz drugi korzystał na z rozpoczynających się
o tydzień wcześniej wakacji szkolnych
 Branża szacuje, że wrzesień również będzie
„przedłużeniem wakacji”. Poziom rezerwacji na
tygodnie wrześniowe (niepokazane w raporcie)
jest bardzo wysoki
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Długość pobytu







Polacy wolą jeździć częściej, ale na krócej. Urlopy
dwutygodniowe w szczycie sezonu planuje mniej niż co
piąta rodzina
Skraca się czas wyjazdu – 80% rezerwacji to wyjazdy do
7 dni, z czego blisko trzy czwarte to wyjazdy tygodniowe
Wyjazdy dwutygodniowe pozostają domeną lipca
i sierpnia i zainteresowane są nimi głównie rodziny
z dziećmi
Poza sezonem wakacji szkolnych dominują wyjazdy
jednotygodniowe dwóch osób dorosłych

Długość pobytu / rodzaj dojazdu
Długość pobytu
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Udział procentowy imprez turystycznych ze względu na wybieraną długość pobytu oraz rodzaj dojazdu

Rodzaj dojazdu
Dominacja wycieczek samolotowych nie podlega dyskusji
– w porównaniu z ubiegłym rokiem, ten rodzaj transportu
wybrało prawie 95% klientów biur podróży
 Kolejny rok z rzędu notowany jest spadek udziału turystyki
autokarowej w wyjazdach wakacyjnych (w ubiegłych latach
wynosił on odpowiednio 4 % i 3,8 %). W tym roku nie
osiągnął poziomu 3%
 Spada także udział w rynku wycieczek z dojazdem własnym
 Porównując pozostałe wskaźniki struktury wyjazdów
wakacyjnych Polaków, można stwierdzić, że częściej
decydujemy się na wakacje w pełnym komforcie. Równie
istotnym czynnikiem jest rosnąca liczba połączeń regularnych
i czarterowych oraz spadek cen połączeń lotniczych
z południem Europy


Opcje pobytu






Polacy coraz częściej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje,
co wpływa na rosnące oczekiwania i bardziej świadomy
wybór miejsca i warunków wypoczynku
Turyści zwracają uwagę na położenie i standard hotelu,
dodatkowe atrakcje czy wyżywienie. Oczekują dostępu
do wi-fi, leżaków na plaży i przy basenie, bogatej oferty
wycieczek fakultatywnych
All inclusive jest dzisiaj standardem, a nie luksusem.
Polacy oczekują takiej formuły wyżywienia nie tylko na
kierunkach dotychczas z nią kojarzonych (Egipt, Turcja,
Tunezja), ale również na kierunkach europejskich.
Widać spadek pozostałych opcji wyżywienia

Opcje pobytu
Kategoria zakwaterowania
48,6%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%
36%
31,2%
2017
16,5%17,1%

5% 3,1%
2 * lub niżej

3*

4*

Udział procentowy imprez turystycznych ze względu na wybierany standard zakwaterowania

5*

2018
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Turystyka autokarowa

Wycieczki autokarowe w odwrocie?
Dominacja wyjazdów samolotowych nie podlega dyskusji
– ten rodzaj transportu wybrało prawie 95% klientów biur
podróży
 Mimo że wzrosty notowane są w każdym segmencie
turystyki, to kolejny rok wskazujący na spadek udziału
turystyki autokarowej w wyjazdach wakacyjnych. Obejmuje
on jedynie 2,2% całej sprzedaży (w zeszłym sezonie ten
odsetek wyniósł 3,2%)
 Spada także udział w rynku wycieczek z dojazdem własnym
 Porównując pozostałe wskaźniki struktury wyjazdów
wakacyjnych Polaków, można stwierdzić, że częściej
decydujemy się na wakacje w pełnym komforcie. Istotnym
czynnikiem jest tu rozwój połączeń lotniczych - regularnych
i czarterowych oraz spadek ich cen. Paradoksalnie, wycieczki
autokarowe przegrywają z wypoczynkiem komfortem i ceną


Najbardziej popularne kierunki
wyjazdów autokarowych
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Procentowy udział poszczególnych krajów w wyjazdach autokarowych Polaków z biurami podróży w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018
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Udział procentowy wyjazdów w poszczególnych miesiącach, w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018
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Udział procentowy wyjazdów w poszczególnych miesiącach, w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018

Odległość terminu rezerwacji od terminu
wycieczki (wycieczki autokarowe)
2018

2017

powyżej 3 miesięcy
powyżej 2 miesięcy
powyżej 1 miesiąca
22-31 dni
11-21 dni
do 10 dni

30,9%
10,2%
9,6%
12,4%
15,5%
6,7%
9,5%
10,6%
12,8%
21,1%
22%

Udział procentowy terminów rezerwacji dokonywanych dla wylotów w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018
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Ceny wyjazdów autokarowych







Średnia cena rezerwacji wyjazdu autokarowego wyniosła
w 2018 r. 2822 zł, a cena pojedynczej imprezy - 1402 zł
Najdroższe okazały się wycieczki do Włoch (wzrost o ok. 40 zł
w porównaniu z rokiem ubiegłym) i Chorwacji (- 15 zł)
Porównując różnice w koszcie czarterowego wyjazdu
wypoczynkowego i wycieczki autokarowej, można przyjąć,
że ceny wycieczek autokarowych spadły w tym sezonie
minimalnie
Dla wielu turystów wczasy pod palmami cenowo i pod
względem komfortu okazują się dużo bardziej korzystne
Podobnie jak przy wyjazdach czarterowych, wycieczki także
rezerwowane są coraz wcześniej (znaczący wzrost odsetka
rezerwacji na więcej niż 3 miesiące przed datą wyjazdu
(blisko 25%)

Wcześniej znaczy lepiej
– czy Polacy ufają biurom podróży

Foto: Max Pixel

Termin rezerwacji






Polacy kupują coraz więcej i coraz wcześniej. Blisko
9% klientów jest gotowych do rezerwacji letniego
urlopu prawie rok wcześniej (październik, listopad,
grudzień)
Wzrost udziału first minute to również oznaka
dojrzałości rynku. Ten trend zaistniał już w roku
ubiegłym, w tym zdecydowanie się utrwalił. Do
wczesnej rezerwacji zachęcają także atrakcyjne rabaty,
bonusy, większy wybór dopasowanej do potrzeb oferty
Wzrost sprzedaży w okresie wczesnej rezerwacji wynika
także z faktu, że większość organizatorów turystyki
rozpoczyna przedsprzedaż sezonu letniego coraz
wcześniej, już we wrześniu
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Udział procentowy terminów rezerwacji dokonywanych dla wylotów w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018
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Odległość terminu rezerwacji
od terminu wyjazdu
Znacząco spada odsetek rezerwacji dokonywanych między
10 dniem przed wylotem a okresem jednego miesiąca, za to
rośnie liczba wyjazdów rezerwowanych na dwa lub więcej
miesięcy wcześniej
 W porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 25% wzrosła liczba
rezerwacji dokonywana powyżej trzech miesięcy przed
terminem wylotu
 W roku ubiegłym oferta last minute dla najbardziej
popularnych kierunków była skąpa i mało atrakcyjna cenowo
(z wyjątkiem Egiptu i Turcji), stąd lepsze przygotowanie
organizatorów. Wśród kierunków cieszących się
zainteresowaniem w tym okresie dominują Grecja, Włochy,
Hiszpania i Albania
 Spadek tendencji do zakupu ofert last minute oraz wzrost
sprzedaży w opcji first minute obserwujemy od kilku sezonów,
jednak obecnie obydwa te trendy zostały bardzo wzmocnione


Wczesne rezerwacje – stały trend?
Rok 2018 potwierdził trend do wczesnej rezerwacji
wyjazdów wakacyjnych. W konsekwencji duże
zainteresowanie wyjątkowo korzystnymi cenowo
ofertami last minute, i tak kształtuje się na niższym
poziomie niż w roku ubiegłym
 Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy tak dobre
wyniki wczesnej rezerwacji powtórzą się w roku
przyszłym i czy klienci biur podróży na stałe przekonają
się do zakupów w first minute. Zwłaszcza przy tak
korzystnych cenach lastów, jakie mieli do dyspozycji w
tym roku
 Póki co rok bieżący potwierdza ten trend i zapewne
wpłynie na przygotowanie oferty przez organizatorów na
sezon 2018/19


Prokonsumenckie zmiany w prawie
Nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych weszła w życie 1 lipca. Dzięki
dobremu przygotowaniu organizatorów, klienci nie odczuli
tej zmiany
 Więcej podmiotów zostało objętych zabezpieczeniem na
wypadek niewypłacalności
 Ustawa wprowadziła nowe zasady realizacji przez
organizatora turystyki obowiązku informacyjnego wobec
podróżnych przed zawarciem umowy
 Dzięki nowym regulacjom turystyka to w tej chwili jedyna
branża usługowa w 100 proc. zabezpieczającą finansowo
klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży.
Zawsze jednak klient powinien przed zakupem wakacji
sprawdzić, czy wybiera organizatora działającego legalnie


Zaufanie zobowiązuje






Wyniki raportu potwierdzają, że polscy turyści zaufali organizatorom
turystyki i chętniej kupują wakacje z dużym wyprzedzeniem (37,8%
na 2 i więcej miesięcy przed wyjazdem); wpływ na to ma
atrakcyjność oferty w przedsprzedaży, ale także wprowadzenie
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
Turyści są świadomi swoich praw, z drugiej strony na barki
organizatorów składają odpowiedzialność za powodzenie ich
wakacji. By uniknąć nieporozumień i rozczarowań, zachęcamy do
dokładnego zapoznania się ze szczegółami oferty oraz umową
i warunkami uczestnictwa
Turystyka to trudna branża, zależna od wielu nieprzewidzianych
i niezależnych od organizatora czynników (na granicy ryzyka).
W interesie każdego biura podróży leży taka realizacja imprezy
turystycznej, by klient wrócił z wakacji zadowolony i chętnie
ponownie skorzystał z jego usług.

Autor raportu
Polska Izba Turystyki jest największą
ogólnopolską
organizacją
samorządu
gospodarczego przemysłu turystycznego, której
dwudziestopięcioletnie działalność to okres
skutecznych starań o nowy kształt biznesu
turystycznego w Polsce. Jest pełnoprawnym
członkiem Europejskiej Organizacji Związków
Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Polska
Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa
w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi,
Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie,
Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.
Członkami
Polskiej
Izby
Turystyki
są
najważniejsze i największe: biura podróży,
agencje
turystyczne,
towarzystwa
ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne,
znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej,
atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje
targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej
reprezentacji branży turystycznej.
Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) to stowarzyszenie
zrzeszające samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których zrzeszeni są
agenci turystyczni i organizatorzy turystyki. Organizacja założona została w 1961 roku w Bad
Kreuznach w Niemczech przez sześć organizacji założycielskich. Obecnie ECTAA reprezentuje interesy
stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem
Polski w ECTAA jest Polska Izba Turystyki.

Partnerzy raportu
Działające od 2007 roku internetowe biuro podróży, oferujące pod
adresem www.fly.pl starannie dobraną, kompletną ofertę wszystkich
największych organizatorów turystyki, a także bilety ok. 640 linii lotniczych
z całego świata i ok. 230 000 hoteli i obiektów wakacyjnych. Firma jest
członkiem Polskiej Izby Turystyki, Polskiego Związku Organizatorów Turystyki,
członkiem-założycielem Izby Gospodarki Elektronicznej, uczestnikiem programu
lojalnościowego Payback, a także laureatem wielu prestiżowych tytułów
i konkursów, m.in. „Strona Roku 2015” eCommerce Awards. Wszystkie
rezerwacje Klientów Fly.pl objęte są Gwarancją Najniższej Ceny oraz Gwarancją
Zwrotu Środków.
Największy polski multiagent w turystyce sprzedający przez internet, call center
oraz salony podróży, ofertę starannie sprawdzonych, największych polskich
organizatorów wyjazdów. Jest częścią grupy Invia, największego europejskiego
agenta online travel. Ma w ofercie także bilety lotnicze, hotele, ubezpieczenia
podróżne i umożliwia wynajem samochodów w dowolnym miejscu na świecie.
Travelplanet.pl to laureat platynowego trofeum "NAGRODA FAIR PLAY" oraz
najlepszy serwis rezerwacyjny według portalu interaktywnie.pl, który sporządził
ranking w oparciu o oceny ekspertów branży internetowej. W 2015 roku po raz
dziewiąty Travelplanet.pl zajął pierwsze miejsce w rankingu sklepów
internetowych (turystyka) Money.pl. W 2014 roku Travelplanet.pl został
Narodowym Championem w konkursie European Business Awards na
najbardziej innowacyjne i dynamiczne firmy w Europie.
Pionier polskiej e-turystyki i największy multiagent zorganizowanej turystyki
wyjazdowej, na rynku od 1999 roku. Szerokie i kompleksowe portfolio
produktowe tworzą oferty zorganizowanych wyjazdów zagranicznych i krajowych
ponad 100 biur podróży, bilety lotnicze, ubezpieczenia podróżne, parkingi przy
lotniskach i bony turystyczne. Z oferty Wakacje.pl skorzystało ponad milion
klientów. Firma prowadzi działalność w trzech kanałach dystrybucji: w Internecie,
call center i 112 salonach sprzedaży. Wakacje.pl to również unikalna i największa
baza polskojęzycznych opinii o hotelach oraz największe turystyczne forum
dyskusyjne. Wakacje.pl zdobyły wyróżnienia konsumenckie oraz branżowe, w tym
Złoty Laur Konsumenta, Gazele Biznesu i Lider Jakości. Flagowa marka spółki
Wakacje.pl S.A., od 2016 roku należącej do Wirtualna Polska Holding SA.

Dziękujemy za uwagę!

Więcej informacji: Ewa Kubaczyk
rzecznik@pit.org.pl
698 400 088
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