Ponad 13 mln turystów odwiedziło Kraków
2018-12-13
13,5 mln turystów w tym roku odwiedziło Kraków – wynika z danych Małopolskiej Organizacji
Turystycznej, która przeprowadziła badania dla Urzędu Miasta Krakowa. To wzrost o 600 tys.
w porównaniu z rokiem poprzednim. Goście wydali w naszym mieście 6 450 000 000 zł.

– Forum Turystyki ma na celu podsumowanie kończącego się roku, który dla Krakowa
jest pozytywny. Dane, którymi dysponujemy, pozwalają dostrzec rozwój branży
turystycznej. To wszystko jest w dużej mierze sukcesem przedstawicieli sektora
turystycznego. To efekt wzajemnie dopełniających się działań, rezultat naszej bardzo
dobrej współpracy. Oczywiście dostrzegamy też problemy związane z turystami,
jednak staramy się je rozwiązać w korzystny sposób dla każdej ze stron – mówi
Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej.
Wyniki badań, które prowadzono od stycznia do października br., zostały
przedstawione w czwartek, 13 grudnia podczas XXXII Forum Turystyki, czyli
corocznego podsumowania sezonu turystycznego w Krakowie.

W gronie osób, które w tym roku odwiedziły Kraków, było 10 mln 400 tys. turystów
krajowych i 3 mln 100 tys. obcokrajowców. W 2018 roku wzrosła liczba turystów
jednodniowych krajowych (3 mln 600 tys.) i zagranicznych (250 tys.).
Najwięcej gości zagranicznych w tym roku przyjechało z: Wielkiej Brytanii (15,7%),
Niemiec (12,2%), Włoch (9,8%), Francji (9,6%) i Hiszpanii (8,2%). Wśród głównych
celów przyjazdów do Krakowa badani wskazali: zwiedzanie zabytków (27,2%),
wypoczynek (17,9%), tranzyt (7,6%), sprawy biznesowe (6,9%), wizyty u znajomych
(5,0%), rozrywkę (5,0%),, cele religijne (4,3%) i edukacyjne (3,1%). Polacy najczęściej
przyjeżdżają samochodem (47,1%), pociągiem (27,8%) i autobusami (10,0%). Turyści
zagraniczni korzystają z samolotów (30,1%), samochodów (13,3%), pociągów (8,8%) i
autokarów (8,3%).
Goście najczęściej korzystają z hoteli (44,3%), kwater prywatnych (12,2%), hosteli
(8,4%) i noclegów u znajomych (6,8%).
Podczas pobytu w Krakowie w 2018 roku turyści wydali 6 mld 450 mln zł. Najwięcej
wydaję obywatele Holandii (1244 zł). Turyści zagraniczni średnio wydają 826 zł,
natomiast Polacy 274 zł.
Ponad 33,6% deklaruje, że na pewno wróci do Krakowa, a 49,5% poleci nasze miasto
swoim znajomym.
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