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Podstawowe informacje o badaniu
• Cel badania:
• Stworzenie internetowego profilu turysty na Dolnym Śląsku, czyli osoby, która nie tylko podróżowała po Dolnym Śląsku w
2020 roku, ale także interesuje się regionem, podróżami, a często dzieli się tym także w sieci należąc do grup
społecznościowych i śledząc profile turystyczne o Dolnym Śląsku w social mediach.

• Sprawdzenie wpływu epidemii koronawirusa na decyzje turystyczne.
• Stworzenie listy „Dolnośląskich Zachwytów 2020”.
• Zbadanie poziomu zainteresowania podróżami w celach turystycznych w 2021 roku.
• Termin badania i technika: 13-20.01.2021 roku, wywiady internetowe wspomagane komputerowo CAWI
• Próba: w badaniu wzięło udział 1084 turystów podróżujących po Dolnym Śląsku w 2020 roku. Próba nie jest reprezentatywna
dla wszystkich turystów odwiedzających Dolny Śląsk w 2020 roku, ale jest reprezentatywna dla turystów odwiedzających
Dolny Śląsk w 2020 roku i poszukujących informacji na temat podróży i Dolnego Śląska w Internecie.
• Kryteria: co najmniej jedna podróż w celach turystycznych po Dolnym Śląsku w 2020 roku, a także choć minimalne
zainteresowanie regionem i turystyką.
• Dobór próby: informacje o badaniu pojawiły się na profilach organizatorów (Dolnośląską Organizacji Turystycznej, Dolny Śląsk
Travel oraz blogu Zbieraj się), a także licznych grupach w social mediach dotyczących turystyki stricte na Dolnym Śląsku jak i w
całej Polsce. Dodatkowo o informacje o badaniu zostały opublikowane w social mediach blogerów podróżniczych piszących o
Dolnym Śląsku. Lista grup i profili została zamieszczona na końcu raportu.
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2. Kim jest
ankietowany turysta
na Dolnym Śląsku?

dot.org.pl zbierajsie.pl

• W badaniu nie wzięły udziału osoby przypadkowe. Są to turyści,
którzy w 2020 roku odbyli choć jedną podróż po Dolnym Śląsku,
interesują się regionem oraz turystyką w Polsce. Średnio osoba
ankietowana w Internetowym Badaniu Turystów na Dolnym Śląsku
odbywała w 2020 roku 9 wycieczek po województwie, w tym 3 z
minimum 1 noclegiem.
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• Według respondentów Dolny Śląsk jest bardzo atrakcyjny turystycznie.
Średnia ocena atrakcyjności turystycznej regionu w pięciopunktowej skali
wyniosła 4,83. Respondentom odrobinę bardziej atrakcyjna turystycznie
wydaje się być przyroda niż obiekty zabytkowe i miejsca historyczne: 4,80
versus 4,70. Najniższą ocenę, ale wciąż dobrą, uzyskała oferta turystyczna
Dolnego Śląska – 4,54.

3. Czy Dolny Śląsk
jest atrakcyjny
turystycznie?
4,9

4,83

4,86
4,8

4,8

4,8

4,83

4,8

4,77
4,7

4,7

4,63

4,6

4,54

4,5

4,43

4,4

4,34

4,3
4,2
4,1

4

atrakcyjność Dolnego Śląska
ogół

atrakcyjność przyrody Dolnego Śląska

mieszkańcy województwa dolnośląskiego
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mieszkańcy innych województw

atrakcyjność zabytków i miejsc
historycznych
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atrakcyjność oferty turystycznej
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4. Atuty Dolnego
Śląska
• Potwierdzenie oceny
atrakcyjności odnajdujemy także w
odpowiedziach na pytanie o
najsilniejsze atuty Dolnego Śląska.
Dominujące pod względem liczby
wskazań okazały się atrakcje i
miejsca na Dolnym Śląsku związane z
przyrodą, ale turyści nie zapomnieli
także o dziedzictwie kulturowym i
historycznym regionu. Widać
wyraźne różnice wśród turystów
pochodzących z Dolnego Śląska, a
spoza.
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4. Atuty Dolnego Śląska
góry

86,5%

lasy, parki narodowe, parki krajobrazowe

60,0%

zabytki, muzea, zamki, pałace, podziemia

52,7%

sieć szlaków turystycznych

43,3%

podziemia i fortyfikacje

39,0%

miasta i miasteczka

33,7%

Wrocław

25,3%

nietypowe atrakcje turystyczne

23,1%

baza noclegowa (zróżnicowana oferta: hotele, pensjonaty, agroturystyki, schroniska itp.)

22,0%

rzeki, jeziora, zabytkowe zespoły stawów

21,6%

sporty zimowe (stoki narciarskie, szlaki narciarstwa biegowego, lodowiska)

15,6%

trasy rowerowe

13,8%

kuchnia (restauracje, kawiarnie)

9,2%

Uzdrowiska/SPA

6,5%

sporty wodne (baseny, kąpieliska, spływy kajakowe, spływy pontonowe, rejsy po rzekach)

5,2%

wydarzenia, eventy, imprezy kulturalne i muzyczne

4,8%
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5. Powody podróżowania po Dolnym Śląsku
60%
63%
56%

żeby spędzić więcej czasu z najbliższymi osobami
żeby przebywać na łonie przyrody

61%

69%
70%
67%

żeby poznać nowe miejsca, doświadczyć czegoś
nowego
19%
23%
14%

żeby poprawić stan swojego zdrowia

75%
80%
69%

żeby odzyskać energię, zrelaksować się, wypocząć
43%
40%
48%

żeby móc realizować swoje pasje i hobby

61%
54%

lubię odwiedzać miejsca historyczne, muzea,
zabytki, dowiedzieć się czegoś w podróży
0%

Wszyscy turyści

70%
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Mieszkańcy Dolnego Śląska
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69%
75%

• Turyści podróżują po Dolnym Śląsku w
celu odpoczynku (75%), przebywania na
łonie przyrody (69%) oraz w celu poznania
nowego miejsca, doświadczenia czegoś
nowego (69%).
• Najpopularniejsze były wyjazdy
jednodniowe. Stanowiły one 75,5%
wszystkich wycieczek po Dolnym Śląsku w
2020 roku. Na jednodniowe wyjazdy w
celach turystycznych zdecydowało się
99,4% turystów mieszkających na terenie
naszego województwa oraz 54,6%
mieszkańców innych województw.

Mieszkańcy pozostałych województw
Internetowe Badanie Turystów 2020
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6. W jakim stopniu
epidemia koronawirusa
wpłynęła na
częstotliwość podróży?
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• Warunki pandemiczne i wdrożenie obostrzeń dla branży
turystycznej wpłynęły na częstotliwość podróży po Dolnym
Śląsku. Aż 35,6% turystów biorących udział w badaniu
deklaruje, że w 2020 roku podróżowało po Dolnym Śląsku
rzadziej. Głównym powodem były obostrzenia związane
z koronawirusem (97,7%).
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6. W jakim stopniu
epidemia koronawirusa
wpłynęła na
częstotliwość podróży?

• 26,7% respondentów zadeklarowało, że w minionym roku podróżowała
po Dolnym Śląsku częściej niż wcześniej.
• Głównym powodem tej zmiany w 62,3% przypadków była rezygnacja w
wyjazdów zagranicznych i dalszych podróży po Polsce (48,8% osób
zrezygnowało z podróży zagranicznych, 24,6% osób z podróży po Polsce)

To moja najbliższa okolica

57,8%

Dostrzegłam/-em walory Dolnego Śląska

57,8%

Zrezygnowałam/-em z wyjazdów zagranicznych i miałam/-em więcej czasu i funduszy
na podróże po Dolnym Śląsku
Zrezygnowałam/-em z wyjazdów do dalszych regionów Polski i miałam/-em więcej
czasu i funduszy na podróże po Dolnym Śląsku
Zaczęłam/-ąłem uprawiać sport i więcej korzystać z natury
Z innych powodów
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24,6%

23,9%

22,8%
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7. Jak zmienił się styl podróżowania po Dolnym Śląsku?
Strach przed zakażeniem
koronawirusem oraz liczne
obostrzenia wpłynęły nie tylko
na częstotliwość podróżowania,
ale także na korzystanie z oferty
turystycznej.

15,5% turystów całkowicie
zrezygnowało z noclegów poza
domem w 2020 roku.

39,8% zmieniło swe noclegowe
przyzwyczajenia i częściej
wybierało apartamenty i domy
do wynajęcia niż hotel
i pensjonat.

35,3% turystów, którzy
odwiedzili Dolny Śląsk w 2020
roku, rzadziej niż w latach
ubiegłych korzystała
z restauracji, biorąc ze sobą
własny prowiant.

Ponad połowa turystów, czyli
53,5% większą wagę przykładała
do tego, by miejsce które
odwiedza nie było zatłoczone i
bardzo popularne.

48,2% korzystało z restauracji
tak samo często jak do tej pory,
korzystając z oferty restauracji
„na wynos”.

45,1% ludzi częściej niż w
ubiegłych latach wybierało
naturę na miejsce swoich
wycieczek.

44,6% osób rzadziej niż w latach
ubiegłych odwiedzało atrakcje
turystyczne w zamkniętej
przestrzeni.

45,1% częściej niż w ubiegłych
latach wybierało naturę na
miejsce swoich wycieczek.

16% turystów w trakcie
wycieczek w 2020 omijało
wielkie miasta, mimo że w
ubiegłych latach odwiedzali je
chętnie.

26,6% turystów rzadziej niż w
ubiegłych latach korzystało z
komunikacji zbiorowej.

9,6% nie korzystało z wycieczek
zorganizowanych (choć robiło
tak w latach wcześniejszych).
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8. Dolnośląskie
zachwyty 2020
Wśród Dolnośląskich zachwytów 2020, czyli miejsc,
które zrobiły największe wrażenie na ankietowanych w
2020 roku znajdują się zarówno miejsca popularne,
które każdego dnia odwiedzają setki, jak nie tysiące
turystów, ale także te mało znane.
Stworzyliśmy listę 248 miejsc posegregowanych w 4
kategorie:
1) 112 propozycji miejsc przyrodniczych,
2) 56 miast/miasteczek i wsi,
3) 41 zabytków, muzeów, miejsc historycznych,
podziemia, fortyfikacje,

4) 39 parków i innych atrakcji turystycznych.
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9. Turystyczne plany
na 2021 rok
• 41% turystów planuje podróżować po
Dolnym Śląsku częściej niż do tej pory, a
18,4% ma nadzieję, że nic się nie zmieni w
częstotliwości podróży.
• Wciąż jednak widać obawy związane z
sytuacją epidemiologiczną w kraju i na
świecie. 34,2% osób uzależnia swoje
decyzje wyjazdowe od sytuacji
epidemiologicznej.

• Turyści mają skonkretyzowane plany
odnośnie destynacji turystycznych, które
chcą odwiedzić w 2021 roku.
dot.org.pl zbierajsie.pl
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9. Skąd czerpiemy inspiracje do podróży po Dolnym Śląsku?
54,9%

14,6%

Ogół

34,4%

56,8%

55 lat i więcej

53,7%

14,9%

6,0%

43,3%

32,8%
9,3%

45-54

65,9%

portale internetowe

14,7%

60,5%

41,1%

YouTube
Instagram

54,0%

11,4%

35-44

64,0%

28,1%
55,8%

43,2%

56,0%

64,7%
67,1%

49,4%

0%
dot.org.pl zbierajsie.pl

10%

20%

30%

63,8%

44,7%

25,9%

do 24

blogi

49,3%

16,1%

25-34

Facebook

69,3%

40%

50%

60%

Internetowe Badanie Turystów 2020

70%

80%
14

9. Skąd czerpiemy inspiracje do podróży po Dolnym Śląsku?

8,5%
7,7%

Ogół

13,4%
10,4%

55 lat i więcej

53,7%

14,7%
10,9%

45-54

48,1%

8,6%
7,2%

35-44

40,0%

4,6%
5,4%

25-34

0%

10%

68,7%

media tradycyjne (radio i TV)

62,8%

media tradycyjne (prasa)
45,6%

mapy

44,2%
44,2%

8,2%
10,6%

do 24
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44,7%
49,4%

książki i przewodniki

38,8%
35,3%
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9. Skąd czerpiemy inspiracje do podróży po Dolnym Śląsku?

59,9%

Ogół

2,4%
59,7%

55 lat i więcej

7,5%
53,5%

45-54

2,3%
znajomi
62,1%

35-44

biura podróży

2,8%
54,4%

25-34

1,1%
57,6%
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9. Skąd czerpiemy inspiracje do podróży po Dolnym Śląsku? blogi
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9. Skąd czerpiemy inspiracje do podróży po Dolnym Śląsku? social media
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Internetowe Badanie Turystów na Dolnym Śląsku to wspólna inicjatywa Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej oraz autorki bloga podróżniczego zbierajsie.pl.
W razie zainteresowana pełnym
raportem lub pytań związanych z
wynikami badań oraz
komentarzem do raportu
zapraszamy do kontaktu:

Magdalena PiotrowiczZbieraj, socjolog
magda@zbierajsie.pl ,
www.zbierajsie.pl
https://www.facebook.com/zbierajsiePL/
https://www.instagram.com/zbierajsie/

Jakub Feiga, zastępca
dyrektora Dolnośląska
Organizacja Turystyczna
jakub.feiga@dot.org.pl
www.dot.org.pl
https://www.facebook.com/traveldolnyslask/
https://www.instagram.com/dolnyslask.travel

Bardzo dziękujemy za wsparcie partnerom raportu: Zamkowi Grodno, Sztolniom Walimskim, Miastu
Wrocław, marce Thule oraz wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu.
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