
tak, na urlopie warto
spróbować nowej

aktywności

*źródło:  Wyniki opracowano na podstawie analizy krzyżowej z badanie zrealizowanego
              przez serwis Prezentmarzeń w czerwcu 2019. W badaniu w formie ankiety online
              wzięło udział 695 respondentek.

2. Ile będzie trwał Pani letni
     wypoczynek w tym roku?

3. Gdzie planuje Pani spędzić
     tegoroczny letni wypoczynek?

4. Jeśli wypoczynek w kraju - to głównie gdzie?

5. Jeśli wypoczynek za granicą,
     to głównie gdzie?

7. Co jest dla Pani najważniejsze na urlopie?

8. W jaki sposób organizuje Pani swój wyjazd na letni wypoczynek?

9. Czy podczas urlopu potrafi
     Pani odciąć się od
     służbowych obowiązków?

11. Jak spędza Pani głównie czas na urlopie?

12. Z kim najczęściej spędza
       Pani wakacyjny urlop?

14. Czy jest Pani gotowa, aby podczas urlopu spróbować nowego
       sportu lub rozrywki?

15. Jaki budżet przeznacza Pan/Pani na letni urlop na osobę?

16. Największą część budżetu
       urlopowego przeznacza 
       Pani na:

18. Czy wakacyjny budżet jest
        dla Pani problemem?

19. Jak można według Pani
        popsuć sobie urlop?

17. Jak finansuje Pani swój
        wyjazd na wakacje?

13. Z jakich aktywności lubi
       Pani najbardziej korzystać
       na urlopie?

10. Do czego przywiązuje Pan/Pani
       największą uwagę na urlopie?

6. Co głównie według Pani
     decyduje o tym, że urlop
      jest udany?
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do 7 dni

do 10 dni

będę wypoczywać tylko
w weekendy

25%
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atrakcyjność turystyczna
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spokój i cisza

17%

ciekawe rozrywki
w miejscu pobytu

16%

na zakwaterowanie z bieżących
zarobków

z oszczędności

zapożyczam się

48%

na rozrywki24%

na jedzenie20%

na dojazd8%

komfortowe zakwaterowanie

14%

jakość usług gastronomicznych3%

wycieczka
objazdowa

nad morzem

 spędzam urlop
w miejscu zamieszkania

w jednym
z europejskich krajów towarzystwo

jakość wypoczynku

miejsce wypoczynku
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zdecydowanie tak,
zapominam o pracy

niestety zabieram
laptopa i zdarza się,

że pracuję

nie, wciąż sprawdzam
służbowe maile i odbieram

telefony z pracy

7%
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40% 36% 18% 6%

próbuję
nowych

aktywności
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czytając,
leniuchując

z partnerką/
z partnerem
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z rodziną

samotnie

korzystam
z lokalnych

rozrywek np.:
park linowy,

park rozrywki itp

aktywnie
uprawiam sport

zdecydowanie tak

46%

10%8%

36%

wyłącznie
w kraju

zarówno w kraju
jak i za granicą

46%

inne rozrywki plenerowe,
np: parki rozrywki, parki linowe48%

sporty wodne np.: kajaki,
skutery wodne, windsurfing37%

sporty za kierownicą
np.: gokarty, quady, off road11%

55% 29%

raczej niejeszcze nie wiem

3% 3%

rozważam to

10%

sporty w powietrzu
np.: skok na bungee,

lot paralotnią,
skok ze spadochronem

4%

nie, bo pilnuję budżetu
i ustalam limit wydatków32%

tak, bo na urlopie
lubię zaszaleć31%

nie, zawsze odkładam więcej
pieniędzy na wakacyjne wydatki19%

tak, bo stresuje się,
że nie starczy mi na wszystko18%

33%

9%

7%

5%

87%

13% 

40%

organizuję samodzielnie,
ale korzystam z rad znajomych

36%

korzystam z gotowej oferty
biura turystycznego

19%

72%

rozchorować się

57%

zaprosić narzekające
towarzystwo

30%

wyjechać
po taniości

6%

 zabrać ze sobą rodzinę

2%

skorzystać
z nietrafionego
zaproszenia na
wspólny urlop

5%

dołączam się do
zorganizowanego

wyjazdu przez znajomych
lub rodzinę

5%

44%
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25%

53%
43%

do 2000 zł do 3000 zł do 4000 zł powyżej 4000 zł

20%38% 4% 2%
do 1000 zł

36%

na własną rękę
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