
27%

22%

19%

18%

14%

dostarczających relaksu
np. pobyt w hotelu ze strefą SPA

dostarczających
doznań kulinarnych

niestandardowych,
które mnie zaskoczą

dostarczających ciekawej rozrywki
np. escape room, terenowe gry miejskie,

związanych z aktywnością ruchową,
a nawet ze sportami ekstremalnymi

*źródło:  Sondę „City break po polsku” zrealizował w formie ankiety online serwis Prezentmarzeń
               w czerwcu 2020. W sondzie wzięło udział 531 respondentów.

65% 35%

 Wiek Płeć

36%

31%

23%

10%

tak, jest to bardziej
oszczędna forma na
spędzenie wakacji

tak jest to sposób na
wypoczynek w dobie
koronawirusa

nie, wolę dłuższe wyjazdy

tak, to szybki sposób
na atrakcyjne spędzenie czasu

Czy planuje Pan/Pani w te wakacje wyjazd typu city break,
czyli krótki pobyt wypoczynkowy lub turystyczny w wybranym mieście?

Do jakiego polskiego miasta najchętniej pojechałby Pan/Pani na city break?

Czy city break stanie się alternatywą
dla tegorocznych wakacji?

Jak postrzega Pan/Pani wyjazdy
w formule city break?

Jaką kwotę przeznaczysz na city break?

<18

1%
10%

54%
29%

4% 2%

18-24 25-34 35-44 45-55 >55

tak

nie

planuję, mam
nadzieję że się uda

jeszcze nie wiemzdecydowanie tak,
nawet kilka razy

300 – 500 zł,
wolę wyjechać
kilka razy niż

na długie wakacje

500 – 700 zł,
lubię podczas

wyjazdu spróbować
ciekawych atrakcji

powyżej 1000 zł,
city break zastąpi

mi wakacje

29%34% 16%
200 – 300 zł,

już w tej kwocie
można miło spędzić

weekend

21%

33% 24% 24% 19%
chciałbym/am w ten

sposób poznać

klimat i atrakcje

polskich miast

odrywam się w ten

sposób od zawodowych

obowiązków

i codzienności

jeszcze nie korzystam,

ale planuję zacząć,

to fajny pomysł

na wypoczynek

potrzebuję krótkiego

odpoczynku

poza domem

31%

27%

23%

19%

25%
to sposób na
intensywne

zwiedzenie miasta

to krótki urlop,
ale warto z niego

skorzystać

to świetna alternatywa
na wypoczynek, gdy nie
mamy dłuższego urlopu

to dobry sposób,
aby poczuć atmosferę

danego miasta i spróbować
lokalnych rozrywek

to kolejny trend
w turystyce,

który przywędrował
do nas za granicy to coraz modniejszy

forma wypoczynku
także w Polsce

Dlaczego korzysta Pan/Pani z city break?

33% 26% 22% 19%
tak, z roku na rok

coraz więcej Polaków

chętnie korzysta

z city break

tak, bo to świetna

alternatywa dla

dłuższego urlopu

chyba nie,

bo wciąż jesteśmy

mało mobilni

tak, bo to wypoczynek

praktycznie

na każdą kieszeń

Czy city break ma szansę na stałe zagościć w polskiej turystyce?

Z kim najchętniej wybiera się
Pan/Pani na weekendowe wypady?

Jakich atrakcji i rozrywek
szuka Pan/Pani wyjeżdżając
na city break

z partnerką/z partnerem,
to sposób na romantyczne
chwile we dwoje

21%

16%

13%
11%

z przyjaciółmi, to czas
na dobrą zabawę

z rodziną, można podcza
wyjazdu zacieśnić więzi

14%

sam/a, lubię mieć czas
tylko dla siebie

Trójmiasto

Zakopane

Kraków

Warszawa

Wrocław
Poznań

Katowice

Łódź

29%
25%

22%16%

8%

21%

19%

16%

15%
11%

10%
5%

3%

CityBreak
po polsku


