
 Płeć

Co najchętniej robi Pan/Pani na urlopie?

Gdzie planuje Pan/Pani spędzić
tegoroczny letni wypoczynek?

Jak finansuje Pan/Pani
swój wyjazd na wakacje?

Czy wakacyjny budżet
jest dla Pana/Pani problemem?

Czy urlop jest dobrym momentem
na wypróbowanie nowej rozrywki?

Jakie ma Pan/Pani obawy
związane z urlopem?

Co ma dla Pana/Pani najwięszką
wartość podczas urlopu?

W jaki sposób organizuje Pan/Pani
swój wyjazd na letni wypoczynek?

Czy podczas urlopi potrafi Pan/Pani
odciąć się od pracy?

Co jest najważniejsze wg Pana/Pani
podczas letniego urlopu?

Z jakich aktywności najęchtniej
Pan/Pani korzysta na urlopie?

Z kim najczęściej spędza Pan/Pani
wakacyjny urlop?

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

Największą część budżetu urlopowego przeznacza Pan/Pani na:

Jakie miejsce wybrał/a Pan/Pani na tegoroczny urlop?

do
1000zł

do
2000zł

do
3000zł

do
4000zł

powyżej
4000zł

16% 21%35% 9%19%

*źródło:  Sondę w formie ankiety online przeprowadził serwis Prezentmarzeń w czerwcu 2020
               na próbie 1065 respondentów.

64% 36%

 Wiek

Czy pandemia zmieniła Pana/Pani plany związane z tegorocznym letnim urlopem?

Jeśli wypoczynek w kraju - to gdzie głównie?

Na jak długo zaplanował(a) Pan/Pani
tegoroczny letni urlop?

<18

6%

21%

56%

13%
3% 1%

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

29%

31%

18%

14%

możliwość odcięcia się
od obowiązków i pracy

regeneracja psychiczna
i fizyczna

aktywnie
spędzony czas

czas spędzony
wspólnie z rodziną

29%

40%

27%

4%

z partnerką / partnerem

z rodziną

z przyjaciółmi / znajomymi

samotnie

rozwijanie pasji
i próbowanie nowych rozrywek8%

36%

33%

19%

12%

przygotowuję wyjazd sam
i korzystam z rad znajomych

organizuję
samodzielnie

kupuję wyjazd
w biurze turystycznym

biorę udział w zorganizowanym
wyjeździe przez znajomych / rodzinę

Zwyczaje
urlopowe
Polaków
lato 2020

32%

25%

35%

8%

tak, w tym czasie 
nie wyjadę za granicę

nie, ale na pewno nie 
będzie to już taki beztroski 
urlop jak przed pandemią

tak, muszę 
zrezygnować z urlopu

nie, bo i tak 
planowałam/em 

urlop w kraju

30%

24%

9%

26%

11%

do 7 dni

nie wybieram się
na urlop latem

będę wypoczywać
tylko w weekendy

dłużej  niż 14 dni

między 8 a 14 dni 51%

21%

16%

12%

tylko w kraju

wyłącznie za granicą,
jeśli będzie taka możliwość

nie wyjeżdżam
w okresie letnim

zarówno w kraju,
jak i za granicą

51%

9%

40% z oszczędności

zapożyczam się

z bieżących środków 38%

27%

19%

16%

tak, bo stresuję się
czy na wszystko mi starczy

tak, bo na urlopie
lubię zaszaleć

tak, bo pilnuję wydatków

nie, zawsze odkładam
więcej pieniędzy na urlop

39%

18%

23%

11%

tak

jeszcze nie wiem

rozważam to

9% raczej nie

zdecydowanie tak

nad
morzem

28%
na

Mazurach

22%
wycieczka
objazdowa

17%
w

górach

17%
w miejscu

zamieszkania

16%

67%

18%

10%

5%

zdecydowanie tak,
nie myślę o pracy 

od czas do czasu pracuję

nie, cały czas jestem 
w kontakcie
z firmą

cały czas wykonuję zadania
i służbowe obowiązki zdalnie

30%

28%

21%

21%

czy tegoroczny urlop będzie
bezpieczny ze względu na
pandemię

czy będę mógł/mogła
skorzystać ze wszystkich
atrakcji

czy dopisze
nam pogoda

niczego się
nie obawiam

55% dobre towarzystwo

18% możliwość wypoczynku
i relaksu

15% dobra pogoda

12% ciekawe atrakcje

30% 23% 21% 18%
spotykam się
z przyjaciółmi
oraz bliskimi

wypoczywam
oraz

leniuchuję

korzystam
z lokalnych

rozrywek

zwiedzam
atrakcje

turystyczne

8%
spędzam czas

uprawiając
sport

42%

38%

16%

4%

inne rozrywki plenerowe,
np.: parki rozrywki

sporty wodne,
np.: kajaki

sporty w powietrzu,
np.: skok na bungee

sporty za kierownicą,
np.; jazda off road

32%

23%

27%

18%
mniejszą

miejscowość
z atrakcjami

nie zmieniałem/am
planów, ta sama

miejscówka
od lat

nie miałem/am
wyboru, wszystko

było już
zarezerwowane

bardziej
kameralne
niż zwykle

49% 23% 19% 9%
na

kwaterę
na

jedzenie
na

rozrywkę
na

dojazd


