
Badanie sondażowe "Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021" zostało zrealizowane 
przez serwis Prezentmarzeń na próbie 976 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2021.

40% jeszcze nie wiem

23% nie mam takiej możliwości,
bo planuję zagraniczny wyjazd

20% nie, bo już go 
wykorzystałem/am

17% tak

29% stosuję się do rekomendowanych
bieżących odgórnych zaleceń

26% spędzam czas normalnie 
dbając o większą higienę

23% nie przygotowuję się 
jakoś specjalnie

22%
stosuję się do zaleceń
i dodatkowo unikam 
dużych skupisk ludzi

38% zakwaterowanie

z bieżących dochodów

niestety, muszę skorzystać z 
kredytu lub pożyczki

pożyczam od rodziny

z oszczędności

22% jedzenie

20% dojazd

20% atrakcje i rozrywki

56% 44%

 Wiek Płeć

27%

28%

24%

21%

nie, dzieci wyjeżdżają 
do dziadków a my na urlop

tak, ale organizuję sobie również 
wyjazd z partnerem/partnerką, 
aby odpocząć od dzieci

tak, zdecydowanie muszą 
odreagować naukę online

nie, muszę odpocząć od dzieci, 
więc wysyłam je na letnie obozy

zdecydowanie tak, jesteśmy 
spragnieni mocnych wrażeń

nie wiem, ale sam/a 
chętnie spróbuję

raczej nie, będziemy szukać 
większego spokoju i relaksu

tak, musimy odreagować pasywną 
rozrywkę z ostatnich miesięcy

38% między 8 a 14 dni

9% będę wypoczywać tylko 
w weekendy

8% nie wybieram się na urlop 
w okresie letnim

19% dłużej niż 14 dni

26% do 7 dni

brak konieczności 
odbycia kwarantanny

możliwość przebywania 
w kameralnym miejscu 
ze względu na pandemię

dostępność ciekawych 
atrakcji i rozrywek

brak konieczności posiadania 
zaświadczenia o ujemnym 
wyniku testu na Covid-19

zwiedzam atrakcje turystyczne 
i niestandardowe miejsca

korzystam z lokalnych 
rozrywek

pasywnie leniuchując 

spędzam aktywnie czas 
uprawiając sport

spotykam się z przyjaciółmi 
i bliskimi

48%

rodzina

spędzam urlop samotnie

przyjaciele lub znajomymi

partner/partnerka

dołączam się do wyjazdu 
zorganizowanego przez 
znajomych lub rodzinę

korzystam z gotowej oferty 
biura turystycznego

samodzielnie

nie organizuję,
lubię niespodzianki 

tak, to czas 
tylko dla mnie

zdarza się, że wykonuję 
zadania i służbowe 
obowiązki zdalnie

zdecydowanie tak,
wyłączam 
służbową komórkę

nie, bo pozostaję
w kontakcie mailowym 
lub telefonicznym z firmą

niestety nie, 
ciągle myślę o pracy

42%

22%

20%

16%

nie wpłynęła, bo i tak
planowałem/am urlop w kraju

zrezygnowałem/am 
z urlopu w ogóle

obawiam się, że tegoroczny 
urlop będzie mniej udany

zrezygnowałem/am 
z zagranicznego wyjazdu

Jak pandemia wpłynęła 
na Pana/Pani plany związane 
z tegorocznym letnim urlopem? 

Gdzie planuje Pan/Pani spędzić 
tegoroczny letni wypoczynek?

Czym kieruje się Pan/Pani wybierając 
miejsce na tegoroczny urlop?

Czy będzie Pan/Pani korzystać 
z ubezpieczenia turystycznego 
podczas letniego urlopu?

Czy planuje Pan/Pani wykorzystać 
bon turystyczny w czasie 
letnich wakacji?

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

Jeśli wypoczynek w kraju 
- to głównie gdzie?

Na jak długo zaplanował Pan/Pani 
tegoroczny letni urlop?

Czy podczas urlopu umie Pan/Pani 
odciąć się od pracy? 

Kto Panu/Pani towarzyszy
na wakacyjnym urlopie? 

Czy wyjedzie Pan(i) na wakacje z dziećmi?

Jak przygotowuje się Pan/Pani na wakacje 
w pandemii, żeby było bezpiecznie?

Jak finansuje Pan/Pani 
swój letni urlop?

Jakich atrakcji poszukuje Pan/Pani dla dzieci na urlopie?

 Z jakich rozrywek i atrakcji będzie Pan/Pani chciał/a skorzystać na urlopie?

Czy Pana/Pani zdaniem pandemia 
spowoduje, że w tym roku 
więcej osób skorzysta ze sportów 
ekstremalnych latem 2021?

Co pochłania największą część 
Pana/Pani budżetu urlopowego?

Czy będzie Pan/Pani wspierać polską branżę turystyczną w tym roku?

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

Jak najczęściej spędza Pan/Pani 
czas na urlopie? 
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do 500 zł

15%
do 3000 zł

12%
powyżej 
3000 zł

6%
do 2000 zł

26%
do 1500 zł

41%

38%
nad morzem

43%

14%
wycieczka
objazdowa

11%
spędzam urlop

w miejscu
zamieszkania

zarówno w kraju
jak i za granicą

30%
wyłącznie za granicą,

jeśli będzie
taka możliwość

16%

nie wyjeżdżam
w okresie letnim

11%

43%
tylko w kraju

24%
zastanawiam się

nad tym

33%
tak

20%
w górach

17%
na Mazurach

sportów wodnych:
windsurfing, kajaki,

parki wodne

rozrywki 
np. park linowy, 

gokarty, paintball

relaksacyjnych,
wyciszających

np. alpakoterapia

kreatywnych 
np. warsztaty ceramiczne,

wizyta w escape room

edukacyjnych 
np. nauka jazdy konnej, 

nauka wspinaczki ściankowej

33%

22%17%

15%

13%

16%
kulinaria i degustacje

13%
za kierownicą

15%
sporty w powietrzu

12%
kreatywne

30%
sporty wodne

14%
relaks i uroda

tak, będę wspierać 
gastronomię jedząc 

w restauracjach 
podczas wakacji

33%
tak, wybieram 

hotele i pensjonaty, 
żeby właściciele 
mogli też zarobić

25%
tak, dlatego

wybieram Polskę 
jako kierunek

wakacji

22%
nie, sam(a) mam 

ograniczony budżet 
przez pandemię

20%
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