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Podstawowe informacje metodologiczne 
 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania sygnalnego jest baza noclegowa turystyki w wojewódz-
twie łódzkim oraz jej wykorzystanie w roku 2009.   

 

Informacji o stanie oraz wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania do-
starcza badanie prowadzone przez Statystykę Publiczną w oparciu o sprawozdania KT-1 (sporządzane 
co miesiąc) i KT-1a (sporządzane w lipcu). Obserwacją statystyczną objęte są: obiekty hotelowe (hote-
le, motele, pensjonaty i  tzw. inne obiekty hotelowe), schroniska, hostele, ośrodki wczasowe, kolonijne, 
szkoleniowo-wypoczynkowe, domy wycieczkowe i domy pracy twórczej, kempingi i pola biwakowe, 
zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, zakłady uzdrowiskowe itp., nie uwzględnia się kwa-
ter agroturystycznych oraz pokoi gościnnych. Zebrane tą drogą dane dostarczają informacji dotyczą-
cych m.in. liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, liczby 
turystów korzystających z bazy noclegowej (włączając turystów zagranicznych), natężenia ruchu tury-
stycznego w poszczególnych miesiącach roku, liczby pokoi wynajmowanych w obiektach i stopniu ich 
wykorzystania, a także zaplecza gastronomicznego, jakim dysponują obiekty turystyczne. 

 

Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, tj. nie obej-
muje pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. Dane o obiektach i miejscach noclegowych (cało-
rocznych i sezonowych) podano według stanu w dniu 31 VII. Obejmują one wszystkie obiekty czynne 
w dniu 31 VII oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach okresu sprawozdawcze-
go. W informacjach nie uwzględniono miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebu-
dowy, remontu itp. 

Hotel - obiekt hotelarski dysponujący co najmniej 10 pokojami, świadczący szeroki zakres usług zwią-
zanych z pobytem gości. Każdy hotel musi świadczyć usługi gastronomiczne. 

Motel - obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hote-
larskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. 

Pensjonat - obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem  
i dysponuje co najmniej 7 pokojami.  

Inny obiekt hotelowy - obiekt noclegowy, który świadczy usługi hotelowe, w tym przynajmniej co-
dzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania 
hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). 
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Dom wycieczkowy - obiekt, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samo-
obsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; musi posia-
dać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. 

Hostel – obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc 
w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczo-
nych dla gości (np. wspólna kuchnia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka 
a nie pokoju. Pokoje w hostelach to najczęściej dormy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje in-
dywidualne: jedno-, dwu- i trzyosobowe. 

Schronisko - obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący 
minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko posiada przynajmniej jedną pal-
cówkę gastronomiczną. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk młodzieżowych. 

Schronisko młodzieżowe - obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, 
dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną  
w samodzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku.  

Szkolne schronisko młodzieżowe – placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Ośrodek wczasowy - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do 
świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. 

Ośrodek kolonijny - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świad-
czenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. 

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony  
i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być także przy-
stosowany do świadczenia usług wczasowych. 

Dom pracy twórczej - obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twór-
czej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczaso-
wy. 

Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych – domek turystyczny - budynek niepodpiwni-
czony, posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. 
Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, a także organiza-
cyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. 

Kemping - teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną  
i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg  
w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parko-
wanie pojazdów samochodowych. 

Pole biwakowe - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone 
prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty 
poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. 

Pozostałe niesklasyfikowane - obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich prze-
znaczeniem lub w części, pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. internaty, domy 
studenckie, hotele robotnicze itp. 

Stopień wykorzystania obiektu – wyrażony w % – wynika z porównania faktycznie udzielonych noc-
legów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla tury-
stów w każdym dniu działalności obiektu). 

 

 Zgodnie z metodologią sprawozdań KT-1 oraz KT-1a, pojęcie „turysta”, o którym mowa           
w opracowaniu, oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem 
na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie dzia-
łalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzysta-
jącą z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej 
przez jedną noc. Z kolei „korzystający z noclegów” to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, 
tj. zostały zameldowane w obiekcie w danym miesiącu, przy czym osoby przebywające na przełomie 
miesięcy są liczone tylko jeden raz. 
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Województwo łódzkie1 
 
 

Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski. We wsi Piątek, w powie-
cie łęczyckim znajduje się geometryczny środek kraju. Jest to region, do którego jest 
jednakowo blisko z każdego zakątka Polski. 

Powierzchnia województwa łódzkiego to 18219 km2. W północnej jego części 
dominują rozległe równiny, natomiast w południowej - pagórki, co związane jest z po-
łożeniem obszaru na pograniczu dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu 
Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. Województwo łódzkie sąsiaduje z woje-
wództwami: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, ślą-
skim i opolskim.  

Wśród krajobrazów kulturowych Polski, województwo łódzkie zalicza się do 
miejsc i obszarów o unikalnych wartościach. W piękny i zróżnicowany krajobraz Ziemi 
Łódzkiej wpisane są cenne zabytki architektury: romańska archikolegiata w Tumie, 
dawne opactwa w Sulejowie i Witowie, klasztory w Gidlach, Wielgomłynach i Piotrko-
wie Trybunalskim, kościoły w Inowłodzu i Warcie, zamki i ruiny zamków w Łęczycy, 
Piotrkowie, Oporowie, Bolesławcu, dawne rezydencje magnackie i biskupie w Niebo-
rowie, Walewicach, Wolborzu czy Skierniewicach, zabytkowe dwory w Ożarowie i Tu-
bądzinie oraz różnorodne przykłady architektury drewnianej, zarówno świeckiej, ludo-
wej, jak i sakralnej.  

Teren województwa łódzkiego obejmuje 89 rezerwatów przyrody i następujące 
parki krajobrazowe: Bolimowski, Międzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, 
Przedborski, Spalski, Sulejowski i Załęczański. Ziemia Łódzka promuje aktywne formy 
wypoczynku wśród natury, posiada rozbudowaną sieć szlaków pieszych, rowerowych  
i konnych, a także różne atrakcje dla miłośników sportów wodnych.  

Łódź to miasto wojewódzkie, gdzie historia starych fabryk łączy się z teraźniej-
szością  i nowoczesnością. Jest ciągle żywą lekcją historii, tej dawnej i tej najnowszej, 
o której więcej można się dowiedzieć w łódzkich muzeach - Włókiennictwa, Kinemato-
grafii, Tradycji Niepodległościowych czy Miasta Łodzi z siedzibą w największej rezy-
dencji fabrykanckiej w Polsce i Europie, sąsiadujące z nowoczesnym centrum rozryw-
ki, kultury i handlu Manufaktura. Zabytki Łodzi to głównie unikalna architektura pofa-
bryczna, rezydencje fabrykanckie i secesyjne kamienice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Opracowanie na podstawie Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, ROTWŁ, Oficyna Wydawniczo- 

   Reklamowa SAGALARA 2009 
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Turystyka w województwie łódzkim w 2009 r. 

 

 

PODSTAWOWE DANE 

 

Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) .................. 241 

 z ogółem:  

  obiekty całoroczne ................................................................................................. 201 

  hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe  ............................................... 139 

Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki ogółem 

 (stan w dniu 31 VII) ............................................................................................. 18094 

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych .................................................................................. 13975 

  w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych  ................... 9885 

Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem ........ 923682 

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych ................................................................................ 893100 

  w hotelach, motelach, pensjonatach i inne obiektach hotelowych  .................. 685128 

  turyści zagraniczni ........................................................................................... 115503 

Noclegi udzielone w obiektach noclegowych turystyki ogółem .................. 1941237 

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych .............................................................................. 1814998 

  w hotelach, motelach, pensjonatach i inne obiektach hotelowych  ................ 1168750 

  turystom zagranicznym .................................................................................... 291293 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % ................................................ 36,0 

 

W 2009 r. w województwie łódzkim funkcjonowało 241 obiektów turystycz-

nych. Wśród obiektów zbiorowego zakwaterowania blisko 30% to hotele (71 obiek-

tów). Obok hoteli, kolejne liczne kategorie stanowiły inne obiekty hotelowe (57 obiek-

tów, tj. 23,7% ogółu) oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (23 obiekty, tj. 9,5% 

ogółu). W porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił wzrost liczby obiektów turystycz-

nych o 25 (o 11,6%), w tym liczby hoteli - o 8 (o 12,7%).  

 

Wśród hoteli prawie połowę stanowiły obiekty kategorii trzygwiazdkowej (35 

hoteli). Kolejna istotna pod względem liczebności grupa to hotele kategorii dwu-

gwiazdkowej    (21 hoteli, czyli 29,6% ogółu obiektów). W roku 2009 w województwie 

funkcjonowały  3 hotele kategorii czterogwiazdkowej oraz 11  hoteli kategorii jedno-

gwiazdkowej.         1 hotel znajdował się w trakcie kategoryzacji. 
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W końcu lipca 2009 r. w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

w województwie łódzkim funkcjonowało łącznie 308 placówek gastronomicznych.  

Najliczniejszymi grupami wśród nich były restauracje (40,6%) oraz bary i kawiarnie 

(ponad 33%). W stosunku do roku poprzedniego liczba placówek gastronomicznych 

znajdujących się w obiektach hotelowych wzrosła o 13,7%.  

 

ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 

Stan w dniu 31 VII 

 

 Spośród 241 obiektów zbiorowego zakwaterowania funkcjonujących 

w województwie łódzkim najwięcej zlokalizowanych było w Łodzi. Miasto dysponowało 
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41 obiektami turystycznymi (wszystkie z nich to obiekty całoroczne), co stanowiło 

17,0% wszystkich obiektów turystycznych w województwie. Znaczną liczbą obiektów 

dysponowały powiaty: tomaszowski (26), zgierski (22), wieluński (20), bełchatowski 

(17) oraz piotrkowski (17). Najmniejszą natomiast liczbą obiektów zbiorowego zakwa-

terowania charakteryzowały się powiaty: pajęczański (1 obiekt), skierniewicki (1)          

oraz łęczycki (2). 

 
Tabl. 1. TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA  

ORAZ MIEJSCA NOCLEGOWE 
Stan w dniu 31 VII  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2008 2009 

obiekty 
miejsca 

noclegowe 
obiekty 

miejsca  
noclegowe 

     
Ogółem ............................... 

     w tym: 

216 

 

16301 

 

241 

 

18094 

 

  Hotele ................................ 63 6099 71 7132 

  Inne obiekty hotelowe a ...... 54 2534 57 2454 

  Motele ................................ 6 178 10 287 

  Pensjonaty ......................... . . 1 12 

  Domy wycieczkowe ........... 6 542 6 547 

  Hostele .............................. . . 3 46 

  Schroniska ......................... 1 45 1 45 

  Schroniska młodzieżowe b . 9 436 10 461 

  Kempingi ............................ 2 600 3 700 

  Pola biwakowe ................... 4 327 5 516 

  Ośrodki wczasowe ............. 11 982 13 1193 

  Ośrodki kolonijne ............... 2 245 2 195 

  Ośrodki szkoleniowo -  
wypoczynkowe ................... 25 1882 23 2016 

  Domy pracy twórczej ......... 1 36 1 36 

  Zespoły ogólnodostępnych     
domków turystycznych ..... 17 1426 17 1405 

  Pozostałe obiekty .............. 15 969 18 1049 
 
a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 
b Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 
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Liczba miejsc noclegowych wynosiła 18094 i wzrosła w stosunku do roku po-

przedniego o 11,0 %. Największą liczbą miejsc noclegowych dysponowały hotele (7,1 

tys. miejsc, 39,4% ogółu). Udzieliły one około 44% wszystkich noclegów w wojewódz-

twie. Kolejnymi, co do liczby oferowanych miejsc noclegowych, były inne obiekty hote-

lowe (2,5 tys. miejsc, tj. 13,6% ogółu), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (2,0 tys. 

miejsc, tj. 11,1% ogółu) oraz zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (1,4 

tys. miejsc, tj. 8,7% ogółu).  

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwie łódzkim spadł   

z 37,1% do 36,0%, czyli o 1,1 pkt. proc. 

 

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W OBIEKTACH 

ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 

W ciągu roku 

 

  

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych cechował ośrodki kolo-

nijne (86,2%), ogólnodostępne domki turystyczne (54,5%) oraz domy wycieczkowe 
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(51,4%), najmniejszy - schroniska (8,8%), kempingi (12,8%) oraz pensjonaty (15,6%). 

W przekroju powiatowym najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych zaob-

serwowano w powiatach: łęczyckim (51,4%), łaskim (49,8%), rawskim (49,0%) oraz 

bełchatowskim (47,9%), a najmniejszy w powiatach zduńskowolskim (11,2%), paję-

czańskim (14,9%) i opoczyńskim (19,0%). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

w mieście wojewódzkim wyniósł 38,1%. 
 
 
Tabl. 2. TURYŚCI KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW 

   ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA  
   W ciągu roku 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2008 2009 

turyści 

ogółem zagraniczni ogółem zagraniczni 

     
Ogółem  ..............................  

     w tym: 

891886 

 

115359 

 

923682 

 

115503 

 

  Hotele ................................  498239 90046 529445 89774 

  Inne obiekty hotelowe a ......  140141 11382 132822 11058 

  Motele ...............................  19052 4436 22672 4500 

  Pensjonaty ........................  . . 189 12 

  Domy wycieczkowe ...........  21388 693 19914 651 

  Hostele ..............................  . . 821 - 

  Schroniska ........................  407 . 538 . 

  Schroniska młodzieżowe b .  20073 1476 21776 1603 

  Kempingi ...........................  4151 792 3495 680 

  Pola biwakowe ..................  1337 266 928 - 

  Ośrodki wczasowe ............  20993 6 30940 193 

  Ośrodki kolonijne ...............  1206 - 1039 - 

  Ośrodki szkoleniowo -  
   wypoczynkowe ...............  74445 3646 69799 4053 

  Domy pracy twórczej .........  957 - 732 - 

  Zespoły ogólnodostępnych  
domków  turystycznych ....  52332 339 53420 534 

  Pozostałe obiekty ..............  37165 2277 35152 2445 
  a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria.  

  b Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 
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W roku 2009 z obiektów zbiorowego zakwaterowania funkcjonujących w woje-

wództwie łódzkim skorzystało niemal 924 tys. turystów i w porównaniu z rokiem po-

przednim ich liczba wzrosła o 3,6%.  

 

Podobnie jak w 2008 r., ponad połowa wszystkich turystów (powyżej 529,4 tys., 

tj. ok. 57%) zakwaterowana była w hotelach oraz w innych obiektach hotelowych 

(prawie 133 tys., co stanowiło 14,4% ogółu). 

 

LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W 2009 R. WEDŁUG POWIATÓW 
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W 2009 r. najwięcej turystów odwiedziło miasto Łódź (330,6 tys., w tym 63,6 

tys. turystów zagranicznych), co stanowiło niemal 36% ogółu turystów odwiedzających 

województwo. Kolejnym, pod względem liczebności odwiedzających, był powiat toma-

szowski (podobnie jak w latach 2007 i 2008), który odwiedziło 127,3 tys. turystów 

(prawie 14% ogółu odwiedzających), w tym 5,4 tys. to turyści zagraniczni. Do często 

odwiedzanych powiatów w roku 2009 zaliczyć można również powiaty bełchatowski 

(63,6 tys.), piotrkowski (60,6 tys.) oraz zgierski (60,0 tys.).

 

 

LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W 2009 R. WEDŁUG MIESIĘCY I RODZAJÓW OBIEKTÓW 
 

 

 

Najwięcej turystów odwiedzających województwo łódzkie w roku 2009 przyby-

ło w miesiącach: wrześniu (95,5 tys.), październiku (91,7 tys.), czerwcu (87,1 tys.) 

oraz maju (86,7 tys.), najmniej natomiast w styczniu, lutym i w grudniu odpowiednio: 

55,5 tys., 62,0 tys. oraz 64,8 tys. turystów. 
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W 2009 r. w województwie łódzkim udzielono 1,94 mln noclegów (o 4,3% wię-

cej niż w roku poprzednim).  Najwięcej noclegów w ciągu roku udzielono     w mieście 

Łodzi (625,5 tys.) i stanowiły one 32,2% wszystkich udzielonych w regionie. 

 

W 2009 r. województwo łódzkie odwiedziło 115,5 tys. turystów zagranicznych  

i stanowili oni 12,5% ogółu wszystkich turystów w województwie. Ich liczba w porów-

naniu z rokiem poprzednim wzrosła nieznacznie, o około 150 osób. Odwiedzali oni 

głównie hotele, ponad ¾ z nich skorzystała z usług tych obiektów. Udzielono im  po-

nad 290 tys. noclegów, co stanowiło 15,0% ogółu wszystkich noclegów. Największą 

liczbę noclegów turystom zagranicznym udzieliły hotele (67,6 % ogółu) oraz inne 

obiekty hotelowe (17,5%). 

 

STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W 2009 R. WEDŁUG KONTYNENTÓW 

 
 

 

 

Wśród turystów zagranicznych korzystających z usług zbiorowego zakwate-

rowania w województwie największą grupę stanowili Europejczycy (około 90%). 

 

Województwo najchętniej odwiedzali turyści z Niemiec (18,9% wszystkich tury-

stów zagranicznych; 21,0% turystów przybyłych z Europy). 7,6 % ogółu turystów z za-
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granicy (8,5% z Europy) to turyści z Włoch (8,8 tys.). Z Wielkiej Brytanii przybyło do 

województwa łódzkiego 7,9 tys. osób, co stanowiło 6,9 % ogółu turystów zagranicz-

nych oraz 7,7 % europejskich turystów odwiedzających województwo w 2009 r. Kolej-

ne kraje europejskie pod względem liczby turystów przybyłych do województwa to: 

Litwa (6,6 tys.), Ukraina (5,7 tys.), Republika Czeska (5,6 tys.), Francja (5,4 tys.) i Ro-

sja (4,6 tys.). Najmniej turystów europejskich przyjechało do województwa łódzkiego   

z Cypru (66), Islandii (62), Luksemburga (43) i Malty (12).  

 

 

STRUKTURA TURYSTÓW Z KRAJÓW EUROPEJSKICH PRZYBYŁYCH  

DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2009 R. 

 

 

  

Ponad 55% turystów zagranicznych przybyłych do województwa skorzystała 

z bazy noclegowej w Łodzi. Stanowili oni 19,2% ogólnej liczby turystów w mieście.  

 

W 2009 r. 63,6 tys. turystom zagranicznym przebywającym w Łodzi udzielono 

140,0 tys. noclegów, stanowiły one 22,4 % wszystkich noclegów udzielonych turystom 

w mieście wojewódzkim. W Łodzi największą liczbę noclegów udzieliły turystom za-

granicznym hotele (blisko 89 %) oraz inne obiekty hotelowe (4,2 %). 
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STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO ŁODZI 

W 2009 R. WEDŁUG KONTYNENTÓW 

 

 

  

 W roku 2009 największy odsetek turystów zagranicznych przybyłych do Łodzi 

stanowili turyści z Europy (54,8 tys. tj. 86,1 %), skąd najwięcej turystów przybyło       

do miasta z Niemiec (11,7 tys. tj. 21,4% wszystkich turystów z Europy i 18,4 % 

wszystkich turystów zagranicznych). Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania (6,6 tys.), 

Włochy (6,2 tys.) oraz Francja (3,9 tys.). Najmniej turystów europejskich przybyło      

do Łodzi z Malty (12 osób), Cypru (27 osób) oraz Islandii (53 osoby). 
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