Podstawowe informacje metodologiczne
Przedmiotem niniejszego opracowania sygnalnego jest baza noclegowa turystyki w województwie
łódzkim oraz jej wykorzystanie w roku 2010.
Informacji o stanie oraz wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
dostarcza 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 (hotele, motele,
pensjonaty i tzw. inne obiekty hotelowe), schroniska, ośrodki wczasowe, kolonijne, szkoleniowo-wypoczynkowe oraz wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, domy wycieczkowe i domy pracy
twórczej, kempingi i pola biwakowe, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, zakłady
uzdrowiskowe itp., nie uwzględnia się kwater agroturystycznych oraz pokoi gościnnych. Zebrane tą drogą
dane dostarczają informacji dotyczących m.in. liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania, liczby turystów korzystających z bazy noclegowej (włączając turystów
zagranicznych), natężenia

ruchu

turystycznego

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 obejmuje
pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. Dane o obiektach i miejscach noclegowych (całorocznych
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 sprawozdawczego. W informacjach
nie uwzględniono miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebudowy, remontu itp.
Hotel - obiekt hotelarski dysponujący co najmniej 10 pokojami, świadczący szeroki zakres usług związanych
z pobytem gości. Każdy hotel musi świadczyć usługi gastronomiczne.
Motel - obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi
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 codzienne
sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub
pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria).

1

Dom wycieczkowy - obiekt, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi
klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; musi posiadać
przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną.
Schronisko - obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący
minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko posiada przynajmniej jedną palcówkę
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 świadczenia
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
przystosowany do świadczenia usług wczasowych.
Dom pracy twórczej - obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej
i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy.
Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych – domek turystyczny - budynek niepodpiwniczony,
posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki
turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, a także organizacyjnie
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 parkowanie
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
przeznaczeniem 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 noclegów
do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów 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 działalności
zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą 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 powiecie
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 położeniem obszaru
na pograniczu dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu Środkowoeuropejskiego
i Wyżyn Polskich. Województwo łódzkie sąsiaduje z województwami: wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim 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 Piotrkowie Trybunalskim, kościoły
w Inowłodzu i Warcie, zamki i ruiny zamków w Łęczycy, Piotrkowie, Oporowie, Bolesławcu,
dawne rezydencje magnackie i biskupie w Nieborowie, Walewicach, Wolborzu czy
Skierniewicach, zabytkowe dwory w Ożarowie i Tubądzinie oraz różnorodne przykłady
architektury drewnianej, zarówno świeckiej, ludowej, 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 teraźniejszością
i nowoczesnością. Jest ciągle żywą lekcją historii, tej dawnej i tej najnowszej, o której więcej
można się dowiedzieć w łódzkich muzeach - Włókiennictwa, Kinematografii, Tradycji
Niepodległościowych czy Miasta Łodzi z siedzibą w największej rezydencji fabrykanckiej
w Polsce i Europie, sąsiadujące z nowoczesnym centrum rozrywki, kultury i handlu
Manufaktura. Zabytki Łodzi to głównie unikalna architektura pofabryczna, rezydencje
fabrykanckie i secesyjne kamienice.
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Opracowanie na podstawie Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, ROTWŁ, Oficyna
Wydawniczo- Reklamowa SAGALARA 2009.

3

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2010 R.

PODSTAWOWE DANE
Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) .............................................. 289
z ogółem:
obiekty całoroczne ............................................................................................................................. 249
hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe .......................................................................... 182
Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki ogółem
(stan w dniu 31 VII) .......................................................................................................................... 19981
z ogółem:
w obiektach całorocznych.............................................................................................................. 16046
w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych ............................................ 12043
Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem.................................... 993675
z ogółem:
w obiektach całorocznych............................................................................................................ 966291
w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych .......................................... 769028
turyści zagraniczni ....................................................................................................................... 113670
Noclegi udzielone w obiektach noclegowych turystyki ogółem.............................................. 1959656
z ogółem:
w obiektach całorocznych.......................................................................................................... 1851283
w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych ........................................ 1313423
turystom zagranicznym................................................................................................................ 271843
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w %............................................................................ 31,3

W 2010 roku w województwie łódzkim znajdowało się 289 obiektów turystycznych. Oznacza to,
że nastąpił wzrost ich liczby o 48 obiektów, tj. o 19,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania dominowały hotele - 86, stanowiące blisko 30%
ogółu obiektów. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 21,1% wzrost ich liczby,
tj. o 15 obiektów. Istotną liczebnie kategorię obiektów turystycznych stanowiły inne obiekty hotelowe 81 (tj. o 42,1% więcej niż rok wcześniej), stanowiące 28,0% ogółu oraz ośrodki szkoleniowowypoczynkowe - 21, tj. 7,3% ogółu obiektów, których liczba w badanym okresie zmniejszyła się o 2
obiekty.
W województwie łódzkim w 2010 r. blisko 994 tys. turystów korzystało z noclegów
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, a w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba
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wzrosła o 7,6% (o 70,0 tys.). Liczba oferowanych miejsc noclegowych wzrosła w porównaniu z rokiem
ubiegłym o 10,4% (tj. o 1,9 tys.), natomiast ich stopień wykorzystania zmniejszył się z 36,0% w roku
2009 do poziomu 31,3% (o 4,7 pkt. proc.). Liczba miejsc noclegowych w 2010 roku wynosiła 19981.
Największą ilością miejsc dysponowały hotele (8,6 tys., tj. 43,1% ogółu) i w porównaniu z rokiem
poprzednim odnotowano wzrost ich o 20,8%. Kolejnymi, co do liczby oferowanych miejsc noclegowych
były: inne obiekty hotelowe (3,0 tys., tj. 15,2% ogółu miejsc noclegowych), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (1,7 tys., tj. 8,3%) oraz zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (1,4 tys.,
tj. 6,9%).

TABL. 1.

TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA ORAZ MIEJSCA
NOCLEGOWE
Stan w dniu 31 VII
2009
WYSZCZEGÓLNIENIE

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

2010
miejsca
noclegowe

obiekty
241

miejsca
noclegowe

obiekty

18094

289

19981

Hotele ..................................................

71

7132

86

8616

Inne obiekty hotelowe a ........................

57

2454

81

3029

Motele ..................................................

10

287

12

339

Pensjonaty ...........................................

1

12

3

59

Domy wycieczkowe..............................

6

547

6

525

Schroniska ...........................................

1

45

1

45

Schroniska młodzieżowe ...................

10

461

11

541

Kempingi ..............................................

3

700

1

400

Pola biwakowe .....................................

5

516

4

367

Hostele.................................................

3

46

4

104

Ośrodki wczasowe ...............................

13

1193

11

1090

Ośrodki kolonijne .................................

2

195

2

195

23

2016

21

1667

1

36

1

36

turystycznych .....................................

17

1405

17

1385

Pozostałe obiekty.................................

18

1049

28

1583

b

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
Domy pracy twórczej............................
Zespoły ogólnodostępnych domków

a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. b Łącznie ze szkolnymi
schroniskami młodzieżowymi.

Spośród hoteli, podobnie jak przed rokiem, dominowały obiekty kategorii 3-gwiazdkowej
(42 hotele, co stanowiło 48,8% ogółu obiektów) oraz 2-gwiazdkowej (23 hotele, tj. 26,7% ogółu
obiektów). W roku 2010 w województwie znajdowały się również 3 hotele kategorii 4-gwiazdkowej,
11 hoteli kategorii 1-gwiazdkowej oraz 7 hoteli w trakcie kategoryzacji.
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Według stanu na koniec lipca 2010 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w województwie łódzkim funkcjonowały łącznie 352 placówki gastronomiczne, tj. o 14,3% +więcej niż
rok wcześniej. Podobnie jak przed rokiem, dominowały wśród nich restauracje, stanowiące 41,2%
ogółu. Bary i kawiarnie (129) stanowiły 36,6%, stołówki (48) - 13,6%,

natomiast 8,5% - punkty

gastronomiczne (30).

TABL. 2.

TURYŚCI KORZYSTAJĄCY
ZAKWATEROWANIA
W ciągu roku

Z

TURYSTYCZNYCH

OBIEKTÓW

2009
WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

ZBIOROWEGO

2010
ogółem

w tym turyści
zagraniczni

w tym turyści
zagraniczni

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

923682

115503

993675

113670

Hotele......................................................

529445

89774

596900

88698

Inne obiekty hotelowe ...........................

132822

11058

145933

10873

Motele .....................................................

22672

4500

24908

4796

a

Pensjonaty ..............................................

189

12

1287

61

Domy wycieczkowe.................................

19914

651

19120

630

Schroniska ..............................................

538

-

736

-

Schroniska młodzieżowe .......................

21776

1603

21657

1335

Kempingi .................................................

3495

680

2820

553

Pola biwakowe ........................................

928

-

977

35

Hostele....................................................

821

-

3616

67

Ośrodki wczasowe ..................................

30940

193

30253

34

b

Ośrodki kolonijne.....................................

1039

-

1203

-

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe ......

69799

4053

61090

3998

Domy pracy twórczej...............................

732

-

748

-

Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych .......................................

53420

534

43908

289

Pozostałe obiekty ....................................

35152

2445

38519

2301

a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. b Łącznie ze szkolnymi
schroniskami młodzieżowymi.

W roku 2010 w województwie łódzkim z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało
ponad 993,7 tys. turystów (tj. o 7,6% więcej niż przed rokiem), z czego 113,7 tys. (tj. 11,4%) stanowili
turyści zagraniczni. Ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 1,8 tys. osób
(tj. o 1,6%). Podobnie jak przed rokiem, najwięcej turystów, tj. 596,9 tys. osób (60,1% ogółu)
zakwaterowanych zostało w hotelach oraz w innych obiektach hotelowych - 145,9 tys., co stanowiło
14,7% ogółu. Turyści zagraniczni, podobnie jak przed rokiem, odwiedzali głównie hotele, aż 88,7 tys.
osób, tj. 78,0% wszystkich turystów zagranicznych skorzystało w 2010 r. z usług tych obiektów.
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ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2010 R.
(stan w dniu 31 VII)

Liczba obiektów ogółem

Spośród 289 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie łódzkim
najwięcej zlokalizowanych było w Łodzi. Miasto dysponowało 49 obiektami (wszystkie to obiekty
całoroczne), co stanowiło 17,0% wszystkich obiektów turystycznych w województwie. Znaczną liczbą
obiektów dysponowały powiaty: zgierski (27), tomaszowski (26), bełchatowski (19), wieluński (17) oraz
piotrkowski (16). Na terenie trzech powiatów województwa łódzkiego odnotowano jedynie po 2 obiekty
zbiorowego zakwaterowania, tj. w powiecie łęczyckim, pajęczańskim oraz skierniewickim.
W 2010 r. Łódź odwiedziło 334,1 tys. osób (tj. o 3,5 tys. więcej niż przed rokiem), natomiast
liczba turystów zagranicznych była niższa niż przed rokiem o 6,3 tys. osób, tj. o 10,0%. W badanym
okresie Łódź odwiedziło 57,3 tys. turystów zagranicznych. Turyści przybywający do Łodzi stanowili
w 2010 r. 33,6% ogółu turystów odwiedzających województwo łódzkie, tj. o 2,2 pkt. proc. mniej niż
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przed rokiem. Kolejnym, pod względem liczebności odwiedzających go turystów, był powiat
tomaszowski (podobnie jak w latach poprzednich), który odwiedziło 127,0 tys. turystów (tj. 12,8% ogółu
odwiedzających), w tym blisko 4 tys. to turyści zagraniczni. Do często odwiedzanych powiatów w roku
2010 zaliczyć można również powiat rawski (101,0 tys.), zgierski (67,4 tys.), bełchatowski (61,7 tys.),
piotrkowski (61,2 tys.).

LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W 2010 R. WEDŁUG POWIATÓW

Liczba turystów w tys.

Najwięcej turystów odwiedzających województwo łódzkie w roku 2010 odnotowano we wrześniu
(98,3 tys.), w czerwcu (95,6 tys.), październiku (95,5 tys.) oraz w maju (95,1 tys.). Najmniej natomiast
w styczniu, lutym oraz w grudniu, odpowiednio: 67,3 tys., 68,3 tys. oraz 68,8 tys.
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LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W 2010 R. WEDŁUG MIESIĘCY I RODZAJU OBIEKTÓW
tys.
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Hotele,motele i pensjonaty i inne obiekty hotelowe
Pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania

W 2010 r. w województwie łódzkim udzielono 1,96 mln noclegów, tj. o ok. 1% więcej niż przed
rokiem. Najwięcej noclegów w ciągu roku udzielono w Łodzi - 619,4 tys. (o blisko 1% mniej niż przed
rokiem), tj. 31,6% wszystkich noclegów w regionie. W powiecie tomaszowskim odnotowano drugi co do
wielkości odsetek udzielonych noclegów – 14,3% (280,0 tys. noclegów). Najczęściej noclegi
w województwie łódzkim udzielane były w hotelach. W 2010 r. liczba udzielonych noclegów
w hotelach ukształtowała się na poziomie 954,8 tys. noclegów, tj. 48,7% wszystkich noclegów
udzielonych w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa łódzkiego.
W 2010 r. w województwie łódzkim miejsca noclegowe zostały wykorzystane w mniejszym
stopniu niż przed rokiem. Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 31,3%, podczas gdy przed rokiem
wyniósł 36,0%. W największym stopniu miejsca noclegowe zostały wykorzystane w ośrodkach
kolonijnych (90,9%), domach wycieczkowych (43,8%), ogólnodostępnych domkach turystycznych
(38,5%) oraz w schroniskach młodzieżowych (35,4%). Najmniejszy stopień wykorzystania miejsc
noclegowych odnotowano na polach biwakowych (6,5%), kempingach (9,4%) oraz w schroniskach
(10,4%).
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W przekroju powiatowym, najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano
w powiecie łęczyckim (52,9%), łaskim (37,8%), tomaszowskim (36,8%), bełchatowskim (35,8%) oraz
w Łodzi (34,8%), a najmniejszy w powiecie pajęczańskim (8,8%).

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W OBIEKTACH ZBIOROWEGO
ZAKWATEROWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2010 R.
W ciągu roku

Powiat pajęczański
Powiat zduńskowolski
Powiat opoczyński
Powiat m. Skierniewice
Powiat łowicki
Powiat m. Piotrków Trybunalski
Powiat brzeziński
Powiat pabianicki
Powiat skierniewicki
Powiat łódzki wschodni
Powiat poddębicki
Powiat zgierski
Powiat sieradzki
Powiat radomszczański
Powiat piotrkowski
Powiat rawski
Powiat wieluński
Powiat wieruszowski
Powiat kutnowski
Powiat m. Łódź
Powiat bełchatowski
Powiat tomaszowski
Powiat łaski
Powiat łęczycki
ŁÓDZKIE
10

20

30

40

50

W 2010 r. województwo łódzkie odwiedziło 113,7 tys. turystów zagranicznych (o 1,8 tys. mniej
niż przed rokiem) i stanowili 11,4% ogółu wszystkich turystów w województwie. Turystom zagranicznym
udzielono 271,8 tys. noclegów, co stanowiło 14,7% wszystkich noclegów udzielonych turystom
w województwie łódzkim.
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STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
WEDŁUG KONTYNENTÓW W 2010 R.
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Największą liczbę noclegów turystom zagranicznym udzieliły hotele (69,0% ogółu) oraz inne
obiekty hotelowe (19,0% ogółu noclegów). Wśród turystów zagranicznych korzystających z usług
zbiorowego zakwaterowania w województwie łódzkim największą grupę stanowili Europejczycy
(91,1%), a wśród nich turyści z Niemiec (18,8% wszystkich turystów zagranicznych, 20,6% turystów
przybyłych z Europy). Blisko 7% ogółu turystów z zagranicy (7,6% z Europy) to turyści z Włoch
(7,9 tys.). Z Wielkiej Brytanii przybyło do województwa 7,0 tys. osób, co stanowiło 6,2% ogółu turystów
zagranicznych oraz 6,8% europejskich turystów odwiedzających województwo w 2010 r. Kolejne kraje
europejskie pod względem liczby turystów przybyłych do województwa to: Litwa (6,4 tys.), Ukraina
(6,2 tys.), Rosja (6,1 tys.), Republika Czeska (5,2 tys.) oraz Francja (4,7 tys.). Najmniej turystów
europejskich przyjechało do województwa łódzkiego z Peru (1 osoba), Malty (15 osób), Cypru
(34 osoby) i Nowej Zelandii (38 osób).
W 2010 r. 50,4% turystów zagranicznych przybyłych do województwa korzystałało z bazy
noclegowej w Łodzi. Stanowili oni 17,1% ogólnej liczby turystów w mieście. Turystom zagranicznym
przebywającym w Łodzi (57,3 tys. osób) udzielono 127,9 tys. noclegów. W roku 2010 noclegi te
stanowiły 20,6% wszystkich noclegów udzielonych turystom w Łodzi.
Największą liczbę noclegów udzieliły turystom zagranicznym hotele (88,6%) oraz inne obiekty
hotelowe (5,0%).
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STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO ŁODZI
WEDŁUG KONTYNENTÓW W 2010 ROKU
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W roku 2010 największy odsetek turystów zagranicznych przybyłych do Łodzi stanowili turyści
z Europy (49,7 tys., tj. 86,8%), a najwięcej turystów przybyło do miasta z Niemiec (11,2 tys. osób
tj. 19,6% wszystkich turystów z Europy). Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania (5,7 tys. osób,
tj. 10,0%), Włochy (5,2 tys. osób, tj. 9,1%) oraz Francja (3,3 tys. osób, tj. 5,7%). Najmniej turystów
przybyło do Łodzi z Peru (1 osoba), Malty (7 osób), Nowej Zelandii (28 osób), Cypru (30 osób) oraz
Argentyny (31 osób).

Opracowanie: Anna Luchowska – Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych
Opracowanie graficzne: Katarzyna Szkopiecka – Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych
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