Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Czy przedsiębiorcy odrobią straty?
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Początek 2021 r. w Polsce to nadal obowiązujące ograniczenia dotyczące działalności turystycznych
obiektów noclegowych wprowadzone od połowy marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19.
Zakres ograniczeń zmieniał się dynamicznie w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Jak wynika z najnowszych danych GUS w pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu z analogicznym
okresem 2020 roku, odnotowano spadek ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o
71,9% oraz liczby udzielonych noclegów – o 72,8%. Zanotowano również spadek liczby turystów
zagranicznych o 87,9%.
W pierwszych trzech miesiącach br. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 1,6 mln
turystów, którym udzielono 4,0 mln noclegów, tj. odpowiednio o 71,9% (4,0 mln) i 72,8% (10,6 mln)
mniej niż w pierwszym kwartale 2020 r.
Wśród osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym kwartale
2021 r. najwięcej wybrało pobyt w hotelach – 1,1 mln osób. „Wśród pozostałych rodzajów turystycznych
obiektów noclegowych najwięcej korzystających odnotowano w innych obiektach hotelowych (134,7 tys.
osób), ośrodkach wczasowych (44,0 tys.), pokojach gościnnych (42,5 tys.) oraz w hostelach (40,7 tys.).
W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku największy spadek liczby turystów odnotowały ośrodki
kolonijne (o 95%), schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, pola biwakowe i zakłady
uzdrowiskowe (po ponad 80%).” – czytamy w komunikacie.
Najczęściej wybieranym województwem do bazy noclegowej było: mazowieckie (234,0 tys.),
małopolskie (222,9 tys.) oraz dolnośląskie (199,1 tys.) i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.
było ich mniej odpowiednio o 73,5%, 77,6% i 71,2%.
W okresie od stycznia do marca 2021 r. najwięcej noclegów – 634,8 tys. (16% ogółu) udzielono w
województwie małopolskim oraz w województwach: mazowieckim (508,2 tys. – 13%) i dolnośląskim
(473,3 tys. – 12%) – podaje GUS.
Od 26 czerwca oferujący noclegi będą mogli przyjmować więcej klientów niż wcześniej, ale nadal będą
mogły być zajęte tylko w 75%. Termin ten zbiega się z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem
sezonu urlopowego. Rezerwacje noclegów w ostatnich miesiącach pokazują, że turystyka „odżyła”.
Straty przedsiębiorców po wielu miesiącach zamknięcia, będą odrabiane znacznie wyższymi cenami,
które już odczuwają podróżujący.
Więcej informacji tutaj.
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