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Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach 
noclegowych według wybranych krajów
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amiejsc noclegowych  w tu-
rystycznych obiektach nocle-
gowych przypadało na 1 tys. 
mieszkańców w województwie 
małopolskim. Najwięcej miejsc 
noclegowych na 1 tys. mieszkań-
ców notowano w powiecie 
tatrzańskim – 404,1.

WYKORZYSTANIE TURYSTYCZNYCH
OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

tys.

noclegów udzielono turystom 
zagranicznym w turystycznych 
obiektach noclegowych, czyli 
o 7,8% więcej niż w 2020 r.

Dane dotyczą obiektów z badania KT-1 posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. 

Dane za rok 2021 przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.

krakowski

Nowy Sącz

Tarnów

proszowicki

0

25

50

75

100

125

150

stan w dniu 31 lipca

https://twitter.com/Krakow_STAT
http://www.facebook.com/uskrk/


w województwie małopolskim w 2021 r.

37,1%

1,1 tys.

inne obiekty hotelowe
motele i pensjonaty

ośrodki wczasowe, kolonijne 
i szkoleniowo-wypoczynkowe

hotele

schroniska, łącznie
 z młodzieżowymi i szkolnymi)
zakłady uzdrowiskowe 

hostele
pozostałe obiekty (domy wycie-
czkowe, kempingi, pola biwakowe,
zespoły domków turystycznych, 
domy pracy twórczej, pozostałe 
obiekty niesklasyfikowane) 
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więcej informacji

wyniósł stopień wykorzystania 
p o k o i  w  h o t e l a c h  i  b y ł   
największy wśród obiektów 
hotelowych w województwie 

placówek gastronomicznych 
funkcjonowało w turystycznych 
obiektach noclegowych. 

Struktura turystycznych obiektów noclegowych według rodzaju
bobiektu

stan w dniu 31 lipca

b  Nieuwzględniono pokoi gościnnych  i kwater agroturystycznych.

restauracje

Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych
stan w dniu 31 lipca

Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych

WYKORZYSTANIE TURYSTYCZNYCH
OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

Dane dotyczą obiektów z badania KT-1 posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. 

Dane za rok 2021 przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.
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