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1. WSTĘP I METODOLOGIA BADANIA
Poniżej przedstawiamy raport z wynikami badania opinii turystów odwiedzających
Sopot w okresie letnim 2011 roku.
Badanie opinii turystów wykonane było w ramach realizacji projektu „Od inicjatywy
klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego - program wsparcia i rozwoju”. Wyniki
badania mogą być także interesujące dla inwestorów branży turystycznej oraz animatorów
szeroko pojętej infrastruktury usługowej miasta.
Metodologia badania
Badaniem ankietowym objęte były osoby przebywające w Sopocie ponad jedną dobę
z noclegiem oraz osoby które przybyły do Sopotu na jeden dzień bez noclegu lub na kilka
godzin. W niniejszym raporcie, wszystkich odwiedzających Sopot określamy mianem
turystów.
Badanie zrealizowane zostało za pomocą metody bezpośrednich wywiadów
osobistych. Wywiady wykonano, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku. Miejscem
realizacji wywiadów był teren miasta Sopotu w wyznaczonych
miejscach, gdzie
występowało największe natężenie ruchu turystycznego tj. ul. Monte Casino, Plac Przyjaciół
Sopotu, Plac przed Molo, Molo i plaże (w dni pogodne).
W założeniach realizacji badania liczebność próby ustalona została na 1000 osób.
Badaniem objęte były osoby ponad 15-letnie, wg ustalonych przedziałów wieku. Efektywnie
zrealizowano 1012 wywiadów, w tym 739 z turystami krajowymi, co stanowiło 73% próby
badania i 273 z turystami zagranicznymi, co stanowiło 27% próby badania (w zaokrągleniu).
Powyższa struktura próby badania ustalona została na podstawie danych statystycznych dot.
proporcji ilości turystów zagranicznych i turystów krajowych w rejestrowanej bazie
noclegowej w Sopocie w okresie letnim poprzedniego roku. Dane statystyczne dot. liczby
osób korzystających z noclegów w Sopocie w 2010 roku wg miesięcy, zostały przedstawione
w Załączniku nr 1.
Dobór osób do ankietowania poprzedzony był pytaniem filtrującym, które wykluczało
stałych mieszkańców Trójmiasta. Losowy dobór turystów do badania odbywał się przy
zastosowaniu metody losowania systematycznego. Losowania dokonywali ankieterzy
wyposażeni w dokładną instrukcję postępowania przy doborze jednostek próby w obrębie
ustalonych kwot i harmonogramu badania. W praktyce metoda ta polega na typowaniu do
badania co n-tego turystę znajdującego się w wyznaczonym terenie. Drugim elementem,
zapewniającym reprezentacyjność całej populacji turystów w próbie badania, był czas
realizacji ankietowania. Ankietowanie odbywało się wg ustalonego harmonogramu,
obejmującego cały okres sezonu letniego na przestrzeni lipca i sierpnia.
W badaniu zastosowano dwa kwestionariusze ankietowe tj. dla turystów krajowych i
dla turystów zagranicznych (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3).
Analizę danych uzyskanych z badania, wykonano za pomocą specjalistycznego
pakietu oprogramowania komputerowego SPSS Professional Statistics™. Błąd szacunku
wyników badania mieści się w przedziale +/- 3% przy 95% przedziale ufności, co jest
standardem w tego rodzaju badaniach.
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2. OCENA ATRAKCYJNOŚCI SOPOTU
2.1. Ocena oferty kulturalno-rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej Sopotu w
porównaniu do Gdańska i Gdyni
Turystów krajowych odwiedzających Sopot poproszono o ocenę oferty kulturalnorozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej Sopotu w porównaniu do Gdańska i Gdyni.
Tabela 1. Porównanie atrakcyjności oferty kulturalno-rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej
Sopotu, w porównaniu do Gdańska i Gdyni w ocenie turystów.
Atrakcyjność Sopotu
W porównaniu
do miast
Gdańsk

Lepiej

Gorzej

Tak samo

Nie wiem

32,1%

14%

21,7%

32,2%

Gdynia

45,8%

6,3%

12,2%

35,7%
Źródło: Instytut Eurotest.

W porównaniu do Gdańska, Sopot został oceniony „lepiej” przez 32,1% turystów,
„gorzej” przez 14%, „tak samo” przez 21,7%, nie miało zdania na ten temat 32,2%
ankietowanych turystów.
W porównaniu do Gdyni, Sopot został oceniony „lepiej” przez 45,8% turystów,
„gorzej” przez 6,3%, „tak samo” przez 12,2%, nie miało zdania na ten temat 35,7%
ankietowanych turystów.
Odpowiedzi „nie wiem”, udzielane były z powodu braku znajomości oferty
kulturalno-rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej Gdańska lub Gdyni, względnie z powodu nie
odwiedzania określonego miasta.
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2.2. Skojarzenia turystów z Sopotem
Poprosiliśmy ankietowanych turystów o podanie jakie mają skojarzenia z Sopotem.
Wykres 1.

Jakie ma Pan/Pani skojarzenia z Sopotem?

100%
90%

25,4%

26,8%

80%
5,6%

4,0%

70%

nie mam

60%

negatywne

50%

pozytywne

40%
69,2%

69,0%

zagraniczni

krajowi

30%
20%
10%
0%

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród turystów zagranicznych 69,2%, ma pozytywne skojarzenia z Sopotem.
Negatywne skojarzenia ma 4%, nie ma skojarzeń 26,8% ankietowanych.
Wśród turystów krajowych 69%, ma pozytywne skojarzenia z Sopotem. Negatywne
skojarzenia ma 5,6%, nie ma skojarzeń 25,4% ankietowanych.
Skojarzeniami turystów z Sopotem
Turyści zagraniczni
Skojarzenia pozytywne















Molo
imprezy
plaża
morze
atmosfera kurortu
Monciak
urocze miasto
atrakcje uliczne
pokaz filmów
wypoczynek
Krzywy Domek
miasto nie zasypia
mili ludzie
Opera Leśna

Turyści krajowi

Skojarzenia negatywne



brzydka pogoda
tłok

Skojarzenia pozytywne






















Molo
plaża
prestiż kurortu
morze
odpoczynek
imprezy
Monciak
wspomnienia
pokazy filmów
Opera Leśna
kluby
Krzywy Domek
mili ludzie
spokój
miasto nie zasypia
spacery na morzem
ścieżki rowerowe
Grand Hotel
Ergo Arena
Stadion Leśny
Aquapark

Skojarzenia negatywne










tłok
drogie bilety na
Molo
mało parkingów
brudny tunel
brzydka pogoda
brudne toalety
brzydki dworzec
PKP
drogie parkingi
drogo
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Pozytywne skojarzenia turystów zagranicznych to najczęściej: Molo, imprezy, plaża,
morze i atmosfera kurortu.
Pozytywne skojarzenia turystów krajowych to najczęściej: Molo, plaża, prestiż
kurortu, morze i odpoczynek.
Negatywne skojarzenia turystów zagranicznych to: brzydka pogoda, tłok.
Negatywne skojarzenia turystów krajowych to: tłok, drogie bilety na Molo, mało parkingów,
brudny tunel, brzydka pogoda.
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2.3. Jak turyści spędzali czas w Sopocie?
Ankietowanych turystów zapytano, jak spędzają czas w Sopocie. Turyści najczęściej
chodzili na spacery 83,1% (w tym 23,3% bardzo często i 59,8% często), następnie najczęściej
przebywali na plaży 60% (w tym 20,2% bardzo często i 39,8% często), na zwiedzaniu
częściej spędzało czas 39,3% (w tym 6,6% bardzo często i 32,7% często) ankietowanych. W
pubach, klubach i barach spędzało częściej czas 23,2% turystów (w tym 2,3% bardzo często i
20,9% często). Na imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych częściej spędzało
czas 20,9% turystów (w tym 3,3% bardzo często i 17,6% często).
Ponadto turyści spędzali czas na zakupach 7,7% ( w tym bardzo często 1,4% i często
6,3%) - w przypadku niepogody turyści udawali się do galerii handlowych i centrów
handlowo usługowych w Trójmieście. Na pływaniu na sprzęcie wodnym spędzało czas 4,2%
turystów ( w tym 0,5% bardzo często i 3,1% często).
Wykres 2. Jak turyści spędzają czas w Sopocie?

spacery

23,3%

plaża

zwiedzanie

59,8%

20,2%

6,6%

6,2%

39,8%

32,7%

10,4%

17,0%

7,1%

15,5%

6,2% 4,5%

22,5%

28,2%

2,3%

pub, klub, bar

20,9%

19,0%

24,2%

33,6%

3,3%

imprezy kulturalne, rozrywkowe i
sportowe

17,6%

10,1%

12,1%

56,9%

0,5%

pływanie na sprzęcie wodnym

3,7%3,1%

9,8%

82,9%

1,4%

zakupy

6,3%

14,2%

bardzo często

16,0%

często

62,1%

rzadko

bardzo rzadko

w ogóle nie

Źródło: Instytut Eurotest.

Ankietowani podawali, że w częstszym korzystaniu z plaży przeszkadzała im
nieodpowiednia pogoda. Turyści w starszym wieku wskazywali, że było mało imprez dla
ludzi w ich wieku. Natomiast małżeństwa które przybyły do Sopotu z dziećmi, zwykle nie
korzystały z imprez ze względu na konieczność opieki nad dziećmi.
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2.4. Znane przez turystów miejsca i obiekty w Sopocie i ocena atrakcyjności
Wykres 3. Znane przez turystów miejsca i obiekty w Sopocie oraz deklaracja chęci ich
zwiedzenia lub nie przez turystów, którzy tych miejsc i obiektów nie znają.
nie znam i nie zamierzam być

nie znam, ale zamierzam być

znam

93,9%

Molo

5,4%
0,7%
94,6%

Monciak

4,9%
0,5%
89,3%

Krzywy Domek

9,9%
0,8%
19,2%
23,8%

Muzeum Sopotu

57,0%
49,9%

Przystań Rybacka

22,2%
27,9%
29,2%

Hipodrom

19,6%
51,2%
26,8%

Stadion Leśny

22,9%
50,3%
27,3%

Aquapark

17,6%
55,1%
7,6%

Grodzisko w Sopocie

17,3%
75,1%
12,7%

Dworek Sierakowskich

17,5%
69,8%

Ergo Arena

27,0%
30,4%
42,6%

Pijalnia Wód

35,5%
29,5%
35,0%

Źródło: Instytut Eurotest

Znane przez największy odsetek turystów miejsca i obiekty w Sopocie (co nie jest
niespodzianką) to: Monciak 94,6%, Molo 93,9%, Krzywy Domek 89,3%. Na czwartym
miejscu jest Przystań Rybacka znana przez 49,9% turystów, a na piątym miejscu Pijalnia
Wód, którą zna 35,5% turystów.
Obiekty i miejsca w Sopocie, których nie znają turyści, ale deklarują chęć ich
zwiedzenia to: Ergo Arena 30,4%, Pijalnia Wód 29,5%, Muzeum Sopotu 23,8% turystów.
Na czwartym miejscu jest Stadion Leśny, który zamierza zobaczyć 22,9% ankietowanych, a
na piątym miejscu Przystań Rybacka 22,2% turystów.
Obiekty i miejsca w Sopocie nie znane turystom, ale wg deklaracji nie zamierzają ich
zwiedzić to: Grodzisko w Sopocie 75,1%, Dworek Sierakowskich 69,8%, Muzeum Sopotu
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57% turystów. Na czwartym miejscu jest Aquapark 55,1%, a na piątym miejscu Hipodrom
51,2% ankietowanych.
Zestawienie miejsc i obiektów w Sopocie, które są znane turystom oraz zestawienie
deklaracji chęci ich zwiedzenia lub nie przez turystów,
którzy nie znają tych miejsc i obiektów.
Miejsca i obiekty w Sopocie
(deklarowany odsetek turystów)

Znane turystom

1. Monciak - 94,6%
2. Molo - 93,9%
3. Krzywy Domek - 89,3%
4. Przystań Rybacka - 49,9%
5. Pijalnia Wód - 35,5%
6. Hipodrom - 29,2%
7. Aquapark - 27,3%
8. Ergo Arena - 27%
9. Stadion Leśny - 26,8%
10. Muzeum Sopotu - 19,2%
11. Dworek Sierakowskich - 12,7%
12. Grodzisko w Sopocie - 7,6%

Nie znane turystom ale z
deklarują chęci ich zwiedzenia

Nie znane turystom ale bez
deklaracji chęci ich zwiedzenia

1. Ergo Arena - 30,4%
2. Pijalnia Wód - 29,5%
3. Muzeum Sopotu - 23,8%
4. Stadion Leśny - 22,9%
5. Przystań Rybacka - 22,2%
6. Hipodrom - 19,6%
7. Dworek Sierakowskich - 17,5%
8. Aquapark - 17,6%
9. Grodzisko w Sopocie - 17,3%
10. Krzywy Domek - 9,9%
11. Molo - 5,4%
12. Monciak - 4,9%

1. Grodzisko w Sopocie - 75,1%
2. Dworek Sierakowskich - 69,8%
3. Muzeum Sopotu - 57%
4. Aquapark - 55,1%
5. Hipodrom - 51,2%
6. Stadion Leśny - 50,3%
7. Ergo Arena - 42,6%
8. Pijalnia Wód - 35%
9. Przystań Rybacka - 27,9%
10. Krzywy Domek - 0,8%
11. Molo - 0,7%
12. Monciak - 0,5%
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W przeprowadzonej ankiecie turyści podali, jakie miejsca i obiekty są w ich opinii
najatrakcyjniejsze w Sopocie - w skali od 6 punktów najbardziej atrakcyjne do 1 punktu
najmniej atrakcyjne. Najwyższe oceny atrakcyjności w Sopocie uzyskały: Ergo Arena 81,8%
ocen na 6 i 15% ocen na 5, (łącznie 96,8%), Molo 57% ocen na 6 i 33% ocen na 5, (łącznie
90%), Aquapark 57,1% ocen na 6 i 31,9% ocen na 5, (łącznie 88,8%). Na czwartym miejscu
znalazł się Monciak 47,1% ocen na 6 i 36,8% ocen na 5, (łącznie 83,9%), a na piątym
miejscu Krzywy Domek 51,4% ocen na 6 i 31,8% ocen na 5, (łącznie 83,2%).
Wykres 3. Ocena atrakcyjności miejsc i obiektów w Sopocie w opinii turystów.

0,7%
1,2%

57,0%

Molo

33,0%

7,8%
0,3%
1,7%

47,1%

Monciak

36,8%

8,9%

5,5%
0,6%

51,4%

Krzywy Domek

31,8%

10,8%

4,0%
1,4%
2,9%

Muzeum Sopotu

27,2%

40,4%

22,1%

7,4%
2,0%

Przystań Rybacka

42,4%

39,0%

13,5%
3,1%

35,8%

Hipodrom

42,6%

15,3%

4,2%
2,1%
2,8%

Stadion Leśny

45,2%

32,8%

13,0%

5,1%
1,1%

57,1%

Aquapark

31,9%

5,2%

4,2%
1,6%

Grodzisko w Sopocie
Dworek Sierakowskich

21,2%

42,1%

29,3%

25,0%

5,8%

50,7%

13,3%

5,8%

4,0%
2,7%
2,7%

81,8%

Ergo Arena

15,0%
0,5%
1,3%

Pijalnia Wód

43,1%

32,1%

16,4%

5,8%
1,3%

6 punktów

5 punktów

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Źródło: Instytut Eurotest

Zestawienie obiektów i miejsc w Sopocie, wg uzyskanych najwyższych ocen atrakcyjności
(tj. na 6 i na 5), w opinii turystów:
1. Ergo Arena 81,8% ocen na 6 i 15% ocen na 5 - łącznie 96,8%,
2. Molo 57% ocen na 6 i 33% ocen na 5 - łącznie 90%,
3. Aquapark 57,1% ocen na 6 i 31,9% ocen na 5 - łącznie 89%,
4. Monciak 47,1% ocen na 6 i 36,8% ocen na 5 - łącznie 83,9%,
5. Krzywy Domek 51,4% ocen na 6 i 31,8% ocen na 5 - łącznie 83,2%,
6. Przystań Rybacka 42,4% ocen na 6 i 39% ocen na 5 - łącznie 81,4%,
7. Dworek Sierakowskich 29,3% ocen na 6 i 50,7% ocen na 5 - łącznie 80%,
10

8. Hipodrom 35,8% ocen na 6 i 42,6% ocen na 5 - łącznie 78,4%,
9. Stadion Leśny 45,2% ocen na 6 i 32,8% ocen na 5 - łącznie 78%,
10. Pijalnia Wód 43,1% ocen na 6 i 32,1% ocen na 5 - łącznie 75,2%,
11. Muzeum Sopotu 27,2% ocen na 6 i 40,4% ocen na 5 - łącznie 67,6%,
12. Grodzisko w Sopocie 21,2% ocen na 6 i 42,2% ocen na 5 - łącznie 63,4%.
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3. OCENA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ SOPOTU
3.1. Ocena przygotowania miasta na przyjęcie turystów
Turystów, którzy odwiedzili Sopot już kolejny raz, poproszono o ocenę tegorocznego
przygotowania miasta na ich przyjęcie, w porównaniu do poprzedniego pobytu. Najwięcej
turystów 74,8% uważa, że obecnie miasto jest lepiej przygotowane niż w poprzednich latach,
w tym 20,7%, że „o wiele lepiej” i 54,1% że „lepiej”. Natomiast 17,8% ankietowanych
uważało, że „bez zmian”, a 4,2% nie miało zdania na ten temat. Niewielu turystów oceniło,
że zmiany nastąpiły na gorsze 3,2%, w tym 1,3% „gorzej” i 1,9% „o wiele gorzej”.

Wykres 5.

Jak Pan/Pani ocenia przygotowanie
w porównaniu do poprzedniego pobytu?

bez zmian
17,8%

Sopotu

na

przyjęcie

turystów,

trudno powiedzieć
4,2%

o wiele gorzej
1,9%

gorzej
1,3%

o wiele lepiej
20,7%

lepiej
54,1%

Podstawa, 80,6% badanych odwiedzających Sopot kolejny raz
Źródło: Instytut Eurotest
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3.2. Korzystający z usług gastronomicznych w Sopocie
Spośród turystów odwiedzających Sopot, 84,8% korzysta z usług gastronomicznych
w mieście, a 15,2% z nich nie korzysta.
Wykres 6. Z jakich punktów i lokali gastronomicznych korzystają turyści w Sopocie?

restauracje

58,2%

kluby

12,0%

puby

13,4%

bary gastronomiczne

18,1%

uliczne punkty
gastronomiczne

23,2%

punkty gastronomiczne
na plaży
inne

28,8%

3,1%

nie korzystam

0%

15,2%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ można było podać kilka odpowiedzi.
Źródło: Instytut Eurotest

Najwięcej turystów korzysta z restauracji 58,2%, następnie z punktów
gastronomicznych na plaży 28,8% i ulicznych punktów gastronomicznych 23,2%. Z barów
gastronomicznych korzysta 18,1% turystów, z pubów 13,4% i z klubów 12%.
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Turyści w większości pozytywnie oceniają jakość usług gastronomicznych w Sopocie
tj. 15,1% „bardzo dobrze” i 78,4% „dobrze”. Ocenę średnią przyznało 5,1% badanych, a
negatywną ocenę przyznało tylko 1,4% turystów, w tym 0,8% "źle” i 0,6% „bardzo źle”.
Wykres 7.

Jak Pan/Pani ocenia jakość usług gastronomicznych w Sopocie?

bardzo dobrze
15,1%
bardzo żle
0,6%
źle
0,8%
średnio
5,1%

dobrze
78,4%

Podstawa, 84,8 badanych korzystających z usług gastronomicznych.
Źródło: Instytut Eurotest

Turystom, którzy ocenili jakość usług gastronomicznych w Sopocie na ocenę
„średnio” i negatywnie zadano pytanie, co należałoby poprawić w tym względzie?
Podawanymi odpowiedziami były:
- jest za drogo,
- w wielu miejscach nie można płacić kartą.
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3.3. Korzystający z noclegów w Sopocie
Ogółem turystów (łącznie krajowych i zagranicznych) korzystających z noclegów w
Sopocie było 53%, w tym 36,7%, korzystało z płatnych miejsc noclegowych. W hotelach
gościło 10,3%, w pensjonatach 2,6%, na campingach 3,5%, na kwaterze prywatnej 18,9%, w
apartamencie - mieszkaniu 1,4%. Korzystających z noclegów u rodziny lub znajomych było
14,8% oraz z „innych miejsc” 1,5%. Nie korzystało z noclegów w Sopocie 47%
ankietowanych turystów.
Tabela 2. Struktura miejsc zakwaterowania turystów goszczących w Sopocie w okresie
letnim 2011 roku
Miejsce
zakwaterowania

Hotel

Pensjonat

Camping

Kwatera
prywatna

Apartament
- mieszkanie

Korzysta z
usług
noclegowych
płatnych

U rodziny,
znajomych

Inne*
miejsce

Korzysta
z noclegów
w Sopocie

Nie korzysta
z noclegów
w Sopocie

(kol. 7+8+9)

(kol. od 2 + do 6)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Turyści ogółem

10,3%

2,6%

3,5%

18,9%

1,4%

36,7%

14,8%

1,5%

53%

47%

Turyści zagraniczni

26,1%

1,5%

1,1%

14,3%

1,1%

44,1%

12,5%

-

56,6%

43,4%

6%

3%

4,3%

20,6%

1,5%

35,4%

15,7%

2,2%

53,3%

46,7%

1

Turyści krajowi

*- sanatorium, akademik, szkoła, bursa

Źródło: Inst ytut Eurotest

Turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Sopocie było 56,6%, w tym
44,1%, korzystających z płatnych miejsc noclegowych. W hotelach gościło 26,1%, w
pensjonatach 1,5%, na campingach 1,1%, na kwaterze prywatnej 14,3%, w apartamencie mieszkaniu 1,1%. Korzystających z noclegów u rodziny lub znajomych było 12,5%. Nie
korzystało z noclegów w Sopocie 43,4% ankietowanych turystów zagranicznych.
Turystów krajowych korzystających z noclegów w Sopocie było 53,3%, w tym 35,4%,
korzystających z płatnych miejsc noclegowych. W hotelach gościło 6%, w pensjonatach 3%,
na campingach 4,3%, na kwaterze prywatnej 20,6%, w apartamencie - mieszkaniu 1,5%.
Korzystających z noclegów u rodziny lub znajomych było 15,7% oraz z „innych miejsc”
2,2%. Nie korzystało z noclegów w Sopocie 46,7% ankietowanych turystów krajowych.
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Wykres 8.

Ocena jakości płatnych usług noclegowych w Sopocie, przez turystów
zagranicznych i krajowych.

0,6%

100%

żle

8,9%

średnio

80%
54,3%

dobrze

60%

72,2%
bardzo dobrze

40%

20%

45,7%
18,3%

0%
zagraniczni

krajowi

Podstawa, 44,1% turystów zagranicznych i 35,4% turystów krajowych
korzystających z usług noclegowych płatnych
Źródło: Instytut Eurotest

Turystów zagranicznych, korzystających z płatnych usług noclegowych było 44,1%.
Turyści zagraniczni przyznali oceny pozytywne jakości usług noclegowych tj. 45,7% ocen
„bardzo dobrych” i 54,3% ocen „dobrych”. Ocen „średnio” i ocen negatywnych nie było.
Turystów krajowych, korzystających z płatnych usług noclegowych było 35,4%.
Turyści krajowi ocenili jakość tych usług w większości pozytywnie, w tym ocen „bardzo
dobrych” było 18,3% i ocen „dobrych” 72,2%. Ocenę „średnio” przyznało 8,9% turystów
krajowych, a ocenę „źle” 0,6%.
Turystów, którzy przyznali ocenę średnią i złą poproszono o podanie, co ich
zdaniem było nieodpowiednie w jakości usług noclegowych. Uwagi dotyczyły: poprawy
standardu kwater prywatnych oraz wysokich cen noclegów.
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3.4. Korzystający z noclegów poza Sopotem
Spośród grupy ankietowanych, nie korzystających z zakwaterowania w Sopocie, w
innych miejscowościach województwa Pomorskiego zakwaterowanych było 87,8% turystów
krajowych, a poza województwem Pomorskim zakwaterowanych było 12,2% ankietowanych
turystów krajowych.
Wykres 9. Zakwaterowanie turystów krajowych w innej miejscowości województwa
Pomorskiego.

nie
12,2%

tak
87,8%

Podstawa, 46,7% turystów krajowych, którzy nie byli zakwaterowani w Sopocie.
Źródło: Instytut Eurotest

Ankietowani turyści krajowi jako miejsce zakwaterowania w województwie
Pomorskim podali 14 miejscowości: Gdańsk, Gdynię, Wejherowo, Tczew, Jastarnię, Redę,
Rumię, Hel, Kościerzynę, Słupsk, Juratę, Pruszcz Gdański, Krynicę Morską, Kolbudy.
Wszyscy ankietowani turyści zagraniczni zakwaterowani byli w województwie
Pomorskim. Jako miejsce zakwaterowania poza Sopotem podawali: Gdańsk, Gdynię, Hel,
Tczew.

17

3.5. Ocena plaż w Sopocie
Ankietowani turyści, którzy korzystali z plaż w Spocie, zapytani zostali z których
plaż korzystają najczęściej?
Wykres 10. Z jakich plaż najczęściej korzystają turyści w Sopocie?

przy Molo

33,4%

między Molo a
Przystanią Rybacką

27,2%

przy przystani Rybackiej

10,0%

między Przystanią Ryb a
SKŻ Hestia

6,2%

przy SKŻ Hestia

6,0%

między Molo a Kolibą

przy Kolibie

0%

12,1%

5,1%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Podstawa, 77,5% ankietowanych korzystających z plaż.
Źródło: Instytut Eurotest

Największa część zapytanych turystów 33,4% korzysta z plaży przy Molo oraz z plaży
między Molo, a Przystanią Rybacką korzysta 27,2%. Następnie między Molo, a Kolibą
korzysta 12,1% turystów, przy przystani Rybackiej 10%, między Przystanią Rybacką a SKŻ
Hestia 6,2%, przy SKŻ Hestia 6% i przy Kolibie 5,1%.
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W ocenie stanu czystości plaż w Sopocie, ocenę „bardzo dobrą” przyznało 11,6%
turystów, ocenę „dobrą” 65,4%. Ocenę „średnią” przyznało 12,9%, a „złą” 0,8% i „bardzo
złą” 0,3% badanych turystów. Nie miało zdania 9% ankietowanych.
Wykres 11.

Jak Pan/Pani ocenia stan czystości plaż w Sopocie?

bardzo dobrze
11,6%

nie mam zdania
9,0%

bardzo źle
0,3%
źle
0,8%

dobrze
65,4%

średnio
12,9%

Podstawa, 77,5% ankietowanych korzystających z plaż.
Źródło: Instytut Eurotest

Ankietowani wskazywali, że im dalej od Mola, tym plaże są bardziej brudne i
zaniedbane. Najczyściej jest na plaży przy Molo.
Turyści, którzy ocenili „bardzo źle” i „źle” lub „średnio” czystość plaż podawali co
ich zdaniem należy poprawić w tym względzie:
- pilnować przestrzegania zakazu palenia (jest dużo niedopałków),
- powinien obowiązywać zakaz picia piwa (w piasku jest szkło i kapsle)
- należy częściej sprzątać plaże,
- postawić więcej śmietników,
- zdecydowanie karać za zaśmiecanie plaży.
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W ocenie stanu wyposażenia oraz infrastruktury plaż w Sopocie, ocenę „bardzo
dobrą” przyznało 10,5% turystów, ocenę „dobrą” 67,2%. Ocenę „średnią” przyznało 9,3%, a
„złą” 0,6% i „bardzo złą” 0,2% badanych turystów. Nie miało zdania 12,2% ankietowanych.
Wykres 12.

Jak Pan/Pani ocenia stan wyposażenia oraz infrastruktury plaż w Sopocie?

bardzo dobrze
10,5%

nie mam zdania
12,2%

bardzo źle
0,2%
źle
0,6%

dobrze
67,2%

średnio
9,3%

Podstawa, 77,5% ankietowanych korzystających z plaż.
Źródło: Instytut Eurotest

Turyści, którzy ocenili „bardzo źle”, „źle” lub „średnio” - stan wyposażenia oraz
infrastrukturę plaż, podawali co ich zdaniem należy poprawić w tym względzie:
- potrzeba więcej WC (powinny być przy każdym wejściu na plażę),
- potrzeba więcej pryszniców,
- potrzeba więcej przebieralni,
- potrzeba więcej koszy na śmieci,
- potrzeba więcej koszy do opalania,
- potrzeba boisk do siatkówki,
- potrzeba więcej leżaków,
- potrzebne miejsca do przewijania dzieci,
- potrzeba więcej atrakcji dla dzieci.
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W ocenie czy na plażach w Sopocie jest wystarczająca ilość barów i punktów
gastronomicznych zdaniem 71,5% ankietowanych ich ilość jest wystarczająca. Na braki
wskazuje 6% ankietowanych, a 22,5% nie miało zdania na ten temat.
Wykres 13. Jak Pan/Pani ocenia czy na plażach w Sopocie jest wystarczająca ilość barów i
punktów gastronomicznych?
nie
6,0%

nie mam zdania
22,5%

tak
71,5%

Podstawa, 77,5% ankietowanych korzystających z plaż.
Źródło: Instytut Eurotest

Turyści, którzy ocenili, że na plażach brak jest barów i punktów gastronomicznych
podawali, że ich zdaniem brak jest:
- smażalni ryb,
- gastronomii z typowym polskim jedzeniem,
- gastronomii ze zdrową żywnością,
- gastronomii z jedzeniem dla dzieci.
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3.6. Ocena bezpieczeństwa turystów w Sopocie
Większość turystów oceniła, że Sopot jest miastem bezpiecznym - łącznie 97,4%, w
tym 15%, że jest miastem „bardzo bezpiecznym” i 82,4%, że jest miastem „bezpiecznym”.
Sopot, jako miasto „średnio bezpieczne” oceniło 1,1% turystów, jako „niebezpieczne” 0,1%
oraz jako „bardzo niebezpieczne” 0,7%. Nie miało zdania na ten temat 0,7% ankietowanych.
Wykres 14.

Jak Pan/Pani ocenia, czy Sopot jest miastem bezpiecznym?

bardzo
niebezpiecznym
0,7%
niebezpiecznym
0,1%

nie mam zdania
0,7%

bardzo
bezpiecznym
15,0%

średnio
bezpiecznym
1,1%

bezpiecznym
82,4%

Źródło: Instytut Eurotest

Turyści, którzy ocenili Sopot jako miasto „średnio bezpieczne”, „niebezpieczne” i
„bardzo niebezpieczne” zostali zapytani, co trzeba ich zdaniem poprawić w tym względzie.
Turyści podawali, że trzeba ich zdaniem:
- zwiększyć ilość patroli w porze nocnej,
- powinna być szybka i zdecydowana reakcja na wybryki pijanej młodzieży.
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3.7. Informacja Turystyczna w Sopocie
W przeprowadzonej ankiecie zapytaliśmy turystów, czy korzystali z punktów
Informacji Turystycznej w Sopocie i z których punktów
Informacji Turystycznej
skorzystali?
Wykres 15. Czy korzystał Pan/Pani z informacji turystycznej i z których punktów
Informacji Turystycznej w Sopocie Pan/Pani skorzystał?
Automomobilklub
Orski
1,2%
PTTK Sopot
0,6%

na ul. Dworcowej 4
0,8%
na Placu Zdrojowym
5,8%

nie korzystałem
91,6%

Źródło: Instytut Eurotest

Spośród ankietowanych turystów 8,4% skorzystało z punktów Informacji
Turystycznej w Sopocie. Nie korzystało z punktów Informacji Turystycznej w Sopocie 91,6%
ankietowanych turystów.
Z punktu zlokalizowanego na Placu Zdrojowym skorzystało 5,8% turystów, z punktu
zlokalizowanego na ul. Dworcowej 4 skorzystało 0,8% turystów, z punktu zlokalizowanego
przy Al. Niepodległości 931 Automobil Klub Orski skorzystało 1,2% turystów, z punktu
PTTK Sopot zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 771 skorzystało 0,6% ankietowanych
turystów.
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Ankietowani turyści w większości pozytywnie ocenili
udzielonych w punktach Informacji Turystycznej w Sopocie.

jakość usług (informacji)

Wykres 16. Ocena jakości usług (informacji) udzielonych w punktach Informacji
Turystycznej w Sopocie.

bardzo dobrze
17,4%

nie mam zdania
8,3%

średnio
8,7%

dobrze
65,6%

Podstawa, 8,4% turystów którzy skorzystali z punktów Informacji Turystycznej
Źródło: Instytut Eurotest

Ocenę jakości usług (informacji) „bardzo dobrą” przyznało 17,4% turystów
korzystających z punktów Informacji Turystycznej, ocenę „dobrą” przyznało 65,6%
turystów, a ocenę „średnio” 8,7%. Nie było ocen negatywnych „źle” i „bardzo źle”. Nie miało
zdania 8,3% ankietowanych.
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Wykres 17. Informacje lub usługi, jakich oczekiwali turyści w punktach Informacji
Turystycznej w Sopocie.

inne

3%

jak spędzić czas

18,4%

bezpłatne mat
informacyjne

23,5%

atrakcje w mieście

18,3%

bieżące wydarzenia

25,4%

rezerwacja noclegu

możliwość
zakwaterowania

0,0%

8,2%

5,1%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Podstawa, 8,4% turystów którzy skorzystali z punktów Informacji Turystycznej
Dane nie sumują się do 100%, bowiem można było podać kilka odpowiedzi
Źródło: Instytut Eurotest
inne informacje: jak dojechać, informacje gdzie kupić bilety wstępu

Spośród ankietowanych turystów, którzy korzystali z punktów Informacji
Turystycznej w Sopocie, najwięcej zainteresowanych było informacją o bieżących
wydarzeniach w mieście 25,4%, bezpłatnymi materiałami promocyjnym i informacyjnymi
23,5% oraz sugestiami jak spędzić czas w mieście 18,4% i informacjami o atrakcjach w
mieście 18,3%. Następnie, zainteresowani byli rezerwacją noclegu 8,2% i informacją o
możliwości zakwaterowania 5,1%. Innych informacji, w tym: jak dojechać, informacje gdzie
można kupić bilety wstępu, oczekiwało 3% turystów, którzy korzystali z punktów Informacji
Turystycznej.
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Ankietowanych turystów spytaliśmy, czy ich zdaniem w Sopocie jest dobra
informacja o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych?
Wykres 18.

Czy Pan/Pani zdaniem w Sopocie jest dobra informacja o imprezach i
wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych?

nie
11,4%

tak
46,2%

nie mam zdania
42,4%

Źródło: Instytut Eurotest

Spośród ankietowanych 46,2% jest zdania, że w Sopocie jest dobra informacja o
imprezach i wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Przeciwnego zdania
jest 11,4% ankietowanych, a 42,4% nie ma zdania na ten temat.
Turyści, którzy wskazali na braki w informacjach o imprezach i wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych podali, że ich zdaniem powinny być:
- bardziej widoczne reklamy o imprezach w mieście,
- więcej ulotek o imprezach,
- jeden informator - broszura o wszystkich imprezach na okres całego sezonu.
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Zadaliśmy zatem pytanie, jakie są zdaniem turystów najlepsze, sposoby informowania
o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w Sopocie?
Wykres 19. W jaki sposób, jest najlepiej informować turystów o imprezach i wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w Sopocie?

strona www UM Sopotu

21,7%

Internet (ogolnie)

12,6%

punkty Informacji
Turystycznej

6,9%

ulotki

27,6%

afisze

81,5%

bezpłatne informatory
TV lokalna

14,1%

3,9%

radio lokalne
gazety lokalne
inaczej

0%

7,8%

5,0%

1,6%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

inaczej: na bannerach przy plażach
Dane nie sumują się do 100%, bowiem można było podać kilka odpowiedzi
Źródło: Instytut Eurotest

Najlepsze sposoby informowania turystów o imprezach i wydarzeniach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych w Sopocie, zdaniem ankietowanych to informacja i reklama: na
afiszach w miejscach uczęszczanych przez turystów 81,5%, na ulotkach w miejscach
zakwaterowania i lokalach gastronomicznych 27,6%, na stronie internetowej UM Sopotu
21,7%. Następnie: w bezpłatnym informatorze na sezon letni 14,1%, w internecie (ogólnie)
12,6%, w radio lokalnym 7,8%, w punktach Informacji Turystycznej 6,9%, w gazetach
lokalnych 5%, w TV lokalnej 3,9%. Inaczej wskazało 1,6% turystów, podając: na banerach
przy plażach.
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Zapytaliśmy ankietowanych turystów, czy w Sopocie w okresie letnim jest „dużo”,
„wystarczająco”, czy „za mało” imprez i wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i
sportowych?
Wykres 20.

Czy zdaniem Pan/Pani, w Sopocie w okresie letnim jest „dużo”,
„wystarczająco”, czy „za mało” imprez i wydarzeń kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych?

dużo
25,6%

za mało
3,4%

wystarczająco
71,0%

Źródło: Instytut Eurotest

Zdaniem 71% ankietowanych turystów, w Sopocie w okresie letnim jest
„wystarczająca” ilość imprez i wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, zaś
„dużo” imprez jest zdaniem 25,6%ankietowanych.
Zdaniem tylko 3,4% ankietowanych w Sopocie jest „za mało” imprez i wydarzeń
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Ich zdaniem brakuje w Sopocie koncertów
dawnych gwiazd oraz koncertów w plenerze.
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3.8. Informacja, promocja Sopotu w miejscu zamieszkania turystów
Turyści poproszeni zostali o podanie, czy zetknęli się w swoim miejscu zamieszkania
z jakąkolwiek formą informacji lub promocji, zachęcającej do przyjazdu do Sopotu.
Wykres 21.

Czy spotkał się Pan/Pani w swoim miejscu zamieszkania, z jakąkolwiek
formą informacji lub promocji, zachęcającej do przyjazdu do Sopotu?

nie
65,7%

tak
34,3%

Źródło: Instytut Eurotest

Przed przyjazdem do Sopotu 34,3% turystów, spotkało się z jakąś formą informacji
lub promocji, zachęcającej do przyjazdu do Sopotu, a 65,7% nie natknęło się na taką
informację.
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Turyści, którzy spotkali się z promocją Sopotu, poproszeni zostali o podanie, gdzie się
z nią zetknęli.
Wykres 22.
Sopotu?

Gdzie turyści napotkali informację lub promocję zachęcającą do przyjazdu do

biuro turystyczne

1,2%

prasa

12,6%

TV

24,9%

radio

4,0%

internet (ogólnie)

11,9%

strona www UM Sopotu

20,9%

rodzina / znajomi

inne

0%

26,5%

1,0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

inne: na uczelni, organizator konferencji
Dane nie sumują się do 100%, bowiem można było podać kilka odpowiedzi
Źródło: Instytut Eurotest

Wśród turystów, najlepszą formą informacji i promocji Sopotu byli: rodzina/znajomi
26,5%, TV 24,9% i strona www UM Sopotu 20,9%. Następnie internet (ogólnie) 11,9%,
prasa 12,6%, radio 4%, biuro turystyczne 1,2%. Jako inne 1% podano: na uczelni, u
organizatora konferencji.
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4. CHARAKTER WIZYTY TURYSTÓW W SOPOCIE
4.1. Który raz turyści są z wizytą w Sopocie?
Turystom, odwiedzającym Sopot, zadano pytanie, który raz przyjechali do Sopotu.
Wykres 23.

Który raz jest Pan/Pani w Sopocie?
czwarty raz i więcej
53,5%

pierwszy raz
19,4%

trzeci raz
13,6%

drugi raz
13,5%

Źródło: Instytut Eurotest

Większość turystów, tj. 80,6%, przyjechała do Sopotu już po raz kolejny, w tym
53,6% „po raz czwarty lub więcej”, 13,6% „po raz trzeci”, 13,5% „po raz drugi”.
Świadczyć to może zarówno o tym, że turyści byli zadowoleni z pobytu w Sopocie, jak i o
popularności uzdrowiska. Turystów, którzy odwiedzili Sopot po raz pierwszy, było 19,4%.
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4.2. Czym turyści przyjechali do Sopotu?
Zapytaliśmy ankietowanych turystów, czym przyjechali do Sopotu.
Wykres 24.

Czym Pan/Pani przyjechał/a do Sopotu?

turyści krajowi

turyści zagraniczni

38,1%

samolotem

0,8%

samochodem
osobowym

36,5%
55,1%

9,9%

pociągiem

33,5%

4,8%
4,4%

autobusem/autokarem

statkiem/promem

żaglówką/łodzią

rowerem / motorem

2,2%
0,3%

5,6%
0,2%

0,3%
4,2%

2,6%
1,5%

inne
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

uwagi:
samolotem - na lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
statkiem/promem -do portu Gdańsk lub Gdynia
Źródło: Instytut Eurotest

Krajowi turyści przybyli do Sopotu najczęściej samochodem osobowym 55,1% i
pociągiem 33,5%. Autobusem/autokarem przybyło 4,4% turystów krajowych, samolotem
0,8%, żaglówką/łodzią 0,2%, statkiem/promem 0,3% oraz motorem lub rowerem 4,2%,
innymi środkami transportu (tramwajem wodnym) 1,5%.
Zagraniczni turyści przybyli do Sopotu najczęściej samolotem 38,1%, samochodem
osobowym 36,5% i pociągiem 9,9%. Żaglówką/łodzią przypłynęło 5,6%,
autobusem/autokarem 4,8%, statkiem/promem 2,2%, motorem lub rowerem 0,3%, innymi
środkami transportu (tramwajem wodnym) 2,6%.
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4.3. Jak był zorganizowany przyjazd do Sopotu?
Zapytaliśmy turystów, w jaki sposób zorganizowany był ich przyjazd do Sopotu.
Wykres 25. Czy przyjechała Pani/Pan do Sopotu grupą zorganizowaną, czy samodzielnie?
grupa
zorganizowana
2,5%

samodzielnie
97,5%

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród ankietowanych turystów, odwiedzających Sopot 97,5% przyjechało
samodzielnie (przyjazd przygotowany prywatnie), zaś 2,5% przybyło grupą zorganizowaną
przez instytucje (podawano: szkołę, harcerstwo, stowarzyszenie motocyklistów, ZUS).
4.4. Z kim przyjechali do Sopotu?
W przeprowadzanej ankiecie zapytaliśmy turystów z kim przyjechali do Sopotu sami czy z rodziną, czy przyjechali z dziećmi, z przyjaciółmi lub ze współpracownikami
(służbowo).
Wykres 26.

Czy przyjechała Pani/Pan do Sopotu z rodziną, z grupą przyjaciół, ze
współpracownikami czy samotnie?

ze
współpracownikami
0,3%

samotnie
11,9%

z rodziną
61,8%
z przyjaciółmi
26,0%

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród ankietowanych turystów, najwięcej przyjechało do Sopotu z rodziną 61,8%, z
przyjaciółmi 26%. Samotnie przyjechało 11,9%, a ze współpracownikami (służbowo) 0,3%.
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Spośród turystów, którzy przyjechali z rodziną lub z grupą przyjaciół, znajomych
42,9% przyjechało z dziećmi.
Wykres 27. Czy przyjechał Pan/Pani do Sopotu z dziećmi?
nie
57,1%

tak
42,9%

Podstawa, 87,8% ankietowanych, którzy przyjechali
z rodziną lub przyjaciółmi/znajomymi
Źródło: Instytut Eurotest

Turystom, którzy przyjechali z dziećmi, zadano pytanie, z iloma dziećmi przyjechali i w
jakim wieku są dzieci.
Wykres 28.

Z iloma dziećmi przyjechał Pan/Pani do Sopotu?

trojgiem i więcej
3,3%

jednym
65,8%

dwojgiem
30,9%

Podstawa, 42,9% ankietowanych, którzy przyjechali z dziećmi
Źródło: Instytut Eurotest

Z jednym dzieckiem przyjechało 65,8% turystów, z dwojgiem dzieci 30,9%, z
trojgiem i więcej dzieci przyjechało 3,3% (z tych, którzy przyjechali do Sopotu z dziećmi).
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W jakim wieku są dzieci, z którymi przyjechał Pan/Pani do Sopotu?

Wykres 29.
19 i więcej lat

1,2%

16-18 lat

6,5%

13-15 lat

16,8%

6-12 lat

36,8%

4-5 lat

41,9%

do 3 lat

26,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Podstawa, 42,9% ankietowanych, którzy przyjechali z dziećmi
Dane nie sumują się do 100%, bowiem dot. rodzin wielodzietnych
Źródło: Instytut Eurotest

Najwięcej ankietowanych turystów, przyjechało do Sopotu z dziećmi w wieku 4-5 lat
41,9% i w wieku 6-12 lat 36,8%. Następnie w wieku do 3 lat 26,7%, w wieku 13-15 lat
16,8%, w wieku 16-18 lat 6,5% i w wielu 19 lat i więcej 1,2%.
Turystom, którzy przyjechali z dziećmi, zadano również pytanie, czy w Sopocie jest
dobra infrastruktura turystyczna dla rodzin z dziećmi.
Wykres 30.
Czy Pana/Pani zdaniem w Sopocie jest dobra infrastruktura turystyczna dla
rodzin z dziećmi?

trudno powiedzieć
22,3%

tak
68,2%
nie
9,5%

Podstawa, 42,9% ankietowanych, którzy przyjechali z dziećmi
Źródło: Instytut Eurotest

Zdaniem 68,2% ankietowanych, którzy przybyli z dziećmi - w Sopocie jest dobra
infrastruktura turystyczna dla rodzin z dziećmi. Przeciwnego zdania jest 9,5% ankietowanych,
a 22,3% nie ma zdania na ten temat.
Osoby, które stwierdziły braki w infrastrukturze turystycznej dla rodzin z dziećmi podały, że
ich zdaniem brakuje:
- placów zabaw,
- atrakcji na plaży dla dzieci,
- boisk dla dzieci.
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4.5. Średnia ilość noclegów w Sopocie
Ankietowani turyści (ogółem), którzy nocowali w Sopocie, zatrzymywali się średnio
na około 7,9 noclegu. Średnia ilość noclegów turystów krajowych wynosiła 8,3 noclegu, a
średnia ilość noclegów turystów zagranicznych wynosiła 6,8 noclegu.
Tabela 3. Średnia ilość noclegów w Sopocie, w okresie letnim 2011 roku
Turyści

Średnia ilość noclegów

Turyści ogółem

7,9

Turyści krajowi

8,3

Turyści zagraniczni

6,8
Podstawa, turyści nocujący w Sopocie
Źródło: Instytut Eurotest
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4.6. Poziom wydatków turystów w Sopocie
Ankietowani turyści, wydali podczas pobytu w Sopocie w okresie letnim 2011 roku
kwoty od 15 zł do 9800 zł.
Tabela 4. Szacunkowe wydatki turystów średnio na jedną osobę dziennie, w Sopocie w
okresie letnim 2011 roku.
Turyści

Turyści krajowi

Turyści zagraniczni

Turyści jednodniowi bez noclegu

50 zł

99 zł

Turyści kilkudniowi z noclegiem

103 zł

191 zł
Źródło: Instytut Eurotest

Oszacowane średnie wydatki dzienne przez turystów krajowych „jednodniowych”
wynoszą 50 zł na jedną osobę, a turystów zagranicznych 99 zł dziennie na osobę. Średnie
wydatki turystów krajowych „kilkudniowych” wynoszą 103 zł dziennie na osobę, a turystów
zagranicznych 191 zł dziennie na osobę.
Tabela 5. Szacunkowe wydatki turystów średnio na jedną osobę, podczas pobytu w Sopocie
w okresie letnim 2011 roku.
Turyści

Turyści krajowi

Turyści zagraniczni

855 zł

1300 zł

Turyści kilkudniowi z noclegiem

Źródło: Instytut Eurotest

Oszacowane średnie wydatki turystów krajowych „kilkudniowych z noclegiem”
podczas pobytu w Sopocie wynoszą 855 zł na osobę, a turystów zagranicznych 1300 zł na
osobę.
Tabela 6. Szacunkowa struktura wydatków turystów, podczas pobytu w Sopocie w okresie
letnim 2011 roku.
Struktura wydatków w %
Turyści
Noclegi

Wyżywienie

Rozrywka

Komunikacja

Zakupy

inne

Łącznie

Turyści
zagraniczni

35,9%

38,9%

8,1%

4,1%

11,8%

1,2%

100%

Turyści
krajowi

41,1%

33,9%

9,6%

3,2%

6,1%

0,1%

100%

Źródło: Instytut Eurotest
inne wydatki, turyści podawali: mandaty za parkowanie, datki dla żebraków, naprawa samochodu.

Z dokonanych szacunków struktury wydatków ponoszonych przez turystów podczas
pobytu w Sopocie, wynika, że turyści zagraniczni najwięcej wydają na: wyżywienie 38,9% i
noclegi 35,9%, następnie na zakupy 11,8%, na rozrywkę 8,1% i na komunikację 4,1%, na
inne wydatki 1,2%.
Turyści krajowi najwięcej wydają na: noclegi 41,1% i na wyżywienie 33,9%,
następnie na rozrywkę 9,6%, na zakupy 6,1% i na komunikację 3,2%, na inne wydatki 0,1%.
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4.7. Cel przyjazdu do Sopotu

Wykres 31.

Jaki jest cel przyjazdu Pana/Pani do Sopotu?
turyści krajowi

turyści zagraniczni

89,4%
88,6%

wypoczynek

nauka

0,0%
0,8%

imprezy kulturalne,
rozrywkowe, sportowe

9,9%
7,4%
5,5%
2,6%

zakupy

służbowy

0,7%
2,3%

odwiedziny rodziny,
znajomych

inny

22,7%
19,2%
0,4%
2,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

inny: leczenie
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ można było podać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: Instytut Eurotest

Większość badanych turystów zagranicznych - 89,4% przyjechała do Sopotu w celu
wypoczynku. W odwiedziny do rodziny lub znajomych przyjechało 22,7% turystów
zagranicznych. Na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe przyjechało 9,9%
ankietowanych turystów zagranicznych. Na zakupy przybyło 5,5%, w celu służbowym
(biznesowym, załatwiania spraw firmy, na konferencję, szkolenie) przybyło 0,7%. W
„innym” celu przyjechało 0,4% zagranicznych turystów. Nie było osób, które przyjechały w
celu naukowym.
Wśród turystów krajowych 88,6%, przyjechało w celu wypoczynku, w celu
odwiedzin rodziny lub znajomych przyjechało 19,2% ankietowanych. Na imprezy kulturalne,
rozrywkowe i sportowe przyjechało 7,4% ankietowanych. Na zakupy przybyło 2,6% turystów
krajowych i w innym celu 2,6% turystów. W celu służbowym (biznesowym, załatwiania
spraw firmy, na konferencję, szkolenie) przybyło 2,3%. W celu naukowym przybyło 0,8%
ankietowanych.
4.8. Co zachęciłoby turystów do przyjazdu do Sopotu po za sezonem letnim?
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Ankietowani turyści zostali zapytani, czy przyjechaliby do Sopotu po za sezonem
letnim oraz co by ich zachęciło do przyjazdu.
Wykres 32. Co zachęciło by turystów do przyjazdu do Sopotu po za sezonem letnim?
atrakcyjna oferta SPA

3,8%
14,5%

atrakcyjna oferta uzdrowiskowa

23,0%

wydarzenia kulturalno rozrywkowe
6,6%

wydarzenia sportowe
promocje cen noclegów

19,2%
8,4%

promocje cen w gastronomii
promocje cen w sklepach

2,3%

inna atrakcja turystyczna

2,2%

inne

2,3%

nic, nie przyjadę

0%

38,6%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Dane nie sumują się do 100%, bowiem można było podać kilka odpowiedzi
Źródło: Instytut Eurotest
Jako wydarzenia kulturalno rozrywkowe podawano: występy światowych gwiazd, koncerty dawnych gwiazd,
imprezy dla młodzieży, festiwale na światowym poziomie.
Jako wydarzenia sportowe podawano: turnieje, mistrzostwa Europy i świata w Ergo Arenie, sporty motorowe.
Promocje cen noclegów podawano poziom 30% - 50%.
Promocje cen gastronomii podawano poziom 25% - 50%.
Promocje cen w sklepach podawano poziom 50% - 70%.
Jako inne atrakcje turystyczne podawano: Sylwester na Molo, plaża w zimie pod szklanym dachem.
Jako inne podawano: ciekawe konferencje i szkolenia, lepszy dojazd do Sopotu.

Największą część ankietowanych turystów 23% - do przyjazdu do Sopotu po za
sezonem letnim zachęciłyby wydarzenia kulturalno rozrywkowe (ankietowani wymieniali:
występy światowych gwiazd, koncerty dawnych gwiazd, imprezy dla młodzieży, festiwale na
światowym poziomie), na drugim miejscu była promocja cen noclegów (wg propozycji
ankietowanych promocja 30% - 50%) zachęciłaby 19,2% ankietowanych, atrakcyjna oferta
uzdrowiskowa zachęciłaby 14,5% ankietowanych.
Następnie: promocja cen w gastronomii (wg propozycji ankietowanych promocja 25%
- 50%) zachęciłaby do przyjazdu do Sopotu poza sezonem letnim 8,4% ankietowanych,
wydarzenia sportowe zachęciłyby 6,6% ankietowanych (ankietowani wymieniali: turnieje,
mistrzostwa Europy i świata w Ergo Arenie, sporty motorowe), atrakcyjna oferta SPA
zachęciłaby 3,8% ankietowanych , promocja cen w sklepach (wg propozycji ankietowanych
promocja 50% - 70%) 2,3% zachęciłaby 2,3% ankietowanych. „Inne” tj. ciekawe konferencje
i szkolenia oraz lepszy dojazd do Sopotu zachęciłoby do przyjazdu 2,3% ankietowanych.
„Inne atrakcje turystyczne” jak: Sylwester na Molo, plaża w zimie „pod szklanym dachem”
zachęciłyby do przyjazdu 2,2% ankietowanych.
Nic nie zachęciłoby do przyjazdu do Sopotu po za sezonem letnim 38,6%
ankietowanych turystów.
5. STRUKTURA BADANYCH TURYSTÓW
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5.1. Skąd przyjechali turyści?
Wśród ankietowanych turystów 73% pochodziło z Polski, a 27% z zagranicy.

Wykres 33.

Skąd pochodzili ankietowani turyści?

zagraniczni
27,0%

krajowi
73,0%

Źródło: Instytut Eurotest

Struktura ankietowanych turystów krajowych i zagranicznych wynika z ustaleń proporcji
doboru próby badania.

Skąd przyjechali turyści krajowi?
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Wykres 34.

Z jakiego województwa Pan/Pani przyjechał/a?

20%

18,8%

18%
15,6%

16%
14%
12%
9,8%

10%

9,1%

8%

6,9%

6,2%

5,9%

6%
3,0%

2,9%

Lubelskie

Lubuskie

4,0%

4%

3,9%

3,2%
2,3%

3,0%

2,9%

2,5%

2%

ZachodnioPomorskie

Wielkopolskie

WarmińskoMazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

KujawskoPomorskie

Dolnośląskie

0%

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród badanych turystów krajowych odwiedzających Sopot najliczniejsza część
pochodziła z województwa Mazowieckiego 18,8%, Pomorskiego 15,6%, KujawskoPomorskiego 9,8%, Śląskiego 9,1%, Łódzkiego 6,9%, Dolnośląskiego 6,2% i
Wielkopolskiego 5,9%.
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Skąd przyjechali turyści zagraniczni?
Wykres 35.

Z jakiego kraju Pan/Pani przyjechał/a?

13,4%

inny
Holandia

0,7%

Belgia

0,7%
1,1%

Japonia

5,2%

Francja

28,8%

Niemcy

14,9%

Anglia

9,0%

Szwecja

5,6%

Włochy

8,2%

Rosja

4,5%

Hiszpania

1,9%

Dania

1,1%

USA

0,5%

Finlandia
Norwegia

2,2%

Irlandia

2,2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

inne kraje: Indie, Białoruś, Litwa, Ukraina, Słowacja, Arabia Saudyjska, Chiny, Maroko, Węgry, Kanada,
Portugalia, Słowenia.
Źródło: Instytut Eurotest

W strukturze badanych turystów zagranicznych najwięcej przybyło do Sopotu z
Niemiec 28,8%, z Anglii 14,9%, ze Szwecji 9%, z Rosji 8,2%, z Włoch 5,6%, z Francji
5,2%.
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5.2. Struktura płci ankietowanych turystów

Wykres 36.

Struktura płci ankietowanych turystów zagranicznych i krajowych.

100%
90%
80%

49,3%

43,7%

70%
60%

mężczyzna

50%

kobieta

40%
30%

50,7%

56,3%

20%
10%
0%
zagraniczni

krajowi

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród turystów zagranicznych, kobiety stanowiły 50,7%, a wśród turystów
krajowych 56,3%. Mężczyźni stanowili 49,3% wśród turystów zagranicznych i 43,7% wśród
turystów krajowych.
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5.3. Struktura wieku ankietowanych turystów

Wykres 37.
Sopocie.

Struktura wiekowa turystów zagranicznych i krajowych przebywających w

4,6%

0,4%

100%

10,3%
11,4%

90%

66 i więcej

80%
28,6%

25,0%

70%

56-65 lat
40-55 lat

60%
25-39 lat

50%
19-24 lat

40%

41,2%

47,1%

15-18 lat

30%
20%
10%
0%

14,1%

12,1%
1,5%

3,7%

zagraniczni

krajowi

Źródło: Instytut Eurotest

Wśród zagranicznych turystów najwięcej było osób w wieku 25 do 39 lat 47,1% i w
wieku 40 do 55 lat 28,6%. Młodszych turystów, w wieku od 19 do 24 lat było 12,1% i w
wieku od 15 do 18 lat było 1,5%. Starszych turystów, w wieku od 56 do 65 lat było 10,3%,
a w wieku 66 lat i więcej 0,4%.
Wśród turystów krajowych najwięcej było osób w wieku od 25 do 39 lat
41,2% i w wieku od 40 do 55 lat było 25%. Młodszych turystów, w wieku od 19 do 24 lat
było 14,1%, a w wieku od 15 do 18 lat było 3,7%. Starszych turystów, w wieku od 56 do
65 lat było 11,4%, a w wieku 66 lat i więcej 4,6%.

Wojciech Wroński
Dyrektor Instytutu Eurotest
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