
WZROST LICZBY TURYSTÓW
PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO NIEMIEC

Niemcy stają się coraz bardziej atrakcyjne dla zagranicznych turystów.
A tak przynajmniej wynika z badania zatytułowanego „Trendy w
turystyce przyjazdowej w Niemczech 2012”, które zostało
przeprowadzone przez ForwardKeys. Okazuje się bowiem, że w ciągu
pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku odnotowano 9%-owy
wzrost przyjazdów do Niemiec. Wartą uwagi jest także zrównoważona
dynamika rosnących danych.

 

Wśród najchętniej odwiedzanych przez turystów miast wymienić należy przede wszystkim Frankfurt,
Berlin i Monachium. Aż 25% wszystkich przyjazdów do Niemiec kończy się we Frankfurcie. Kolejne
21% wybiera Berlin i Frankfurt, zaś 12% Dusseldorf.

Warto jednak zaznaczyć, że coraz więcej turystów wybiera obecnie Berlin i to właśnie
stolica Niemiec jest główną przyczyną tak wysokiego wzrostu odnotowanego w ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku. W ciągu tego okresu, liczba przyjazdów do
Berlina wzrosła bowiem aż o 30%, podczas gdy przyrost w przypadku Frankfurtu i Monachium
wyniósł jedynie 6%, a w przypadku Dusseldorfu – 2%.

Z raportu wynika jednak, że profil demograficzno-społeczny turystów przyjeżdżających do Berlina
znacznie różni się od profilu turystów odwiedzających inne niemieckie miasta. Otóż, do Berlina
znacznie częściej, niż w przypadku innych miast turyści przyjeżdżają w grupach (tylko 40%
podróżuje samotnie, podczas gdy dla reszty kraju średnia wynosi 64%).

Również okres pobytu w przypadku Berlina jest krótszy, albowiem jedynie 22% odwiedzających
stolicę Niemiec zostaje tam na dłużej, niż 5 dni. Średnia dla pozostałych miast wynosi 31%. Ponadto,
czas pomiędzy rezerwacją a odbyciem wycieczki do Berlina (powyżej 60 dni) wynosi 45%, podczas
gdy w pozostałych miastach to zaledwie 25%. Powyższe dane dość jednoznacznie potwierdzają
zatem ewidentną popularność Berlina w ostatnim czasie.

Analiza obecnej sytuacji I trendów rezerwacji sezonowych oznacza, że Niemcy prawdopodobnie
utrzymają tę tendencję w najbliższych miesiącach. Przewiduje się więc, że średni wzrost liczby
przyjazdów do Niemiec w ciągu trzech ostatnich miesięcy bieżącego roku wyniesie 9,1%, podczas
gdy dla innych krajów Europy Zachodniej, ma to być jedynie 4,1%.

Szczegółowa analiza sytuacji pokazuje jednak, że wzrost liczby turystów nie będzie skorelowany z
dotychczas liczącymi się krajami, z których to przyjeżdżało najwięcej turystów do Niemiec. Według
wstępnych szacunków najwięcej podróżnych powinno przyjechać z Włoch (wzrost o 9,8%), z USA
(wzrost o 3,8%) i z Francji (1,3%). Spaść może natomiast liczba przyjazdów z Hiszpanii (spadek o
11,3%) i z Wielkiej Brytanii (spadek o 0,2%).

Podsumowując, do 9,1%-owego wzrostu przyczynić mają się przede wszystkim turyści z pozostałych
krajów. Dużym wyzwaniem dla Niemiec będzie więc próba zachęcenia turystów z krajów
wschodzących do ponownych przyjazdów w kolejnych latach.
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