
HISZPANIA PRZYJĘŁA 56 MILIONÓW
ZAGRANICZNYCH TURYSTÓW W CIĄGU
DZIEWIĘCIU MIESIĘCY

Ponad 55,9 mln zagranicznych turystów odwiedziło Hiszpanię w
ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, o 183,5% więcej niż w
tym samym okresie 2021 roku, kiedy to przybyło 19,7 mln. Dokonali
oni wydatków w wysokości 68 137 mln euro, o 209,7% więcej,
według statystyk Frontur i Egatur opublikowanych przez Narodowy
Instytut Statystyczny (INE).

Do września, głównymi rynkami emisyjnymi były Wielka Brytania, z prawie 12 milionami turystów i
rocznym wzrostem o 414,6%; Francja, z ponad 7,9 milionami i wzrostem o 96,1% oraz Niemcy, z 7,7
milionami, 127,5% więcej.

Wspólnoty autonomiczne, które przyjęły najwięcej turystów to Baleary, z 11,6 mln i wzrostem o
128,8% w stosunku do tego samego okresu w 2021 roku; Katalonia, z 11,5 mln i wzrostem o 208,2%
oraz Wyspy Kanaryjskie, z 8,7 mln, wzrost o 272,1%.

Całkowite wydatki międzynarodowych turystów wzrosły o 209,7% od stycznia do września w
porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami poprzedniego roku, osiągając 68 137 mln euro,
według badania wydatków turystycznych (Egatur).

Wielka Brytania jest krajem, który dokonał największych wypłat, 20,2% całości. Za nią uplasowały
się Niemcy, z 13,3%, oraz Francja, z 9,6%.

Regionami autonomicznymi o najwyższych wydatkach były Baleary, z 19,7% całości, Katalonia, z
19,2% i Wyspy Kanaryjskie, z 18,4%.

Średnie wydatki wzrastają we wrześniu

W samym wrześniu 7,8 mln międzynarodowych turystów odwiedziło Hiszpanię, o 66,3% więcej niż w
tym samym miesiącu 2021 roku. 23% gości odpowiadało Wielkiej Brytanii, która pozostaje głównym
rynkiem źródłowym, a następnie Niemcom i Francji, z odpowiednio 1,1 mln i 932 255 turystami.

Na uwagę zasługuje również wzrost turystów ze Stanów Zjednoczonych (140,5%), Irlandii (80%) i
Włoch (70,4%).

Łączne wydatki turystów zagranicznych we wrześniu wyniosły 9,2 mld euro, czyli o 83% więcej niż w
tym samym miesiącu 2021 roku, kiedy odnotowano 5 mld.

Średnie wydatki na jednego turystę wyniosły 1.182 euro, co oznacza wzrost o 10% rok do roku.
Średnie dzienne wydatki wzrosły o 22,4% do 169 euro.

Średnia długość wyjazdów turystów międzynarodowych wyniosła we wrześniu siedem dni, o 0,8 dnia
mniej niż rok wcześniej.
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