
27 września - Światowym 
Dniem Turystyki

Czy wiesz, że…

 Turystyka wytwarza 10% globalnego PKB,
 1 z 11 miejsc pracy na świecie przypada

na turystykę,
 Wartość eksportu wytwarzanego przez

turystykę to ponad 1,5 biliona USD rocznie, tj.
7% całego światowego eksportu i 30%
światowego eksportu usług,

 Turystyka jest czwartą największą kategorią
eksportu światowego, zaraz za surowcami,
chemikaliami i żywnością, a przed produkcją
motoryzacyjną,

 W 2014 roku po świecie podróżowało ponad 1,1
miliarda turystów,

 UNWTO zakłada, że do roku 2030 liczba
turystów osiągnie 1,8 miliarda,

 Turystyka odpowiada za 5% emisji gazów
cieplarnianych (4% powstaje podczas
przemieszczania się środkami transportu,
a tylko 1% to skutek zakwaterowania i innych
czynności turystycznych),

 W niektórych państwach rozwijających się,
a przede wszystkim w małych, wyspiarskich
państwach, turystyka odpowiada za 25% PKB.

Źródło:

Urząd Statystyczny 
w Zielonej Górze

519 jezior o łącznej 
powierzchni 13010 ha
w tym 62 jeziora 
o pow. powyżej 50 ha

418 rzek o łącznej 
długości 4600 km
ponad 70 km 
szlaków kajakowych

121 parków

789 zieleńców
38,1% powierzchni 
województwa to 
obszary prawnie 
chronione 2686 km szlaków 

i 521 km ścieżek 
rowerowych

2943 km szlaków 
pieszych

Lasy zajmują 
49,3% powierzchni 
województwa
Na 100 mieszkańców 
przypada 67,7 ha lasu

Przeciętny czas pobytu turysty w
turystycznym obiekcie noclegowym
województwa lubuskiego wyniósł
2,2 dnia (w 2015 r. – 2,1 dnia), tj.
o pół dnia mniej niż wynosi średnia
krajowa.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Statystycznego http://zielonagora.stat.gov.pl/
w zakładce: Opracowania bieżące/Opracowania sygnalne: „Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.”

Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.

Dlaczego Lubuskie?

W turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało
się 606,8 tys. turystów (o 1,5% mniej niż przed
rokiem), którym udzielono 1331,0 tys. noclegów
(wzrost w skali roku o 3,2%). Wśród ogółu
korzystających z noclegów w turystycznych
obiektach noclegowych 76,3% (463,1 tys.)
stanowili turyści krajowi, a 23,7% (143,7 tys.) –
turyści zagraniczni.

Najwięcej noclegów udzielono w powiecie świebodzińskim (232,3 tys.) oraz
słubickim (170,8 tys.) i strzelecko-drezdeneckim (131,5 tys.). Z najmniejszej
liczby noclegów turyści skorzystali w powiecie żarskim (27,2 tys.).

W końcu lipca w turystycznych obiektach
noclegowych funkcjonowało 225 placówek
gastronomicznych. Zdecydowanie przeważały
restauracje oraz bary i kawiarnie, w które
najliczniej wyposażone były hotele. Stołówki
dominowały w ośrodkach szkoleniowo-
wypoczynkowych i ośrodkach wczasowych.
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Stan w dniu 31 lipca 2016 r.

Badana zbiorowość turystycznych obiektów
noclegowych (posiadających 10 i więcej
miejsc noclegowych) liczyła 289 jednostek.

http://www.unic.un.org.pl/
http://www.unic.un.org.pl/
http://zielonagora.stat.gov.pl/

