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TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM  
W LATACH 2016 – 2018 
 

Wskaźniki natężenia ruchu turystycznego 
w województwie lubuskim w stosunku do liczby 
faktycznych mieszkańców lokowały je w pierwszej 
dziesiątce (miejsca od 6-10 wśród 16 województw) 
z wartością mniejszą od średniej krajowej, 
natomiast inne miary względne, charakteryzujące 
turystykę województwa lubuskiego były niższe, 
lokując je na miejscu 11-13. 

 

 

 

Według stanu z końca lipca 2018 r. w 300 lubuskich obiektach noclegowych na podróżnych 
czekało 18,5 tys. miejsc noclegowych. 

W 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 687,8 tys. turystów (o 4,0% 
więcej niż przed rokiem), którym udzielono 1429,5 tys. noclegów (wzrost w skali roku o 5,0%). 

W 2018 r. najwięcej noclegów udzielono w powiecie słubickim (242,7 tys.) oraz świebodzińskim 
(240,8 tys.), co stanowiło odpowiednio 17,0% i 16,8% ogólnej liczby noclegów udzielonych  
w województwie. Z najmniejszej liczby noclegów turyści skorzystali w powiecie nowosolskim – 
25,7 tys., tj. 1,8% ogółu. 

Najwięcej turystów zagranicznych (177,6 tys.) odwiedzających województwo lubuskie w 2018 r. 
przybyło z Europy, (67,0% to obywatele Unii Europejskiej), tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. 
Mieszkańcy Europy odwiedzający województwo lubuskie pochodzili głównie z:  Niemiec, Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Łotwy. 

W województwie lubuskim gościli także turyści z innych kontynentów, m.in.: 2,1 tys. turystów 
z Ameryki Północnej, 1,5 tys. – z Azji, 0,3 tys. – z Ameryki Południowej i Środkowej, 0,2 tys. – 
z Afryki i 0,1 tys. – z Australii i Oceanii. 

W końcu lipca 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowały 233 placówki 
gastronomiczne, tj.  o 14 mniej niż w roku poprzednim. 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016 – 2018”, 
która jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielona-
gora.stat.gov.pl/ 

 

 687,8 tys.  

– liczba turystów korzystają-
cych z noclegów w 2018 r.  

W województwie lubuskim na 
1 km2 powierzchni przypadało 
średnio 1,3 miejsc noclego-
wych.  

Przeciętny obiekt noclegowy 
województwa dysponował 62. 
miejscami noclegowymi.  

Najwięcej noclegów udzielono 
w lipcu – 242,6 tys. i w sierpniu – 
238,6 tys., z tego turystom za-
granicznym: w lipcu – 34,0 tys. 
i w sierpniu – 35,7 tys. noclegów.

Mieszkańcy Europy odwie-
dzający w 2018 r. wojewódz-
two lubuskie pochodzili 
głównie z Niemiec – 30,9%. 


