
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

11.03.2019 r. Turyści na Podkarpaciu w 2018 roku 
 

W województwie podkarpackim nieznacznie wzrosła 
liczba turystów korzystających z obiektów 
noclegowych. Udzielono również więcej noclegów. 
Mniej natomiast było turystów zagranicznych.  

W 2018 roku z turystycznych obiektów noclegowych 
skorzystało 1,3 mln osób, w tym 151,0 tys. z zagranicy. 
Z noclegów w hotelach skorzystało łącznie 751,1 tys. 
osób. W ciągu całego 2018 roku we wszystkich 

obiektach noclegowych udzielono 3,5 mln noclegów. 

W ub. roku na Podkarpaciu funkcjonowały 642 turystyczne obiekty noclegowe, w tym 149 
hoteli. Łącznie było o 60 obiektów więcej niż w 2017 roku. 

Ogólna liczba turystów wybierających noclegi na Podkarpaciu w 2018 roku była o 37,4 tys. 
wyższa niż w 2017 roku. Mniej było natomiast turystów zagranicznych (o 11,7 tys. osób). 
Natomiast noclegów w 2018 roku wszystkim turystom udzielono o 155,4 tys. więcej niż rok 
wcześniej. 

Turyści w Rzeszowie 

Z turystycznych obiektów noclegowych w Rzeszowie w 2018 roku skorzystało 272,7 tys. osób, 
w tym 69,8 tys. z zagranicy. Wszystkim turystom udzielono łącznie 395,2 tys. noclegów (97,0 
tys. turystom z zagranicy).  

W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem ogólna liczba turystów korzystających z noclegów 
wzrosła o 722 osoby, natomiast turystów zagranicznych zmalała o 9,7 tys. Ogółem turystom 
w 2018 roku udzielono o 976 noclegów mniej niż w 2017 roku.    

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

Turystyczne obiekty noclegowe 
na Podkarpaciu dysponowały 
34,7 tys. miejscami noclego-
wymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku w Rzeszowie funk-
cjonowało 46 turystycznych 
obiektów noclegowych, dyspo-
nujących 3,9 tys. miejscami 
noclegowymi 

3,1% 
Wzrost liczby turystów w 2018 
roku w porównaniu z 2017 ro-
kiem 
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