
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

22.11.2019 r. Turyści w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 
 

Wzrosła liczba turystów odwiedzających 
województwo podkarpackie. W pierwszych trzech 
kwartałach br. więcej było również udzielonych im 
noclegów, w porównaniu z okresem I-III kwartał  
2018 roku. Mniej natomiast w pierwszych trzech 
kwartałach br. było turystów zagranicznych niż w tym 
samym okresie 2018 roku. 

Od stycznia do września 2019 roku z 652 turystycznych 
obiektów noclegowych* na Podkarpaciu skorzystało 

1012,4 tys. turystów, w tym 111,6 tys. z zagranicy. Połowa polskich turystów (506,4 tys. osób) 
i większość turystów zagranicznych (87,2 tys. osób) wybierała hotele. 

Udzielono łącznie 2858,3 tys. noclegów, z czego 211,6 tys. noclegów turystom zagranicznym. 
Stopień wykorzystania pokoi w opisywanym okresie wyniósł 41,8%. 

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku z turystycznych obiektów noclegowych na 
Podkarpaciu skorzystało ogółem 28,6 tys. turystów więcej niż w tym samym okresie  
2018 roku. Udzielono również więcej (o 33,0 tys.) noclegów. Mniej natomiast (o 5,2 tys.) było 
turystów zagranicznych, w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami 2018 roku. Również liczba 
udzielonych im noclegów była niższa (o 16,9 tys.). 

Turyści w Rzeszowie 

W okresie I-III kwartał 2019 roku z 46 turystycznych obiektów noclegowych w Rzeszowie 
skorzystało 229,9 tys. osób, w tym 53,9 tys. turystów zagranicznych. Udzielono łącznie  
332,6 tys. noclegów, z czego 79,5 tys. noclegów turystom zagranicznym. 

Łączna liczba turystów w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku była wyższa o 30,1 tys., 
w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku. Natomiast liczba turystów z zagranicy 
pozostawała na zbliżonym poziomie.  

*Turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc.   

 

 

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 
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Prawie 89% turystów w Rze-
szowie na noclegi wybierała 
hotele 2,9% 

Wzrost liczby turystów na Pod-
karpaciu w okresie I-III kwartał 
2019 w porównaniu z tym sa-
mym okresem 2018 roku 



 


