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Informacja prasowa 

Turystyka w Kujawsko-Pomorskim w 2016 r. 
  
  Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego badaniem KT-1 objęto 392 turystyczne obiekty 

noclegowe, w tym 322 obiekty całoroczne (stan w dniu 31 lipca 2016 r.). 

Bazę turystyczną w województwie tworzyło: 186 obiektów hotelowych oraz 206 pozostałych obiektów.  

W porównaniu ze stanem z końca lipca 2015 r. liczba obiektów noclegowych w województwie zwiększyła 

się o 2,5%, co plasuje Kujawsko-Pomorskie na 5 lokacie wśród wszystkich województw. 

 

  W turystycznych obiektach noclegowych (w końcu lipca 2016 r.) w województwie kujawsko-  

-pomorskim było 29,8 tys. miejsc noclegowych. W stosunku do poprzedniego roku, ogólna liczba miejsc 

noclegowych zwiększyła się o 1,7%. 

 W końcu lipca 2016 r. najwięcej obiektów noclegowych zlokalizowanych było w powiecie 

aleksandrowskim (51) i w miastach na prawach powiatu – w Toruniu (46) i w Bydgoszczy (39). Osoby 

odwiedzające województwo kujawsko-pomorskie w 2016 r. najczęściej korzystały z noclegów  

w m. Toruniu – 346,8 tys. (29,1% ogółu korzystających w województwie), w m. Bydgoszczy – 191,4 tys. 

(16,0% ogółu) oraz w powiatach aleksandrowskim – 148,4 tys. (12,4% ogółu) i inowrocławskim – 65,2 tys. 

(5,5% ogółu). 
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 W 2016 r. z turystycznych obiektów noclegowych na terenie województwa kujawsko- 

-pomorskiego skorzystało 1193,2 tys. turystów, tj. o 8,4% więcej niż przed rokiem. Turyści najczęściej 

wybierali obiekty hotelowe; w tego typu obiektach zatrzymało się 851,5 tys. osób (71,4 % ogółu 

korzystających z noclegów w województwie). 

 Województwo kujawsko-pomorskie chętnie odwiedzali turyści zagraniczni. W 2016 r. stanowili 

10,0% ogółu korzystających z obiektów noclegowych w naszym regionie; w skali roku zaobserwowano 

wzrost liczby turystów o 8,9%. Spośród 120,5 tys. turystów zagranicznych, korzystających z noclegów  

w województwie najwięcej pochodziło z państw Unii Europejskiej (74,1% ogółu cudzoziemców). 

Niezmiennie, najliczniejszą grupą odwiedzającą nasz region byli turyści pochodzący z Niemiec (stanowili 

28,9% ogółu turystów zagranicznych w województwie), a także z: Wielkiej Brytanii (7,7%), Francji (5,8%), 

Ukrainy (5,2%), Stanów Zjednoczonych Ameryki (4,9%), Włoch (4,7%) oraz Rosji (4,5%). Obcokrajowcy, 

podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wybierali noclegi w hotelach (85,8% wszystkich turystów 

zagranicznych korzystających z noclegów). Z obiektów tych skorzystało o 7,6% więcej turystów 

zagranicznych niż w 2015 r. 

 Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker 
tel. 52 36 69 349 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 

 
Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 
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