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Gdaƒsk jest trzecim w kraju, po Warszawie i Krakowie,
miastem najch´tniej i najcz´Êciej odwiedzanym przez
turystów. Przyje˝d˝ajàcy do nas bardzo chwalà goÊcinnoÊç gdaƒszczan, podnoszà walory Starego i G∏ównego
Miasta. Postulujà jednak zwi´kszenie liczby miejsc parkingowych w mieÊcie.

Gdaƒsk atrakcyjny
dla turystów

by poznaç opinie turystów odwiedzajàcych Gdaƒsk i zorientowaç
si´, czy nasze miasto mo˝na uznaç za
atrakcyjne, Urzàd Miejski przeprowadzi∏ badania wÊród osób przebywajàcych nad Mot∏awà. Ankiet´ z 43 pytaniami wype∏ni∏o ∏àcznie 1009 goÊci,
w tym 754 turystów krajowych oraz
255 przyby∏ych z zagranicy. Od ludzi
spacerujàcych po naszym mieÊcie
chcieliÊmy si´ dowiedzieç m.in. po co
przyjechali do Gdaƒska, które jego
ulice, zakàtki, zabytki odwiedzajà najcz´Êciej i dlaczego. ProsiliÊmy ponadto o ocen´ komunikacji miejskiej, dost´pnoÊci i zakresu informacji turystycznej, bezpieczeƒstwa, a tak˝e
˝yczliwoÊci gdaƒszczan. Interesowa∏a
nas równie˝ opinia o atrakcyjnoÊci
naszego miasta.
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TuryÊci zagraniczni
WÊród badanych turystów zagranicznych odwiedzajàcych Gdaƒsk ponad
48 proc. stanowili Niemcy, wi´cej ni˝
28 proc. – Szwedzi, oko∏o 8 proc. przyjecha∏o z Wielkiej Brytanii, a 7 proc.
– z USA. Prawie 48 proc. goÊci ze Êwiata by∏o w Gdaƒsku po raz pierwszy,
a 58 proc. wycieczkowiczów pokona∏o
wiele kilometrów po to, by zwiedziç
tysiàcletnie miasto nad Ba∏tykiem.
Oprócz Gdaƒska 72 proc. badanych,
przy okazji pobytu w naszym mieÊcie,
odwiedzi∏o równie˝ Sopot, a 53 proc.
Gdyni´. Natomiast inne, poza Trójmiastem, miejscowoÊci zwiedza∏o ponad 13 proc. badanych turystów. By∏

to g∏ównie Pó∏wysep Helski oraz Malbork. SpoÊród miejsc, które zwiedzali
turyÊci zagraniczni, 80 proc. wymieni∏o Stare i G∏ówne Miasto, a ponad
43 proc. dotar∏o na Westerplatte. TuryÊci podkreÊlali ˝yczliwy stosunek
gdaƒszczan do przyjezdnych; takie
zdanie mia∏o na temat mieszkaƒców
naszego miasta a˝ 90 proc. badanych.
Z kolei 53 proc. respondentów uzna∏o
za dobrà i bardzo dobrà dost´pnoÊç informacji turystycznej. Odwiedzajàcy
Gdaƒsk najbardziej zauroczeni sà Starym i G∏ównym Miastem. Pytani o to,
co chcieliby poprawiç w mieÊcie, podkreÊlali g∏ównie niedostatecznà liczb´
miejsc parkingowych oraz zbyt ma∏o
toalet. Natomiast bardzo dobrà i dobrà ocen´ a˝ 69 proc. badanych wystawi∏o bezpieczeƒstwu w mieÊcie i porzàdkowi.
TuryÊci krajowi
Najwi´cej osób przyjecha∏o do nas
z województwa ∏ódzkiego – 13 proc.,
nieco mniej z ma∏opolskiego – 11 proc.
a z mazowieckiego i lubelskiego po
oko∏o 10 proc.
Prawie 72 proc. badanych uwa˝a,
˝e Gdaƒsk jest obecnie lepiej przygotowany do przyj´cia turystów ni˝ by∏
wówczas, gdy byli tu poprzednio, bo
ponad 75 proc. odpowiadajàcych przyjecha∏o do Gdaƒska nie po raz pierwszy. Rodacy, tak jak i turyÊci zagraniczni, przy okazji pobytu w Gdaƒsku
odwiedzili równie˝ Sopot (75 proc.)
oraz Gdyni´ (48 proc.), a tak˝e inne
miejscowoÊci na Wybrze˝u (17 proc.).
Podobnie przedstawiajà si´ te˝ upodobania goÊci krajowych i zagranicznych pod wzgl´dem najcz´Êciej odwiedzanych miejsc; TuryÊci z Polski
(84 proc. badanych) na pierwszym
miejscu wymieniajà gdaƒskà starówk´, a 50 proc. z nich z regu∏y jedzie
tak˝e na Westerplatte. Z kolei w ran-

kingu atrakcyjnoÊci turystycznej
miast 86 proc. respondentów uzna∏o,
˝e Gdaƒsk wypada lepiej od Warszawy, dla 65 proc. nasze miasto jest
atrakcyjniejsze od Poznania, dla
63 proc. – od Torunia, 57 proc. badanych stawia wy˝ej atrakcyjnoÊç turystycznà Gdaƒska ni˝ Wroc∏awia, a 70
proc. ni˝ Szczecina, zaÊ 76 proc. daje
Gdaƒskowi pierwszeƒstwo przed
Gdynià. ZostaliÊmy pokonani jedynie
prze Kraków, gdy˝ 48 proc. badanych
uwa˝a miasto z Wawelem za atrakcyjniejsze turystycznie od Gdaƒska.
Nieêle w tej ocenie wypad∏a równie˝ komunikacja miejska; 48 proc.
badanych wystawi∏o jej not´ bardzo
dobrà i dobrà. Podobnie wysokie notowania, czyli bardzo dobry i dobry,
uzyska∏a u 59 proc. turystów krajowych dost´pnoÊç informacji turystycznej w mieÊcie. Tak samo 62 proc.
uzna∏o za bardzo dobry i dobry stan
sanitarny, czystoÊç i porzàdek w mieÊcie, natomiast a˝ 67 proc. równie wysoko oceni∏o stan bezpieczeƒstwa
w Gdaƒsku.
W sumie prawie wszyscy, bo a˝
98 proc. ankietowanych, by∏o bardzo
zadowolonych z pobytu w Gdaƒsku.
Najbardziej podoba∏o si´ im Stare
i G∏ówne Miasto oraz wspania∏a atmosfera. Uwa˝ali te˝, ˝e w sezonie by∏o du˝o wszelkich imprez. Narzekali
natomiast na zbyt ma∏à liczb´ miejsc
parkingowych oraz niedostatek toalet.
Nasi respondenci uwa˝ajà ponadto, ˝e
po to, aby zach´ciç turystów do cz´stszego odwiedzania Gdaƒska, trzeba
bardziej promowaç miasto i jednak organizowaç w sezonie jeszcze wi´cej
imprez rozrywkowych.
Na podstawie przeprowadzonych
badaƒ b´dzie opracowany raport,
a wnioski z niego pozwolà na wypracowanie w∏aÊciwych form promocji
turystycznej Gdaƒska. ■

