


Dokąd w 2019 roku pojechać na letnie wakacje – 

nad Bałtyk czy do popularnego kurortu za granicę? 

Różnica w cenie tygodniowego wypoczynku nad 

polskim morzem, a pod palmami w jednym  

z ciepłych krajów może wynieść zaledwie 200 zł.

W poniższym raporcie porównaliśmy ze sobą koszty 

samodzielnie zorganizowanego, tygodniowego 

wypoczynku nad Bałtykiem i za granicą. Pod uwagę 

wzięliśmy ceny noclegów, wyżywienia i dojazdu do 

najpopularniejszych kurortów w Polsce, a także  

w Bułgarii, Chorwacji, Egipcie, Grecji, Turcji oraz we 

Włoszech.



Ile kosztują wakacje nad Bałtykiem w 2019 roku?

Źródło: opracowanie własne na podstawie airbnb.pl, tripadvaisor.pl, skyscanner.com

W ubiegłym roku Polacy najchętniej 

wypoczywali nad Bałtykiem w Kołobrzegu, 

Międzyzdrojach i Sopocie. Najbardziej 

turystom opłaca się samodzielnie wynająć 

prywatną kwaterę, np. za pomocą serwisu 

airbnb.com. 

W 2019 r. najtaniej tydzień nad Bałtykiem 

można spędzić w Kołobrzegu (od około 

1 700 zł za osobę) i Sopocie (od 1 800 zł). 

Najdrożej jest w Międzyzdrojach  

(od 2 500 zł). 

Przybliżona cena 7-dniowego pobytu dla 1 osoby w okresie lipiec-sierpień,  
w skład średniej ceny wchodzą koszty dojazdu z Warszawy, 7 noclegów 

Airbnb, 7 śniadań i 7 obiadów w lokalu

Sopot

1 800 z

Ko obrzeg

1 700 z

Mi dzyzdroje

2 500 z

mailto:https://www.airbnb.com/?subject=


Kołobrzeg – relaks w polskiej stolicy SPA

Ile kosztuje pobyt w Kołobrzegu w 2019 roku?

Kołobrzeg to najtańszy z popularnych ośrodków nad 

Bałtykiem. Za tygodniowy pobyt w nim zapłacimy 

od około 1 200 do 2 100 zł za osobę w przypadku:

 

 

W droższym wariancie cena wyjazdu do Kołobrzegu 

wzrośnie od około 3 300 do 5 200 zł za osobę, jeśli 

będziemy nocować w 3-gwiazdkowym hotelu  

z pełnym wyżywieniem.

noclegu w prywatnej kwaterze,

odżywiania się w lokalnych restauracjach,

dojazdu samochodem z Warszawy do kurortu

 Kołobrzeg

W lesie w Kołobrzegu 

znajduje sią najstarszy polski 

dąb – Bolesław. Ma ponad 

800 lat, a słynny Bartek 

około 670.

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Dojazd z Warszawy 
samochodem

Ubezpieczenie

Wyżywienie pełne

230-500 zł/noc

100-200 zł/noc

200 zł

 od 233 zł/dzień

 od 1,2 zł/dzień

Śniadanie  
w restauracji

Obiad  
w restauracji

Wynajęcie parawanu

Latarnia morska 

Piwo

Lody

Muzem 3d

30 zł/dzień

8 zł

od 9 zł

od 3 zł

20 zł

15-30 zł

20-50 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 

cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl



Sopot – spacer po najdłuższym drewnianym molo w Europie

Ile kosztuje pobyt w Sopocie w 2019 roku?

W Sopocie nocleg w prywatnej kwaterze może być 

nawet trzykrotnie tańszy niż w hotelu. Doliczając 

do kosztów pobytu samodzielne odżywianie się 

w restauracjach i dojazd samochodem, cena 

tygodniowych wakacji wyniesie od około 1 300 do  
2 300 zł za osobę.

W sezonie letnim w Sopocie doba w 3-gwiazdkowym 

hotelu może kosztować nawet 600 zł. W efekcie 

tygodniowy wypoczynek może kosztować od około 

3 400 do 6 000 zł za osobę. Na wzrost ceny wakacji 

wpłynie również dopłata za pełen pakiet posiłków 

serwowanych w hotelowej restauracji.

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Dojazd z Warszawy 
samochodem

Ubezpieczenie

Wyżywienie pełne

200-600 zł/noc

100-200 zł/noc

125 zł

 od 265 zł/dzień

 od 1,2 zł/dzień

Śniadanie  
w restauracji

Obiad  
w restauracji

Wynajęcie parawanu

Wejscie na molo

Piwo

Lody

Zwiedzanie opery leśnej

10 zł/dzień

8 zł

od 8 zł

od 4 zł

7 zł

10-20 zł

50-100 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: tripadvaisor.pl, booking.com, cenynaswiecie.pl, 
radiogdansk.pl, rankomat.pl, airbnb.pl

Sopockie molo to najdłuższa 

tego typu drewniana 

konstrukcja w Europie. Liczy 

511,5 m długości.

 Sopot



Międzyzdroje – zabawa w polskiej stolicy gwiazd

Ile kosztuje pobyt w Międzyzdrojach w 2019 roku?

Międzyzdroje są najdroższym kurortem nad 

Bałtykiem. Aby nie przepłacić za pobyt, warto 

poszukać z dużym wyprzedzeniem prywatnej 

kwatery i lokalu z tanimi posiłkami. W takim 

wariancie po doliczeniu kosztów dojazdu 

samochodem, cena tygodniowych wakacji wyniesie 

od około 1 500 do 2 400 zł za osobę.

Osoby z zasobniejszym portfelem mogą wybrać 

nocleg w 3-gwiazdkowym hotelu. W pakiecie  

z pełnym wyżywieniem za tygodniowy pobyt 

zapłacą od 3 300 do 6 300 zł za osobę.

Międzyzdroje

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Dojazd z Warszawy 
samochodem

Ubezpieczenie

Wyżywienie pełne

300-700 zł/noc

150-200 zł/noc

200 zł

 od 160 zł/dzień

 od 1,2 zł/dzień

Śniadanie  
w restauracji

Obiad  
w restauracji

Wynajęcie parawanu

Planetarium

Piwo

Lody

Bałtycki Park Miniatur

10 zł/dzień

15 zł

od 8 zł

od 4,5 zł

20 zł

10-30 zł

20-80 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: tripadvaisor.pl, booking.com, cenynaswiecie.pl,  

adiogdansk.pl, rankomat.pl, airbnb.pl

Międzyzdroje to polskie 

Hollywood. Słynie  

z Promenady Gwiazd, na 

której swoje dłonie odcisnęli 

wybitni polscy artyści filmowi.



Ile kosztują wakacje za granicą w 2019 roku?

Źródło: opracowanie własne na podstawie airbnb.pl, tripadvaisor.pl, skyscanner.com

Przybliżona cena 7-dniowego pobytu dla 1 osoby w okresie lipiec-sierpień,  
w skład średniej ceny wchodzą koszty dojazdu z Warszawy, 7 noclegów 

Airbnb, 7 śniadań i 7 obiadów w lokalu

Według raportu Polskiej Izby Turystyki,  

w ubiegłym roku Polacy najchętniej spędzali 

letnie wakacje w Bułgarii, Chorwacji, Egipcie, 

Grecji, Turcji i we Włoszech.

W 2019 roku najtaniej za samodzielnie 

zorganizowany 7-dniowy wyjazd zapłacimy 

w Turcji (od około 2 000 zł), a najdrożej 

w Chorwacji i Egipcie (od około 3 200 zł). 

Porównaliśmy ze sobą ceny tygodniowego 

pobytu na Riwierze Tureckiej, Sycylii i Rodos,  

a także w Słonecznym Brzegu, Dubrowniku  

i Hurghadzie. 



Turcja – najtańszy urlop za granicą w pełni słońca

Ile kosztują wakacje w Izmirze (Riwiera Turecka)?

Izmir

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

200-400 zł/noc

50-150 zł/noc

25-50 zł/noc

325 zł

 od 149 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

12-45 zł

10-16 zł

10 zł

25 zł

50-150 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 

cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

nocowania w prywatnej kwaterze,

lotu z Warszawy w obie strony,

kupowania śniadań i obiadów w lokalnych 
restauracjach.

W Izmirze urodził się słynny 

grecki poeta Homer. Wówczas 

miasto nosiło nazwę Smyrna.

Turcja jest najtańszym kierunkiem letnich wyjazdów 

Polaków za granicę. Tygodniowy wypoczynek w Izmirze 

i okolicznych kurortach na Riwierze Tureckiej może 

kosztować od około 1 300 do 2 600 zł za osobę  
w przypadku:

Nieco droższy może być wypoczynek w hotelu. Tygodniowy 

pobyt w 3-gwiazdkowym standardzie z pełnym wyżywieniem 

to wydatek od około 2 800 do 4 200 zł za osobę.



Planując wakacje w Turcji, warto rozważyć organizację wyjazdu 

„na własną rękę”. Biorąc pod uwagę obecny kurs tureckiej waluty 

w stosunku do złotego, mamy szansę zaoszczędzić dzięki temu 

pieniądze, a co najważniejsze - odkryć prawdziwą Turcję, z dala 

od tłumów turystów. Co prawda, ceny lotów nad Bosfor nie 

należą do najniższych, jednak koszty pobytu, wyżywienia oraz 

zakwaterowania potrafią miło zaskoczyć. 

Na miejscu warto stołować się w restauracjach uczęszczanych 

przez lokalnych mieszkańców, serwujących typowe dania 

tureckiej kuchni. Zamiast taksówki, polecam komunikację 

miejską oraz dolmusze - małe busy pasażerskie, kursujące wzdłuż 

głównych ulic tureckich metropolii, jak również między miastami. 

Miłośnicy zwiedzania powinni również rozważyć zakup tzw. „karty 

muzealnej”, która upoważnia do zwiedzenia wielu popularnych 

stanowisk archeologicznych oraz muzeów.

radzi Agnieszka Wawrzyniak, Autorka bloga podróżniczego  

StykKultur.pl oraz przewodnika po północno-zachodniej Turcji.

Porada podróżnika:

https://stykkultur.pl/


Bułgaria – zabawa do białego rana nad Słonecznym Brzegiem

Ile kosztują wakacje w Burgas (Słoneczny Brzeg, Bułgaria)?

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

100-250 zł/noc

100-250 zł/noc

20-50 zł/noc

196 zł

 od 244 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

33-88 zł

13-65 zł

4,4 zł

13 zł

40-80 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 
cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

samodzielnego jedzenia obiadów i kolacji  
w restauracjach wraz z lotem z Warszawy 
w obie strony, cena tygodniowych wakacji 
wyniesie od około 1 200 do 2 600 zł za osobę,

wykupienia pakietu posiłków  
w 3-gwiazdkowym hotelu, za 7-dniowy pobyt 
trzeba zapłacić od około 2 200 do 3 300 zł  
za osobę.

W Burgas znajduje się pomnik 

Adama Mickiewicza. Polski 

poeta spędził w tym mieście 

kilka miesięcy u schyłku 

swojego życia.

W Bułgarii ceny noclegów w prywatnych kwaterach 

i hotelach są bardzo podobne. W efekcie największy 

wpływ na koszty wakacji ma wyżywienie. W przypadku:

Burgas



Słoneczny Brzeg jest imprezową stolicą Bułgarii. Szczególnie 

ścisłe centrum i ulica Flower Street skupia dużą liczbę barów, 

dyskotek i klubów nocnych, w których szaleć można do białego 

rana. Oprócz deptaka, na Flower Street najlepsze imprezy 

odbywają się również na plaży w Cacao Beach Club. Polecam 

imprezę typu Bar Tour, czyli zorganizowany, całonocny maraton 

po klubach muzycznych w międzynarodowym towarzystwie.

Ponadto szalone, dyskotekowe rejsy po morzu statkiem 

stylizowanym na piracki galeon, które połączone są z zabawą 

typu Piana Party.

radzi Dariusz Parzniewski, Autor bloga podróżniczego 

Turystycznewojaze.pl.

Porada podróżnika:

https://turystycznewojaze.pl/


Włochy – „Dolce Vita” na Sycylii

Ile kosztują wakacje w Palermo (Sycylia, Włochy)?

Palermo

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

113-463 zł/noc

150-250 zł/noc

20-50 zł/noc

341 zł

 od 425 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

40-50 zł

30-50 zł

13 zł

55 zł

50-150 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 

cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

Wypoczywając w Palermo warto poszukać taniej prywatnej kwatery, która jednocześnie serwuje 

dania lokalnej kuchni. Dzięki temu wraz z lotem w obie strony koszty tygodniowych wakacji na Sycylii 

wyniosą od około 2 000 do 3 500 zł za osobę. 

Może to być opcja nawet trzykrotnie tańsza niż nocowanie w 3-gwiazdkowym hotelu z pełnym 

wyżywieniem (od około 4 100 do 6 100 zł za osobę/tydzień).

Do 1977 roku w okolicach Palermo odbywał się najstarszy długodystansowy wyścig 

samochodowy na świecie – Targa Florio. Obecnie pamiątki z nim związane można  

podziwiać w Muzeum Vincenzo Florio di Cerda. 



Turyści muszą się przyzwyczaić do specyficznego stylu bycia 

Włochów, którzy mają bardzo luźne podejście do punktualności 

czy jakości bazy noclegowej. Jednak dzięki temu wakacyjny 

wyjazd do Włoch może być prawdziwym „Dolce Vita”. Aby tak 

było, warto delektować się wspaniałą kuchnią czy pięknymi 

zabytkami. Polecam jeść w lokalnych Trattoriach i Osteriach,  

a na nocleg wybierać małe pensjonaty lub mieszkania. Przy okazji 

można spróbować domowych dań za niewielkie pieniądze. Na 

południu Włoch należy również uważać na kieszonkowców  

i nieuczciwe sztuczki sprzedawców.

radzi Jakub, Autor bloga podróżniczego Kubawpodrozy.pl.

Porada podróżnika:

https://kubawpodrozy.pl/


Grecja – letni wypoczynek na Wyspie Słońca

Ile kosztują wakacje na Rodos (Grecja)?

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

200-600 zł/noc

150-250 zł/noc

50-100 zł/noc

754 zł

 od 544 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

86-172 zł

13-65 zł

15 zł

43 zł

50-150 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 
cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

Na Rodos często wypoczywają polskie rodziny z dziećmi. Aby znacznie obniżyć koszty wyjazdu, 

powinni wybrać nocleg w prywatnej kwaterze zamiast w hotelu. Cena tygodniowego pobytu na 

Wyspie Słońca wyniesie:

Na Rodos znajduje się 18 plaż, które są oznaczone niebieską flagą, czyli najwyższym 

symbolem czystości. Jedną z najbardziej znanych jest Zatoka Anthony’ego Quinna, gdziej 

kręcono zdjęcia do filmu „Działa z Nawarony”.

w tańszym wariancie od około 1 200 do 2 100 zł za osobę wraz z noclegiem w prywatnej 
kwaterze, odżywianiem się w lokalnych restauracjach i lotem w obie strony,

w droższym wariancie od około 3 300 do 5 200 zł za osobę wraz z noclegiem w 3-gwiazdkowym 
hotelu z pełnym wyżywieniem.

Rodos



W sezonie autobusy są przepełnione, dlatego podróżując na 

Rodos warto wypożyczyć samochód. Koniecznie mały! Powodów 

jest kilka. Pierwszy to oszczędność paliwa, a drugi czasu. Bo 

na mieście trudno jest znaleźć miejsce parkingowe. Jeśli 

poszukujemy spokoju, powinniśmy wybrać się na południe wyspy. 

Jednak pamiętajmy, że rejon Prasonisi to raj dla miłośników 

sportów wodnych i strasznie tam wieje.

radzi Ewelina Gac, Autorka bloga podróżniczego wposzukiwaniu.pl

Porada podróżnika:

https://wposzukiwaniu.pl/


Dubrownik – słoneczne wakacje nad „Perłą Adriatyku”

Ile kosztują wakacje w Dubrowniku (Chorwacja)?

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

150-600 zł/noc

150-300 zł/noc

50-100 zł/noc

434 zł

 od 253 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

50-100 zł

50-60 zł

10 zł

24 zł

50-150 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 

cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

Podczas wakacji w Dubrowniku najwięcej można zaoszczędzić na noclegach i wyżywieniu. Warto, 

ponieważ przez całe lato w mieście odbywa się mnóstwo imprez kulturalnych. Cena tygodniowego 

pobytu w kurorcie wyniesie:

Dubrownik jest otoczony 2-kilometrowym murem o wysokości 25 metrów wzniesionym 

XII i XVIII wiekiem. W murach znajduje się ponad 120 dział i 17 wież.

w tańszej opcji od około 2 400 do 4 500 zł za osobę (nocleg w prywatnej kwaterze, śniadania  
i obiady w lokalnych restauracjach, lot w obie strony),

w droższej opcji od około 3 500 do 6 500 zł za osobę (nocleg w 3-gwiazdkowym hotelu z pełnym 
pakietem posiłków).

Dubrownik



Jadąc do Dubrownika oprócz pięknego starego miasta, 

warto zwiedzić jego najbliższe okolice, które pełne są mniej 

popularnych wśród turystów miejsc. Kierując się na północ 

w miejscowości Komolac możemy podziwiać Omblę, czyli 

najkrótszą rzekę w Europie o długości 30 metrów. Jadąc dalej  

do Trsteno koniecznie trzeba odwiedzić arboretum. 

W tym jedynym ogrodzie dendrologicznym na chorwackim 

wybrzeżu Adriatyku kręcono część scen do serialu „Gra o Tron”. 

Natomiast podróżując na południe w miejscowości Popovići 

warto zobaczyć Pasjačę, która w 2019 roku została uznana za 

najpiękniejszą plażę  

w Europie. 

radzi Wojciech Tyluś, z bloga podróżniczego Crolove.pl.

Porada podróżnika:

https://crolove.pl/


Egipt – wakacje marzeń dla miłośników raf koralowych

Ile kosztują wakacje w Hurghadzie (Egipt)?

Nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym 

Nocleg w kwaterach 
prywatnych

Śniadanie  
w restauracji

Przelot w obie strony

Wyżywienie pełne

90-200 zł/noc

50-200 zł/noc

30-70 zł/noc

1431 zł

 od 252 zł/dzień

Obiad  
w restauracji

Wejście na płatną plażę

Wypożyczenie leżaka i parasola

Piwo

Drink

40-45 zł

11-15 zł

5,6 zł

59 zł

50-100 zł

Dzienne ceny wyjazdu w okresie lipiec-sierpień dla 1 osoby 
Źródło: skyscanner.com, booking.com, tripadvisor.com, finder.com, 
cenynaswiecie.pl, hikersbay.com, airbnb.pl

Pobyt w Hurghadzie może być znacznie tańszy niż w Dubrowniku, Palermo czy na Rodos. Jednak za 

lot z Warszawy do kurortu w obie strony trzeba zapłacić co najmniej 1 400 zł. Jest to zdecydowanie 

największy wydatek związany z samodzielnym wypoczynkiem w Egipcie.

W efekcie cena tygodniowego pobytu w Hurghadzie w tańszej wersji wyniesie od około 2 400 do  
4 000 zł za osobę. Do kosztów wyjazdu zaliczamy nocleg w prywatnej kwaterze, śniadania i obiady 

w lokalnych restauracjach i lot. W droższej opcji z nocowaniem w 3-gwiazdkowym hotelu z pełnym 

wyżywieniem, koszt wakacji wzrasta od około 3 900 do 4 600 zł za osobę.

Hurghada to nie tylko piękne plaże i rafa koralowa. W kurorcie znajduje się również 

jedyna na Bliskim Wschodzie plaża dla nudystów. 

Hurghada



Turyści wypoczywający w Hurghadzie często podróżują do 

Luksoru. Zachęcam do przepłynięcia promem na zachodni brzeg 

i zwiedzania zabytków na własną rękę. Koło przystani można 

złapać trójkołową taksówkę nazywaną tuk-tukiem i za jednego 

dolara podjechać nią do „taftyszu” niedaleko Kolosów Memnona. 

Jest tam kasa, która sprzedaje bilety do większości obiektów 

w Tebach Zachodnich. Szczególnie warto zobaczyć wspaniale 

zachowaną świątynię Ramzesa III w Medinet Habu, boczne 

portyki świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari oraz grobowce 

dostojników takich jak Sennefer, Ramose czy Rechmire. 

Do większości starożytnych grobowców i świątyń można dotrzeć 

pieszo, ale koniecznie trzeba zaopatrzyć się w wodę i nakrycie 

głowy. Transport do Doliny Królów, która znajduje się kilka 

kilometrów w głąb pustyni, to wydatek ok. 20 zł taksówką  

w obie strony.

radzi Kamil Zachert, Podróżnik, fotograf i organizator trekkingowych 

wypraw do Egiptu, a także autor bloga podróżniczego  

Polskiegipcjanin.pl.

Porada podróżnika:

https://polskiegipcjanin.pl/


Co jest droższe – Bałtyk czy zagraniczne kurorty?

Źródło: opracowanie własne na podstawie airbnb.pl, tripadvaisor.pl, skyscanner.com

W 2019 roku minimalnie taniej jest samodzielnie 

zorganizować wakacyjny wyjazd nad Bałtykiem niż  

w zagranicznych kurortach. W Kołobrzegu przybliżona 

cena tygodniowego pobytu wynosi około 1 700 zł za 

osobę, a w Sopocie około 1 800 zł. Drożej jest  

w Międzyzdrojach (około 2 500 zł). Na koszt 

wypoczynku składa się siedem noclegów w prywatnej 

kwaterze z dostępem do kuchni i łazienki, siedem 

śniadań i obiadów w lokalu, a także samodzielny dojazd  

z Warszawy.

Za granicą minimalnie drożej niż nad Bałtykiem 

możemy wypoczywać na Riwierze Tureckiej (około  

2 000 zł za tygodniowy pobyt), a także w Bułgarii  

w Burgas (około 2 100). Co najmniej 1 000 zł więcej 

trzeba wydać planując wakacje w Chorwacji i Egipcie 

(około 3 200 zł), gdzie ceny lotów z Warszawy do 

Hurghady w obie strony zaczynają się od 1 400 zł. 



EKUZ vs. ubezpieczenie  
turystyczne

 

Kraje Unii Europejskiej
oraz: Islandia, 
Liechtenstein, 
Norwegia, Szwajcaria

Zale nie od pa stwa 
leczenia

Wy znie publiczne
placówki

W wielu krajach EKUZ
nie pokryje kosztów  
w 100%

Ca y wiat

Do wysoko ci
sumy ubezpieczenia

Zarówno publiczne,
jak i prywatne placówki

Zwrot 100%,  
do wysoko ci
sumy ubezpieczenia

Nie

Nie

Tak

Tak

W jakich krajach
dzia a?

Jakie koszty leczenia
pokrywa?

W jakich placówkach
medycznych dzia a?

Czy poniesione za granic
koszty leczenia zostan
w pe ni pokryte 
(pobyt w szpitalu, 
dop aty do recept)?

Czy obejmuje koszty
transportu do Polski?

Czy pokrywa koszty
ratownictwa?

EKUZ Ubezpieczenie
turystyczne

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

zapewnia w większości europejskich krajów 

bezpłatny dostęp do podstawowej opieki 

medycznej, przede wszystkim w sytuacjach 

poważnego zagrożenia zdrowia i życia. 

Jednak EKUZ nie pokrywa kosztów transportu 

medycznego do Polski, ratownictwa, zakupu 

niektórych leków czy leczenia w prywatnych 

placówkach. EKUZ nie działa również w Turcji 

czy Egipcie, w efekcie pełną ochronę na 

wakacjach zapewnia jedynie ubezpieczenie 

turystyczne. 

komentuje Tomasz Kroplewski, Kierownik ds. rozwoju 

sprzedaży w rankomat.pl.

http://rankomat.pl


Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w 2019 roku podczas  
wakacji za granicą?

Źródło: rankomat.pl

Średnia dzienna cena ubezpieczenia 

wyliczonego w porównywarce rankomat.pl 

w okresie lipiec-sierpień 2018.

W 2018 r. polscy turyści wypoczywający 

latem za granicą najtaniej płacili za 

ubezpieczenie turystyczne do Chorwacji 

(3,84 zł za dzień). Z kolei najwięcej za polisę 

trzeba było zapłacić podróżując do Turcji 

(5,08 zł) oraz Egiptu (6,61 zł).

Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia. Na terenie Europy jej 

wysokość powinna wynosić co najmniej 30 tys. euro. Natomiast poza Starym Kontynentem w takich krajach, jak 

np. Egipt przynajmniej 60 tys. euro. 

komentuje Robert Pelczar, Ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl.

http://rankomat.pl


Czytaj także:

5 przypadków, w których 
EKUZ nie wystarczy. 
Dlaczego warto mieć 
ubezpieczenie turystyczne?

Tam lepiej nie choruj! 
Najwyższe koszty leczenia 
na świecie

Piłeś na wakacjach? Czy 
Ubezpieczyciel zapłaci za 
wypadek?

https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne
https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne
https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne
https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne
https://rankomat.pl/turystyka/tam-lepiej-nie-choruj-najwyzsze-koszty-leczenia-na-swiecie
https://rankomat.pl/turystyka/tam-lepiej-nie-choruj-najwyzsze-koszty-leczenia-na-swiecie
https://rankomat.pl/turystyka/tam-lepiej-nie-choruj-najwyzsze-koszty-leczenia-na-swiecie
https://rankomat.pl/turystyka/piles-na-wakacjach-ubezpieczyciel-i-tak-zaplaci-za-wypadek
https://rankomat.pl/turystyka/piles-na-wakacjach-ubezpieczyciel-i-tak-zaplaci-za-wypadek
https://rankomat.pl/turystyka/piles-na-wakacjach-ubezpieczyciel-i-tak-zaplaci-za-wypadek


Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji z niniejszego raportu jest dozwolone wyłącznie

za podaniem źródła w postaci nazwy: rankomat.pl

Kontakt dla mediów:

Jakub Sokołowski
Content Marketing Manager

t: 533 019 771 e: media@rankomat.pl

Rankomat.pl to największa 

porównywarka ubezpieczeń  

w Polsce. Od 2008 roku pomaga 

znaleźć najlepsze oferty ubezpieczeń 

samochodu, mieszkania i domu, 

podróży oraz ubezpieczeń na życie.

Zajmuje się również porównywaniem 

ofert operatorów GSM  

(komorkomat.pl) oraz ofert finansowych 

(finanse.rankomat.pl).

Niniejsze opracowanie powstało 

w oparciu o dane zgromadzone 

przez porównywarkę ubezpieczeń 

turystycznych rankomat.pl.

Do analizy posłużyły zapytania 

wykonane za pośrednictwem 

kalkulatora ubezpieczeń 

wypoczynek/zwiedzanie  

w sezonie turystycznym w 2018 r. 

(od 01.07.2018 do 31.08.2018 r.).

Podawane ceny są średnimi 

cenami polis w rankingacht 

prezentowanych po wypełnieniu 

kalkulatora składek OC.

Rankomat.pl porównuje ceny 

ubezpieczeń komunikacyjnych, 

podróżnych, nieruchomości oraz  

na życie oferowane przez 29 

towarzystw ubezpieczeniowych.

Właścicielem serwisu  

rankomat.pl jest:

Rankomat Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

e-mail: kontakt@rankomat.pl

Ranking i porównanie produktów 

ubezpieczeniowych opracowuje 

Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. 

sp. k., będąca agentem. 

mailto:media@rankomat.pl
http://Rankomat.pl
http://finanse.rankomat.pl
https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac
http://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac
http://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne
https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-nieruchomosci/?calculationId=ZS28H9&visitType=Cookie#/s/first
https://ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl/
mailto:kontakt%40rankomat.pl?subject=

