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INFORMACJA PRASOWA 
 

Roczny przegląd HRS.com: rezerwacje i ceny w 2009 r. 

Berlin wyprzedza Hamburg i Monachium przodując w rankingu miast o 
najwyższej liczbie rezerwacji +++ Trzy szwajcarskie miasta wśród dziesięciu 
najdroższych miejsc na świecie +++ Duży spadek cen w Moskwie  
 

Kolonia, 4 stycznia 2010 r.: Najpopularniejszym miejscem podróży w Europie (z wyłączeniem miast 

w Niemczech), wyprzedzającym Paryż i Londyn, jest Wiedeń. Najwyższe ceny usług hotelowych 

odnotowano w Nowym Jorku a największe spadki cen - w Moskwie. HRS.com wiodący europejski 

portal rezerwacji hotelowych online, przeanalizował rezerwacje dokonane w 2009 roku i dokonał 

kilku zadziwiających odkryć. Przykładowo, na przekór globalnym trendom, ceny zakwaterowania w 

miastach i niewielkich miejscowościach w Niemczech zamiast spadać - wzrosły. Co więcej, wbrew 

potocznej opinii, Londyn nie jest jednym z dziesięciu najdroższych miast. 

 

Najbardziej popularne i najchętniej odwiedzane miasta w Niemczech w 2009 r. 

Do niemieckich miast bijących rekordy rezerwacji za pośrednictwem HRS zalicza się Berlin, 

Monachium i Hamburg. Największy wzrost liczby rezerwacji w 2009 roku odnotowano w Dreźnie. 

Wschodnioniemieckie miasta położone nad rzeką Łabą (Elbe) odnotowały wzrost liczby rezerwacji o 

ponad 14 procent w stosunku do roku poprzedniego. Średnia cena zakwaterowania w hotelach we 

wszystkich 10 wiodących miastach była niższa niż w roku 2008. Największy spadek cen odnotowały 

hotele w Düsseldorfie, gdzie goście mogli korzystać ze zniżek przewyższających 13 procent w 

porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogólnie średnie ceny za pokój w najpopularniejszych miastach w 

Niemczech nie odbiegały zasadniczo: różnica między najtańszym miastem (Norymberga, cena za 

pokój na poziomie niemal 84 euro) i najdroższym (Monachium, cena za pokój na poziomie 98 euro) 

wyniosła zaledwie 14 euro za noc. 

 

Ranking Najchętniej 

odwiedzane miasta 

w Niemczech 

Rezerwacje 

– zmiana  

(w %) 

Średnia cena 

za pokój w 

2009 

 (w €) 

Średnia 

cena za 

pokój w 

2008  

(w €) 

Średnia cena 

za pokój - 

zmiana 

(w %) 

1.  Berlin 11,55 87,20 93,64 -6,88 

2.  Monachium 12,89 98,22 106,70 -7,95 

3.  Hamburg 9,80 97,25 100,67 -3,40 

4.  Kolonia 2,03 91,67 96,36 -4,87 

5.  Frankfurt nad Menem 3,40 94,32 100,19 -5,86 

6.  Düsseldorf 1,74 91,03 104,92 -13,24 

7.  Stuttgart 1,25 84,73 90,06 -5,91 

8.  Drezno 14,32 83,96 88,32 -4,94 

9.  Hanover 9,11 88,43 93,75 -5,68 

10.  Norymberga 3,19 83,73 88,19 -5,05 

Tabela 1: Najpopularniejsze miasta w Niemczech pod względem liczby rezerwacji  
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Najbardziej popularne i najchętniej odwiedzane miasta w Europie (poza Niemcami) w 2009 r. 

Miasta zlokalizowane poza granicami Niemiec także gościły na liście najczęściej odwiedzanych 

miejsc w Europie. Pomimo, iż Wiedeń przewodził w rankingu wyprzedzając Paryż i Londyn, 

hotelarze z austriackiej stolicy czuli się w obowiązku znacząco obniżyć ceny zmniejszając je o 

prawie 13 procent. Hotele w Barcelonie, plasującej się na ósmej pozycji w rankingu najchętniej 

odwiedzanych miejsc, zredukowały ceny zakwaterowania o ponad 15 procent w porównaniu z 

rokiem poprzednim. W Amsterdamie (Holandia) zanotowano największy wzrost liczby rezerwacji, 

tzn. o ponad 30 procent, mimo iż średnia cena pokoju będąca na poziomie 115 euro za noc była 

drugim pod względem poziomu cen wynikiem w Europie. W całej Europie ceny za nocleg różniły się 

znacznie bardziej niż ceny 10 najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych miast w Niemczech – 

rozpiętość cen wyniosła niemal 124 euro. Ceny noclegu w Zurychu były ponad dwukrotnie droższe 

niż w Pradze, najtańszym mieście w Europie, gdzie średnie ceny za pokój wynoszą niecałe 59 euro 

za noc. 

 

Ranking Najchętniej 

odwiedzane miasta w 

Europie 

Rezerwacje – 

zmiana  

(w %) 

Średnia cena 

za pokój w 

2009 

 (w €) 

Średnia cena 

za pokój w 

2008  

(w €) 

Średnia cena za 

pokój - zmiana

(w %) 

1.  Wiedeń 7,59 91,55 105,16 -12,94 

2.  Paryż 17,70 110,59 121,97 -9,32 

3.  Londyn 16,44 110,11 122,86 -10,8 

4.  Praga 16,30 58,79 67,65 -13,09 

5.  Zurych 5,75 123,93 128,83 -3,80 

6.  Bruksela 5,71 106,21 114,08 -6,90 

7.  Amsterdam 30,38 114,75 129,99 -11,72 

8.  Barcelona 0,92 106,33 125,43 -15,23 

9.  Mediolan 12,21 100,24 115,26 -13,04 

10.  Rzym 11,14 95,44 103,15 -7,47 

Tabela 2: Najpopularniejsze miasta w Europie (poza granicami Niemiec) pod względem liczby rezerwacji  

 

Najdroższe miasta na świecie 

Pomimo obniżki cen o prawie 18 procent, Nowy Jork plasuje się na pierwszej pozycji w rankingu 

miast o najwyższych cenach usług hotelarskich w 2009 r. Średnia cena pokoju wyniosła tam 157,24 

euro. Pomimo spadku cen o prawie 33 procent w Moskwie, stolica Rosji zachowała drugie miejsce w 

rankingu najdroższych miejsc na świecie. Ogólnie najdroższym państwem w 2009 r. była Szwajcaria 

– w pierwszej dziesiątce globalnego rankingu znalazły się nie mniej niż cztery szwajcarskie miasta - 

Genewa, Zurych, Bazylea i Berno. W Bernie cena pokoju wzrosła o 2 procent w porównaniu do roku 

poprzedniego. Londyn nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce i uplasował na miejscu jedenastym, 

pomimo, iż ceny w londyńskich hotelach były zaledwie o 48 eurocentów tańsze niż w Paryżu. 
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Ranking Najdroższe miasta na 

świecie  

Średnia cena za 

pokój w 2009 

 (w €) 

Średnia cena za 

pokój w 2008  

(w €) 

Średnia cena za pokój - 

zmiana 

(w %) 

1. Nowy Jork 157,24 190,95 -17,66 

2. Moskwa 141,22 209,40 -32,56 

3. Genewa 132,77 139,88 -5,08 

4. Kopenhaga 124,78 131,94 -5,42 

5. Zurych 123,93 128,83 -3,80 

6. Wenecja 123,36 136,91 -9,90 

7. Bazylea 118,67 120,37 -1,42 

8. Amsterdam 114,75 129,99 -11,72 

9. Berno 110,62 108,37 +2,08 

10.  Paryż 110,59 121,97 -9,32 

Tabela 3: Najdroższe miasta na świecie pod względem średniej ceny za pokój  

 

Najtańsze miasta na świecie 

Osoby rezerwujące w 2009 roku nocleg w Bangkoku mogły zaoszczędzić średnio 27 procent w 

porównaniu z rokiem poprzednim. W związku z tym stolica Tajlandii utrzymała swoją pozycję na 

szczycie tabeli najmniej kosztownych miejsc na świecie. Chociaż ceny hoteli w Chemnitz były 

nieznacznie droższe niż w Bangkoku w roku ubiegłym, wzrost cen w tym niemieckim mieście w 

2009 r. spowodował, że zajęło ono dopiero piąte miejsce w rankingu najtańszych miast na świecie. 

Ranking Najtańsze miasta na 

świecie  

Średnia cena za 

pokój w 2009 

 (w €) 

Średnia cena za 

pokój w 2008  

(w €) 

Średnia cena za pokój - 

zmiana 

(w %) 

1. Bangkok 46,27 63,06 -26,63 

2. Praga 58,79 67,65 -13,09 

3. Kraków 59,80 74,53 -19,76 

4. Szanghaj 61,46 70,45 -12,77 

5. Chemnitz 64,63 63,96 +1,05 

6. Pasawa 66,59 67,65 -1,56 

7. Halle (Saale) 67,63 68,92 -1,87 

8. Warszawa 67,65 92,72 -27,03 

9. Koblencja 68,24 66,95 +1,92 

10.  Budapeszt 69,65 77,67 -10,33 

Tabela 4: Najtańsze miasta na świecie pod względem średniej ceny za pokój  
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Najwyższe obniżki cen za nocleg w hotelu 

Najwyższe spadki cen odnotowała Moskwa, gdzie poziom cen za zakwaterowanie obniżył się o 

prawie 33 procent. Średnia cena pokoju w stolicy Rosji spadła z prawie 210 euro w 2008 r. do 

zaledwie 141 euro w roku ubiegłym. Na kolejnych miejscach w rankingu uplasowały się Warszawa i 

Bangkok. W obu tych miastach ceny za nocleg spadły o około 27 procent, a ogólnie pozostawały na 

znacznie niższym poziomie. Jedynym niemieckim miastem wśród pierwszej dziesiątki, w którym 

odnotowano spadek cen za nocleg, był Wuppertal. Cena pokoju zmniejszyła się tam o ponad 15 

procent. 

Ranking Miasta  Średnia cena za 

pokój w 2009 

 (w €) 

Średnia cena za 

pokój w 2008  

(w €) 

Średnia cena za pokój - 

zmiana 

(w %) 

1. Moskwa 141,22 209,40 -32,56 

2. Warszawa 67,65 92,72 -27,03 

3. Bangkok 46,27 63,06 -26,63 

4. Kraków 59,80 74,53 -19,76 

5. Nowy Jork 157,24 190,95 -17,66 

6. Ateny 75,99 90,30 -15,84 

7. Wuppertal 72,16 85,41 -15,52 

8. Hong Kong 96,31 113,70 -15,29 

9. Barcelona 106,33 125,43 -15,23 

10. Sztokholm 105,19 123,15 -14,58 

Tabela 5: Miasta, które odnotowały największe spadki cen za nocleg w hotelu  

 

Największy wzrost cen za nocleg w hotelu 

Pierwsza dziesiątka miast, w których odnotowano najwyższe wzrosty cen w roku 2009 

zdominowana jest przez niemieckie miasta i małe miejscowości, szczególnie Friedrichshafen, 

Darmstadt, Kassel, Koblencja, Würzburg, Lubeka, Oldenburgu i Usedom. Wbrew globalnym 

trendom, hotelarze w miejscowościach niebędących największymi miastami nie tylko nie 

pozostawili cen na niezmienionym poziomie, lecz podwyższyli je o kilka procent. Jedynie 

hotelarzom w Bernie w Szwajcarii, które ma reputację jednego z najdroższych miast na świecie 

oraz na Majorce, ulubionej wyspie Niemców, udało się przeforsować większe podwyżki cen. 

 

Ranking Miasta  Średnia cena za 

pokój w 2009 

 (w €) 

Średnia cena za 

pokój w 2008  

(w €) 

Średnia cena za pokój - 

zmiana 

(w %) 

1. Friedrichshafen 78,88 75,99 3,80 

2. Darmstadt 82,33 80,44 2,35 

3. Berno 110,62 108,37 2,08 

4. Kassel 75,40 73,88 2,06 

5. Majorka 81,84 80,27 1,95 

6. Koblencja 68,24 66,95 1,92 
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7. Würzburg 82,69 81,50 1,46 

8. Lubeka 81,92 80,78 1,41 

9. Oldenburg 73,02 72,04 1,36 

10.  Usedom 96,51 95,34 1,23 

Tabela 5: Miasta, które odnotowały największe wzrosty cen za nocleg w hotelu  

 

Więcej informacji na stronie www.HRS.de 
 
HRS – portal hotelarski 

HRS jest operatorem ogólnoświatowego systemu rezerwacji hotelowych dla osób prywatnych i osób 
podróżujących służbowo, opartego na bazie danych obejmującej ponad 250 000 hoteli wszystkich 
kategorii w 180 krajach. Bezpłatny system rezerwacyjny umożliwia dokonanie bezpośredniej rezerwacji 
po aktualnej, najkorzystniejszej na rynku cenie dnia, z gwarancją najlepszej ceny. HRS Exclusive 
Prices gwarantuje także ceny co najmniej 10 procent niższe niż w innym systemach. Wybór hotelu 
ułatwiają szczegółowe opisy hoteli i ponad 1,5 milionów ocen hoteli zamieszczanych przez gości 
hotelowych. Ponad 20.000 firm dokonuje regularnych rezerwacji miejsc hotelowych na potrzeby 
podróży służbowych, konferencji i wyjazdów grupowych za pośrednictwem HRS i korzysta ze 
specjalnych stawek korporacyjnych HRS, umożliwiających obniżki cen nawet do 30 procent. HRS jest 
najpotężniejszym kanałem sprzedaży w branży hotelarskiej. Strony HRS odwiedza corocznie około 90 
milionów osób. Poprzez opracowanie nowych mobilnych aplikacji na telefony komórkowe, BlackBerry 
oraz iPhone, jak również urządzeń nawigacyjnych, HRS korzysta ze wszystkich nowoczesnych 
kanałów komunikacji, aby jeszcze bardziej ułatwić klientom znalezienie odpowiedniego hotelu. 
Założony w 1972 roku, HRS posiada obecnie oddziały w Szanghaju, Londynie, Paryżu, Warszawie, 
Rzymie i Stambule. Jest też jedynym właścicielem portalu poświęconego Alpom, z siedzibą w 
Innsbruck: www.tiscover.com. 
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