
Ceny hoteli w lipcu: Grecja drożeje, Brazylia 

wraca do normy, a Polskie metropolie tanieją 

Düsseldorf, 7 lipca 2014. W lipcu kierunkiem z najszybciej drożejącymi miejscami 

noclegowymi okazują się być wyspy greckie. Rosną ceny na Karpathos, Ios czy 

Mykonos. Na drugim końcu świata natomiast, Brazylia powoli wraca do poziomu cen 

hotelowych sprzed Mundialu. W Polsce lipiec bez większych niespodzianek – wciąż 

drożeją kierunki nadmorskie z Sopotem na czele, a duże ośrodki miejskie schodzą 

z cenami hotelowymi w dół. 
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Grecja w cenowej czołówce 

Według danych zebranych przez trivago.pl, porównywarkę cen hotelowych, lipiec jest 

rekordowym miesiącem pod względem wzrostu cen za noclegi w Grecji. Największe 

podwyżki dotyczą greckich wysp, wśród których prym wiedzie Karpathos. Ceny w tej 

bajecznej lokalizacji wzrosły w tym miesiącu o 109%. Na dalszych pozycjach plasują się Ios 

(83%, 432 zł), Mykonos (77%, 1551 zł), Naksos (53%, 387 zł) oraz Milos (48%, 312 zł). 

Brazylia wraca do cen sprzed Mundialu 

13 lipca, na stadionie w Rio de Janeiro, odegrany zostanie ostatni mecz na tegorocznym 

Mundialu, jednak już teraz daje się zauważyć, iż ceny hoteli powoli wracają do normy. 

trivago porównało ceny brazylijskich hoteli z ponad 150 stron rezerwacyjnych i wniosek 

jest jednoznaczny – ceny noclegów idą w dół w porównaniu do czerwca. O 38% mniej 

zapłacimy w miejscowości Natal, o mniej 33% w Manaus, a o 32% mniej w Cuiabá. Tajniej 
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jest również w Recife (-30%, 432 zł), Salvador (-27%, 391 zł), Curitiba (-26%, 333 zł), Belo 

Horizonte (-25%, 420 zł), Fortaleza (-23%, 470 zł), Rio de Janeiro (-15%, 744 zł) oraz São 

Paulo (-12%, 520 zł). 

Gdzie najdrożej w Polsce, Europie i na świecie? 

Najwięcej, bo średnio aż 603 zł, zapłacimy w Polsce w lipcu za nocleg w Sopocie. 

Najdroższe natomiast, zarówno w Europie, jak i na świecie, okazuje się w tym miesiącu 

francuskie Saint-Tropez, gdzie cena za pokój dwuosobowy typu standard to średnio 2765 

zł. W porównaniu do czerwca tego roku, w kraju najmocniej skoczyły ceny w Ustce (79%, 

445 zł), a w porównaniu do lipca 2013 – we Władysławowie (40%, 299 zł). Spośród 

wszystkich 16 województw najniższe ceny za noclegi oferuje w bieżącym miesiącu 

województwo Łódzkie, a najwyższe – Pomorskie. 

W odpowiedzi na mniejszy popyt na hotele w metropoliach w okresie letnim, znacznie 

tanieją duże ośrodki miejskie położone z dala od większych zbiorników wodnych. 

W Warszawie średnia cena za pokój hotelowy wynosi w lipcu 254 zł (-17%), we Wrocławiu 

229 zł (-11%), w Poznaniu 212 zł (-10%), a w Krakowie 291 zł (-9%). 

O trivago 

www.trivago.pl to porównywarka cen hoteli, dzięki której podróżujący znajdzie dla siebie 

idealny hotel w najkorzystniejszej cenie. trivago porównuje ceny ponad 700.000 hoteli na 

całym świecie, przeglądając ponad 150 stron rezerwacyjnych. 

Serwis udostępnia 120 milionów zintegrowanych opinii oraz 14 milionów zdjęć. Znalezienie 

idealnego hotelu ułatwiają różnorodne filtry. Co miesiąc 45 milionów użytkowników 

korzysta z trivago oszczędzając średnio 35% przy każdej rezerwacji. 

trivago to niemiecka firma z siedzibą w Düsseldorfie, założona w 2005 roku, obecnie 

operująca na 45 międzynarodowych platformach w 28 językach. 

 

Powyższy komunikat prasowy jest chroniony prawem autorskim. Do publikacji pod 

warunkiem powołania się na źródło pierwotne www.trivago.pl. W razie 

jakichkolwiek pytań lub chęci stałego otrzymywania naszych komunikatów 

prasowych, prosimy o kontakt mailowy: justyna.sniezek@trivago.pl. 
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