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Wstęp

Holandia jest krajem, w którym dochody z turystyki stanowią około 5,5% PKB,

oraz  zajmuje  16  miejsce  pod  względem  światowych  wydatków  na  turystykę.  Liczba

turystów z Holandii przyjeżdżających do Polski stale rośnie i w 2016 roku stanowiła około

470tys turystów (2,6% wszystkich odwiedzających). Holendrzy są też na 8 miejscu pod

względem wydatków w Polsce z łączną wartością 0,8mln (2,5% wydatków na turystykę w

Polsce).

Celem teoretycznym pracy jest analiza rynku turystycznego Holandii,  określenie

jego aktualnej  pozycji  na globalnym rynku turystycznym, oraz wykazanie jego stopnia

użyteczności dla Polski.

Celem  praktycznym  jest  przetworzenie  danych  i  zaprezentowanie  najbardziej

aktualnych  informacji  o  rynku  Holenderskim,  które  mogą  być  wykorzystane  przez

przedsiębiorstwa branży turystycznej.

Przy tworzeniu pracy zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie źródeł

wtórnych, oraz zbiorów danych. Przydatne okazały się dane dostępne na stronie urzędu

statystycznego Holandii,  Worldbank, raporty WTTC i OECD, oraz GUS. Wykorzystano

również technikę ekstrapolacji trendu.

Treść została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajdują się

ogólne  informacje  o  Holandii,  atrakcjach  turystycznych,  infrastrukturze,  dochodach,

cenach,  kadrach  i  organizacjach  odpowiedzialnych,  oraz  innych  elementach  które

wpływają na rozwój turystyki. Rozdział drugi poświęcony jest turystyce krajowej, analizie

profili  konsumentów  i  głównym  obszarom  koncentrującym  krajowy  ruch  turystyczny.

Rozdział  trzeci  dotyczy  zagranicznej  turystyki  przyjazdowej,  obszarów  emitujących,

dochodów,  profili  konsumenckich  i  najpopularniejszych  destynacji.  Kolejny  rozdział

poświęcony został na badanie turystyki wyjazdowej, poziomu aktywności, wydatków, oraz

najczęściej  wybieranych  kierunków.  Ostatni  rozdział  dotyczy  analizy  przyjazdów

Holendrów do Polski, wielkości wydatków turystów, oraz wyjazdów Polaków do Holandii.
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I.  Podstawowe  uwarunkowania  rozwoju  turystyki  przyjazdowej,

krajowej i wyjazdowej.

1. Ogólne informacje o Holandii:

Tab. 1 Podstawowe informacje

Powierzchnia 41 528km2

Powierzchnia lądowa 33 940km2

Gęstość zaludnienia 394os./km2

Gęstość zaludnienia (powierzchnia lądowa) 481os./km2

Stolica konstytucyjna Amsterdam

Stolica administracyjna Haga

Podział administracyjny: 12 prowincji[1]

Ludność 17,018,408[2]

PKB 50,898.1$[3]

Waluta Euro

Nazwa oficjalna Królestwo Niderlandów

Ustrój polityczny Monarchia parlamentarna
Źródło: Opracowanie własne na podst. [1]Z.Kruczek, Europa Geografia turystyczna, 2008, Kraków, [2]The
World bank: population, data odczytu: 24.10.17, [3]The World bank: GPD per capita, data odczytu: 24.10.17

Holandia  to  niewielkie  powierzchniowo państwo,  leżące  w północno-zachodniej

części Europy. Oficjalna nazwa to Królestwo Niderlandów. Wliczają się do niego wyspy:

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba i Sint Eustatius. Graniczy z Belgią (450km)

Niemcami (577km) i Francją (na wyspie Sint Maarten w alchipelagu Małych Antyli), a od

północy i zachodu jest ograniczone Morzem Północnym.

Kraj można podzielić na dwie części – pierwsza to tereny nizinne, lub znajdujące

się  poniżej  poziomu morza  (ok 25%),  a  druga,  to  wyżyny i  niewielkie  wzniesienia,  z

których  najwyższe  ma  322m.  n.p.m.  Skutkiem  takiego  ukształtowania  jest  potrzeba

opanowania  żywiołu  zalewającego  ląd,  dlatego  Holendrzy  od  lat  stosują  technikę

osuszania ziemi. Uzyskali dzięki temu najmłodszą prowincję – Flevoland, niegdyś leżącą

na  dnie  Morza  Północnego.  Krajobraz  Holandii  został  mocno  ukształtowany  przez

człowieka, co samo w sobie może stanowić ciekawą atrakcję turystyczną. 

Klimat  kraju  określany  jest  jako  umiarkowany  ciepły,  morski.  Wpływa  na  to

bliskość  Morza,  oraz  zachodnie  wiatry  znad  Atlantyku.  Klimat  ten  cechuje  duża

wilgotność powietrza – często występują opady deszczu i mgły.  Średnia temperatura w

zimie wynosi około 2 stopni, a w lecie 20-22 stopnie.
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Ryc.1 Położenie Holandii na mapie Europy
Źródło: http://www.panstwaswiata.pl/mapy/mapa-holandia.gif, data odczytu: 24.10.17.

Holandia administracyjnie podzielona jest na 12 prowincji. Najmłodsza z nich 

została ustanowiona 1 stycznia 1986 roku1. Każda prowincja ma ustanowiony własny 

sejmik, liczący od 39 do 55 deputowanych, w zależności od wielkości prowincji. Władze 

nad sejmikiem sprawuje zarząd sejmiku, Komisarz króla, czyli swego rodzaju Wojewoda i 

Marszałek sejmiku w jednym, oraz wybrani politycy.2 

Ryc. 2 Prowincje Holandii

Źródło: http://burl.pl/rUpT, data odczytu: 24.10.17

1 http://www.netherlands-tourism.com/flevoland  , data odczytu: 24.10.17
2 Provinciewet, http://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2018-01-01, data odczytu: 24.10.17
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Populacja Holandii według danych z 2017 roku wynosi 17,018,4083 osób. W 2016

roku liczba imigrantów (200 tys) przewyższyła liczbę urodzeń (170 tys). Polacy stanowią

największą grupę imigrantów z Europy (9 tys w 2016, ogólnie 200 tys) jeśli  chodzi o

imigrantów ze wschodu, najliczniejsi są Syryjczycy (21 tys w 2016 roku)4. Warto zwrócić

uwagę  na  wpływ  tego  procesu  na  turystykę  Holandii  –  ludność  napływowa  ma  inne

preferencje turystyczne, niż rodowici Holendrzy, przez co zwiększa się ruch turystyczny

związany z odwiedzaniem rodzimych krajów imigrantów.

 

              Ryc. 3 Struktura wieku i płci mieszkańców Holandii
Źródło: https://www.populationpyramid.net/pl/holandia/2016/, data odczytu: 24.10.17

Najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 45 – 55 lat, natomiast

długość  życia  stale  się  zwiększa,  w związku z  tym produkt  turystyczny powinien  być

dostosowany do osób starszych.

Królestwo Niderlandów należy do Unii Europejskiej, oraz strefy Schengen, dzięki

czemu  mieszkańcy  państw  członkowskich  potrzebują  jedynie  ważnego  paszportu  lub

dowodu osobistego, aby wjechać na teren Holandii. W przypadku reszty odwiedzających,

należy  sprawdzić  czy  dany  kraj  jest  zwolniony  z  obowiązku  wizowego,  lista  krajów

udostępniona jest na stronach rządowych.

3 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=NL  , data odczytu: 24.10.17
4 Trends in the Netherlands 2016, strona 7
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2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów

Według  portalu  netherlands-tourism.com  największą  popularnością  cieszą  się

następujące atrakcje:

1) Amsterdam – Stolica kraju,  jest  jednym z najczęściej  odwiedzanych miast na całym

świecie. Jego najważniejsze atrakcje to:

•  Rijksmuseum - Narodowe muzeum Sztuki i historii, posiada w swoich zbiorach

ponad 8 tysięcy dzieł sztuki. Najpopularniejsze muzeum Holandii, można w nim

zobaczyć  obrazy  między  innymi  Johannes  Vermeer  oraz  Rembrandta  i  jego

uczniów.

• Dom  Anny  Frank  -   Miejsce,  gdzie  Anna  Frank  wraz  z  rodziną  ukrywała  się

podczas  niemieckiej  okupacji,  w trakcie  II  wojny  światowej.  Stanowi  muzeum

historyczne  ukazujące  życie  Anny  oraz  wystawę  dotyczącą  dyskryminacji  i

prześladowań.

• Muzeum Vincenta van Gogha - Muzeum jest w posiadaniu największej  na świecie

kolekcji  dzieł  najsłynniejszego  malarza  Holandii.  W zbiorach  znajdziemy  200

obrazów , 400 rysunków, oraz 700 listów autorstwa Vincenta van Gogha.

• Pałac królewski w Amsterdamie - Pałac położony w samym sercu miasta, na Placu

Dam.  Jeden  z  trzech  pałaców  udostępnionych  monarchii  dzięki  ustawie

parlamentarnej (Act of Parliament).

2)  Lejda  -  czyli  malownicze  miasto  położone  w prowincji  Holandia  Południowa  i  w

miejscu  urodzenia  słynnego  artysty  Rembrandta.  Mieści  się  tutaj  jeden  z  najstarszych

ogrodów botanicznych - Hortus Botanicus (rok założenia 1638) oraz miejsce wynalezienia

butelki kledejskiej, czyli najstarszy uniwersytet holenderski (rok założenia 1575).

3) Delft  -  miasto o bogatej  historii,  mieszczące się w prowincji  Holandia Południowa.

Pochodzi stąd holenderski artysta Jan Vermeer. W okolicy słynnego rynku Grote Markt

znajduje się Nowy Kościół, a wewnątrz znane mauzoleum Williama Cichego. 

4) Haga – stolica administracyjna, stanowi polityczne centrum Holandii, bowiem mieści

się tutaj m.in. siedziba rządu i parlamentu oraz rodziny królewskiej. Miasto jest obfite w

atrakcje, znajdziemy w nim, aż  30 teatrów, 45 muzeów, ponad 4000 sklepów.

5)  Utrecht  -  jest  stolicą  prowincji  o  tej  samiej  nazwie,  położoną w centrum Holandii.

Miasto  głównie tranzytowe.  Należy  do  tzw “koła  miast”.   Najbardziej  rozpoznawalną

atrakcją jest Katedra Świętego Marcina z wysoką na 112m wieżą.
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6) Maastricht - stolica prowincji Limburgia, zlokalizowana nad rzeką Moza. Najważniejsze

muzea tego miasta to: Bonnefanten Museum ze zbiorami sztuki dawnej i współczesnej;

Natuurhistorisch  Museum  zawierające  ponad  400  tys.  zbiorów  ukazujących  naturę;

Spanish Government Museum - muzeum sztuki współczesnej.

7) Groningen - będące stolicą prowincji o tej samej nazwie. To region pełen prestiżowych

uniwersytetów, oraz studentów, dlatego też jest to duża atrakcja dla młodych ludzi z całego

świata. 

8)  Rotterdam  –  miasto  portowe  położone  w  prowincji  Holandia  południowa,  jedno  z

czterech największych miast kraju. Posiada największy port w Europie, którego długość to

aż 40 km.

9) Gouda - słynie z targów znanego wszystkim sera, oraz serowych farm. Mieści się w

zachodniej części Holandii.

10) Amersfoort - historyczne miasto pełne wartych odwiedzenia zabytków i urokliwych

alejek. Posiada piękną zabytkową bramę Koppelpoort.

11) Nijmegen - czyli najstarsze holenderskie miasto. Posiada bogatą historię i położone jest

blisko terenów zielonych. Jest dużym ośrodkiem akademickim. Graniczy z Niemcami, co

pozwala na szybkie przemieszczanie się między krajami.

12)  Zaanstad  -  jest  miastem  położonym  w  Północnej  Holandii.  Słynie  ze  skansenu

wiatraków Zaanse Schans.

13) Breda -  mieści się w prowincji  Brabancja Północna i  stanowi największe skupisko

Polonii  w  Holandii.  W  czasie  II  wojny  światowej  z  okupacji  niemieckiej  została

wyzwolona  przez  generała  Stanisława  Maczka.  Z  tej  okazji  powstało  tam  muzeum

upamiętniające postać Generała.
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3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna

W raporcie przygotowanym przez World Economic Forum, opisującym 

konkurencyjność państw świata, Holandię sklasyfikowano na 5 miejscu pod względem 

infrastruktury. W poszczególnych kategoriach ranking prezentował się następująco:

 infrastruktura drogowa - 5 miejsce

 infrastruktura kolejowa – 6 miejsce

 infrastruktura transportu morskiego – 1 miejsce

 infrastruktura lotnicza – 4 miejsce5

Łącznie wybudowano  125 757km dróg, z których 113,018km to drogi utwardzone,

a 2235km drogi ekspresowe, które łączą główne miasta i ułatwiają transport z wybrzeża

wgłąb kraju. Główne holenderskie miasta mają rozwinięty system transportu publicznego.

Wysoki stopień urbanizacji odzwierciedla również duża ilość ścieżek rowerowych6.

Największy port lotniczy to międzynarodowy Amsterdam-Schiphol, który w 2014

roku obsłużył 95% przylotów7, a jedynie 5% inne lotniska cywilne: Rotterdam, Eindhoven,

Maastricht-Aachen,  Groningen-Eelde,  oraz  Enschede  Twente.  Do  największych  linii

lotniczych zalicza się Air France-KLM, czyli  holding  lotniczy, powstały w 2004 roku z

połączenia holenderskich linii lotniczych KLM i  francuskich  linii  Air France. Do tanich

linii obsługujących loty do Holandii należą również: Ryanair, Wizz Air, Lufthansa, British

Airways,  oraz  Swiss.  Poza  transportem  lotniczym  (44%)  najpopularniejsze  środki

transportu to: samochód (40%) pociąg (8%),  autokar (4%) i inne (4%)8

Holenderskie  stowarzyszenie  biur  podróży  i  touroperatorów  (ANVR)  zrzesza

największe firmy turystyczne, takie jak: ITO tours, Agro Reizen,  Polen Reizen, Simonse

Tours czy Creativ-EventZ.

Na początku 2017 roku Holandia ma ponad 3300 hoteli z łącznie ponad 120000

pokojami, a liczba ta ciągle rośnie9. Lokalne sieci hotelarskie to: Bilderberg, CitizenM, La

Bergère Group i Van der Valk10.

5 Global Competitiveness   Report     2017 - 2018  , strona 219
6 http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Europe/The-Netherlands-INFRASTRUCTURE-  

POWER-AND-COMMUNICATIONS.html, data odczytu 26.10.17
7 Trends in the Netherlands 2016
8 Trends in the Netherlands 2016
9 www.colliers.com/-/media/files/emea/netherlands/research/20170828_sectorupdate_hotels.pdf?la=en-gb  ,

data odczytu: 28.12.17
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Hotel_chains_in_the_Netherlands  , data odczytu 28.12.17
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4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

839419

936228

857932 836389
893757

828946
866680 879635

757999 777227R² = 0,34

M
ili

a
rd

y 
$

Ryc. 4 PKB Holandii wyrażone w milionach dolarów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank

PKB Holandii kształtuje się na różnym poziomie na przestrzeni ostatnich 10 lat,

dlatego krzywa regresji nie jest odpowiednio dopasowana i nie można na jej podstawie

stwierdzić jaki będzie trend PKB w przyszłych latach. W roku 2016 Holandia znajduje się

na 18 miejscu według nominalnego produktu krajowego brutto.

Dane  na  2016  rok  plasują  Holandię  na  9  miejscu  pod  względem  średniej

nominalnej pensji rocznej, której wysokość to 51,669$11. Należy jednak zwrócić uwagę na

fakt, że minimalna płaca zależna jest od wieku. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby

zachęcić młodych ludzi do nauki, zamiast pracy.

Tab. 2 Minimalne wynagrodzenie w zależności od wieku 2018

Wiek Miesięcznie Tygodniowo Dziennie

22 lata i więcej €1.578  €364,15 €72,83

21 lat €1.341,30 € 309,55 € 61,91 

20 lat € 1.104,60 € 254,90 € 50,98

19 lat € 867,90 € 200,30 € 40,06 

18 lat € 749,55 € 172,95 € 34,59 

17 lat € 623,30 € 143,85 € 28,77 

16 lat € 544,40 € 125,65 € 25,13 

15 lat € 473,40 € 109,25 € 21,85
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.  polonia.nl  

11 http://stats.oecd.org/  #, data odczytu 15.01.18
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Tab. 3 Przykładowe ceny w Holandii

Produkt/usługa Cena w euro

Chleb 0,50-1

Masło 1,20

Ser 5/kg

Jajka 1,50

Woda 1,5 0,60

Benzyna 1,58

Olej napędowy 1,25

Obiad w restauracji 10<

Street food 2-6

Komunikacja miejska 2-4

Wynajem roweru 12

Taxi 2/km

Pociąg z Amsterdamu do Rotterdamu 15

Hostel 20-30

Hotel 50

Wejście do muzeum 10-15
Źródło: Opracowanie własne na podst https://www.podrozepoeuropie.pl/ceny-w-holandii/, data odczytu 
15.01.18

Ceny w miejscowościach typowo turystycznych są zwykle wyższe, niż w innych

rejonach  kraju  (nie  dotyczy  to  dyskontów,  takich  jak  Lidl  czy  Aldi),  a  w  przypadku

zakwaterowania  zależą  również  od  odległości  od  centrum.  W porównaniu  do  Polski,

żywność i  podstawowe produkty można kupić w podobnej  cenie,  natomiast  różnice są

bardziej  wyraźne  jeśli  chodzi  o  usługi,  które  dla  Polaków mogą być  dość  drogie.  Dla

porównania:  Polacy na hotel  w Holandii  będą musieli  wydać równowartość 18 godzin

pracy, Holendrzy natomiast tylko 5 godzin. 

Dochody Holendrów są na tyle wysokie, aby pozwolić na swobodne podejmowanie

aktywności turystycznej. Również ceny za granicą nie powinny być przeszkodą, ponieważ

będą one podobne do tych standardowych, a w wielu destynacjach okażą się wyraźnie

niższe.
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5. Narodowa administracja turystyczna 

Ministerstwo  Spraw  Gospodarczych  i  Polityki  Klimatycznej  (Ministerie  van

Economische  Zaken  en  Klimaat),  jest  odpowiedzialne  za  sprawy  ekonomii,  klimatu,

handlu,  górnictwa,  polityki  energetycznej  i  turystyki12.  Głównym partnerem w rozwoju

turystyki jest organizacja Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC)13. 

Cele Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej to14:

 Częściowe finansowanie NBTC, która jest odpowiedzialna za promocję Holandii

jako destynacji turystycznej w kraju i za granicą

 stymulowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju

 rozwijanie sieci hotelarskich

 łącznik pomiędzy przemysłem, a naturą i rekreacją

 reprezentant branży turystycznej w rządzie

 

Ryc. 5 Struktura organizacyjna podmiotów turystycznych
Źródło: Opracowanie własne na podst. OECD Tourism Trends na Policies 2016, str 235

Władze  regionalne  i  lokalne  zajmują  się  sprawami  finansowania  regionalnych

organizacji, odpowiedzialnych za marketing danego obszaru. NBTC nawiązuje współpracę

z różnymi podmiotami w celu finansowania działań promocyjnych, oraz badań sektora

turystycznego i najbliższych rynków.

12 https://www.government.nl/ministries  , data odczytu 18.01.18
13 www.nbtc.nl/en/homepage/about-nbtc/the-importance-of-holland-marketing.htm  , data odczytu 18.01.18
14 OECD Tourism Trends and Policies 2016  , strona 234, data odczytu 18.01.18

12

Ministerstwo Spraw
Gospodarczych i

PolitykiKlimatycznej
Samorządy Lokalne

NBTC
HollandMarketing

Lokalne instytucje
turystyczne

Przemysł turystyczny

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016_tour-2016-en
https://www.nbtc.nl/en/homepage/about-nbtc/the-importance-of-holland-marketing.htm
https://www.government.nl/ministries


6. Narodowa organizacja turystyczna, rynki docelowe i narzędzia promocyjne

Narodową organizacją turystyczną jest wyżej opisana NBTC, której główne cele to:

 promocja Holandii w kraju i za granicą 

 kreowanie wizerunku kraju jako miejsca turystyki wypoczynkowej i biznesowej

 współpraca z organami administracji rządowej i pozarządowej

 współpraca z lokalnymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi

NBTC  działa  na  zasadzie  partnerstwa  publiczno-prywarnego,  nawiązuje

współpracę  z  partnerami  publiczni  (władze  krajowe,  regionalne  i  gminne),  publiczno-

prywatni  (organizacje  marketingowe  i  promocyjne)  oraz  prywatnymi  (firmy  z  branży

turystycznej i powiązane sektory). Pozwala to na finansowanie obranego celu z różnych

środków Wyznaczono dwa główne obszary działań, obejmujące sektor hotelarski i rynek

turystyki  przyjazdowej.  Sektor  hotelarski  utworzył  grupę  specjalistów  z  zakresu

przedsiębiorczości, marketingu, oraz przedstawicieli sektora nauki i ministerstwa. Grupa ta

opracowała  plan,  który  zakłada  oferowanie  najlepszych  warunków branży  hotelarskiej,

zwiększenie  konkurencyjności,  oraz  atrakcyjne  i  różnorodne  kulturowo  społeczeństwo

przyciągające turystów. W 2025 roku Holandia ma oferować „najszerszy zakres atrakcji na

metr kwadratowy”15. Miernikiem postępu ma być ocena gościnności, Travel and Tourism

Competitiveness Index, warunki życia i indeks ifo16.

7. Inne uwarunkowania rozwoju turystyki

Roczny  obrót  w  branży  turystycznej  Holandii  kształtuje  się  na  poziomie  68,3

miliarda  euro.  Turystyka  to  również  600  000  miejsc  pracy,  czyli  6,2%  ogółu

zatrudnionych17.  Biorąc pod uwagę te  czynniki,  oraz chęć poprawy wyników -  rozwój

turystyki  jest  konieczny,  szczególnie  przy  tak  dużej  konkurencyjności.  Wymaga  to

naturalnie odpowiednio wyszkolonych kadr. Coraz więcej uczelni Holenderskich otwiera

kierunki  związane  z  turystyką,  między  innymi:  NHTV  Breda  University  of  Applied

Sciences,  University of Groningen (83 według światowego rankingu),  Tio University of

Applied Sciences, Wageningen University and Research18.

15 https://www.government.nl/topics/tourism-and-recreation/strengthening-the-tourism-industry  , data 
odczytu: 18.01.18

16 OECD Tourism Trends and Policies 2016  , strona 234-236, data odczytu 18.01.18
17 https://www.government.nl/topics/tourism-and-recreation/strengthening-the-tourism-industry  , data 

odczytu: 18.01.18
18 https://www.bachelorsportal.com/  , data odczytu: 18.01.18
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II. Rynek recepcji turystycznej - turystyka krajowa

1. Przyjazdy i główne regiony emitujące

W Królestwie Niderlandów 63% wszystkich noclegów jest udziałem Holendrów.

Dominują  oni  w  większości  prowincji,  z  wyjątkiem  Holandii  Północnej,  gdzie  65%

noclegów to  udział  turystów zagranicznych.  80% Holendrów wyjechało  na wakacje  w

2015 roku, a 56% więcej niż jeden raz. Wielkość turystyki krajowej i zagranicznej jest

praktycznie  równa.  Turystyka  krajowa  to  49% wszystkich  wyjazdów   populacji  (17,6

miliona). W tym wypadku najpopularniejszymi okazały się prowincje Gelderland, Noord

Brabant i Limburgia.19.  Holendrzy wolą podróżować w sezonie letnim (maj – wrzesień)

niż zimowym (październik – kwiecień).

Ryc. 6 Wyjazdy krajowe i zagraniczne Holendrów w sezonie zimowym i letnim
Źródło: Opracowanie własne na pdst. Trends in the Netherlands 2016, data odczytu: 20.01.18

Na przestrzeni  lat  znaczenie  wyjazdów zagranicznych  w sezonie  letnim rosło  i

aktualnie  wskaźnik  ten  jest  wyższy  niż  wyjazdów  krajowych,  natomiast  turystyka  w

sezonie zimowym kształtuje się na podobnym poziomie.

19 Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami ZOPOT, data odczytu: 20.01.18
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Ryc. 7 Wyjazdy turystyczne Holendrów
Źródło: Opracowanie własne na pdst. Trends in the Netherlands 2016, data odczytu: 20.01.18

W 2015 roku wyjazdy krajowe były na poziomie prawie 17 milionów wydano na

nie około 3 miliardy euro, co na jednego podróżującego oznaczało koszt 174 euro. Wśród

wszystkich podróży, na jednego turystę przypadało 2,77 wyjazdu rocznie, z czego wyjazdy

długoterminowe i krótkoterminowe były na bardzo zbliżonym poziomie 1,94 i 1,95.

Ryc. 8 Noclegi turystów krajowych i zagranicznych w Holandii z podziałem na miesiące
Źródło: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication

Turyści  krajowi przeważają w każdym miesiącu,  jeśli  chodzi  o  ilość noclegów.

Największy  ruch  widoczny  jest  w  od  maja  do  września,  co  wiąże  się  z  wcześniej

wspomnianą sezonowością. W okresie letnim różnice w ilości noclegów są też najbardziej

widoczne.
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2. Dochody z turystyki krajowej

Ryc. 9 Wydatki turystów
Źródło: https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/34/tourism-sector-continues-to-grow, data odczytu:23.01.18

Wydatki na turystykę krajową sięgnęły w roku 2016 45 miliardów euro. Jest to 3%

wzrost  w  stosunku  do  roku  poprzedniego.  Tendencja  wzrostowa  utrzymuje  się  na

przestrzeni  ostatnich  6  lat,  dlatego  można  prognozować,  że  dochody  zwiększą  się  w

kolejnych latach.

3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych 
rynków emisyjnych

Holandia należy do państw starzejących się, a co za tym idzie, produkt turystyczny

musi być dopasowany do osób starszych. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupę

społeczną  stanowi  obecnie  grupa  50+.  Jest  to  ważna  grupa  docelowa  działań  ZOPOT

Amsterdam.  Aktywni  uczestnicy  turystyki  to  ponad  70% osób  z  tej  grupy  wiekowej.

Wakacje  wybierają  poza  sezonem.  Noclegi  najczęściej  rezerwowane  są  w  hotelach,

domkach  i  apartamentach.  Blisko  połowa  osób  powyżej  50  roku  życia  korzysta  z

produktów i usług skierowanych do swojej grupy wiekowej. Z przewidywań dotyczących

średniej wieku wynika, że w 2040 roku około 49% mieszkańców to będą osoby powyżej

65 roku życia.  Już w 2009 ta  grupa stanowiła  ¼ ogółu mieszkańców.  Przewiduje się

również, że ok. 2050 roku ponad 10% mieszkańców Holandii będzie miało powyżej 80

lat20. 

20Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami ZOPOT.
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4. Główne obszary koncentracji krajowego ruchu turystycznego

Ryc. 10 Udział w noclegach turystów Holenderskich i zagranicznych z podziałem na prowincje
Źródło: Opracowanie własne na pdst. Trends in the Netherlands 2016, data odczytu: 20.01.18

Widoczne jest  wyraźne skoncentrowanie turystów zagranicznych w prowincjach

północno-zachodnich,  typowo  turystycznych.  Są  to  regiony  w  których  znajdują  się

największe  miasta  kraju.  W  prowincjach  mniej  słynących  z  turystyki  zdecydowanie

przeważają turyści krajowi.
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III. Rynek recepcji turystycznej (zagraniczna turystyka przyjazdowa)

1. Przyjazdy i główne obszary emitujące (kraje)

Ryc. 11 Turystyka przyjazdowa
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey

Jeśli  chodzi  o  ogólną  turystykę  przyjazdową,  widoczny  jest  wyraźny  trend

wzrostowy.  Niewielkie  odchylenia  w  poszczególnych  latach  zostały  skomentowane  na

rycinie.  Oznaczono  prawdopodobne  zmienne,  które  miały  wpływ na  kształtowanie  się

wielkości przyjazdów w danym roku.  Przykładowo: na niższy odsetek przyjazdów mogła

wpłynąć epidemia, nowe podatki, lub kryzys ekonomiczny. Po każdym z tych wydarzeń

współczynnik przyjazdów regularnie się zwiększał. 
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Tab. 4 Ilość turystów z uwzględnieniem kraju pochodzenia 

Źródło:Opracowanie własne na pdst. NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Większość turystów przyjeżdża do Holandii z krajów sąsiednich, lub położonych

niedaleko. Jeśli chodzi o wzrost liczby przyjazdów, najbardziej dynamiczny obserwuje się

w  przypadku  Brazylii,  gdzie  przyrost  od  roku  2005  do  2014  sięga  379%.  Wśród

Europejskich krajów najwyższe tempo wzrostu przypada na Rosję i Belgię.

Ryc. 12 Liczba przyjazdów w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na pdst. World Bank

Holandia jest na 20 miejscu, jeśli chodzi o ilość przyjazdów. W rankingu plasuje się

tuż za Polską. W porównaniu do krajów wiodących różnice są jednak wyraźne.
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Ryc. 13 Cele przyjazdu

Źródło: Opracowanie własne na pdst. NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey  

Zdecydowana  większość  turystów,  bo  aż  69%  przyjeżdża  do  Królestwa

Niderlandów  w  celach  wypoczynkowych.  Spora  część  odwiedzających  deklaruje  cel

biznesowy, co może być dobrym prognostykiem do rozwijania tej gałęzi turystyki. Jedynie

2% przyjezdnych jako cel wizyty podaje sport, natomiast 4% to inne powody.

                                                   Ryc. 14 Preferowane typy zakwaterowania
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Widoczna przewaga Hoteli, które wybiera aż 79% przyjezdnych. Ponadto 80% tej

grupy  wybiera  hotele  3,  4  i  5  gwiazdkowe.  Wybór  miejscowości  wypoczynkowej

najczęściej  wiąże  się  z  jedzeniem  we  własnym  zakresie.  Coraz  mniej  popularne  są

kempingi, a grupowe zakwaterowanie wybierają praktycznie wyłącznie turyści z Niemiec i

Belgii21.

21NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey, str 14
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Ryc. 15 Środki lokomocji turystów odwiedzających
Źródło: Opracowanie własne na pdst.  NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey

Większość turystów korzysta z samolotu, lub samochodu. Jest to trend utrzymujący

się  na  stabilnym  poziomie  od  2005  roku.  Po  wielu  latach  zaczyna  rosnąć  znaczenie

pociągu w przekraczaniu granic kraju. Turyści podróżujący autokarami odwiedzają zwykle

Holandię jako jeden z wielu krajów podczas podróży.

Ryc. 16 Długość pobytu w zależności od rodzaju zakwaterowania
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey

Holandia  jest  przede  wszystkim  miejscem  docelowym  na  wyjazdy

krótkoterminowe. Szczególnie widoczne jest to w hotelach, gdzie 65% to zakwaterowanie

od  1  do  3  dni.  Krótkie  wycieczki  są   szczególnie  popularne  wśród  gości  z  Wielkiej

Brytanii, Francji i Belgii. Ponad połowa odwiedzających z Niemiec zostaje na cztery noce

lub dłużej. 

21



2. Dochody z turystyki przyjazdowej

       Ryc. 17 Dochody z turystyki przyjazdowej w roku 2015, US$
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank, data odczytu 24.01.18

Holandia znajduje się na 16 miejscu w rankingu najwyższych dochodów z 

turystyki. W roku 2015 wysokość tych przychodów sięgała 19,4 miliardów dolarów.

Ryc. 18 Holandia – przychody z turystyki w latach 2008 – 2015, US$
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank, data odczytu 24.01.18

Dochody z turystyki  na przestrzeni lat  wykazują tendencję wzrostową. Wraz ze

zwiększeniem się ruchu turystycznego, suma dochodów również rośnie z roku na rok.
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3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych 
rynków emisyjnych.

Ryc 19. Cel wizyty z podziałem na kraje
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Większość  odwiedzających  przyjeżdża  w  celach  wypoczynkowych.  Wyjątek

stanowią Chińczycy, Japończycy oraz Włosi, którzy częściej deklarują cele biznesowe.

Ryc. 20 Źródła wiedzy o kraju sprawdzane przed lub w trakcie wyjazdu
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Odwiedzający najczęściej swoją wiedzę czerpią z internetu, trend ten nie zmienił

się  na  przestrzeni  lat.  Następnie  informacje  posiadają  od  rodziny  i  znajomych,  lub  z

przewodników turystycznych.
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4. Główne obszary koncentracji przyjazdowego ruchu turystycznego

Ryc. 21 Najczęściej odwiedzane obszary
Źródło: NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Najczęściej odwiedzanymi regionami kraju jest wybrzeże, oraz tereny związane ze

sportami wodnymi,  rzadziej  te  położone wgłąb kraju.  Zdecydowana przewaga czterech

największych miast, czyli Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, oraz Utrecht.

Tab. 5 Liczba turystów międzynarodowych (x1000) w 4 największych miastach 2000-2014

Źródło: Opracowanie własne na pdst. NBTC Holland Marketing 2014 Inbound Tourism Survey 

Wśród  Holenderskich  miast  zdecydowanie  największą  popularnością  cieszy  się

stolica – Amsterdam. Rotterdam jako miasto z największym portem świata jest  drugim

najciekawszym miejscem wybieranym przez turystów. Następnie stolica administracyjna,

oraz siedziba rządu, czyli Haga. Najmniejsza ilość przyjezdnych odwiedza Utrecht, które

raczej traktowane jest jako miejsce przesiadkowe i łącznik pozostałych miast koła.
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IV. Rynek emisji turystycznej (turystyka wyjazdowa)

1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców Holandii w turystyce 
zagranicznej

17,9 milionów, czyli około 51% stanowiły wyjazdy zagraniczne Holendrów w 2016

roku. Najczęściej turyści Holenderscy odwiedzali kraje położone w niedalekiej odległości,

takie  jak:  Niemcy,  Francję  czy  Hiszpanię.  Przez  niespokojną  sytuację  na  rynkach

wschodnich znacząco spadła ilość wyjazdów do krajów wschodnich: Tunezji, Egiptu czy

Turcji.

Ryc. 22 Całkowita liczba wyjazdów oraz wydatki
Źródło: Trends in the Netherlands 2016

W  2015  roku  całkowita  liczba  wyjazdów  zagranicznych  Holendrów  wynosiła

trochę ponad 18 milionów. Całkowita kwota wydana na te podróże to 13 miliardów euro.

Przeciętnie  na  jednego turystę  wydatki  wynosiły  717 euro  w skali  roku.  Ilość długich

wyjazdów jaka przypadała na jednego turystę to 1,94 rocznie,  w przypadku wyjazdów

krótkoterminowych 1,95 rocznie.
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Ryc. 23 Środki transportu wykorzystywane w podróżach zagranicznych
Źródło: Opracowanie własne na pdst. Trends in the Netherlands 2017

Na przestrzeni lat niezmiennie środkiem transportu najczęściej stosowanym przy

wyjazdach  zagranicznych  pozostaje  samochód.  Drugim  wyborem  przy  podróżach  jest

samolot. Mniejszy udział przypada autokarom, oraz innym środkom transportu.

Ryc. 24 Dane ogólne dotyczące wyjazdów Holendrów

Źródło: Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami ZOPOT

W 2016 roku 81% populacji wzięło udział w wyjeździe turystycznym z co najmniej

jednym noclegiem. 61% deklaruje wyjazd zagraniczny z co najmniej jednym noclegiem.

Całkowita liczba wyjazdów zagranicznych z 1 lub więcej noclegiem wynosi 17,9 miliona.

26



Ryc. 25 Szczegółowe dane dotyczące wyjazdów zagranicznych

Źródło: Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami ZOPOT

Polska  jest  najczęściej  wybieraną  destynacją  jeśli  chodzi  o  Europę  środkowo-

wschodnią. Średni czas trwania podróży w roku 2015 wyniósł 11,2 dni, natomiast według

wstępnych danych z roku 2016 prawie 70% wyjazdów trwało dłużej niż 8 dni. Wybierana

forma zakwaterowania to w dużej mierze hotele. 84% wyjazdów zarezerwowano online.
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2. Wydatki na podróże zagraniczne

Ryc. 26 Wydatki Holendrów na podróże zagraniczne

Źródło: Opracowanie własne na pdst. World Bank

Wydatki  Holendrów  na  turystykę  przejawiają  trend  wzrostowy,  co  można

wnioskować  po  dobrze  dopasowanej  krzywej  regresji.  Udział  wydatków  Królestwa

Niderlandów  w  ogólnych  wydatkach  światowych  na  rok  2015  to  1,6%.  Porównując

wielkość  tych  wydatków  w  rankingu  międzynarodowym  Holandia  jest  na  16  miejscu

spośród wszystkich krajów biorących udział w turystyce.
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3. Ulubione destynacje mieszkańców Holandii

Ryc. 27 Najczęściej odwiedzane kraje

 Źródło: Trends in the Netherlands 2016

Najpopularniejszą destynacją turystyki wyjazdowej są niezmiennie Niemcy. 

Francja plasuje się na drugim miejscu jako częsty cel podróży Holendrów. Wśród 

10 najczęściej odwiedzanych krajów tylko jeden nie leży w Europie (przynajmniej 

częściowo), reszta destynacji to raczej kraje z najbliższego otoczenia.
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V. Znaczenie rynku dla Polski

1. Analiza przyjazdów do Polski z opisywanego rynku

Tab. 6 Przyjazdy do Polski

Kraj Przyjazdy 
ogółem

Dynamika 
2016/2015 w %

w tym turyści Dynamika 
2016/2015 w % 

Holandia 542 104,0 451 104,9 
Źródło: Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku 

Utrzymuje się tendencja wzrostowa przyjazdów turystycznych do Polski z 

Holandii. Czynniki mające wpływ to: wzrost popularności polskich miast, relatywnie niski 

koszt transferu, niskie koszty pobytu. Holendrzy cenią sobie możliwość aktywnego 

wypoczynku na łonie natury. W ostatnich latach wzrosła liczba połączeń lotniczych z 

Holandii do Polski.

Ryc. 28 Noclegi udzielone Holendrom w latach 2005 – 2016

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wykres, data odczytu 24.01.18
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Od 2010 roku liczba odwiedzających pochodzenia holenderskiego stale rośnie. W

2016 roku padła rekordowa liczba 315537 udzielonych noclegów. W porównaniu do roku

poprzedniego liczba turystów z Holandii zwiększyła się o około 8%.

Otwierają się coraz to nowsze połączenia na trasie Holandia – Polska. Zanotowano około

26%  wzrost  liczby  połączeń  do  Polski  z  lotniska  w  Amsterdamie.  Możliwe  jest  też

bezpośrednie połączenie kolejowe z Amsterdamu do Warszawy, jednak podróż jest dość

długa22.  Na  podstawie  wcześniejszych  danych  można  stwierdzić,  że  preferowanym

środkiem  transportu  będzie  samolot.  Jeśli  zaś  chodzi  o  zakwaterowanie,  turyści

Holenderscy najpewniej wybiorą hotele 3, 4 i 5 gwiazdkowe. 

2. Analiza wydatków w Polsce

Według danych na lata 2010 – 2011 Turyści Holenderscy wydawali odpowiednio

257 dolarów dziennie  w roku 2010 i  487 dolarów dziennie  w roku 2011.  Taki  wynik

plasował ich na 5 miejscu pod względem dziennych wydatków. W późniejszych raportach

turyści Holenderscy nie są wymieniani w 10 najwięcej wydających w Polsce.

3. Zaangażowanie marketingowe Polski na rynku Holenderskim i 

zaangażowanie marketingowe Holandii w Polsce

Dane na  rok  2016 ukazują,  że  81 holenderskich  touroperatorów i  biur  podróży

posiadało w swoich katalogach Polskę i oferowało holenderskiemu klientowi około 170

różnych podróży do tejże destynacji. Najliczniejsze są oferty typu city trips. Z Polskich

miast szczególnym zainteresowaniem cieszy się Kraków, który odnotowuje stały wzrost.

Holenderscy  touroperatorzy  przygotowali  również  wiele  ofert  z  zakresu  turystyki

aktywnej, obejmujących turystykę rowerową, wędrowną, konną lub grę w golfa.

22 Źródło: Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami ZOPOT
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Ryc. 29 Profil turysty Holenderskiego w Polsce
Źródło: Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012 – 2020

Z całą  pewnością  można  powiedzieć,  że  turysta  Holenderski  będzie  preferował

noclegi w hotelach, samolot lub samochód jako środek transportu, raczej ograniczy się do

jednej  wizyty,  może  też  przyjechać  w  celach  służbowych  lub  zawodowych.  Podróż  z

reguły zaplanuje na własną rękę.

 

Ryc. 30 Strategia marketingowa Polski w stosunku do turystów Holenderskich
Źródło: Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012 – 2020
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Działania ZOPOT Amsterdam:

 Promowanie turystyki w Polsce na portalu www.polen.travel/nl 

 Wspieranie wyjazdów szkoleniowych dla touroperatorów i agentów

 Program e-learning dla branży w języku niderlandzkim

 Newsletter  wysyłany  raz  na  kwartał  do  kontaktów  z  branży  turystycznej,

zawierający informacje dotyczące nowości związanych z Polską

Kampanie organizowane przez ZOPOT Amsterdam:

 6377131 osób do których w sieci dotarła kampania promująca Kraków pod koniec

2016 roku

 20 billboardów zachęcało do odwiedzenia Krakowa w Amsterdamie, Rotterdamie i

Utrechcie

 Outdoor dotarł do przeszło 2 milionów osób

 Kampania prowadzona na platformach: Twitter, Google, Facebook, Youtube

Efekt - wzrost liczby turystów z Holandii z 35tys w 2014, do prawie 100 tys w 2016.

Na stronie NBTC Holland Markting udostępnione są badania rynkowe 15 krajów

najbardziej  atrakcyjnych  turystycznie  dla  Holandii,  zarówno  pod  względem  turystyki

wyjazdowej, jak i przyjazdowej. Pośród nich nie znalazła się jednak Polska23, która przez

Holendrów na przestrzeni lat postrzegana była raczej jako kolebka taniej siły roboczej, niż

miejsce  warte  odwiedzenia.  Ten niekorzystny  trend zmienia  się  jednak dynamicznie  w

ciągu ostatnich lat.

23 https://www.nbtc.nl/en/homepage/research-statistics/market-research-per-country.htm  , data odczytu 
24.01.18
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4. Analiza wyjazdów Polaków do Holandii

Holandia nie należy do ścisłej czołówki destynacji Polskich turystów, którzy 

zdecydowanie najchętniej wyjeżdżają do Niemiec. Holandia nie jest uznawana za 

szczególnie atrakcyjny region turystyczny, najpopularniejsze są krótkie wyjazdy do 

Amsterdamu, ewentualnie innych dużych miast.

Ryc. 31 Zagraniczne podróże polskich turystów według odwiedzanych krajów (mln) 
Źródło: Charakterystyka podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w 2016 roku

Holandia  w  okresie  2014  –  2016  była  na  14  miejscu,  jeśli  chodzi  o  wybór

destynacji zagranicznych Polaków.  Duża ilość wyjazdów do Holandii ma cel zarobkowy.

Polacy stanowią największą grupę imigrantów pochodzących z Europy. W 2016 roku do

Holandii wyemigrowało 9 tys rodaków, ogólnie jest ich tam prawie 200 tys24.

24 Trends in the Nertherlands 2016
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Podsumowanie

Dochody  z  turystyki  stanowią  około  5,5%  PKB  Holandii,  a  pod  względem

światowych wydatków na turystykę zajmuje aktualnie 16 miejsce w rankingu światowym i

jest  to  1,6% wszystkich  wydatków na  turystykę.  Wysoka jest  też  skala  przychodów z

turystyki,  które  w  2015  roku  wyniosły 19,4  miliardów  dolarów.  Holendrzy  są  bardzo

aktywni  turystycznie,  ponad 80% populacji  wzięło  udział  w wyjazdach krajowych lub

zagranicznych w 2016 roku. Duże zainteresowanie turystyką przejawiają też seniorzy. 

Liczba turystów z Holandii przyjeżdżających do Polski stale rośnie i w 2016 roku

stanowiła około 470tys turystów (2,6% wszystkich odwiedzających). Holendrzy są też na 8

miejscu pod względem wydatków w Polsce z łączną wartością 0,8mln (2,5% wszystkich

wydatków na turystykę w Polsce).

Dzięki  prowadzonym  kampaniom  marketingowym  Polska  poprawia  swój

wizerunek  w  Holandii,  co  skutkuje  rosnąca  liczbą  odwiedzających  z  tego  kraju.

Największe  akcje  promocyjne  z  polskich  miast  prowadzi  Kraków,  który  odnotowuje

dynamiczny wzrost liczby turystów pochodzenia holenderskiego. 

Aktualnie Polska nie znajduje się w kręgu zainteresowań NBTC jako atrakcyjna

destynacja  turystyczna,  aczkolwiek z  roku na rok coraz więcej  obywateli  Niderlandów

odwiedza nasz kraj, dlatego sytuacja ta może się zmienić w niedługim czasie.
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