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Hostel w j!zyku angielskim oznacza schronisko 
lub noclegowni!. W zachodniej Europie miejsca te 
od lat s" ulubionym i naturalnym przystankiem 
bardzo du#ej grupy turystów, dla których oprócz 
niskiej ceny pobytu liczy si! tak#e atmosfera 
czy mo#liwo$% poznawania w takim miejscu 
ciekawych osób. Podr!cznikowa definicja 
hostelu opisuje go jako miejsce noclegowe 
ta&sze od hotelu, jednak dro#sze od schroniska. 
Cho% standard w hostelach jest coraz wy#szy, 
to co do zasady oferuj" one wspólne miejsca 
w kilkuosobowych pokojach, dzielone kuchnie 
i 'azienki oraz przestrze& wspóln" dla wszystkich 
go$ci. Segment hosteli rozwija si! w Polsce 
dynamicznie dopiero od niedawna. Bior"c pod 
uwag! wszelkie okoliczno$ci i zmiany zachodz"ce 
na $wiecie oraz w naszym kraju, czeka go bardzo 
dobry okres rozkwitu.

Sprawdzimy, w jaki sposób urz"dzi% hostel i ile b!dzie to kosztowa%. 
Zbadamy grup! potencjalnych klientów oraz sprawdzimy, czy na noclegach 
kilka razy ta&szych ni# w hotelach b!dzie mo#na zarobi%.
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Charakterystyka rynku

Z roku na rok nasz kraj odwiedza coraz wi!cej go"ci z zagranicy. Cho# 
w roku 2009 nast$pi%o krótkookresowe za%amanie, to ju& pierwsze miesi$ce 
2010 roku przynios%y powrót dobrej koniunktury, je&eli chodzi o liczb! od-
wiedzaj$cych nasz kraj go"ci z zagranicy. W trzech pierwszych kwarta%ach 
2011 polsk$ granic! przekroczy%o ok. 47 mln cudzoziemców, w tym ok. 10 
mln w celach turystycznych. Powinno to przynie"# polskiej gospodarce 
prawie 5 mld dolarów przychodu. Takie tempo wzrostu ma szans! sta# si! 
najszybszym w Europie. Przyczyniaj$ si! do tego m.in. nak%ady finansowe 
przeznaczane na kampanie reklamuj$ce Polsk! na zagranicznych targach 
oraz w zagranicznych mediach, a tak&e ogólne o&ywienie "wiatowej turysty-
ki. Najliczniejsz$ grup$ obcokrajowców odwiedzaj$cych nasz kraj s$ Niemcy. 
Na kolejnych miejscach s$ go"cie z Wielkiej Brytanii, Rosji, W%och i Francji. 
Mo&emy liczy# tak&e na odwiedziny turystów z USA, Kanady, Japonii, Korei 
P%d., Australii oraz krajów Ameryki Po%udniowej. To oni oprócz Niemców zo-
stawiaj$ u nas najwi!ksz$ ilo"# pieni!dzy, cho# ta w przeliczeniu na jednego 
turyst! zmniejsza si! z ka&dym rokiem o kilka procent. Przychody z turystyki 
powinny wzrosn$# na koniec 2012 roku do 6 mld dolarów. Na swój kawa%ek 
tego tortu liczy# mog$ tak&e w%a"ciciele hosteli. Ta forma zakwaterowania 
jest niezwykle popularna w"ród zagranicznych turystów, szczególnie osób 
m%odych, które odwiedzaj$c kolejne kraje, poszukuj$ jak najta'szego noclegu.

Poza turystami du&$ grup! stanowi$ osoby przybywaj$ce do Polski 
w celach s%u&bowych. Wraz z wej"ciem naszego kraju do Unii Europejskiej 
wzros%a liczba zagranicznych biznesmenów, rezydentów du&ych korporacji 
czy urz!dników unijnych, którzy przylatuj$ do"# regularnie do nas na krót-
sze lub d%u&sze wizyty. Spo"ród wszystkich przyje&d&aj$cych do kraju cu-
dzoziemców ju& prawie po%owa z nich jest tu w celach biznesowych. Z kolei 


