
 
 

Ilu Polaków poleci do Egiptu w przyszłym roku? 

Egipt w ostatnich latach z impetem odzyskuje swoją  pozycję w rankingach i powraca do czołówki 

najchętniej odwiedzanych państw na świecie. Według ostatnich danych Egipskiego Ministerstwa 

Turystyki liczba zagranicznych turystów odwiedzających kraj faraonów wzrośnie w tym roku o ok. 30%.   

 Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne dane, które wskazywały na 30% wzrost względem 2017 roku, 

możemy zauważyć niesłabnący trend, który może osiągnąć podobny wynik w roku 2020. Wskaźniki te 

dowodzą, że nie tylko polscy turyści upodobali sobie ten kierunek, a przyczyną, oprócz zamiłowania do 

miejsca, może być dobrze prowadzona strategia rozwoju, która m.in. dba o bezpieczeństwo 

podróżnych i skupia się na podnoszeniu jakości oferowanych usług.  

Popularność Egiptu nie słabnie! Dlaczego lubimy ten kierunek?  

Według danych serwisu Wakacje.pl Egipt znalazł się na czwartym miejscu pod względem liczby polskich 

turystów odwiedzających ten kraj w terminie od 1 czerwca do 30 września 2019. Egipski kurort Taba 

znalazł się z kolei na drugim miejscu, jeśli pod lupę weźmiemy najatrakcyjniejsze regiony turystyczne 

roku 2019. Co zatem sprawia, że tak lubimy ten kierunek? Przede wszystkim, dzięki rozbudowanej 

siatce połączeń lotniczych oraz możliwości skorzystania z lokalnych lotnisk, jest łatwo dostępną dla 

turystów destynacją. Egipt rozpieszcza nas również swoimi atrakcjami i pogodą przez cały rok. 

Niezależnie od tego, czy zaplanowaliśmy urlop w sierpniu, czy staramy się naładować nasze baterie  

w czasie zimy, możemy bezapelacyjnie liczyć tam na ciepłe przyjęcie - temperatury w okresie letnim 

sięgają średnio 30-35 stopni Celsjusza, zimą nie spadają poniżej 20, jesienią i wiosną pozostają  

w okolicy  25 stopni.  Ponadto jest to kierunek, do którego lubimy wracać. Po pierwsze dlatego, że jest 

przystępny cenowo.  

Portal Wakacje.pl wskazuje, że według przyszłorocznych prognoz w sezonie letnim średnia wartość 

rezerwacji osiągnie poziom 6269 zł, czyli o 250 zł mniej w stosunku do średniej, jaką wydajemy na 

wakacje zagranicą w ogóle. Oznacza to, że średnio wydamy 2399 zł od osoby. Jest to  

z pewnością dobra informacja dla miłośników Egiptu. Po drugie – możemy skorzystać tu z niezwykłego 

bogactwa historycznego, a jednocześnie zaznać chwil spokoju beztrosko opalając się przy hotelowym 

basenie, urozmaicając ten czas zabawą w parkach wodnych, wesołych miasteczkach czy też nurkując 

w ciepłych wodach Morza Czerwonego. Jednym słowem – każdy znajdzie tu coś dla siebie! Egipt 

posiada rewelacyjną infrastrukturę dla amatorów sportów wodnych. Jeśli marzy nam się nauka 

nurkowania, pokonywanie fal na desce czy kite surfing, to prawdopodobnie nie znajdziemy lepszego 

miejsca. Kolejny aspekt wpływający na atrakcyjność tego kierunku to rozbudowana baza hotelowa, 

która w swojej ofercie ma zarówno propozycje dla osób  zainteresowanych nocnym życiem i imprezami 

do białego rana, jak i dla rodzin z dziećmi doceniających polskie animacje i kompleksy basenowe z 

barwnymi zjeżdżalniami. Warto podkreślić, że infrastruktura hotelowa, oprócz swej dostępności, kusi 

również luksusowym wyposażeniem i przyjemnym przepychem, dzięki któremu czujemy się tam  

wyjątkowo.  

 

Czym zaskoczy nas Egipt w 2020 roku? 



 
Niegasnąca popularność Egiptu powoduje, że władze państwa starają się zapewnić turystom jak 

najlepsze warunki powiększając rokrocznie bazę atrakcji i rozbudowując systemy bezpieczeństwa. Do 

2030 planowane wydatki na rozbudowę infrastruktury turystycznej mają wynieść aż 45 miliardów 

dolarów!  W nadchodzącym sezonie letnim możemy liczyć na otwarcie aż sześciu nowych destynacji. 

Zupełną nowością będzie możliwość spędzenia wakacji w rejonie Aleksandrii, mieszczącym się na 

północy kraju w basenie Morza Śródziemnego. Oferty first minute do kurortu Marsa Matruh już są 

dostępne. Miłośników sportów wodnych z pewnością przyciągną nowo powstałe ośrodki w regionie 

północnej części Morza Czerwonego.  W przyszłym roku szykuje się również otwarcie Wielkiego 

Muzeum Egipskiego w Gizie, które pośród swoich niezwykłych zbiorów będzie posiadać m.in. 

wyposażenie grobowca Tutenchamona. Tutaj również widać starania Egipskiego Ministerstwa 

Turystyki, które stawia na odzwierciedlanie historii w budowanych atrakcjach. Niewątpliwie są to 

powody, dla których warto rozważyć powrót do kraju Kleopatry. W kolejnych latach zaplanowane są 

także inwestycje dotyczące utworzenia ważnych ośrodków gospodarczo-turystycznych, takich jak  

Miasto Drewna, mającego się stać stolicą meblarską oraz analogicznie - Miasta Skóry. Z kolei 50 km od 

stolicy kraju powstanie „drugi Kair", w którym znajdą się m.in. mieszkania, szkoły, biura oraz sklepy.  

Miejsce, do którego lubimy wracać 

Egipt niewątpliwie jest miejscem, które ma grono swoich stałych i wiernych fanów. Jeszcze nie raz nas 

pozytywnie zaskoczy w nadchodzących latach, możemy zatem brać tę destynację pod uwagę 

przeglądając wakacyjne oferty – niezależnie od tego, czy i ile razy zdarzyło nam się tam podróżować.  

Oferty wyjazdów do Egiptu są już dostępne w przedsprzedaży. Osoby dokonujące rezerwacji first 

minute zapłacą mniej, korzystając przy tym z możliwości wpłacenia zaliczki, która stanowi zaledwie 

ułamek ceny.   

   


