Během loňského října až prosince vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří kraj
navštívili, o 3,7 %, tj. o více než 4 tisíc osob. Počet domácích hostů se zvýšil téměř o 6 %, tj.
o více než 4 tisíce, počet zahraničních návštěvníků stagnoval. V porovnání se 4. čtvrtletím roku
2017 vzrostl o 10 % počet přenocování a podílela se na něm jak domácí, tak zahraniční klientela.
Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 4. čtvrtletí 2018
přes 116,5 tisíc hostů, z toho bylo více než 42 tisíc zahraničních a více než 74 tisíc domácích
návštěvníků.
Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel necelými 3 % a v porovnání
s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Kraji Vysočina.
Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř dvou třetin domácí hosté. Nejvíce
zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa (více než 50 %
z celkového počtu zahraničních hostů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich
počet zvýšil o necelých 200 osob, celkem tak navštívilo Ústecký kraj více než 21 tisíc německých
turistů. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (přes 3 tisíce), třetí nejpočetnější skupinu tvořili
návštěvníci z Polska (2,9 tisíce). Počet hostů, kteří přicestovali v loňském 4. čtvrtletí do kraje
ze Slovenska i z Polska meziročně vzrostl – ze Slovenska o více než 2 %, z Polska téměř o 3 %.

Za celý rok 2018 navštívilo Ústecký kraj téměř 631 tisíc hostů a přenocovali zde více než
1 684 tisíc nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 6,5 % a
podíleli se na něm jak zahraniční, tak i domácí hosté. Celkový počet přenocování rovněž meziročně
vzrostl, a to zhruba o 8 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční, tak domácí klientely.

Podrobnější informace naleznete ve zveřejněné aktualitě na webových stránkách
http://www.ustinadlabem.czso.cz/
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