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Streszczenie  

Europejskie podróże city break, tj. krótkotrwałe, najczęściej weekendowe wyjazdy do miast, 
zyskały popularność w latach 90. ubiegłego wieku w skutek rozwoju tanich linii lotniczych. 
Kolejnym impulsem wpływającym zarówno na rozwój tej gałęzi turystyki jak i na rynek linii 
budżetowych było rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 
Obecnie podróże city break są na tyle popularne, że znacznie przyczyniają się do zjawiska 
overtourismu w wielu miastach. Biura podróży prześcigają się z kolei w tworzeniu ofert 
dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających turystów, co powoduje, że oferty 
z nazwą city break mają niewiele wspólnego z taką formą podróży. W niniejszym artykule 
zaprezentowane zostały obecne trendy w turystyce city break na podstawie analizy ofert 
wybranych podmiotów i touroperatorów.  
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Wstęp  

Wzrost zamożności w Europie idący w parze ze zmianami w spędzaniu wolnego 
czasu przyniósł także spore zmiany na rynku podróży. Turyści częściej zaczęli wybie-
rać krótsze wycieczki obok tradycyjnych, dwutygodniowych wczasów. Zmienił się 
również cel wyjazdów, z typowo wypoczynkowych, które niegdyś królowały, na tury-
stykę kulturową, przyrodniczą czy edukacyjną [Dunne i in. 2010]. Nie oznacza to, że 
wyjazdy do nadmorskich ośrodków wczasowych przestały cieszyć się popularnością. 
Owszem, wielu podróżnych nadal wybiera taką formę urlopu, jednak często wybiera-
ne są również inne rodzaje wyjazdów.  

Wpływ na te przemiany miał nie tylko wzrost dochodów, przez co szersza grupa 
osób mogła pozwolić sobie na korzystanie z ofert turystycznych. Równie ważny był 
socjologiczny aspekt związany ze zmianą trybu życia na bardziej intensywny, a także 
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wzrost samodzielności ekonomicznej wśród młodego pokolenia [Trew, Cockerell, 
2002, Dunne i in. 2010].  

Katalizatorem zapoczątkowanych procesów, pobudzającym te przeobrażenia było 
pojawienie się tanich linii lotniczych na rynku przewozów pasażerskich [Francis 2003, 
Alderighi i in. 2012, Dobruszkes 2013]. Dostępność cenowa oraz rosnąca sieć połą-
czeń oferowanych przez tanich przewoźników sprawiły, że podróże do wybranych 
miast kontynentu stały się dostępne dla większej części potencjalnych turystów [Hu-
ghes, Allen 2009, Grigolon i in. 2012]. Pojawił się nowy rodzaj podróży, nazywanych 
city break, które w skrócie można scharakteryzować jako krótkotrwałe, najczęściej 
weekendowe wyjazdy do atrakcyjnych turystycznie miast [Trew, Cockerell 2002]. 
W krótkim czasie podróże takie stały się na tyle popularne, że doprowadziły do zjawi-
ska nadmiernego napływu turystów, zwanego overtourismem (od ang. overtourism), 
hipertrofią turystyki, przeturystycznieniem lub natłokiem turystycznym. Jest ono 
znane głównie z najpopularniejszych turystycznie miast jak Barcelona, czy Wenecja 
i często prowadzi do gentryfikacji całych dzielnic, które zostają podporządkowane 
rynkowi turystycznemu.  

Popularność podróży city break wpłynęła również na touroperatorów, którzy ko-
niecznie chcieli je posiadać w swojej ofercie. Często jednak wycieczki takie, mimo 
chwytliwej frazy city break w  nazwie, nie  miały  z  tą formą  spędzania czasu  wiele
wspólnego [Prylińska, Ratkowska 2009].  

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki podróży city break na europej-
skim, w tym także polskim rynku turystycznym. Dodatkowym celem jest określenie 
obecnych trendów związanych z takimi podróżami na podstawie przeglądu ofert 
poszczególnych touroperatorów.  

City break  w świetle rozwoju tanich linii  lotniczych 

Trudno sobie wyobrazić masową turystykę city break bez tanich linii lotniczych ob-
sługujących międzynarodowe połączenia, są one bowiem warunkiem zaistnienia tego 
typu podróży na szerszą skalę [Trew, Cockrell 2002, Dunne i in. 2010]. Wzrost liczby 
tanich połączeń w bezpośredni sposób przekłada się większą liczbę turystów odwie-
dzających dane miasto, co sprawia, że dochody z turystyki również wzrastają [Smith 
2009]. Z tego względu miasta posiadające lotniska zabiegały o przyciągniecie po-
szczególnych przewoźników, a część innych ośrodków, odciętych od transportu po-
wietrznego, zaczęła starania o wybudowanie obsługujących je portów lotniczych, aby 
również korzystać z dobrodziejstw rozwijającej się turystyki.  
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Początki rozwoju rynku tanich linii lotniczych sięgają lat 70. ubiegłego wieku, kie-
dy powstały pierwsze takie przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. Do Europy 
ten model przewozów zawitał na dobre w połowie lat 90. dzięki firmie Ryanair, która 
przecierała szlaki na Starym Kontynencie [Decker 2004]. Po skromnych początkach, 
tani przewoźnicy szybko stali się poważnymi graczami na rynku przewozów pasażer-
skich. W 2000 r. obsłużyli 20,7 mln pasażerów, co stanowiło 8,6% rynku lotniczego 
w całej Europie [ECA 2002]. Cztery lata później liczba ta wzrosła już do ponad 80 
mln, z czego 60% wyniku należało do dwóch firm: Ryanair i EasyJet [Dobruszkes 
2006].  

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. o kraje Europy Środkowej i Wschodniej 
stanowiło kolejny bodziec do rozwoju tanich linii, bowiem rynki nowo przyjętych 
krajów stanęły otworem dla przewoźników z Europy Zachodniej. Przed akcesją, kraje 
te nie były gotowe pod względem regulacji prawnych na ekspansję przewoźników 
budżetowych, przez co obszar działalności tanich linii ograniczony był zasadniczo 
tylko do państw tzw. starej Unii oraz rynków Norwegii i Szwajcarii [Gillen, Lall 2004]. 
Sytuacja tuż sprzed akcesji w 2004 r. przedstawiona została na poniższej ilustracji (ryc. 
1), zawierającej połączenia wybranych 15 ówczesnych przewoźników budżetowych. 
Ówczesne firmy z siedzibami w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, 
a także w Belgii i Włoszech posiadały dostęp do rynków niemal wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Nie wszystkie miały równy udział w przewozach. Istnieli przewoź-
nicy obsługujący tylko kilka połączeń jak Deutsche BA i HLE, a także firmy o ugrun-
towanej pozycji m.in. EasyJet, Germanwings i Ryanair. Połączenia z dawnymi krajami 
socjalistycznych były nieliczne i wynosiły tylko 2% łącznej liczby siedzeń na rynku 
przewoźników budżetowych [Dobruszkes 2006)].  

W 2008 r. liczba połączeń między krajami starej Unii a przyjętymi do niej nowymi 
państwami znacznie wzrosła (ryc. 2). Udział takich połączeń wynosił już 13% ogółu 
rynku tanich linii, jednak związany był nie tyle z rozwojem turystyki co z wyjazdami 
zarobkowymi do krajów Zachodniej Europy. Pracujący tam mieszkańcy Polski, 
Czech i innych krajów tego regionu podróżowali między swoimi krajami a miejscem 
pracy, a w raz z nimi ich rodziny i znajomi [Dobson 2009]. Najpopularniejszymi po-
łączeniami, biorąc pod uwagę dostępność liczby siedzeń, stanowiły połączenia mię-
dzy Polską a Wielką Brytanią (20,8%). Na kolejnych miejscach były kierunki: Czechy 
– Wielka Brytania (6,4%), Polska – Niemcy (5,3%), Polska – Irlandia (5,2) oraz Ru-
munia – Włochy (5,0%) [Dobruszkes 2009].  
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Ryc. 1. Sieć regularnych połączeń 15 wybranych europejskich linii budżetowych w styczniu 

2004 r. Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2006: 255-266 
Fig. 1. Regular connections of the 15 selected European budget airlines in January 2004. 

Source: based on Dobruszkes, 2006: 255-266  
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Ryc. 2. Regularne połączenia wybranych czołowych linii budżetowych w styczniu 2008 r. 

z wyszczególnieniem połączeń między ośrodkami „nowej” i „starej” Unii Europejskiej 
(zachód-wschód). Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2009: 426-429 

Fig. 2. Regular connections of selected top budget airlines in January 2008 with connec-
tions between the "new" and "old" European Union cities (west-east). Source: based on 

Dobruszkes, 2009: 426-429  

Kolejne lata były okresem stabilizacji rozprzestrzeniania się rynku tanich linii lot-
niczych. Łączna liczba siedzeń w 2012 r. na kierunkach „wschodnich” wyniosła 14% 
ogółu rynku, tj. tylko jeden punkt procentowy więcej w porównaniu z 2008 r. Nato-
miast liczba połączeń na tych kierunkach wzrosła o 116 (łącznie 401 w porównaniu 
z 285 w 2008 r.), osiągając 24% ogółu połączeń europejskich obsługiwanych przez 
przewoźników budżetowych (niewielki wzrost w stosunku do 21% w 2008 r.) [Dob-
ruszkes 2009, 2013].  

 



10 Grz eg orz  Iwan i ck i ,  Anna  Dłuż ewska  
 

Z biegiem lat doszło do wykształcenia profilu lotnisk pod względem udziału ta-
nich linii w łącznej liczbie obsługiwanych lotów. Jedynymi stołecznymi portami lotni-
czymi, w których liczba siedzeń w ofercie przewoźników budżetowych stanowiła 
większość ogółu dostępnych były lotniska obsługujące Bratysławę, Brukselę i Dublin. 
W pozostałych przypadkach sytuacja ta dotyczyła głównie portów regionalnych (do-
skonale widać to na przykładzie Polski) oraz tzw. lotnisk satelickich obsługujących 
wielkie metropolie (ryc. 3).  

 
Ryc. 3. Europejskie porty lotnicze w świetle obsługi tanich linii lotniczych (2012 r.). 

Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2013: 79 
Fig. 3. European airports in the light of low-cost airlines (2012). Source: based on 

Dobruszkes, 2013: 79  

 
Kluczowe elementy c i t y  b re a k  

Pierwsze wycieczki, wobec których stosowano nazwę city break, odbywały się już 
w latach 90. ubiegłego wieku, jednak trudno znaleźć konkretną datę pojawienia się 
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tego typu ofert. Do szerszej świadomości klientów dotarły dzięki ofercie touroperato-
rów na targach turystycznych organizowanych na początku XXI wieku [Prylińska, 
Ratkowska 2009]. Późniejszy rozwój tanich linii lotniczych upowszechnił ten typ 
podróży, również w krajach Europy Wschodniej i dzisiaj termin city break jest już 
powszechnie znany i stosowany przez wiele biur podróży.  

Zgodnie z najczęściej cytowaną definicją, city break to krótkotrwała podróż do jed-
nego miasta bez noclegu w żadnej innej miejscowości [Trew, Cockrell 2002]. Najczę-
ściej takie wycieczki zawierają tylko dwa składniki: transport i nocleg, przy czym rolę 
transportu spełniają głownie połączenia tanich linii lotniczych (ryc. 4). Często w lite-
raturze występuje rozróżnienie tego typu wycieczek na city break weekends (maksymal-
nie 3 noclegi w dniach piątek-niedziela) oraz city break holidays (od 2 do 6 dni na prze-
strzeni całego tygodnia, niekoniecznie w ciągu weekendu) [Prylińska, Ratkowska 
2009].  

Popularność city break sprawiła, że wiele miast Europy zrewitalizowało swoje za-
niedbane dzielnice dzięki dochodom z turystyki. Jednak istnieje również ciemna stro-
na tego procesu. Zwiększona liczba turystów powoduje frustrację lokalnych miesz-
kańców, którym coraz trudniej żyje się we własnych miastach obleganych przez po-
dróżnych. Ceny mieszkań w najbardziej turystycznych dzielnicach poszły znacznie w 
górę, co doprowadziło do procesów gentryfikacji. Wielu przedsiębiorców wyspecjali-
zowało się w udostępnianiu apartamentów turystom i zaczęło wykupywać mieszkania 
w celu przekształcenia je w kolejne obiekty noclegowe [Hochstenbach, Van Gent 
2015]. Kolejnym minusem jest traktowanie przez niektórych turystów odwiedzanych 
miast, zwłaszcza w Środkowej i Wschodniej Europie, jako wielkich dyskotek. 
Zwłaszcza turyści brytyjscy upodobali sobie m.in. Budapeszt, Kraków, Pragę czy 
Rygę, jako miejsce swoich wieczorów kawalerskich i innych podróży stricte imprezo-
wych [Iwanicki i in., 2016], co prowadzi do kolejnych konfliktów z mieszkańcami 
i innymi turystami [Smith 2009].  

Analogicznie do popularnego określenia podróży 3xS (sea, sun, sand) city break 
można scharakteryzować jako 5xDs (Duration, Distance, Discretionary nature, Date flexibil-
ity and Destination travel party) [Dunne i in. 2010]. Długość pobytu (duration) w ramach 
takich podróży zawiera się najczęściej maksymalnie w trzech noclegach. Drugim 
składnikiem jest dystans (distance) mierzony nie tyle w odległości, co w czasie dotarcia 
do danego miejsca, z tego względu najczęściej wybieranym środkiem transportu jest 
transport lotniczy, zwłaszcza budżetowe linie. Trzecim składnikiem jest spontanicz-
ność (discetionary nature) polegająca na tym, że takie podróże rzadko są traktowane jako 
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główne wycieczki w danym roku, a decyzja o wyjeździe podejmowana jest szybciej 
i łatwiej (ze względu na mały stopień skomplikowania składników oferty) niż trady-
cyjne wakacje. Kolejny składnik, tj. elastyczność terminów (date flexibility) związany 
jest z mniejszym uzależnieniem decyzji o wyjeździe od pogody i pory roku. City break 
wybierane są nie tylko w sezonie letnim, ale również często w innych miesiącach, 
w tym zimą. Ostatnim składnikiem charakterystycznym dla city break jest imprezowy 
cel podróży (destination travel party), który jest wyjątkowo widoczny w niektórych mia-
stach, jak np. wspomniane ośrodki z Europy Środkowej i Wschodniej. Cel ten wynika 
z profilu turystów city break. Najczęściej są to młodzi ludzie podróżujący ze swoimi 
rówieśnikami, przy czym rzadko są to np. rodziny z dziećmi. 

 
Ryc. 4. Najpopularniejsze city break wg jednego z brytyjskich biur podróży. 

Źródło: https://www.prworldtravel.co.uk/city-break-deals/ 
Fig. 4. Top 5 city breaks according to one of the British touroperators.  

Source: https://www.prworldtravel.co.uk/city-break-deals/ 
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Pod względem podmiotów organizujących city break wyróżnić można trzy grupy. 
Pierwsza stanowią osoby planujące wyjazd na własną rękę. Korzystają oni głównie 
z informacji zaczerpniętych z Internetu i we własnym zakresie rezerwują oddzielnie 
transport i nocleg. Drugą grupę stanowią biura podróży, które wraz z sieciami hote-
lowymi (3 grupa) często proponują turystom promocje cenowe.  

 
Materiał  i  metody  

W celu zobrazowania obecnych trendów na rynku podróży city break, zastosowana 
została prosta metoda polegająca na wykorzystaniu pozycjonowania stron interneto-
wych w wyszukiwarce google chrome, będącej najpopularniejszą z wyszukiwarek 
niezależnie od wybranego rodzaju urządzenia. Ze względu na wzrost znaczenia Inter-
netu w procesie decyzyjnym, zwłaszcza wśród turystów city break, autorzy uznali, że 
zastosowana metoda będzie wystarczająco miarodajna w niniejszym artykule o cha-
rakterze przeglądowym.  

Do analizy ofert wybrano dane z internetowych stron biur podróży, które wyświe-
tliły się na pierwszej stronie wynikowej po wpisaniu fraz city break oraz city break week-
end trips. Wybór tak prostych fraz pozwolił zdaniem autorów na uzyskanie wiarygod-
nych danych dotyczących wiodących touroperatorów w zakresie organizacji wycie-
czek city break, jak również najpopularniejszych ofert i destynacji.  

Z ogólnej liczby ponad 2 mld wyników uzyskanych dla frazy city break, na pierw-
szej stronie wynikowej znalazły się następujące biura podróży i podmioty (kolejność 
pozycjonowania zachowana) skierowane do polskich turystów: TUI, FRU.PL, Itaka, 
SkyScanner, Wakacyjni Piraci, Fostertravel, fly4free, Rainbow, Blue Sky oraz Nec-
kermann. Z kolei po wpisaniu frazy city break weekend trips anglojęzyczne wyniki na 
pierwszej stronie były następujące: British Airways, lastminute.com, Holiday Pirates, 
Superbreak.com, Thomas Cook, Easy Jet, KLM, Expedia, Citybreak.uk.  

 
Przegląd rynku  

Podmioty oferujące wycieczki city break dla polskich turystów podzielić można na 
kilka grup. Klasyczne wycieczki, zawierające w jednej cenie wyłącznie przelot i nocleg 
znaleźć można tylko na portalu Blue Sky. Po wybraniu miejsca wylotu, destynacji 
i terminu wycieczki pojawiają się propozycje pakietów, zawierające przelot w obie 
strony i zakwaterowanie (automatycznie ustawione na 2 noce). Podobną procedurę 
spotkać można na portalach rezerwacyjnych FRU.PL, Fly4free oraz Skyskanner. 
Różnica między nimi a Blue Sky jest jednak istotna, ponieważ najpierw konieczne jest 
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zarezerwowanie przelotu, aby przejść do następnego etapu, tj. rezerwacji noclegu 
(również wstępnie ustawionego na 2 dni). Nie są to więc gotowe pakiety city break 
jakie mamy do dyspozycji w Blue Sky. Dodatkowo, na stronach FRU.PL wśród po-
pularnych destynacji jak Paryż, Wenecja czy Londyn, znaleźć można również takie 
oferty jak „City break Klify Irlandii”, czy „City Break Jezioro Garda”.  

Itaka i Fostertravel są podmiotami oferującymi zorganizowane wycieczki city break 
do wielu destynacji. Ich pakiety zawierają, oprócz przelotu i zakwaterowania, również 
ustalony porządek zwiedzania oraz opiekę pilota. Różnią się więc od tradycyjnych 
wycieczek jedynie czasem trwania. Fostertravel reklamuje dodatkowo pod nazwą city 
break wiele wycieczek autokarowych do zagranicznych miast położonych w sąsiadują-
cych z Polską krajach. Wycieczki takie trwają zazwyczaj 1-3 dni.  

Pozostałe podmioty oferując city break proponują inne opcje niż wcześniej opisa-
ne. TUI posiada w reklamowanej przez siebie ofercie wyłącznie możliwość wykupie-
nia noclegu na 3-7 nocy w danym mieście z listy proponowanych hoteli. Oferta re-
klamowana jest pod nazwą „City break – hotele miejskie” i wśród najpopularniej-
szych destynacji wymienione są m.in. Wiedeń, Bruksela, Praga, Paryż czy Barcelona. 
Z kolei Portal Wakacyjni Piraci w swojej zakładce city break posiada właściwie wszyst-
kie typy wycieczek. Tylko nieliczne z nich stanowią faktyczne city break. Pozostałe to 
tradycyjne, często dwutygodniowe wczasy lub klasyczne wycieczki objazdowe. Rain-
bow również podpisuje objazdowe wycieczki autokarowe mianem city break, choć 
znaleźć można wśród nich również wyjazdy w celu zwiedzania tylko jednego miasta. 
Z lotniczych podróży city break wykupić można jedynie 4 dniowe wycieczki do kuror-
tów nad Morzem Śródziemnym.  

Ostatni z badanych podmiotów, Neckermann, posiada co prawda stronę dedyko-
waną podróżom city break, jednak brak na niej jakichkolwiek ofert.  

Najpopularniejszymi destynacjami spośród ofert skierowanych do polskich tury-
stów przez badane podmioty okazały się Barcelona, Budapeszt, Lizbona, Nicea, Paryż 
i Praga. Mniejszą popularnością odznaczały się m.in. Londyn, Madryt czy Rzym. 
Szczegółowy podział, uwzględniający różnice w stosunku do popularności danych 
destynacji oferowanych przez anglojęzyczne podmioty zaprezentowany został na 
rycinie 5. 

W ofertach skierowanych do obu grup turystów, Barcelona była miastem najczę-
ściej wymienianym wśród najbardziej popularnych (listy typu „top 10 city breaks” 
i podobne podsumowania). W drugiej grupie miast wspólnym mianownikiem jest 
Praga, zaś w trzeciej Madryt.  
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Wszystkie z badanych anglojęzycznych podmiotów, z wyjątkiem Holiday Pirates, 
pod nazwą wycieczek city break proponowały swoim klientom klasyczne pakiety za-
wierające wyłącznie przelot i zakwaterowanie, z dodatkowymi opcjonalnymi usługami 
np. wynajmu samochodu. Jedyną różnicą był proponowany czas trwania wycieczek. 
Portal Superbreak oferował 1-2 dniowe pobyty, natomiast KLM wyjazdy z 4 nocle-
gami. Pozostałe podmioty proponowały 2-3 dniowe wycieczki.  

 

Ryc. 5. Częstość występowania miast wśród określonych jako najbardziej popularne city 
break przez badane podmioty polskie (A) i anglojęzyczne (B). Źródło: opracowanie własne 
Fig. 5. Frequency of cities among the most popular city breaks in offers by Polish (A) and 

English (B) companies. Source: Author’s own work 

Jedynie na stronie CityBreak.uk oferty były wyraźnie pogrupowane pod względem 
tematycznym. Obok „zwykłych” wycieczek turyści mieli możliwość wyboru ofert 
opisanych jako wyjazdy romantyczne, rodzinne, poślubne czy w celach plażowania. 
Holiday Pirates z kolei oferował wszystkie typy wycieczek na swojej stronie poświę-
conej city break. Obok typowych, kilkudniowych wyjazdów do poszczególnych miast 
figurowały tygodniowe wczasy w nadmorskich kurortach i inne formy podróży. Wy-
gląda na to, biorąc pod uwagę również jej polskojęzyczną wersję (Wakacyjni Piraci), 
że jest to kwestia niedopracowanej strony internetowej tego przedsiębiorstwa.  
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Podsumowanie  

Turystyka city break pojawiła się na rynku podróży niecałe 30 lat temu i obecnie 
stanowi popularną formę wycieczek wśród europejskich turystów [Dunne et al., 
2010]. W zachodniej części kontynentu tego typu podróże mają dłuższą historię, co 
przekłada się na zawartość ofert proponowanych przez czołowe podmioty turystycz-
ne, jak słynne biuro Thomasa Cooka, czy linie lotnicze British Airways, KLM czy 
EasyJet. Tamtejsze city break zawsze stanowią klasycznie rozumiane pakiety, w skład 
których wchodzi przelot do atrakcyjnych turystycznie miast wraz z zakwaterowaniem. 
Pod tym względem niektóre oferty skierowane do Polaków często wydawać się mogą 
niezgodne z opisem, ponieważ duża część wyjazdów reklamowanych jako city break 
stanowi zwykłe wycieczki objazdowe bądź tradycyjne wczasy w ośrodkach nadmor-
skich.  

Już 10 lat temu zwracano uwagę na niekonsekwencję w nazewnictwie imprez tury-
stycznych i nadużywanie terminu city break przez polskich touroperatorów [Prylińska, 
Ratkowska 2009]. W tamtym okresie wyjazdowa turystyka city break w Polsce dopiero 
się rozwijała, więc można było przyjąć z większym zrozumieniem pojawiające się 
błędy w nazewnictwie ofert. Dzisiaj jednak już nic nie tłumaczy tego procederu, więc 
można uznać, że nadużywanie tego terminu jest charakterystyczną cechą polskiego 
rynku turystycznego. Niektóre przedsiębiorstwa najwidoczniej próbują sprzedawać 
inne imprezy pod chwytliwym, anglojęzycznym hasłem, nieadekwatnym do zawarto-
ści oferty.  
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SELECTED ASPECTS OF EUROPEAN CITY BREAK 
TRAVEL  

European city break travels, i.e. short-term, mostly weekend trips to cities, gained popularity 
in the 90s of the last century as a result of the development of low-cost airlines. Another 
impulse affecting both the development of this branch of tourism and the market of budget 
lines was the expansion of the European Union to the countries of Central and Eastern 
Europe. Currently, city break travels are so popular that they significantly contribute to 
overtourism in many cities. Tour operators are in turn competing in creating offers tailored 
to the needs of the most demanding tourists, which means that the offers with the name of 
city break have little to do with this form of travel. This article presents current trends in 
city break tourism based on the analysis of offers of selected entities and tour operators. 

Keywords: city break, travel agencies, urban tourism, tour operators 




