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У градским центрима, кратак одмор (CITY BREAK) представља један од најзаступљенијих
видова туристичких кретања. Београд и Нови Сад, као главни административни центри,
остварују 20% укупног промета туриста у Србији и због тога је анализа њиховог
туристичког промета важан показатељ тренутног стања туризма у нашој земљи, као и
основа за предвиђање развоја будућих туристичких кретања. Београд и Нови Сад на
светском туристичком тржишту спадају у релативно нове, неистражене дестинације, које
пружају могућност за задовољавање разноврсних туристичких потреба, те привлаче
различите сегменте туристичке тражње. Из године у годину, број страних туриста, посебно
учесника конгреса, пословних скупова, манифестација се повећава. Поред тога, расте и
број посетилаца који у Београд и Нови Сад долазе у склопу аранжмана крстарење
Дунавом, што је омогућено повољним туристичкогеографским положајем ових градова.
Као и у Србији тако и у остатку света city break се развија све више. Кратки одмор (city
break), који обично траје између једног и четири дана, понекад и дуже, нема сезонски
карактер, одвија се у градским центрима и представља један од најзначајнијих облика
туристичких кретања у свету. У периоду од 2001. до 2004. године, градски туризам је имао
пораст од 108% (доласци), док су одморишна путовања имала пораст од само 8%. Главна
емитивна тржишта у Европи су Немачка, Велика Британија, Италија, Шпанија и
Француска, које заједно чине две трећине укупног броја туристичких долазака (89
милиона), док су највећа рецептивна тржишта Француска, Италија, Немачка, Шпанија и
Велика Британија, која заједно привлаче око 50% целокупног тржишта (67 милиона
долазака). Све европске транзиционе земље (Чешка, Пољска, Мађарска и Словачка) су
захваљујући својим главним градовима, доспеле на туристичку мапу света и постале
пожељна дестинација (Стратегија развоја туризма републике Србије, 2005). Најзначајније
градске туристичке дестинације у Србији су главни административни центри, Београд и
Нови Сад (Од скоро и Ниш). Захваљујући повољном туристичко-географском положају,
природним вредностима у околини, богатом културно-историјском наслеђу и солидној
материјалној основи, у овим градски центрима се развијају различити облици туристичких
кретања. Стога је неопходно извршити анализу туристичког промета истих, како би се
указало на главне правце туристичког развоја.
За city break утврђене су следеће главне одлике:
 То је путовање кратког трајања често и мање од три ноћења;
 City break дестинација се обично налази у оближњој земљи;
 City break се често сматра као секундарна активност односно као допуна главном
одмору;
 конзументи citi break туризма су парови или групе пријатеља.

