Wakacje 2017 – gdzie pojechać i jak zaoszczędzić na urlopie?
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Lonely Planet poleca miejsca w Europie, gdzie można spędzić w miarę tani i cudowny urlop.
Sprawdźcie, gdzie warto pojechać bez zbytniego obciążania portfela.
Lonely Planet poleca miejsca w Europie, gdzie można spędzić w miarę tani i cudowny urlop.
Sprawdźcie, gdzie warto pojechać bez zbytniego obciążania portfela.
1. Słowenia. To niewielkich rozmiarów państwo graniczy z takimi potęgami turystyki jak Włochy,
Austria i Chorwacja. Często podróżujący zwyczajnie zapominają o pobliskiej Słowenii, a jest to duży
błąd, bo jest ona idealną alternatywą za znacznie mniejsze pieniądze. Można tam jeździć na nartach,
wylegiwać się na plaży, albo brać udział w spływach kajakowych. Także noclegi i jedzenie są
znacznie tańsze.
Sprawdź: Kod promocyjny TravelPlanet
2. Greckie wyspy. Panujący tam kryzys gospodarczy jednych odstrasza, a innych wręcz zachęca do
zaplanowania wakacji w Grecji. Brak tłumów na niesamowitych plażach, tańsze noclegi, przystępne
ceny w restauracjach to doskonałe argumenty przemawiające za tymi miejscami.
3. Albania. Infrastruktura turystyczna w tym kraju jest doskonała, a ceny bardzo przystępne i
znacznie niższe niż w innych krajach południowej Europy. Zarówno nad morzem, jak i wysoko w
górach, czy w stolicy Albanii, Tiranie można podziwiać piękne miejsca bez obciążania budżetu.
Sprawdź: Accorhotels kupony rabatowe
4. Lizbona. Przepiękna stolica Portugalii to doskonałe miejsce na tani urlop. Aromatyczna kawa i
przepyszne pasteis w jednej z licznych restauracji nie kosztują więcej niż 2 euro. Żeby zwiedzić

Lizbonę, jeżdżąc kultowym tramwajem 28, warto sprawdzić aktualne promocje, które pozwolą
jeszcze trochę zaoszczędzić. Wstęp do Museu Colecção Berardo z kolekcją sztuki nowoczesnej jest
darmowy.
Sprawdż: Travelist promocje
5. Berlin. Stolica Niemiec jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Europie, ale i jednym z
tańszych. W porównaniu do Londynu, czy Paryża, za nocleg tutaj płaci się znacznie mniej. Warto
wspomnieć także o licznych i naprawdę niedrogich atrakcjach turystycznych, muzeach, wystawach,
koncertach, restauracjach, barach i klubach.
Miejsc do wyboru jest wiele, ale zawsze warto przed wykupieniem biletów i noclegów prześledzić w
internecie dostępne promocje i zniżki. Jest wiele serwisów kuponowych, które zbierają dla nas
wszelkiego rodzaju okazje i publikują o siebie. Warto być z nimi na bieżąco, a z pewnością uda nam
się zorganizować wakacje na każdą kieszeń.
(mat. promocyjny)
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