Wakacyjne wyjazdy mamy już za sobą. Wiele osób do dziś odczuwa skutki letniego
urlopowania w swoim portfelu. Część z nas zaciągnęła na ten cel kredyty. Słaba
złotówka nie sprzyja wyjazdom zagranicznym przez co wielu odczuwa skutki
wysokich cen, jakie spotkali poza granicami kraju. Pomimo to sezon zimowy – jak
każdego roku, tak i tym razem przyciągnie do biur podróży całą masę chętnych na
narciarskie szaleństwo. Czy można zatem tanio wypocząć na górskich stokach?
Jeśli dobrze przewertujemy strony internetowe biur podróży, to już dziś dostrzeżemy,
że sezon zimowy zapasem a biura podróży zaczynają się mocno przygotowywać do
walki o klienta. Szanse zatem na znalezienie ciekawej i taniej oferty są stosunkowo
wysokie. Każdego roku biura podróży planują wyprzedać o 1/3 ofert więcej niż rok
wcześniej, co jest ewidentnym dowodem na to, że Polacy coraz częściej wyjeżdżają
na narty. Doskonałym sposobem na znalezienie nie zatłoczonych a bardzo
ciekawych tras narciarskich może być zwrócenie uwagi na oferty zachęcające nas
do wyjazdu do naszych południowych sąsiadów.
Wypady narciarskie do szwedzkich kurortów wiążą się często z dodatkowymi
kosztami przelotu samolotem. W czasie zimy niewiele linii lotniczych oferuje swoje
usługi obejmować wiza Wietnam (jeśli jesteś w podróży do Wietnamu), dlatego ceny
biletów mogą być niemałym wydatkiem. Zamiast dalekich wyjazdów do Austrii czy
Włoch można całkiem ciekawie i tanio spędzić taki urlop w czeskich górach. Bywa,
że i tam ceny luksusowych pensjonatów niewiele odbiegają od najsłynniejszych
alpejskich hoteli, ale znacznie łatwiej w Czechach znaleźć tanią ofertę niewielkich
górskich hoteli czy schronisk. Ponadto dodatkowym plusem są doskonale
przygotowane i niedrogie trasy zjazdowe, które w niczym nie ustępują szlakom
alpejskim. Pamiętajmy o tym, że rozreklamowane do granic możliwości Alpy bywają
w sezonie zimowym mocno zatłoczone i niezwykle drogie.
Biura podróż mają zapewne w swoich ofertach wiele ciekawych i tanich propozycji
na narciarskie szaleństwo w Czechach czy Słowacji. Wystarczy przejrzeć takie
promocje i porównać je z większością luksusowych ofert alpejskich organizatorów.
Jeśli do wyjazdu tego doliczymy wypożyczanie sprzętu czy ceny korzystania z
wyciągów, oferta czeska może okazać się wielokrotnie niższa i ciekawsza.
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