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Aktywne spędzanie weekendu
Pogoda z dnia na dzień jest coraz piękniejsza, więc najwyższy czas, aby organizować sobie plany weekendowych
wycieczek.
Weekend, to czas, kiedy można odpocząć od pracy. Warto wtedy tą chwilę wolną spędzić w sposób aktywny.
Szczególnie świetnym pomysłem będzie udanie się do takich miejscowości, które organizują w okresie wiosennym i
letnim otwarte dla wszystkich imprezy plenerowe.
Kraków jest miastem słynącym z takich wydarzeń, więc szczególnie warto zapoznać się z ofertą tego miejsca.
Planując weekend w Krakowie rozeznajcie się w ofertach noclegowych, bo miasto oferuje mnóstwo opcji na
zakwaterowanie. Można zdecydować się na nocleg w hotelu, apartamencie lub wynająć pokój za niewielką cenę. Ja
szczególnie polecam osobom bardziej zamożnym wynajęcie apartamentu, bo te obiekty noclegowe znajdują się w
bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, często blisko rynku głównego, a ponadto cały obiekt noclegowy jest na waszą
wyłączność. Mniej zamożne osoby mogą zdecydować się na wynajęcie pokoju. W internecie można znaleźć
informacje o możliwości wynajęcia pokoju na kilka dni za naprawdę małe pieniądze.
Kraków oprócz organizacji wielu różnego typu imprez plenerowych ma również inne rzeczy do zaoferowania
turystom. Przede wszystkim zabytki i bardzo ciekawą historię. Będąc w Krakowie warto wynająć na jeden dzień
przewodnika, aby pokazał wam najciekawsze miejsca i opowiedział o nich.
Inną ciekawostką, która może przemawiać za tym, aby udać się do Krakowa na weekend, to położenie. Miasto
znajduje się w województwie małopolskim, gdzie blisko Krakowa są takie turystyczne miejscowości jak np.
Wieliczka i Oświęcim. Również po kilkugodzinnej przejażdżce samochodem można znaleźć się w górach. Jeśli
wolicie mniej oblegane miejsca przez turystów, to Szczawnica jak i same Pieniny będą świetnym wyborem.
Szczególnie udając się w te tereny polecam spływ Dunajcem, który jest niezapomnianym przeżyciem i pozwala
ujrzeć piękny, bajeczny krajobraz Pienin.
Można sobie bardzo łatwo zorganizować ciekawy plan weekendowej wycieczki. Pomysłów jest wiele, kreatywność
zależy już tylko od was.
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