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Tanie podróżowanie dla każdego
Niemal każdy w dzieciństwie marzył o wielkich podróżach, chciał zobaczyć egzotyczne kraje i dotrzeć tam, gdzie
przed nim dotarło niewielu.

Później wielu zarzuca te marzenia, uznając je za niepoważne i
nierealistyczne. Co powstrzymuje ludzi przed podróżowaniem? Najczęściej brak czasu – przywiązani do pracy na
etacie, zapominają, że pracuje się by żyć, a nie żyje – by pracować. Druga przyczyna to brak pieniędzy. Czy jest to
jednak przyczyna, czy wymówka? Najwięksi podróżnicy, np. Beata Pawlikowska zwykle nie są bogaci – ale mają w
sobie siłę by realizować marzenia. Poza tym podróżowanie nie musi być drogie. Dowiedz się, jak podróżować tanio!
Wybierz niepopularny kierunek.
Jeśli jedziesz tam, gdzie wszyscy i wtedy, kiedy wszyscy – licz się z wysokimi kosztami. Najtaniej pojedziesz tam,
gdzie turyści nie docierają. Niegdyś tak tanim krajem były Indie, od kiedy stały się modne, już dużo trudniej
przejechać je za 100$. Ale wciąż to znacznie tańsze niż mogłoby się wydawać. Tanie są także kraje za naszą
wschodnią granicą.
Sam zaplanuj podróż.
Wybieranie się w świat z biurem podróży to zaprzeczenie idei podróżowania – zamiast prawdziwego kontaktu ze
światem, dostajesz dobrze skrojony produkt turystyczny. Płacisz dużo nawet za to, co jest niewiele warte – kiepskie
hotele, przeciętne jedzenie. Wszystko to możesz mieć znacznie taniej, jesli pojedziesz samodzielnie.
Poluj na promocje
Choć samolot jest najdroższym środkiem transportu, jest wiele promocji. Najlepsza metoda podróżowania?

Znajdujesz promocyjny lot, pakujesz plecak i następnego dnia wylatujesz. Spontaniczność jest najlepsza. Dzięki niej
już za 100 zł możesz polecieć w obie strony do różnych stolic europejskich. Są też promocyjne połączenia kolejowe,
promowe itp.
Śpij za darmo
To nie żart. Rozsądne planowanie podróży pozwoli ci przespać się za darmo. Jak to zrobić? Jeśli musisz jechać
pociągiem w dłuższą trasę – wybierz nocne połączenie. Dzięki temu w cenie biletu masz pociąg i spanie. Możesz też
spędzić noc na dworcu – w wielu miastach jest to całkiem bezpieczne i (prawie) wygodne. A już najciekawszą
metodą darmowego spania jest couchsurﬁng. Wystarczy zapisać się do internetowego systemu – dzięki temu jadąc
do dowolnego kraju znajdujesz osoby, które zaoferują ci nocleg u siebie. Zwykle proponują też poznanie ciekawych
miejsc, lokalnych potraw itp. W zamian ty oferujesz swoją kanapę, gdy ktoś przyjeżdża do Polski.
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