
WADY I ZALETY WAKACJI TYPU "ALL
INCLUSIVE"

Wakacje typu „All inclusive” stają się coraz bardziej popularne
wśród turystów. Niestety oprócz wielu zalet, posiadają również
pewne wady.

 

Planowanie urlopu nie zawsze jest łatwym zadaniem, ponieważ wiąże się to zwykle z wydaniem
znacznej kwoty pieniędzy. Aby temu zapobiec dobrze jest znaleźć pewną równowagę, która pomoże
nam odłożyć pieniądze na wakacje, ale także pozwoli spokojnie żyć po powrocie z wypoczynku.
Nieroztropne byłoby przecież gdybyśmy pozwalając sobie na ekskluzywne wakacje nie pomyśleli o
przyszłości i wracali do domu z problemami związanymi ze spłatą późniejszych rachunków.

Wakacje typu „All inclusive” pozwalają ludziom uniknąć zmartwień związanych z przekroczeniem
zaplanowanego wcześniej budżetu. Dzieje się tak, ponieważ w ofercie „All inclusive” urlopowicze
płacą z góry za takie rzeczy jak transport, zakwaterowanie czy wyżywienie. Jest to bardzo duże
udogodnienie dla turystów, którzy nie muszą się martwić o koszty związane z urlopem, co pozwala
pełniej cieszyć się wakacjami.

Pomimo, że wypoczynek typu „All inclusive” stał się ostatnio bardzo popularny wśród turystów,
jednak posiada on również oprócz szerokiej gamy zalet także pewne wady.

Główną zaletą usługi „All inclusive” jest to, że jest bardzo wygodna. Jedynym w zamierzeniach celem
takich wakacji jest relaks i zabawa, ponieważ rachunki zostały opłacone odpowiednio wcześniej.

Pakiet „All inclusive” jest szczególnie dobrym pomysłem dla rodzin oraz ludzi, którzy mają
ściśle określony budżet. W związku z tym, że turyści tacy już zapłacili za wypoczynek, to nie grozi
im przekroczenie budżetu wakacyjnego. Urlopowicze spędzający wakacje w ofercie „All inclusive”
nie muszą wydawać żadnych pieniędzy poza kupowaniem pamiątek, oraz wydatkami poza hotelem.
Warto wiedzieć także, że pakiet „All inclusive” zawiera różnego rodzaju dodatki, takie jak wycieczki
lub atrakcje na miejscu - dzięki czemu można spędzić bardzo przyjemnie wakacje korzystając z tego
typu oferty.

Wakacje „All inclusive” mają także swoje wady i choć wiele rzeczy jest objętych w pakiecie, to znajdą
się też i takie, które zostały pominięte. Gdy ludzie przybywają do celu swojej podróży, często 
zdają sobie sprawę z tego, że muszą płacić za niektóre usługi z własnej kieszeni.
Przykładem może być tak ważny dla niektórych dostęp do Internetu.

Ponadto większość ludzi ogranicza się do przebywania tylko w swoich hotelach “All inclusive”, co w
rezultacie powoduje to, że urlopowicze nie udają sie na wycieczki, a to z kolei zmniejsza atrakcyjność
urlopu wakacyjnego. Jest to szczególnie istotne w ośrodkach zlokalizowanych z dala od
wszelkich atrakcji turystycznych.

W celu spędzenia wspaniałych wakacji, korzystając ze wszystkich udogodnień pakietu “All inclusive”,



należy wcześniej wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze ważne jest, aby zrozumieć, czego
możemy się spodziewać po takich wakacjach. W tym przypadku ważne jest, aby pamiętać o tym, że
wszelkie napoje czy jedzenie są już w ofercie i zostały opłacone, więc nie musimy ich dodatkowo
kupować.

Ponadto wskazane byłoby, aby sprawdzić koszty pakietów „non-inclusive” w podobnych
hotelach w tym samym miejscu. W ten sposób będziemy mogli określić, czy pakiet „All
inclusive” oferuje dobry stosunek wartości do ceny. Biorąc to wszystko pod uwagę, wakacje typu „All
inclusive” mogą być wspaniałym doświadczeniem, jeżeli zaplanujemy je w odpowiedni sposób.
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