
Najtańsze destynacje dla brytyjskich turystów

Coroczne badania i sondaże pomagają Brytyjczykom podjąć decyzję
dotyczącą wyboru destynacji na wakacje. Ze względu na dobrą
pozycję funta, Brytyjczycy mają coraz więcej atrakcyjnych
możliwości. Czyni to o wiele łatwiejszym sam proces wyszukiwania
dogodnych ofert i pozwala Brytyjczykom wydawać o wiele więcej
pieniędzy podczas pobytów wakacyjnych.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Post Office Travel Money pokazuje, że latem bieżącego roku
to Bułgaria będzie najtańszą destynacją wakacyjną dla Brytyjczyków. Wniosek ten został wysnuty na
podstawie kryteriów wyposażenia oraz wymaganych cen. Dzięki temu Bułgaria zdołała wyprzedzić
będącą obecnie na drugim miejscu Turcję.

Powyższe kryteria ustalane są na podstawie porównania cen dziesięciu produktów codziennego
użytku oraz trzech posiłków w restauracji. Z badania wyszło więc, że turystę jadącego do Bułgarii
dzień pobytu kosztował będzie 42,79 funtów (68,46 dolarów). Daje to poprawę ceny o 4% w
porównaniu z rokiem poprzednim. Drugą najtańszą destynacją wakacyjną dla Brytyjczyków jest
Turcja, w której dzień pobytu będzie kosztował przeciętnego turystę z Wysp 54,22 funtów (86,75
dolarów), co daje wynik o 22% niższy od zeszłorocznego.

Głównym tego powodem jest umocnienie się funta w stosunku do Euro. Wahające się ceny i rosnąca
pozycja brytyjskiej waluty sprawiają, że nadchodzącego lata najtańszymi destynacjami dla
mieszkańców Wysp będą kraje europejskie.

Najdroższą destynacją będzie natomiast Brighton, gdzie średni koszt dziennego pobytu wyniesie
79,25 funtów (126,8 dolarów), co daje wzrost o około 3% w porównaniu do roku poprzedniego.
Wydaje się więc, że o wiele taniej wyjdą wakacje poza Wielką Brytanią. Najważniejszym jest jednak,
aby wszystkie wakacyjne wydatki dokładnie zaplanować.

Coraz lepsza pozycja szterlinga w stosunku do innych walut skutkuje tym, że brytyjscy turyści mogą
w tym sezonie wakacyjnym stanowić aż 15% siły nabywczej jeśli chodzi o wydatki na turystykę. Z
badania wynika, że siedmiodniowy pakiet wyżywienia w Bułgarii kosztował będzie jedynie 175
funtów (280 dolarów). Jest to bardzo nieduża kwota w porównaniu np. z USA, gdzie z podobny pakiet
zapłacić trzeba będzie już 310 funtów (496 dolarów). W Chorwacji pakiet ten wyniesie natomiast 303
funty (489 dolarów), a w Wielkiej Brytanii 317 funtów (507 dolarów).

Oczywiście istnieje wiele innych ciekawych i relatywnie niedrogich krajów, gdzie Brytyjczycy mogli
by spędzić swoje wakacje, jednak ze względu na bardzo dobrą pozycję funta na tle Euro, to raczej
europejskie kraje będą przedmiotem szczególnego zainteresowania dla turystów z Wysp w bieżącym
roku.
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