
10 najtańszych miejsc na świecie, które warto
odwiedzić

Jeśli masz napięty domowy budżet wcale nie oznacza to, że nie
możesz odwiedzić ciekawych miejsc. Dlatego też specjalnie
sprawdziliśmy 10 najciekawszych tanich miejsc na świecie, które
mogą być celem podróży dla ciebie, twojej rodziny oraz przyjaciół.

Północno-wschodnia Ameryka
Istnieje nowy i do tego niedrogi sposób na podróż do Bostonu, Nowego Jorku i Waszyngtonu. Nisko
kosztowe połączenia autobusowe spowodowały, że podróż do tych miast kosztuje zaledwie 5 dolarów
w jedną stronę. Podróż taka jest tak samo wygodna jak podróżowanie samochodem, czy też
samolotem, jednak bez obaw o wysokie ceny benzyny i drogie rezerwacje lotnicze. Z niedrogimi
połączeniami, miasta te staje się naprawdę atrakcyjne do odwiedzenia.

Japonia
Japonia, to bardzo piękny kraj, który wraz ze swoją od wieków pielęgnowaną orientalną kulturą
stanowi świetną destynację na dalekim Wschodzie. Jednak po zeszłorocznym trzęsieniu ziemi liczba
turystów odwiedzających Japonię drastycznie zmniejszyła się, dlatego też znacznie obniżono ceny dla
turystów. W niektórych miastach takich jak Minshuku, czy Ryokan można znaleźć niedrogie
pensjonaty, w których cena za pokój wynosi tylko 37 dolarów. Bilety wstępu do muzeów kosztują
obecnie w Japonii 10% ceny, którą musimy zapłacić w Europie. Co więcej, najpiękniejsze japońskie
ogrody i świątynie można oglądać za darmo.

Tadżykistan
Czas spędzony w Tadżykistanie, kraju położonym w Azji Środkowej, to może być niezapomniane
doznanie na całe życie. Dzięki malowniczym widokom oraz wspaniałej, prymitywnej architekturze,
poczujesz się jak wielki podróżnik, a wydasz na to naprawdę niewiele pieniędzy. Już bowiem, za
około 300 dolarów można tu wynająć samochód z kierowcą, aby odwiedzić granicę z Afganistanem,
zwiedzać budynki i twierdze powstałe przed 2 tysiącami lat. Na nocleg możemy zatrzymać się tutaj w
prywatnych domach lub jurtach, które pozwolą poczuć styl życia Nomadów – ludu ciągle
przemieszczającego się, a wszystko to w cenie zaledwie 10 dolarów za dobę!

Porto, Portugalia
Porto, drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii, to także jedno z najstarszych miast
europejskich, cieszące się dużą popularnością wśród turystów. Tutejsze majestatyczne kościoły,
wymyślne konstrukcje, pokryte kaflami budynki oraz niezapomniane widoki możemy podziwiać za
naprawdę niskie ceny. Ceny za noclegi w tradycyjnie urządzonych zabytkowych karczmach lub
zabytkowych domach sięgają odpowiednio 25 euro lub 60 euro. Przemieszczać po mieście możemy
się niedrogo tramwajem, promem lub łodziami za kwoty od 1 do 20 euro.



Lesotho
Królestwo Lesotho, to cel podróży wielu turystów a oferuje nam między innymi takie atrakcje jak:
jaskinie kanibali, ślady dinozaurów w skałach, lokalne bazary z wieloma wspaniałymi lokalnymi
towarami. Czyż to nie brzmi interesująco? Odwiedzenie Lesotho, może stać się dla ciebie przygodą
życia. Górzyste miejsce pozwala poczuć wiejski, lokalny koloryt, który z miejsca pokochasz. Ceny
jednodniowych wypadów do tego zadziwiającego kraju zaczynają się już od 50 dolarów wraz z
przewodnikiem, noclegiem i wyżywieniem.

Iquitos, Peru
Iquitos w północno-wschodnim Peru, to miasto będące stolicą regionu Loreto nad rzeką Amazonką.
Lokalizacja Iquitos powoduje, że można stąd wybrać się na wyprawę w głąb dżungli amazońskiej,
gdzie również możemy spotkać krwiożercze piranie oraz wyjątkowo rzadkie różowe delfiny.

Do Iquitos nie prowadzi żadna droga ani szlak kolejowy, stąd też można tam dostać się wyjątkowo
tanio, bo pieszo… innym rozwiązanie jest podróż statkiem lub samolotem.

San Francisco w Kalifornii
San Francisco w Kalifornii jest celem podróży dla wielu turystów. Można tu przejść się po słynnym
moście ‘Golden Gate’, zwiedzać darmowe galerie i korzystać bezpłatnie z plaż nad Pacyfikiem. W
Union Square można nawet ubrać się w butiku za 100 dolarów. Jeśli chodzi o transport, to w San
Francisco można skorzystać z Bay Rapid Transit (BART), zamiast przepłacać za taksówki. Natomiast,
gdy zgłodniejemy możemy skorzystać z oferty barów szybkiej obsługi "Mission Burrito", gdzie posiłek
kosztuje w granicach 5 dolarów.

Ohryda, Macedonia
Ohryda w Macedonii to małe miasteczko, gdzie można znaleźć wszystko to, co najlepsze na
turystycznej mapie Europy. Wśród wielu atrakcji, możemy znaleźć tu wspaniałe winnice, piękne
jezioro, oraz uroczy bizantyjski kościół. To wszystko możemy uzyskać zaledwie za około 10 euro za
dobę na kwaterze prywatnej lub w wynajętej willi za około 50 euro za dobę.

Delta Mekongu w Wietnamie
Delta Makongu w Wietnamie, to miejsce gdzie można doświadczyć czegoś spoza głównego nurtu
turystyki w Wietnamie. Zamiast kupować oficjalne imprezy, które zaprowadzą cię do miejsc, o
których już wcześniej słyszałeś i widziałeś, spróbuj na własną rękę podróżować po delcie Mekongu
transportem publicznym. Koszt transportu wyniesie cię około 10 dolarów, a zakwaterowanie nie
powinno wynieść więcej niż 25 dolarów za dobę.

Merida, Meksyk
Merida – to miasto w północnej części Meksyku, gdzie znajdziesz wspaniałe jedzenie oraz
malowniczą architekturę za niewielkie pieniądze. Możesz wybrać się do okolicznych wiosek, aby
podziwiać naturalny las mangrowy zaledwie za 17 dolarów od osoby – to naprawdę świetny interes!
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