BLOGI PODRÓŻNICZE: 13
NAJCIEKAWSZYCH DESTYNACJI W 2013
Podróżowanie bywa bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli odwiedzamy
miejsca sprawdzone. Internetowe biuro podróży G Adventure na
podstawie opinii wielu Glogerów wybrało 13 najbardziej godnych
odwiedzenia miejsc w 2013 roku.

Wśród wybranych blogów znalazły się: Everything Everywhere, Nomadic Matt, Legal Nomad,
Uncornered Markets oraz Wild Junkie. Wymienione platformy blogowe są bardzo znane na całym
świecie ze względu na dużą ilość fanów na Facebooku oraz na Twitterze. Ponadto, są one pisane
przez prawdziwych specjalistów, którzy każdego roku odwiedzają kilka destynacji. A oto lista
najciekawszych miejsc do odwiedzenia w 2013 roku:
1/ Brazylia
Będąca gospodarzem Mistrzostw Świata w 2014 roku i Igrzysk Olimpijskich w 2016, Brazylia wydaje
się być bardzo atrakcyjną destynacją turystyczną.
2/ Albania
Panujący w Albanii klimat i adriatyckie wybrzeże, to tylko nieliczne z czynników przyciągających
odwiedzających. Jest to idealna destynacja na relaks podczas wakacji.
3/ Birma
Przeprowadzone w ubiegłym roku wybory otworzyły granicę Birmy dla turystów. Wcześniej do kraju
mogli przyjeżdżać tylko wybrani.
4/ Mongolia
Początkowo Mongolia miała bardzo surowe przepisy obowiązujące przyjezdnych, które dość
skutecznie zniechęcały turystów. Teraz sytuacja się zmieniła i coraz więcej osób przyjeżdża do
Mongolii.
5/ Nowa Zelandia
Grudniowa premiera filmu Hobbit może sprawić, że coraz więcej turystów zacznie przyjeżdżać do
Nowej Zelandii.
6/ Boliwia
Boliwia słynie z fantastycznych krajobrazów wokół Jeziora Titicaca oraz ze zlokalizowanych w
północnej i południowej części kraju złóż soli.

7/ Sri Lanka
Zakończenie wojny domowej w znacznym stopniu ułatwiło przyjazdy zagranicznych turystów.
8/ Stambuł
Jeśli pragniesz zobaczyć tak wspaniałe krajobrazy jak Antalaya i Trabzon, to z pewnością powinieneś
udać się do tureckiego Stambułu.
9/ Islandia
Kryzys finansowy z 2008 roku sprawił, że Islandia stała się bardzo droga dla zagranicznych turystów.
Obecnie sytuacja wróciła do normy, a obowiązujące w kraju ceny są dość niskie.
10/ Singapur
Od 50 lat Singapur jest już niepodległym państwem, które może urzekać swoją kulturą I klimatem.
11/ Namibia
Możliwości jakie daje Safari, to tylko część elementów, które sprawiają, że Namibia jest idealnym
miejscem na wycieczkę w 2013 roku.
12/ Jordania
W Jordanii nakręcono w ostatnim czasie wiele filmów, co zwiększyło zainteresowanie krajem. Jednym
z takich filmów był tegoroczny Lawrence of Arabia.
13/ Zanzibar
To kolejny po Singapurze kraj świętujący 50-cio lecie swojej niepodległości, który ma bardzo wiele
do zaoferowania dla turystów.
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