
TOP 10 NAJTAŃSZYCH STOLIC W EUROPIE

Kiedy myślisz o podróżowaniu po Europie, jedną z rzeczy, która
przychodzi Ci do głowy to koszty. Odkryj najtańsze stolice Europy ze
względu na ceny hoteli, transport, jedzenie i picie, atrakcje
turystyczne jak również rozrywkę. Ułożone od najdroższych do
najtańszych, zebrane dla Ciebie przez Tourism-review.com.

10/ Wilno, Litwa
Wilno jest szczególnie popularne ze względu na swoje historyczne Stare Miasto. Pomimo, że wielu
turystów odwiedza to miasto by obejrzeć urok i piękny Starego Miasta to nadal tanio jest
podróżować po mieście. To stolica nad Bałtykiem, która warta jest przystanku na drodze z Polski na
Łotwę. Jest również sławna ze względu na pomnik Franka Zappy.

9/ Zagrzeb, Chorwacja
W przeciwieństwie do innych popularnych kurortów plażowych w Chorwacji, to miasto znajduje się
na lądzie. Jednakże jest nadal tanie według europejskich standardów, szczególnie, kiedy porównasz
je do cen we Włoszech. Zagrzeb jest świetnym miejscem na przerwę w podróży zanim udasz się w
drogę do pobliskich miasteczek nad morzem. 

8/ Warszawa, Polska
Warszawa jest największym miastem w Polsce. Jednakże nadal jest najtańsza. Wielu odwiedzających
preferuje wizytę w Krakowie, ale stolica skupia się na budowaniu sporej infrastruktury turystycznej.
Jest interesującym elementem w swoistej układance unii Post-Sowieckiej. Dla turystów z zagranicy
infrastruktura niezwykle szybko się polepsza.

7/ Ryga, Łotwa
To miasto położone jest na dalekiej północy. Może być to zaskakujące widzieć to miasto na liście
najtańszych stolic, ale na przykład łóżka w hostelu w mieście są bardzo korzystne cenowo. Jednakże,
największy problem z tym miejscem to jego położenie. Jest nieco na uboczu, jeśli nie jesteś w trakcie
długiej podróży.

6/ Budapeszt, Węgry
Budapeszt jest kolejną podróżniczą okazją. Jest tani przez cały rok. Katedry i zamki zainteresują Cię
dostatecznie. Jednakże możesz również cieszyć się popularnymi termalnymi spa. Restauracje i hotele
w pobliżu rzeki mogą być nieco drogie, ale lokalne hostele są idealne na budżet podróżnika.

5/ Sarajewo, Bośnia I Hercegowina
To kolejne bałkańskie miasto, które stara się zachęcić turystów. Położone jest głęboko w pięknych
górach i jako takie jest zapraszającym i interesującym miejscem. Obok Nowoczesnego Centrum
możesz zobaczyć Muzułmańskie Stare Miasto. Jako, że trudno się tam dostać, przez wielu uważane



jest za ukryty klejnot.

4/ Belgrad, Serbia
W 1990 Belgrad doświadczał wielu kłopotów, ale dziś jest jednym z najbardziej popularnych
Bałkańskich miast. Pomimo, że nie oferuje szerokiej gamy atrakcji, możesz obejrzeć tu piękno
interesującego miejskiego centrum z zachęcającymi cenami i ciekawym życiem nocnym.

3/ Sofia, Bułgaria
Sofia od zawsze była świetną okazją dla turystów. To przyjemne miasto zawsze zaprasza turystów z
całego świata. Ceny lotów do miasta i zakwaterowania są bardzo niskie. Dzięki temu Sofia jest
idealna, jeśli planujesz długą wycieczkę.

2/ Bukareszt, Rumunia
Pomimo, że Bukareszt nie jest najpiękniejszym miastem Rumunii, przyciąga wielu turystów z
Zachodu. Stolica oferuje niskie ceny przez cały rok a nawet lokalne hostele są coraz tańsze. Duży
budynek parlamentu w mieście jest jedną z największych atrakcji.

1/ Kijów, Ukraina
Ze względu na znaczący zwrot waluty Kijów stał się najtańszą stolicą Europy. Jako, że jest to długa
droga od regularnych nisko kosztowych destynacji podróżniczych, mało osób znajduje się tu
przypadkiem. Co więcej życie tutaj może być trudne dla osób, które nie znają ukraińskiego czy
rosyjskiego. Nadal, to miasto ma swój urok dla wielu turystów.
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