TOP 5 NISKOKOSZTOWYCH EUROPEJSKICH
DESTYNACJI WAKACYJNYCH
Miejskie wypady w Europie są popularnym typem wakacji dla tych z
małym budżetem a wiele miast z dala od głównego nurtu posiada
wiele do zaoferowania dla podróżników.
Europa Wschodnia jest szczególnie korzystna kosztowo a długie
weekendy w krajach takich jak Bułgaria, Polska i Chorwacja absolutnie
nie muszą rozbić Twojego prywatnego banku.

Budapeszt
Historyczna węgierska stolica, Budapeszt jest jednym z najpiękniejszych miast w całej Europie. Sławny
ze względu na swoje źródła termalne i smakowite ciasta, Budapeszt jest miastem, które zdecydowanie
warte jest wizyty.
Condé Nast Traveller nazwał Budapeszt drugim najlepszym miastem na świecie, może pochwalić się
rozległą Listą Światowego Dziedzictwa, która zawiera takie miejsca jak brzegi rzeki Dunaj czy Plac
Bohaterów.
Budapeszt jest również ceniony za swoją unikalną kuchnię i silną kulturę kawiarni, odwiedzający
powinni odwiedzić również niektóre z siedmiu wysp Dunaju a najlepszą z nich jest prawdopodobnie
Wyspa Małgorzaty ze swoim uroczym parkiem.

Praga
Praga może być chyba najtańszym miastem w Europie, jeśli chodzi o jedzenie i picie, dlatego długi
weekend w stolicy Republiki Czeskiej może być łatwo spędzony przy małym budżecie.
Miasto posiada również niezliczone atrakcje kulturalne do zwiedzania – jest tego za dużo by zmieścić to
w jednej wycieczce – ale miejsca, które trzeba zobaczyć to Rynek Starego Miasta i praski zegar
astronomiczny, Zamek Praski i Most Karola.
Z bardzo zróżnicowanymi opcjami życia nocnego, wypady miejskie do Pragi są szczególnie
odpowiednie dla młodszych podróżników, ale jest tu też wiele muzeów, galerii i teatrów by osoby nieco
starsze czuły się usatysfakcjonowane. Czeskie piwo jest sławne na całym świecie a Praga jest bez
wątpienia najlepszym miejscem by go spróbować.

Sofia
Sofia jest drugim najstarszym miastem w całej Europie, ale cieszy się nagłym wzrostem popularności.
Narodowe Muzeum Literatury i Muzeum Sztuki Socjalistycznej to dwa z najważniejszych lokalizacji
kulturalnych w mieście, w którym również znajdują się Opera Narodowa i Balet Bułgarii.
Pośród miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się Cerkiew Bojańska a
Ci zainteresowani budynkami religijnymi powinni również poświęcić czas na wizytę w Katedrze
Aleksandra Newskiego, która może pomieścić nawet 10 000 osób.
Sofia posiada również absolutnie unikalną atmosferę a jej położenie u stop góry Witoszy nadaje miastu
bardzo specjalne poczucie wyjątkowości.

Zagrzeb
Stolica Chorwacji posiada bogatą historię a jej muzeów zazdrości jej cała Europa. Zagrzeb jest również
sławny ze względu na swój festiwal INmusic, który odbywa się w środku lata i co roku przyciąga
niektóre z ważnych nazwisk muzycznych.
Pośród najlepszych atrakcji turystycznych, które miasto ma do zaoferowania znajduje się Park Maksimir
i Zoo, które znajduje się jedynie 10 minut jazdą z centrum. Foki, lwy morskie i wydry znajdują się pośród
wielu zwierząt w parku, ta część miasta jest również domem dla narodowego stadionu piłkarskiego
Chorwacji, gdzie mecze rozgrywa Dynamo Zagrzeb.

Warszawa
Warszawa od dawna jest jednym z najpopularniejszych kierunków na miejski wypad w Europie za
korzystną cenę.
To polskie miasto jest znane na całym świecie ze swojego unikalnego życia nocnego z niezliczonymi
pubami i barami, z których można wybierać. Żądni zabawy powinni udać się na dziedziniec ulicy
Listopada gdzie znaleźć można niesamowity klub alternatywny o nazwie Hydrozagadka.
Warszawa ma wiele do zaoferowania również w ciągu dnia, z kolekcjami sztuki zgromadzonej przez
królów oraz kilkoma fascynującymi muzeami do zwiedzania. Piesza wycieczka poprzez historyczne
Stare Miasto Warszawy jest również świetnym sposobem na poczucie miasta i naukę faktów z jej
przeszłości.
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