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Jak lecieć tanio na wakacje samolotem?

Wakacje samolotem możesz zorganizować na własną rękę. Taki sposób podróżowania jest
niejednokrotnie znacznie tańszy niż wykup wycieczki w biurze podróży. Jak to zrobić?

Jak lecieć tanio na wakacje samolotem?

Zastanów się, gdzie chcesz pojechać. Jeśli nie jesteś pewien, gdzie chcesz spędzić wakacje,
polecamy Ci naszą sekcję inspiracyjną. Znajdziesz tam informacje o aktualnych trendach w
turystyce, co może ułatwić Ci podjęcie decyzji o miejscu Twojego wakacyjnego pobytu.

Bilet lotniczy

Kiedy już wybierzesz wakacyjne miejsce, pierwszy krok do zrealizowania wyjazdu to zakup biletu
lotniczego. Aby wyszukać najtańszy lot, zorientuj się, jakie lotniska znajdują się w pobliżu
Twojego wakacyjnego miejsca. Przykładowo, chcąc plażować na wybrzeżu Costa del Sol w
Hiszpanii, możesz polecieć do Malagi, Almerii, Grenady czy Murcji. Poszukaj najlepszych ofert
wśród okazji eSky.

Znasz już lotniska docelowe? Kup bilet lotniczy. W artykule: Jak szukać tanich lotów wyjaśniamy
krok po kroku, jak nabyć niedrogi bilet lotniczy. Przeczytaj go uważnie i postaraj się zastosować
do naszych rad - to z pewnością obniży cenę Twojego lotu. Pamiętaj, ze jednym z najważniejszych
kryteriów ceny jest czas, w jakim chcesz podróżować. Zobacz kalendarz cen, który stworzyliśmy
dla Ciebie.

Hotel

Jeśli masz już bilety lotnicze, nadszedł czas na rezerwację miejsca, w którym spędzisz swój
wyjazd. Wejdź na stronę esky.pl/noclegi i wyszukaj noclegów w wybranym przez Ciebie mieście.
Możesz wybierać spośród różnych rodzajów obiektów - hoteli, apartamentów, hosteli, ośrodków
wypoczynkowych itd. Pamiętaj, by zalogować się do Twojego konta. Dzięki temu w wynikach
wyszukiwania pojawią sie również specjalne oferty dla stałych użytkowników.

Ubezpieczenie podróżne

Masz już lot i nocleg? Teraz wykup ubezpieczenie podróżne. Dzięki polisie możesz liczyć na
pomoc w razie wypadku, kradzieży, odwołania lotu, utraty bagażu i w wielu innych sytuacjach
kryzysowych.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie
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https://www.youtube.com/watch?v=LxrOawEtQeM
https://www.esky.pl/noclegi
https://www.esky.pl/ubezpieczenie-podrozne

