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Cestování po světě bez peněz.

Pro mnohé to zní spíš jako sen.

Ale sny jsou od toho, aby se plnily.

Když řeknete, že jste byli tam a tam, často vám někdo odvětí: “No jó, vy se máte, na

to my nemáme.”

Cestování je ale jen tak drahé, jak si ho drahé uděláme.

Někdo pojede s rodinou na týden do Čech za cenu dvou průměrných platů a někdo

za stejnou cenu stráví 2 měsíce v Asii. A obojí je úplně v pořádku.

Se správným rozpočtem a správným přístupem můžete ze svých snů učinit realitu.

I když vyděláváte málo, je stále spousta způsobů, jak cestovat. Možná nebudete

cestovat v luxusu, ale pokud je vaší prioritou poznání, určitě se vám to podaří.
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A dnes si posvítíme na celou řadu tipů, jak cestovat levně, snadno a s
úsměvem.

Co chcete navštívit?

Jako první se musíte rozhodnout: Jakou zemi chci navštívit? Co je můj cestovatelský

sen? Jsou to hory, pláže nebo historie a kultura? Co je mému srdci bližší?

Možná máte těch snů spoustu a nejradši byste viděli od všeho něco.

Úplně vám rozumím. A časem uvidíte, nebojte 😉.

My třeba milujeme hory a přírodu obecně. Ale občas to rádi protkneme trochou

historie. A jednou za pár let se vyvalíme na pláži 😃.

Máte vybráno?
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Super.

Máme se od čeho odpíchnout a můžeme začít plánovat.

Vyrazte na východ

Pokud chcete cestovat skutečně levně, západní Evropa nebude tou nejlepší volbou.

Ale i tady se dá cestovat o něco levněji a chytřeji, pokud se budete držet několika

jednoduchých pravidel (viz tipy v dalších kapitolách).

Levné cestování nahrává východní Evropě.

Vaše peněženka bude brečet o hodně méně při návštěvě Budapešti než Londýna,

při zdolávání slovenských štítů než těch alpských, při slunění v Bulharsku než na

Francouzské riviéře.
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Při výběru místa zohledněte taky dopravu.

Uvedu na příkladu:

Dejme tomu, že byste rádi navštívili Srbsko.

Můžete jet svým vlastním autem nebo letět.

● Autem vás cesta tam a zpět  do Bělehradu vyjde na min. 4000 Kč (záleží na

spotřebě auta, ceně benzínu, odkud přesně vyjíždítě, poplatky po cestě).

Kolik vás bude cesta autem přibližně stát si můžete spočítat v této kalkulačce.

● I zpáteční letenky taky začínají na 4000 Kč.

Porovnáme Srbsko s dražším Londýnem:

Do Londýna se dají sehnat zpáteční letenky už od 1000 Kč, takže ušetříte 3000 Kč

na dopravě.

A ano, pak dáte v Londýně víc za ubytování, vstupné do památek nebo třeba jídlo v

restauraci, ale díky levným letenkám se dokážete dostat na cenu dovolené v Srbsku.

Co z toho plyne?

Při rozhodování berte v potaz:

● země východní Evropy mají levnější ubytování, jídlo, MHD a i tu známku na

pohled 😃

Levné zpáteční letenky se dají sehnat na Ukrajinu (Lvov, Kyjev), do Bulharska

(Varna), Moldavska  (Kišiněv), Maďarska (Budapešť) nebo Rumunska (Jasy,

Bukurešť).
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● země západní Evropy jsou sice dražší, ale proudí sem více leteckých spojů a

dají se tak najít letenky za pěkné ceny.

Kolem tisícovky můžete letět do Říma, Pisy, Paříže, Milána, Kodaně, Edinburghu a

dalších evropských metropolí.

Pokud vám schází inspirace, kam vyrazit na cesty, mrkněte na články:

● Kam na dovolenou v ČR?
● Kam na dovolenou v Evropě?

Dám ruku na to, že v těchto článcích tu inspiraci načerpáte určitě.

Kdy a na jak dlouho chcete jet?

Jeďte mimo sezónu

Většina turistů volí pro cestování

automaticky hlavní sezónu v létě. Koho

ale lákají dlouhé fronty u památek,

chůze po rozpálených dlažebních

kostkách a všude masy lidí?

Obchodníci chtějí během letních

měsíců vyrejžovat co nejvíc. Ceny v

restauracích a na atrakcích atakující

horní příčky víc než teplotní rekordy v Klementinu.

Jaká je nejlepší doba pro cestování?

Vydejte se do hlavních turistických oblastí na jaře nebo z kraje podzimu.
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Počasí je fajn, turistů je méně a ceny jsou nižší. A pokud nelpíte na teplém počasí,

klidně vyrazte v zimě.

A ty ceny letenek třeba v lednu…radost pohledět :).

My  hlavní evropské metropole navštěvujeme vždy během zimy a je to paráda.

Vánoční Londýn nebo liduprázdné Bellagio …to stojí za to 🙂.

Tenhle pohled na Bellagio v hlavní sezóně nezažijete¸.

Zdržte se déle na jednom místě

Řada hotelů a penzionů poskytuje slevu za vícedenní ubytování. A ta sleva je ještě

vyšší, když se nejedná o hlavní sezónu.

Možná chcete stihnout během dovolené co nejvíce lokalit.
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Na druhou stranu si při delším pobytu danou lokalitu pořádně užijete a objevíte

místa, která byste jinak objevit nestihli. Ochutnáte místní kuchyni a nasajete místní

kulturu.

A aspoň budete mít záminku, proč brzy vyrazit znovu🙂.

Jak na levné letenky?

● První vždy hledejte dopravu. A podle termínu letů pak vybírejte ubytování. V

obráceném pořadí to prostě levně nevyjde. Nebo jen sporadicky.

● Hledejte včas. Dle údajů Skyscanner jsou letenky nejlevnější cca 2 měsíce –

6 týdnů předem. Je to na poslední chvíli, ale prostě statistika tady mluví jasně.

A z toho rovnou vyplývá další bod…

● Buďte flexibilní. Nelpěte na konkrétním datu, ale přizpůsobte se pár dní před

nebo pár dní po.

Většina srovnávačů letenek dnes nabízí funkci, kdy zadáte flexibilní datum
odletu i příletu. Dle toho vám pak v určitém časovém horizontu poskládají lety od

nejlevnějších. A ty nejlevnější lety většinou bývají cca za měsíc, dva, což dokládá

předchozí bod.

● Leťte v týdnu – nejlépe út až čtvrtek. Většina lidí směřuje cestu na

prodloužený víkend. Čím vyšší poptávka, tím vyšší ceny. Uprostřed týdne létá

daleko míň lidí a to je prostor pro vás.

● Nebojte se létat i z jiných evropských měst. To byste koukali, za jaké ceny

se létá od Poláků nebo Němců. Nejčastěji se využívají letiště v Berlíně,

Norimberku, Vídni, Drážďanech a z Polska Vratislav, Krakov a Katovice pro
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Moravu. Spočítejte si předem, zda se vám doprava vyplatí i s cestou tam a

zpět na letiště.

● Leťte mimo sezónu. Opět platí: v sezóně je vyšší poptávka, tudíž z toho

plynou vyšší ceny letenek.

● Nelpěte na destinaci. Leťte, kam vás nejlevnější letenky zavanou. Zadejte ve

srovnávači nebo na stránkách leteckých přepravců Kamkoliv a nechte se

překvapit, kam poletíte.

● Kupujte letenky brzy ráno nebo pozdě v noci. Když všichni spí, vy lovíte

akce. Přes den ceny letenek záhadně rostou.

● Zjistěte si předem, kolik zavazadel a v jaké hmotnosti máte v ceně.

Budete mít zavazadlo k odbavení (velký kufr, ne jen příruční zavazadlo nebo batoh)

a letíte s nízkonákladovkou?

Pak vás to vyjde dost draho.

Kouzlo nízkých cen u nízkonákladových společností tkví v tom, že se sbalíte jen do

příručního zavazadla. Minimalismus prostě frčí na všech frontách. I těch leteckých.

Jak hledat levné letenky?

Při hledání vám pomůže řada srovnávačů. Během chvíle vás doslova zavalí

výsledky, ze kterých si budete moct pohodlně vybírat.

Nejlepším vyhledávačem pro nízkonákladové lety je za nás Azair.

10

http://www.azair.cz/


Během chvíle vám vyjede hromadu výsledků seřazených od těch nejlevnějších.

Plusem je, že nemusíte vědět, kam letíte a kdy letíte. Zadáte kamkoliv a třeba roční

časový horizont a jen filtrujete ty nejlepší výsledky.

Druhým tipem je Kiwi.com. Oblíbený vyhledávač z české dílny, s jehož výsledky

pracuje například i celosvětový Momondo. Využijete ho pro všechny lety. Kombinuje

různé přepravce, aby našel co nejlevnější lety.

Nově nabízí službu Nomad, která vám naplánuje dovolenou tak, aby vyšla cesta co

nejlevněji. Zadáte, odkud a kdy přibližně plánujete odletět (můžete zadat kdykoliv),

jaká města plánujete navštívit, na jaký počet dní a vyjedou vám souhrnné ceny za

letenky. Součástí je i grafické znázornění na mapě.

Jak se dopravit z letiště?

Před cestou si zjistěte, kde leží letiště. Často totiž bývají na okraji měst a

nedostanete se odtud běžným MHD. Třeba Letiště Stansted je od Londýna vzdálené

2 hodiny a pro Milano hodinu cesty.

● Obecně platí, že nízkonákladové společnosti přilétají na vzdálenější
menší letiště. Myslete na to při objednávání letenek a předem si propočítejte,

zda se vám letenka u nízkonákladovek vyplatí.
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● Před cestou se mrkněte na oficiální stránky letiště, na které přilétáte. Často

uvádí informace ohledně spojení z letiště do centra.

● Nejčastější variantou jsou shuttle busy, tj. přímé autobusové linky. Lístky se

dají koupit přímo na letišti u okénka nebo v automatu. Pohodlnější variantou

je pak nákup online. Seznam měst včetně cen najdete na tomto odkaze.

Jak cestovat levně vlakem po Evropě?

Vlak je skvělá možnost, jak se pokochat okolím během cesty. Tady opravdu platí, že

cesta je cíl. Navíc si většina vlakových společností nebere příplatky za větší

zavazadla. A když už, tak jsou minimální.

Na nižší ceny vstupenek dosáhnete s flexibilním datem odjezdu a příjezdu.

Skvělou možností, jak si užít bezstarostné jízdy ve vlaku po Evropě, je Interrail
Global Pass.
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Jedná se o kartu, díky které můžete cestovat neomezeně vlakem po předem
zvolený počet dní.

Od 3 dnů až po 2 měsíce. Krátké i dlouhé cesty. Čím déle cestujete, tím více

ušetříte.

Pokud milujete jízdu vlakem, je to parádní volba, jak levně procestovat Evropu – 40

000 destinací a 31 různých zemí.

Další alternativou je zvýhodněná karta One Country Pass na vlaky pro konkrétní
zemi – například Itálii, Švýcarsko, Norsko a další státy v Evropě. Karta funguje

stejně jako v případě Interrail Global Pass.

Zvolíte si typ karty podle toho, kolik dní budete vlakem cestovat (třeba 5 dní v

měsíci), zaplatíte a můžete vyrazit.

Předem si spočítejte, zda se vám karta vyplatí. Pokud jen potřebujete přejet z bodu

A do bodu B, spíš na kartě proděláte. Naopak se vyplatí všem, co si naplánují

několik zastávek po určitě zemi nebo okruh v rámci Evropy.

A protože inspirace není nikdy dost – ty nejpopulárnější vlakové trasy najdete přímo

na stránkách Interrail.

Pospěte si ve vlaku

Jděte spát v jedné zemi a probuďte se v druhé. Spací vozy jsou dvojnásobná výhra

– dlouhou cestu prospíte a ušetříte za hotel. Navíc většina společností vám ráno

přinese zdarma snídani.

A pokud vám nevadí spaní vsedě, kupte si ten nejlevnější lístek. Ceny jsou tady až

dvakrát nižší než v případě spacího kupéčka.
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Jak ušetřit na dopravě ve městě?

Dalším bodem v případě měst je veřejné doprava. I ta vás může vyjít pěkně draho.

Někdy bývá součástí turistických karet, které v sobě mimo dopravu zahrnují vstupy

do památek a atrakcí. Liší se to ale město od města a je potřeba si zjistit co nejvíce

informací předem.

Zodpovězte si pár otázek:

● Jak daleko budu mít ubytování od centra? Dojdu to pěšky nebo budu

muset využívat hromadnou dopravu?

● Můžu se svézt hromadnou dopravou už z letiště?

● Projdu centrum po svých? Plánuju kombinovat hromadnou dopravu

například s kolem?

● Musím si kupovat lístky nebo můžu platit přiložením bezkontaktní

karty (např. v Londýně)?

Na základě odpovědí vám vyplyne, na kolik budete hromadnou dopravu využívat
a zda se vám vyplatí kupovat lístky jednotlivě nebo na předem daný počet dní, popř.

zda budete platit kartou nebo budete mít dopravu zdarma jako součást turistické

karty.

Choďte pěšky nebo jezděte na kole

Pokud je to jen trochu možné, snažte se dané místo prochodit po vlastních. Nejen,

že víc uvidíte a máte možnost lépe poznat dané místo, ale taky dost ušetříte.

Historická centra většinou nejsou tak veliká, aby se nedala projít bez problémů

pěšky - Řím, Paříž, Budapešť, Vídeň, Helsinky a klidně i Londýn.

My to dali po svých, vy to taky dáte 😉.

V řadě měst jsou k dispozici stojany s koly, které si můžete půjčit za drobný poplatek.

Narazíte na ně na každém rohu.
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Stáhnete si aplikaci, zažádáte o kód, na základě kterého si kolo odemknete a

můžete vyjet do ulic.

Jak se levně dopravovat po Česku?

● Kupujte zpáteční jízdenky od jednoho přepravce. Často tak získáte slevu

navíc.

● Využijte First Minute nabídky. U autobusů a vlaků moc nefrčí slevové akce na

poslední chvíli. Nejlevnější jízdenky naopak získáte cca měsíc až dva

předem.

● Dělte jízdné - někdy se může stát, že přímá jízdenka vás vyjde dráž, než když

si cestu rozpůlíte a zakoupíte 2 navazující jízdenky.

● Jezděte s Českými drahami - České dráhy nabízí hned několik typů jízdenek,

díky kterým často výrazně ušetříte:

Jednosměrná vázaná jízdenka

Nejste dítě, mládež ani důchodce? Pak je pro vás vázaná jednosměrná jízdenka

ideální, protože můžete ušetřit až 50 % na jízdném. Jízdenku je potřeba zakoupit 2

měsíce předem a je vázaná na konkrétní vlak.
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Jednorázová skupinová jízdenka

Jednorázová skupinová jízdenka je ideální pro skupiny 2 až 19 osob. První osoba je

beze slevy, druhá osoba získá slevu 25 % a třetí a každá další osoba dosáhne na

slevu 40 %.

Skupinová víkendová jízdenka

S touto jízdenkou získáte možnost jeden den (sobota, neděle nebo státní svátek)

neomezeně cestovat. Už nebudete muset dokupovat jiné lístky.

Jízdenka se vztahuje až na 5 osob (z toho maximálně 2 osoby mohou být starší 15

let).

Vybrat si můžete ze dvou variant:

1. cestování po celé ČR - tzv. síťová jízdenka

2. cestování v rámci jednoho kraje, kde si vyberete konkrétní oblast

16



Jízdenka na léto

Jízdenka na léto platí v období červenec-srpen. Vybrat si můžete ze dvou variant -

jízdenka na 7 nebo 14 po sobě jdoucích dní.

S jednou jízdenkou získáváte neomezené cestování po zvolený čas napříč celou

ČR. Cena na 7 dní je 790 Kč na osobu a na 14 dní 1190 Kč.

● Pořiďte si kreditovou jízdenku u Student Agency nebo Flixbus. Díky kreditové

jízdence u Student Agency dosáhnete na nejnižší možnou cenu jízdného.

Flixbus zase odměňuje za věrnost - na čím větší částku si jízdenku přednabijete, tím

větší slevu na jízdné pak získáte -  v rozmezí 2-10 %.

Nevyčerpané peníze vám stejně jako v případě Student Agency zůstanou pro příští

cesty.

● Cesta vlakem jako zážitek

Zakupte si lístek na jeden z pravidelných spojů, který vás proveze krásnou krajinou -

skalnatým kaňonem nebo výhledem na hory. Lístky si koupíte klasicky přes České

dráhy.

Posázavský Pacifik je označení pro dvě železniční tratě, které vedou divokou

přírodou kaňonu řeky Sázava. - Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany (trať 210) - tzv.

Dolní Pacifik - Čerčany - Světlá nad Sázavou (trať 212)  - tzv. Horní Pacifik

Pod Slezským semmeringem se skrývá železniční trať mezi Hanušovicemi a

Jeseníky. Její část mezi stanicemi Branná a Lipová-lázně je známá parádními

výhledy na hřebeny Jeseníků a Rychlebských hor.

Jak se levně ubytovat?

Máte vyřešenou dopravu? Neotálejte a co nejdříve zapátrejte po vhodném

ubytování. Tady se určitě nevyplatí čekat do poslední chvíle. Čím dříve budete

vybírat, tím spíš bude z čeho vybírat. Ta nejlepší ubytování jsou rozebraná nejdřív.

17



Buďte nenároční

Kolik času strávíte na pokoji během dovolené? Pokud jste jako my, ráno vyrazíte,

večer se vrátíte, hodíte sprchu a svalíte se do peřin. Nepotřebujete žádné

nadstandardní vybavení – postel a sprcha úplně stačí.

To, co ušetříte na ubytování, si pak můžete odložit na další cesty. Nebo si dáte

skvělou večeři v té vyhlášené restauraci za rohem.

Ubytujte se strategicky

Ano, hotel na kraji města bude levnější než hotel v centru. Na druhou stranu ale

musíte připočítat MHD a čas, který strávíte na cestě. My si většinou vybíráme

ubytování ve čtvrtích kolem centra. Ceny jsou tady nižší a zároveň jsme blízko

centra.

I když jedeme do přírody, předem mrknu, kam půjdeme a podle toho vybereme

ubytování někde uprostřed.

Kde hledat levné ubytování?

My se vždy podíváme na nabídky u Booking i Airbnb, uděláme si představu, jak se

pohybují ceny a následně filtrujeme nejlepší poměr cena/kvalita.
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https://www.booking.com/index.html?aid=1858944
https://www.airbnb.cz/?_set_bev_on_new_domain=1569344654_ODRmMjc0NWFlMzc3


Ještě nejste zaregistrovaní u Airbnb? Zaregistrujte se přes tento odkaz a získejte
slevu na ubytování.

Výhodou Bookingu je obrovský výběr ubytování – máte šanci najít opravdu levné a

kvalitní ubytování i v centru známých měst. A skvělá je i odměna za věrnost – už při

dvou pobytech získáte slevu 10 %. Sleva stoupá při větším počtu ubytování.

● Kde hledat ubytování? 3 tipy na nejlepší vyhledávače, které využíváme

Pronajměte si byt místo hotelu

Hotely bývají nejdražší variantou ubytování a v hotelových zónách zaplatíte většinou

taky vyšší ceny v restauracích a obchodech. Penziony nebo samostatné apartmány

vycházejí levněji.

Dejte šanci hostelům

Že vám vadí 10 postelí v jedné místnosti? Žádný problém. Já mám taky radši

soukromí.

Dnešní hostely vám nabídnou i soukromé pokoje pro dva nebo dokonce pro celé

rodiny. Některé hostely navíc připomínají luxusní ubytovny a vy tak získáte za nižší

cenu zážitek podobný hotelu.

Širokou nabídku hostelů najdete opět na Booking.

Přespěte u někoho na gauči

Už jste slyšeli o couchsurfingu? Ve zkratce se jedná o formu ubytování, kdy hostitel

nabídne na přespání zdarma svůj gauč. K tomu často získáte jako bonus průvodce

daným místem.
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https://www.airbnb.cz/c/blankav106?currency=CZK
https://www.airbnb.cz/c/blankav106?currency=CZK
https://smilingway.cz/kde-hledat-ubytovani/
https://www.booking.com/index.html?aid=1858944
https://www.couchsurfing.com/


Na nás s dětmi už moc hostitelé zvědaví nejsou, ale pokud cestujete sólo nebo v

páru, je couchsurfing skvělou variantou, jak poznat místní kulturu.

Rozložte si spacák na letišti

Určitě se toho nebojte. Pokud vám to brzy ráno odlétá a chcete za ubytování ušetřit,

přespěte těch pár hodin na letišti. Jsou na to zvyklí a ještě vás ráno vzbudí :).

Ale připravte se na to, že tenhle nápad má s vámi dalších x desítek lidí. Kdo přijde

pozdě, spí na zemi.

Jako my, ale aspoň jsme si pěkně srovnali záda 😃.

Nabídněte své služby

O co se jedná? Workaway je celosvětová organizace, kde hostitelé nabízejí

pohostinství zdarma výměnou za vaše služby – práce na farmě, hlídání dětí,
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https://www.workaway.info/


dobrovolnictví všeho druhu. Návštěvy trvají od několika dní po několik měsíců. V

současné době je tady aktivních více jak 30 000 hostitelů.

Workaway je skvělá příležitost, jak levně procestovat svět. Navíc někteří hostitelé

vítají i rodiny s dětmi.

Hlídejte domácí mazlíčky

Další možnost, jak se zdarma ubytovat výměnou za hlídání majetku nebo domácích

mazlíčků zatímco majitelé nejsou doma – Housesitting.

Limitující může být pevný termín. Majitelům se musíte zkrátka přizpůsobit. Ale jestli

jste flexibilní, vzhůru do toho.

Jednou z nejznámějších společností sdružující nabídky pro Housesitting je

Trustedhousesitters. Za registraci zaplatíte roční poplatek ve výši 119 dolarů.

Poplatkem se nenechte odradit. Naopak.

Berte to jako výhodu. Bezpečnostní prvek, že to na téhle stránce myslí vážně.
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https://bit.ly/383PM9H


Navíc je to cena, kterou zaplatíte běžně za jednu nebo dvě noci. Tady se ubytujete

klidně na celé týdny, aniž byste zaplatili jedinou korunu.

Stanujte na divoko...nebo v kempu

Levněji než zdarma už to nejde. Stanování na divoko (neboli wild camping)

znamená, že si můžete rozbalit stan prakticky kdekoliv v přírodě.

Mezi země, které wild camping povolují, patří Skandinávie (Norsko, Švédsko,

Dánsko ve vybraných oblastech), Skotsko, Rumunsko a tolerovat vás budou i v

Polsku.
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A pokud je v dané zemi wild camping zakázaný, využijte kempy. Pořád je to levnější

alternativa proti hotelům.

Jak ušetřit při cestování na jídle?

Vyhněte se restauracím v turistických oblastech

Hledejte místní autentické restaurace v zapadlých uličkách dál od centra. Často

najdete skvosty gastronomie, kde vás pohostí spolu s místními. Navíc vám za méně

peněz nandají na talíř víc muziky.

Obloukem se vyhněte restauracím, kde vás obsluha láká z dálky, jejich menu je v

angličtině (pokud nejste v Anglii 😀) nebo je jídlo včetně obrázků. Většinou to

nevěstí nic dobrého na talíři.

Pro Česko si můžete vyhledat restauraci na Gastromapě, kde najdete celou řadu

tipů na skvělé restaurace a občerstvení po celé republice. A často za hubičku.
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https://gastromapa.hejlik.cz/


Do restaurace jedině na oběd

Stejně jako u nás i v ostatních zemích nabízejí během oběda zvýhodněná meníčka.

Využijte toho a místo večeře si zajděte na oběd.

Pokud milujete kávu, vychutnejte si jí na stojáka v kavárně. Vyjde vás laciněji, než

když si k ní sednete. Za pohodlí se zkrátka platí.

Pochutnejte si na pouličním jídle

Plátek pizzy v Itálii, langoš v Budapešti, fish&chips v Londýně. Ušetříte oproti

restauracím plno peněz a zároveň vyzkoušíte místní speciality.

Jezte jako místní

Místní nenakupují v turistických centrech. Ceny jsou tu nadsazené a víc kvality za to

nedostanete.

Projděte se pár bloků dál. Tam, kde nakupují místní. Hledejte zdejší řetězce, kde

jsou ty ceny obecně nižší napříč všemi státy.
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Vařte si vlastní jídlo

Tohle asi není rada nad zlato, ale pojí se s jedním z předchozích bodů. Ubytujte se

ve vlastním apartmánu s kuchyňkou a sami si něco ukuchtěte z místních surovin

nebo připravte svačinu na cestu.

Rozprostřete si deku v trávě

Nakupte si na místních trzích zdejší speciality a rozbalte si piknik v trávě v jednom z

městských parků. Nebo zkrátka někde v přírodě, kde se vám líbí.

Nekupujte si vodu

V přírodě si můžete pohodlně dolít vodu z potoku nebo studánky. Pro ČR najdete

seznam na estudanka.eu.

Problém pak může být ve vyšších horách – zjistěte si před cestou, zda budou v okolí

horské chaty nebo si musíte vzít větší zásobu vody. Ve větších městech pak bývají k

dispozici fontány s pitnou vodou

Skvělou možností je láhev s filtrem. Dolít si pak můžete prakticky kdekoliv – třeba v

lesním potoce. Nebo kapky pro dezinfekci vody. Stojí kolem 250 Kč a vydrží na 60

l vody. Jen kápnete a zahubíte všechny bakterie.
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https://www.estudanky.eu/
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Jak ušetřit na vstupném?

Pořiďte si turistickou kartu

S ohledem na množství památek, které plánujete navštívit, vám může turistická karta

přinést značnou úsporu.

Spolu s tím většina karet zahrnuje taky veřejnou dopravu zdarma a slevy na aktuální

události ve městě. Součástí bývá i interaktivní průvodce a mapa.

Zvýhodněné karty nabízí většina velkých evropských měst, jako je Řím, Paříž,

Londýn, Helsinky, Amsterdam nebo například Barcelona.

Nebo zkuste rozhledny, skalní vyhlídky, jeskyně, vrcholy s parádními výhledy apod.

Místo Zoo navštivte oboru. Skvělá možnost, jak si zadarmo prohlédnout zvířata v

jejich přirozeném prostředí. Stačí zadat do Google “obora” a lokalitu a hned vám

vyjede spousta výsledků.

Prohlídky zdarma

Poohlédněte se, zda se v dané oblasti nekonají prohlídky zdarma. Zadejte si do

Googlu město a co hledáte a určitě vám vyjede několik nabídek.

Dozvíte se o historii města a nahlédnete do místní kultury. Navíc získáte doporučení

na další aktivity a restaurace, které jsou známé především místním.
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https://smilingway.cz/uzitecne-tipy-jak-usetrit-na-vstupnem-a-doprave-v-rime/
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Navštivte akce zdarma

Mrkněte, zda se v termínu vaší návštěvy nekoná ve městě nějaké zajímavá akce,

koncert, festival nebo výstava zdarma. Většinou stačí kouknout na Facebook města

nebo co píše strýček Google.

Hledejte zvýhodněné vstupné

Jste student/studentka? Pak si určitě nezapomeňte studentskou kartu. Zvýhodněné

ceny často mívají i senioři, malé skupiny osob apod.

Navštivte muzea ve dnech zdarma

Mnoho muzeí má určitý den v měsíci otevřeno

zcela zdarma. Například v Paříži je to první neděle

v měsíci a v Římě jsou pak vatikánská muzea

volně přístupná poslední neděli v měsíci.

S tím se samozřejmě pojí obrovské množství

návštěvníků. Přivstaňte si, abyste se vyhnuli

největším návalům.
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V Londýně je většina muzeí zdarma po celý rok. Třeba Přírodopisné muzeum je

pecka.

Jak ušetřit peníze na penězích?

Směňte peníze až na místě

Při výměně hotovosti je většinou lepší směnit si peníze až na místě.

Nejlepší směnné kurzy nabídnou banky, pošty a hotely. Obloukem se vyhněte

směnárnám na letištích, nádražích a turistických centrech.

Téměř vždy vás čeká nejvýhodnější kurz při nákupu cizí měny z bankomatů nebo

platbami kartou - většinou je o 2-7 % lepší.

Založte si účet od mBank s mKartou Svět

Jak už napovídá název karty, je přímo ušitá pro cestování po světě. Ale účet včetně

karty můžete snadno používat i v ČR. Vůbec se neliší od toho klasického.

Jeho jediným odlišením jsou jen nulové poplatky a výhodné kurzy v zahraničí.

Podrobnou recenzi o účtu mBank a kartě mSvět jsem psala v tomto článku >>>.

Komunikujte pomocí bezplatných mobilních aplikací

Pryč jsou časy, kdy jsme s ciziny poslali 3 fotky a bylo po kreditu. Dneska se stačí

napojit na veřejnou wifi a vše zdarma během chvíle vyřídit.

Sjednejte si cestovní pojištění s 50 % slevou

Pojištění od AXA ASSISTANCE má jedno z nejlepších krytí a zároveň je taky jedno z

nejlevnějších. S 50 % slevou přes tento odkaz ho budete mít téměř za babku :).
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https://smilingway.cz/pamatky-v-londyne-prehled-vstupneho-a-oteviraci-doby/
https://smilingway.cz/mkarta-svet-recenze/
https://www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/?externalpartner=10000383


A to nejdůležitější na závěr

Ať už jedete kamkoliv, vypněte a jen prožívejte daný okamžik. Zkrátka si to užijte ❤.

Šťastnou cestu!
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