
Rodzinne wakacje za granicą – najlepiej 

oceniane i tanie kierunki. 

Düsseldorf, 18 czerwiec 2014. Organizacja wakacji z rodziną nieraz stanowi problem. 

Dokąd pojechać żeby było ciepło i słonecznie, ale przy okazji rozsądnie cenowo? 

W celu ułatwienia wyboru, trivago.pl przygotowało listę tanich zagranicznych 

miejscowości nadmorskich z najlepiej ocenianymi hotelami rodzinnymi.  
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1.Europa samochodem: Dubrownik, Chorwacja 

Chorwacja od dawna pozostaje na liście ulubionych kierunków Polaków. Dubrownik, jako 

miasto położone na południowym krańcu kraju, kusi nas dużą ilością słońca (ponad 250 dni 

słonecznych w roku), piękną pogodą i ciepłymi wodami Morza Adriatyckiego. Poza tym, 

miasto jest również jednym z najtańszych możliwych zagranicznych kierunków 

nadmorskich, a znajdujące się tam hotele są przystępne cenowo i dopasowane pod 

wyjazdy rodzinne. 

Ceny pokoi double standard w Dubrowniku zaczynają się od 137 zł/noc. 

Koszt dojazdu samochodem z Warszawy to ok. 1300 zł w obie strony. 

http://www.trivago.pl/


2.Afryka saharyjska: Midoun, Tunezja 

Znajdujące się na wyspie Dżerba miasto Midoun, to miejsce dla lubiących nieco bardziej 

orientalne kierunki oraz dla tych, którzy szukają alternatywy dla wakacji w Egipcie. 

W sezonie temperatury na wyspie przekraczają 30 stopni Celsjusza, a słońce świeci przez 

blisko 12 godzin na dobę. Samo Midoun, z racji bycia miastem typowo handlowym, jest 

również ciekawym miejscem do poznania lokalnej kultury i zwyczajów. Hotele w Midoun 

otrzymały jedne z najlepszych ocen w zakresie „hoteli rodzinnych” na trivago.pl. 

Ceny pokoi double standard w Midoun zaczynają się od 137 zł/noc. 

3.Na granicy kontynentów: Belek, Turcja 

Turcja od lat pozostaje blisko Polski nie tylko pod względem politycznym, ale 

i turystycznym, oferując nam piękne wakacyjne kurorty w przystępnych cenach. Położone 

nad Morzem Śródziemnym miasteczko Belek, jest jedyną z najpopularniejszych 

miejscowości turystycznych w tym kraju. Temperatura w lecie sięga 25-30 stopni 

Celsjusza, a krystalicznie czyste i ciepłe wody zachęcają do ochładzających kąpieli.  

Ceny pokoi double standard w Belek zaczynają się od 175 zł/noc. 

4.Tanio i zdrowo: Obzor, Bułgaria 

Jeden z najbardziej obleganych bułgarskich kurortów położony nad Morzem Czarnym. Poza 

wysokimi temperaturami i mnóstwem słońca, Obzor cechuje również wyjątkowy klimat 

i wysoka zawartość jodu w powietrzu, co wspomaga leczenie wielu chorób. Lokalne hotele 

pozostają jednymi z najlepiej ocenianych przez rodziny podróżujące z dziećmi. 

Ceny pokoi double standard w Obzor zaczynają się od 70 zł/noc. 

5.Na wyspie: Stalida, Grecja 

Kreta, na której mieści się małe turystyczne miasteczko Stalida, to malowniczo położona 

wyspa z dostępem do Morza Śródziemnego i jego przejrzystych, ciepłych wód. Poza 

szerokim wyborem przystępnych cenowo hoteli dostosowanych do pobytu z dziećmi, 

Stalida oferuje również szereg dodatkowych aktywności takich jak surfing czy nurkowanie. 

Niedaleko znajdują się również wzgórza idealne na rodzinne wycieczki i spacery. 

Ceny pokoi double standard w Stalidzie zaczynają się od 82 zł/noc. 

 

O trivago 

www.trivago.pl to porównywarka cen hoteli, dzięki której podróżujący znajdzie dla siebie 

idealny hotel w najkorzystniejszej cenie. trivago porównuje ceny ponad 700.000 hoteli na 

całym świecie, przeglądając ponad 150 stron rezerwacyjnych. 

Serwis udostępnia 120 milionów zintegrowanych opinii oraz 14 milionów zdjęć. Znalezienie 

idealnego hotelu ułatwiają różnorodne filtry. Co miesiąc 45 milionów użytkowników 

korzystaz trivago oszczędzając średnio 35% przy każdej rezerwacji. 

trivago to niemiecka firma z siedzibą w Düsseldorfie, założona w 2005 roku, obecnie 

operująca na 45 międzynarodowych platformach w 28 językach. 

http://www.trivago.pl/


 

Powyższy komunikat prasowy jest chroniony prawem autorskim. Do publikacji pod 

warunkiem powołania się na źródło pierwotne www.trivago.pl. W razie 

jakichkolwiek pytań lub chęci stałego otrzymywania naszych komunikatów 

prasowych, prosimy o kontakt mailowy: justyna.sniezek@trivago.pl. 

 

http://www.trivago.pl/
mailto:justyna.sniezek@trivago.pl

