Czym charakteryzują się wycieczki last minute? Przede wszystkim tym, że są o wiele
tańsze od zwykłych wyjazdów, nic więc dziwnego, że bardzo wiele osób szuka i
decyduje się na skorzystanie z oferty last minute.
Chętnych jest wielu, coraz trudniej więc znaleźć atrakcyjną ofertę last minute.
Najprościej można to zrobić przez wpisanie w wyszukiwarkę internetową
odpowiedniego zapytania o wycieczki last minute. Równie popularnym (aczkolwiek
czasochłonnym) rozwiązaniem jest wizyta w biurze podróży. To właśnie tam można
się dowiedzieć wszystkiego odnośnie promocyjnych cen wyjazdów zagranicznych.
Zwykle oferta last minute trwa przez kilka dni. Im bliżej dnia wyjazdu, tym jej cena
jest niższa. Nie zawsze jednak warto czekać do ostatniej chwili, może się bowiem
okazać, że ktoś nas ubiegnie i wykupi ostatnie miejsce…
Jakie miejsca wybierają najczęściej Polacy na wycieczki last minute? Przede
wszystkim są to kraje basenu Morza Śródziemnego, takie jak: Tunezja, Turcja, Egipt,
Grecja czy Maroko. Poza tym dużą popularnością cieszy się Portugalia, Hiszpania,
Włochy, Korsyka i Wietnam. Są to miejsca, gdzie słońce i piękną pogodę można
spotkać niemal przez cały rok. Jest to wyjątkowo istotne, bowiem najwięcej ofert last
minute pojawia się przed lub po sezonie wypoczynkowym. Oznacza to, że na
Wietnam (możesz ubiegać się o wiza do Wietnamu w internecie łatwo) czy
Dominikanie będziemy wypoczywać w październiku bądź marcu… Oczywiście, pod
warunkiem, że chcemy zaoszczędzić trochę pieniędzy, a jednocześnie pragniemy
odpocząć nad lazurowo czystą wodą…
Równie dobrym pomysłem na wyjazd nad morze jest wycieczka rowerowa. Nikt
bowiem nie powiedział, że nad morze trzeba jechać samochodem, wystarczy
zapakować najważniejsze rzeczy w plecak, załadować to na bagażnik roweru i już
możemy wyruszać w trasę. Nie zależnie od tego jak daleko od morza mieszkamy,
czy są to Kielce czy może Warszawa, zawsze możemy wybrać się na wczasy
rowerowe, pod warunkiem, że mamy odpowiednią kondycję fizyczną. A gdy już
będziemy na miejscu, będziemy z siebie wyjątkowo dumni, że przebyliśmy tak długą
drogę na rowerze i szczęśliwie dotarliśmy na miejsce.
Jedną z nadmorskich miejscowości, jaką powinniśmy zwiedzić jest Da Nang, która
oczywiście leży nad samym morzem, a miejscowość ta słynie z wielu wakacyjnych
imprez oraz wielu hotele w Da Nang i ośrodków wypoczynkowych, w których
będziemy mogli się zatrzymać. Możemy bowiem jechać tylko do jednej
miejscowości, bądź zrobić sobie wędrówkę wzdłuż wszystkich miejscowości
nadmorskich. Jeżeli zdecydujemy się na ten drugi wariant, warto pomyśleć o
namiocie, gdyż nie w każdej miejscowości będziemy mogli wynająć kwaterę, ze
względu na zbyt wysoką ceną, bądź z braku wolnych miejsc. Jeżeli jednak
zdecydujemy się na wędrówkę wzdłuż granicy morza, będziemy mogli zwiedzić
więcej zabytków oraz miejscowości nadmorskich.

