19 września 2022

Loty z Warszawy do Chicago od 1022 PLN w obie strony!

Do systemu rezerwacji trafiło sporo biletów na tanie loty do Chicago.
Możecie tam polecieć na początku przyszłego roku. Jest to okazja, by
spędzić urlop po sezonie w jednym z największych miast Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Z pewnością będzie to udany pobyt, a ceny
biletów od 1022 PLN zachęcają do podróży.

Tanie loty na majówkę do Chicago z Warszawy
Marzycie o wyprawie za ocean, ale nie możecie znaleźć okazji na tanie loty? Teraz to się zmienia!
Właśnie do systemu rezerwacji trafiło sporo biletów na tanie loty do Chicago z Warszawy.

Sprawdź okazje na super last minute

Do Stanów Zjednoczonych możecie wybrać się na początku przyszłego roku. Dostępnych jest wiele
terminów, pozwalających na zorganizowanie pobytu od kilku dni do nawet kilku tygodni. Dlatego
każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Loty odbędą się z Lotniska Chopina w Warszawie na pokładzie samolotów linii lotniczych
TAP. Po drodze czekają was wygodne przesiadki w Lizbonie. Ponadto w cenę biletu wliczony jest
bagaż podręczny o wymiarach 55x20x40 cm i wadze do 8 kg. Poza tym na pokład można wnieść
mniejszą torbę z rzeczami osobistymi lub laptopa.

6 – 20 lutego

Zarezerwuj bilety

Inne terminy dla 2 osób:
6 – 15 lutego
13 – 20 lutego
13 – 22 lutego
20 – 27 lutego

Szukacie noclegu w Chicago? Sprawdźcie Tanie Hotele

Co zobaczyć w Chicago?
Chicago to idealne miasto na pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Znajdziecie tam wszystko
to, z czego słynną ogromne miasta Ameryki. Przede wszystkim Chicago to trzecie największe
miasto USA. Dlatego nie będziecie się tam nudzić. Wizytę możecie rozpocząć od spaceru po parku
Milenijnym lub od zrobienia zdjęcia z symbolem Chicago – Cloud Gate. Nie zapomnijcie też o
odwiedzeniu wspaniałego downtown z licznymi drapaczami chmur. Warto jest też pojechać na słynną
arenę Chicago Bulls, gdzie na honorowym miejscu stoi pomnik Michaela Jordana. Z pewnością
wartych uwagi punktów na mapie znajdziecie jeszcze wiele. Dlatego tanie loty do Chicago na
Majówkę to dobra okazja na odwiedziny w USA.

autor: red.
zdjęcie główne: pixabay
Tagi: Chciago, co zobaczyć w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki, Tanie loty do Chicago, Tanie loty
do Chicago z Warszawy, tanie loty do USA, tanie loty z Warszawy do USA, USA

