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Gdzie jechać na wakacje za granicą 2023? Lista top 10 kierunków!

Wiele osób planując teraz urlop, zadaje sobie pytanie: „Gdzie na wakacje za
granicą 2023”. W opinii niektórych zagraniczne wyjazdy wiążą się z wieloma
kosztami i mogą zrujnować budżet domowy. Prawda jest jednak inna. Często
taniej jest polecieć na do Grecji, Bułgarii czy Turcji, niż spędzić tydzień nad
Bałtykiem. My przygotowaliśmy dla Was gotową i co ważne sprawdzoną listę
kierunków. Uczynią one tanimi wakacje w Polsce lub za granicą i z pewnością
nie zagrożą waszym portfelem.

Wakacje za granicą 2023 to może być dobre last minute
Tanie miejsca na last minute możemy znaleźć w ofercie większości biur podróży. Jest do dobre
rozwiązanie przede wszystkim dla osób lubiących odpoczynek pod palmami i błogie lenistwo.
Najlepsze oferty pojawiają się na kilka lub kilkanaście dni przed datą wyjazdu. Koszty mogą być
nawet o połowę niższe niż pełna cena wycieczki. Takie oferty są bardzo dobrym pomysłem na tanie
podróżowanie i najtańsze wakacje za granicą 2023. Szczególnie obecnie, gdy ceny wakacji w
Europie i nie tylko są rekordowo wysokie. Dlatego dowiedźcie się jak znaleźć super last minute.
Jednocześnie pamiętajcie, że nie wszystkie tego typu oferty są naprawdę atrakcyjne cenowo.

Gdzie wybrać się na zagraniczne wakacje 2023 – „na własną
rękę”
To chyba nasz ulubiony rodzaj taniego podróżowania. Wyjazd „na własną rękę” daje dużo
możliwości i pozwala obniżyć koszty. Podczas takiej wyprawy odpada sporo opłat i prowizji
pobieranych przez organizatorów. Wszyscy, którzy chcą pojechać na niedrogie wczasy 2023, mogą
wyszukać ciekawych promocji na loty. Bez trudu da się upolować niedrogie noclegi, a także
samodzielnie przygotować plan zwiedzania. Jest to dość proste, dzięki narzędziom, jakie dostarcza
internet.
Planując, wyjazd „na własną rękę” warto, jest skorzystać z wyszukiwarek tanich lotów i hoteli.
Pozwolą one sporo zaoszczędzić. Wyszukiwarki lotów dzięki ogromnemu zasięgowi i współpracy z
setkami linii lotniczych dysponują większą gamą połączeń. Jednocześnie ceny mogą być niższe niż
bezpośrednio na stronach linii lotniczych. Dzieje się tak dlatego, że globalnie wyszukiwarki sprzedają
dziennie po kilkaset tysięcy biletów. Dodatkową zaletą wyszukiwarek jest szybkość w znajdywaniu
lotów oraz tanich hoteli i możliwość porównywania ofert.

Jakie są koszty podróży – gdzie na wakacje?
Urlop za granicą to nie tylko koszty biletu lotniczego i hotelu. Do całkowitej sumy trzeba doliczyć
wyżywienie, transport, paliwo oraz ewentualną opiekę medyczną. Znaczenie ma także kurs walut w
kraju, do którego jedziemy. Gdy to wszystko sprawdzimy, może możemy dojść do zaskakujących
wniosków. Mianowicie niektóre popularne kierunki zdecydowanie lepiej opłacają się z biurem
podróży niż na własną rękę. Ale gdzie wyjechać na wakacje za granicą w 2023 roku?

Turcja wakacyjny hit 2022
Turcja króluje w wśród propozycji na wakacje all inclusive. Miejsce od lat cieszy się ogromną
popularnością wśród Polaków. W ubiegłych latach za sprawą zawirowań z powodu koronawirusa
zyskała jeszcze więcej sympatyków. Na przykład w 2021 roku rząd w Ankarze zniósł wiele
ograniczeń. To okazało się być strzałem w dziesiątkę i przyciągnęło tłumy turystów. Sezon 2023
również zapowiada się atrakcyjnie. Kierunek od lat wybierają nie tylko rodziny z dziećmi, szukające
w Turcji najlepszych hoteli z aquaparkiem.
Turcja to barwny kraj, gdzie łączą się ze sobą kultury zachodu i wschodu. Dla wielu
podróżnych to okazja, by zetknąć się z orientem. Wspaniała kuchnia, piękne morze oraz
gwarantowana pogoda to zalety tego miejsca. Dodatkowo Turcja dysponuje wspaniałą
infrastrukturą hotelową, której pozazdrościć jej może większość europejskich kurortów.
Najpopularniejszą formą wypoczynku to wczasy Turcji all inclusive. Taki rodzaj urlopu wybierają
zarówno rodziny z dziećmi, pary jak i single. Baza hotelowa jest bogata i każdy powinien znaleźć coś
dla siebie. Na miejscu czekać na was będą wspaniałe plaże, urokliwe miasta oraz liczne atrakcje.
Do Turcji turyści z Polski najczęściej wybierają się z biurami podróży, na zorganizowane wakacje
all inclusive. Relacja jakości do ceny, w 5* hotelach wypada bardzo dobrze. Dlatego niespecjalnie
opłaca się organizować wyjazdy na własną rękę. Bezapelacyjnie, Turcja: gdzie na wczasy za
granicą 2023 to dobry wybór.

Zobacz aktualną ofertę urlopu w Turcji

Gdzie pojechać na wakacje? Złote Piaski Bułgarii
Bułgaria także należy do czołówki najtańszych krajów na ciepłe i słoneczne wakacje. W tym
przypadku również warto, jest poszukać ciekawych ofert z dużym wyprzedzeniem lub last minute.
Swego czasu kraj ten nie był zbyt dobrze kojarzony przez Polaków. Jednak obecnie nadrabia straty i
zyskuje wiernych sympatyków. Bułgaria oferuje naprawdę wiele za stosunkowo nieduże pieniądze.
Przede wszystkim Złote Piaski to wspaniałe plaże i piękna pogoda. Ciekawe zabytki i barwne
krajobrazy sprawią, że wyjazd z pewnością będzie magiczny. Często wyprawa do tego miejsca, może
być tańsza od wakacji w Polsce.
W Bułgarii koniecznie trzeba odwiedzić Sofię, Warnę, Płowdiw czy Złote Piaski. Warto jest się
też, wybrać poza utarty szlak. Zobaczycie tam piękno tego kraju. Wizyta w klimatycznych
miasteczkach to wspaniała okazja, by spróbować lokalnych specjałów jak choćby wino

Sprawdź najlepsze oferty all inclusive do Bułgarii

Czarnogóra – idealne miejsce na wakacje 2023
Wypoczynek w Czarnogórze niczym nie ustępują urlopowi w bardziej znanych regionach nad
Morzem Śródziemnym. Miejsce zapewnia mnóstwo słońca, piękne plaże oraz możliwość poznania
innej kultury. W Czarnogórze znajdziemy tanie noclegi, dobre jedzenie oraz ciekawe wycieczki.
Atrakcje nadmorskich miasteczek pozwolą wam odpocząć podczas urlopu z dziećmi lub we dwoje.
Przed wyjazdem sprawdźcie, kiedy jechać do Czarnogóry.
To niewielkie państwo nazywane bywa Perłą Morza Śródziemnego. Jednym z najciekawszych
miast jest Kotor, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Czarnogóra zapewnia malownicze widoki i wspaniałe plaże. Jest też rajem dla żeglarzy, którzy
szczególnie cenią sobie występujące tam wiatry. Wakacje za granicą 2023 w Czarnogórze to

okazja, dobrze się bawić w niskiej cenie!

Czarnogóra jest bardzo ciekawa i może być odpowiedzią na pytanie: gdzie na wakacje w Europie
2023? Pamiętajcie, że możecie się tam wybrać z biurem albo samodzielnie. Wraz ze wzrostem
zainteresowania pojawiło się wiele okazji na tanie loty do Podgoricy. Inną opcją jest przejazd
samochodem. Co prawda wyprawa jest dość długa. Ale za to po drodze można odwiedzić wiele
niezwykłych miejsc. Wszystko zależy do waszego wyboru.

Pomysł na wakacje w Albanii

Jadąc dalej na południe, dotrzecie do Albanii. Kraj ten staje się coraz bardziej popularny wśród
turystów z Polski. Pogoda w Albanii jest gwarantowana. Przystępne cenowo wycieczki do Albanii
mogą być świetnym pomysłem na urlop. Albania urzeka przede wszystkim bogatą historią,
wspaniałymi zabytkami, a także niezwykłymi widokami i ciepłym morzem. Warta uwagi jest również
albańska kuchnia, której warto spróbować poza hotelami all inclusive. W Albanii ceny noclegu,
transportu i wyżywienia są znacznie niższe niż w większości śródziemnomorskich krajów.
Na wakacje do Albanii można wybrać się na własną rękę samochodem lub lecą samolotem.
Popularne są też oferty last minute, pozwalające spędzić tam urlop za naprawdę nieduże pieniądze.
Dlatego właśnie Albania już kolejny rok z rzędu będzie hitem na wczasy za granicą 2023.

Bezpośrednie i tanie loty na Maltę
W tym sezonie głównie za sprawą dostępności lotów Malta jest bardzo kusząca. Co jakiś czas do
systemów rezerwacji lotów trafiają bilety za 100-300 złotych. To sprawia, że wybór tej wyspy jest
naprawdę atrakcyjny. Szczególnie że ceny na Malcie nie są wygórowane. Dotyczy to zarówno
kosztów jedzenia jak i noclegów.
Ta śródziemnomorska wyspa to spełnienie marzeń o lazurowym morzu, cudownej pogodzie i
wspaniałym klimacie. Malta to dobry kierunek na urlop praktycznie przez cały rok. Nawet
jeżeli zdecydujemy się tam polecieć w środku zimy, mamy szanse na niezapomniany wypoczynek.
Atrakcje na Malcie nie pozwolą wam się nudzić.

Gdzie na zagraniczny urlop 2023 – Grecja
Od lat wycieczki do Hellady cieszą się popularnością o każdej porze roku. Kraj jest idealny dla osób
lubiących wypoczynek w kurortach, jak i dla miłośników zwiedzania. Grecja urzeka historią,
wspaniałymi zabytkami, świetną kuchnią, winem i oczywiście pogodą. Ciekawe last minute do Grecji
możemy znaleźć niemal każdego dnia, z różnych lotnisk w Polsce.

Wyjazd na greckie wyspy pozwoli na zwiedzenie ciekawych miast i odpoczynek na plażach. Takie
miejsca jak Santorini, czy Zakintos zaliczają się do najpiękniejszych w Europie. Co istotne, wyspy
zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku. Odnajdą się tam nie tylko rodzinny z dziećmi. Wyspy
kochają niemal wszyscy, a każda z nich jest inna. Santorini będzie idealne na romantyczną wyprawę.
Z kolei Rodos i Kretę pokochają miłośnicy aktywnego wypoczynku.
Pobyt w Grecji jest też okazją, by skosztować pysznej kuchni. Osoby nastawione na ograniczanie
kosztów wyjazdu mogą zdecydować się na wyjazd bez biura podróży. Co chwilę pojawiają się okazje
tanich lotów na Kretę czy Korfu. Wybierając loty i noclegi dopasowane do indywidualnych
preferencji, można sporo zaoszczędzić. Jednocześnie ciekawie spędzając zagraniczny urlop 2023.

Wakacje 2023 w Egipcie
Od dawna Egipt jest w czołówce najpopularniejszych kierunków na all inclusive. Za sprawą bardzo
korzystnych ofert ze strony biur podróży turyści wybierają głównie formę wypoczynku
zorganizowanego. Egipskie kurorty są wybornie przygotowane na przyjęcie turystów. Dlatego
są dobrą odpowiedzią na pytanie, gdzie na zagraniczne wczasy 2023. Wspaniała infrastruktura
hotelowa, gwarantowana pogoda sprawia, że Egipt od lat cieszy się ogromną popularnością.
Oczywiście miejsce jest idealne, by wypocząć na plaży nie tylko latem. Równie dobrze możecie się
tam wybrać w okresie wiosny, jesieni, a nawet zimą.

Najtańsze oferty tygodniowego pobyty w Egipcie 2022 zaczynają się już od 1299 złotych – sprawdź

Maroko w niskiej cenie na wakacje za granicą 2023 – gdzie?
Maroko jest popularnym, a przy tym dosyć tanim kierunkiem na wakacje za granicą 2023.
Znajdujący się na północy Afryki kraj przyciąga gorącym klimatem oraz dobrą infrastrukturą
turystyczną. Maroko zapewnia ciepłe, słoneczne wczasy nawet w środku zimy. Większość
turystów wybiera wyjazdy z biurem podróży. Oczywiście zdarzają się też okazje na tanie loty. Jednak
mimo wszystko przeważają oferty wyjazdów zorganizowanych. Korzystając z promocji, można
upolować naprawdę fajne okazje. Możliwe są oferty nawet o połowę tańsze niż cena regularna
– Sprawdź !

Pobyt w Maroko to doskonała okazja, by dotknąć największej pustyni świata. Będąc w tym
kraju, można skorzystać z wycieczki na Saharę. Możecie się tam spotkać się arabską kulturą oraz
zanurzyć w smakach i zapachach Marrakeszu.

Urlop za granicą 2023 na Kanarach

Niemal przez cały rok można znaleźć sporo ofert last minute na Wyspy Kanaryjskie. Od lat
wczasy na kanarach taniały i dziś są zdecydowanie na każdą kieszeń. Dlatego wyspy takie jak
Teneryfa czy Gran Canaria stały się jednym z najpopularniejszych miejsc na wakacje. Jeśli dobrze
poszukamy, wyjazd na Wyspy Kanaryjskie może być bardzo przystępny cenowo. Ofert jest naprawdę
dużo. Pozwala to upolować gorące okazje na najtańszy urlop za granicą 2023 – gdzie jechać na
wakacje?
Na Wyspy Kanaryjskie można znaleźć sporo tanich lotów. Jednak wybierając się tam na własną
rękę, trzeba dobrze skalkulować koszty. Noclegi i wyżywienie są one dość kosztowne. Na szczęście
da się znaleźć fajne okazje. Atrakcje i plaże wynagrodzą wszystko.
Najlepsze oferty na Teneryfę 2022

Gdzie wybrać wakacje za granicą 2023? Chorwacja idealna
dla rodzin z dziećmi
W zestawieniu nie mogło zabraknąć ulubionego kierunku Polaków. Choć ceny w Chorwacji w ciągu
ostatnich lat wzrosły nadal chętnie tam jeździmy. Z pewnością wczasy 2023 za granicą tego nie
zmienią. Turyści najczęściej wybierają dojazd samochodem lub tanie loty do Chorwacji z wielu miast
w Polsce. Samodzielne zwiedzanie Chorwacji pozwala dopasować plan wyjazdu do własnych potrzeb
i trochę zaoszczędzić.
Polskie biura podróży oferują zorganizowane wycieczki do Chorwacji. Korzystając z dobrych
ofert last minute, możliwe jest zwiedzenie tego fascynującego kraju w przystępnej cenie. Co ciekawe
wycieczki organizowane są nie tylko w szczycie sezonu turystycznego. Chorwacja oprócz pięknych
plaż ma do zaoferowania znacznie więcej. Bajeczne zabytki i piękne miasta warto odwiedzić o każdej
porze roku.
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