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ŚWIĘTA CORAZ BARDZIEJ EGZOTYCZNIE
Polacy pokochali zimowe wyjazdy w cieplejsze miejsca. Jednak to już nie Egipt,
kojarzony od lat z najlepszym celem na odpoczynek w grudniu, ale kierunki o wiele
bardziej egzotyczne biją rekordy popularności. Gdzie najchętniej uciekamy przed
zimnem w tym roku?
Jak wynika z danych serwisu lataj.pl wśród wyjeżdżających w grudniu można wyróżnić dwie
grupy: tych, którym zależy na powrocie przed świętami oraz takich, którzy szukają
atrakcyjnych cen na pobyty świąteczne. W drugim przypadku trzeba przygotować się na
żmudne wyszukiwanie korzystnych cen, ponieważ jest to okres podwyższonych taryf w
liniach lotniczych.
Planowaniu egzotycznych podróży zimą sprzyjają atrakcyjne biletowe oferty, które od kilku
sezonów regularnie pojawiają się na loty w terminach świątecznych. Niekwestionowanym
liderem świątecznej egzotyki jest Azja, gdzie stosunkowo niewiele kosztuje pobyt na miejscu.
Kierunkiem numer jeden wśród korzystających z wyszukiwarki lataj.pl jest Bangkok, do
którego można dolecieć z Warszawy już za około 1500 zł. W tej cenie polecimy
renomowanymi liniami lotniczymi, trzeba jednak liczyć się z przesiadką – czasem nawet
kilkunastogodzinną. To dla wielbicieli tanich lotów nie jest wielką przeszkodą.
Poniżej 2 tys. zł można też odpowiednio wcześniej upolować bilet na święta w Wietnamie i
Delhi. Te kierunki chętnie wybierają osoby, które chcą spędzić czas aktywnie, a nie w
jednym miejscu. Grudzień i przełom stycznia to najlepszy czas na zobaczenie południowej
części Wietnamu, gdzie trwa wtedy pora sucha.
Coraz częstsze promocje powodują, że w tym roku w pierwszej piątce najczęściej
wyszukiwanych kierunków z terminami świątecznymi znalazły się także Singapur i Dubaj,
dokąd nawet jeszcze teraz znajdziemy przelot za 1900 zł.
- Obserwując statystyki z naszej wyszukiwarki widzimy, że „polowanie” na bilety na grudzień
i styczeń rozpoczyna się jeszcze latem. Osoby, które chcą spędzić święta czy Sylwestra w
egzotycznym miejscu wiedzą już, że warto śledzić na bieżąco promocje, ponieważ bilety
szybko się wyprzedają. Wybierając ten sposób na przerwę świąteczną, przede wszystkim
zwracają uwagę na cenę przelotu, stąd dużo zapytań o loty z przesiadkami, czy w wersji
open-jaw, czyli powrót do innego miasta niż wylot – komentuje Kinga Fromlewicz z lataj.pl
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***
eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do działania w
segmencie turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do której należą
następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco
Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych) i StayPoland. Od stycznia 2014 r. eTravel jest
operatorem popularnego serwisu pośredniczącego w sprzedaży biletów lotniczych
www.Lataj.pl. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Kontakt dla mediów:
Kinga Fromlewicz
PR&IR Manager
mail: kinga.fromlewicz@etravel.pl
Tel: +48 22 492 08 36
Kom: +48 885 850 120
eTravel S.A.
ul. Woronicza 15,
02-625 Warszawa

eTravel S.A. 02-625 Warszawa;ul. Woronicza 15 tel: (022) 5673100 fax: (022) 5673101
KRS: 0000394089

NIP: 521-36-14-786

REGON: 144414773

Kapitał zakładowy : 1.380.000 PLN

www.etravel.pl www.hotele.pl www.efly.pl www.rejsy.pl www.nbt.pl www.tourismguide.ro

