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POMYSŁY NA DŁUGI WEEKEND 
 
Przed nami kolejny majowy długi weekend. Podpowiadamy jak ciekawie i nie tylko na leżaku 
spędzić ostatni weekend maja. Serwis hotele.pl wspólnie z efly.pl przygotował przegląd 
wydarzeń w Europie, na których warto być. 
 
 
 
Drugi już majowy przedłużony weekend to cztery dni wolne od pracy, przy jednym dniu urlopu. Warto 
spędzić je w inny sposób, na chwilę odrywając się od grilla, czy przerywając zwiedzanie. Coś dla 
siebie znajdą zarówno kibice, jak i wielbiciele sztuki, czy festiwali. 
 
Na urlop do Petersburga warto wybrać się właśnie w maju i czerwcu. Podczas petersburskiego 
Festiwalu Białych Nocy można korzystać (również darmowo) z kulturalnych atrakcji miasta. Dużą 
atrakcją w tym okresie są także podnoszone „nocą” mosty. Według rankingu UNESCO Petersburg jest 
ósmym względem turystycznej atrakcyjności miastem świata. Nie jest też najtańszym kierunkiem, ale 
dla przeżycia białych nocy na pewno warto rozważyć wyjazd. Za bilet lotniczy z Warszawy z wylotem 
29 maja i powrotem 2 czerwca zapłacimy już od 1039 zł, a pokój 2-osobowy znaleźć można od 141 zł 
za dobę. 
 
Wielbicieli sportów z wysokim poziomem adrenaliny na pewno ucieszy możliwość zobaczenia 
najsłynniejszego i najtrudniejszego wyścigu motocyklowego, który właśnie w ostatni weekend maja 
odbywa się na wyspie Man. Wyścig motocykli na wąskich uliczkach angielskiej wyspy to wydarzenie 
budzące ogromne emocje nie tylko wśród amatorów motoryzacji. Na wyspę Man dostaniemy się 
promem z miast Irlandii i Wielkiej Brytanii. Do wyboru mamy porty: Liverpool, Heysham, Belfast  
i Dublin. Loty z Warszawy do Dublina zaczynają się od kwoty 700 zł, a pokój 2-osobowy od 120 zł. 
 
Do odwiedzenia Barcelony nie trzeba nikogo specjalnie namawiać, a od 31 maja dołożyć można 
kolejny argument. W Muzeum Picassa rusza wystawa zatytułowana „Yo Picasso: Self-Portraits”, na 
której będzie można oglądać autoportrety wielkiego malarza z różnych okresów jego życia. Jeżeli 
dodać do tego niepowtarzalną architekturę Barcelony, świetną miejską plażę to idealny kierunek na 
przedłużony weekend. Szczególnie, że pokój 2-osobowy w hotelu przy Las Ramblas można znaleźć 
już za 85 zł. Lot w terminie majówki w serwisie efly.pl znajdziemy od 1300 zł. 
 

Wszyscy, którzy wolą przedłużony weekend spędzić w kraju również znajdą kilka atrakcji w ciekawych 
miejscach. W samym Krakowie warto rozważyć dwa wydarzenia, czyli Krakowski Festiwal Filmowy, 
który trwa od 26 kwietnia do 2 czerwca. To jedna z najstarszych imprez w Europie poświęcona filmom 
dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Widzowie mają okazję obejrzeć około 250 filmów 
z Polski i z całego świata. Rodziny z dziećmi na pewno zainteresuje Wielka Parada Smoków (1-2 
czerwca), wielkie widowisko plenerowe, podczas którego można podziwiać olbrzymie smoki na 
łodziach, barkach, wodnych skuterach. Paradzie towarzyszy bogata oprawa pirotechniczna i 
spektakularne efekty oświetleniowe. Hotel w Krakowie znaleźć można już za 119 zł za pokój 2-
osobowy. 

 

 

http://www.planynawakacje.pl/2011/01/18/zabytki-zwiedzanie-dublin/
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Na długi weekend zaplanowany jest także Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Cieszynie. Festiwal 
prezentuje najlepsze przedstawienia z Polski, Czech i Słowacji. Wyprawę na festiwal można połączyć 
z wizytą u naszych południowych sąsiadów. Ceny hoteli w Cieszynie zaczynają się już od 149 zł. 

Na koniec propozycja dla wszystkich wielbicieli piosenki. W Bielsku Podlaskim zaplanowano bowiem 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”. Co roku bierze w nim udział około 200 
wykonawców z kraju i zagranicy, a nocleg można znaleźć w okolicy już za 100 zł. 

 
 
 
 
 
 


