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NIETYPOWA MAJÓWKA – TOP 3 
 
 
Długi weekend majowy to jeden z ulubionych terminów Polaków na pierwsze dalsze i 
bliższe wyjazdy. Zwykle są to europejskie stolice lub duże miasta typu Praga, Lizbona 
czy Barcelona. W tym roku do dyspozycji mamy cztery dni i podpowiadamy jak 
spędzić je w mniej popularnym miejscu. 
 
Serwisy hotele.pl i lataj.pl sprawdziły jakie kierunki spoza listy najpopularniejszych i 
najbardziej oczywistych, cieszą się w tym roku zainteresowaniem podróżujących. Okazuje 
się, że chętnie odkrywamy mniej popularne zakątki Europy. 
 
Gruzja 
 
Na popularność Gruzji w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynęło na pewno uruchomienie 
bezpośrednich połączeń z Warszawy i Katowic przez tanie linie lotnicze. Kupując 
odpowiednio wcześniej można było upolować bilet już od 80 zł. Kupując teraz bilet na wylot 
30 kwietnia i powrót 4 maja trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 700 zł od osoby. Na miejscu 
hotele znajdziemy już za 78 zł za pokój 2-osobowy za dobę. 
Sama Gruzja, jeszcze nie odkryta przez organizatorów masowej turystyki przyciąga 
niezwykłymi krajobrazami i doskonałą kuchnią. To także raj dla amatorów zwiedzania na 
dwóch kółkach. 
 
 
Nicea 
 
Lazurowe Wybrzeże zwykle nie kojarzy się ze spokojem, ale na początku maja nie jest tam 
jeszcze tak tłoczno jak w lecie. To wybór dla tych, którzy lubią gwarne miejsca, a przy okazji 
chcą korzystać z dobrej pogody i plaży. To tam wzdłuż wybrzeża można spacerować 7 km 
bulwarem. 
Wbrew pozorem nie trzeba w Nicei rujnować się na noclegi, w terminie majówki za pokój 2-
osobowy zapłacimy tylko 168 zł za dobę. Z kolei za bilet na lot z Krakowa 1 maja zapłacimy 
1200 zł. 
 
 
Stambuł 
 
Tuż po najpopularniejszych kierunkach jakimi są Barcelona, Rzym i Paryż, w wyszukiwarkę 
lataj.pl wpisywany był Stambuł, który zapewne w niedługim czasie awansuje do czołówki 
miast najchętniej wybieranych na tzw. city break. Przyciąga swoją egzotyką i 
monumentalnymi budowlami. Jeżeli dodamy do tego łagodny klimat, otrzymujemy świetny 
kierunek na kilkudniową wyprawę w maju. 
Na maj znajdziemy bilety z wylotem 3 maja z Warszawy już za 900 zł, nie będzie też 
problemu ze znalezieniem tanich noclegów, bo ceny za 2-osobowy pokój zaczynają się od 
126 zł za dobę. 


