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Informacja prasowa 
 

Warszawa,  25 września 2014 r. 
 

 
JESIENNE PODRÓŻE: ZWIEDZANIE I FESTIWALE 

 
 
Jesień to dla wielu osób najlepszy czas na planowanie krótkich wyjazdów, często 
przedłużających weekend. W sytuacji kiedy po wakacjach zostaje już niewiele urlopu 
do wykorzystania, to najpopularniejsza forma wypoczynku. 
 
Kupując bilety lotnicze na jesienne city break najczęściej latamy z Warszawy, Krakowa i 
Gdańska. Użytkownicy serwisu lataj.pl najkorzystniejszych połączeń i cen szukają 
najczęściej na 4-6 tygodni przed planowaną datą wylotu. Zwykle chcą lecieć bezpośrednio, 
bez przesiadek z największych miast. 
 
Które kierunki cieszą się największą popularnością wśród planujących jesienne, krótkie 
podróże? Niezmiennie na liście ulubionych miast Polaków na city break znajdują się Paryż, 
Lizbona i Madryt. Do nich też najłatwiej znaleźć najtańsze połączenia, ponieważ często linie 
oferują promocje obejmujące terminy jesienne i wczesno zimowe. 
 
Bilety do Paryża można znaleźć m.in. w regularnych promocjach kiedy za przelot w dwie 
strony z bagażem rejestrowanym, na główne lotnisko stolicy Francji zapłacimy nawet 499 zł. 
Taki zakup pozwoli nam uniknąć długiego i kosztownego dojazdu z podmiejskiego lotniska. 
Jesienne loty do Lizbony są jednymi z najczęściej wyszukiwanych na lataj.pl w opcji 
kilkudniowego pobytu. Najtaniej można polecieć z Warszawy pod koniec października, kiedy 
za bilet zapłacimy około 750 zł.  
 
Na jesienne city break chętnie wybieramy także mniej oczywiste kierunki. W tym roku to 
Zurych i Stambuł, które zaczynają regularnie pojawiać się w pierwszej dziesiątce w 
wyszukiwarce lataj.pl. Za bilet do Zurychu z Warszawy w październiku trzeba zapłacić około 
430 zł. Za tę cenę polecimy regularną linią z rejestrowanym bagażem. Wyprawa do 
Stambułu na początku listopada to wydatek na bilet rzędu 700 zł. 
 
- Polacy coraz chętniej planują na jesień kilkudniowe wycieczki. Zwykle wybierają popularne 
miasta, gdzie mogą aktywnie spędzić te kilka dni, a przy okazji skorzystać z łagodniejszego 
klimatu. Drugą wyraźną tendencją są wyjazdy do miejsc, w których odbywają się znane 
wydarzenia. W tym roku na liście popularnych miast w naszej wyszukiwarce znalazło się na 
przykład Monachium, gdzie na przełomie września i października odbywa się Octoberfest – 
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. 
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