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Informacja prasowa 
 

Warszawa,  6 listopada 2014 r. 
 

 
DŁUGI WEEKEND LAST MINUTE 

 
 
Dla wszystkich, którzy lubią podróżowanie na ostatnią chwilę lub nadal szukają 
pomysłu na to, jak spędzić najbliższy przedłużony weekend, eksperci lataj.pl 
przygotowali listę najpopularniejszych kierunków wybieranych właśnie w te dni w 
zestawieniu z dostępnymi lotami i cenami. 
 
 
Znalezienie biletu do europejskich miast nie będzie trudne, jednak trzeba liczyć się z 
wyższymi cenami niż w przypadku rezerwacji zakładanych na kilka tygodni wcześniej. Na 
liście miast najchętniej wybieranych przez klientów lataj.pl na długi weekend znalazły się: 
 
1. Paryż – wylot z Poznania w sobotę 8 listopada, powrót 11 listopada, cena biletu w dwie 
strony dla jednej osoby 738 zł. 
 
Francuska stolica od wielu sezonów stanowi popularny cel krótkich wypadów na długie 
weekendy. W listopadzie dodatkowym elementem zachęcającym do jego odwiedzenia są na 
pewno pojawiające się już niepowtarzalne świąteczne dekoracje. Widok na miasto świateł ze 
szczytu Wieży Eiffla to żelazny punkt programu dla każdego turysty. 
 
2. Lizbona – wylot z Warszawy w sobotę 8 listopada, powrót 12 listopada, cena biletu w 
dwie strony dla jednej osoby 1000 zł. 
 
Portugalia przyciąga polskich turystów w listopadzie obietnicą cieplejszych dni. Jednak 
wybierając się na długi weekend do Lizbony, trzeba pamiętać o parasolu, bo można 
zmoknąć w ciepłym, jesiennym deszczu. Na rozgrzanie na pewno pomogą pieczone 
kasztany sprzedawane niemal na każdym rogu. 
 
3. Stambuł – wylot z Katowic w sobotę 8 listopada, powrót 11 listopada, cena biletu w dwie 
strony dla jednej osoby 936 zł. 
 
To kierunek z roku na rok coraz bardziej popularny na city break, który przyciąga swoim 
egzotycznym charakterem. To największe miasto Turcji, w listopadzie jest spokojniejsze, bez 
ogromnej liczby turystów, można więc spokojnie zwiedzać zabytki związane z różnymi 
religiami. 
 
4. Bruksela - wylot z Warszawy w sobotę 8 listopada, powrót 11 listopada, cena biletu w 
dwie strony dla jednej osoby 739 zł. 
 
Stolica Belgii na krotki wypad to oczywisty kierunek dla wielbicieli czekolady i oryginalnych 
frytek. To doskonałe miejsce na krótki, dynamiczny wyjazd nastawiony na zwiedzanie i 
kosztowanie lokalnych przysmaków. 
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5. Barcelona - wylot z Katowic w sobotę 8 listopada, powrót 11 listopada, cena biletu w dwie 
strony dla jednej osoby 944 zł. 
 
W Barcelonie podczas listopadowego weekendu można złapać jeszcze trochę ciepła i 
energii przed polską zimą, dlatego też zapewne jest to od lat jeden z popularniejszych 
kierunków na city break. Przez cztery dni nie można się tu nudzić wybierając spośród atrakcji 
architektonicznych i oferty muzeów. 
 
6. Londyn - wylot z Gdańska w sobotę 8 listopada, powrót 11 listopada, cena biletu w dwie 
strony dla jednej osoby 608 zł. 
 
Podobnie jak Paryż, Londyn w listopadzie już powoli przybiera świąteczne barwy, a w 
sklepach pojawiają się propozycje prezentowe. To kierunek dla tych, którzy oprócz 
zwiedzania chcą też znaleźć niepowtarzalny świąteczny prezent, a przy okazji zobaczyć 
jedną ze słynnych produkcji na West Endzie. 
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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 
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