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JEDYNA TAKA NOC W ROKU
Już w najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. W Polsce aż
150 miast otwiera drzwi muzeów i galerii na nocne zwiedzanie. To także doskonała okazja do
darmowego zwiedzenia największych obiektów w całej Europie.
Noc Muzeów już od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, więc serwis hotele.pl
sprawdził czy w miastach biorących udział w akcji dostępne są i w jakich cenach miejsca w hotelach,
ponieważ dla wielu zwiedzających to także okazja do ciekawego spędzenia całego weekendu.
Ci, którzy wybiorą się do Białegostoku mogą liczyć na noclegi w cenach promocyjnych, zaczynających
się już od 110 zł. Hotele z bazy hotele.pl na ten właśnie weekend oferują pokoje ze średnią zniżką 20
proc. od cen w tygodniu poprzedzającym. W Noc Muzeów w Białymstoku otwarte będą m.in. galerie
oraz Uniwersytet Medyczny, można też zwiedzić pobliski zamek w Tykocinie.
Bardzo dużo placówek z Małopolski bierze udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Można wybierać
spośród oferty zarówno w Krakowie, Zakopanym, jak i Oświęcimiu. Hotele w grodzie Kraka w ten
weekend proponują stawki niższe niż w tygodniu średnio o 15-25 proc. W Zakopanym można znaleźć
ceny niższe o około 10 proc.
Noc Muzeów i możliwość darmowego zobaczenia zbiorów w największych placówkach w całej
Europie to również doskonała okazja do zaplanowania na weekend wyjazdu za granicę i połączenia
city break z wizytą w słynnym muzeum czy galerii. W tegorocznej edycji można odwiedzić m.in.
Londyn, gdzie nocne zwiedzanie przedłużono już od czwartku i trwa od 16 do 18 maja. Ciekawostką
jest, że w tę noc brytyjskie muzea oferują możliwość spania w wybranych obiektach np. w Kensington
Palace. W serwisie efly.pl znaleźć można przeloty z bagażem rejestrowym na Heathrow już od tysiąca
złotych.
W Rzymie darmowy wstęp będzie nie tylko do miejskich obiektów, ale także do stanowisk
archeologicznych i prywatnych galerii. Warto rozważyć więc np. nocne zwiedzanie najstarszego na
świecie muzeum publicznego, czyli Muzeum Kapitolińskiego. Do Rzymu również można dolecieć już
za tysiąc złotych.
- Coraz częściej nasi klienci szukają nie tyle samego kierunku na weekendowy wyjazd, ale też
sprawdzają co w danym dniu dzieje się ciekawego i co może ich zainteresować. Noc Muzeów jest
doskonałą okazją do zwiedzenia znanych miast w trochę inny niż zazwyczaj sposób. Zwłaszcza, że
zawsze towarzyszy jej dużo dodatkowych atrakcji, jak występy artystów, spotkania z twórcami czy
zajęcia dla dzieci. Można więc zaplanować ciekawy i nietuzinkowy rodzinny wypad na weekend –
komentuje Kinga Fromlewicz z grupy eTravel, w ramach której działają serwisy hotele.pl i efly.pl
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