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Зашто је путовање битно?
Обично се каже да је путовање лек за душу
и доказано је да путовања утичу позитивно
на наше физичко и ментално здравље,
смањују
ризик
од
депресеје,
кардиоваскуларних болести, срчаног и
можданог удара. Поред тога, ово су још
неке користи које имамо од путовања:
 Излазак из свакодне рутине
 Излазак из зоне комфора
 Промена перспективе
 Сналажење
са
најосновнијим
стварима
 Побољшање самопоуздања
 Доживљавање нових искустава
 Упознавање нових људи
 Елан за напредовање
 Упознавање другог и другачијег
 Упознавање самог себе
Међутим, на питање зашто не путују више,
млади углавном одговарају да је то због
недостатка новца. Желимо да покажемо да
је могуће путовати и са јако мало новца.

Како могу јефтино путовати?
Прво и основно правило ако планирате да
организујете јефтино путовање је да се
организујете на време. Било би добро да
минимум нека два до три месеца почнете
са тражењем авионске карте, а затим и

смештаја. На овај начин можете да
пронађете
много
повољније
цене.
Наравно, ово подразумева и да будете
флексибилни са временом. А ако сте млада
особа то Вам је најмањи проблем.

Најповољније могућности за смештај
Једном када сте резервисали карте и када
тачно знате датуме путовања, крените да
тражите смештај. Постоје неколико
варијанти
за проналазак
повоњног
смештаја.

Како организовати јефтин превоз?
Користите low cost компаније
Low cost компаније, као Wizz air или Ryanair
користе алтернативне аеродроме и на тај
начин омогућавају путницима да лете по
знатно нижим ценама. Ове компаније лете
из Ниша, Београда, Софије и Скопља, тако
да релативно лако можете да дођете до
многих атрактивних дестинација у Европи.
Требате имати на уму да се код ових
компанија знатно разликује цена од датума
до датума. Из овог разлога, потребно је
пратити термине најповољнијих летова и за
те датуме резервисати карте. Такође, сваки
пртљаг се додатно плаћа, па се потрудите
да спакујете најосновније ствари у један
ранац.
Користите аутобусе
У принципу, у Европи је много јефтиније
путовање аутобусом него возом. Користите
на пример компанију Flix bus која иде по
читавој Европи.
Користите Blab la car
Bla bla car је платформа за проналажење
неког са ким бисте поделили трошкове.

Хостели
Хостели су много повољнији од хотела.
Смештај је у вишекреветним собама, али
цена смештаја може да се нађе већ и по
цени од 10 евра. Може се рећи и да су
занимљивији, јер у хостелима можете да
упознате и младе из других држава.
Такође, већина хостела организује журке и
догађаје. Повољне хостеле можете да
пронађете преко портала Hostelclub.
Airbnb
Уколико путује више вас, боља варијанта је
да користите oву платформу. Airbnb служби
за изнајмљивање краткорочног смештаја у
куцћи, стану или соби.

Скроз бесплатан смештај – и то је
могуће
Можете да пронађете и скроз бесплатан
смештај преко Couch surfing-а. Ради се о
удружењу путника који нуде и траже
бесплатан смештај преко Интернета у
преко 230 земаља. За више информација
погледати на: https://www.ikunews.com/

