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Cestujeme levně
CESTOVÁNÍ

Cestování je v některých ohledech pořád 
dražší a dražší. Tady je několik tipů 
od redaktorů Lonely Planet na destinace, 
které se cenově pořád drží při zemi.

únor/březen 2022 11únor/březen 202210

JIŽNÍ AFRIKA
Jižní Afrika nabízela vždy neuvěřitelnou kvalitu zážitků 
za relativně malou útratu, a to včetně dobrého jídla, vína 
a safari. Pokud chcete na safari ušetřit, vyhýbejte se sou-
kromým společnostem a ubytováním, kde se platí v ame-
rických dolarech. Například Pilanesberg si za safari 
na voze, které budete řídit sami, účtuje pouhých 10 €/ 
250 Kč za dvě osoby.

RUSKO
Pokud vychytáte dobrou letenku, snadno se dostanete 
do Moskvy nebo třeba i na některou ze stanic Transsibiř-
ské magistrály. Hotelová scéna v Moskvě a Petrohradu 
v posledních letech rozkvétá a za úchvatné ornamentál-
ní metro dáte jen hubičku. Vstupy do muzeí světových tříd 
v obou městech jsou v některých dnech zcela zdarma 
a tzv. „antikavárny“, jako třeba Ziferblat (platí se jen 
za čas, který tady strávíte), jsou skvělým ruským vynále-
zem.

MAROKO
Mnoho z toho, co nabízí Maroko, je zcela zdarma. 
Třeba procházky po medínách v císařských městech se 
všemi svými památkami a vůněmi. Slavné paláce, zahra-
dy a zříceniny římských památek mají obvykle velmi 
levné vstupné a noční pouliční divadlo v Marrákeši Dje-
maa El-Fna je úplně zdarma. Rijády a běžné restaurace 
často nabízejí hodně dobrého jídla za málo peněz.

MEXIKO
Mexiko zažívá v posledních 
dvou letech cestovatelský 
boom. Není sice právě po ruce 
a do letenky budete muset in-
vestovat více, ale žádný další 
stres pak v zemi vaši peněženku 
nečeká. Návštěvy archeologic-
kých památek stojí ve srovnání 
s Evropou jen zlomek. Třeba 
vstup na pyramidy v pralesích je 
kolem 2 €/50 Kč a za podob-
nou cenu si zde pořídíte i křupa-
vé vepřové s tacos nebo něco 
podobně chutného.

PORTUGALSKO
Jedna z nejlevnějších destinací 
v západní Evropě. Mnoho 
z nejslavnějších atrakcí je 
zcela zdarma – dlouhé pláže, 
nádherné středověké uličky, 
staré vesnice… Tradiční portu-
galské lahůdky si opatříte 
za pár drobných a vstupy 
do muzeí málokdy vyjdou 
na víc než 5 €/120 Kč. 
Po všech větších městech, 
včetně Lisabonu, můžete cho-
dit pěšky, takže ušetříte 
i na dopravě, ale i ta je levná.

BOSNA A HERCEGOVINA 
Na opačné straně jižní Evropy leží 
Bosna a Hercegovina, která je 
opravdu levná i pro Středoevro-
pany. Některé věci vyjdou na stej-
no jako u nás, jiné jsou levnější. 
Sarajevo je plné historických pa-
mátek a kaváren. V srpnu se zde 
koná filmový festival, během ně-
hož celé město slaví. Pokud rádi 
lyžujete a chcete ušetřit, vydejte se 
sem v prosinci nebo v lednu, u Sa-
rajeva jsou hned dvě lyžařská 
střediska. Na jednodenní výlet je 
vhodný i pohádkový Mostar – 
za výhled ze slavného mostu ne-
platíte nic.

ČÍNA
I Čína představuje destinaci, 
kde dostanete hodně muziky 
za málo peněz. Hlavně pokud 
se vyhnete Pekingu a Šanghaji 
(jsou srovnatelně drahé s Lon-
dýnem) a podíváte se na ven-
kov a do destinací kolem řek 
a hor v Jang-šuo. Autobusy 
a pomalé vlaky jsou mnohem 
levnější než rychlovlaky a men-
ší města jako Čcheng-tu and 
Si-an jsou skvělé a levné sou-
časně. Zvažte i lety do regio-
nálních hlavních měst, 
například Čcheng-tu nebo 
Čchung-čching, jako alternati-
vu k mezinárodním vstupním 
branám do země. 

THAJSKO
Dlouholetý oblíbenec všech milovníků exotiky vám 
může ušetřit hodně peněz, hlavně pokud si letenky 
zarezervujete včas dopředu. Peníze se dají snadno 
ušetřit i v zemi: street food je zde neuvěřitelně levný, 
takže je rozumné zaměnit ho za večeře v restauracích 
a podobně to funguje i s kávou. Levná ostrovní dovole-
ná vás pak čeká třeba na Ko Pha-Ngan, hlavně pokud 
sem nevyrazíte během slavných úplňkových oslav. 


