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Wycieczka.pl radzi jak wybrać ofertę last minute

Wycieczki last minute można znaleźć w sumie przez cały rok: najwięcej jeszcze przed wakacjami, czyli w maju i
czerwcu, albo tuż po wakacjach – we wrześniu.

Jednakże warto pamiętać, że znalezienie wycieczki marzeń w tak zwanym „wysokim sezonie” może być dosyć trudne.
Niemniej wycieczka last minute to znakomita alternatywa dla zaplanowanych i nudnych urlopów.
Tanie wycieczki są organizowane najczęściej do miejsc, gdzie znajduje się dużo hoteli, które mogą być wykorzystane
również poza sezonem. Najczęstsze miejsca, do których możemy wybrać się w ostatniej chwili to Egipt, Tunezja,
Turcja, Grecja - czyli destynacje, które są bardzo popularne.
Biura podróży rezerwują z dużym wyprzedzeniem miejsca w samolocie i w hotelu, więc sprzedanie wycieczki za
połowę ceny jest dla nich i tak opłacalne według zasady: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Dużo łatwiej wyjechać do miejsc, gdzie samoloty wylatują prawie codziennie i to z większości miast polskich (Egipt,
Turcja), niż do mniej popularnego miejsca jak np. portugalska wyspa Madera. W tym sezonie na Maderę wylatują
samoloty średnio raz w tygodniu i tylko z Warszawy, więc licząc na super ofertę last minut możemy niestety się
rozczarować.
Przed planowaniem urlopu last minute powinniśmy więc zastanowić się, gdzie chcemy jechać i czy na tym kierunku
uda złapać się nam tanią okazję w ostatniej chwili, czy raczej może być z tym problem. Kolejna kwestia to lotnisko
wylotowe, a mianowicie czy będziemy w stanie dojechać na czas (na odprawę czyli z odpowiednim zapasem).
Najczęściej mamy do wykorzystania zaledwie tydzień lub dwa tygodnie urlopu, więc jeżeli nie zarezerwowaliśmy
wycieczki z wyprzedzeniem musimy sprawdzić w jaki dzień tygodnia rozpoczynają się turnusy, aby zmieścić się w
wolnych dniach wziętych w pracy.
Propozycje wyjazdu na wycieczkę w opcji last minute pojawiają się już około miesiąc przed terminem
wyjazdu/wylotu. Ale niekiedy na atrakcyjne tanie wycieczki możemy trafić nawet na 2-3 dni przez wyjazdem – wtedy
ceny są najniższe, natomiast wybór jest ograniczony. Chcąc skorzystać z wypoczynku last minute musimy szybko
podejmować decyzje, bo wycieczki takie są bardzo popularne i poszukiwane. Wycieczki last minute najlepiej
rezerwować on line poprzez stronę internetową biura podróży bądź agenta.
Planowanie urlopu na podstawie opcji „wycieczka last minute” jest trochę niebezpieczne. Jadąc na tak zorganizowane
wakacje musimy więc być zorientowani co wchodzi w skład interesującej nas wycieczki last minute – jaki jest standard
hotelu, pokoju, jakie wyżywienie. Tanie wycieczki to oferty, które ma w swojej ofercie każde biuro podróży, niestety
niektóre biura oferują również standardowe wycieczki firmując je chwytliwą nazwą last minute. Często standard
hotelu, bądź samego pokoju odbiega od opisanego, jednakże wybierając opcję last minute często nie mamy prawa
reklamacji. Zupełnie jak z kupowaniem na wyprzedażach: towar przeceniony nie podlega reklamacji.
Wyjeżdżając na wycieczkę last minute musimy uwzględnić pewne jej wady. Mimo wszystko takie wycieczki to dobra
zabawa i przygoda, a nasze zadowolenie wynika z dokładnego przemyślenia takiego wyjazdu.
Krakowska firma NETSTEL Software, twórca takich portali jak eszkola.pl, streszczenia.pl czy pobierz.pl kończy
realizację swojego najnowszego projektu i wielkimi krokami zbliża się do uruchomienia nowej odsłony portalu
wycieczka.pl oferującego ciekawe oferty wycieczek last minute i nie tylko.
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