
Październik 2019 (numer 29) 

 

Dzisiejszy numer w całości poświęcony jest zjawisku City Break, czyli weekendowym 
wypadom do obcych miast. Poruszymy następujące tematy: 

1. City Break – dla kogo? 

2. Najpopularniejsze kierunki Polaków 

3. Ceny i oferty biur podróży 

   

 

Zapraszamy! 

 

 

 

 



1. City Break – dla kogo? 

Popularność zjawiska City Break rośnie z każdym rokiem. Zmieniają się 
preferencje klientów, którzy coraz częściej rezygnują z jednorazowego, 
długiego urlopu na rzecz kilkurazowych wyjazdów weekendowych. Takie 

rozwiązanie, pozwala na intensywne poznanie nowych miejsc w tani, szybki 
sposób. Dzięki rozwojowi wyszukiwarek obiektów noclegowych i 
rozpowszechnieniu tanich biletów lotniczych last minute, turyści stają się coraz 
bardziej samodzielni i na własną rękę organizują wyjazdy. Dla tych nieco mniej 
zorganizowanych, z pomocą przychodzą biura podróży, o tym jednak w dalszej 
części artykułu. 

 

 

 

2. Najpopularniejsze kierunki Polaków 

Co roku, największym zainteresowaniem cieszą się europejskie stolice, głównie 
Londyn, Praga i Paryż. Nie inaczej było i tym razem. Poza pewnikami, Polacy 
wybierali, także takie miasta jak Barcelona, Sewilla, Tallin, Wenecja czy 
Amsterdam. Co ciekawe, gdy zapytamy Europejczyków, gdzie najchętniej 
wyskoczyliby na weekend, odpowiadają… Kraków. Przybliżmy nieco 
najpopularniejsze destynacje. 

 

 

 

 



Londyn 

 

Londyn to jedno z największych i najczęściej odwiedzanych miast Europy. Do 
najważniejszych atrakcji należą wieża zegarowa Big Ben, diabelski młyn London 
Eye czy siedziba monarsza Pałac Buckingham. Brytyjska stolica, jest także niezłą 
gratką dla fanów zwiedzania muzeów. Muzeum Historii Naturalnej, British 
Museum czy National Portrait Gallery to tylko kilka z nich. Londyn to miejsce 

zamieszkania dużej części Polonii. Weekendowy wyjazd może być świetną 
okazją do odwiedzenia starych przyjaciół czy rodziny. 
 

 

Paryż 

Francuska stolica słynie z wykwintnej kuchni, modnych restauracji i górującej 
nad miastem wieży Eiffla. Uwielbiana przez zakochanych co roku przyciąga 
rzesze turystów. Paryż jest tak nasycony pięknymi miejscami, że nie sposób 
zwiedzić wszystkiego w ciągu jednego City Breaku. To ważne, by starannie 
zaplanować swoją podróż. Nie można przejść obojętnie obok Luwru, Pól 

Elizejskich, Panteonu czy Bazyliki Sacré-Cœur. Z wyprawy do Francji, warto 
przywieźć wina, sery i piękne perfumy. 

 



 

 

Praga 

Stolica naszych południowych sąsiadów, przyciąga swoimi zabytkami 
architektury. Obowiązkowym punktem na mapie jest królewski kompleks 

Hradczany z majestatyczną Katedrą św. Wita na czele, bazyliką św. Jerzego i 
pięknym widokiem na Pragę. Do tego zestawienia warto dodać Złotą Uliczkę, 
niegdyś siedzibę złotników, a dzisiaj chętnie odwiedzaną, pełną uroczych 
sklepików i wystaw alejkę. Ciekawym doświadczeniem może być odwiedzenie 
Biblioteki na Strahovie. Sufit biblioteki zdobiony jest freskami i bogatą w detale 
sztukaterią. Będąc w Czechach, wielbiciele trunków mogą spróbować lokalnych 
piw, a szukający wrażeń Kofoli – czyli gazowanego, karmelowo-ziołowego 
napoju bezalkoholowego. 

 



 

 

Amsterdam 

 

Stolica Holandii, miasto które przyciąga swoją innością pod każdym względem. 
Nie mam na myśli tu jedynie liberalnej polityki, ale głównie styl życia 
Holendrów. W Amsterdamie na 800 tysięcy mieszkańców przypada 900 tysięcy 
rowerów. Co więcej około 15 tysięcy jednośladów co roku wyławianych jest z 
rzeki Amstel. Amsterdam jest także wyjątkowy pod względem ilości i 
różnorodności muzeów. Od standardowych, jak te poświęcone dziełom 
wielkich artystów (Rembrandt, Vincent van Gogh) po te zupełnie nietypowe jak 
Muzeum Torebek, Muzeum Biblii czy Muzeum Tropików. Miłośnikom 
ogrodnictwa polecam wybrać się na targ kwiatowy i zaopatrzyć się w cebulki 
tulipanów, które są dostępne we wszystkich kolorach (są nawet czarne!) 



 

Barcelona 

Również stolica, jednak nie Hiszpanii, a Katalonii. Miasto ,,pokolorowane” 
zgodnie z wizją Antonia Gaudiego. Tętniące życiem i rozbrzmiewające muzyką. 
Punktem obowiązkowym jest spacer po Parku Güell, z krótkim przystankiem na 

aż 152 metrowej ławce w całości wyłożonej mozaiką. W Parku znajduje się 
także figura salamandry, mówi się, że gdy się jej dotknie na pewno się tu 
powróci. Dla fanów piłki nożnej polecam zwiedzenie stadionu drużyny FC 
Barcelony Camp Nou. Bilet zapewnia nam wstęp do Muzeum Trofeów, do 
szatni i na trybuny. Zwiedzanie kończy się w oficjalnym sklepie drużyny, gdzie 
możemy zakupić ich licencjonowane przedmioty jak koszulki piłkarzy czy nawet 
drażetki Tic-Tac z herbem zespołu. 

 



 

3. Ceny i oferty biur podróży 

 

Z reguły, City Break odbywa się spontanicznie na skutek natrafienia na 
korzystną ofertę. Nie jest to jednak konieczne, nasz wyjazd można na spokojnie 
zaplanować korzystając z gotowców umieszczonych na stronach biur podróży. 
Przedstawię oferty dwóch przodujących touroperatorów: Itaki i TUI. 

 

 



Jak widzimy, biura te posiadają oddzielną zakładkę dotyczącą City Break. Oferty 
krajowe zaczynają się już od 336 złotych, a zagraniczne nawet od 205 złotych! 
Wybierając się na wyjazd z biurem podróży koszty mogą być nieco wyższe, 
jednak nie musimy się już martwić kwestią zakwaterowania na miejscu. 

 

Strona jest bardzo przejrzysta i łatwa w obsłudze. Po kliknięciu w miejsce które 
nas interesuje, wyświetlają nam się proponowane hotele w okolicy wraz z 

ceną. 

Jak widzimy, ceny pokazują nam się w zależności od ilości dni planowanego 
wyjazdu. Na trzy dni zwykle wyjeżdżamy od piątku do niedzieli, dłuższe wyjazdy 
to świetny sposób na spędzenie tak zwanych długich weekendów. Zaliczamy do 
nich między innymi: 

-okres Wszystkich Świętych i Zaduszek 

-długi weekend majowy 

-okres Bożego Ciała 

-Wielkanoc 

-Sylwester i Nowy Rok 

Cena wyjazdów uzależniona jest od rodzaju wyżywienia, standardu 
zakwaterowania, rodzaju transportu i planowanych atrakcji. 



 

Dla przykładu, na stronie Itaki są niemal wyłącznie City Breaki samolotem, 
dlatego i cena jest znacznie wyższa. Wybierając ofertę, nie kierujmy się tylko i 
wyłącznie ceną, ale dokładnie prześledźmy ofertę. 

 

Na koniec, dla tych samodzielnych podróżników mam przykładowe ceny lotów 

last minute. 

 



Ceny zaczynają się już od mniej niż 40 złotych. Zakładając, że weźmiemy własne 
jedzenie i nastawimy się jedynie na zwiedzanie do tych czterdziestu złotych 
doliczymy tylko cenę zakwaterowania. Zamkniemy się wówczas w mniejszej 
kwocie niż wybierając się z biura podróży. Tak naprawdę obydwa sposoby mają 
swoje wady i zalety i trafiają do różnych osób. Przecież wszyscy wiemy, że 
najważniejszą rzeczą w podróżowaniu jest czerpanie z niego radości. 

 

To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłam Wam 
temat zjawiska City Break. Wkrótce czeka nas kolejny długi weekend 
od 31.10-3.11. Może to dobry czas by zaplanować swój pierwszy 
wyjazd i zainspirować się artykułem? Dziękuję wszystkim czytelnikom 
za poświęcony czas i zapraszam już niedługo! 

 


