
 
 

 

Ferie zimowe last minute – dokąd i za ile polecimy z polskich lotnisk? 

Egipt, Hiszpania, Dominikana i Zjednoczone Emiraty Arabskie – to najchętniej wybierane 
kierunki na ferie zimowe wśród osób planujących wyjazd z biurem podróży. Opcji 
wypoczynku – czy to pod palmami, czy na narciarskim stoku – w tym roku jest naprawdę 
wiele. Wakacje.pl podpowiadają, gdzie polecieć na urlop last minute z lotnisk 
regionalnych i ile to kosztuje. 

Okres ferii zimowych, które rozpoczęły się w Polsce w połowie stycznia i – w zależności od 
województwa – trwają do końca lutego to coraz popularniejszy czas na zagraniczny urlop, 
nie tylko rodzinny, ale też w gronie przyjaciół czy we dwoje. W 5 województwach – kujawsko-
pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim – przerwa w nauce 
szkolnej już trwa, niezdecydowani nadal mogą jednak zaplanować wypoczynek last minute 
za granicą. I wielu z tego korzysta. 

– Tylko w pierwszym tygodniu stycznia wyjazdy w okresie ferii zimowych stanowiły jedną 
czwartą wszystkich dokonanych rezerwacji. Zdecydowana większość naszych klientów 
spędzi ten czas w Egipcie, który przez cały rok gwarantuje słoneczną pogodę, a także słynie 
z szerokiej oferty hoteli z atrakcjami dla dzieci i dorosłych – mówi Marzena German 
z Wakacje.pl. 

Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie, a z dalszych kierunków – 
Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Malediwy i Zanzibar.  

Ile zapłacimy za zimowy wyjazd? 

– Ceny wycieczek na ferie zimowe do ciepłych krajów są na porównywalnym poziomie 
względem końca ubiegłego roku, a jeśli zdecydujemy się na wyjazd last minute z rezerwacją 
na około dwa tygodnie przed wylotem, możemy znaleźć oferty przecenione nawet o 30-40 
procent – informuje Marzena German. 

Za tygodniowy wypoczynek w 5-gwiazdkowym hotelu w Egipcie w drugiej połowie stycznia 
zapłacimy od około 1900 złotych za osobę. Ferie zimowe na Teneryfie to koszt rzędu 2300 
zł/os. (4-gwiazdkowy hotel z dwoma posiłkami w cenie). Taniej będzie w Hiszpanii 
kontynentalnej (od 1400 zł/os. z wyżywieniem), na Malcie (od 1000 zł/os. z wyżywieniem) oraz 
na Riwierze Tureckiej (wypoczynek all inclusive w 5-gwiazdkowym resorcie od  1300 zł/os.). 

Z krajów egzotycznych najkorzystniej cenowo wypadają Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
Tygodniowy urlop all inclusive zarezerwujemy tutaj od 3300 zł od osoby. Ferie zimowe na 
rajskiej Dominikanie to koszt rzędu 5330 zł/os. za 7-dniowy pobyt, a w Meksyku – 6000 zł/os. 

Co ważne, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi, do wielu z tych miejsc polecimy z lotnisk 
regionalnych – bezpośrednio lub z przesiadką w Warszawie. Wakacje.pl sprawdziły, jak 
przedstawia się oferta biur podróży z wylotem z różnych części kraju.  

  



 
 

 

Ferie z wylotem z Warszawy – szeroki wachlarz bliskich i dalekich kierunków 

Jeśli na ferie zimowe chcemy polecieć z Warszawy, do wyboru mamy kilkanaście kierunków. 
W przypadku wyjazdów połączonych z przelotem do trzech godzin najpopularniejszymi są 
Turcja (Riwiera Turecka), Malta, Cypr oraz lądowa część Hiszpanii – przede wszystkim 
Costa Brava z Barceloną. – W styczniu i lutym temperatury oscylują tam w granicach 20 st., 
dlatego świetnie się w tym czasie zwiedza i odkrywa lokalną kulturę. To też okazja, by spędzić 
urlop w prawdziwie luksusowych warunkach – na przykład w pięciogwiazdkowym hotelu, 
w którym możemy skorzystać z zabiegów odnowy biologicznej. Ceny są niższe niż latem, 
a wypoczynek nawet lepszy, bo spokojniejszy – mówi ekspertka z Wakacje.pl.  

Ferie zimowe warto spędzić też w Egipcie – do wyboru są aż trzy regiony położone nad 
Morzem Czerwonym: Hurghada, Marsa Alam i Szarm el-Szejk.  – Wybierając hotel, 
zapytajmy naszego doradcę podróży o obiekt z podgrzewanym basenem – choć w Egipcie 
będzie dobrze ponad 20 stopni, to jednak woda nie jest aż tak ciepła jak latem – doradza 
Marzena German. 

Inną opcją jest wyjazd na Wyspy Kanaryjskie – z Warszawy polecimy na Teneryfę, Gran 
Canarię, Fuerteventurę i Lanzarote. Nieco chłodniej, ale pięknie będzie też na portugalskiej 
Maderze.  

Osoby spragnione prawdziwego lata w środku zimy mogą wybierać spośród bogatej oferty 
wycieczek egzotycznych.  Naprawdę ciepłe kierunki położone najbliżej Polski to Zjednoczone 
Emiraty Arabskie i Oman. Szczególnie ten pierwszy kraj święci ostatnio triumfy 
popularności, a to za sprawą odbywającej się tam właśnie wystawy światowej Expo 2020, 
która potrwa do końca marca tego roku. W ofercie Wakacje.pl znajdują się wycieczki 
specjalne, niedostępne w innych biurach podróży i agencjach turystycznych, do których 
klienci gratis dostają wejściówkę na to wydarzenie.  

Z Warszawy polecimy też na Wyspy Zielonego Przylądka, Zanzibar albo do Kenii. Ciekawą 
opcją są Seszele i Mauritius. W ofercie biur podróży nie brakuje również wycieczek do 
dalekiej Azji – na Malediwy, Sri Lankę lub do Tajlandii. Inną opcją jest podróż na półkulę 
zachodnią, a konkretnie do Meksyku, Stanów Zjednoczonych lub na Karaiby – do 
Dominikany i na Kubę.  

– W większości przypadków nawet do dalekich krajów można polecieć bezpośrednio 
samolotami czarterowymi – np. do Dominikany, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, 
na Sri Lankę, Zanzibar, do Kenii, Omanu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich – albo 
z przesiadką – dostępność połączeń lotniczych jest na tyle duża, że łatwo wybrać coś 
odpowiedniego dla siebie – informuje Marzena German. 

  



 
 

 

Z południa kraju – rajskie Karaiby czy słoneczny Egipt? 

Bogata oferta czeka też na osoby wybierające się w podróż z lotnisk położonych na południu 
Polski. Wśród propozycji z wylotem z Katowic znajdziemy Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Zanzibar, Kenię, Dominikanę, Kubę, Meksyk, Oman, a z kierunków bliskich Turcję, Cypr, Egipt, 
Wyspy Kanaryjskie, Maderę i lądową część Hiszpanii. 

Zanzibar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mauritius, Sri Lanka, Dominikana i Meksyk, a może 
położone bliżej Malta, Cypr, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie lub Egipt – do tych miejsc udamy 
się z lotniska we Wrocławiu. Ze stolicy Dolnego Śląska polecimy też na city break do Rzymu 
czy na narty do Bułgarii. 

Na wybór nie mogą narzekać osoby, dla których najwygodniej wyruszyć w podróż 
z Krakowa. W przypadku krajów położonych w odległości od trzech do pięciu godzin lotu 
mówimy o wyjazdach na Maltę, Cypr, do lądowej części Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie, 
Sycylię, czy do Jordanii – ta ostatnia propozycja dostępna jest w formie wycieczki 
objazdowej. W grupie dalekich krajów dostępnych z wylotem z Krakowa (częściowo w wersji 
z przesiadką) znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Stany Zjednoczone, 
Dominikana, Mauritius, Malediwy, Sri Lanka oraz Zanzibar. 

Z Gdańska nie tylko do państw basenu Morza Śródziemnego  

W przypadku ferii zimowych  z wylotem z Gdańska prym wiodą dwa kierunki – Egipt z bogatą 
ofertą hoteli z formułą all inclusive i podróżą czarterem, oraz Malta w oparciu o przelot 
samolotami rejsowymi kursującymi z Gdańska dwa razy w tygodniu. Z kierunków 
europejskich do wyboru mamy również Cypr i Hiszpanię kontynentalną, a z egzotycznych 
(z przesiadką): Dominikanę, Meksyk, Sri Lankę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Szeroka siatka połączeń z Poznania 

Wiele opcji wypoczynku w ciepłych krajach mają również mieszkańcy Wielkopolski. Dzięki 
rozszerzeniu przez biura podróży oferty wycieczek opartych na lotach czarterowych, 
z lotniska w Poznaniu bezpośrednio polecimy do kilku egzotycznych krajów: Meksyku, 
Dominikany i na Zanzibar. Ze stolicy Wielkopolski możemy się też wybrać na Sri Lankę i do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a z bliższych kierunków – do Turcji, Egiptu, Hiszpanii i na 
Maltę. 

Na słoneczne ferie w środku zimy polecimy również z mniejszych lotnisk – w Szczecinie, 
Bydgoszczy czy Rzeszowie, z tym, że z krótką przesiadką w Warszawie. W przypadku 
Szczecina na jednym bilecie możemy wybrać się do Sri Lanki, a z Bydgoszczy i Rzeszowa – 
do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

  



 
 

 

Na narciarski stok – samolotem lub z dojazdem własnym 

W ferie zimowe biura podróży nie zapominają o miłośnikach białego szaleństwa. Na narty 
można się wybrać samolotem – na przykład z Warszawy do Włoch albo do Turcji do regionu 
narciarskiego Kayseri w Centralnej Anatolii, ale też do Andory. Ceny w każdym z tych krajów 
zaczynają się od 2,5 tys. zł od osoby. Inną opcją jest wyjazd na narty do Słowenii, w tamtejsze 
Alpy. Tygodniowe pobyty z przelotem w okresie ferii to wydatek rzędu 3,5 tys. zł od osoby. 
Oczywiście w ofercie znajdują się też hotele w najpopularniejszych regionach narciarskich 
Europy, do których dojedziemy własnym samochodem. Począwszy od polskich gór, przez 
Słowację, Czechy, Austrię, Włochy, aż po Szwajcarię i Francję. Ceny takich wyjazdów 
zaczynają się od 575 zł od osoby za tygodniowy pobyt w apartamencie z własnym 
wyżywieniem. 

 

--------------------------------------------------------------------------------  
Wakacje.pl to największy multiagent w Polsce. W sprzedaży posiada ofertę niemal wszystkich 
touroperatorów działających na polskim rynku obejmującą zarówno zagraniczne wycieczki lotnicze, 
jak i pobyty z dojazdem własnym w różnych krajach świata. W ostatnim roku produkt powiększył się 
o pobyty w Polsce, do sprzedaży wprowadzone zostały również oferty specjalne, które nie są dostępne 
w innych biurach agencyjnych.  
 
Dalszych informacji prasowych udziela: 
Dział PR Wakacje.pl: pr@wakacje.pl  

mailto:pr@wakacje.pl

