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METODOLOGIA RAPORTU

Egipt, Tunezja, Teneryfa, a może egzotyczny Mauritius? 

Czerwiec to ostatni  dzwonek na zaplanowanie urlopu,  wybór biura podróży i  wykupienie 
wycieczki.  Jak  znaleźć  atrakcyjne  wczasy  na  naszą  kieszeń?  Gdzie  najtaniej  pożyczyć 
pieniądze, jeżeli wcześniej ich nie odłożyliśmy? Ile kieszonkowego trzeba zabrać na drobne 
wydatki? O czym powinniśmy wiedzieć używając kart kredytowych i debetowych za granicą? 
Jakie ubezpieczenie wykupić?

Na  te  pytania  odpowiada  raport  porównywarki  finansowej  Comperia.pl i  portalu 
turystycznego Wakacje.pl.

Prezentujemy  kilkanaście  ciekawych  i  popularnych  miejsc,  które  warto  odwiedzić 
w zależności  od zasobności  portfela.  Raport  jest  turystycznym drogowskazem dla dwóch 
osób, które chcą wydać na siedmiodniową wycieczkę około 3 tys. zł, 6 tys. zł lub 20 tys. zł.

Przyjęliśmy, że będzie to wyjazd  all  inclusive – gdyż to,  jak wynika z wiedzy ekspertów, 
najczęściej wybierana obecnie przez Polaków propozycja.

Dla każdego segmentu cenowego i rekomendowanej wycieczki wyliczamy jej szacunkowy 
całkowity koszt, uwzględniający lokalne ceny.

Raport może być przydatny zwłaszcza dla osób, które planują urlop, ale nie zaoszczędziły na 
ten cel pieniędzy. Prezentujemy ofertę kredytów gotówkowych, którymi można sfinansować 
wycieczkę o wartości 3, 6 lub 20 tys. zł, z uwzględnieniem kieszonkowego potrzebnego w 
danym  kraju.  Założyliśmy,  że  pożyczkę  spłacać  będziemy  przez  12  miesięcy,  czyli  do 
następnych wakacji.

Podpowiadamy  ile  zapłacimy  za  korzystanie  z  kart  kredytowych  i  debetowych 
w poszczególnych  krajach  (prowizje  za  wypłaty  z  bankomatów,  za  przewalutowanie 
transakcji gotówkowych i bezgotówkowych).

Z raportu można dowiedzieć się też jak zastrzec kartę w danym banku i otrzymać jej duplikat 
za granicą. Nie prezentujemy wszystkich kart kredytowych. Z każdego banku wybraliśmy po 
dwie – w systemie MasterCard i VISA oraz jedną debetową. Przy wyborze kart przyjęliśmy 
kryterium  dochodowe.  Dla  każdego  segmentu  prezentowane  są  najpopularniejsze  karty 
wydawane osobom, które zarabiają około 3, 6 lub 20 tys. zł.   

Raport zawiera też niezbędne informacje na temat ubezpieczeń turystycznych.
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Autorzy raportu:

Comperia.pl  to pierwsza w Polsce internetowa, kompleksowa wyszukiwarka produktów finansowych. 
• Unikalna sekcja narzędziowa: porównywarki kredytów hipotecznych, gotówkowych, 

samochodowych, kart kredytowych, lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych;
• Rozbudowana sekcja merytoryczna, w tym dział komentarzy i analiz oraz warto wiedzieć;
• Profesjonalna redakcja, składająca się z osób związanych z rynkiem finansowym od 

kilkunastu lat;
• Treści skierowane zarówno do osób, które miały już do czynienia z produktami finansowymi, 

jak i osób poszukujących podstawowych informacji.

Współpracujemy z szeregiem instytucji finansowych, w szczególności z bankami (Bank BGŻ, Bank 
Zachodni  WBK,  DOM  Bank,  Fortis,  Millenium,  mBank,  MultiBank,  Metrobank,  Pekao,  Nykredit, 
Polbank  EFG,  Santander,  Toyota  Bank)  i  największymi  firmami  doradztwa  finansowego  (OPEN 
Finance, Expander, Golden EGG, Notus, emFinanse). W gronie naszych partnerów znajdują się także 
portale internetowe GazetaDom.pl, Infor.pl oraz IPO.pl. Comperia.pl stale rozszerza bazę partnerów, 
tym samym zwiększając możliwość zakupu produktów finansowych on-line. 

Wakacje.pl to największy i najlepiej rozpoznawalny portal turystyczny w Polsce. Jako pierwszy portal 
umożliwił swoim klientom pełną rezerwację i zakup on – line  pakietów wycieczkowych. Krajowy lider 
wśród internetowych biur podróży i ogólnopolskich serwisów turystycznych. Funkcjonuje od 1999 roku 
i jest pionierem polskiego rynku turystycznych usług internetowych. 

Wakacje.pl  tworzą  ludzie,  którzy  mieli  ogromny udział  w kształtowaniu  się  polskiego  rynku  usług 
turystycznych w Polsce. Zaplecze portalu, stanowi zespół 70 profesjonalnych doradców wakacyjnych, 
którzy w każdym sezonie oferują klientom ponad 200 tysięcy różnych wyjazdów w niemal wszystkie 
kierunki  świata (96 destynacji).  Katalog ofertowy Wakacje.pl  zawiera zróżnicowane propozycje dla 
każdej grupy Klientów. Oferty dostępne w portalu są aktualizowane na bieżąco - 24h/ dobę. Klienci 
cenią  optymalne  połączenie  zakresu  oraz  jakości  informacji  zamieszczonych  w  portalu,  czego 
dowodem jest  częstość  odwiedzania  platformy.  W samym tylko  miesiącu  lipcu 2007 odnotowano 
niemal 50 milionów odsłon witryny. 
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SEGMENT I – TANIE WAKACJE – 3 TYS. ZŁ

Za  takie  pieniądze  trudno  oczekiwać  luksusów.  Mało  wymagające  osoby  mogą  jednak 
zmieścić się w budżecie 3 tys. zł (za dwie osoby). Ewentualne niedogodności, przeciętny 
standard  miejsc  noclegowych  można  zrekompensować  sobie  obcowaniem  z  miejscową 
kulturą, czystymi plażami i słońcem. A to w końcu najważniejsze.

Rekomendowane kierunki
Spośród pięciu rekomendowanych kierunków letnich wypraw w tym segmencie cenowym – 
Tunezja, Turcja, Egipt, Chalkidiki i  Kreta – zdecydowanie najtańszy jest ten pierwszy. Na 
tygodniową wycieczkę do Tunezji  wystarczy  zabrać  200 euro  kieszonkowego dla  dwóch 
osób, czyli około 700 zł. Do Turcji i Grecji (Kreta, Półwysep Chalcydycki) warto przygotować 
ekstra 300 euro na drobne wydatki (ok. 1 tys. zł), a do Egiptu 400 euro (ok. 1,4 tys. zł). 
Proponując wysokość kieszonkowego zakładamy, że wycieczka ma charakter all inclusive, 
a więc wliczone są koszty  wyżywienia.  Jeżeli  chcemy stołować się poza hotelem, trzeba 
zabrać nieco więcej gotówki lub mieć w pogotowiu kartę kredytową.

Nie zaszkodzi mieć też więcej w portfelu, jeżeli planujemy wynająć samochód na kilka dni. 
Za taką wygodę najmniej zapłacimy w Egipcie – już od ok. 60 zł za dzień, chociaż miejscowe 
wypożyczalnie preferują wynajmować samochody na kilka dni. W Turcji wynajem pojazdu na 
jeden dzień kosztuje od ok. 120 zł, w Tunezji od 170 zł, a w Grecji od 50 euro, czyli ok. 170 
zł. 

Całkowity koszt wycieczki
Sumując opłatę za wycieczkę i  kieszonkowe, mało rozrzutni  turyści  powinni  przeznaczyć 
około 3,7 tys. zł wybierając się do Tunezji. Koszt podróży do Turcji i Grecji (Kreta, Chalkidiki) 
wyniesie 4 tys. zł, a do Egiptu powinien się zamknąć w 4,4 tys. zł.
Jeżeli  wcześniej  nie  odłożyliśmy  pieniędzy,  wycieczkę  możemy  sfinansować  kredytem 
gotówkowym. Przyjęliśmy, że kredyt bierzemy na 12 miesięcy, bo być może za rok znowu 
pojawi się potrzeba skredytowania urlopu. Jeżeli do kosztów wycieczki dodamy odsetki od 
kredytu, okazuje się, że całkowity koszt tygodniowego pobytu wyniesie: 3 920 zł (Tunezja), 
4 235 zł (Turcja, Grecja) i 4 605 zł (Egipt).     

Wakacje na kredyt
Do symulacji kosztów kredytu przyjęliśmy najtańszą ofertę na rynku, którą może pochwalić 
się Volkswagen Banku direct.  Najtańsza oferta oznacza kredyt  z najniższą roczną stopą 
oprocentowania (RRSO), która uwzględnia nie tylko koszt odsetkowy, ale również prowizje 
i dodatkowe ubezpieczenia kredytu, jeżeli są wymagane. RRSO dla kredytu wysokości 3 tys. 
zł  na  12  miesięcy  w  Volkswagen  Banku  wynosi  14,64  proc.,  na  co  wpływa  atrakcyjne 
oprocentowanie nominalne (10,65 proc.) i  tylko 1 proc. prowizji.  Drugi w zestawieniu jest 
Polbank EFG z RRSO 17,11 proc. Mimo że nie pobiera prowizji i nie wymaga ubezpieczenia, 
oprocentowanie nominalne wynosi 15,9 proc.    

Z jaką kartą za granicę
We wszystkich polecanych miejscach nie będziemy mieć problemu z płaceniem za zakupy 
kartą kredytową lub debetową. Jest to oczywiście bezpieczniejszy sposób. Trzeba jednak 
pamiętać,  że  za  transakcje  dokonywane kartami  za  granicą  banki  pobierają  prowizje  za 
wypłatę  pieniędzy  z  bankomatu.  Niektóre  mogą  dodatkowo  policzyć  z  przewalutowanie 
transakcji.  Jaką  kartę  najlepiej  mieć  ze  sobą?  Porównaliśmy  karty  systemu  MasterCard 
i Visa oraz karty debetowe wydawane do kont, na które wpływa około 3 tys. zł miesięcznie. 
Przyjęliśmy też, ze z bankomatu wypłacamy 500 zł. Najmniej taka operacja kosztować nas 
będzie  przy  użyciu  karty   Visa  Toyota  Black  Pearl  Toyota  Banku  –  10  zł.  Wypłacając 
pieniądze kartą debetową, najlepiej być klientem Banku Pocztowego, który w promocji nie 
pobiera prowizji za pobieranie pieniędzy na całym świecie.
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SEGMENT I - TANIE WAKACJE 3 tys. zł/2 osoby

Tunezja

Oferta polecana dla osób spragnionych słońca, 
plażowania – znajdują się tu bowiem ładne, 
piaszczyste, długie i szerokie plaże. Jest 
również możliwość zasmakowania uroków 
pustyni i kultury arabskiej.

Godziny otwarcia banków Przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-16.00 z przerwą południową 
między 12.00 a 14.00.

Dinar tunezyjski (TND); 1 TND = ok. 1,8 zł 

- woda mineralna – 0,6-1 TND (ok. 1-1,8 zł)
- piwo/wino – ok. 4 TND (od 7 zł)
- wynajęcie samochodu: 80-90 TND/dzień (170-190 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 3 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 200 EUR /2 os. (ok. 700 zł)
Koszt całkowity – 3,7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 4 160 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 300 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 4 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 358,65 1,00% 14,63%

Polbank EFG 362,73 0,00% 17,11%

Bank BPS 363,78 3,50% 17,75%

Pekao 363,87 0,00% 17,81%

Toyota Bank 365,58 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za 
przewalutowanie 

transakcji
Toyota Bank Visa Toyota Black Pearl 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

ING Bank Śląski MasterCard/VISA CLASSIC 3%; min. 9 zł Brak

BZ WBK MasterCard Silver 3%; min. 10 zł Brak

Polbank MasterCard Polbank 3%; min. 10 zł Brak
SEGMENT I - TANIE WAKACJE 3 tys. zł/2 osoby
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Grecja (Kreta)
Kreta to „królowa wysp greckich”. Piaszczyste 
plaże, malownicze zaciszne zatoczki, błękitne 
morze i łagodny klimat stwarzają tu idealny 
klimat do wypoczynku. Wakacje w kameralnych 
obiektach o rodzinnej atmosferze, idealne dla 
tych, którzy chcą korzystać z prostego 
greckiego uroku i zasmakować kreteńskich 
potraw.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-14.00, choć wszystko zależy od 
miejscowości i banku. Zdarza się, że otwarte są 
przez cały dzień.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- wino butelkowe – od 3,5 EUR (ok. 12 zł)
- wynajęcie samochodu: od 53 EUR/dzień (od 179 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy 

Koszt wycieczki – 3 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 300 EUR /2 os. (ok. 1 tys. zł)
Koszt całkowity – 4 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 4 460 zł/2os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 300 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 4 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank Direct 358,65 1,00% 14,63%

Polbank EFG 362,73 0,00% 17,11%

Bank BPS 363,78 3,50% 17,75%

Pekao 363,87 0,00% 17,81%

Toyota Bank 365,58 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Black Pearl 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citibank VISA 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA CLASSIC 3%; min. 9 zł Brak

DnB NORD MasterCard DnB NORD 3%; min. 10 zł Brak

SEGMENT I - TANIE WAKACJE 3 tys. zł/2 osoby
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Turcja

Turcja to przede wszystkim niezwykła orientalna 
kultura z całym bogactwem zabytków, 
interesujących miejsc jak Kapadocja, 
Pamukkale, Efez. To również miejsce dla 
zwolenników gorących plaż i kąpieli w ciepłym, 
błękitnym morzu. Turcja jest nie tylko polecana 
na bierny  wypoczynek. Jest również niezwykle 
pociągającym miejscem dla ludzi interesujących 
się reliktami przeszłości i kulturą islamu.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30–12.00 i 13.30–17.00. W upalne 
miesiące w niektórych miastach dzień pracy 
zaczyna się o 7.00 lub 8.00 i trwa do 14.00.  

Nowa Lira Turecka (TRY); 1 TRY = ok. 1,73 zł

- woda mineralna – 0,75 TRY (1,3 zł)
- piwo/wino - od 3 TRY (od 2,25 zł)
- wynajęcie samochodu: od 35 EUR/dzień (od 118 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy 

Koszt wycieczki – 3 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 300 EUR /2 os. (ok. 1 tys. zł)
Koszt całkowity – 4 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 4 460 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 300 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 4 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 358,65 1,00% 14,63%

Polbank EFG 362,73 0,00% 17,11%

Bank BPS 363,78 3,50% 17,75%

Pekao 363,87 0,00% 17,81%

Toyota Bank 365,58 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za 
przewalutowanie 

transakcji
Toyota Bank Visa Toyota Black Pearl 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

ING Bank Śląski MasterCard/VISA CLASSIC 3%; min. 9 zł Brak

BZ WBK MasterCard Silver 3%; min. 10 zł Brak

Polbank MasterCard Polbank 3%; min. 10 zł Brak
SEGMENT I - TANIE WAKACJE 3 tys. zł/2 osoby
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Egipt
Proponujemy podroż do Kraju Faraonów – 
bogactwo starożytnych zabytków to tylko jeden 
z atutów  turystycznych tego kraju. Bezkresna 
pustynia, malowniczy łańcuch górski, ciepłe 
morze i piękne rafy koralowe to kolejne atrakcje. 
Wakacje w Egipcie dają możliwość uprawiania 
sportów wodnych. Amatorzy tego typu 
wypoczynku mogą jeździć na nartach wodnych, 
skuterach, motorówkach, bądź nurkować i 
podziwiać rafę koralową oraz życie podwodne. 

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 8.30-14.00, niektóre z nich również 
po południu w godz. 17.00-20.00.  Dniami 
wolnymi od pracy są z reguły piątek i sobota, 
rzadziej czwartek i piątek. 

Funt egipski (EGP); 1 EGP = ok. 0,4 zł

- woda mineralna – ok. 2 EGP (80 gr)
- piwo/wino – ok. 5 EGP (2 zł)
- wynajęcie samochodu: 200-270 USD /tydzień (do 575 
zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy 

Koszt wycieczki – 3 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 400 EUR /2 os. (1348 zł)
Koszt całkowity – 4 350 zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 4 810 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 300 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 4 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 358,65 1,00% 14,63%

Polbank EFG 362,73 0,00% 17,11%

Bank BPS 363,78 3,50% 17,75%

Pekao 363,87 0,00% 17,81%

Toyota Bank 365,58 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za 
przewalutowanie 

transakcji
Toyota Bank Visa Toyota Black Pearl 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

ING Bank Śląski MasterCard/VISA CLASSIC 3%; min. 9 zł Brak

BZ WBK MasterCard Silver 3%; min. 10 zł Brak
SEGMENT I - TANIE WAKACJE 3 tys. zł/2 osoby
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Grecja (Chalkidiki)

Półwysep Chalcydycki (Chalkidiki) nazywany 
również "republiką mnichów" stanowi jedną z 
największych atrakcji Macedonii. To miejsce 
wypoczynkowe, ale bliskość Salonik, Meteorów 
czy Olimpu zaspokoją też tych, którzy chcą 
spędzić wakacje nieco aktywniej.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-14.00, choć wszystko zależy od 
miejscowości i banku. Zdarza się, że otwarte są 
przez cały dzień.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- wino butelkowe – od 3,5 EUR (ok. 12 zł)
- wynajęcie samochodu: od 53 EUR/dzień (od 179 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy 

Koszt wycieczki – 3 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 300 EUR /2 os. (ok. 1 tys. zł)
Koszt całkowity – 4 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 4 460 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 300 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 4 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank Direct 358,65 1,00% 14,63%

Polbank EFG 362,73 0,00% 17,11%

Bank BPS 363,78 3,50% 17,75%

Pekao 363,87 0,00% 17,81%

Toyota Bank 365,58 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Black Pearl 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citi Handlowy VISA 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA CLASSIC 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 TYS. ZŁ
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Przy przeznaczeniu na urlop 3 tys. zł na osobę można liczyć na podwyższony standard hoteli 
i bliżej plaży oraz na bogaty program animacyjny w basenie lub w otoczeniu zieleni. Można 
też sobie pozwolić na większe szaleństwa. Wybierając hotel z opcją All Inclusive nie trzeba 
się bowiem o nic martwić.  Zapewnione będą trzy posiłki  i  swobodny dostęp do napojów 
przez cały dzień. 

Rekomendowane kierunki
W zależności od upodobań można wyjechać na Kretę,  Rodos,  Majorkę, Teneryfę lub do 
Egiptu.  Najtaniej  wyniosą  nas  wakacje  w Grecji:  na  Krecie  i  na  Rodos.  Na  tygodniowe 
wydatki dla dwóch osób wystarczy 300 euro, a więc ok. 1 tys. zł. Na Majorce i w Egipcie 
warto przeznaczyć na kieszonkowe o 100 euro więcej, czyli 1 350 zł. Najwięcej na ekstra 
wydatki trzeba mieć na Teneryfie – co najmniej 500 euro, a więc ok. 1 750 zł. 

Warto też mieć ze sobą kartę kredytową. Nie będzie wówczas problemu z niezaplanowanych 
wcześniej  zakupami.  Dodatkowym kosztem może być  również  wynajęcie  samochodu.  W 
Egipcie tygodniowy wynajem auta będzie kosztował od 426 zł do 575 zł, ale na Teneryfie 
i Majorce już 945 zł, a na Krecie i Rodos aż 1 253 zł. 

Całkowity koszt wycieczki
Na wycieczkę i kieszonkowe najbardziej oszczędni muszą przeznaczyć minimalnie 7 tys. zł. 
Tyle wyniesie pobyt  na greckich wyspach:  Krecie i  Rodos.  Z wydatkiem o 350 zł  więcej 
muszą  się  liczyć  amatorzy  podróży  na  Majorkę  i  do  kraju  faraonów -  Egiptu.  Najdrożej 
wypadnie urlop na Teneryfie – 7,7 tys. zł.

Wycieczkę można sfinansować nie tylko gotówką, ale również kredytem, który będzie można 
spłacać przez 12 miesięcy, a więc do następnego urlopu. Zdecydowanie najlepszą ofertę 
kredytową ma Volkswagen Bank direct. Za wspomnienia z wakacji będzie się płacić 538 zł 
miesięcznie.   

Wakacje na kredyt
Do symulacji kosztów kredytu przyjęta została najtańsza oferta na rynku Volkswagen Banku 
direct.  Najtańsza  oferta  oznacza  kredyt  z  najniższą  rzeczywistą  roczną  stopą 
oprocentowania (RRSO), która uwzględnia nie tylko koszt odsetkowy, ale również prowizje 
i dodatkowe ubezpieczenia kredytu, jeżeli takie są wymagane. 

RRSO dla kredytu wysokości 6 tys. zł na 12 miesięcy w Volkswagen Banku wynosi 14,63 
proc.,  na  co  wpływa atrakcyjne  oprocentowanie  nominalne  (10,65  proc.)  i  tylko  1  proc. 
prowizji. Drugi w zestawieniu jest Polbank EFG z RRSO 17,11 proc. Mimo że bank ten nie 
pobiera prowizji i nie wymaga ubezpieczenia, oprocentowanie nominalne ustalił na 15,9 proc.

Z jaką kartą za granicę
Każdy turysta powinien zaopatrzyć się w kartę kredytową, zwłaszcza że banki nie stronią od 
wakacyjnych promocji. mBank zacznie np. naliczać odsetki dopiero po trzech miesiącach od 
wydania karty Visa Classic. AIG Bank wprawdzie będzie je naliczał, ale płatności odroczy o 
kwartał. 

Prowizji za wypłatę gotówki nie pobiera tylko MultiBank za Visę Credit Aquarius, ale jest to 
karta  tylko  dla  klientów  banku.  W  pozostałych  bankach  płaci  się  na  ogół  3  proc.  Przy 
mniejszych opłatach nie można liczyć na darmowe przewalutowanie. 
Wśród kart debetowych zdecydowanie najlepszą ofertę ma Bank Pocztowy, który umożliwia 
darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie i nie pobiera prowizji od przewalutowania. 
Warto więc rozważyć założenie w nim konta na wakacje, które kosztuje miesięcznie zaledwie 
5 zł. 
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SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 tys. zł/2 osoby

Grecja (Kreta)
Kreta to „królowa wysp greckich”. Piaszczyste 
plaże, malownicze zaciszne zatoczki, błękitne 
morze i łagodny klimat stwarzają tu idealny 
klimat do wypoczynku. Wakacje w kameralnych 
obiektach o rodzinnej atmosferze, idealne dla 
tych, którzy chcą korzystać z prostego 
greckiego uroku i zasmakować kreteńskich 
potraw.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-14.00, choć wszystko zależy od 
miejscowości i banku. Zdarza się, że otwarte są 
przez cały dzień.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- wino butelkowe – od 3,5 EUR (ok. 12 zł)
- wynajęcie samochodu: od 53 EUR/dzień (od 179 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 6 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 300 EUR /2 os. (ok. 1 tys. zł)
Koszt całkowity – 7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 7 800 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 600 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 7 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 628 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 635 zł 0,00% 17,11%

Bank BPS 637 zł 3,50% 17,75%

Pekao 637 zł 0,00% 17,81%

Toyota Bank 640 zł 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

MultiBank Visa Credit Aquarius Brak 2%

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citi Handlowy Visa 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA Gold 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 tys. zł/2 osoby
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Grecja (Rodos)
Krajobraz tej wyspy jest niezwykle urozmaicony. 
U stóp gór rozciągają się żyzne niziny z gajami 
oliwnymi, winnicami i polami kukurydzianymi. 
Niziny przechodzą w płaskie równiny, skaliste 
wybrzeże i piaszczyste plaże. Znajduje się tu 
również  dużo atrakcji turystycznych, które 
zaspokoją z pewnością osoby lubiące zwiedzać. 
Przede wszystkim trzeba zobaczyć urocze 
miasto Rodos z wąskimi uliczkami, setkami 
restauracyjek i sklepów z pamiątkami.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-14.00, choć wszystko zależy od 
miejscowości i banku. Zdarza się, że otwarte są 
przez cały dzień.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- wino butelkowe – od 3,5 EUR (ok. 12 zł)
- wynajęcie samochodu: od 53 EUR/dzień (od 179 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 6 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 300 EUR /2 os. (ok. 1 tys. zł)
Koszt całkowity – 7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 7 800 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 600 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 7 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 628 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 635 zł 0,00% 17,11%

Bank BPS 637 zł 3,50% 17,75%

Pekao 637 zł 0,00% 17,81%

Toyota Bank 640 zł 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

MultiBank Visa Credit Aquarius Brak 2%

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citi Handlowy Visa 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA Gold 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 tys. zł/2 osoby
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Hiszpania (Majorka)

Majorka to urokliwe zatoczki, długie, 
piaszczyste plaże na południu wyspy, na 
północny skaliste wybrzeże, górskie serpentyny, 
a w głębi lądu gaje oliwne. Tu znajdują się 
malownicze porty jachtowe z nadbrzeżnymi 
promenadami, a stolica Palma de Mallorca 
zadziwia architekturą gotycką.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-13.00.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna 1,5 l  – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- piwo/wino – od 1,5 EUR (od 5 zł)
- wynajęcie samochodu: od 40 EUR/dzień (od 135 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 6 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 400 EUR /2 os. (ok. 1 350 zł)
Koszt całkowity – 7 350 zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 8 150 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 600 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 7 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 628 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 635 zł 0,00% 17,11%

Bank BPS 637 zł 3,50% 17,75%

Pekao 637 zł 0,00% 17,81%

Toyota Bank 640 zł 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

MultiBank Visa Credit Aquarius Brak 2%

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citi Handlowy Visa 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA Gold 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 tys. zł/2 osoby
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Hiszpania (Teneryfa)
Teneryfa nazywana jest często wyspą wiecznej 
wiosny. Z pewnością warto tu wypocząć. To 
wyspa o wielu NAJ: jest największą z Wysp 
Kanaryjskich, znajduje się tu największa góra 
Hiszpanii Pico del Teide, najpiękniejsza plaża 
wyspy Las Teresitas i najstarsze drzewa 
smocze...  Ze względu na swoje walory 
klimatyczne polecana wszystkim.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-13.00.

Euro (EUR); 1 EUR = ok. 3,37 zł

- woda mineralna 1,5 l  – ok. 1 EUR (3,37 zł)
- piwo/wino – od 1,5 EUR (od 5 zł)
- wynajęcie samochodu: od 40 EUR/dzień (od 135 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 6 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 500 EUR /2 os. (ok. 1 690 zł)
Koszt całkowity – 7,7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 8 500 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 600 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 7 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 628 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 635 zł 0,00% 17,11%

Bank BPS 637 zł 3,50% 17,75%

Pekao 637 zł 0,00% 17,81%

Toyota Bank 640 zł 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

MultiBank Visa Credit Aquarius Brak 2%

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

Citi Handlowy Visa 3%; min. 7 zł Brak

ING Bank Śląski MasterCard/VISA Gold 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT II – DOBRA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ – 6 tys. zł/2 osoby
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Egipt
Proponujemy podroż do Kraju Faraonów – 
bogactwo starożytnych zabytków to tylko jeden 
z atutów  turystycznych tego kraju. Bezkresna 
pustynia, malowniczy łańcuch górski, ciepłe 
morze i piękne rafy koralowe to kolejne atrakcje. 
Wakacje w Egipcie dają możliwość uprawiania 
sportów wodnych. Amatorzy tego typu 
wypoczynku mogą jeździć na nartach wodnych, 
skuterach, motorówkach, bądź nurkować i 
podziwiać rafę koralową oraz życie podwodne. 

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 8.30-14.00, niektóre z nich również 
po południu w godz. 17.00-20.00.  Dniami 
wolnymi od pracy są z reguły piątek i sobota, 
rzadziej czwartek i piątek. 

Funt egipski (EGP); 1 EGP = ok. 0,4 zł

- woda mineralna – ok. 2 EGP (80 gr)
- piwo/wino – ok. 5 EGP (2 zł)
- wynajęcie samochodu: 200-270 USD /tydz. (426-575 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy (standardowy w cenie 
wycieczki)

Koszt wycieczki – 6 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 400 EUR /2 os. (1348 zł)
Koszt całkowity – 7 350 zł/2 os.
WAKACJE + KREDYT – 8 150 zł/2 os.

Standardowe (40 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 600 zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 7 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 628 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 635 zł 0,00% 17,11%

Bank BPS 637 zł 3,50% 17,75%

Pekao 637 zł 0,00% 17,81%

Toyota Bank 640 zł 3,00% 18,86%

Najtańsze karty kredytowe (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

MultiBank Visa Credit Aquarius Brak 2%

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

ING Bank Śląski MasterCard /VISA Gold 3%; min. 9 zł Brak

SEGMENT III – EKSKLUZYWNE I DROGIE WAKACJE – 20 TYS. ZŁ
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Osoby przeznaczające na letni urlop 20 tys. zł, mogą wybierać kierunek podróży spośród 
najbardziej egzotycznych ofert. Mogą też liczyć na luksusowe warunki i serwis dodatkowych 
usług  na  najwyższym  poziomie:  nurkowanie  wśród  raf  koralowych,  zabiegi  i  masaże 
w ekskluzywnych SPA, spacer po Wielkim Murze w Chinach, a nawet wyprawę do Tybetu. 
Organizatorzy będą dbali o wszelkie atrakcje.

Rekomendowane kierunki
Wyższa  kwota  przeznaczona  na  wakacje  umożliwi  wyjazd  daleko  poza  Europę.  My 
rekomendujemy Kubę, Mauritius, Dominikanę, Bali i Chiny. 

W trakcie urlopu najmniej wyda się na Dominikanie. Na kieszonkowe wystarczy 700 dolarów, 
czyli ok. 1,5 tys. zł. Na Kubie, Bali i Mauritiusie potrzebne będzie o 100 dolarów więcej, czyli 
ok.  1,7  tys.  zł.  Najwięcej  na  ekstra  wydatki  trzeba  mieć  w  Chinach.  Dodatkowy  koszt 
wyniesie tysiąc dolarów, czyli ok. 2,1 tys. zł. 

Warto też rozważyć wynajęcie samochodu, którym będzie można zwiedzać okolice. Najtaniej 
wynajmie się auto na Bali, bo ceny zaczynają się już od 75 zł za dzień. Za tydzień trzeba 
więc będzie zapłacić 525 zł. Najdrożej będzie na Kubie – 330 zł za dobę, a więc  2 310 zł za 
tydzień.  Samochodu  nie  dostaniemy  natomiast  w  Chinach,  ponieważ  w  tym  kraju 
honorowane jest jedynie chińskie prawo jazdy. 

Całkowity koszt wycieczki
Na egzotyczną wycieczkę i kieszonkowe trzeba przeznaczyć co najmniej 21,5 tys. zł. Tyle 
wyniesie tygodniowy pobyt na Dominikanie dla dwóch osób. Z wydatkiem o 200 zł wyższym 
muszą się liczyć amatorzy podróży na egzotyczne wyspy: Kubę, Bali i Mauritius. Najdrożej 
wypadnie urlop w Chinach, bo wyniesie 22,1 tys. zł. Ale za to będzie można zwiedzić dużą 
część kraju. 

Wycieczkę można sfinansować kredytem, który będzie można spłacać przez 12 miesięcy, a 
więc do następnego urlopu. Zdecydowanie najlepszą ofertę kredytową ma Volkswagen Bank 
direct. Wspomnienia z wakacji w tym przypadku nie będą jednak tanie. Trzeba będzie za nie 
płacić 1 793 zł miesięcznie.   

Wakacje na Kredyt
Do symulacji kosztów kredytu przyjęta została najtańsza ofertę na rynku Volkswagen Banku 
direct.  Najtańsza  oferta  oznacza  kredyt  z  najniższą  rzeczywistą  roczną  stopą 
oprocentowania (RRSO), która uwzględnia nie tylko koszt odsetkowy, ale również prowizje 
i dodatkowe ubezpieczenia kredytu, jeżeli takie są wymagane. 

RRSO dla kredytu wysokości 20 tys. zł na 12 miesięcy w Volkswagen Banku wynosi 14,63 
proc.,  na  co  wpływa atrakcyjne  oprocentowanie  nominalne  (10,65  proc.)  i  tylko  1  proc. 
prowizji. Drugi w zestawieniu jest Polbank EFG z RRSO 17,11 proc. Mimo że bank ten nie 
pobiera prowizji i nie wymaga ubezpieczenia, oprocentowanie nominalne ustalił na 15,9 proc. 

Karty kredytowe i debetowe
W daleką podróż nie powinno się wyjeżdżać tylko z gotówką. Najlepiej wybrać kartę jednego 
z dużych, uznanych banków o globalnym zasięgu. Dobrze mieć nawet dwie karty w dwóch 
różnych systemach: MasterCard i Visę. Uniknie się nieprzyjemności, gdy wybrany bankomat 
odmówi wypłaty gotówki lub system odrzuci transakcję bezgotówkową, a to w egzotycznych 
rejonach świata często się zdarza. 
Koszty  wypłat  gotówki  z  bankomatu są  porównywalne.  Nie  zapłacimy prowizji  tylko przy 
wypłacie  pieniędzy  kartą  Visa  Credit  Platinum wydaną  przez  MultiBank,  ale  za  to  bank 
obciąży nas opłatą za przewalutowanie transakcji. Przy wyższych wypłatach lepiej wybrać 
kartę ze stałą prowizją a nie naliczaną procentowo.
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Kuba

Mówiąc o Kubie nie wystarczy wspomnieć o 
pięknych, ciągnących się kilometrami plażach, 
błękitnych wodach Karaibów, kubańskich 
cygarach i trunkach, żeby oddać niesamowity 
klimat tego rejonu świata. Nadmorskie kurorty 
Kuby kojarzą się z sielanką, arkadią pełną 
kołyszących się palm, luksusowych hoteli i 
szeregiem proponowanych tu różnorodnych 
rozrywek.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30-15.00 oraz w sobotę w 
godzinach 8.00-12.00.

Peso kubańskie (CUC); 1 EUR = ok. 1,3 CUC

- woda mineralna – ok. 1,5 CUC (ok. 4 zł)
- butelka wina – ok. 3 CUC (ok. 10 zł)
- piwo – ok. 2 CUC (ok. 6 zł)
- wynajęcie samochodu: od 130 CUC /dzień (ok. 330 zł) + 
kaucja 200 CUC (ok. 500 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 20 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 800 USD/2 os. (ok. 1,7 tys. zł)
Koszt całkowity – 21,7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 24 200 zł/2 os.

Standardowe (60 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 2 tys. zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 22 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 1 973 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 1 985 zł 0,00% 15,96%

Pekao 2 001 zł 0,00% 17,81%

Raiffeisen Bank 2 010 zł 0,00% 18,79%

Toyota Bank 2 011 zł 3,00% 18,85%

Najtańsze karty kredytowe  (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

MultiBank Visa Credit Platinum Brak 2%

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

PKO BP MasterCard Platinium 3% Brak
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Mauritius
Mauritius został stworzony zanim powstał Raj i 
posłużył jako model jego budowy" Mark Twain, 
kwiecień 1896. To jedno z najlepszych określeń 
tej cudownej, jedna z najpiękniejszych wysp 
archipelagu Maskaren. Laguny i plaże 
Mauritiusa należą do najpiękniejszych na 
świecie. Wyspa posiada bajeczny podwodny 
ogród koralowy o powierzchni około 300 km2 - 
idealne miejsce do nurkowania. Jej piękne białe 
plaże i błękit oceanu ze swoimi pełnymi 
niespodzianek rafami koralowymi zachwycą 
każdego.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są  od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.30-14.30.

Rupia mauretańska (MUR); 1 EUR = ok. 42 MUR

- woda mineralna – od 2,5 EUR (od 8,3 zł)
- wino butelkowe – ok. 27 zł
- wynajęcie samochodu – od 50 EUR/dzień (od 167 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 20 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 800 USD /2 os. (ok. 1,7 tys. zł)
Koszt całkowity – 21,7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 24 200 zł/2 os.

Standardowe (60 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 2 tys. zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 22 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 1 973 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 1 985 zł 0,00% 15,96%

Pekao 2 001 zł 0,00% 17,81%

Raiffeisen Bank 2 010 zł 0,00% 18,79%

Toyota Bank 2 011 zł 3,00% 18,85%

Najtańsze karty kredytowe (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

MultiBank Visa Credit Platinum Brak 2%

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

PKO BP MasterCard Platinium 3% Brak
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Dominikana
To jedna z najładniejszych wysp archipelagu 
Wielkich Antyli, od północy otoczona wodami 
Atlantyku, a od południa Morzem Karaibskim. 
Jej plaże są uważane za jedne z 
najpiękniejszych na świecie. Nie brak tu 
luksusowych kurortów z pięknymi ogrodami, 
basenami i różnorodnymi dziennymi i nocnymi 
atrakcjami.

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30-15.00 lub 8.30-17.00. Peso dominikańskie (DOP); 1 USD = ok.34 DOP

- woda mineralna – od 1 USD (od 2,13 zł)
- butelka wina – od 15 USD (od 32 zł)
- piwo – od 2 USD (od 4,3 zł)
- wynajęcie samochodu: ok. 50 USD/dzień (ok. 107 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 20 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 700 USD/2 os. (ok. 1,5 tys. zł)
Koszt całkowity – 21,5 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 24 000 zł/2 os

Standardowe (60 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 2 tys. zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 22 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 1 973 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 1 985 zł 0,00% 15,96%

Pekao 2 001 zł 0,00% 17,81%

Raiffeisen Bank 2 010 zł 0,00% 18,79%

Toyota Bank 2 011 zł 3,00% 18,85%

Najtańsze karty kredytowe  (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

MultiBank Visa Credit Platinum Brak 2%

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

PKO BP MasterCard Platinium 3% Brak

PKO BP Visa Infinite 3% Brak
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Indonezja (Bali)

Bali to wyspa uwielbiana przez turystów dzięki 
przyjaznym mieszkańcom, pięknym widokom, 
błękitnym lagunom i luksusowym hotelom 
słynącym z rozpieszczania swoich gości. To 
idealne miejsce na podróż poślubną. Na Bali 
znajduje się około 2 tysiące świątyń. 

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:30-15:30 oraz w sobotę w 
godzinach 8.00-11.00.

Rupia indonezyjska (IDR); 1 USD = ok. 9 tys. IDR

- woda mineralna – ok. 1 USD (ok. 2 zł)
- wino butelkowe – ok. 8 USD (ok. 16 zł)
- piwo – ok. 2 USD (ok. 6 zł)
- wynajęcie samochodu: 35-50 USD/dzień (75-107 zł)

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 20 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 800 USD/2 os. (ok. 1,7 tys. zł)
Koszt całkowity – 21,7 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 24 200 zł/2 os.

Standardowe (60 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 2 tys. zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 22 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 1 973 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 1 985 zł 0,00% 15,96%

Pekao 2 001 zł 0,00% 17,81%

Raiffeisen Bank 2 010 zł 0,00% 18,79%

Toyota Bank 2 011 zł 3,00% 18,85%

Najtańsze karty kredytowe 
(wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

MultiBank Visa Credit Platinum Brak 2%

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

PKO BP MasterCard Platinium 3% Brak

PKO BP Visa Infinite 3% Brak
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Chiny

Tajemnicze Państwo Środka z cywilizacją 
kształtowaną przez 4 tys. lat. Od czasów Marco 
Polo fascynuje podróżników. Intryguje 
tajemniczą kulturą, egzotyką, pięknem 
krajobrazów i zabytkami będącymi 
świadectwem wspaniałej historii. 

Kiedy pracują banki Waluta i przykładowe ceny

Banki czynne są  od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30 - 18.00. Yuan (CNY); 1 CNY = ok. 0,3 zł

- woda mineralna – ok. 5 CNY (1,5 zł)
- butelka wina – ok. 10 CNY (3 zł)
- piwo – ok. 10 CNY (3 zł)
- wymagane jest chińskie prawo jazdy

Całkowity koszt wyjazdu Pakiet ubezpieczeniowy

Koszt wycieczki – 20 tys. zł/2 os.
Kieszonkowe – 1 tys. USD/2 os. (2130 zł)
Koszt całkowity – 22,1 tys. zł/2 os.
WYCIECZKA + KREDYT – 24 600 zł//2 os.

Standardowe (60 zł/8 dni); dodatkowe: ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z podróży (ok. 2 tys. zł); od 
przewlekłych chorób (ok. 80 zł/tydzień); od ryzyka 
amatorskiego uprawiania sportów (34-145 zł/8 dni)

Najtańsze kredyty gotówkowe
(kwota 22 tys. zł, okres kredytowania 12 mies., waluta kredytu PLN, raty równe)

Nazwa Banku Rata Prowizja RRSO

Volkswagen Bank direct 1 973 zł 1,00% 14,63%

Polbank EFG 1 985 zł 0,00% 15,96%

Pekao 2 001 zł 0,00% 17,81%

Raiffeisen Bank 2 010 zł 0,00% 18,79%

Toyota Bank 2 011 zł 3,00% 18,85%

Najtańsze karty kredytowe  (wypłata z bankomatu 500 zł)

Bank Nazwa Prowizja za wypłatę z 
bankomatu

Opłata za przewalutowanie 
transakcji

Toyota Bank Toyota Double Gold 10 zł Brak

MultiBank Visa Credit Platinum Brak 2%

Kredyt Bank MasterCard/VISA 5 zł 2%

PKO BP MasterCard Platinium 3% Brak

PKO BP Visa Infinite 3% Brak
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