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1. ÚVOD

E-book  „Ja  cestujem  za  tretinu“  je  zoznam  rád  a  tipov,  ktoré  odzneli  na
cestovateľskom  workshope  „Ako  cestovať  za  tretinu“  v  Bratislave  dňa
27.9.2016.  Organizovali  ho  cestovatelia  Alexandra  Kováčová  z  blogu  Crazy
Sexy Fun Traveler a Milan Bardún z blogu Cestujeme bez mapy.

1.1 O autoroch

Obaja autori majú bohaté skúsenosti s cestovaním, o ktoré sa podujali podeliť
so  všetkými  náruživými  cestovateľmi.  E-book  postupne  prechádza  od
najzákladnejších  rád  a  tipov  až  po  zložité  vyhľadávanie  leteniek,  spomína
taktiež fuel dumping, chybné tarify či tipy ako sa ubytovať v hoteloch zadarmo
alebo s výraznou zľavou.

Milan  Bardún,  cestovateľ,  záhradný
architekt  a  fanúšik  marketingu.  Aktívne
cestuje  po svete už viac ako päť rokov a
navštívil  takmer 40 krajín.  Na konte má
už  vyše  120  letov  a  je  majstrom  vo
vyhľadávaní lacných leteniek.  Milan píše
blog  Cestujeme  bez  mapy,  ktorý  sa  teší
popularite u mnohých Slovákov. Poskytol
niekoľko rozhovorov pre SME, Aktuality,
Plusku  či  RTVS.  Bol  taktiež  hosťom  v
rannej  show  rádia  FM  a  objavil  sa  aj  v
časopise Profit. 

Alexandra  Kováčová sa  ako  jediná  Slovenka
100%  živí  po  anglicky  písaným  cestovateľským
blogom Crazy Sexy Fun Traveler, ktorý už od roku
2011  patrí  k  top  150  na  svete.  Za  13  rokov
cestovania už Alex navštívila viac ako 50 štátov a
napísala aj ďalšie 3 ebooky. Venuje sa i joge a raw
vegánskej  strave.  O  Alex  ste  už  mohli  počuť   v
Conde Nast Traveller,  Cosmopolitan, Huffington
Post,  Profit,  Trend,  Brejk,  Slovak  Man,  Rádio
Expres, EMMA, STV1, Nový čas a Vanity Fair atď.
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https://www.crazysexyfuntraveler.com/
https://www.crazysexyfuntraveler.com/
https://www.crazysexyfuntraveler.com/ebooks/
https://bezmapy.com/


2. DOPRAVA

V tejto kapitole sa naučíš ako kupovať lacné letenky, kde hľadať lacné letenky,
čo sledovať a čo nie. Taktiež nazrieš do tajomstiev chybných tarifov a dozvieš
sa, ako „dumpnúť“ letenku a ušetriť na palivovom príplatku.
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