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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.

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.



2. 1 Základné rady pri vyhľadávaní lacnej
letenky, ktoré vie každý, no málokto ich

využíva (Milan)

Častokrát práve letenka je tou najväčšou položkou pri cestovaní, no výnimky
potvrdzujú  pravidlo.  V  tejto  kapitole  nájdeš  praktické  tipy  ako  si  kúpiť  tú
najlacnejšiu letenku, povieme si niečo o error fares a iných, menej známych
spôsoboch ako „oklamať“ letecké spoločnosti. O výhodách leteckej dopravy si
tu  písať  ale  nebudeme,  nakoľko  tento  e-book  je  určený  hlavne  pre
cestovateľov, ktorí sa neboja vyraziť do sveta na vlastnú päsť a na
kúpu letenky nepotrebujú cestovnú kanceláriu. V kapitole o letenkách
si prečítaš aj o tom, kedy je najlepšie vyhľadávať letenky, v ktorý deň a v akom
čase, naučíš sa vyhľadať  error fare (chybný tarif), prečítaš si o fenoménoch
zvaných  hidden ticketing a fuel  dumping  a dáme ti  pár praktických rád a
tipov, ako ušetriť na kúpe letenky desiatky eur a v prípade chybných tarifov aj
stovky eur.

Veľakrát dostávam emaily o tom, kde hľadať najlacnejšiu letenku. Niekoľko
najzákladnejších  tipov  som zhrnul  aj  v  článku  na  blogu  Ako  hľadať  lacné
letenky kedykoľvek a kamkoľvek, no tých tipov je toľko, že by sa nezmestili do
jedného článku.  Ale  pekne po poriadku,  aké sú teda úplne najzákladnejšie
kroky hľadania lacnej letenky?

• Flexibilita je kľúčom k lacnému cestovaniu
• Pohodlnosť a strach z lietania sa v tomto prípade nevypláca a

to doslova
• Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí

Na čom zarábajú letecké spoločnosti? Na svojej šikovnosti dopraviť ťa z bodu
A do bodu B čo najrýchlejšie s čo najmenej prestupmi. Mnoho ľudí nemá rado
cestovanie lietadlom a keď už musia niekam letieť, volia najrýchlejšie spojenie
pokiaľ s možno čo najmenej prestupmi. Samozrejme, že chcú aj batožinu a čo
najpohodlnejšiu trasu z/na letisko. Ty si ale dobrodruh a lenivosť nie je tvoj
zlozvyk. Ak sa rozhodneš aspoň trochu odoprieť si z pohodlia, zistíš, že aj ty
vieš cestovať za tretinu podobne ako ja a Alex.

• Flexibilita a možnosť výberu

Ak  ideme  úplne  od  začiatku,  tým  najzákladnejším  faktorom  vyhľadávania
lacnej letenky je flexibilita. Ten, kto nie je obmedzovaný dátumom, časom a
môže  napríklad  letieť  aj  v  pondelok  na  obed,  má  to  vyhrané.  Takých  je
samozrejme najmenej, bohužiaľ. Letecké spoločnosti zarábajú na tom, že ceny

https://bezmapy.com/ako-najst-lacne-letenky/?utm_source=Ja_cestujem_za_tretinu&utm_campaign=lacne-letenky/ebook-za3&utm_medium=ebook
https://bezmapy.com/ako-najst-lacne-letenky/?utm_source=Ja_cestujem_za_tretinu&utm_campaign=lacne-letenky/ebook-za3&utm_medium=ebook

