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Ak›lc› ve ekonomik 
bir tatil için 

pratik bilgiler

Pratik bilgiler ve deneyimin birleflmesiyle 
birlikte planlanan ‘ak›lc›, ekonomik seyahat’ 
gezilerin çok daha anlaml›, renkli ve 
keyifli olmas›n› sa¤l›yor...

Seyahat etmek ister 2 gün için olsun,
ister 2 ay; ayr› bir keyif ve heyecan verir
insana... Bilinçli haz›rlan›lan ve önceden bütün
ayaklar› planlanm›fl bir seyahat ise baz›
ipuçlar›n› bilmekle ve yaflanm›fl deneyimlerden
esinlenilerek mümkündür... Ekonomik seyahat
etmek ise san›ld›¤› kadar zor ve kötü flartlarda
seyahat etmek anlam›na gelmez.

Seyahat planlamas›>>

Seyahat etmeyi herkes sever. Hemen herkesin 
hayallerini süsler al›p bafl›n› gitmek, farkl› ülkeler
görmek, dünya turuna ç›kmak. Ama ne yaz›k ki,
koflullar buna el vermez ço¤u zaman. 
Bazen ekonomik nedenler, kimi zaman yabanc› dil 
problemi, kimi zaman da yola ç›kacak cesareti 
bulamamak hayal edilen seyahatin gerçekleflmesini
engeller. Bu noktada önemli husus, insanlar›n 
seyahat etmesine engel olan, ak›llardaki soru 
iflaretlerini olabildi¤ince ortadan kald›rmak ve
ekonomik bir flekilde yola ç›k›lmas›n› sa¤layacak
pratik bilgileri ve cesareti insanlara afl›layabilmektir. 
Her yi¤idin bir yo¤urt yiyifli oldu¤u gibi, her gezginin

de bir gezme flekli vard›r. Kimine birkaç gün yeterlidir,
kimine aylar y›llar yetmez. Kimi 5 y›ld›zl› otelden
afla¤›s›nda kalmaz, kimi çad›rda da uyuyabilir. 
Gidilen yerler, yap›lan aktiviteler hepsi farkl›d›r.
Ancak önemli olan bunlar› ne kadar ak›lc› ve
ekonomik yöntemlerle yap›yor oldu¤unuz. 
‘Lüks otelde kalmay›n; gidin parkta yat›n’ demiyoruz;
sadece baz› tekniklerle lüksü uygun fiyatlara 
getirebilece¤iniz gibi ayn› zamanda baflka 
alternatifler oldu¤undan da bahsetmek 
istiyoruz. Biz buna ‘ak›lc›, ekonomik seyahat’ 
diyoruz; pratik bilgilerle deneyimin birleflmesiyle 
birlikte seyahatlerin çok daha anlaml›, renkli ve keyifli
olaca¤›n› düflünüyoruz. ‹ster s›rtçantan›zla uzun bir
seyahate ç›k›yor olun, ister bavulunuzu kap›p ailenizle
bir haftasonu ya da bayram tatiline gidin; her 
durumda yola ç›kmadan önce faydalan›lmas› 

Pratik bilgiler
Ulafl›m, konaklama ve yeme-içme konular›n›
destekleyici baflka pratik bilgilere de 
ihtiyac›m›z var yola ç›kmak için. Örne¤in ilk kez
yurtd›fl›na ç›kacaklar›n bilmesi gerekli baz› 
noktalar olacakt›r. Belki kiminin korkular› ve
önyarg›lar› olur ki, çok normaldir. Pasaport ve
vize konular› apayr› dünyalar. Yan›n›za alman›z
gerekli (ve gereksiz) eflyalar›n seçiminden tutun
bunlar› en uygun flekilde yerlefltirmeye kadar
her biri tecrübe gerektiren konular. Seyahatinizi
planlama, mevsim seçimleri, ön bilgi toplama
gibi fleyler kimileri için zor, bilenler için ise
çocuk oyunca¤›. Seyahat güvenli¤i, sa¤l›k, acil
durum planlar›, sigortalar ç›kacak karfl›n›za.
Param› nas›l koruyaca¤›m, döviz mi götürmek
laz›m yoksa bankadan para m› çekmeli?
Kaybolursam yönümü nas›l bulurum, dilini
bilmedi¤im ülkede ne yapmam laz›m? Tek
bafl›ma gezebilir miyim, iki küçük çocu¤umla
yola ç›kmak delilik midir?... ve daha birçok
soruyla herkes karfl›lafl›r. Tüm bunlar›n 
cevaplar›n› bilmek ise kiflinin yolda kendisini
güvenli ve huzurlu hissetmesini sa¤lar.

Gezginin Pratik Seyahat
Rehberi kitab›,‘ak›lc› ve
ekonomik’ bir seyahatin

ipuçlar›n› veriyor.

gereken bir rehbere ihtiyaç var. Tecrübeli iki gezgin
Engin Kaban ve Onur ‹nal, y›llard›r bu konular üzer-
ine kafa yoruyorlar. Yapt›klar› tüm yolculuklarda yeni
fleyler ö¤reniyor ve bunlar› mümkün oldu¤unca
çevreleriyle paylafl›yorlar. Tüm bu birikimleri daha
genifl kitlelerle paylaflmak için ‘Gezginin Pratik
Seyahat Rehberi’ bafll›kl› kitap, Voyager dergisi 
tematik seyahat kitaplar› serisi kapsam›nda iki
gezginin ak›c› kalemiyle haz›rland›.
Bu kitaptan edinece¤iniz pratik bilgiler sayesinde
yolculuklar›n›z› hem daha ekonomik bir flekilde
gerçeklefltirebileceksiniz, hem de birçok anlamda
ihtiyac›n›z olan bilgiye bir anda sahip olacaks›n›z.
Bu sayfalarda size seyahatelerinizde fikir verecek
baz› ipuçlar› bulacaks›n›z. Çok daha fazlas› ise
“Gezginin Pratik Seyahat Rehberi” kitab›yla 
bayilerde ve seçkin kitabevlerinde...
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Tecrübe her fleydir
Seyahat etmek kimileri için bir hobi, kimileri için

ise bir tutku, yaflam tarz›. Yoldayken kazan›lan 
deneyimler ise bir ömre bedel, ufuk aç›c› ve 

emsalsiz. Tüm bu seyahatleri bilinçli bir flekilde,
insan›n kendi geliflimine de olanak sa¤layacak

ve en ak›lc› yöntemlerle güvenli ve 
ekonomik bir flekilde yapmak ise zamanla

kazan›lan bir tecrübe. Her yolculuk bir öncesin-
den daha nitelikli oluyor ve bir sonraki için

gerekli zemini haz›rl›yor. Yukar›da bahsetti¤imiz
hiçbir madde tek bafl›na birfley ifade etmiyor; bir

bütün olarak ifllevsellik kazan›yor.  Biz de 
bu bütünün bir parças› olabildi¤imiz 

sürece seyahatlerimiz güzelleflecek. 
"Gezginin Pratik Seyahat Rehberi" kitab›n›n
yazarlar› 5 k›tada farkl› amaç ve biçimlerde 

seyahatler gerçeklefltirdiler. Onlarca ülkede,
onbinlerce kilometre yol katettiler.

Kullanmad›klar› ulafl›m arac›, denemedikleri 
konaklama biçimi kalmad›. Kitaba, "Üzerinde

günefl batmayan topluluk" S›rtçantal›lar'›n üyeleri
de kiflisel tecrübeleriyle katk›da bulundular. Ciddi

tecrübeler sonucu yaflayarak ö¤renilen bu bilgi
birikimine toplu bir halde sahip olmak sizi hem

birçok anlamda gelifltirecek, hem de bundan
sonraki seyahatlerinizi daha iyi planlaman›z ve

çok daha ekonomik hale getirmeniz için gerekli
bilgileri sunacakt›r. Belki ‘tüm bu konular› zaten

biliyorum’ da diyebilirsiniz. Ama sat›r 
aralar›ndan yakalanacak ufac›k bir ipucu bile 

seyahatlerinizde size ciddi bir ekonomik 
kazanç olarak geri dönebilir. 

ULAfiIM
Ulafl›m araçlar›n› ekonomik
olarak kullanman›z için 

birkaç öneri...

• Ucuz uçak bileti bulman›n 
tek bir alt›n kural› var:
Zaman ay›rmak ve araflt›rmak. ‹ster 
internetten al›n isterseniz bir seyahat
acentas›ndan, yapman›z gereken 
kendinizi belli bir süreli¤ine bilet 
aramaya aday›p farkl› alternatifleri 
karfl›laflt›rmak.
“Ne kadar erken al›rsan›z, o kadar
ucuza al›rs›n›z”. 
Bu süre de en az 3 haftad›r. Çünkü 
havayollar›, en düflük bilet s›n›f›n›n
en az 21 gün öncesine kadar sat›flta 
tutarlar; tabii o tarihe kadar ellerinde
kald›ysa. ‹flinizi son ana b›rak›rsan›z,
özellikle popüler noktalara bilet 
bulmak veya bayram, y›lbafl›, vb.
yo¤un dönemlerde uçmak sizin için
bir sorun olabilir. 
• Otostop ekonomiktir, çünkü bir

Seyahat etmek kimileri için bir hobi, 
kimileri için ise bir tutku, yaflam tarz›...
Yoldayken kazan›lan deneyimler ise bir
ömre bedel, ufuk aç›c› ve emsalsiz.

yerden bir yere gitmek için cebinizden ya çok az para
ç›kar ya da hiç ç›kmaz. Böylece bütçesi yeterli 
olmayan insanlara da hareket imkan› sunan 
yegane bir yöntem olarak göze çarpar. Tabii otostop
için daha önce bu yöntemi denemifl biriyle hareket
etmenizde yarar var.
• Araç kiralama ifli bir seyahatin planlanmas›ndaki 
en basit, ancak en dikkatli olunmas› gereken
aflamad›r. Yak›t harçlar›, zorunlu vergiler ve sigortalar›n
fark›nda olmazsan›z, ekranda gördü¤ünüz veya size
söylenen fiyatlar›n çok daha üzerinde bir faturayla
karfl›laflman›z iflten bile de¤il. Online seyahat 
acenteleri, rent a car flirketleri ve seyahat 
acentelerinin verdikleri fiyatlar› karfl›laflt›r›n. 
‹nternet üzerinden yapt›¤›n›z araç rezervasyonlar›nda 
elektronik formatta, yüzyüze gerçeklefltirdi¤iniz 
rezervasyonlardaysa bas›l› halde bir sözleflmenin 
size teslim edilmesine dikkat edin.
• Mil puanlar›n›z› bilinçli kullan›n Bilet al›rken her 
zaman mil program numaran›z› da girin. Uçufltan sonra
millerinizi ifllenip ifllenmedi¤ini kontrol edin. Eksik 
millerinizi iflletin. Millerinizi otomatik takip etmek için
MilePort (mileport.com) aplikasyonunu kullan›n.
• InterRail Pass, Avrupa Demiryollar› ‹flletmeleri
taraf›ndan uygulanan, gezginlere ucuz ulafl›m olana¤›
sa¤lamay› amaçlayan bir pas bilet uygulamas›. Konuyu
biraz araflt›r›p siz de ekonomik seyahat etme f›rsat›n›
yakalayabilirsiniz.

Seyahatin temel ayaklar›
Seyahatin üzerinde durdu¤u temel ayaklar en basit
haliyle “ulafl›m, konaklama ve yeme-içme”. Yani bir
yerlere gitmeniz ve orada hayatta kalman›z için gerekli
birincil koflullar. Gezginin Pratik Seyahat 
Rehberi kitab›nda bu gerçekten yola ç›karak alt
bafll›klar bu çerçevede haz›rland›. Seyahat öncesi
ve süresince ihtiyac›n›z olacak tüyolar ise 
’pratik bilgiler’ bafll›¤› alt›nda derlendi.
Uçak biletlerini nas›l ucuza al›r›z? Son dakika biletleri
ne demektir, mil programlar›yla dünyay› bedava 
gezenler bu ifli nas›l baflar›yor? ‹nterrail denen 
kavramla her geçen gün daha çok genç Avrupa’y› bir
bafltan bir bafla nas›l geçiyor? Otobüs bileti al›rken,
araba kiralarken, toplu tafl›ma araçlar›nda dikkat
edilmesi gerekenler, bu ifllemleri mümkün oldu¤unca
ucuza getirmenin teknikleri nelerdir? Otostop ile
flehirleri, ülkeleri ve hatta k›talar› birbirine ba¤lamak
mümkün mü? Tüm bunlar› kitab›n ‘ulafl›m’ bafll›¤›
alt›nda detayl› bir biçimde inceledik. 
Gidece¤iniz yere vard›n›z. Çantalar›n›z elinizde, art›k
bafl›n›z› sokacak bir yere ihtiyac›n›z var. Girdi¤iniz
otelin duvar›nda yazan fiyatlar gözlerinizin yerinden
f›rlamas›na sebep oldu. Di¤er taraftan resepsiyonun 
o kadar kalabal›k olmas›na ve insanlar›n h›zla gelip
odalar›na geçiyor olmas›na anlam veremiyorsunuz.
Lobide duran bir dergideki ilanlar gözünüze çarp›yor.
Erken rezervasyon, son dakika biletleri, indirim 
kuponlar›, kampanyalar. Yavafl yavafl birfleyler
akl›n›zda yerine oturuyor. Bir sonraki 

yolculu¤unuzu çok daha ekonomik biçimde 
gerçeklefltirebilece¤inizden art›k eminsiniz. Eve
döndü¤ünüzde çevrenizdeki arkadafllar›n›z B&B, apart
otel ve hostellerden bahsediyor size. Biraz daha iflin
içine girerseniz k›sa süreli ev kiralayanlardan, ev
de¤iflim programlar›ndan haberiniz oluyor.
Misafirperverlik a¤lar› üzerinden tan›mad›¤› ailelerin
evlerine konuk olanlar›n bile oldu¤unu ö¤reniyorsunuz.
Çad›rda, kamp yerlerinde kalan macerac›
arkadafllar›n›z›n hikayeleri ise cabas›… Bu konular›n
tamam›n› ‘konaklama’ bafll›¤› alt›nda bulacaks›n›z. 
Yemek yemek için bir restoran› gözünüze kestirip içeri
giriyorsunuz. Ortam hofl, sunumlar güzel, ancak kendi
ülkeniz de dahil olmak üzere herhangi baflka 
bir yerde de yiyebilece¤iniz yemekleri yiyorsunuz.
Gelen hesaplar ise astronomik. Ertesi gün, sokakta
yerel bir sat›c›yla k›sa bir sohbet etme f›rsat› 
buluyorsunuz ve size yerel bir lokanta öneriyor. 
Önerisini dikkate al›p, restorana gidiyorsunuz. Ülkenin
geleneksel müzi¤ini yapan bir grubun canl› müzi¤i
eflli¤inde hayat›n›zda tatmad›¤›n›z lezzetleri deneme
f›rsat› yakal›yorsunuz. Ödedi¤iniz hesap ise bir gece
öncekinin sadece üçte biri. Can bo¤azdan gelir.
Seyahatlerinizde ne kadar keyifli yemekler yerseniz
kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz. Yemeklerini 
tatmad›¤›n›z bir ülkeyi ise asla tam olarak keflfetmifl
say›lmazs›n›z. Hele tüm bunlar› ekonomik bir 
flekilde yapabiliyorsan›z tebrikler. Tüyolar›m›z 
‘yeme içme’ bafll›¤› alt›nda.
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PRAT‹K
B‹LG‹LER
• Seyahatlerinizi planlarken fiziksel ve finansal
s›n›rlar›n›z› bilin. Enerjinize, zaman›n›za ve 
bütçenize göre hedefler belirleyin. Çok az para
harcayarak, çok k›sa sürede çok fazla yer
görmek, bir büyük porsiyon yeme¤i sindirmeden
yeme¤e benzer. O yüzden yavafl yavafl ve
sindire sindire seyahat edin.
• Nitelikli ve ekonomik bir seyahat iyi bir 
planlamayla bafllar. ‹ster bir pazar günü
günübirlik flehrinizin çevresinde dolaflmaya
ç›k›n, ister y›ll›k izninizi kullanaca¤›n›z 2 haftal›k
tatilinize haz›rlan›n. ‹yi düflünülmüfl ve 
çal›fl›lm›fl bir seyahat plan› çok fley de¤ifltirir. 
Tatilden neler istedi¤iniz, bütçeniz ve
zamanlama temel unsurlar. 

• Özellikle yurtd›fl›na ç›karken önemli 
konulardan birisi de seyahat bütçesinin 
yönetimidir. Yan›m›zda ne kadar para 
bulundurmal›y›z? Nakit mi tercih edelim yoksa
kredi kart› m› kullanal›m? Seyahat çekleri 
avantajl› m›d›r? S›k s›k döviz bozdurmak
zarar›m›za m› olur? Yurtd›fl›ndaki bankalardan
para çekersek komisyonlar çok mu yüksek olur?
Bu ve benzeri sorular›n do¤ru cevaplar› size en
ekonomik seyahati sa¤layacakt›r. 
• Havalimanlar›nda her zaman döviz 
al›m-sat›m› yapan yerler bulunur. Ancak flunu
unutmay›n ki, havalimanlar›ndaki kur oran›
genellikle daha dezavantajl›d›r. 
• Türkiye’deki bir bankadan al›nm›fl kredi
kart›n›z› yurtd›fl›nda hemen her yerde sorunsuz
kullanabilirsiniz. Ancak baz› durumlarda ay
sonunda ekstrenize yans›yan rakamlar 
tahminlerinizden farkl› olabilir. Bu da bankan›za,
gitti¤iniz ülkeye, kullan›lan para birimlerine ve
daha birçok etkene ba¤l›d›r.
• Türkiye’deki bankan›z›n ATM kart›yla
yurtd›fl›ndaki birçok bankan›n ATM’sinden
para çekebilirsiniz. Kulland›¤›n›z ATM, 
bulundu¤unuz ülkenin para biriminde size
ödeme yapacakt›r. Baz›, özellikle de turistik 
bölgelerdeki, ATM’lerde Amerikan Dolar› ya da
Euro gibi ek seçenekler de olabilir. Hangi para
biriminde çekerseniz çekin, Türkiye’deki Türk
Liras› hesab›n›za yine bir kur çevrimiyle
yans›yacakt›r. 

Rahat bir seyahat
için planlama çok
önemlidir...

• Ana caddede p›r›l p›r›l vitrinlerden size göz k›rpan
restoranlar biraz yüksek bir bütçeyle de olsa size
flefin ustal›klar›n› sergiledi¤i leziz yemekler 
sunabilir. ‹çeride küçük bir tur atarak fikir
edinebilirsiniz.
• Esnaf lokantas› kavram› ülkeden
ülkeye de¤iflmekle birlikte,
ülkemizde ‘tencere yeme¤i’
kavram›yla özdeflleflmifltir. Ülke
d›fl›na ç›kt›¤›n›zda ise bu
kavram›n yerini Bat›’da ‘butik’
restorana, Do¤u’da ise 
‘yerel-yöresel’ yemek 
dükkanlar›na b›rakt›¤›n› görürüz.
Bat› Avrupa ve ABD’de etnik
kökenli vatandafllar›n yaflad›¤›
mahallelerde ya da kent merkezinin
küçük ve orta ölçekli restoranlar›nda
oldu¤u kadar; k›rsal say›labilecek bölgelerde 
ve çiftlik evlerinde de butik restoranlara
ulaflabilirsiniz.
• Bir restoran›n befl dilde mönüsü varsa turistik bir
restoran oldu¤u ortada. Listesi çok dilliyse

muhtemelen mönüdeki yiyecekler çok da yerel
de¤il; yerel olsa bile otantik de¤il, otantik olsa bile
ucuz de¤ildir. Oysa turistik merkezlerin biraz

d›fl›na ç›kt›¤›n›zda o kentin yerlisinin
gitti¤i restoranlar› bulabilirsiniz.

Mönüleri o ülkenin dilindedir. Hatta
baz›lar›n›n mönüsü bile yoktur. 

Oturdu¤unuzda garson ne 
yiyebilece¤inizi söyler veya
duvardaki tahtaya bakman›z›
isteyebilir. 
• Siz siz olun, seyahatlerinizin
daha renkli ve lezzetli olmas›

için turistik bölgelerin d›fl›na
ç›k›n ve her neredeyseniz 

olabildi¤ince oral› gibi yaflamaya
çal›fl›n. Ço¤u ülkede ö¤le yemekleri

akflam yemeklerine göre daha ucuzdur;
çünkü pek çok insan ö¤le saatinde yeme¤ini yiyip
kalkar, akflam yemeklerinde oldu¤u gibi masay›
saatlerce meflgul etmez. Mesela Amerika’da 
nereye giderseniz gidin, restoranlar›n özel ö¤le
yeme¤i mönüleri oldu¤unu görürsünüz.

KONAKLAMA
Ekonomik bir konaklama 
alternatifi bulmak zor de¤il...
• Son dakika f›rsatlar›n› kollay›n. Son dakikadan
kast›m›z konaklama tarihinden 2-3 gün öncesi...
Oteller bofl kalan odalar›n› kendi imkanlar›yla 
satmakta zorland›klar›ndan, bu ifli son dakika f›rsatlar›
konusunda uzman sitelere devrederler.
• Fiyat araflt›rmas› yapt›ktan ve ç›kan sonuçlar› 
tercihlerinize uyacak flekilde eledikten sonra
otellerin kendi sayfalar›na bakmay› veya telefonla
aramay› da ihmal etmeyin. Bazen oteller arama
motorlar›ndan, uzman konaklama sitelerinden ve
online seyahat acentelerinden daha uygun fiyatlar
önerebilirler.
• “Yatak ve kahvalt›” anlam›na gelen Bed and
Breakfast’in k›salt›lm›fl› olan B & B, otelden baz›
bak›mdan farklar› olan bir otel türüdür. B & B daha
ziyade Anglosakson kültürüne aittir. Amerika’da 
bunlara “lodge”, “inn” veya “guest house” da denir.
Fransa’da “chambre d’hôte”, ‹talya’da da “pensione”
diye bilinen bu otel türünün ülkemizdeki ve dilimizdeki
en yak›n karfl›l›¤› “pansiyon” veya “aile
pansiyonu”dur. Ekonomik olufllar› tercih nedenidir;
tabii konfor beklentisi yüksek olanlara önerilmez.
• Otellere alternatif olarak, daha düflük bütçeli
gezginleri hedef alan hosteller sunduklar› konaklama

YEME-‹ÇME

seçenekleri ile çok farkl›d›r. Hosteller, genellikle 
ranzalarla dolu odalarda çok uygun fiyata konaklama
ve farkl› milletlerden insanlarla sosyalleflme imkan›
sunuyor. Hosteller ekonomiktir. Gidece¤iniz ülkeye
göre de¤iflmekle birlikte geceli¤i 4-5 Euro’dan 
30-35 Euro’ya kadar seçenekler olabilir.
• Her ülkede, do¤ada huzur içinde kamp 
kurabilece¤iniz say›s›z yer var. Burada önemli 
olan sizin nas›l bir çad›r kamp kurmak istedi¤iniz.
Malzemelerinizi al›p, medeniyetten uzaklafl›p, da¤da
ve ormanda, istedi¤iniz herhangi bir yerde kamp
yapabilece¤iniz gibi, belirli kamping tesislerinden 
faydalanmak da isteyebilirsiniz. ‹skandinav
ülkelerinde do¤an›n herkesin hakk› oldu¤unu ve 
bundan faydalanabilece¤ini savunan yasalar vard›r.
Herhangi bir evden 100-200 metre kadar uzakta
olmak ve do¤aya zarar vermemek kofluluyla
neredeyse her yerde çad›r kurabilirsiniz.
• ‹lk baflta pek olas› gözükmeyen ve korkutucu bile
alg›lanabilen “tan›mad›¤›n›z birinin evinde kalma”
fikri konukseverlik a¤lar›yla mümkün. Günümüzde
hemen her fley gibi internet üzerinden yap›lan 
ayarlamalar sayesinde yabanc› ülkelere ve hatta
Türkiye içerisinde yapaca¤›n›z seyahatlerde 
insanlar›n evine konuk olabilir; benzer flekilde
dünyan›n dört bir yan›ndan gezginleri kendi evinizde
a¤›rlayabilirsiniz. Üstelik hiçbir flekilde para 
ödemeden ve beklemeden.
• Couchsurfing, gidece¤iniz flehirde, orada yaflayan
ve evinde ekstra bir kanepesi veya odas› olan ve sizi
evinde a¤›rlamaya haz›r insanlar› bulman›z ve onlar›n
yan›nda kalman›z anlam›na geliyor. Bir web sitesi
arac›l›¤› ile (www.couchsurfing.org) insanlar› 
arayabiliyor, e¤er akl›n›za yatarsa onlara talep 
gönderebiliyorsunuz. Yerel kültürü yaflarken
Couchsurfing’ten daha fazlas›n›, otel ve pansiyonda
konaklamadan daha az›n› arayanlar için de iki farkl›
seçenek mevcut. Bunlardan ilki yabanc› bir ülkede
ev veya oda kiralama. Di¤eriyse SWAP da denilen
ev de¤ifl-tokuflu. Her iki sistem de özellikle otel 
fiyatlar›n›n yüksek oldu¤u metropollerde uygun 
fiyata konaklamak isteyenler için son derece faydal›.
Ayr›ca ev kiralaman›n bir di¤er avantaj› da gitti¤iniz
ülkede veya flehirde insanlar›n yaflamlar›n› evlerinin
içine girmek suretiyle gözlemleme imkan› tan›mas›.

Düflük bütçelerle 
yerel lezzetleri keflfedin...




