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Blogerka z Travelhacker.blog má skvelé cestovateľské tipy

1. TAXIKÁRI NA LETISKU
Žiaľ, letiskoví taxikári sú extrémne predražení. Neraz sa mi 
stalo, že za transfer z letiska chceli odo mňa viac, než stála 
letenka. Vyhýbam sa im vždy, keď sa dá, a taxíky si objed-
návam cez mobilnú aplikáciu. Takmer v každej krajine fun-
guje aspoň jedna a ceny sú zlomkové. Ktorá funguje, to si 
ľahko vygooglite ešte v letiskovej hale. 

2. ZMENÁRNE
Mnohé zmenárne „omylom“ vydávajú menej peňazí, než 
majú, a oberajú tak nepozorných turistov o riadne cifry. 
Naozaj, stáva sa to častejšie, než si myslíte. Zamenené pe-
niaze si preto hneď pri okienku prerátajte, pred očami člo-
veka, ktorý vám vydal bankovky.

3. VÝBERY Z BANKOMATOV
Ak vyberáte z bankomatu v cudzine v inej mene, ako je 
euro, napríklad v Bulharsku či Chorvátsku, zvoľte možnosť 
prerátania peňazí „bez konverzie“, prípadne „v lokálnej 
mene“. Dostanete tak lepší kurz a ušetríte.

4. REŠTAURAČNÍ LÁKAČI
Ak vidíte pred reštauráciou človeka s menu v ruke, ktorý 
oslovuje turistov, tomuto podniku sa vyhnite oblúkom. Je 
totiž zameraná vyslovene na turistov a má predražené ceny. 
Radšej si vyberte reštauráciu v bočných uličkách, kde vidíte 
sedieť domácich, prípadne použite TripAdvisor. A ešte jed-
na dobrá rada – nikdy nejedzte na námestiach či hneď pri 

turistických atrakciách, ak už chcete mať výhľad na krásne 
pamiatky, dajte si tam maximálne kávu či čaj. 

5. ZABLOKOVANÁ ALEBO NEFUNKČNÁ 
PLATOBNÁ KARTA
Bez peňazí sa cestuje ťažko. Na cesty radím brať vždy ho-
tovosť + platobné karty. Ideálne jednu Mastercard a jed-
nu Visa. Kým však vyrazíte na cesty, v banke si overte, či 
bude karta v danej krajine odblokovaná. Karty vydané na 
Slovensku majú často prednastavenú platnosť len v rámci 
Európskej únie. 

6. POŽIČANIE AUTA V ZAHRANIČÍ
Ako depozit za auto si autopožičovňa väčšinou sťahuje 
peniaze z platobnej karty. Neakceptuje však všetky karty 
– jedine kreditné či embosované (s vystúpenými číslami) 
karty Mastercard alebo Visa. Ak vhodnú kartu nemáte, 
musíte si prikúpiť drahé poistenie, s ktorým nebudú 
vašu kartu potrebovať. A vtedy sa prenájom poriadne 
predraží. 

7. DUTY FREE NA LETISKU
Kedysi možno boli výhodné, no v súčasnosti sú ceny na 
letisku neskutočne predražené, a to hlavne na lokálne vý-
robky či suveníry. Nespoliehajte sa preto, že darčeky z do-
volenky nakúpite na letisku, radšej si ich povyberajte na 
trhoch či v miestnych obchodíkoch. Fo
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bez bankrotu
Dovolenka

Na čom zvyčajne turisti strácajú najviac peňazí 
a nemuseli by? Tu je 7 mojich tipov, ako na 
dovolenke nevyhadzovať peniaze do luftu.
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