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Peste 21.000 de cupoane de reduceri pentru vacanțe au fost cumpărate în prima jumătate a
acestui an de pe site-urile de  reduceri.
De la lună la lună, ofertele se înmulțesc, iar 
reducerile 
sunt  de 50%. Se pot cumpăra
pachete turistice
de la agenții, dar și nopți de  cazare la pensiuni și hoteluri din diverse zone ale țării.

      

În primul semestru al acestui an, românii au dat 1.12 milioane de  euro doar pentru cupoane de 
reducere 
pentru sejururi în țară sau în  străinătate, segment ce reprezintă 20% din piață, în condițiile în
care  valoarea plătită la nivelul întregii piețe pe cupoane de 
reducere 
este  de aproape șase milioane de euro.

  

Peste 300 de români au  vrut să beneficieze de o ofertă de 50% reducere pentru un sejur 
all-inclusive la un  hotel de patru stele din Bulgaria pentru doi adulți  și un copil cu vârsta de
până în 13 ani. Astfel, în loc de 1.353 de  lei, prețul a fost de 676 lei, potrivit datelor furnizate de
site-ul  agregator CautăReduceri.ro, la solicitarea MONEY.ro.

  

Aproape  800 de cupoane au fost cumpărate în martie și care  ofereau o reducere de 50%
pentru o noapte de 
cazare 
pentru două persoane, cu mic dejun la  hotelul Zada din Predeal. Astfel, o noapte de 
cazare 
a costat 80 de lei.  Tot în martie, au fost cumpărate 471 de vouchere ce ofereau tot o 
reducere 

 1 / 3



De unde îţi cumperi o vacanţă all-inclusive la preţ de low-cost
Marţi, 19 Iulie 2011 17:30

de 50% pentru două nopți de 
cazare 
pentru două persoane la o  pensiune din Bran. Totul la un preț de 85 de lei.

  

Și în  prezent, site-urile de reduceri au oferte active pentru vacanțe. "Pe  CautăReduceri,
segmentul de travel este de departe cel mai popular. Din  ce am observat, dacă în restul
ofertelor oamenii se uită să vadă ce a  mai apărut, la vaca
nte s
e duc direct, caută oferte pentru locuri și  perioade specifice. Cred că toate site-urile care dispun
de resurse  pentru a face oferte bune își vor face, dacă nu și-au făcut deja,  secțiuni dedicate
acestui segment", a declarat pentru MONEY.RO, Matei Pavel, proprietar CautăReduceri.ro.

  

Cea  mai ieftină ofertă a costat 3 lei și presupunea o reducere de 100 de  lei la achiziționarea
unui  pachet turistic cu șapte
nopți cazar
e în 
Corfu, Grecia, în condițiile în care prețurile pentru un astfel de sejur  costau între 99 și 240 de
euro, în funcție de perioadă, la care se mai  adăugau și alte taxe și servicii. Patru persoane au
achiziționat  cupoane.

  

La polul opus, cea mai scumpă ofertă a fost o vacanta pentru două persoane în cazul unui
circuit Paris-Valea  Loarei-Coasta de Azur, cu zborurile, taxele de aeroport, 
cazarea 
cu mic  dejun și mașina închiriată asigurate. Astfel, în loc de 7.980 de lei,  s-a plătit 5.544 lei,
ceea ce înseamnă o reducere de 30%. În cazul  acestui  
pachet turistic
, au fost cumpărate două cupoane.

  

Daca doriti sa va petreceti vacanta pe litoralul romanesc si sa vedeti ce oferte de cazare au
hotelurile sau pensiunile, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...
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Sursa: www.money.ro
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