Dit zijn de 10 goedkoopste stedentrips in Europa
Voor een paar tientjes genieten van een weekendje weg in Europa? Dat kan! De Holidayguru zet de 10
goedkoopste stedentrips in Europa op een rij. Leuk voor dit najaar!
Wil je een weekendje weg naar een leuke stad in Europa zonder je spaarvarken kapot te slaan? Geen
probleem! Met goedkope vluchten van slechts een paar tientjes en voordelige hotels en appartementen
boek je voor weinig geld een onvergetelijke stedentrip. Maar welke steden in Europa zijn het
goedkoopst op het gebied van zowel vervoer, verblijf als eten en drinken? De Holidayguru zocht het uit
en zette het op een rij in dit handige overzicht!

1. Krakau, Polen
Voor ongeveer 50 euro boek je al een retourticket naar Krakau, maar het zijn vooral de lage
prijzen van de hotels en het eten en drinken die de Poolse hoofdstad zo goedkoop maken. Vind
je het niet erg om in een hostel te overnachten, dan kun je al vanaf 8 euro per nacht een bed
boeken. Voor ietsje meer – vanaf 23 p.p.p.n. – boek je al een centraal gelegen hotel. Bovendien
geniet je voor slechts 5 euro van een heerlijk 2-gangenmenu en een biertje!

2. Boekarest, Roemenië
Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, is een stad met een interessante geschiedenis en lage
prijzen. Aan het einde van de jaren ’70 verwoestte een zware aardbeving een deel van het
historisch centrum, maar toch kun je hier nog elegante architectuur en interessante
bezienswaardigheden bewonderen. Bovendien is Boekarest op cultureel gebied een aanrader,
met interessante musea en tentoonstellingen. Het beste van dit alles? De lage prijzen! Een 2gangendiner kost hier vaak slechts 6 euro en een buskaartje slechts 32 cent.

3. Athene, Griekenland
Zonnige Griekse eilanden zoals Kreta, Kos en Santorini zijn alom bekend als populaire
vakantiebestemmingen, maar wist je dat Athene een fantastische én goedkope stedentrip
bestemming is? Voor slechts een paar tientjes boek je een retourticket naar de Griekse
hoofdstad. In de stad vind je veel leuke appartementen die je al vanaf 25 euro per nacht kunt
boeken.

4. Boedapest, Hongarije
De charmante bezienswaardigheden, de wereldberoemde kuuroorden én de fijne prijzen maken
Boedapest tot een van de meest bezochte steden in Europa. Als je een beetje op tijd boekt, kun
je al een volledige stedentrip naar Boedapest, inclusief vliegtickets en verblijf, voor minder dan

100 euro krijgen! Bespaar nog meer met de Budapest City Card waarmee je korting krijgt bij veel
musea, winkels en restaurants.

5. Sofia, Bulgarije
De hoofdstad van Bulgarije is een van de goedkoopste steden in Europa. Na Athene en Rome is
Sofia de oudste hoofdstad van Europa. En het goede nieuws: voor slechts 20 euro boek je al een
retourticket naar Sofia. Verblijf in een hostel voor ongeveer 10 euro per nacht en je hebt een
volledige stedentrip voor 50 euro of minder! Wil je toch wat meer luxe, trakteer jezelf dan op
een suite in een 5* hotel met spa voor ongeveer 45 euro per nacht.

6. Split, Kroatië
Nog zo’n goedkope stad in Europa is Split. Een retourtje naar deze stad in Kroatië scoor je voor
ongeveer 50 euro en de kosten voor eten, drinken en verblijf liggen hier altijd laag – ook in het
hoogseizoen. Zo kun je bijvoorbeeld voor slechts 8 euro lekker uit eten. Wat Split verder zo leuk
maakt, is de combinatie tussen stad en strand. Voor iedereen die niet wil kiezen tussen een
citytrip en een strandvakantie!

7. Praag, Tsjechië
Een charmante historische stad met een pittoresk centrum, waanzinnige uitzichten en gezellige
rooftop bars, dat is Praag! Deze Tsjechische hoofdstad kun je vaak al voor 100 euro of minder
bezoeken met een stedentrip pakketreis. Daar zitten de vliegtickets en het verblijf bij in en soms
ook de luchthaventransfers en eventuele excursies. Tip: Ga in december op stedentrip naar
Praag wanneer sfeervolle lichtjes, mooie kerstversieringen en ambachtelijke kraampjes de stad
vullen.

8. Berlijn, Duitsland
Berlijn is uniek in vele opzichten en een daarvan is de prijs voor een stedentrip naar de Duitse
hoofdstad. Hoewel Berlijn een van de populairste steden van Europa is, zijn de prijzen nog altijd
heel goed te doen. Boek een goedkope vlucht naar de stad of stap in de trein of een Flixbus.
Verspreid over de hippe wijken van Berlijn vind je veel betaalbare – en heel goede – restaurants
en bars. Of haal een spotgoedkoop biertje bij een kiosk en strijk neer in een parkje, net zo
gezellig!

9. Madrid, Spanje
Net als in Berlijn liggen de gemiddelde prijzen bij hotels, restaurants en bars in Madrid een stuk
lager dan in andere Europese hoofdsteden zoals Londen of Parijs. Met een beetje geluk – en
vroeg boeken – scoor je al een overnachting in een 4* hotel in het centrum voor 30 euro per
persoon per nacht. Bovendien zijn veel musea in Madrid gratis toegankelijk. Vluchten naar
Madrid kosten je ook maar een paar tientjes!

10. Riga, Letland
Nog redelijk onontdekt – en daarom des te leuker – is Riga, de hoofdstad van Letland. Je vliegt
voor ongeveer 60 euro retour naar de stad waar je voor slechts een paar tientjes per nacht kunt

verblijven in een hotel in het centrum. Daarbij komt dat het eten en drinken goedkoop is en veel
bezienswaardigheden helemaal gratis zijn.
Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Willeke van Doorn
(willeke.van.doorn@un-iq.de) voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere
vragen over reizen en/of Holidayguru.

Over Holidayguru.nl
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012
opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en
de internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 180
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.
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