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بسیاریازمردمدوستدارندکهبهکلجهانسفرکننداماچنینامکانیبرایشانمیسرنیست.درواقعهزینههایسنگینسفرمانعازانجام
چنین کاری می شود .اما آیا سفر کردن لزوم ًا با هزینههای گزاف امکان پذیر است؟ راه های بسیار زیادی وجود دارد که بتوان هزینه های سفر
را کاهش داد و در واقع سفری ارزان داشت .امروز برخی از این راه حلها را به شما معرفی خواهیم کرد.

 12راهکار عملی برای مدیریت هزینه سفر

چگونهارزانتر سفرکنیم؟
الزم است قبل از سفر تحقیقات کاملی انجام دهید .مث ً
ال
شاید به جای اقامتگاهی در مرکز شهر با قیمت گران بتوانید
اقامتگاهی در حومه شهر با قیمتی ارزان بیابید .این کار فقط
چند ساعت از وقت شما را میگیرد اما باعث صرفه جویی
بسیار در هزینه ها می شود.
 -2برنامه زمانی سفر خود را تغییر دهید

هرشهریدارایجاذبههایگردشگریخاصخودمیباشد.
معمو ًال دالیل سفر به بسیاری از شهرها نیز همین جاذبههای
خاص آنهاست .اما برای مسافرت به شهر مورد عالقهتان،
حتما الزم نیست که در یک ماه یا فصل خاص عازم آنجا شوید،
بلکه می توانید سفری خارج از فصل داشته باشید و به دلیل
کمشدنمسافرتدراینفصل،باپرداختهزینهکمترازتمام
جاذبه های گردشگری دیدن کنید .اکثریت مردم زمان سفر
رفتن خود را به تعطیالت عمومی موکول میکنند .همین کار
باعث می شود هزینه های سفر به طرز چشمگیری افزایش
یابد .تا میتوانید تالش کنید زمان سفرتان را به بازههایی
موکول کنید که مقصد موردنظرتان خلوتتر و اصطالح ًا ایام
پیک تعطیالت آنجا نباشد.
 -3انتخاب بهینه روش حمل و نقل
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 -1قبل از سفر تحقیق کنید

قبل از سفر تحقیقات کاملی پیرامون مکانهایی که تمایل
دارید در شهر یا کشور مقصد از آنها بازدید نمایید ،به عمل
آورید .معمو ًال ورودی پارکها ،شهربازیها و موزه ها برای

برخی بازههای زمانی خاص ،رایگان بوده و یا تخفیف های
خوبی مشخص میکنند .برخی از مسافران نسبت به این
موضوع بی توجه هستند و ترجیح می دهند که برای سفر
پکیجی حاضر و آماده و با هر نرخی خریداری کنند .بنابراین

در انتخاب روش سفر خود انعطاف پذیر باشید .گاهی رزرو
پرواز راحتترین و سریعترین راه است اما گران ترین نیز
هست .بنابراین به جای آن می توانید از قطار و یا اتوبوس
استفاده کنید .سفر با قطار می تواند لذت بخشتر هم باشد.
اما اگر مجبور به خرید بلیت هواپیما هستید ،برای خرید
ارزان ترین بلیت وقت بگذارید .قیمت بلیت های هواپیما
به تنهایی برای دلسرد کردن مسافران کافی است ،زیرا
همیشه به طرز عجیبی باالست .اما برای حل این مشکل نیز،
ترفندهایی وجود دارد که سعی میکنیم در مطالب بعدی به
آن بپردازیم .فی المجلس همین قدر اشاره کنیم که با حذف
هزینه های مربوط به پارکینگ ،رزرو هتل در فرودگاه ،کرایه
ماشین ،خرید غذا در فرودگاه و  ...به مقدار زیادی از زیر بار
سنگین هزینهها در خواهید رفت.
 -4هتل نروید!

بخش اعظمی از هزینه هــای سفر ،معمو ًال به اقامت در

 -8لزوم ًا از پاساژهای لوکس خرید نکنید

هتل اختصاص مییابد .اگر دوستان و آشنایانی در شهرها و
کشورهای مختلف داشته باشید ،می توانید با آنها تماس گرفته
و پیش آنها بروید (متقاب ً
ال آنها نیز هنگام سفر به شهر شما،
مهمان شما میشوند و این به نفع هر دو طرف خواهد بود)،
در این صورت در هزینه غذا و اقامت صرفه جویی کرده اید.
مهمانخانه ها نیز به دلیل ارزان تر بودن ،جایگزین مناسبی
برای هتلها هستند.
همچنین به منظور کاهش هزینه اقامت ،می توانید از راه حل
های جایگزین مانند چادر زدن استفاده کنید .در این صورت
عالوه بر کاهش هزینه ها ،می توانید از چشماندازهای طبیعی
و هوای دلپذیر لذت بیشتری ببرید .البته چک کردن آب و هوا
و اجتناب از بردن وسیله های غیر ضروری در این نوع سفر حائز
اهمیت است .همچنین می توانید اقامتگاهی محلی کرایه و
مواد غذایی را خودتان تهیه کنید.

اگر آسمان به زمین نمیآید ،حتی االمکان از خرید سوغاتی
چشم پوشی کنید .در غیر این صورت ،برای خرید هدیه ،مواد
خوراکی و حتی سایر ملزومات روزانه به مغازه و بازارچههای
محلی که عرضهکننده تولیدات ارگانیک و تازه محلی و صنایع
دستی هستند سر بزنید .خرید هدیههای گرانقیمت ضمن
ایجاد هزینه اضافی ،استرس زیادی به شما وارد می کند.
 -9زبان خود را تقویت کنید

معموال گردشگران را به دلیل آشنایی نداشتن با زبان محلی
بسیار فریب می دهند و اجناس را با قیمت های باال به آنها می
فروشند .اگر شما تالش کنید و حتی خیلی کم به زبان بین
المللی و محلی آشنایی پیدا کنید ،می توانید به کاهش هزینه
های خود کمک کنید.

 -5از نقشه تلفن همراه هوشمند خود استفاده کنید

 -10چانه زدن را فراموش نکنید

امروزه به راحتی می توان تمام کارها را با تلفن های هوشمند
انجام داد .اما اگر نگران هزینه رومینگ هستید ،به سادگی
و با خرید یک نقشه قادرید تمام مسیرها و مکان های دیدنی
را بیابید.

بله ،این یک هنر است .چانه زدن یک مهارت است که باید آن
را یاد بگیرید تا در سفر از آن استفاده کنید .ممکن است فکر
کنید که این روش زیاد عاقالنه به نظر نمیرسد و پول زیادی
را نمیشود از این طریق ذخیره کرد! با این وجود باید بدانید
که گاهی اوقات از طریق چانه زدن می توانید به تخفیفات
قابل توجهی دست یابید.

 -6از پیادهروی و دوچرخه سواری لذت ببرید

میتوان به جای گشت و گذار خسته کننده با اتوبوس تور،کرایه
سرسامآور تاکسی و گم شدن در پیچ و خم های مترو ،پیادهروی
کرد و از مصاحبت با مــردم بومی و چرخیدن در کوچه پس
کوچههای شهرها لذت برد.
همچنین با کرایه یک دوچرخ ه هم ورزش کردهاید و هم فرصت
بازدید از مکا نهای بیشتر و مناطق سرسبز حومه شهرها را
پیدا میکنید.
 -7هنگام گرسنگی از جلوی رستورانهاعبور نکنید!

اگر در سفری یکی دو روزه هستید ،به همراه داشتن مواد
غذایی سالم و آماده طبخ  ،می تواند هزینه های شما را به طرز
چشمگیری کاهش دهد .همچنین میتوانید با خرید مواد
اولیه طبخ غذا در سفر ،ضمن بهرهمندی از هیجان خرید در
یک محل جدید ،طعم غذاهای شهر یا کشور مورد عالقهتان را
زیر زبان حس کنید.
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 -11با گروه های بزرگ سفر کنید

هنگامی که در حال سفر با یک گروه بزرگ هستید ،هزینه ها
میاناعضاتقسیممیشودوبدینترتیبمیزانهزینههاکاهش
مییابد.عالوهبراینبودندرگروهسرگرمکنندهترنیزهست.
 -12بهترین استفاده را از سفر خود ببرید

در آخر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تا میتوانید
از سفر خود نهایت استفاده را ببرید .از تمامی مکان هایی
که دوست داریــد ،بازدید کنید .اگر به درستی هزینههای
خود را مدیریت کنید ،میتوانید نقاط بیشتری از دیار مورد
عالقهتان را رصد کنید .در این صورت ،کوله بار سفر شما پر
از دانستنی های فرهنگی و بومی شده و در مالقات با افراد
جدید ،تجربیات خوبی به دست آورده اید.
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