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ENCARA SOU A TEMPS
D’AGAFAR UN AVIÓ...

10 DESTINS BARATS

1. Hoi An, un dels llocs més
visitats del Vietnam. 2. Les
runes i piràmides del Parc
Nacional de Tikal, a Guatemala.
3. Vista del barri antic de la

Organitzar un viatge amb mesos d’antelació no sempre és necessari perquè surti
econòmic, també hi ha destins ideals per a aquells que prefereixen improvisar

ciutat de Varsòvia. 4. Nyhavn,
un dels carrers més típics de
Copenhaguen. 5. L’església
Medhane Alem a la ciutat
d’Addis Abeba, capital
d’Etiòpia. GETTY

TEXT LÍDIA PENELO

“E

l problema del viatger
d’avui dia és que no li queden destinacions. El món
sencer és una instal·lació
turística”, apunta Lawrence Osborne a
El turista desnudo (Gatopardo ediciones), un llibre imprescindible per a viatgers i rodamons. És clar que el més barat és quedar-se a casa, però salvant
aquesta obvietat volar i marxar lluny
sense foradar les butxaques és possible.
No en va el turisme és una de les principals indústries mundials: genera uns
beneficis anuals de 500 milions de dòlars i determina l’economia de moltes
nacions i ciutats d’arreu del planeta. A
Barcelona en tenim un exemple dels
efectes del turisme (sense ànims de sumar polèmica al model turístic de la capital catalana). Encara que no hi hagi
hagut temps per planificar un viatge o el
pressupost sigui incert fins pocs dies
abans de començar les vacances, hi ha
opcions disponibles per a tots els gustos: capitals europees, pobles exòtics,
paratges naturals o racons kitsch pels
amants de les produccions de Hollywood.

1. Hoi An. Vietnam

Si el sud-est asiàtic és una temptació,
Vietnam segueix sent una de les destinacions més econòmiques del món –el
més car és arribar-hi–. Tot i que cada vegada són més els turistes que hi van, podem trobar una suite a Hoi An, amb vistes, esmorzar, wifi i accés a l’spa per 50
euros la nit. A més, els carrers vietnamites ofereixen veritables banquets autòctons per poc més de 4 euros.

2. Addis Abeba. Etiòpia

Etiòpia és el país del continent africà
que alberga més monuments declarats

Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. I Addis Abeba, la capital del país i per
molts del continent sencer, és un autèntic tresor arqueològic. Altres punts imprescindibles de la geografia etíop són
Gondar –a més de 2.000 metres sobre el
nivell del mar–, les muntanyes Simien,
o Lalibela amb onze esglésies del segle
XIII.

3. Antigua. Guatemala

El volcà de Pacaya, el llac d’Atitlán, Verapaces i els jaciments arqueològics del
Parc Nacional de Tikal, són algunes de
les moltes meravalles que ofereix
aquesta joia de l’Amèrica Central. Antigua és un destí ple d’atractius. Considerat com el cor de la cultura maia, Guatemala, malgrat una extensió relativament petita –poc més de 100.000 quilòmetres quadrats– atresora riquesa
natural i arqueològica.

4. Las Vegas. Els Estats Units

Dormir a Las Vegas per 18 euros en un
motel amb piscina i wifi és possible. La
ciutat del pecat, famosa pels casinos i
escenari de la ressaca de Hollywood
més famosa, permet una volta al món
kitsch i econòmica. Caminant 100 metres et pots traslladar de París a Nova
York, Venècia o les piràmides d’Egipte. Els hotels més luxosos permeten
l’entrada a qualsevol visitant. I si una de
les fantasies és disfressar-se d’Elvis i
Marilyn i casar-se, doncs només cal un
fotògraf per immortalitzar la gesta.

5. Varsòvia. Polònia

La capital de Polònia ha sabut recuperar el seu aspecte original. A banda de
Varsòvia, una altra parada obligatòria
és Cracòvia. Amb allotjaments baratíssims i menús complets per 10 euros a

base de sopa de remolatxa, arengades
en vinagre i filets de porc arrebossats.
Wroclaw, amb espectaculars edificis del
segle XV, Poznan o Torun també són altres punts a tenir en compte.

6. Split. Croàcia

Amb 200.000 habitants i ubicada al
centre neuràlgic de la Costa Dálmata,
Split és un bon campament base per
gaudir de la costa croata i visitar paratges idíl·lics com les illes Hvar, Brat o la
ciutat de Trogir. Split acull un munt de
restes arqueològiques romanes, i el seu
centre històric és una meravellosa i laberíntica barreja d’estils arquitectònics. Si hi ha ganes de fer ruta, es pot llogar un cotxe i endinsar-se als Balcans,
i perquè no, arribar fins a Sarajevo.

7. Copenhaguen. Dinamarca

Estimulant i avantguardista, Copenhaguen és el must de les ciutats escandinaves. El disseny és present arreu (al metro, a les botigues, als cafès…). A Copenhaguen hi trobareu una atrevida arquitectura i dotze restaurants distingits
amb estrelles Michelin. La capital danesa té un dels nivells de vida més alts del
món però el benestar en aquest país no
s’exhibeix amb ostentacions o peces de
luxe sinó amb una sensació de confort
i felicitat. És el que els danesos anomenen hygge –saber gaudir de la vida amb
plans senzills i relaxats, la felicitat de les
petites coses–. Els millors escenaris de
la ciutat per experimentar el hygge són
el parc Tivoli, el pub Bankerat, el local
hipster Dyrehaven i el saló de te La Glace.

8. Leeds. Anglaterra

Els amants de la cervesa artesanal i la
diversió nocturna trobaran a Leeds la

destinació ideal –per alguna cosa hi celebren un carnestoltes caribeny, un dels
més autèntics i veterans d’Europa, molt
anterior al de Notting Hill–. Situada al
nord de Manchester i prop de York, Leeds fa dècades que es reinventa, i el carismàtic Mill District està farcit de boutiques, cafès i bons restaurants. Cada
mes de maig, la ciutat acull el Leeds Indie Food, una cita gastronòmica de referència per als anglesos. Amb un centre
d’art interessant, Leeds ja és per a molts
una alternativa de cap de setmana, molt
més tranquil·la que Londres.
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9. Portimão (Algarve). Portugal

Portimão és la segona ciutat més poblada de l’Algarve i un dels nuclis comercials més importants d’aquesta regió
portuguesa. Bona part de la fama
d’aquesta ciutat s’explica per la Praia da
Rocha, una de les més boniques de Portugal, amb sorra fina i blanca, i envoltada per roques i penya-segats de tons
vermells. Bona destinació pels amants
de la pesca i la muntanya. Altres punts
d’interès són la Praça Manuel Teixeira
Gomes, amb un moll ple de restaurants
especialitzats en peix.
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10. Ribadeo. Espanya

S’hi pot arribar des de l’aeroport de La
Corunya (Galícia) o Avilés (Astúries),
Ribadeo és la porta d’entrada a veritables joies de la Costa de Lugo, molt
menys coneguda que la Costa da Morte i amb molts racons salvatges per descobrir. Ribadeo i els pobles que l’envolten acullen un munt d’allotjaments rurals a un preu molt assequible i l’oferta gastronòmica és sensacional, amb
arrossos i mariscs de la zona. A més, als
bars encara ofereixen tapes gratis!

DESTINACIONS SORPRESA
Hi ha diversos portals de viatges que juguen a organitzar sortides amb destinacions sorpresa. Només cal tenir clares les
dates disponibles per viatjar i el pressupost, i en alguns casos, els usuaris poden

posar preferències, fílies i fòbies, o descartar ciutats que ja han visitat. Aquestes
agències de viatges informen 48 hores
abans del rumb que se seguirà i una de les
més exitoses és Waynabox.

