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5+5 GYAKORLATI TRÜKK, AMIVEL KÖZELEBB 
KERÜLHETSZ ÁLMAID BALINÉZ ÚTJÁHOZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mióta hazaérkeztünk a „világkörüli” utunkról mindenki azt akarja tudni, hogy 
mégis hogyan tudtunk ennyit utazni?!  
Még a közeli barátaink is azt hitték megnyertük a lottót, amivel azóta is 
viccelődnek. Szerintük mostanra fogyott el a nyeremény, ezért jöttünk haza. 
hát nem! Sem lottó nyeremény, sem megspórolt vagyon elherdálása nem 
játszik szerepet általában az utazók nagy többségénél. Csak pontosan tudják, 
hogy mit akarnak és hajlandóak is tenni érte. 
 
Ha neked az az álmod, hogy elutazz velünk Balira és ehhez az egyetlen korlát 
a pénz, akkor jó hírünk van, van megoldás! 
 
Ne mondj le az álmaidról, inkább tervezz tudatosan és takarékoskodj!  
 
Tudatos tervezés mindennek az alapja. Először is meg kell határoznod, hogy 
milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy elutazz és mennyi pénz 
szükséges a nyaraláshozhoz. Általánosságban nézve is, ha már tudod, hogy 
hová mennél, számold ki a költségeidet és készíts egy akciótervet!  
 
Könnyebb eset:  
 
amikor kis odafigyeléssel spórolsz és programozod magad. Tudod azt, hogy 
mennyi pénz jön be havonta és nagyjából azt is, hogy mennyi megy ki. Akkor 
ki tudod számolni, hogy mekkora összeg áll rendelkezésedre, hogy abból 
havonta elkülöníts az álmodra belőle.  Ha már megálmodtad, úgysem tudod 
kiverni a fejedből, jobb, ha tudatos vagy és előre tervezel. Ne hezitálj, amint 
tudod foglald le a repjegyedet, vagy fizessd be az előleget. Minél korábban 
döntesz, annál olcsóbban jutsz hozzá mindenhez és van időd, illetve 
motivációd is, hogy összejöjjön a nagy kaland.  
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Én megtanultam a saját hibáimból, te legyél okos és tanulj az enyéimből. 
Semmi nem lehet olcsóbb annál, ha időben foglasz (kivéve az ultra last minute, 
de ezt nagyon kevesek tudják megcsinálni a szabi miatt). 6 hónap alatt nem 
megeröltető összegekből is komplett utazás ára nyerhető ki. Nem beszélve 
arról, hogy még egy nagyobb összeget is könnyebb 3 részletben fizetgetni. 
Előleg befizetés, illetve repjegy vásárlás, majd a fennmaradó részlet kifizetése 
és mire indulnál, már csak a költőpénzről kell majd gondoskodni, már nem kell, 
hogy a számok miatt fájjon a fejed. Plusz, ha már nincs nálad, nem tudod 
elkölteni más kevésbé fontos dolgokra! 
 

1. Csapj le az Early Bird/ egyéb akciós kedvezményekre!  
 

2. Repjegyek okosan! 
• Állítsd be repjegyfigyelőt: skyscanner, kiwi.com, momondo...és amikor 

ingerküszöb alá megy az ár, azonnal foglalj! (Balira 220 ezer Ft alatt 
már egész jó vagy)  

• Ha megéri, maradj a csatlakozás helyszínén és nézd meg a várost, 
hiszen miközben épp új élményekkel gazdagodsz, egyszerre pénzt 
spórolsz meg. (Voltál már Szingapúrban mondjuk?). 

• Dátumokkal legyél rugalmas, már péntek délutántól hétvége van és a 
hét csak hétfőn reggel kezdődik, az ünnepnapok kombinálásáról nem 
is beszélve! (október 18. - november 3. között nagy a játéktér) 

• Ne csak Budapestben gondolkodj indulást illetően, Bécs, Pozsony, 
Debrecen is könnyen, olcsón megközelíthető. Csak tőled függ, hogy mi 
a testhezálló választás: Flix busszal, telekocsival, saját kocsival 
összeszerveződve, reptéri transzferrel, sőt az autódat is kiadhatod 
bérbe a reptéren ahelyett, hogy parkolást fizetnél, keress vele! 

 
3. Fizikailag is különítsd el a pénzt!  
• Ha készpénz, akkor váltsd be valutára (ez esetben dollárra) vagy egy 

külön helyen tárold a napi használatban lévőtől (mondjuk Bali feliratú 
borítékban gyűjtsd), akkor már nem nyúlsz hozzá olyan könnyen.  

• Ha bankszámlán van, azzal, ha elutalod a szükséges részleteket 
mihamarabb az útra, már nem tudod elkölteni, haszontalan tárgyakra, 
amiket inkább veszel meg, ha épp frissen égeti a pénztárcádat a 
fizetés. 

 
 

4. Csökkents az utazás közben felmerülő költségeken!  
• Bizonyos prémium bankkártyákkal, ingyenes reptéri várók étellel-itallal, 

gyors sáv, ingyenes prémium utasbiztosítás is igénybevehető.  
• Repülés miatt dehidratáltság lép fel, ha nem iszol rengeteget. Vigyél 

kulacsot magaddal, hiszen ivókutak minden reptéren találhatóak, így a 
környezetedet is véded azzal, hogy nem veszel műanyag palackokat.  

• Készülj fel egészséges nasival, hogy ne a kelljen vagyonokat költened 
rossz minőségű ételekre az utazás során és puffadt hassal venni fel a 
bikinit. 
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5. Nem kell bevásárolnod utazás előtt mindenféle dolgokat! Ruhákat, 

naptejet, strand cuccokat, ha valamire szükséged van, mert a régi már 
nem jó, elfogyott, Balin is meg tudod venni, valószínűleg olcsóbban, 
különlegesebbet és akkor arra igazán szükséged is lesz legalább. 
Bármilyen hihetetlen, manapság bármi elérhető a világ legtávolabbi 
pontjain is, sőt, ha ott veszed, mindig a nyaralásra fog emlékeztetni.  
Ha kifolyik a ruha a szekrényedből, akkor persze ne gyere üress 
bőrönddel, hozhatsz magaddal mindent, amik neked csak útban 
vannak otthon, hiszen van olyan balinéz, aki szívesen fogadná 
adományként. 
 

 
A nehezebb eset:  
 
amikor tudod, hogy hiába keresel, szinte mindent elköltesz, nem marad 
értelmezhető összegű pénz, amiből belátható időn belül bármi is kifizethető 
lenne. Akkor mindent be kell vetni, csinálj pénzt! 
 
 
1. Ajándékokból: Jó eséllyel lesz még minimum egy 

születésnapod/névnapod/gyereknap/vagy hasonló az októberi utazásig, 
kérj pénzt mindenkitől az ajándékok helyett, ami hozzájárul majd a Balin 
eltöltött nyaralásodhoz. 

 
2. Tárgyakból: Add el régi, de jó állapotban lévő ruháidat, tárgyaidat. Mi 

számít réginek, amit legalább egy éve nem vettél fel. Arra nincs szükséged, 
csak a port fogja és úgyis hamarosan kimegy a divatból. 
Emelett böjtölj a ruha vásárlással, csak a tényleg szükségeseket vedd 
meg. Mikor tényleg szükséges valami? Ha nincs még hasonlód és úgy 
érzed, hogy csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy egy már meglévő darabot 
hordhass. 

 
3. Hobbidból csinálj pénzkereseti lehetőséget. Mindenkinek van egy 

szuperképessége. Amire amúgy is szánsz időt, energiát, pénzt, mert 
szereted, mert érdekel, ha elég jó vagy benne, tanuld ki és oktasd, keress 
vele pénzt! Nyelvek, sport, rajz, zene, trénerkedés stb. Kutyasétáltatás, 
idegenvezetéssel, hostesskedéssel, online marketing tudással, személyi 
edzés és számtalan egyéb lehetőséggel lehet egy kis plusz pénzhez jutni. 
Akár a főnödödnek is jelezheted, hogy szívesen bevállalsz extra munkát 
egy nemes cél érdekében. 

 
4. Bónuszoldalakról indítod a vásárlásaidat, kapsz vissza %-ban 

meghatározott kedvezményeket. Szeretnél a fürdőkádban ülve 
vásárolgatni és közben visszakapni a költekezésekből, ingyenes 
regisztrációval csak tudatos kattintás kérdése, hogy mennyit kapsz vissza. 

 
 
5. Sharing economyból! Biztosan hallottál már az rövidtávú lakáskiadásról, 
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vagy telekocsiról. Ezeknek a lényege, hogy oszd meg, amid van és tegyél 
szert pénzre. Hardcore utazóknak van még bőven tippem, hogy utazzanak 
többet/olcsóbban: Add ki a szobád, lakásod, autód, vagy add el az ételt, 
amit megfőztél, vagy az élményt, amit kitaláltál turistáknak. Ha nyaralni 
mész, használd a Relocation oldalakat, hogy te kapj pénzt azért, mert 
utazol, Housesitterkedéssel ingyen szállásra és szőrös kis új barátokra 
tehetsz szert, esetleg Lakáscserével álom helyeken szállhatsz meg a 
tiédért cserébe közvetetten vagy közvetlenül!  

 

Ha valamiről szeretnél bővebben is olvasni a fentebb leírtak közül, nagy 
valószínűséggel megtalálod itt és itt, vagy kérdezz tőlem személyesen az insta 
oldalunkon, esetleg a táborban. 

Ha teszel érte, elérheted! Mert az utazás mindenkinek jár! :) 


