
4 Destinasi Wisata ‘Murah’ di Eropa   

Liburan ke negara-negara di benua Eropa mungkin menjadi salah satu impian Wise Women, 
namun tingginya nilai tukar mata uang, membuat biaya untuk berlibur ke sana juga cukup 
mahal. Tapi, jangan kecewa dulu, meskipun banyak yang bilang liburan ke Eropa itu mahal, 
Eropa masih memiliki banyak kota-kota unik dan bersejarah lainnya yang tentunya lebih 
terjangkau untuk Anda kunjungi. Berikut 4 destinasi wisata di Eropa yang relatif lebih murah! 

1. Kiev, Ukraina 
Adanya permasalahan inflasi membuat nilai mata uang Ukraina terus menurun, hal itulah yang 
membuat harga-harga kebutuhan di Ukraina cukup terjangkau, tentunya bagi para turis. Karena 
itu, Wise Women tak perlu khawatir jika berlibur di sini, karena hampir seluruh pertokoan 
bahkan tempat wisata mematok harga yang relatif lebih murah. Meskipun serba murah, kota 
Kiev, Ukraina tetap memiliki lokasi-lokasi wisata yang keren, lho!  

2. Bucharest, Romania 
Meskipun kota ini jarang menjadi pilihan destinasi wisata, kota Bucharest, Romania masih 
memiliki banyak pesona untuk dinikmati. Tata letak kota yang dihiasi berbagai bangunan-
bangunan bersejarah, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Bucharest. Wise women 
pun tentunya bisa menghabiskan waktu berlibur di sini, dengan menyiapkan biaya sekitar Rp. 
300.000/hari, Anda sudah bisa mendapatkan wisata berlibur yang cukup menyenangkan di kota 
Bucharest.  

3. Krakow, Polandia 
Kota Krakow memang bukan menjadi tujuan utama para wisatawan yang datang ke negara 
Polandia, namun Krakow merupakan pilihan tepat bagi Anda yang memiliki low budget untuk 
berlibur di Eropa. Berbagai tempat wisata di sini tentunya tak kalah dengan kota lainnya, 
Krakow cocok bagi Wise Women yang tidak suka dengan suasana keramaian. Berbagai hotel 
dan restoran yang murah dapat dengan mudah Anda temui di sini.  

4. Sofia, Bulgaria 
Kota Sofia, Bulgaria layak dijadikan destinasi wisata Wise Women karena di kota ini semua 
harga relatif murah, kota ini juga memiliki berbagai destinasi wisata sejarah yang menarik. Kota 
Sofia kerap menjadi tujuan wisata para backpacker juga, lho! Di sini, Wise women tak perlu 
khawatir akan tersesat, karena kota ini menyediakan jasa pemandu wisata, gratis! 

Wise Women, 4 destinasi wisata di atas menarik, kan? Terlebih bagi Anda yang memiliki budget 
terbatas untuk liburan ke Eropa. Yuk, ceritakan pengalaman seru Wise Women saat berlibur di 
 Eropa atau di benua lainnya. Let’s share it on quick reply, Wise Women! 


