
 
 

 

Pomysł na walentynki – podróż we dwoje  

Luty to święto miłości - to właśnie w tym miesiącu obchodzimy dzień zakochanych, 
walentynki. Jeśli nie macie pomysłu, czym obdarować swoją drugą połówkę, 
podpowiadamy: podarujcie to, co najcenniejsze – wspólnie spędzony czas. Kiedy? 
Podczas romantycznej podróży. Wakacje.pl przygotowały przegląd najbardziej 
atrakcyjnych miejsc na urlop we dwoje. 

Co powiecie na wspólny weekend albo nieco dłuższy urlop w środku zimy? A może wolicie 
już teraz zaplanować romantyczny wypad we dwoje wiosną lub latem? Cokolwiek 
postanowicie, Wakacje.pl pomogą zrealizować te plany. – W każdym miejscu na świecie 
można znaleźć romantyzm, ale są takie kierunki, które z miłością kojarzą się szczególnie. 
Choćby Malediwy, jedno z ulubionych miejsc nowożeńców, czy Seszele z zapierającymi 
dech w piersiach widokami. Znani i lubiani na romantyczne weekendy wybierają grecką 
wyspę Santorini, wybrzeże Amalfi we Włoszech albo bardziej standardowo Paryż – 
wymienia Marzena German z Wakacje.pl.  

W ofercie Wakacje.pl, największego multiagenta w Polsce, ofert na wyjątkowy urlop we 
dwoje nie brakuje. A ponieważ jest ich naprawdę wiele, przygotowaliśmy przegląd tych 
najatrakcyjniejszych. 

Miasta miłości 

Które miasto kojarzy się wam z miłością? Pewnie Paryż! Stolica Francji od lat uważana jest 
za mekkę zakochanych. Romantyczne spacery nad Sekwaną, artystyczny Montmartre, 
urzekające widoki z Wieży Eiffla, czy w końcu wizyta w Moulin Rouge to standardowe punkty 
programu. Wybierzcie się city break albo na wycieczkę zorganizowaną, w czasie której 
przewodnik pokaże nam najpiękniejsze miejsca. – Wypady do metropolii to świetny pomysł 
nie tylko dla świeżo upieczonych par, ale też rodziców, którzy nie chcą zostawić dzieci na 
dłużej. Dwa-trzy dni w Paryżu, Wenecji, Londynie czy Barcelonie będą wspaniałym 
prezentem, który nie nadszarpnie budżetu, a zagwarantuje niezwykłe wspomnienia – 
podpowiada ekspertka. 

Miłość rozkwita przy skale bogini 

Wielkie miasta to nie jedyne propozycje na walentynkową podróż. Jeśli mamy trochę więcej 
czasu, polećmy nieco dalej, tam, gdzie odetchniemy wiosną, a nawet początkiem lata. – 
Jednym z takich kierunków jest Madera, która zachwyca przyrodą i urokliwą starówką 
w stolicy, Funchal. Turyści cenią ją nie tylko za piękne widoki, ale także za niskie ceny. Za 
kawę zapłacimy 1 euro – zwraca uwagę Marzena German. Mówiąc o wyspach, nie można 
nie wspomnieć o tej, u wybrzeży której z morskiej piany wyłoniła się Afrodyta. – Niezależnie 
od tego, czy wybieramy się na Cypr na walentynki, czy z innej okazji, odwiedźmy Petra Tou 
Romiou, czyli Skałę Afrodyty niedaleko Pafos. Później wybierzmy się na zwiedzanie zabytków 



 
 

 

antycznych, a wieczorem na romantyczną kolację w lokalnej restauracji – poleca 
przedstawicielka Wakacje.pl. 

Relaks ponad wszystko 

Zwiedzanie czy spacery w pięknej scenerii to nie jedyne opcje walentynkowego wyjazdu.  
Romantycznie może być także w samym hotelu, na przykład w luksusowym resorcie 
oferującym zabiegi typu spa&wellness. Jeśli marzy się wam taki urlop, wybierzcie się do 
Turcji. Zimą i wczesną wiosną pogoda sprzyja takiemu wypoczynkowi – z jednej strony nie 
ma upałów, które skłaniałyby do spędzania czasu tylko nad basenem, więc przyjemnie się 
zwiedza i robi zakupy, z drugiej, ceny o tej porze roku są niższe niż w szczycie sezonu, łatwiej 
więc zaplanować seans spa. Klienci, którzy lubią oszczędzać, na pewno chętnie skorzystają 
z ofert, w cenę których wliczone są koszty testów antygenowych, jakie należy wykonać 
przed powrotem do Polski. 

W rytmie merengue 

W lutym na Maderze, Cyprze czy w Turcji panować będą temperatury oscylujące w granicy 
20 st. C. Jeśli szukacie prawdziwie gorącej atmosfery, wybierzcie się w tropiki. – Dominikana 
to jeden z hitów tegorocznej zimy. Dzięki prostym zasadom podróżowania kraj zyskał w 
ostatnim czasie bardzo mocno na popularności. To przekłada się na wielkość oferty – do 
wyboru są zarówno bardzo luksusowe hotele, jak i nadal komfortowe, ale nieco tańsze – 
zapewnia Marzena German. Na romantyczną wycieczkę można wybrać się też do Meksyku, 
a konkretnie na Płw. Jukatan. W ofercie Wakacje.pl nie brakuje hoteli idealnych na 
romantyczny wypoczynek. W ciągu dnia można wybrać się na wspólne zabiegi do centrów 
spa, a wieczorem na kolację do hotelowej restauracji a la carte.  

Azja kusi przez cały rok 

Romantyczne wakacje kojarzą się z intymnością, a tę można znaleźć na wysepkach, na 
których poza hotelem nie ma nic więcej. Takie są Malediwy, które nowożeńcy chętnie 
wybierają na podróż poślubną. Pocztówkowe widoki, rafy koralowe, turkus Oceanu 
Indyjskiego, domki na wodzie – to wszystko sprawi, że miłość rozkwitnie jeszcze bardziej. Jeśli 
przyjemność wypoczynku w pięknym hotelu i to jeszcze takim, który oferuje ajurwedyjskie 
zabiegi, chcecie połączyć ze zwiedzaniem, wybierzcie się na Sri Lankę. Dolecicie tam 
bezpośrednio z Warszawy dreamlinerem, a dzięki połączeniom regionalnym LOT-u 
możecie swoją podróż z przesiadką w stolicy rozpocząć z lotniska, które znajduje się 
najbliższej waszego miejsca zamieszkania. Na Sri Lankę najlepiej podróżuje się od listopada 
do kwietnia, więc jeśli nie na walentynki, to na taką wycieczkę możecie wybrać się jeszcze 
przez co najmniej kilka tygodni. Trochę bliżej, ale równie egzotycznie będzie w Omanie, 
dokąd również dolecieć można bezpośrednio z Polski.  Białe plaże, piękna pustynia 
z zaginionym miastem Ubar, albo wycieczka terenówkami w góry, z których roztacza się 
piękny widok na okolicę, to tylko kilka pomysłów na romantyczną wyprawę we dwoje.  



 
 

 

Być jak celebryta 

Jeśli wolicie przełożyć romantyczną podróż na nieco później, rozważcie Santorini, na której 
koniecznie musicie pojechać do Oii. To jedno z tych miejsc, które dzięki barwnym domkom 
i wąskim uliczkom uważane jest za jedno z najbardziej romantycznych w Europie, kochane 
przez znanych i lubianych. W Europie Zachodniej warta odwiedzenia jest natomiast 
miejscowość Mijas w Andaluzji. Położona zaledwie 30 minut drogi od Malagi na wybrzeżu 
Costa del Sol, cieszy się opinią idealnego miejsca dla zakochanych. To również jedna z tzw. 
białych wiosek – nazwa pochodzi od koloru fasad tamtejszych domów – i jedno 
z ulubionych miejsc instagramerów.  Z kolei na portugalskim wybrzeżu Algarve znajduje 
się Praia da Marinha. Pary nie mogą nie zrobić sobie zdjęcia przy Ukrytym Sercu, czyli 
niezwykłej formacji skalnej kształtem przypominającej właśnie ten symbol miłości.  

– Klienci spragnieni wyjazdów nie szczędzą na nie pieniędzy. Obserwujemy, że coraz 
chętniej wyjeżdżają dalej i mieszkają w hotelach albo w pokojach o wyższym standardzie. 
Te ostatnie na romantyczny wypad we dwoje sprawdzą się znakomicie – informuje 
przedstawicielka Wakacje.pl.  

Wspólne podróże to jeden z najcenniejszych prezentów, jakie można podarować ukochanej 
osobie. Czas spędzony razem w idyllicznym miejscu na pewno będzie wspaniałą pamiątką 
na lata. A we wspólnym życiu chodzi przecież także o piękne wspomnienia. 

 

--------------------------------------------------------------------------------  
Wakacje.pl to największy multiagent w Polsce. W sprzedaży posiada ofertę niemal wszystkich 
touroperatorów działających na polskim rynku obejmującą zarówno zagraniczne wycieczki lotnicze, 
jak i pobyty z dojazdem własnym w różnych krajach świata. W ostatnim roku produkt powiększył się 
o pobyty w Polsce, do sprzedaży wprowadzone zostały również oferty specjalne, które nie są dostępne 
w innych biurach agencyjnych.  
 
Dalszych informacji prasowych udziela: 
Dział PR Wakacje.pl: pr@wakacje.pl  
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