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NA WALENTYNKI JE ŹDZIMY  DO DROŻSZYCH HOTELI 
 

Weekend walentynkowy zbli ża się wielkimi krokami, wi ęc zostaje coraz mniej czasu na wybór 
miejsca, w którym sp ędzimy romantyczny wieczór. W hotelach najcz ęściej wybieranych przez 
klientów serwisu hotele.pl ju ż zaczyna brakowa ć miejsc. 
 
 
Pomysłów na spędzenie święta zakochanych jest zapewne nieskończona ilość, jednak coraz częściej 
decydujemy się na zaplanowanie w tym terminie wyjazdowego, romantycznego weekendu.  
Praktycznie większość hoteli oferuje pakiety pobytowe dla dwojga, jest więc w czym wybierać.  
 
Klienci serwisu hotele.pl najczęściej rezerwują w tym roku miejsca w obiektach zlokalizowanych w 
dużych miastach, wśród których prym wiodą Kraków, Warszawa i Toruń lub w miejscowościach 
turystycznych jak  Krynica Zdrój i Zakopane. Niezmiennie od lat dużą popularnością cieszą się także 
Mazury i Trójmiasto. 
 
- Od kilku lat można zauważyć w terminach walentynkowych wzrost zainteresowania ofertami SPA. 
Chętniej również decydujemy się na pobyt w droższych, cztero czy pięciogwiazdkowych hotelach. 
Radisson, Hilton, Westin czy Sheraton to nazwy, które w tym okresie są wpisywane w nasze 
wyszukiwarki równie często jak fraza „spa na Walentynki” – mówi Kinga Fromlewicz, PR Manager 
Grupy eTravel, do której nale ży serwis hotele.pl 
 
Mówiąc o rezerwacjach na terminy około walentynkowe nie sposób nie wspomnieć o zagranicznych 
wyjazdach. Co prawda środek zimy nie sprzyja wyjazdom w Europie, jednak nie brakuje chętnych na 
spędzenie Walentynek poza krajem. W tym roku w hotele.pl liderem jest Rzym i niewielkie hotele w 
pobliżu głównych atrakcji miasta. 
 
Klienci serwisu hotele.pl w terminach walentynkowych najczęściej szukają ofert pakietowych, w 
których oprócz samego pobytu w dobrym hotelu, mogą otrzymać dodatkowe usługi. Zazwyczaj są to 
wybrane zabiegi SPA, szampan na powitanie lub romantyczna kolacja dla dwojga. 
 
 


