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Warszawa, 5 marca  2013r. 
 
 

PODRÓŻ POŚLUBNA NA MORZU CORAZ POPULARNIEJSZA 
 

Nieważne, czy ślub z pompą, czy w kameralnym gronie, każda młoda para planuje 
niezapomnianą podróż poślubną. Jednym z pomysłów jest rejs na wycieczkowcu, który oferuje 
wszelkie wygody hoteli all inclusive oraz specjalnie przygotowane pakiety i usługi dla 
nowożeńców. 
 
Na południu Europy można już mówić o trendzie – co trzecia podróż poślubna spędzana jest na 
liniowcu w niepowtarzalnej atmosferze. Decydują o tym m.in. pakiety usług, które linie oceaniczne 
mają w swoich ofertach przygotowane do uświetnienia tej właśnie okazji.  
 
Taka formuła podróży poślubnej nie musi wiązać się z bardzo wysokim budżetem i może być 
atrakcyjną alternatywą dla standardowego wyjazdu np. do Grecji. Na przykład tygodniowy rejs po 
Morzu Śródziemnym, w połowie czerwca z pakietem dla nowożeńców można kupić już od 6 200 zł.  
W trakcie tego tygodnia nowożeńcy odwiedzą na przykład Santorini, Wenecję, Dubrownik, Bari i Korfu.  
 
Na pewno o popularności tej formy wypoczynku wśród nowożeńców decydują dwa czynniki: poziom 
obsługi i liczba dostępnych atrakcji oraz możliwość zwiedzenia kilku miast podczas tygodniowego 
rejsu. Co ciekawe, niektóre linie udostępniają pakiety „miesiąc miodowy” nawet do roku po zawarciu 
małżeństwa, wystarczy tylko przedstawić potwierdzenie jego zawarcia. 
 
-  U nas już ponad 10 proc. zapytań od klientów dotyczy możliwości organizacji podróży poślubnej na 
wycieczkowcu. Bardzo często pytają o to rodziny młodej pary, które traktują rejs jako rodzaj 
oryginalnego prezentu. Coraz częściej bowiem wolą obdarować nowożeńców niepowtarzalnym 
doświadczeniem, zamiast tradycyjnych podarunków. Jeszcze daleko nam na przykład do Włoch, gdzie 
rejs jest typową podróżą poślubną dla co trzeciej pary, ale obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie spędzeniem tego czasu na morzu – mówi Kinga Fromlewicz, PR Manager Grupy 
eTravel, w ramach której działa Marco Polo Travel. 
 
Organizując podróż poślubną na rejsie można wybierać spośród różnych opcji: od ekonomicznych, aż 
po ekskluzywne. Na nowożeńców czekają więc specjalne oferty w gabinetach SPA, szampan  
i truskawki w kabinie czy romantyczna kolacja dla dwojga w jednej z wielu restauracji. W wersjach 
rozbudowanych mogą liczyć na śniadanie z szampanem podane do łóżka, prezent od linii oraz 
osobiste zaproszenie na mostek kapitański od samego kapitana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


