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ŚWIĘTA POD PALMAMI 
 

Coraz częściej wykorzystujemy wolne dni i przedłużone weekendy do zaplanowania 
wypoczynku. Okazuje się, że również święta są okazją do wyjazdu dla coraz większej 
grupy Polaków. Ten czas spędzamy równie często w krajowych hotelach SPA, jak i za 
granicą, pod palmami. 
 
 
Od kilku lat można zaobserwować trend wyjazdowy w okresie świątecznym. Coraz częściej 
chcemy spędzać je aktywnie lub w cieplejszym klimacie, a nie przy zastawionym stole.  
Z danych portalu hotele.pl wynika, że Wielkanoc lubimy spędzać w hotelach, które oferują 
dodatkowe usługi typu basen czy SPA. W tym roku, z uwagi na ich wczesny termin, 
największą popularnością cieszą się obiekty w Zakopanem, gdzie zapewne część 
wyjeżdżających liczy jeszcze na ostatnie przebłyski zimy i możliwość wykorzystania nart. 
Klienci hotele.pl chętnie w tym roku wyjeżdżają także nad morze. Najczęściej wybierają 
hotele w Gdańsku i Kołobrzegu. 
 
Początek kwietnia to początek wyższych temperatur nad Morzem Śródziemnym, co 
przekłada się na rezerwacje rejsów wycieczkowych, których trasy wiodą po Europie 
Południowej. Greckie wyspy najpiękniej prezentują się wczesną wiosną, kiedy wszystko 
kwitnie, a temperatury sięgają przyjemnych 20-kilku stopni. Do najbardziej słonecznych wysp 
zaliczają się Kreta i Rodos. Lato zaczyna się tam już w marcu, więc są idealnym kierunkiem 
na wielkanocny rejs.  
 
- O atrakcyjności tej formy wypoczynku decydują też liczne promocje i niższe przed 
sezonowe ceny. Nasi klienci najchętniej kupują w tym okresie rejsy z przystankami w portach 
Rzymu, Aten, Barcelony, Monako czy Genui. Za ośmiodniowy wypoczynek w standardzie all 
inclusive zapłacą już od 1300 zł. To doskonały sposób na złapanie pierwszej opalenizny po 
zimie – mówi Kinga Fromlewicz, PR Manager grupy eTravel, w ramach której działa Marco 
Polo Travel. 
 
Podczas wyjazdów wielkanocnych szukamy nie tylko relaksu czy wyższych temperatur, ale 
równie ważna jest atmosfera świąt do odnalezienia także za granicą. 
 
- Klienci naszych biur w okresie Świąt Wielkanocnych szczególnie upodobali sobie wyjazdy 
na Wyspy Kanaryjskie. Poza łagodnym klimatem i doskonałymi warunkami do wypoczynku 
pod palmami, mogą znaleźć tu również niezwykłą świąteczną atmosferę. Na Teneryfie 
najbardziej widowiskową częścią obchodów jest procesja, która w zupełnej ciszy przechodzi 
przez średniowieczne uliczki dawnej stolicy wyspy, La Laguny – dodaje Jolanta 
Kołodziejczyk z sieci biur podróży Wakacyjny Świat z grupy eTravel. 
 
 
 
 
 


