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IletnIe must have

Czas na relaks!
Przed nami czas wakacyjnych wyjazdów 
– długich Pobytów, weekendowych wyPadów 
lub wycieczek Po bliższej i dalszej okolicy. 
najwyższa Pora więc odPowiedzieć sobie 
na Pytanie: dokąd warto Pojechać, aby... nie 
chciało się wracać?

ak lato, to morze, prawda? Często naszym pierwszym 
wakacyjnym azymutem jest właśnie plaża. Warto jednak 
pamiętać, że w tym roku nad morzem może być trudno 
o ofertę „last minute”, bo tegoroczny sezon nad Bałtykiem 
zapowiada się na bardzo udany i z pewnością przyciągnie 

tłumy wczasowiczów. Zatem – jeśli nie morze, to może...

  Pod prąd trendów
Violetta Hamerska, ekspert w jakości usług hotelowych, ma 
ciekawą propozycję: „Polecam sprawdzoną metodę tzw. wyjaz-
du w przeciwnym kierunku: jeśli w sezonie zawsze najwięcej 

wczasowiczów jest nad morzem, to jedziemy np. w góry: 
Beskidy, Tatry, Sudety czy Bieszczady. Wiele atrakcji czeka 
również na Mazowszu, Śląsku czy w Wielkopolsce. Warto 
także wziąć pod uwagę zwiedzanie dużych miast (zazwyczaj 
w wakacje nie ma w nich ruchu biznesowego) czy wyjazdy 
tematyczne, odpowiadające naszym zainteresowaniom”.

W zgodzie ze swoją naturą
Wiele zależy od tego, jak lubimy spędzać czas – preferujemy 
pełen relaks czy może raczej aktywne zwiedzanie? Dzisiaj 
już można zaplanować obydwie formy w czasie jednego 

J

wyjazdu. „Zapracowanym polecam wyjazdy do górskich SPA 
i skorzystanie z szerokiej oferty odnowy biologicznej”, radzi 
Hamerska. I dodaje: „W takim kurorcie możemy wybrać 
sportową aktywność w ciągu dnia, ponieważ wiele hoteli ma 
świetną bazę sportową: boiska, baseny, korty, trasy rowerowe, 
a także bardziej ekstremalne atrakcje. 

Planując wyjazd, zawsze warto 
przejrzeć dokładnie oferty i sprawdzić 
aktualne promocje. Hotele kuszą 
choćby dodatkową bezpłatną dobą, 
nieodpłatnymi usługami spoza pakie-
tu czy też specjalną ofertą do SPA. 
A skoro mowa o SPA, to – jak zauważa 
Hamerska – warto zwrócić uwagę na 
specjalne zabiegi wykonywane zgod-
nie z aktualnym nurtem, czyli ekospa. 
Bazują one na naturalnych kosmety-
kach i/lub naturalnych produktach, 
takich jak miód, kozie mleko czy piwo 
lub wino. Nowością są  także specjalne 
zabiegi dla dzieci, zwłaszcza tych, które 
mają problemy alergiczne i wymaga-
ją szczególnych zabiegów pod okiem 
wysoko wykwalifikowanego personelu. 
Ponadto coraz częściej hotelowe SPA mają  także ofertę dla 
aktywnych mężczyzn, którzy po różnych szaleństwach mogą 
skorzystać z profesjonalnych zabiegów regeneracyjnych. 

ekspert Violetta hamerska

A jakie zmiany możemy dostrzec w menu hotelowym? Przede 
wszystkim szeroki wybór bufetów szwedzkich, niezależnie od gu-
stów kulinarnych. Do tego specjalne menu fit lub eko, dla osób 
z nietolerancją pokarmową, a nawet menu bezglutenowe. „Dla 
porządku dodam, że o wszelkie dodatkowe usługi należy zapytać 
na etapie rezerwacji, uzgodnić zakres, cenę i poprosić o pisemne 

potwierdzenie”, radzi Hamerska.
A co w sytuacji, gdy chcemy zabrać ze 

sobą czworonożnego członka rodziny? „To 
już też nie jest kłopot. Coraz więcej obiek-
tów akceptuje pobyt z pupilem. Ale uwaga: 
przed wybraniem miejsca sprawdźmy, 
na jakich warunkach są akceptowane 
zwierzęta i koniecznie dostosujmy się do 
wymagań hotelu, bo to hotel ustala zasady 
pobytu dla czworonożnych gości”. 

Violetta hamerska – ekspert w jakości 
usług hotelowych. Od ponad 25 lat zwią-
zana z branżą hotelową i  turystyczną, 
a od 8 lat profesjonalnie audytuje i ocenia 
hotele w Polsce. Przewodnicząca kapituły 
Hotel Przyjazny Rodzinie i pomysłodaw-
czyni ogólnopolskiej kampanii HPR, która 

certyfikuje hotele spełniające określone kryteria wypoczynku 
i wyposażenia dla rodzin z dziećmi. Najbardziej tajemniczy gość 
hotelowy w Polsce.

baza hotelowa 
w Polsce jest jedną 

z najnowocześniejszych 
w euroPie. obok 

hoteli coraz częściej 
funkcjonuje 

również rozwinięta 
infrastruktura, która 
uniezależnia większość 
obiektów od kaPrysów 

Pogody.

Cottonina Villa & Mineral spA resort to wyjątkowy obiekt, 
który mieści się w sercu zjawiskowych Gór Izerskich, w uzdro-
wiskowym Świeradowie-Zdroju. Otoczony zielenią hotel oferu-
je gościom mnóstwo przestrzeni do relaksu. szum pobliskiego 
potoku wieczorem koi zmysły, a rano zachęca do aktywności.  
Do natury przybliża tu także pierwsze w kraju mineralne spA.

Dla dzieci eksperci Cottoniny proponują Baby eco spA 
– pierwsze takie spA w polsce. Ofertę oparto na ekologicz-
nych, w 100% organicznych i bezpiecznych produktach, które 
powstały we współpracy ze specjalistami z zakresu dermatolo-
gii i położnictwa.

Najmłodsi goście hotelu mogą korzystać z base-
nu z wodnymi atrakcjami, wodnego brodzika, bawial-
ni i placu zabaw. Hotel posiada menu dla dzieci,  
a w okresie wakacji zapewnia animatorów, którzy dbają o ich 
rozwijającą zabawę. Obiekt otrzymał certyfikat i nagrodę „Hotel 
przyjazny rodzinie”.

www.cottonina.pl
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