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Wielkanoc w hotelu? Czemu nie!
Zamiast mycia okien – relaks w Łaźniach Piwnych lub kąpiel w kozim mleku – wzorem
Kleopatry. Zamiast szorowania podłóg – wyprawa na poszukiwanie złotego jaja. Zamiast
seansu przed telewizorem – rodzinny turniej kręglowy. Do tego nocne czuwanie
w hotelowej kaplicy, wyprawa do kościoła powozem i śmigus dyngus na basenie. Wielkanoc
w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym z najbliższymi łącząca tradycję z nowoczesnymi
formami relaksu coraz częściej zastępuje domowe święta w szerokim rodzinnym gronie.
Wielkanoc to szczególny czas, w którym świętujemy odrodzenie się do nowego życia –
zarówno w sensie religijnym, jak i świeckim. Przeżywana zgodnie z polską tradycją, kojarzą się
ze święconką, zapachem wypiekanych bab i mazurków, i zabawami dzieci. Tymczasem
dzisiejszy pęd życia często nie pozwala na skupienie się na tym, co jest najważniejsze –
refleksji, budowaniu relacji i więzi.
– Wyjazd wielkanocny jest dobrym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na tym, by rodzina - ta
najbliższa - się zżyła. Dzięki komfortowi, jaki zapewnia hotel, nie skupiamy się na rzeczach
pobocznych, tylko na sobie nawzajem. Dla niektórych jest to również szansa na ucieczkę od
rodzinnego „obłędu” – spotkań w bardzo szerokim gronie, które czasem stanowią dobrowolny
przymus. – zauważa Marta Mika, psycholog. - Osoby, które lubią stałość, powtarzalność, rytuał
świąteczny, który (choć bywa męczący) daje poczucie bezpieczeństwa, raczej nie skorzystają
z oferty hotelowej.

Drzwi otwarte dla rodzin i samotnych
Polskie obiekty hotelarskie dostrzegają te potrzeby.
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Hotele dbają przy tym, by Wielkanoc zachowała swoje tradycyjne atrybuty. Dlatego stałym
elementem programów wielkanocnych jest rodzinne malowanie pisanek i dekorowanie
koszyków wielkanocnych. Goście Pałacu Odrowążów Manor House w Chlewiskach
k. Szydłowca wspólne jadą do święcenia do XVI-wiecznego kościoła w Chlewiskach kolorowo
umajonymi wozami konnymi.
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- Nasza oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi, seniorów, którym braknie już sił na
przygotowania świąteczne, osób samotnych pragnących spędzić święta w miłej rodzinnej
atmosferze, do osób zapracowanych będących cały rok w biegu, którym nie starcza czasu na
przygotowania – mówi Maciej Mazur z hotelu DUO w Janowie Lubelskim.
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Kulminacją hotelowej Wielkanocy jest uroczyste świąteczne śniadani e z niezastąpionym
żurkiem i dzieleniem się jajkiem. Coraz częściej z takiej opcji korzystają nie tylko hotelowi
goście.
- Na otwarte śniadanie wielkanocne może do nas przyjść każdy – zarówno goście, którzy
nocują w hotelu jak i osoby z zewnątrz, które nie chcą tego czasu spędzać samotnie lub chcą
mu nadać wyjątkową oprawę. Posiłek ma formę bufetu z tradycyjnymi potrawami. Wstęp
kosztuje 35 zł – mówi Karolina Stompor z hotelu Europa w Starachowicach.

Najważniejsza jest rodzina
Dla dzieci święta w hotelu powinny być okresem beztroski spędzonej z rodzicami. Dlatego
elementem wielkanocnej zabawy w Chlewiskach jest na przykład Wyprawa na poszukiwanie
Złotego Jaja, łącząca zabawę w podchody z rodzinną rywalizacją. Uczestnicy gry, posługując
się mapą i drobnymi wskazówkami, mają za zadanie odnaleźć trzy Złote Jaja ukryte pośród
kilkudziesięciu zwykłych na terenie zabytkowego parku. Poszukiwanie jaj wielkanocnych jest
również elementem programu proponowanego przez Hotel Marena Wellnes&Spa
w Międzywodziu, a wielkanocnego zajączka szukają rodziny w Pałacu Wieniawa w Rekowie
Górnym.
- Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy również atrakcje i zabawy, prowadzone przez
animatorkę: konkurs na najładniejszą pisankę, zajęcia sportowe i śmigusa dyngusa w strefie
aqua – mówi Jolanta Fabijańska, dyrektor zarządzający Mareny.
Hotel Senator w Starachowicach poszedł o krok dalej i w lany poniedziałek zaprasza na Bitwę
Wodną - śmigus dyngus na basenie hotelowym również swoich dorosłych gości.

Znak naszych czasów
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Aspekt religijny świąt jest jednak mocno obecny w wielu ofertach hotelowych, zwłaszcza tam,
gdzie udało się zbudować dobre relacje z lokalną społecznością. Przykładem może być hotel
Europa w Starachowicach. W nocy z Wielkiej Soboty na niedzielę goście mogą wziąć udział

2

- Zjawisko wypoczynkowych wyjazdów świątecznych wpisuje się w proces indywidualizacji
społeczeństwa. Ludzie coraz częściej dokonują wyborów biorąc pod uwagę przede wszystkim
własne „ja”, co najwyżej uwzględniając kontekst małej rodziny. Zanika wymiar innych
wspólnot - społeczności parafialnej czy sąsiedzkiej, a szersze więzi rodzinne nie są
pielęgnowane – zauważa dr Piotr Wróblewski, socjolog kultury. - Widoczny jest też proces
desakralizacji świąt. Polacy kojarzą Wielkanoc przede wszystkim z malowaniem pisanek
i święceniem pokarmów. Zapominają o głębokim, religijnym sensie Wielkiego Tygodnia.
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w Liturgii Światła Wigilii Paschalnej, organizowanej na terenie hotelu z inicjatywy pobliskiej
parafii.

Świątynia Energii i Krąg Mocy
Ale oferta hoteli uwzględnia również świeckie potrzeby osób, dla których świąteczna przerwa
od pracy nie ma znaczenia religijnego, a które poszukują atrakcyjnego pomysłu na spędzenie
czasu.
- Najczęściej takie propozycje związane są z odnową biologiczną. Na wiosnę chcemy wy glądać
i czuć się lepiej. Ale w cenie jest każdy oryginalny, nowatorski pomysł na miarę wysokich
oczekiwań współczesnego gościa hotelowego – zauważa Regina Berdy, dyrektor sieci
współpracy hoteli i obiektów hotelarskich Złoty Standard. – Obiekty, które dbają o najwyższy
standard obsługi gości potrafią dostosować ofertę do bardzo różnych gustów.
Taką propozycją może być na przykład relaksujący pobyt w Pałacu Saturna w Czeladzi.
- Pakiet wielkanocny zawiera noclegi w apartamentach z wyżywieniem i butelką wina, a co
najważniejsze, korzystanie z wszystkich atrakcji Term Rzymskich – Świątyni Zdrowia i Energii
m. in. Basenu z przeciwprądem, Groty Termalnej, Świątyni Wody, 12 saun i łaźni (w tym łaźni
kwiatowej, ziołowej, Sauny Kleopatry, tężni termalnej i największej w Europie sauny
zewnętrznej – Świątyni Saturna. – poleca Kalina Janus z Pałacu Saturna. – W pobyt wliczone są
również różnorodne zabiegi, masaże i kąpiele np. w pierwszych w Polsce Łaźniach Piwnych .
Odnowę biologiczną w Witalnej Wiosce SPA z: sauną fińską, ruską banią, sauną świetlną,
ścieżką świetlno-powietrzną, beczkami polskimi, balią japońską z zimną i gorącą wodą,
prysznicami wrażeń i lodowym wiadrem proponuje również Pałac Odrowążów. Duchowym
dodatkiem do zabiegów pielęgnujących ciało jest koncert terapeutyczny na gongi tybetańskie
i śpiewające misy oraz czerpanie mocy w Kamiennym Kręgu i piramidzie Horusa.
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Informacja o programie Złoty Standard
Złoty Standard w Obsłudze Gości – Hotele i Obiekty Hotelarskie to ogólnopolska sieć
współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie na najwyższym poziomie,
potwierdzonym przez Gości i ekspertów. Należą do niej obiekty, które osiągnęły najwyższą
ocenę w toku szczegółowych audytów obsługi Klientów. Obiekty uhonorowane certyfikatem
i godłem Złoty Standard realizują w praktyce postulat: Gość jest najważniejszy. Zapewniają
nie tylko wysoki komfort pobytu, ale także przyjazny, serdeczny klimat.
Więcej informacji: www.zlotystandard.info
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Kontakt dla mediów:
Anna Kontek
Specjalista ds. komunikacji
Biuro programu Złoty Standard w Obsłudze Gości – Hotele i Obiekty Hotelarskie
a.kontek@zlotystandard.info
Tel.: 883 357 210
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