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SUUNNITELMISSA LEMMENLOMA – 7 ROMANTTISINTA 
HOTELLIA EUROOPASSA 

 

 
Prahan ihastuttava Fusion Hotel. Kuva: Tinquer 

 
Ystävänpäivän lähestyessä on ihana unelmoida romanttisista matkoista oman 
kullan kanssa, ja tärkeä osa rakkaudentäyteistä lomaa on tietenkin teemaan 
sopiva majoitus. Matkahakukone momondo.fi listasi seitsemän Euroopan 
romanttisinta hotellia, jotka sopivat erilaisille matkabudjeteille. 
 
PALAZZETTO MADONNA – VENETSIA, ITALIA 
Venetsian maine yhtenä maailman romanttisimmista kaupungeista ei ole turha – 

tunnelmalliset, utuiset kadut ja mutkittelevat kanavaverkostot kutsuvat rakastavaisia 

tutustumaan kaupunkiin kahdestaan. Hotellit Venetsiassa sisustetaan usein 

mahtailevaan rokokootyyliin, mutta Palazzetto Madonnan designhotelli yhdistelee 

tyylikkäästi italialaista estetiikkaa ja modernia designia. Vesibussin kyydissä läheiseltä 

pysäkiltä pääsee kätevästi kulkemaan esimerkiksi Campo Santa Margheritalle 

maistelemaan tyypillistä polentasta ja mustekalan musteesta tehtyä annosta. Campanile 

di San Marcon kellojen lyödessä keskiyöllä on hyvä livahtaa oman palazzon 

satiinilakanoiden syleilyyn. 

 
FUSION HOTEL PRAGUE – PRAHA, TŠEKIN TASAVALTA 
Historiallisen kaunis Praha on yksi tämän hetken trendikkäimmistä kaupunkikohteista, 

eikä mikään huono valinta pikaiselle ja romanttiselle viikonloppureissulle. Näkymät 



kaupungista Petrinin kukkulan laelta tekevät takuulla vaikutuksen, ja kuutamoyönä on 

mahdotonta olla rakastumatta Vltava-jokeen ja Prahan punatiilikattoihin. Prahassa 

kannattaa majoittua Fusion Hotellin Fusion Love -sviittiin, jossa sängyn ympärille on 

strategisesti sijoiteltu runsaasti peilejä. 

 
MONTMARTRE MON AMOUR – PARIISI, RANSKA 

 
 
Pariisi lemmenloman kohteena saattaa olla klisee, mutta Ranskan pääkaupungin 

vetovoimaa ei voi kieltää – se on kuin rakastavaisia varten rakennettu. Kävely 

läpi Pariisin Place des Vosgesin, ikkunashoppailu Place Vendômella, ja kahvit Café St 

Regisin terassilla saavat rakkauden roihuamaan. Pariisi on tietenkin täynnä toinen 

toistaan ihastuttavampia majoitusvaihtoehtoja, mutta Sacré Coeurin basilikan takana 

sijaitsevan Montmartre Mon Amour -hotelli on yksi romanttisimmista. Hotellin jokaista 

huonetta koristaa tunnuskuvallisen ranskalaisen pariskunnan potretti, kuten esimerkiksi 

Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoir.  

 
APOLLON BOUTIQUE HOTEL – PAROS, KREIKKA 
Kykladien saariryhmästä parhaiten tunnettu on ehkä etenkin bilettäjien suosiossa oleva 

Mykonos, mutta rakastavaisille parhaiten sopii romanttinen Paros. Lauttamatkan päässä 

Ateenasta sijaitsevalla Kreikan saarella voi käyskennellä pitkin Chrissí Aktín rantaa oman 

kullan kainalossa ja alueen kulttuuriin pääsee tutustumaan tutkimalla Naoussan 

viehättäviä kalkkimaalattuja kujia käsi kädessä. Illan tullen voi suunnata kohti Parikian 

satamaa, josta lyhyen matkan päässä sijaitsee ainutlaatuisen romanttinen Apollon-

designhotelli. Yöstä romanttisen tekee aaltojen kohina, joka kuuluu suoraan ikkunasta, ja 

päiväsaikaan hotellin terassilla voi nauttia viileästä merituulesta. 

 
 
 



COIMBRA PORTAGEM HOSTEL – COIMBRA, PORTUGALI 

 
 
Portugalin melankolinen perinnemusiikki fado herättää jokaisessa tunteita, ja Coimbran 

kivimuureista sen sävelet kaikuvat omalaatuisen kauniisti. Romanttisen kitaramusiikin 

melodioita voi kuunnella esimerkiksi A Capellassa, vuodelta 1361 peräisin olevassa 

kappelissa joka toimii nykyisin konserttitilana. Yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista 

löytyy Coimbrasta, ja maan yliopistopääkaupunki tarjoaa edullista ja eloisaa yöelämää. 

Coimbra Portagem -hostellissa yövyt mukavasti ja huokeasti, ja kahden hengen 

perushuone on täydellinen pesäpaikka.  

 
HOTEL GOLDGASSE – SALZBURG, ITÄVALTA 
Itävallan Salzburg on ehdoton ykköskohde kulttuurista kiinnostuneelle pariskunnalle. 

Salzburg sijaitsee Saksasta Itävaltaan kulttuuristen ja historiallisten nähtävyyksien ohi 

kiemurtelevan Romantiikantien (“Romantischestrasse”) päässä. Mozartin 

synnyinkaupungissa voi vuoden ympäri sukeltaa kulttuuritapahtumiin, joita ovat muun 

muassa Salzburg-festivaali ja Mozart-viikko. Hotel Goldgasse tarjoaa monia romanttisia 

kokemuksia aina aidosta majatalotyylisestä ravintolasta nykyaikaiseen kattosviittiin. 

Hohensalzburgin linnakkeen näkymien ja Itävaltalaisen kuohuviinin eli Sektin avulla 

ystävänpäivästä tulee täydellinen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



WITCHERY BY THE CASTLE HOTEL EDINBURGH – EDINBURGH, 
SKOTLANTI 

 
 
Edinburgh on täydellinen paikka romanttiselle lomalle, joka sopii sekä viskin että linnojen 

ystäville. Ikoninen Edinburghin linna on ehdoton nähtävyys, mutta romanttista 

kävelyretkeä varten paras kohde on Princes Street Gardens -puisto, josta löytyy myös 

hyviä penkkejä pussailulle. Jos tulee vilu, on Royal Milella monia pubeja, joissa on 

lokoisaa lämmitellä. Viekoitteleva 5 tähden hotelli Witchery by the Castle Hotel 

Edinburgh on hieman kalliimmasta päästä, mutta romanttinen yö samettisessa 

nelitolppaisessa sängyssä ja pulahdus viktoriaaniseen ammeeseen on ehdottomasti 

hintansa väärti. 
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momondosta 
momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee 
miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja 
sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The 
New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee 
Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 31 markkina-alueella. momondon 
mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille.  
 


