5 sposobów na spędzenie romantycznych Walentynek w pandemii
Klasyka spędzenia czasu w Walentynki to wyjście na romantyczną kolację do eleganckiej
restauracji. Ale w czasie pandemii nie będzie to możliwe. Co w takim razie można robić 14 lutego,
żeby mimo wszystko wyjątkowo uczcić to święto?
1. Spacer z kawą (Cukiernia Sowa, Kawiarnia Baika)
W Trójmieście nad morze, w Warszawie nad Wisłę – gdziekolwiek, byle we dwoje! Na romantyczną
zimową przechadzkę we dwoje warto porządnie się przygotować – oprócz rękawiczek miejmy ze
sobą ciepły napój a dla osłody – dobrej jakości czekoladki.
- Chociaż restauracje wciąż pozostają zamknięte, strefy foodcourt cały czas prężnie działają i
sprzedają zamówienia na wynos. W naszym centrum mieszkańcy Przymorza bardzo często wstępują
po kawę na wynos z Kawiarni Baika lub Cukierni Sowa i wybierają się na spacer nad morze – mówi
Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor Galerii Przymorze w Gdańsku.
2. Przygotowanie wspólnie własnej pizzy w domu
Oczywiście zamówienie pizzy do domu jest najprostszym rozwiązaniem, gdy nie wiemy, co
przygotować na romantyczną kolację. Ale warto poświęcić trochę czasu na wspólne gotowanie, a
przyrządzenie własnej roboty domowej pizzy może okazać się znacznie przyjemniejsze. Do tego
lampka wina i nastrojowa muzyka… mamma mia! Wieczór jak z bajki!
3. Domowe spa
Kiedy trzeba zostać w domu, warto poświęcić czas wolny na zadbanie o swoją cerę i spierzchnięte
dłonie. Chwila relaksu z kosmetykami pielęgnacyjnymi może być mile spędzonym wieczorem dla pary
(np. domowy masaż), ale nie tylko:
- Nasi klienci często korzystają z pomysłów na prezenty w drogeriach. Gotowe zestawy upominkowe
są od razu zapakowane, więc z łatwością można dobrać coś do gustu drugiej osoby w związku.
Chociaż Walentynki to również czas, gdy można zrobić prezent dla swojej przyjaciółek, rodziców czy
rodzeństwa, dlatego tak dobrze sprawdzają się uniwersalne prezenty z Ziai, Hebe czy Silcare – mówi
Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor Galerii Przymorze.
4. Odkrywanie nowych-starych zakątków miasta
Żyjemy w czasach, gdy na co dzień jesteśmy tak zapracowani, że nie mamy czasu na zwiedzanie
własnego miasta. Pandemia niejako kazała nam zwolnić – czy tego chcemy, czy nie, na pewno będzie
to dla nas zdrowe. Skorzystajmy więc z okazji i spróbujmy odnaleźć we własny mieście zakątki, w
których być może wcześniej nie byliśmy. A może nasza druga połówka nie znała różnych zakamarków
naszej miejscowości i uda nam się jej pokazać nasze ulubione miejsca?
5. Maraton filmowy
Przy tak dużej liczbie dostępnych platform streamingowych, jaką mamy obecnie wieczór filmowy
możemy przeżyć nie tylko w kinie, ale też w domowym zaciszu. Na Walentynki możemy więc zrobić
sobie na przykład:
•

maraton romantycznych filmów: Nothing Hill (Netflix), Ona (HBO GO), Między Słowami
(Netflix);

•
•

dla fanów fantasy Tolkiena zawsze warto wrócić do Władcy Pierścieni (Netflix);
a dla miłośników filmów grozy klasyczne i nowsze thrillery: Vertigo Hitchcocka (Netflix), Silent
place (Chilli, iTunes), Get out (Chilli, iTunes).

