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Kosinta on tärkeä hetki. Siksi hetkeen kannattaa panostaa vaikkapa esittämällä suuri
kysymys rakastavaisten matkalla. Tunnelmaa voi luoda vaikkapa luonnonkauniilla Amalfin
rannikolla tai Pariisin urbaanissa romantiikassa.
Hotellivarausten asiantuntija Hotels.com keräsi vinkit kaupungeista, joissa pyytää
rakkaimpaansa jakamaan loppuelämä kanssasi, ja hotelleista joissa yöpyä.
Helsinki, 6. lokakuuta – Kosinnan hetkellä toivoo kaiken menevän kuin unelmissa. Alkutahdit
voi virittää vaikkapa matkaamalla erityisen romanttiseen kaupunkiin. Hotels.com listasi
kosintakohteet, joiden tunnelma saa sydämet lyömään samaan tahtiin.
Pariisi
Ranska on rakkauden kieli ja Pariisi sen pääkaupunki! Valon kaupunki on täynnä sykähdyttäviä
paikkoja, joissa kosia rakastettuaan: Eiffelin tornin korkeuksissa, ylvään Sacre-Coeurin edessä tai
romanttisella kävelyllä Seinen rannoilla. Pariisi on rakastavaisten luvattu kaupunki, mikä näkyy
myös hotelleissa: kyyhkyläiset voivat yöpyä muun muassa tunnelmaan virittävässä Hotel
Montmartre Mon Amourissa, jonka jokainen huone on omistettu erilaiselle rakkaudelle.
Kahdenkeskistä hetkeä voi metsästää myös kahviloiden nurkkapöydistä, iltaisin hiljenevistä
museosaleista tai kaupungin ulkopuoleltakin: Versaillesin palatsiin lumoavine puutarhoineen on
alle tunnin matka.
New York
Iso Omena on kaikkea: hektinen, urbaani, kiehtova… ja romanttinen! Kiertele rakkaasi kanssa
romanttisista elokuvista tutuissa paikoissa: Empire State Building (Uneton Seattlessa), tavaratalo
Tiffany’s ( Aamiainen Tiffanylla), tai Katz’s Delicatessen -ravintola (Kun Harry tapasi Sallyn).
Nauttikaa NOMO SOHOssa Manhattanin henkeä huokuvasta majoituksesta, tai lukekaa toisillenne
rakkausrunoja kirjoille omistautuneessa The Library Hotelissa. Kahdenkeskistä aikaa voi hakea
hevoskärryajelulta Keskuspuistossa. Kaupungin romantiikka ei hiivu talvella, päinvastoin –
herkän hetken löytää vaikkapa käsikkäin Rockefeller Centerin luistinradalla.

Amalfi ja Capri
Amalfin rannikolta on vaikea löytää alue, jossa olisi huono kosia! Seutu on kuin rakkaudesta
rakennettu. Välimerellisestä lumosta voi nauttia niin auringonlaskussa rannalla kävellen,
vehreillä rinteillä istuen kuin rannikkokylien kaduilla käyskennellen. Vaihda pitkiä katseita
rakkaasi kanssa Amalfin katedraalissa, kartanohotelli Villa Cimbronen näköalaparveke Terrazzo

dell’lnfinitolla tai patikkareitti Sentiero degli Deillä, jonka nimi ei turhaan merkitse Jumalten
polkua. Rannikolta on lyhyt venematka Caprin saarelle, joka kilpailee kauneudessa tasaveroisena
Amalfin kanssa. Satumaiset näkymät yli Tyrrhenanmeren ja Faraglionin kallioille löydät
ylellisestä Hotel Punta Tragarasta.
Istanbul
Lähi-idän romantiikasta nauttiville Istanbul on mitä mainioin kohde. Perinteikkäässä Pera Palace
Hotel Jumeirahissa moderniin palvelutasoon yhdistyy vanhan ajan romantiikkaa. Hotelli on kuin
muisto ajasta, jolloin Turkki edusti Euroopan rikkaille mysteeriä ja eksotiikkaa: alunperin se
palveli Idän pikajunalla saapuneita matkustajia. Kaukaisemman historian havinasta saa nauttia
Topkapın palatsin puutarhoissa, jossa voi aurinkoisena päivänäkin pysähtyä nauttimaan
rakkaimpansa seurasta puiden viileässä varjossa. Pienen lahjan sydämensä valitulle voi ostaa
Suuren Basaarin eli Kapalıçarşın vilinästä.
Verona
Pohjois-Italian Verona tarjoaa vähemmän ilmeisen, mutta vähintään yhtä tunnerikkaan
kosintakohteen kuin Venetsia. Välimerellinen romantiikka elää vahvana niin Ponte di

Castelvecchion sillalla kuin Sant’Anastasian kirkossakin. Jos haluat yöpyä Veronan historiallisten
kohteiden ympäröimänä, on hotelli Gabbia d’Oro loistovalinta. Parit voivat nauttia romanttisen
illallisen Piazza Bran ravintoloissa tai ihastella kesäkauden oopperaesityksiä kaupungin
amfiteatterilla. Veronan tunnelmaa korostaa myös kaupunkiin sijoittuva rakkaustarinoiden
klassikko: Shakespearen Romeo ja Julia. Sogno di Giulietta eli “Julian unelma” sopii yösijaksi
pareille, jotka haluavat uppoutua tarinan tunnelmaan.
Las Vegas
Entäpä kiihkeän ja välittömän romantiikan ystävät? He, jotka kaipaavat kosinnan jälkeen
naimisiin mitä pikimmiten? Las Vegas sopii pareille, jotka nauttivat rennosta yhdessäolosta ja
hauskanpidosta. Koittakaa onneanne rulettipöydässä, nauttikaa kasinoiden show-tunnelmasta,
kävelkää käsikkäin The Stripin värivalojen loisteessa tai ihailkaa näkymiä helikopterikierroksella
kuplivaa siemaillen. Jos aistit kaipaavat lepoa kasinokeitaan sykkeestä, on hieman kaupungin
ulkopuolella sijaitseva kylpylähotelli Hilton Lake Las Vegas Resort & Spa hyvä valinta. Ja onhan
Vegas juuri oikea paikka Elvis-fanien häille: täällä voit mennä naimisiin Kuninkaan itsensä (tai
ainakin vakuuttavan imitaattorin) siunaamana.
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