MATERIAŁY PRASOWE

ORIENTUJ SIĘ hotele i biura podróży

Romantyczny weekend w górach }
Wypoczynek i spa, 3 dni
Wiosna to dobry czas, by razem z bliską sercu osobą wyrwać się z miasta i spędzić
weekend w Beskidzie Śląskim. Za dnia górskie spacery, na przykład na Skrzyczne,
a wieczorami relaks w spa zakończony kolacją przy blasku świec (w pakiecie masaże i konsultacje kosmetyczne, dla kobiet dotleniający zabieg na twarz i parafinowy na
dłonie, dla mężczyzn zabieg męski na twarz
i kąpiel w wannie z hydromasażem z solą
morską). www.hotel-elbrus.pl
Cena: od 647 zł/os./pakiet

Wypoczynek
Ciekawa propozycja na majówkę – w zabytkowym,
XVIII-wiecznym Pałacu Żelechów Spa & Wellness.
W parku w stylu angielskim, w jednym ze stawów,
goście mogą samodzielnie złowić rybę na obiad.
Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W pakiecie aqua aerobik i dostęp do strefy basenowej (m.in. basen solankowy) i termalnej (m.in.
ścieżka w tropikalnej dżungli), atrakcje dla dzieci (warsztaty i zajęcia z animatorem, plac zabaw
z dmuchanym zamkiem). www.palaczelechow.eu
Cena: od 215 zł/os./pakiet z 1 noclegiem
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Wycieczka, 16 dni
Zaczniemy od kosmopolitycznego Nowego Jorku, żeby poczuć puls wielkiego miasta. Zaraz potem pojedziemy zobaczyć jedną z ikon Ameryki Północnej,
potężny wodospad Niagarę. Odwiedzimy historyczną Filadelfię i stolicę USA
– Waszyngton, zaszalejemy w parku rozrywki Disneya w Orlando, by wreszcie dotrzeć do centrum lotów kosmicznych na Florydzie z kosmodromem i rakietami, a w Miami Beach poczuć nastrój wiecznych wakacji. www.logostour.pl
Cena: 10980 zł

Wakacje na Morzu
Śródziemnym <

Wypoczynek, 8 dni
Malta to mała wyspa o wielu możliwościach. Od
zwiedzania XVI-wiecznej
Valetty przez aktywny
wypoczynek (nurkowanie, safari dżipem, skutery wodne) aż po tradycyjne
plażowanie w śródziemnomorskim klimacie. A jeśli komuś mało atrakcji, może popływać z delfinami albo powspinać się
na morskich klifach, zeskakując na koniec prosto do wzburzonej wody. www.rezerwujwakacje.com.pl
Cena: od 970 zł
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Majówka w pałacu w Żelechowie }

Wschodnie Wybrzeże USA }

Turcja – wulkany
Kapadocji >

Wyprawa górsko-trekkingowa, 8 dni
Wyprawa na trzy wygasłe wulkany Kapadocji – Melendiz
Dagi, Hasan Dagi i Erciyes
Dagi. Program obejmuje również zwiedzanie bizantyjskich
skalnych kościołów w dolinie Ihlara, podziemnych miast
oraz starówki i cytadeli w Ankarze. Dodatkową atrakcją
– lot balonem nad bajeczną
Kapadocją. www.pamir.pl
Cena: 1699 zł + 499 euro

