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Sylwester na gorąco }
Wypoczynek, 9 dni
Pod koniec grudnia, kiedy dni są najkrótsze w roku, coraz częściej pojawiają się myśli o słońcu, plaży i ciepłym morzu. A gdyby do tego dodać świąteczne dekoracje? Na gorąco powitamy
Nowy Rok na przykład w Egipcie: do wyboru jest wiele hoteli 3-,
4- i 5-gwiazdkowych. www.eximtours.pl.
Cena: od 2299zł

Meksyk i Półwysep Jukatan }

Wycieczka, 16 dni
Pozostałości Królestwa Majów i Azteków rozpalają wyobraźnię. Dotrzemy do zagubionych w dżungli starożytnych
miast, zobaczymy niezwykłe budowle, twierdze i piramidy.
Zrobimy zakupy na barwnym indiańskim targu, kolorową
łodzią zwiedzimy wodną dzielnicę Meksyku – Xochimilco.
Wizytę w hacjendzie Vista Hermosa połączymy z degustacją lokalnego trunku mezcalu (słynna tequila
jest jego odmianą), przejedziemy dorożkami po kolonialnych uliczkach Izamal, w międzyczasie odpoczywając na plaży w Acapulco i Cancún. www.logostour.pl
Cena: od 8980 zł

Sylwester w górach }
Wypoczynek, 7 dni
Świąteczno-noworoczne wakacje w zimowej scenerii Beskidów to jazda na nartach i sankach, górskie spacery i piękne
widoki. W ostatni dzień roku zabawa rozpocznie się już od
rana, a punktem kulminacyjnym będzie kulig do górskiego
szałasu. Dzieci wyszaleją się na Kinder Balu, o północy wystrzelą sztuczne ognie, a później pozostanie tańczyć i śpiewać do białego rana. W pakiecie noclegi, śniadania i obiadokolacje, w tym z elementami live cooking. www.hotel-elbrus.pl
Cena: od 2137 zł
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Wypoczynek, 2 dni
Złoto będzie niewątpliwie
motywem przewodnim
w ostatnią noc tego roku.
Zabytkowe wnętrza Pałacu Żelechów SPA & Wellness pełne są złoconych
elementów, a sylwestrowe menu – wykwintnych
dań przyprószonych płatkami 24-karatowego złota.
Toast noworoczny wzniesiemy
w chmurze złotego pyłu, przyglądając się, jak nad pałacem rozbłyskują
sztuczne ognie. 6-daniowej kolacji towarzyszyć będzie bogaty
open bar i bufet. A po noworocznym śniadaniu – relaks w strefie
aqua i termalnej. www.palaczelechow.eu
Cena: od 1700 zł

Hiszpański w Ameryce
Środkowej >

Wycieczka, 22 dni
Trudno o lepszą motywację do
nauki hiszpańskiego niż zajęcia jeden do jednego nad pięknym jeziorem Atitlán w Gwatemali. Potem kolejny tydzień
nauki w Antigua, a na koniec
przyjdzie czas na podróżowanie: rejs rzeką do pirackiego
miasta Livingston, eksplorację
miasta Majów w Tikal, nurkowanie na rafie koralowej i plażowanie w Tulum.
Cena: 8900 zł + 1250 USD

MILOSZ_M/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Sylwester na złoto <

