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ORIENTUJ SIĘ hotele i biura podróży

Sylwester na Malcie }
Wycieczka, 7 dni
Ta noc zawsze jest wyjątkowa, ale jeszcze
bardziej zapadnie w pamięć, jeśli spędzimy
ją na pięknej wyspie między Europą a Afryką. Siedziba Zakonu Maltańskiego to prawdziwa skarbnica architektury, sztuki, historii i kultury. Znajdziemy tu zabytki z czasów
Rzymian, Fenicjan, potężne fortece i cytadele, megalityczne świątynie, gotyckie kościoły i barokowe katedry. www.logostour.pl
Cena: 5500 zł/os.

Na sawannie w Kenii }
Wycieczka, 8 dni
Wyjazd to tak naprawdę jedno długie safari. W rezerwacie Masai Mara oraz Parkach Narodowych: Jeziora Nakury i Nairobi mamy niemalże gwarancję napotkania czarnych i białych nosorożców, lwów, lampartów, gepardów i hien. Nie wspominając już o różnych gatunkach antylop i ptaków. www.rezerwujwakacje.com.pl
Cena: od 3840 zł/os.
Od pierwszego wejrzenia <

Wypoczynek, 6 dni
Jesienny Wrocław zachęca do odwiedzin bogatą ofertą festiwalową, a Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel
– do odpoczynku po dniu pełnym wrażeń. To położony 40 km od Wrocławia XVI-wieczny zamek o zabytkowych
wnętrzach. Można tu spędzić rodzinne wakacje, weekend odchudzający
z kuchnią fit lub bezglutenową czy też
romantyczne dni w pierwszym Spa by
L’Occitane w Polsce. W hotelu są również sale do treningu, studio do masażu
zdrowotnego oraz 18-metrowy przeszklony basen z widokiem na okolicę.

www.uroczysko7stawow.pl

Święta w pałacu }

Wypoczynek, 3 dni
XVIII-wieczne wnętrza Pałacu Żelechów SPA
& Wellness idealnie pasują, by spędzić w nich
Święta Bożego Narodzenia. Specjalny pakiet
pobytowy pozwoli zapomnieć o przedświątecznych obowiązkach. W programie m.in.
wspólne kolędowanie, wizyta Świętego Mikołaja i przede wszystkim pyszne dania, które
same pojawią się na stole. www.palaczelechow.pl
Cena: od 750 zł/os./pakiet Boże Narodzenie
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Przygoda w Kolumbii >

Wycieczka, 13 dni
To nie będą zwykłe wakacje. Oprócz
zwiedzania Bogoty czy Cartageny i plażowania na Wyspach Różańcowych,
spędzimy dwa dni w amazońskiej
dżungli, nocując w hamaku i ucząc
się wypiekania tradycyjnego, niepleśniejącego w wilgoci chleba. Plus odwiedziny odebranych kłusownikom
małpek fraile, plantacje kawy i szalone canopy – zjazdy na linach pomiędzy
koronami drzew. www.polkatravel.pl
Cena: 6000 zł + 3650 USD
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Cena: od 1840 zł/os./pakiet Jesienne
Wakacje z zabiegami w spa

