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ZIMOWE FERIE CAŁĄ RODZINĄ }
Wypoczynek, 6 dni

Pałac Odrowążów Manor House Spa to na co dzień hotel bez dzieci. Jednak
w okresie zimowych ferii czy w długi weekend Trzech Króli zaprasza całe rodziny na wypoczynek w holistycznym spa. Atrakcje obejmują m.in. koncerty
na misy i gongi tybetańskie, sesję w płótnach w łaźniach rzymskich, ćwiczenia
w bezchlorowym basenie, odmładzające zabiegi czy warsztaty o zdrowiu, urodzie i długowieczności. www.manorhouse.pl
Cena: od 1240 zł/os./6-dniowy pakiet Trzech Króli

SKARB W LOCHACH <

AUSTRALIA, TASMANIA I NOWA ZELANDIA }

Wypoczynek na weekend

Wycieczka, 28 dni

W Pałacu Żelechów Spa & Wellness
potrawy tworzone są według tradycyjnych receptur, a tutejszy
browar wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki: źródlaną wodę, chmiel, zboże, miód.
Podczas tematycznych weekendów jedną z atrakcji są
właśnie warsztaty browarnicze w pałacowych podziemiach,
gdzie leżakuje piwo. Z kolei spa
chlubi się zdrowotnymi koncepcjami terapeutycznymi, które spotkać
można w hotelach o randzie 7 gwiazdek.
Cena: od 165 zł/os./noc

A gdyby tak wybrać się w podróż na inny kontynent
szlakiem dawnych osadników? Podczas intensywnej wycieczki odwiedzimy m.in. Parlament, Królewskie Ogrody Botaniczne i Chinatown w Sydney, zobaczymy Ayers Rock i przejedziemy się
zjawiskową Great Ocean Road. Wzdłuż Półwyspu Tasmańskiego wypłyniemy w rejs, a Nowej
Zelandii zobaczymy krajobrazy znane z „Władcy
Pierścieni". www.dragonadventures.pl
Cena: 5090 USD

SPA W ZIMOWEJ
ODSŁONIE >
Wypoczynek

FERIE W BESKIDZIE ŚLĄSKIM }
Wypoczynek, 6-15 dni

Zima w Szczyrku ma wiele oblicz: od spacerów po
zaśnieżonych alejach małego miasteczka aż po szusowanie po stoku. Przed ruszeniem na narty dzień
warto rozpocząć pożywnym śniadaniem, a wieczór
zarezerwować na odpoczynek w kameralnej strefie
wellness, przy blasku świec. Hotel Elbrus Spa & Wellness przygotował atrakcyjne pakiety na aktywne ferie dla całych rodzin. www.hotel-elbrus.pl
Cena: od 161 zł/os./noc
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Do Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel przyciąga
nie tylko renesansowa architektura
zamku, ale również
Park Krajobrazowy
Gór Sowich czy zabytkowe miasteczka Niemcza i Dzierżoniów. Z kolei
zimowa aura zachęca, by schronić się w zaciszu zamkowego spa. Na przykład podczas zabiegów regenerujących na bazie organicznych kosmetyków. Albo w wellness barze lub w jacuzzi. www.uroczysko7stawow.pl
Cena: od 265 zł/os./noc

