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ORIENTUJ SIĘ hotele i biura podróży

Do wód po zdrowie }

Sanatorium, od 7 dni
Busko-Zdrój to uzdrowisko o unikalnych wodach siarczkowych i jodowo-bromkowych.
Wykorzystuje je nowoczesny kompleks sanatoryjny, hotel Bristol Art & Medical Spa. Oferowane pakiety obejmują m.in. 3 indywidualnie
dobrane zabiegi lecznicze dziennie plus zajęcia aqua fitness, stretching z instruktorem,
trening relaksacyjny, basen, dostęp do sali
cardio i saun. www.bristolbusko.pl
Cena: od 2583 zł

Tydzień dla zdrowia w Żelechowie }
Wypoczynek z dietą, 7 dni
Połącz odpoczynek w XVIII-wiecznym pałacu z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem. Oprócz diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej
pakiet obejmuje m.in. indywidualne konsultacje z dietetykiem i fizjoterapeutą oraz zajęcia medical fitness. W przerwie między zajęciami jest czas na relaks w strefie aqua i strefie termalnej pałacu albo wycieczki rowerowe po
okolicy czy wypad do Kazimierza Dolnego. www.palaczelechow.pl
Cena: od 1610 zł
Od Toskanii po Cinque Terre <
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Fotowyprawa, 9 dni
Na fotowyprawie priorytetem jest
fotografia, a nie zwiedzanie. Dlatego też wyjazd jest tak zaplanowany, żeby zobaczyć najładniejsze
miejsca przy najlepszym świetle.
Rozpoczniemy od XIV-wiecznej
Pistoi, przejedziemy przez malowniczą Lukkę i Collodi, zatrzymamy się na plener pośród kolorowych kamienic Portofino, spędzimy
dwa dni w Parku Narodowym Cinque
Terre, a na koniec pospacerujemy z aparatem po Weronie. www.horyzonty.pl
Cena: 2880 zł

Z Nowego Jorku na Florydę }
Wycieczka, 16 dni
Co można zrobić na wschodnim wybrzeżu USA? Na przykład zobaczyć panoramę Manhattanu z czubka Empire State
Building. Podpłynąć statkiem pod najszerszą część potężnej Niagary, zwaną Końską
Podkową (wodospad w tym miejscu ma niemal 800 metrów szerokości!). Wejść do budynku Kapitolu w Waszyngtonie i sprawdzić, gdzie odbywają się obrady. Albo
wytropić aligatory pod Miami.
www.logostour.pl Cena: 11 480 zł
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Wyprawa, 14 dni
Kamczatka przez długie lata
była zamknięta dla obcokrajowców. Jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów
świata wciąż jest nieskażony cywilizacją – warto tam pojechać
w poszukiwaniu dziewiczej przyrody, dzikiej tajgi, pustynnej tundry i rzek pełnych łososi. I oczywiście na trekking po zboczach
aktywnych wulkanów (m.in. Stożek Gorszkowa, Płaski Tołbaczik,
Wulkan Mutnowski).
www.barents.pl

Cena: od 11 990 zł
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Kamczatka – kraina
wulkanów >

