b i e s zc z a dy
eXclusive
Dla tych, którzy chcieliby rzucić wszystko i wyjechać
w Bieszczady, ale jednocześnie nie zanudzić się
z powodu braku atrakcji, nie ma lepszego punktu
na południowo-wschodniej mapie Polski niż Arłamów. Kompleks, który obejmuje hotel, rozbudowane
spa, stok narciarski, strzelnicę, stadninę koni, pełnowymiarowe boisko i... jeszcze długo by wymieniać, jest
otoczony prawdziwie dziką naturą gór i lasów. Nieważne, na jak długo się tu przyjeżdża – zawsze jest za krótko.
Hotel Arłamów, Arłamów, Ustrzyki Dolne,
tel. 13 443 10 19, arlamow.pl

Dlaczego tajskie masaże należą do jednych z najpopularniejszych na świecie? Choć raz w życiu
(kto raz spróbował, zawsze marzy o więcej) warto
przekonać się samemu. Najważniejsze, żeby oddać
się w ręce profesjonalnych, pochodzących z Tajlandii terapeutów, którzy wiedzą nie tylko, jak
masować, by zrelaksować, ale przede wszystkim
uleczyć ciało. Dusza też będzie zadowolona!
Po zabiegu, w skórze otulonej egzotycznymi olejami, można wracać do domu piechotą, bo i tak
trudno oprzeć się wrażeniu unoszenia kilku centymetrów nad ziemią.

Sferyczne kopuły, które wyglądają jak
połączenie namiotu z igloo oraz stacją
badawczą na Księżycu, w środku skrywają
iście królewskie apartamenty (do wyboru
Myśliwski, Glamour, Królewski i Prowans).
Mimo że to kemping, wszystko tu ma
metkę „de luxe” – zaczynając od łóżek,
których nie powstydziłby się niejeden pałacowy kompleks, a kończąc na prywatnym jacuzzi. Największą atrakcją jest tu
jednak co innego – panorama Tatr, którą
widać tuż po przebudzeniu, i rozgwieżdżone niebo na dobranoc. W obydwa można
wpatrywać się bez końca.

Amari SPA, Warszawa/Częstochowa/Katowice/
Opole/Rzeszów, amarispa.pl

wodna
kołysanka
Coś lepszego niż łóżko wodne? Łóżko
w domku na wodzie! Zacumowane przy
jeziorze Jamno, w odległości zaledwie
300 metrów od morza, pozwolą niektórym
naprawdę „odpłynąć”. Uspokajający widok
na wodę to nie jedyna atrakcja, zależnie
od wyposażenia apartamentu może znajdować się w nim sauna, jacuzzi, a obok
przy molo nawet motorówka, z której
goście mogą korzystać na wyłączność.

Glamp Royal, ul. Za Torem 15A, Biały
Dunajec, tel. 794 775 977, glamproyal.pl

m a pa
d o b ryc h
chwil

HT Houseboats, ul. 6 Marca 2, Mielno,
tel. 669 855 769, hthouseboats.com

Po tym roku wszyscy bez wyjątku zasłużyliśmy
na relaks. Tajski masaż, kąpiel z widokiem na góry,
noc w domku kołyszącym się na wodzie? Podsuwamy
pomysły do zapisania „teraz” i zrealizowania
w najbliższym „potem”. te k s t a G n i e s z k a z y g m u n t
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orient
w stolicy polski
Miejsce, które powstało na przekór powiedzeniu „miło już było”. Wciąż jest i może
być, nawet jeśli jest się maksymalnie zabieganym – jak każdy mieszkaniec Warszawy.
Bez robienia wielkich planów, taksówką,
samochodem, a nawet komunikacją miejską
łatwo dotrzeć do Azji, której spa jest prawdziwą namiastką. Dalekowschodnie podejście czuć nie tylko w profesjonalnych masażach, ale i... gościnności. Po trzygodzinnym
relaksie można spodziewać się zaproszenia
na tradycyjne, azjatyckie danie, które sprawia, że magię Orientu poczują już absolutnie wszystkie zmysły.

zdjęcia: materiały prasowe

• MODNE MIEJSCA •

królewski
glamping

Nice SPA, ul. Biały Kamień 3, Warszawa,
tel. 690 686 868, nicespa.com.pl
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