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W Best Reisen Group sprzedaż zimowej oferty egzotycznej trwa

Lato w pełni, a klienci rezerwujący wakacyjne wyjazdy chętnie zaglądają do biur podróży. Kiedy turyści są w
wyjazdowym nastroju, warto zaoferować im wycieczkę do dalekich krajów, którą zrealizują już za kilka miesięcy, w
okresie zimowym. Przypominamy, że sprzedaż oferty z sezonu Zima 2014/2015 do destynacji egzotycznych w Best
Reisen Group trwa, a lato to najlepszy okres do zarezerwowania wakacji w dalekich krajach.

Duży wybór hoteli, szeroki wachlarz terminów, dowolna długość pobytu, zależna od indywidualnych preferencji
klientów i najlepszy stosunek ceny do jakości to najważniejsze powody, dla których nie warto zwlekać z rezerwacją
takiego wyjazdu. Dla rodzin z dziećmi polecamy wakacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie szereg
atrakcji takich jak parki wodne, parki rozrywki, centra edukacyjne, a przede wszystkim piaszczyste plaże łagodnie
zatapiające się w ciepłych wodach Zatoki Perskiej i Omańskiej nie pozwolą się nudzić nikomu. Warto spędzić 2 lub
trzy dni zwiedzając Dubaj, metropolię znaną z tak spektakularnych osiągnięć architektury i inżynierii jak najwyższy na
świecie budynek Burj Khalifa, czy Wyspy Palmowe z hotelem Atlantis the Palm, a następnie udać się do innego
emiratu, np. Ras Al Khaimah czy Sharjah, by wypocząć tam nad morzem.
Kto planuje romantyczny wypoczynek, powinien wybrać się na Malediwy, natomiast miłośnicy zwiedzania chętnie
połączą błogie lenistwo na jednej z pocztówkowych wysepek tego kraju z objazdówką po Sri Lance. Możliwe jest także
zestawienie zwiedzania Cejlonu z pobytem w hotelu przy plaży. Podobnie w Tajlandii, zwiedzanie kraju bogatego w
historię, o ciekawej, odmiennej kulturze można poszerzyć o wypoczynek na jednej z tajlandzkich wysp. Warto
pamiętać, że w Best Reisen Group realizujemy dowolne połączenia pobytów w różnych krajach, a kombinacje typu Sri
Lanka i Malediwy, czy Dubaj i inny kierunek z naszego programu azjatyckiego czy afrykańskiego to świetny pomysł
na niezapomniany pobyt. W naszej ofercie, z krajów dalekoazjatyckich znajdują się także Indie oraz Wietnam.
Zapraszamy również na Mauritius, Seszele oraz na karaibską Kubę, gdzie nadal zobaczyć można stare, amerykańskie
Chevrolety, lub wyruszyć śladami Ernesta Hemingwaya.
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