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Sarbatorile de iarna sunt tot mai aproape, iar cei care vor sa petreaca o vacanta de neuitat
trebuia sa-si fi facut rezervarile deja. Pentru cei care inca isi cauta un loc unde sa se relaxeze si
sa sarbatoreasca Revelionul Wall-Street.ro propune un sejur intr-una dintre cele cinci
destinatii exotice, pe baza informatiilor publicate pe site-ul 
Infoturism
.

  

  

5. Antigua, Arhipelagul Antilele Mici – 5.199 euro

  

 Antigua este o insula care face parte din arhipelagul Antilele Mici, situat in Marea Caraibelor.

Pretul include un sejur de 8 zile, in perioada 28 decembrie 2011 – 04 ianuarie 2012 la un hotel
de cinci stele.

Turistii se pot bucura aici de restaurant, plaja privata cu sezlonguri, lounge in aer liber, room
service, transfer aeroport, yoga, pilates, sporturi nautice, acces Internet, centru SPA, masaj si
diverse terapii traditionale, capela pentru casatorii, dig, piscina.
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4. Saint James, Barbados – 5.499 euro
Sejurul de opt zile are loc in perioada 26 decembrie 2011 – 2 ianuarie 2012, iar pretul este
pentru o persoana cu mic dejun inclus si transport cu avionul, cu plecare din Frankfurt. Taxele
de aeroport sunt incluse. 

Cazarea se face la hotel de cinci stele. 

Turistii au acces la o piscina in aer liber, cu terasa, baruri si restaurante, centre de fitness,
spalatorie, inchirieri masini. De asemenea, se pot bucura de masaje (furnizori locali), cursuri de
tenis, scuba diving (PADI), pescuit la mare adancime, terenuri de golf.
Sejurul de opt zile are loc in perioada 26 decembrie 2011 – 2 ianuarie 2012, iar pretul este
pentru o persoana cu mic dejun inclus si transport cu avionul, cu plecare din Frankfurt. Taxele
de aeroport sunt incluse. 
Cazarea se face la hotel de cinci stele.

  

Pentru a citi si despre ofertele de Revelion de pe litoralul romanesc, accesati aceasta sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.wall-street.ro
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