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Zazwyczaj wydaje nam się, że wakacje muszą mijać albo w scenerii palm, plaży i kolorowych drinków albo
jako intensywna wycieczka z napiętym planem zwiedzania. Co jednak, jeśli moglibyśmy połączyć te dwie
rzeczy? Takie właśnie są oferty, a raczej pakiety EWAKACJI w systemie 7 7. Jest to efektywne połączenie
wypoczywania oraz zwiedzania, gdzie jeden tydzień jest przeznaczony na poznanie wszystkich uroków
danego regionu, zaś drugi polega na beztroskim odpoczynku. Podróżując z Ewakacjami wystarczy sprawdzić,
czy pakiety w ofercie 7 7 są oferowane w miejscach, do których w tym roku chcemy się koniecznie wybrać.

Dwa najpopularniejsze kierunki

Pakiet 7 7 nie może zostać zorganizowany w miejscu przypadkowym. Musi to być region, którego walory
wypoczynkowe stoją na równi z ofertą atrakcji i możliwości zwiedzania. Tylko w ten sposób taki wypoczynek
nas usatysfakcjonuje. Możemy mieć więc pewność, że wycieczki typu 7 7 są oferowane tylko w tych
miejscach, które są tego godne. Jednym ze sztandarowych przykładów jest Egipt kolebka naszej kultury i
cywilizacji, a przy okazji kraj leżący w dogodnej strefie klimatycznej, która zapewnia mu praktycznie stały
dostęp do promieni słonecznych. W ofercie znajduje się zazwyczaj rejs po Nilu, zwiedzanie piramid i Sfinksa,
a także zwiedzanie wielorakich, starożytnych świątyń. Takie wycieczki mają zazwyczaj charakter częściowo
objazdowy, ponieważ do poruszania się w Egipcie używany jest autokar.

Innym popularnym kierunkiem jest Dubaj. Choć Emiraty Arabskie kojarzą się z wakacjami tylko dla
najbogatszych, to z naszą stroną można je znaleźć w całkiem atrakcyjnych cenach. Zwiedzanie Dubaju jest
zazwyczaj łączone z poznawanie drugiego innego miasta, jak na przykład Abu Dhabi.

Jakie są nasze oferty?

Wszystkie propozycje zawarte na stronie Ewakacje są dopasowane do oczekiwań osób, które chcą spędzić
przyjemne wakacje w dobrej cenie. Gwarantujemy zadowolenie, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu z
nami lub jednym z naszych partnerów.
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