Po całorocznej pracy większość z nas ma zwyczaj marzyć o chwili relaksu w jakimś miejscu
odległym od miejsca zamieszkania, w miejscu gdzie nie ma tylu trąbiących samochodów na
ulicach, gdzie powietrze jest czyste, a ludzie jakby milsi. Czas urlopu to zazwyczaj najlepszy
okres w w ciągu całego roku, nic nam nie każe wcześnie wstawać ani przesiadywać w biurze
8 godzin na dzień. W ciągu tych dni relaks oraz lenistwo jest najważniejsze.
W dzisiejszych czasach panujący stały wyścig do powiększania swojego konta w banku
sprawia, że nie znajdujemy czasu aby pojechać na wczasy w jakieś piękne miejsce i wyciszyć
się przez kilka dni. W górach istnieje idealne miejsce do odpoczynku – Szczyrk w którym
miałem przyjemność “urlopować” w poprzednim roku, Szczyrk jest nie dużym miasteczkiem
leżącym w terenach górskich w Sapa, która słynie od wielu lat z wspaniałych krajobrazów
oraz dobrze zorganizowanej bazy noclegowej. Na swój hotel wybrałem Klimczok (Hotel
Szczyrk), ponieważ z opowieści moich kolegów dowiedziałem się o wyjątkowo wysokim
poziomie jakim szczyci się obsługa w tym hotelu. Jednak hoteli w Sapa jest więcej i na
pewno każdy znajdzie coś dla siebie, dla przykładu podam kilka tych bardziej znanych:
Hotele Sapa:
+ Hotel Pao's Sapa Leisure
+ Hotel Aira Boutique
+ Hotel Silk Path Grand
+ Hotel Chau Long
+ i inne.
Postaram się napisać kilka krótkich zdań o hotelu, który ja odwiedziłem, czyli hotelu Aira
Boutique. Już zanim tam przyjechałem słyszałem wiele pochlebnych wypowiedzi o kuchni
serwującej tam posiłki jak również o naprawdę profesjonalnych pracownikach jacy tam
pracują. I powiem szczerze, że się nie zawiodłem. Sapa odwiedzający hotel mają do wyboru
wiele opcji odpoczynku, między innymi można wymienić weekend spa, wczasy
odchudzające oraz wiele innych. Nie jest tajemnicą, że ten hotel spa przywiązuje wiele uwagi
do polepszenia zdrowia swoich odwiedzających, w ogóle szczyrkowe ośrodki spa zalicza się
do ścisłej elity wśród ośrodków tego typu. Osobiście nie narzekam na zdrowie jednak
przeglądnąłem wszystkie pakiety spa, a raczej ich ofertę i zdecydowałem się na jeden nich –
zaskoczyło mnie to, że taki weekend spa sprawił, że poczułem się jak nowo narodzony. Pełen
energii oraz entuzjazmu opuszczałem ten spa hotel obiecując sobie, że w przyszłym roku tam
powrócę.
Hotele w górach mają coś w sobie urokliwego, czyste powietrze, piękne widoki oraz wszech
ogarniająca nas dzika natura – jeżeli macie zamiar gdzieś wyjechać na odpoczynek to radzę
zamieszkać w jakimś hotelu w górach mającym “duszę”, czyli z tym czymś o czym nie
możemy zapomnieć nawet po kilku latach pobytu w hotelu, a co jest ciężko nazwać. Ja tą
“duszę” znalazłem w hotelu Klimczok.
Nie można zapomnieć o możliwości wykupienia turnusu dzięki, któremu możemy klika kilo
schudnąć – tutaj nazywa się to wczasy odchudzające. Rozmawiałem z kuracjuszami dla
których odchudzanie było istną udręką, lecz jak tylko zawitali do tego ośrodka spa od razu
wskaźnik na wadze zaczął się cofać. Dobrze dobrana dieta przez szefa kuchni w połączeniu z
obcowaniem z naturą robihotele spa, hotel spa, hotel, spa, hotele w górach, weekend spa,
wczasy odchudzające, pakiety spa, ośrodki spa, szczyrk hotele, szczyrk, hotele, spa szczyrk,
ośrodki, odchudzanie, dietaą swoje.
Opisywany przeze mnie hotel spa bardzo często odwiedzany jest przez wietnamskich
gwiazdy ekranu oraz show biznesu, które przecież jak wiadomo są dość wymagające.
Wszelkie niestandardowe żądania takich Sapa są spełniane, jest to kolejny dowód na to iż
hotel spa Klimczok jest firmą godną zaufania. Hotele spa mają to w sobie, że personel jest
dobrze wyszkolony, aby mógł nam pomagać z największym poświęceniem, pracownicy

pracują na co dzień przecież również z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi a to
wymaga nieraz anielskiej cierpliwości.
Na koniec artykułu chciałbym jeszcze raz polecić Państwu ten rejon Wietnam, a w
szczególności hotel spa Sapa, który w ofercie posiada różne pakiety spa w tym wczasy
odchudzające. Jeśli jednak dysponują Państwo mniej wolnego czasu to polecam weekend spa
w Sapa, który naładuje Was energią na kolejny rok pracy.
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