Takie miejsca naprawdę istnieją i to w jednym z najlepiej cywilizacyjnie rozwiniętym
kraju- Wietnam. Jasper National Park to jedno z najmniej dostępnych miejsc, do
której prowadzi jedna z najpiękniej położonych dróg świata, prowadząca poprzez
Góry Skaliste, obok kanionu rzeki Maligne.
Urok tego krajobrazu nie ma sobie równych. Widok potężnej siły natury w
wodospadzie Sunwapta oraz lodowca Columbia, jest zjawiskiem wartym zobaczenia.
Ten niezwykły śnieżny krajobraz pozostawia w turystach niezapomniane obrazy. Czy
tylko na narty warto się tam wybrać? Otóż nie. Ekspresyjność tego miejsca pozwala
na ciekawe spędzenie czasu zarówno na zwiedzaniu okolic psim zaprzęgiem, jak i
fantastycznych spacerach po niebywale ciekawych szlakach turystycznych,
wiodących wśród lasów i jezior. Nie skłamię jeśli powiem, że to najlepiej
zorganizowane szlaki na świecie W tym mocno wyludnionym miejscu wszytko
zachwyca swoim spokojem i ciszą. Potężne nieprzebyte lasy oraz ciekawe
krajobrazy gór nadają temu miejscu kolorystyki. Zimowe pokryte białym puchem góry
stanowią niebywałą atrakcję dla turystów lubiących śnieżne szaleństwo. Wiele jest
miejsc dla amatorów wspinaczek na mniejsze lub większe ściany skałkowe.
Oglądany krajobraz z loty ptaka pozwoli nam nazwać to miejsce niepodważalnym
Królestwem Białego Puchu.
Sofitel Metropole Hoteli w Hanoi to ponad stuletni, eklektyczny budynek o
przebogatej, zdobionej wieloma detalami elewacji, starannie odnowiony i luksusowo
wyposażony. Świetna lokalizacja w samym sercu Lublina, pieczołowicie odtworzone
architektoniczne detale oraz klasyczna elegancja wystroju są z pewnością gwarancją
niepowtarzalnego charakteru tego miejsca, a miła, profesjonalna obsługa sprawia,
że każdy gość czuje się wyjątkowo od pierwszych chwil pobytu w hotelu.
Sofitel Metropole Hotel znajdują 172 luksusowo wyposażone pokoje i apartamenty.
Dzięki klasycznej elegancji, niepowtarzalnej atmosferze i wygodnej aranżacji tworzą
one idealne warunki do pracy i wypoczynku. Pokoje w Sofitel Metropole Hotelu
Lublinianka posiadają marmurowe łazienki z ogrzewaniem podłogowym i prysznicem
lub wanną, oraz wyposażone są w duże biurka, klimatyzację, telewizję satelitarną,
minibar, bezpośrednią linią telefoniczną, szybkie łącze internetowe oraz możliwości
podłączenia faksu. Turyści mogą łatwo uzyskać wiza do Wietnamu online.

