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Jaki prezent dla żony na święta wybrać? Oto
garść propozycji!
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Pierwsza gwiazdka rozbłyśnie na niebie już niebawem, a ty wciąż nie wiesz, jaki prezent dla
żony na święta wybrać? Warto sprawić, aby nadchodzące Boże Narodzenie było naprawdę
wyjątkowe i na długo zapadły jej w pamięć. Jako prezent na święta dla żony, która śledzi
modowe nowinki i kosmetyczne trendy sprawdzi się kurs „Skomponuj własne perfumy” lub
„Stwórz swoją własną szminkę”. Żona marząca o wielkiej przygodzie, chętnie znajdzie pod
choinką kurs „Poznaj nurkowanie” lub naukę windsurfingu. A jaki upominek na Gwiazdkę dla
żony wybrać, jeśli nasza druga połówka chciałaby na kilka chwil oderwać się od ziemi i
pobujać w obłokach? Sprawdź skok ze spadochronem z filmowaniem lub lot samolotem
Cessna. Za każdy z nich z pewnością będzie ci wdzięczna!

Prezent dla żony na Boże Narodzenie: coś dla marzących o
podniebnym szaleństwie
Człowiek marzył o lataniu od dawna. Historia Ikara, który aby wznieść się w przestworza postanowił zaryzykować

wszystkim, do dziś przypominana jest w szkołach. Na szczęście technika poszła do przodu i aby móc podziwiać
ziemię w lotu ptaka nie trzeba już uciekać się do tak radykalnych rozwiązań. Na święta chcesz dodać ukochanej
kobiecie skrzydeł? Jeśli tak, jako prezent pod choinkę dla żony wybierz lot samolotem Cessna. Okolica
widziana z wysokości kilku kilometrów prezentuje się wyjątkowo ciekawie, a to dzięki zróżnicowanych budynkach i
przepięknych terenach, o której często zapominamy stojąc na ziemi. Lot awionetką to doskonały prezent dla
żony pod choinkę, jeżeli ona nie boi się wyzwań i chciałaby choć na kilkanaście minut oderwać się od
rzeczywistości. Oprócz dużej dawki emocji, w skład tego prezentu dla żony na Boże Narodzenie wchodzi również
teoretyczne przeszkolenie przeprowadzone przez doświadczonych pilotów, a także możliwość filmowania całego
wydarzenia własnym sprzętem.
A może zdecydujesz się na skok ze spadochronem z filmowaniem? Takich emocji nie zapomina się nigdy!
Pęd powietrza, uczucie niczym nie skrępowanej wolności, a do tego widoki, które zapierają dech w piersiach. Taki
prezent dla żony na święta to strzał w dziesiątkę, jeżeli ona chciałaby spróbować czegoś całkiem nowego, przekroczyć
własne granice i na własnej skórze przekonać się, że niemożliwe nie istnieje. Dzięki videorejestracji, twoja żona
będzie mogła wracać do tego prezentu jeszcze przez wiele lat. Gwarantujemy, że warto!

Prezent dla żony na święta: upominek idealny dla lubiącej modę
„Perfumy kobiety mówią o niej więcej, niż jej charakter pisma”. O tych słowach Christiana Diora,
niekwestionowanej ikony mody, warto pamiętać wybierając prezent dla żony na święta. Jeśli ona marzy, aby
mieć w kosmetyczce coś naprawdę wyjątkowego, zastanów się nad kursem „Skomponuj własne perfumy”.
Podczas zajęć w kameralnej atmosferze, jeden z najlepszych „nosów” w Polsce Robert Wieprzkowicz-Rzewuski,
opowie o procesie dobierania aromatów i tworzenia niepowtarzalnych perfum. Po kilku godzinach spędzonych w
pracowni perfumiarskiej, prezentem dla żony na święta będą nie tylko niezwykłe wspomnienia, ale również atomizer
pełen perfum, które ona stworzy całkiem samodzielnie. Taki prezent dla żony pod choinkę to doskonały pomysł,
jeśli chcesz, aby Boże Narodzenie 2019 na długo pozostało w jej pamięci.
„Jeśli jesteś smutna, nałóż szminkę i atakuj!” - powtarzała inna projektantka, Coco Chanel. Wiedziała, co
mówi! Jeśli więc upominkiem na Gwiazdkę chcesz dodać obdarowanej osobie pewności siebie, zdecyduj się
na zajęcia „Stwórz swoją własną szminkę”. Dzięki warsztatom w profesjonalnym salonie Lip Lab, ten pozornie
codzienny kosmetyk może nabrać całkiem nowego zapach, koloru, a nawet smaku! Szukasz spersonalizowanego
prezentu dla żony na święta? Oto i on! Taki podarunek dla żony na Boże Narodzenie to nie tylko szansa na
samodzielne stworzenie przez nią kosmetyku w całości dopasowanego do potrzeb, ale również chwila tylko dla
niej spędzona pod okiem prawdziwych znawców kosmetycznych nowinek.

Prezent pod choinkę dla żony, miłośniczki przygód i natury
Kto z nas nie marzy czasami o ucieczce od codziennego biegu i zgiełku? Świeże powietrze, otwarta przestrzeń… Tylko
tyle potrzeba, aby się zrelaksować i choć na chwilę odetchnąć. Boże Narodzenie to czas, w którym szczególnie
warto postawić na odpoczynek i wręczać sobie prezenty, które ten relaks mogą zagwarantować. Jeśli
szukasz prezentu dla żony pod choinkę, który wpisze się w ten trend, rozważ naukę wakeboardingu.
Profesjonalni trenerzy udowodnią, że wakeboarding to sport dla każdego. Błękit wody, dodające energii słońce i
delikatny wiatr sprawią, że wszystkie problemy będzie można pozostawić na brzegu. Taki prezent dla żony pod
choinkę to więc nie tylko prawdziwa przygoda, ale również szansa na odetchnienie, o który tak trudno na co dzień.
A jeśli twoja żona kocha adrenalinę, zaproponuj jej kurs „Poznaj nurkowanie”. Podwodny świat skrywa wiele
tajemnic, które warto odkryć. Dzięki takiemu prezentowi dla żony na Gwiazdkę, ona będzie mogła przyjrzeć im się z
bliska! Taki prezent dla żony na święta sprawdzi się również, jeśli ukochana ceni bliskość przyrody i skrycie myśli o
podróży na egipskie lub australijskie rafy koralowe.
Jeżeli w te Święta zamiast przedmiotów chcesz podarować swoim bliskim wspaniałe emocje sprawdź
wszystkie pomysły na świąteczne prezenty.
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