
 
 

 
 

Oslavte zimní slunovrat 2012 s METAXOU 
 
LONDÝN prosince (PROTEXT/PRNewswire) - Při nejdelší noci v roce METAXA uvolní 
slunce! 
 
Protože máme nejkratší den v roce, Metaxa po celé severní polokouli uvolňuje slunce 
zachycené v každé jednotlivé kapce, známé po celém světě jako "nejjemnější jantarový 
alkohol pod sluncem". Užijte si s přáteli a rodinou každý okamžik. Zažeňte chlad a zimu 
radostí a optimismem, který vám dá Metaxa. 
 
Chcete-li zobrazit multimediální tiskovou zprávu, klikněte prosím zde: 
http://www.multivu.com/mnr/58662-METAXA-2012-winter-solstice  
 
Během večerů před zimním slunovratem vás vaše oblíbené koktejly z Metaxy vezmou na 
cestu, která rozsvítí vaši noc. Horké slunce v zimě vám dopřeje relaxaci po lyžování a 
nebesky sladká chuť vás vystřelí přímo na slunce. 
 
Nechte METAXU, aby v některém z vašich oblíbených míst na severní polokouli přinesla 
slunce do večerních hodin před letošním zimním slunovratem 21. prosince: 
 
• Od 15. prosince do jara můžete v Zur Berghex v rakouských Alpách (Nassfeld, 
Korutany) obdivovat krásný výhled na zasněžené hory a přitom vychutnat horké slunce 
METAXA. Létejte, seďte a užívejte si! 
• Oslavte nejdelší večer roku se sklenicí METAXY a nechte se ohromit jedním z 
nejúžasnějších pohledů na světě: Akropolis viděná z restaurace Orizontes na Mount 
Lycabettus. Již samotná cesta nahoru je silný smyslový zážitek. Pokud jste tam ještě nebyli, 
od 15. prosince zde pro vás máme novinku... 
• Objevte nové verze nápojů SunTonic "Sun infused" v Moskvě v 317 City café, v 
Berlíně v Lebensstern, v Sopotech v Klubu Versalka, v Aténách ve Spiti Cocktail Baru nebo v 
Praze v klubu Bastion. 
• Užijte si vánoční prostředí a zimní trhy v Tallinu a v dalších pobaltských hlavních 
městech. Horké slunce vás nejen zahřeje, ale také vás naučí poslouchat hlas města. 
• Další vybraná zajímavá místa vás zvou na oslavu zimního slunovratu s METAXOU. 
Jsou mezi nimi prestižní podniky, jako například salon Loft v Bukurešti, bar GB v hotelu 
Grande Bretagne v Aténách nebo Chez Odette v Bruselu. Stovky míst vhodných k oslavě 
nejdelšího večera roku. Zeptejte se svého místního barmana. Překvapí vás svou vlastní 
Metaxou, barmani milují výzvu! 
• Ochutnejte Brown Sugar v Londýně, Amsterdamu, Berlíně, St Petersburgu, Rize 
nebo v Helsinkách. Objednejte si ve svém oblíbeném baru zážitek, na který nikdy 
nezapomenete! 
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