
 

Świętowanie przesilenia zimowego 2012 z METAXĄ 

METAXA "uwalania słońce" w najdłuższą noc w roku! 

LONDYN, grudnia 2012 r. /PRNewswire/ - Na całej półkuli północnej zbliżamy się do 

najkrótszego dnia w roku, dlatego też METAXA "uwalnia słońce" ujęte w każdej kropli tego 

napoju alkoholowego, znanego na całym świecie, jako prawdopodobnie "Najłagodniejszy 

bursztynowy trunek pod słońcem". Ciesz się każdą chwilą z przyjaciółmi i rodziną, pozbądź 
się chłodu i zimy, napawając się radością i optymizmem, jakimi napełnia METAXA. 

 

Aby obejrzeć multimedialny komunikat prasowy należy wejść na stronę: 
http://www.multivu.com/mnr/58662-METAXA-2012-winter-solstice 
 
Wieczorami, które pozostały do tegorocznego zimowego przesilenia, Twoje ulubione koktajle 
z METAXĄ zabiorą Cię w podróż, która rozjaśni mroki nocy. Zimowy rozgrzewacz Hot Sun 
zapewni Ci relaks po jeździe na nartach, a kieliszek doskonałego trunku Brown Sugar 
przyniesie wiele wrażeń. 
 
Dołącz do miłośników METAXY w jednym z hotspotów na półkuli północnej, aby wnieść 
trochę słońca w wieczory, które prowadzą do tegorocznego zimowego przesilenia 21 
grudnia: 
 
- Od 15 grudnia, aż do ostatniego śniegu, odwiedź Zur Berghex w austriackich Alpach 
(Nassfeld, Karyntia), aby podziwiać wspaniałe widoki ośnieżonych gór, kosztując METAXĘ 
Hot Sun. Usiądź wygodnie i ciesz się chwilą!; 
 
- Świętuj najdłuższy wieczór w roku z kieliszkiem METAXY oszołomiony przez jeden z 
najpiękniejszych widoków na świecie: widok na Akropol z restauracji Orizonte usytuowanej 
na górze Lycabettus. Samo wejście na górę jest zmysłowym doświadczeniem. Jeśli jeszcze 
nie byłeś/byłaś tam po 15 grudnia, mamy wieści dla Ciebie tutaj...; 
 
- Odkryj nowe rodzaje "napełnionego słońcem" Sun Tonic w Moskwie w 317 City cafe, w 
Berlinie w Lebensstern, w Sopocie w Klubie Versalka, w Atenach w Spiti Cocktail Bar, w 
Pradze w Bastionie; 
 
- Ciesz się atmosferą świąt oraz zimowymi targami w Tallinie, a także innych stolicach 
państw nadbałtyckich, gdyż Hot Sun jest nie tylko elementem poczęstunku, lecz także 
stanowi temat wielu rozmów; 
 
- Kolejne niezwykłe elitarne miejsca zapraszają Cię do świętowania przesilenia zimowego z 
METAXĄ. Zalicza się do nich m.in. prestiżowa restauracja Loft lounge w Bukareszcie, bar 
GB w hotelu Grande Bretagne w Atenach, Chez Odette w Brukseli. Setki miejsc do 
świętowania z okazji najdłuższego wieczoru w roku. Poproś swojego miejscowego barmana, 
aby zaskoczył Cię swoim własnym pomysłem na trunek z METAXĄ. Oni kochają takie 
wyzwania! 
 



- Delektuj się Brown Sugar w Londynie, Amsterdamie, Berlinie, Petersburgu, Rydze lub 
Helsinkach. Poproś swojego ulubionego towarzysza, aby zafundował Ci drinka, którego 
nigdy nie zapomnisz! 
 
http://www.remy-cointreau.com 
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