




Szanowni Czytelnicy  
i Drodzy Klienci 

Z radością oddajemy w Wasze ręce najnowszą, międzyna-
rodową edycję naszego firmowego katalogu. Jest ona dla nas 
szczególnie ważna, gdyż jej angielska wersja dystrybuowana 
jest, po raz pierwszy poza Polską, w 8 krajach Europy. 

GOLD EDITION to kwintesencja 12 lat działalności Luxury 
Travel. To kolekcja najbardziej wyjątkowych tras i hoteli, w ce-
nionych przez Was destynacjach. Do zgromadzenia w jednym 
wydaniu najbardziej godnych polecenia miejsc zainspirowa-
ły nas Państwa podróże, nasze własne oraz najnowsze trendy  
w hotelarstwie, jakie reprezentuje chociażby proponowana 
przez nas ultra-ekskluzywna sieć Cheval Blanc, należąca do gru-
py Louis Vuitton.

W tym wydaniu katalogu poznacie Państwo też prawdziwe ‘per-
ły hotelarstwa’ Oceanu Spokojnego – The Brando na Francuskiej 
Polinezji i Laucala Island na Fidżi. Zobaczycie wiele willi i hoteli 
o wyjątkowo wysokim standardzie, czyli to czego oczekujecie 
od specjalisty turystyki luksusowej. Dla poszukiwaczy przygód 
i osób, które nie lubią przebywać zbyt długo w jednym miej-
scu, mamy do zaoferowania ekskluzywne wycieczki objazdowe  
po 7 kontynentach. 

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego biura, usy-
tuowanego w przepięknie odrestaurowanej kamienicy przy  
ul. Hożej 50 w Warszawie. 

Zespół Luxury Travel jest do Państwa dyspozycji, by jak zawsze 
zrealizować Wasze marzenia o najwspanialszych wakacjach.  
Do zobaczenia! 

Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszym katalogu objęte  
są prawem autorskim. Ich kopiowanie i przedruk w jakiejkolwiek po-
staci, bez pisemnej zgody wydawcy, są zabronione.

Wydawca dołożył wszelkich starań, aby zebrać prawidłowe i aktu-
alne dane do niniejszej publikacji, jednak nie może dać gwarancji,  
że wszystkie informacje i ceny w niej zawarte będą aktualne 
również w przyszłości (podane ceny są cenami orientacyjnymi).  

Luxury Travel Management nie bierze żadnej odpowiedzialności  
za skutki wykorzystania zawartych w tym katalogu informacji  
ani za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak: wojny, 
ataki terrorystyczne, pożary, kataklizmy, strajki itp.

Przedstawione w niniejszym katalogu propozycje (oferty turystyczne) 
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz 
innych przepisów prawa i nie są wiążące. Mają charakter wyłącznie 

informacyjny, mogą podlegać aktualizacji lub zmianie. Wszelkie infor-
macje dotyczące hoteli otrzymano z ich własnych źródeł. Jednocze-
śnie Luxury Travel nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowość 
i kompletność.

Ceny zamieszczone w niniejszym katalogu są orientacyjne i mogą 
ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Luxury Travel.

Luxury Travel 
Biuro Warszawa 
ul. Hoża 50/23 (parter)
00-682 Warszawa
Tel.: +48 22 392 60 19, 392 60 16 
Kom.: +48 509 601 246
E-mail: ltm@luxurytravel.pl
Biuro czynne
od pn. do pt. w godz. 9.00–18.00 
w sob. w godz. 10.00–14.00

Biuro Katowice 
Apartamentowiec BORSALL 
ul. Franciszkańska 28, 
Ligota 40-728 Katowice 
Tel.: +48 32 747-87-61 
Kom.: +48 512 780 001 
E-mail: katowice@luxurytravel.pl
Biuro czynne
od pn. do pt. w godz. 8.00 - 16.00 

Luxury Travel Management sp. z o.o. posiada LICENCJĘ  
nr 756 dla organizatorów turystyki, wydaną przez wojewodę 
mazowieckiego, oraz POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ Signal Idu-
na nr M 204360, na sumę gwarancyjną 1000 000,00 zł, czyli 
umowę ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju,  
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę 
turystyczną.
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Złoto. Pierwiastek, metal szlachetny, pieniądz, przedmiot pożą-
dania, oznaka bogactwa, biżuteria, zabezpieczenie finansowe. 
Złoto jest tym wszystkim, chociaż zapewne dla każdego z nas 
w innym stopniu.

Kiedy szłam do I Komunii Świętej, jakieś trzy dekady temu, 
posiadanie złota było wyznacznikiem bogactwa. Złoty łańcu-
szek i medalik były czymś, co „powinno” mieć każde dziecko 
kończące drugą klasę szkoły podstawowej.

Ponieważ później złoto kojarzyło mi się zawsze bardziej  
z hitlerowskimi machlojkami (tzw. jewish gold), przemytem  
z Rosji za czasów komuny, nowobogactwem z lat 90., wolałam 
platynę. Metal twardszy i rzadziej spotykany, na pierwszy rzut 
oka mylony ze srebrem. Tym samym nosząc wyroby z platyny, 
byłam mniej narażona na kradzież podarunków od ukochane-
go...

Potem, w bardziej dorosłym życiu, zaczęłam się intereso-
wać, skąd (oprócz Rosji) tak naprawdę złoto pochodzi. Dowie-
działam się, że najwięcej wydobywa się go w Chinach, Ameryce  
Południowej, Australii, USA oraz na moim ulubionym konty-
nencie – w Afryce. W RPA znajduje się najgłębsza na świecie  
kopalnia, leżąca 3500 metrów pod ziemią. Ale, jak zapewne 
większość osób wie, złoto można pozyskiwać nawet z niewiel-
kich złoży. W Polsce też działały niegdyś kopalnie złota, a i dziś 
się je pozyskuje, co prawda w niewielkich ilościach i głównie 
przy okazji wydobycia innych surowców, przede wszystkim  
miedzi. Niestety, złoża złota w naszym kraju są zbyt małe aby 
wydobywanie stricte tego metalu było opłacalne.

Mój stosunek do złota jest zatem niejednoznaczny. Mam  
minimalną ilość biżuterii z tego kruszcu, ale interesuje mnie 
sztuka i architektura stworzona z wykorzystaniem złota oraz 
jego pochodzenie. Często podróżuję po Bliskim Wschodzie,  
Tajlandii i Indiach, gdzie gold is the king, a hotele, świątynie oraz 
pałace ozdobione złotem pełne są przepychu i cieszą oko. 

Ze złotem bowiem związane są kultowe kierunki podróży, 
miejsca i kraje, które po prostu trzeba poznać. Na przykład RPA  

z bogatą historią gorączki złota. Jego Gold Reef City w Johan-
nesburgu dostarcza odwiedzającym wielu atrakcji. Możemy 
tam zobaczyć, jak przebiegał proces wydobywania metalu z rze-
ki lub czyszczenia malutkich bryłek złota kilkaset lat temu. Naj- 
bogatsze miasta świata, Dubaj czy Abu Dhabi, epatują nad-
miarem złota na każdym kroku – na bazarach i w architekturze. 
Trudno tego nie uwzględnić w tej naszej księdze podróży. Warto  

też odwiedzić magiczne Indie, w tym koniecznie Dżajpur,  
z jego licznymi butikami ze złotą biżuterią (Indie to największy 
na świecie rynek zbytu złota!), po czym zrelaksować się na po-
kładzie najbardziej luksusowego pociągu południowych Indii – 
nota bene o nazwie Golden Chariot…

Złote inspiracje

Diana Carter,  
Royal Mansour, Marrakech Psusennes

Gold Souk, Dubai

24 K cappucino, Emirates Palace

250 kg gold bar - Toi Gold Mine, Japan
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Kilka tysięcy lat temu wierzono, że dzięki zabalsamowaniu 
i nałożeniu maski ze złota zyskamy życie po życiu. Ostatnio  
odwiedziłam ponownie Dolinę Królów i Muzeum Egipskie, które 
nieodmiennie należy do najciekawszych muzeów świata, m.in. 
dlatego, że można tam zobaczyć złotą maskę Tutenchamona 
oraz wiele złotych przedmiotów z epoki faraonów.

Luxury Travel proponuje Państwu poznanie „złotych” kierun-
ków, podróżowanie naszymi szlakami, na których odnajdziecie  
nie tylko bogactwo związane ze szlachetnym metalem, ale  
i zasmakujecie lokalnej kultury i historii. Luxury Travel zorgani-
zuje dla Państwa m.in. unikalną podróż po Egipcie, indywidualne 
zwiedzanie grobowca Nefertari czy wspomnianego Muzeum 
Egipskiego w Kairze. Sprywatyzowanie (nawet dla 2 osób)  
wymienionych historycznych miejsc zaczyna się od 5 tys. $  
w górę, w zależności od miejsca i liczby osób.

Wracając do złota… Występuje ono także w unikalnych 
kompozycjach kulinarnych, często w hotelach z oferty Luxury 
Travel. Warto wspomnieć chociażby o cappuccino posypanym 
24-karatowymi złotem w hotelu Emirates Palace w Abu Dhabi  
i o najdroższym deserze lodowym za 1000 $ w Nowym Jorku. 
Gdyby ktoś chciał wieczorem „zabalować”, ale z klasą, to pole-
cam drink ‘Gigi’ z 24-karatowym dodatkiem, w londyńskiej dziel-
nicy Mayfair. ‘Gigi’ serwowany za bajońską kwotę 9000 £ składa 
się z szampana vintage i mało spotykanej brandy z 1888 roku.

To właśnie jest myśl przewodnia niniejszego katalogu: nie-
przyzwoity luksus i Złota Lista Miejsc, które wypada odwie-
dzić! Zapewne lista ta ucieszy naszych stałych klientów. A tych  
z Państwa, którzy pierwszy raz otrzymują nasz katalog i pierwszy 
raz będą mieli okazję podróżować z Luxury Travel – serdecznie 
witamy! Znajdziecie u nas zawsze GOLD SERVICE, fantastyczną  
obsługę i najpiękniejsze hotele świata w konkurencyjnych  
cenach!

Diana Carter,  
Prezes Luxury Travel
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Tango, lodowce, winnice i plaża
Argentyna w 8 dni + wypoczynek w Urugwaju

Dzień 1. Buenos Aires
Po przylocie do Buenos Aires goście zostaną przewiezieni do 5* 
hotelu w eleganckiej dzielnicy Recoletta (Alvear Palace lub Four 
Seasons). Pozostała część dnia przeznaczona jest na odpoczy-
nek.

Dzień 2. Buenos Aires
Ten dzień upłynie gościom na zwiedzaniu argentyńskiej stolicy. 
Po śniadaniu zobaczą główny plac miasta – Plaza de Mayo, kate-
drę i siedzibę rządu, ze względu na różowy kolor elewacji zwaną 
Casa Rosada. Zwiedzą też najstarsze dzielnice Buenos Aires – La 
Boca i  San Telmo oraz Recolettę – dzielnicę o  francuskim sty-
lu zabudowy. Następnie zostaną przewiezieni do rejonu daw-
nych doków i magazynów portowych Puerto Madero, które dziś 
mieszczą nowoczesne biura i  modne restauracje. W  przerwie 
zwiedzania w  eleganckiej restauracji zostanie podany lunch. 
Wieczorem goście będą mieli szansę posmakować nocnego ży-
cia Buenos Aires podczas pokazu tanga.

Dzień 3. Patagonia: El Calafate
Po śniadaniu goście udadzą się do portu lotniczego, skąd po-
lecą do miasteczka El Calafate w Patagonii. Czas po przyjeździe  
do hotelu przeznaczono na wypoczynek. Zakwaterowanie 
w oryginalnym 4* lux boutique hotelu Esplendor del Calafate.

Dzień 4. Patagonia: Perito Moreno –  El Calafate
Tego dnia przewidziane jest niezwykłe spotkanie twarzą 
w twarz z lodowcem znajdującym się 78 km od El Calafate. Pe-
rito Moreno to monumentalny 60-metrowy relikt epoki lodow-
cowej, dzięki któremu raz na kilka lat zaobserwować można nie-
spotykane gdzie indziej zjawisko: ogromna przejrzysta ściana 
niebieskawego lodu przesuwa się po powierzchni pobliskiego 
jeziora na drugi brzeg, dzieląc akwen na dwie części. Lodowiec 
jest w  ciągłym ruchu, pęka z  łoskotem, a  gdy ciśnienie wody 
wzrośnie zbyt mocno – eksploduje masami wody. Osoby, dla 
których bliskie spotkanie z  lodowcem stanowi zbyt duże wy-
zwanie, mogą podziwiać przepiękny widok jego północnego 

czoła, przechadzając się brzegiem jeziora. Po całodziennej wy-
cieczce goście powrócą do El Calafate.

Dzień 5. Patagonia: El Calafate
Wypoczynek i  indywidualne zwiedzanie miejscowości El Cala-
fate oraz jej okolic – to plan piątego dnia wyprawy. El Calafate 
jest miasteczkiem pełnym malowniczych zakątków i ciekawych 
budowli. Jego nazwa pochodzi od lokalnego jadalnego owocu 
(berberys bukszpanolistny), który jest głównym składnikiem tu-
tejszych smacznych deserów, ciast i napojów. Sławę miasteczku 
przyniósł fakt, że wszystkie szlaki prowadzące na najpiękniejsze 
lodowce tu właśnie mają swój początek.

Dzień 6. Mendoza
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni do portu lotniczego. 
Ich celem będzie Mendoza, czyli serce prowincji słynącej z wy-
bornych win o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Zakwatero-
wanie w 5* hotelu Park Hyatt mieszczącym się w XIX-wiecznej 
hiszpańskiej rezydencji. Popołudnie przeznaczono na odpoczy-
nek lub spacer po mieście.

Dzień 7. Mendoza
Ten dzień przyniesie okazję skosztowania najlepszych argen-
tyńskich win. Upłynie on gościom na zwiedzaniu wnętrz i okolic 
wielu winnic, m.in. Lujan de Cuyo i Maipu, gdzie poznają proces 
wytwarzania wina i  uzyskają odpowiedź na pytanie, dlaczego 
argentyńskie trunki pochodzące z  tych okolic uważane są za 
jedne z najlepszych na świecie.

Dzień 8. Mendoza
Po śniadaniu goście udadzą się do portu lotniczego w Mendo-
zie, by przez Buenos Aires powrócić do Europy. Sugerowane jest 
kilkudniowe przedłużenie wycieczki w celu poznania Urugwaju, 
którego główne atrakcje to wpisane na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO miasteczko Colonia de Sacramento i  słynące 
z pięknych plaż Punta del Este.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.

Tel. +48 (22) 392 60 16/19   |   ltm@luxurytravel.pl   |   www.luxurytravel.pl
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Dzień 1. Santiago
Po przylocie do Santiago goście zostaną 
powitani przez miejscowego przedsta-
wiciela biura i  przewiezieni z  lotniska do 
miasta. Tego dnia zaplanowane jest zwie-
dzane najciekawszych miejsc w Santiago, 
a  następnie przejazd do winnicy Santa 
Rita. To jedna z  najpiękniejszych winnic 
i  jednocześnie jeden z  najlepszych pro-
ducentów wina w Chile. Na miejscu lunch 
i  zwiedzanie winnicy połączone z  degu-
stacją win. Goście zostaną zakwaterowa-
ni w hotelu Casa Real na terenie winnicy. 
Wieczorem kolacja, podane zostanie rów-
nież wino. 

Dzień 2. Viña del Mar, Valparaiso, 
Santiago
Po śniadaniu wycieczka do znanego 
w  całym kraju nadmorskiego kurortu 
Viña del Mar, a także wizyta w kolorowym 
miasteczku Valparaiso wpisanym na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Podczas zwiedzania lunch w  restauracji 
Las Delicias del Mar. Przejazd do Santiago, 
zakwaterowanie w  najbardziej renomo-
wanym hotelu w mieście The Ritz-Carlton. 
Wieczorem kolacja w  jednej z  najlep-
szych restauracji w  śródmieściu. Poleca-
ne restauracje to Ocean Pacific’s i Cuero 
de Vaca.

Dzień 3. San Pedro de Atacama
Po śniadaniu prywatny kierowca zawie-

zie gości na lotnisko, skąd liniami kra-
jowymi polecą do Calama na pustyni 
Atakama, w  północnym Chile. Po wylą-
dowaniu przejazd do miasta San Pedro 
de Atacama i zakwaterowanie w hotelu 
Kimal. Lunch w  hotelowej restauracji 
Paacha, a następne półdniowa wyciecz-
ka do Księżycowej Doliny na pustyni 
Atakama. Wieczorem kolacja w  jednej 
z  restauracji w  San Pedro de Atacama, 
w pobliżu hotelu.

Dzień 4. San Pedro de Atacama
Po śniadaniu wycieczka na pustynię Ata-
kama do kopalni soli oraz miasteczka 
Toconao. Lunch w hotelu Kimal. Po połu-
dniu dalsze zwiedzanie rejonu San Pedro 
de Atacama oraz wizyta w  Muzeum Ar-
cheologicznym. Goście spędzą noc w ho-
telu Altipanico. 

Dzień 5. San Pedro de Atacama
O 5.00 rano goście wyruszą na wycieczkę 
do gejzerów El Tatio, na miejscu zostanie 
podane śniadanie. Po południu prze-
jazd na lotnisko Calama, na lot powroty  
do Santiago. Goście spędzą noc w hotelu 
The Ritz-Carlton. Kolacja w  jednej z  re-
stauracji w mieście. 

Dzień 6. Santiago
Po śniadaniu prywatny kierowca zawie-
zie gości na lotnisko na lot powrotny  
do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.

Od pustyni po ocean  
Chile w 6 dni  
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Dzień 1. Rio de Janeiro
Po przylocie do Brazylii na lotnisku w Rio 
de Janeiro powita gości miejscowy przed-
stawiciel biura. Następnie prywatny prze-
jazd do najlepszego hotelu w  mieście 
– luksusowego Belmond Copacabana 
Palace 5*Lux, z  fantastycznym widokiem 
na znaną plażę Copacabana. W dniu przy-
jazdu goście mają zapewniony obiad (bez 
napojów), a podczas całego pobytu – śnia-
dania.

Dzień 2. Rio de Janeiro 
Po śniadaniu goście udadzą się w  towa-
rzystwie prywatnego przewodnika na 
półdniową wycieczkę na górę Corcova-
do, na której stoi 38-metrowy pomnik 
Chrystusa Odkupiciela (jeden z  nowych 
siedmiu cudów świata). Ze szczytu rozta-
cza się wspaniały widok na Rio de Janeiro. 
Goście odwiedzą również Floresta da Tiju-
ca, największy na świecie las deszczowy 
w  mieście. Opcjonalna propozycja to ok. 
15-minutowy lot helikopterem (dodat-
kowo płatny). Na kolację zapraszamy do 
eleganckiej, znanej restauracji The Marius 
serwującej doskonałe steki, a  także owo-
ce morza. Powrót do hotelu prywatnym 
transportem.

Dzień 3. Rio de Janeiro 
Półdniowa wycieczka na Sugarloaf Moun- 
tain i  najpiękniejsze plaże w  okolicach 

Rio de Janeiro. Sugarloaf Mountain, czyli 
Głowa Cukru, to góra wysokości 396  m, 
na którą wjeżdża się kolejką linową  
i  z której podziwiać można wspaniały  
widok na miasto. Następnie goście  
zobaczą główne plaże Rio. 

Dzień 4.  Rio   de    Janeiro – Foz    do    Iguaçu 
Po śniadaniu kierowca zabierze gości na 
lotnisko, skąd polecą do miasta Foz do 
Iguaçu. Następnie zostaną przewiezieni 
prywatnym transportem do hotelu Bel-
mond Das Cataratas 5*. 

Dzień 5. Wodospady Iguazú
Prywatna wycieczka do wodospadów 
Iguazú od strony brazylijskiej. Wodospady 
są jednym z  siedmiu naturalnych cudów 
świata, a także jedną z największych atrak-
cji przyrodniczych w Argentynie i Brazylii. 
Po ekscytującej wycieczce powrót do ho-
telu.

Dzień 6. Wodospady Iguazú 
Tego dnia goście udadzą się na całodnio-
wą wycieczkę do wodospadów Iguazú, 
tym razem po stronie argentyńskiej.  
Pojadą kolejką turystyczną z  Catara-
tas przez Park Narodowy, aby dotrzeć 
do Devil Throat (Diabelskiej Gardzieli),  
największego, zapierającego wprost dech 
w  piersiach wodospadu. Właśnie w  tym 
miejscu, gdzie znajduje się największa  

Ameryka Południowa
Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Chile w 12 dni

Tel. +48 (22) 392 60 16/19   |   ltm@luxurytravel.pl   |   www.luxurytravel.pl

8



kaskada wodospadu Iguazú, przebiega 
granica argentyńsko-brazylijska. Woda 
spada tu aż z 82 m, a  więc z  wysokości 
większej niż w  wodospadzie Niagara.  
Po wycieczce powrót do hotelu na kolację.

Dzień 7. Foz de Iguaçu - Buenos 
Aires
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i powrót 
do Buenos Aires. Goście 3 kolejne noce 
spędzą w hotelu Alvear Palace 5*.

Dzień 8. Buenos Aires 
Półdniowa wycieczka po Buenos Aires – 
stolicy Argentyny i  jednej z największych 
aglomeracji w  Ameryce Południowej, 
stanowiącej mieszankę bogactwa i biedy.  
To miejsce, gdzie tango tańczy się na uli-
cach, a  futbolem żyje przez całą dobę. 
Goście odwiedzą najbardziej warte zoba-
czenia dzielnice: Palermo, Recoleta, Retiro,  
La Boca i  Puerto Madero oraz najciekaw-
sze zabytki. Będą także uczestniczyć pry-
watnej lekcji tanga, a wieczorem – w kola-
cji z pokazem tanga.

Dzień 9. Buenos Aires – Colonia del 
Sacramento – Buenos Aires 
Całodniowa wycieczka do Urugwaju.  
Prywatny kierowca zabierze gości do por-
tu w Buenos Aires, skąd promem popłyną 
do Colonia del Sacramento (rejs potrwa 
około 45 minut). To niewielkie miasto 
jako jedyny obiekt z  Urugwaju zostało  
w  1995 r. wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Goście zobaczą  
najbardziej interesujące zabytki: Plaza 
de Armas, Calle de los Suspiros, latarnię 
morską, ruiny klasztoru św. Franciszka, 

Plaza de Toros, tor wyścigów konnych  
w  San Carlos i  Frontón de Pelota Vasca. 
Po południu powrót promem do Buenos 
Aires.

Dzień 10. Buenos Aires – Santiago 
Po śniadaniu prywatny kierowca zawie-
zie gości na lotnisko. Polecą do Santia-
go w  Chile, gdzie 3 kolejne noce spędzą 
hotelu The Ritz-Carlton 5*. Tego samego 
dnia zapraszamy na prywatną wycieczkę  
po mieście, z degustacją win.

Dzień 11. Santiago 
Po śniadaniu goście z  prywatnym prze-
wodnikiem wyruszą na wycieczkę do 
znanego w  całym kraju nadmorskiego 
kurortu Viña del Mar. Odwiedzą także 
kolorowe miasteczko portowe Valpara-
iso, którego zabytkowe dzielnice zostały 
wpisane w  2003 r. na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Następnie lunch 
w restauracji Las Delicias del Mar. Powrót 
do Santiago i  zakwaterowanie w  najlep-
szym hotelu w  mieście The Ritz-Carlton. 
Wieczorem kolacja w jednej z najlepszych 
restauracji w śródmieściu, polecamy Oce-
an Pacific’s oraz Cuero de Vaca.

Dzień 12. Santiago 
– Wyspa Wielkanocna
Po śniadaniu goście udadzą się na lotni-
sko, skąd polecą na całodniową wyciecz-
kę na Wyspę Wielkanocną. Wyspa znana 
jest przede wszystkim ze znajdujących 
się tam wielkich kamiennych posągów 
przedstawiających głowy – moai. Po wy-
cieczce powrót do Santiago, a następnie 
lot powrotny do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Quito
Po przylocie na lotnisko w  Quito goście 
zostaną przywitani i odwiezieni do hotelu. 
Nocleg w hotelu Casa Gangotena.

Dzień 2. – 4. Quito – Cuenca (pociąg 
Andes Express)
Niezwykła wyprawa pociągiem Andes 
Express z Quito w region Andów, z nocle-
giem w  tradycyjnych hacjendach. Jest to 
3-dniowa podróż wzdłuż „Alei Wulkanów” 
– z Quito do uroczej miejscowości Cuenca 
na południu kraju. Trasa ukaże piękno An-
dów i kulturę tego regionu, gdyż po dro-
dze goście spotkają wielu tubylców. Pod-
czas całej podróży zapewnione są 3 posiłki 
dziennie. Pierwszym przystankiem będzie 
Sangolqui, gdzie znajdują się typowe an-
dyjskie bazary i targi – to wspaniały wstęp 
do poznania kultury tych okolic. Nad mia-
steczkiem, po stronie wschodniej, wznosi 
się na wysokość 5897 m n.p.m. imponują-
cy wulkan Cotopaxi. Obiad goście zjedzą 
w jednej z lokalnych restauracji, natomiast 
kolacja i nocleg będą w Riobamba. 

Następnego ranka, po wczesnym śniada-
niu, przejazd do małej miejscowości Alau-
si.  Tego  dnia  goście pokonają imponu-
jącą trasę  biegnącą na wysokości ponad 
800 m! Zwana jest „Nosem Diabła”. Goście 
zwiedzą również lokalne muzeum ukazu-
jące życie i rzemiosło mieszkańców regio-
nu. Podróż będzie kontynuowana w  kie-
runku południowym. Przyjazd do Cuenca 
o zmierzchu na kolację i nocleg.

Ostatniego dnia pociąg zakończy bieg 
w Cuenca, trzecim co do wielkości mieście 

Ekwadoru, położonym w śródgórskiej ko-
tlinie Andów. Znajduje się ono na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czer-
wone dachy, brukowane uliczki sprawiają, 
że to niezwykle urokliwe miejsce. Zwiedza-
nie miasta: plac Świętego Sebastiana, targ 
z wyrobami lokalnego rzemiosła, muzeum 
sztuki nowoczesnej oraz bazar kwiatowy. 
Nie można również opuścić takich miejsc 
jak: Trybunał Sprawiedliwości, pałac miej-
ski czy pałac gubernatora. Następnie go-
ście pojadą wzdłuż rzeki Tomebamba, aby 
podziwiać domy stojące na brzegu i zwie-
dzić fabrykę słynnych kapeluszy ze słomy. 
Obiad w jednej z doskonałych restauracji 
w Cuenca. Nocleg w uroczym butikowym 
hotelu Mansion Alcazar. 

Dzień 5. Ingapirca
Tego dnia zapraszamy na fascynującą wy-
cieczkę do Ingapirca – najdalej na północ 
położonej twierdzy Inków. Znajduje się na 
wysokości około 3200 m n.p.m. Po drodze 
do Ingapirca goście odwiedzą miejsco-
wość Canar i  lokalny targ. Po wycieczce 
obiad w karczmie, a następnie zwiedzanie 
Tambo Coyoctor – kamiennych ruin. Póź-
nym popołudniem powrót do Cuenca.

Dzień 6. Cuenca
Dzień wolny w Cuenca. Goście będą mo-
gli odpocząć po ostatnich, dość aktywnie 
spędzonych dniach i zrelaksować się w ho-
telowym SPA.

Dzień 7. Park Narodowy El Cajas 
– Guayaquil
Wycieczka do Parku Narodowego El Cajas, 
niedaleko Guayaquil. Park leży w zachod-

nim paśmie Andów, gdzie na wysokości 
około 3200–4000 m n.p.m. znajduje się 
ponad 200 jezior polodowcowych. To wy-
jątkowe miejsce, z pięknymi krajobrazami. 
Podróż zakończy się w Guayaquil. Panuje 
tu klimat jak na Karaibach, temperatura 
w ciągu całego roku waha się między 21 
a 30 st. C. Prosimy pamiętać o stroju spor-
towym tego dnia. Nocleg w  hotelu Oro 
Verde. 

Dzień 8. Guayaquil                          
– wyspy Galapagos
Przejazd z hotelu na lotnisko w Guayaqu-
il i  lot na wyspy Galapagos. Lądowanie 
w  Baltry. Tam rozpocznie się 5-dniowy 
rejs wokół wysp luksusowym jachtem. 
Podczas rejsu będą zapewnione 3 posiłki 
dziennie. 

Rejs i  zwiedzanie wyspy Santa Cruz ze 
słynnym rezerwatem żółwi Tortoise. Na tej 
wyspie żyje jedna z największych popula-
cji żółwi na świecie. W  rezerwacie wystę-
puje unikalna roślinność i wiele gatunków 
pięknych, egzotycznych ptaków, których 
nie spotka się w  żadnym innym miejscu. 
Po lunchu w  lokalnej restauracji przejazd 
do Puerto Ayora, na południu Santa Cruz. 
Kolejnym etapem wycieczki jest zwiedza-
nie stacji badawczej Karola Darwina. Na 
zakończenie dnia proponujemy spacer po 
uroczym miasteczku Puerto Ayora. Zakwa-
terowanie na jachcie. Na pokładzie koktajl 
powitalny oraz kolacja.

Wyspy Galapagos – zwane także Żółwi-
mi – to należący do Ekwadoru archipelag 
pochodzenia wulkanicznego na Oceanie 

Tajemnice Andów i uroki Galapagos
Ekwador z Galapagos w 13 dni

Tel. +48 (22) 392 60 16/19   |   ltm@luxurytravel.pl   |   www.luxurytravel.pl
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Spokojnym. Położony jest na wysokości 
równika, około 960 km na zachód od wy-
brzeża Ameryki Południowej. Archipelag 
składa się z 19 wysp, wysepek i pojedyn-
czych skał o łącznej powierzchni 7994 km², 
rozrzuconych na obszarze 59,5 tys. km². 
Najstarsze wyspy mają około 4 mln lat  
i  są jednym z  najbardziej aktywnych ob-
szarów wulkanicznych na świecie. Naro-
dziły się z  morza i  nigdy nie miały połą-
czenia z  kontynentem. Archipelag jest  
zamieszkany przez 26 640 osób.

Dzień 9. Wyspy Galapagos
Dokowanie jachtu w  zatoce Post Office. 
Ponad dwa wieki temu piraci, wieloryb-
nicy i  mieszkańcy zostawiali w  zatoce 
wiadomości, pełniła więc funkcję lokalnej 
poczty. Tego dnia proponujemy rejs po 
labiryncie kanałów na północnym brze-
gu wyspy Floreana, gdzie spotkać moż-
na kolonie lwów morskich, żółwi oraz 
pingwinów. Przystanek w  Baroness Cove 
i spacer na wieżę widokową. Dla chętnych 
krótki snorkeling lub pływanie kajakami. 
Powrót na pokład na obiad. Następnym 
przystankiem będzie Cormorant Point, 
z krystalicznie czystą wodą i pięknymi pla-
żami, gdzie żyją  liczne kolonie ptaków. 
Również w  tym miejscu składają jaja żół-
wie morskie. Często można zaobserwo-
wać maleńkie żółwiki, które wykluwają się 
z  jaj i pędzą w kierunku wody. Następnie 
goście dotrą do Champion – niewielkiej 
wysepki w pobliżu Floreany. Chętni mogą 
nurkować lub obserwować podwodne ży-
cie w łodzi ze szklanym dnem. Powrót na 
jacht na kolację. 

Dzień 10. Wyspy Galapagos
Rano goście wyruszą na wycieczkę  
na Punta Suarez, gdzie będzie można 
odbyć spacer po zastygłej lawie, zoba-
czyć legwany i  wspaniałe kolonie pta-
ków morskich, m.in. albatrosów, a  także 
jastrzębie i  zięby. Po wycieczce powrót  
na jacht na obiad. Następnie goście uda-
dzą się w  kierunku zatoki Gardner (po 
drugiej stronie wyspy). Czas wolny można 
będzie przeznaczyć na snorkeling, pływa-
nie kajakami, spacery po plaży w poszuki-
waniu lwów morskich czy po prostu relaks  
na słonecznym wybrzeżu. Wieczorem ko-
lacja na jachcie.

Dzień 11. Wyspy Galapagos
Wizyta na wyspie San Cristobal. Wyciecz-
ka rozpocznie się rano od Point Pitt, który 
jest ciekawym tufowym wybrzeżem z nie-
zwykle bogatą fauną. Po spacerze propo-
nujemy relaks na plaży i obiad na jachcie. 
Następny punkt podróży to plaża Cerro 
Brujo, gdzie również będzie można po-
dziwiać uroki natury. To właśnie na wyspie 
San Cristobal w 1835 r. Karol Darwin badał 
florę i faunę.

Dzień 12. Quito
Po śniadaniu goście wyruszą do portu, 
skąd udadzą się na lotnisko, by polecieć 
do Quito. W  Quito przejazd do hotelu 
i nocleg.

Dzień 13. Quito
Przejazd z  hotelu na lotnisko w  Quito,  
na wybrany lot do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Lima 
Nasz przedstawiciel powita gości na lot-
nisku i prywatnym samochodem zabierze 
ich do hotelu Belmond Miraflores Park, 
w  którym zatrzymają się na kolejne 3 
noce. Początek dnia przeznaczony jest na 
odpoczynek po podróży. Pod wieczór zor-
ganizujemy gościom przejazd na kolację 
w słynnej restauracji Astrid & Gaston (ko-
lacja płatna na miejscu). 

Dzień 2. Lima
Zapraszamy na prywatną wycieczkę po Li-
mie. Goście zwiedzą najważniejsze punkty 
miasta, między innymi Plaza Mayor, Casa 
Aliaga, katedrę i  klasztor Santo Domingo 
– piękne przykłady hiszpańskiej architek-
tury kolonialnej. Pod wieczór przejazd na 
pokaz tańca i  kolację w  restauracji Dama 
Juana (kolacja płatna na miejscu). 

Dzień 3. Lima
Dalszy ciąg zwiedzania Limy. Goście zo-
baczą Larco Herrera Muzeum, gdzie znaj-
duje się największa na świecie prywatna 
kolekcja dzieł sztuki prekolumbijskiej, 
stare fragmenty statków pochodzące na-
wet sprzed kilku tysięcy lat i wiele innych 
fascynujących zabytków. Przy muzeum 
znajdują się również piękne ogrody, gdzie 
warto zrobić przerwę na lunch.

Dzień 4. Lima – Paracas
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni 
do Paracas Bay (4 godziny jazdy). Następ-
nie przejazd na lotnisko i przelot wynaję-
tym samolotem nad słynnymi rysunkami 
z Nazca – widocznymi tylko z góry. Nocleg 
w Paracas, w Luxury Collection Hotel. 

Dzień 5. Paracas
Po śniadaniu wycieczka na Ballestas – nie-
wielkie wysepki w  pobliżu Paracas, które 
są niezwykłym rezerwatem. To niepowta-
rzalne miejsce, ze wspaniałymi krajobra-
zami i  mnóstwem gatunków zwierząt. 
Goście dotrą tam prywatnie wynajętą 
łodzią. Po południu wycieczka na pusty-
nię Paracas – jedną z najbardziej suchych 
pustyń na świecie. Podziwianie pięknego 
krajobrazu połączone będzie z wysłucha-
niem opowieści o historii tego niezwykłe-
go regionu. 

Dzień 6. Paracas – Lima 
Po południu powrót do Limy i  nocleg 
w hotelu Miraflores Park Belmond. 

Dzień 7. Lima – Sacred Valley
Po śniadaniu goście zostaną przewiezie-
ni prywatnym samochodem na lotnisko 
w  Limie i  polecą do Cusco. Po przylocie 
przejazd do Sacred Valley i zakwaterowa-
nie w hotelu Tambo del Inka, Luxury Col-
lection na następne 3 noce. Święta Dolina 
Inków położona w Andach peruwiańskich, 
w pobliżu miasta Cusco, stanowiła niegdyś 
rdzeń imperium Inków. Została utworzona 
przez rzekę Urubamba i jej dopływy. W do-
linie znajduje się szereg stanowisk arche-
ologicznych związanych z kulturą inkaską. 
Tego dnia goście zwiedzą stanowisko ar-
cheologiczne Sacsayhuaman oraz Living 
Museum of Awanakancha. 

Dzień 8. Sacred Valley
Na ten dzień zaplanowano wizytę na 
słynnym targu Pisac, znanym z  lokalnego 
rzemiosła i najlepszych, świeżych produk-
tów. Można wybrać się na obiad w lokalnej 

Skarby Inków & Jezioro Titicaca 
Peru w 18 dni
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restauracji Hacienda Huayoccari słynącej 
ze znakomitej kuchni. Następnie wizyta 
w  przepięknym miasteczku Ollantaytam-
bo i  jego najważniejszych stanowiskach 
archeologicznych. Ollantaytambo – to 
forteca inkaska strategicznie usytuowana 
w północnej części tzw. Świętej Doliny In-
ków, jedna z najlepiej zachowanych osad 
Inków. Najbardziej znaną budowlą jest 
nigdy nieukończona Świątynia Słońca. 
Widoki w tej okolicy zapierają dech w pier-
siach.

Dzień 9. Sacred Valley
Po śniadaniu wizyta w  ruinach inkaskich 
w Moray. Następnie goście zwiedzą Maras, 
z jego skomplikowaną siecią nawadniania, 
która powstała w  czasach preinkaskich. 
Lunch w  Casa de Barro, gdzie można 
delektować się najlepszymi daniami re-
gionalnymi. Następnie goście odwiedzą 
Small Sacred Valley Village, w  której po-
znają historie o  życiu tutejszych miesz-
kańców przed setkami lat. To miejsce leży 
poza utartymi szlakami, więc raczej nie 
spotyka się turystów. 

Dzień 10. Sacred Valley – Machu  
Picchu 
Tego dnia gości czeka jedna z najbardziej 
niezwykłych i luksusowych podróży. Z Sa-
cred Valley udadzą się do Machu Picchu 
luksusowym pociągiem Belmond Hiram 
Bingham, który oferuje najwyższy poziom 
luksusu – najlepszą obsługę i najwykwint-
niejsze jedzenie. Powoli dolina Sacred 
zmieni się w bujne, zielone krajobrazy an-
dyjskich wiosek. Po przyjeździe zwiedza-
nie Machu Picchu. Zakwaterowanie w ho-
telu Belmond Sanctuary Lodge Machu 
Picchu (w opcji ze śniadaniami, obiadami 
i kolacjami) na 2 noce.

Dzień 11. Machu Picchu
Również ten dzień goście spędzą na tere-
nach Inków. Przewodnik zaproponuje wy-

cieczkę dostosowaną do preferencji gości. 
Może to być lekka wspinaczka do Inti Pun-
ku, Sun Gate lub trochę trudniejsze, np. na 
Huayna Picchu lub szczyt Machu Picchu, 
z którego rozciągają się najpiękniejsze wi-
doki.

Dzień 12. Machu Picchu – Cusco
Rano i  po południu czas wolny. Po połu-
dniu przejazd do Aguas Calientes, następ-
nie podróż pociągiem Hiram Bingham 
do Poroy, skąd prywatnym samochodem 
goście udadzą się do Cusco. Kolacja w po-
ciągu. Zakwaterowanie w Cusco, w hotelu 
Palacio Nazarenas, na 2 kolejne noce.

Dzień 13. Cusco
Goście zwiedzą jedno z  najpiękniejszych 
miast w  Peru – Cusco. Zwiedzanie roz-
poczną od Plaza de Armas w centrum mia-
sta, następnie odwiedzą między innymi 
katedrę w  stylu renesansowym oraz Co-
ricancha (świątynię Słońca). W programie 
kolacja w MAP Cafe (w cenie). 

Dzień 14. Cusco – jezioro Titicaca
Zapraszamy do pociągu Andean Explorer, 
który zabierze gości z Cusco nad jezioro Ti-
ticaca. Po przyjeździe do Puno przejazd do 
wspaniałego hotelu z widokiem na jezio-
ro. Kolejne 4 noce goście spędzą w Titilaka 
Lodge (z pełnym wyżywieniem).

Dzień 15.–17. Jezioro Titicaca
Czas wolny na relaks. Hotel Titilaka oferu-
je gościom bardzo szeroką gamę atrakcji. 
Podczas pobytu w kolejnych dniach prze-
widziane są prywatne wycieczki do Kanio-
nu Tinajani i na wyspę Amantani.

Dzień 18. Jezioro Titicaca – Puno
Po śniadaniu przejazd z hotelu na lotnisko 
w Puno i  lot do Limy, a następnie lot po-
wrotny do Europy lub kontynuacja podró-
ży w sąsiedniej Boliwii.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Jak każdy chyba ojciec, od dawna marzy-
łem, by wyruszyć z synem w fascynującą 
podróż. Sam na sam. Przeżyć przygodę i 
dzielić się nią tylko z nim właśnie. Sama 
myśl o tym była czymś fantastycznym. 
Postanowiłem więc pomysł zrealizować. 
Wybór padł na kraj odległy od Europy, 
położony w Ameryce Środkowej. Pole-
cieliśmy do Kostaryki! 

Z Poznania, w którym Maksymilian 
studiuje, łatwo dotrzeć do Berlina. Wy-
godnym pociągiem EIC dojechaliśmy do 
stolicy Niemiec. Mieliśmy wystarczającą 
ilość czasu, by porozmawiać podczas 
podróży. Po sympatycznym wieczorze 
w centrum tego pięknego miasta oraz 
spędzonej tam nocy z samego rana uda-
liśmy się na lotnisko. Lot liniami Iberia do 
Madrytu, następnie szybka (zaledwie po 
godzinie) przesiadka i kolejny etap po-
dróży, już do lotniska docelowego. Lot z 
Madrytu trwał 11 godzin. Zajęliśmy miej-
sca w klasie ekonomicznej. Obaj jesteśmy 
rosłymi mężczyznami, mieliśmy jednak 
wystarczającą ilość miejsca. Obsługa na 
pokładzie bardzo miła, dobry system 
rozrywki i dość bogata oferta filmów. Jak 
zawsze, obejrzałem „The Best Exotic Mari-
gold Hotel”. Polecam ten film! Nie nudzi-
liśmy się w swoim towarzystwie, znalazł 
się też czas na drzemkę, więc lot minął 
szybciej, niż się spodziewaliśmy.

W dość dobrej kondycji i bardzo do-
brym nastroju dotarliśmy do San José, 
stolicy Kostaryki. Zatrzymaliśmy się na 2 
noce w Costa Rica Marriott San Jose. 

Hotel bardzo przyjemny, z ładnym ogro-
dem, sporym basenem. Można tam miło 
spędzić czas. Miasto specjalnie nas nie 
oczarowało, ale warto je zwiedzić z prze-
wodnikiem, by poczuć klimat. Ma kilka 
perełek architektury, ciekawą historię, ale 
niczym szczególnym się nie wyróżnia. W 
dalszą drogę udaliśmy się nie byle jak, bo 
wypożyczonymi w BMW San Jose mo-
tocyklami serii GS. Frajda ogromna! Do 
tego mieliśmy świetnych przewodników, 
dzięki którym obejrzeliśmy wspaniałe 
miejsca widokowe, ale też wulkany. 

Pod koniec dnia dotarliśmy do punk-
tu, z którego przewieziono nas samocho-
dem 4x4 do Pacuare Lodge. Okolicz-
ności podróży były niezwykłe, a wręcz 
niesamowite. Zaczęło się niczym z filmu 
Tarantino. Skrzyżowanie pustych dróg 
z przydrożnym barem, w którym siedzi 
kilku lokalnych macho popijając ciepłe 
piwo wątpliwej jakości. Spoglądają na 
nas badawczo. Obcy (my). Oczywiście 
nie jest strasznie, po prostu poczuliśmy 
lokalny klimat. Czekający na nas kierow-
ca Hosé uśmiecha się radośnie, ukazując 
braki w uzębieniu. Jest miły, mówi jedy-
nie po hiszpańsku. I tę sztukę posiadł w 
bardzo ograniczonym stopniu, mimo że 
to jego język ojczysty. Wsiadamy ochoczo 
do pick-upa marki Toyota. Dodam, że do 
Pacuare można dotrzeć samochodem od 
niedawna. Ekstremalna jazda terenowa 
trwała ok. 30 minut. Gdy dojechaliśmy 
do rzeki, okazało się, że to nie koniec po-
dróży. Zostaliśmy przeciągnięci nad jej 

spienionym nurtem w dość prymitywnej 
gondoli. Miejsca w niej wiele nie było, 
mogliśmy zabrać tylko niewielki bagaż. 
Naszymi walizkami zaopiekował się za-
tem agent, który dostarczył je nam kilka 
godzin póżniej. 

Pacuare Lodge to luksusowe miejsce. 
Goście kwaterowani są w przestronnych 
i bardzo zadbanych drewnianych dom-
kach, z dużymi tarasami z hamakiem,  
z wielkimi i wygodnymi łóżkami z balda-
chimem oraz dużymi łazienkami w stylu 
safari z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
prysznicami. Domki nie mają prądu. 
Źródłem światła jest kilka świeczek. Okna 
bardzo dużych rozmiarów  nie posiadają 
szyb a jedynie moskitiery. Ma się uczucie 
bycia pośrodku dżungli. Słychać naturę 
która żyje i jest bardzo głośna. Żaby, pta-
ki, wszędobylskie jaszczurki, wydobywa-
jące groźne odgłosy małpy kongo ... jed-
nym słowem, jak to fantastycznie ujął Axl 
Rose - Welcome to the Jungle!  Spałem tam 
niczym niemowlę. 

W Pacuare kuchnia jest godna wy-
różnienia. Można by ją nazwać Jungle 
Gourmet - do tego posiadają tam wy-
bór niezłych win. Piękne widoki, bli-
skość natury, przemiły i kompetentny 
team, wybór aktywności i autentyczność  
- to wielkie atuty tego miejsca. Spę-
dziliśmy tam niezapomniane 3 dni, 
chodziliśmy po linach pod wodospa-
dami (najwyższy miał 30 m!), przypięci  
do stalowych lin, szybowaliśmy między 
konarami drzew niczym Batman lub Su-
perman, wędrowaliśmy po dżungli. Piękny 
czas, totalny wypoczynek i zjednoczenie  
z naturą! W Pacuare było wyjątkowo, fan-
tastycznie, autentyczna przygoda, ale 
z nutką luksusu. Można, nie rezygnując  
z wygód, powrócić do źródeł. Przynaj-
mniej ma się takie wrażenie. Wspaniale, 
że są jeszcze takie miejsca. 

Wymeldowanie i powrót do cywilizacji. 
Tylko jak? Rwącą rzeką. Rafting – 4 godzi-
ny, z przerwą na piknik w uroczym miejscu.  
Kolejne wyzwanie podjęte ochoczo.

Kostaryka, męska przygoda – 
czyli ojciec i syn na krańcu świata

Rafting, Pacuare Lodge
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Powoli, acz nieuchronnie, zbliżaliśmy 
się do cywilizacji. Maks w pewnym mo-
mencie zapytał: – Czy czujesz ten smród 
spalin? Faktycznie, w pobliżu przebie-
gała ruchliwa droga. Przez te 3 dni na-
sze nozdrza i płuca przyzwyczaiły się 
do świeżego powietrza. Takie zderzenie  
z cywilizacją daje do myślenia... 

Dotarliśmy do bazy i wzięliśmy prysz-
nic. Panowie z autem, które wcześniej 
wypożyczyliśmy, już czekali. Toyota Land 
Cruiser to idealny wybór na tamte drogi! 
Nasz rafting zakończył się w miejscowo-
ści Siquirres. Z naładowanymi pozytywną 
energią akumulatorami, uzbrojeni w do-
bry GPS udaliśmy się w drogę do Areal. 
Mieliśmy do pokonania, ok. 200 km, co 
zajęło nam niemal 5 godzin. Na drogach 
w Kostaryce panuje chaos, są spore korki. 
Jakość nawierzchni pozostawia miejsca-
mi wiele do życzenia. Po dość płynnym, 
aczkolwiek w dużym ruchu, pokonaniu 
pierwszej części drogi musieliśmy się za-
trzymać. Korek. Ludzie tutaj są niecierpliwi, 

a droga wąska, z rowami po obu stronach. 
Mimo to zaczęło się wyprzedzanie. Na-
gle okazało się, że na drodze z dwoma 
pasami zmieści się wielka amerykańska 
ciężarówka, 2 pick-upy, auto terenowe  
i 4 motocykle, wszystkie poruszające się 
w jedną stronę. Jak łatwo się domyślić, 
kierowcy z naprzeciwka również ruszyli. 
Sytuacja patowa. Na szczęście tutejszy 
temperament nie przejawia się w ostrzej-
szej formie i w końcu ktoś ustąpił. Dalej 
szło już gładko. 

Dojechaliśmy do Tabacon ok. 20:00.  
Noc mieliśmy spędzić w hotelu Nayara 
Springs. Okazało się, że hotel ten jest po 
prostu bajkowy! Przemiła obsługa, świet-
na atmosfera, piękne ogrody. Pokoje 
podstawowe są super, a suity z basena-
mi wspaniałe! Do tego wyjątkowy Wine 
Club, z którego nie chciało się wychodzić. 
Maksowi spodobało się w sushi bar więc 
tam zamówiliśmy po rolce. Naprawdę 
wyśmienite! Następnie udaliśmy się do 
kolejnej restauracji na główny posiłek. 
Bardzo, bardzo smacznie a naleśniki ku-
charz smażył przy naszym stoliku. Syci 
i szczęśliwi, po prysznicu usnęliśmy ni-
czym małe dzieci. To był bardzo ciekawy 
dzień zakończony w niezwykłym miejscu.

Po obfitym śniadaniu postanowiliśmy 
zrelaksować się po dniach spędzonych  
w dżungli. Chociaż Nayara oferuje bardzo 
ładne i dobrze wyposażone centrum SPA, 
ja wiedziałem, że w okolicy jest coś jesz-
cze lepszego. Pojechaliśmy do odległego  
o 3 minuty autem hotelu Tabacon. Tam-
tejsze SPA, godne najlepszych hoteli świa-
ta, znajduje się na wolnym powietrzu,  
w bujnym, pachnącym ogrodzie, zajmuje 
ogromną przestrzeń. Jest w nim wyjątko-
wy park wodny z gorącymi źródełkami,  
dla każdego i w każdym wieku. Park przeci-
nają minirzeczki z kaskadami. Nie mogłem 
uwierzyć, że to prawdziwa rzeka sztucz-
nie porozdzielana na odnogi, szczególnie  
że woda ma temperaturę 40–44 st. C!

Z deszczowego Tabacon udaliśmy 
się w kierunku półwyspu Papagayo. Dro-
ga wynajętym autem zajęła nam ok. 5h. 
GPS sprawował się dobrze więc nie było 
mowy o zgubieniu się. Jednak ogromny 
ruch i ciągłe korki potrafią zmęczyć. 

W odległości ok. 1h jazdy od Are-
nal odwiedziliśmy nie lada atrakcję, jaką  
są wiszące mosty nad lasem deszczowym 
w Parku Mistico. Dla chętnych wyzna-
czono 5 różnych tras, z najdłuższą na któ-
rej przebycie potrzeba ok. 2h. Wybraliśmy 
najdłuższą trasę i, dzięki naszemu prze-
wodnikowi, mimo ulewnego deszczu, 
było to bardzo ciekawe doświadczenie. 

Papagayo to sprywatyzowany pół-
wysep z luksusowymi willami, polem gol-
fowym oraz dwoma świetnymi hotelami. 
Warto podkreślić, że w tym miejscu zmie-
niliśmy strefę klimatyczną. Z deszczowej 
przez większość roku części centralnej 
przejechaliśmy do części suchej, gdzie 
opady nie są zbyt duże i występują głów-
nie od maja do sierpnia. W dodatku nie 
są całodniowe, lecz raczej nagłe i krótko-
trwałe. W okresie w którym my byliśmy, 
wieczorem temperatura spadała do ok  
30 st. C, w ciągu dnia przekraczała tą gra-
nicę.

Hotele o których wyżej piszę, to 
Hyatt Andaz 5*  w którym spędziliśmy  
1 noc oraz Four Seasons 5*lux, w któ-
rym byliśmy 2 noce. Do Papagayo naj-
bliżej jest z międzynarodowego lotniska  
w Liberii - zaledwie 30 minut. Lobby  
w hotelu Andaz na wjeździe robi ogrom-
ne wrażenie! Dotarliśmy tam po zmroku, 
co w połączeniu z iluminacją świetlną 
daje spektakularne wrażenie wkroczenia  
w 6* świat. Obsługa hotelu jest radosna  
i stara się pamietać indywidualne upodo-
bania klientów. Hotel leży bezpośrednio 
przy morzu i ma plażę; małą, piaszczystą 
i porośnięta niewielkimi drzewami więc 
jest trochę jak nad jeziorem. Nie brak 
tam też zbawiennego cienia. Natomiast  

na piękną piaszczystą plażę można doje-
chać w ciągu 5 minut hotelowym samo-
chodem.

Atutem Andaz są też 3 fantastyczne 
baseny, z których rozpościerają się pięk-
ne widoki, dobra kuchnia oraz luksusowe 
pokoje i suity, wszystkie z oknami wycho-
dzącymi na ocean. Atrakcyjne SPA ma 
prywatną strefę dla dorosłych z pięknym 
basenem i widokiem na ocean. W pobliżu 
znajduje się 18-dołkowe pole golfowe. 
Hotel ma też bardzo przyjemny bar z wi-
dokiem na morze oraz muzyką live. Zde-
cydowanie lukusowy ale na luzie. Jest też 
nieco tańszy niż sąsiedni Four Seasons. 

Po mile spędzonej dobie w tym 
uroczym Andaz udaliśmy się do hotelu 
Four Seasons (ok. 10 minut jazdy sa-
mochodem). Usytuowany jest na końcu 
półwyspu, który w najwęższym miejscu  
ma może 200 m. Z obu stron hotelu roz-
ciągają się bardzo ładne plaże. Na położo-
nej po wietrznej stronie są doskonałe wa-
runki do uprawiania sportów wodnych.

Tucan Andaz Peninsula Papagayo Resort
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Druga plaża jest bezwietrzna, spokojna, 
z bardzo łagodnym zejściem do ciepłego 
oceanu. To miejsce na relaks. Od hotelu 
oddzielona jest strefą zieleni szerokości 
może 10 m, na której rosną drzewa da-
jące kojący cień. Harcują po nich wesołe 
małpki. Trzeba uważać, bo potrafią zaglą-
dać do torebek. Hotel posiada 3 restau-
racje oraz bar. W trzech, trzypiętrowych 
budynkach znajdują się pokoje jednego 
standardu, z dużymi balkonami. Można 
zatrzymać się także w jednej z przepięk-
nych willi z 1, 2 lub 3 sypialniami, z każdej 
z nich podziwiając spektakularne wido-
ki. Przy hotelu znajduje się 18-dołkowe 
(wspomniane wcześniej) pole golfowe. 

Po opuszczeniu Four Seasons uda-
liśmy się w drogę powrotną do strefy 
deszczowej, na ostatni etap podróży. Noc 
przed wylotem zaplanowaliśmy spędzić 

w lesie deszczowym, w wyjątkowej, ma-
lowniczo położonej przy rzece El Silencio 
Lodge & SPA. Dla gości przygotowano 
tam komfortowe i gustownie urządzone 
apartamenty w wolno stojących dom-
kach. Łazienki wyposażono dodatkowo 
w jacuzzi, usytuowane na zewnętrznym 
tarasiku oraz prysznice wewnątrz i na ze-
wnątrz. Bardzo dba się tam o jakość wy-
żywienia. Jest tam duży ogród warzywny  
i 4 małe stawiki, w których pływają pstrą-
gi. Krystalicznie czysta woda ma wpływ 
na jakość mięsa. Tak pysznego pstrąga 
nie jadłem nigdy! Prócz tego hoduje się 
„happy chickens”, których celem życio-
wym jest gdakanie i znoszenie jajek. Na 
terenie nieruchomości znajdziemy też 
bardzo ładne SPA. Ciekawostka - to pierw-
szy hotel w Ameryce centralnej należący 
do prestiżowej sieci Relais & Chateaux. 

Po fantastycznej, niestety jednej tylko 
nocy, udaliśmy się na lotnisko San Jose. 
Przejazd zajął nam nieco ponad 1h. Tak 
właśnie zakończyła się nasza kostarykań-
ska przygoda. Wróciliśmy z niej szczęśliwi, 
bogaci o nowe wrażenia i doświadczenia. 
Zobaczyliśmy niesamowite i przepiękne 
miejsca w tak dalekim ale w sumie bliskim 
kraju. Miejscu stworzonym do turystyki. 
Jednak ważniejsze jest to, że ten wspól-
nie spędzony czas jeszcze bardziej nas do 
siebie zbliżył. Nie muszę się domyślać, jak 
odpowie mój syn na pytanie, kto jest jego 
najlepszym przyjacielem. On też wie,  
że jest moim. Wyjazd ten zostanie w na-
szej pamięci na zawsze, jako wspólna, 
męska przygoda. A już planujemy kolej-
ną!

Marek Mazur, Luxury Travel

Four Seasons - Papagayo Marek & Maks
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Dzień 1. San José
Przylot do San José. W terminalu będzie 
czekał na gości miejscowy przedstawiciel 
biura, z którym udadzą się do 5* hotelu 
Costa Rica Marriott. 

Dzień 2. Pacuare 
Wczesnym rankiem prywatny kierowca 
zawiezie gości na brzeg Pacuare (przejazd 
potrwa około 2,5 godziny; śniadanie w re-
stauracji w drodze). Spływ tą rwącą rzeką 
to niewątpliwie ekscytująca przygoda. 
Pacuare jest wprost stworzona do upra-
wiania raftingu i kajakarstwa górskiego. 
Płynie zapierającymi dech w piersiach 
kanionami. W tropikalnych lasach porasta-
jących jej brzegi żyją egzotyczne gatunki 
zwierząt, można tu spotkać m.in. małpy, 
jaguary, oceloty i mnóstwo ptaków. Pa-
cuare została uznana przez czytelników 
magazynu „National Geographic” za jedną  
z pięciu najpiękniejszych rzek świata.

Spływ potrwa 1–1,5 godziny. Następnie 
goście pojadą do Pacuare Lodge na obiad. 
Po krótkim odpoczynku mogą się udać na 
wycieczkę nad wodospady. Osoby, które 
nie skorzystają z opcji dodatkowej, mają 
czas wolny na relaks. Wieczorem zaprasza-
my na wyborną kolację w Pacuare Lodge. 
Mistrzowskie połączenie lokalnych skład-
ników według innowacyjnych przepisów 
zapewni niezwykłą kombinację smaków. 
Pięknie podane potrawy z butelką dobre-
go wina z hotelowej piwniczki, zaopatrzo-
nej w trunki z całego świata, będą praw-
dziwą ucztą. Warto wspomnieć, że domki, 
w których zostaną zakwaterowani goście, 

są obszerne i luksusowe, wyposażone w 
duże łazienki z prysznicami wewnątrz oraz 
na zewnątrz, nie mają jednak zasilania 
energią elektryczną. Z Wi-Fi i prądu moż-
na korzystać w lobby oraz w pozostałych 
miejscach wspólnych.

Dzień 3. Cordillera de Talamanca
Wspaniały, relaksujący poranek – śpiew 
ptaków i kojący szum pobliskiej rzeki. 
Po śniadaniu goście w towarzystwie 
prywatnego przewodnika udadzą się na 
wycieczkę do jednej z dolin pasma gór-
skiego Cordillera de Talamanca, gdzie 
odwiedzą plemię Cabécar. Poznają życie 
codzienne, tradycje i zwyczaje Indian. Po-
wrót do Pacuare Lodge na odpoczynek, 
kolację i nocleg.

Dzień 4. Pacuare – Arenal 
Po śniadaniu à la carte i opuszczeniu 
obozu goście rozpoczną kolejny dzień 
pełen wrażeń. Wyruszą na spływ rzeką 
(potrwa około 3,5 godziny), z obiadem w 
malowniczej scenerii. Następnie pojadą 
do Arenal (około 4,5 godziny) – regionu 
fascynujących krajobrazów, w którym 
leży jeden z najmłodszych, ale także naj-
bardziej aktywnych wulkanów Kostaryki, 
od którego pochodzi nazwa regionu. Po 
wycieczce goście pojadą do luksusowego  
5* Arenal Nayara Hotel & Gardens na noc-
leg.

Dzień 5. Tabacón Hot Springs  
Po śniadaniu goście wyruszą na ekscy-
tującą wyprawę po dżungli. Rozpocznie 
się przejażdżką gondolą (tzw. sky tram) 

trwającą około 20 minut (z możliwością 
postojów). Następnie dotrą do szerokie-
go tarasu widokowego w najwyższym 
punkcie rezerwatu Arenal, z doskonałym 
widokiem na las deszczowy, wulkan i po-
bliskie jeziora. Proponujemy także 30-mi-
nutową przechadzkę z przewodnikiem 
wybraną trasą. 

Po południu goście udadzą się z prywat-
nym przewodnikiem do Parku Narodo-
wego Wulkanu Arenal i gorących źródeł 
Tabacon, w których będzie można zażyć 
relaksującej kąpieli. Wycieczka trwa około 
2,5 godziny. Powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 6. Arenal – Płw. Papagayo
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 
goście zostaną przewiezieni do prowincji 
Guanacaste. Zamieszkają w luksusowym 
hotelu Four Seasons Papagayo Peninsula 
(przejazd zajmie około 3 godzin). 

Dzień 6.–8. Płw. Papagayo
Goście spędzą 2 noce na błogim wy-
poczynku, nad turkusowym Oceanem 
Spokojnym, z pięknymi zróżnicowanymi 
plażami, w otoczeniu parków narodo-
wych. Do dyspozycji wszelkie hotelowe 
udogodnienia.

Dzień 8. Płw. Papagayo – San José 
Prywatny przejazd na lotnisko Liberia  
i przelot do San José. Po przybyciu do sto-
licy goście zostaną przewiezieni na mię-
dzynarodowe lotnisko Juan Santamaría, 
skąd powrócą do Europy.

Luksusowa przygoda w dżungli
Kostaryka w 8 dni

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Mexico City
Na lotnisku w Mexico City przywita gości 
miejscowy przedstawiciel naszego biura. 
Z osobistym kierowcą pojadą do luksuso-
wego hotelu Las Alcobas. 

Dzień 2. Mexico City
Po śniadaniu goście udadzą się z prywat-
nym przewodnikiem na zwiedzanie mia-
sta. Zobaczą historyczne centrum stolicy 
Meksyku – pl. Zócalo Zócalo (oficjalnie 
Plaza de la Constitución), na którym znaj-
duje się m.in. Katedra Metropolitalna oraz 
Pałac Narodowy z  licznymi malowidłami 
ściennymi Diego Rivery, tzw. muralami. 
W otoczeniu pięknych budynków z epo-
ki kolonialnej znajdują się pozostałości 
najważniejszej budowli sakralnej Azte-
ków – Templo Mayor. Po południu goście 
zwiedzą Muzeum Antropologiczne, gdzie 
w  12 salach zgromadzono najdoskonal-
sze zbiory archeologiczne, poświęcone 
m.in. poszczególnym regionom Meksyku, 
a także cywilizacjom prekolumbijskim.

Dzień 3. Mexico City – Jukatan (Me-
rida) 
Rano osobisty kierowca zabierze gości 
na lotnisko, skąd udadzą się do Meridy 
w stanie Jukatan. Następnie zaplanowany 
jest przejazd do XVII-wiecznej hacjendy 
Temozón, przepięknie odrestaurowanej 
i zmienionej w elegancki 5* hotel. Goście 
będą mieli okazję odpocząć we wspania-
łych ogrodach, kąpać się w basenie i ce-

note*, skosztować lokalnych potraw oraz 
poddać się zabiegom w SPA.

Dzień 4. Jukatan (Merida) – Dzibil-
chaltún
Tego dnia proponujemy zwiedzanie 
z przewodnikiem Dzibilchaltún, starożyt-
nej siedziby Majów. Główną budowlą jest 
tzw. Świątynia Siedmiu Lalek. W miejsco-
wym muzeum można zobaczyć również 
stele z Uxmal i Chichén Itzá. Na obszarze 
stanowiska archeologicznego znajduje 
się cenote o  głębokości 40 m, natural-
na studnia, służąca niegdyś Majom jako 
zbiornik wody pitnej, a obecnie udostęp-
niona do kąpieli. Następnie z prywatnym 
przewodnikiem goście zwiedzą wspania-
le zachowane miasto Merida. Zobaczą 
m.in. katedrę, Muzeum Antropologiczne 
oraz eleganckie XIX-wieczne rezydencje.

Dzień 5. Jukatan
Wizyta w hacjendzie Sotuta de Peon i na 
znajdującej się tam plantacji agawy he-
nequen. Dla chętnych – kąpiel w cenote. 
Nocleg w hacjendzie Temozón.

Dzień 6. Jukatan – Park Narodowy 
Celestún
Wycieczka łodzią do Parku Narodowe-
go Celestún, podziwianie fauny i  flory, 
m.in. flamingów, oraz kąpiel w źródełku. 
Wizyta w  autentycznej wiosce rybackiej. 
Relaks na plaży i  lunch – owoce morza 
(dodatkowo płatny).

Luksus w krainie Majów 
Meksyk w 16 dni

*Cenote - naturalna studnia, służąca niegdyś Majom jako zbiornik wody pitnej, a obecnie udostępnio-

na do kąpieli.
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Dzień 7. Jukatan – Uxmal, hacjenda 
Xocnaceh
Dzień rozpocznie się zwiedzaniem z prze-
wodnikiem słynnego obiektu archeolo-
gicznego – Uxmal, miasta Majów. Goście 
zobaczą liczne zabytki, takie jak: pirami-
da schodkowa ze Świątynią Czarownika 
(Świątynia Wróżbity), Pałac Gubernatora, 
Dom Żółwi, ruiny budowli zwanych Do-
mem Mniszek, Dom Starej Kobiety oraz 
boisko do gry w pelotę. Następnie pojadą 
na lunch do hacjendy Xocnaceh – wy-
jątkowego zabytkowego miejsca, gdzie 
można cieszyć się wyśmienitym posił-
kiem. Po obiedzie odpoczynek w  base-
nie, zwiedzanie hacjendy lub po prostu 
czas na relaks.

Dzień 8. Jukatan 
Wykwaterowanie z  hacjendy Temozón 
i  przejazd do hacjendy San Jose. Czas 
wolny na wypoczynek.

Dzień 9. Jukatan – Mayapan, Cuza-
ma Cenotes 
Prywatna wycieczka do Mayapan – ośrod-
ka politycznego Majów na półwyspie Ju-
katan w okresie od około 1220 do 1440 r. 
n.e. Po zwiedzaniu przerwa na lunch (we 

własnym zakresie), a następnie zwiedza-
nie Cuzama Cenotes – możliwość kąpieli 
w krystalicznych wodach.

Dzień 10. Jukatan – Chichén Itzá
Zwiedzanie wspaniałego Chichén Itzá, 
gdzie goście zobaczą m.in. słynną pira-
midę, uznaną za jeden z siedmiu nowych 
cudów świata, oraz Świętą Studnię – ce-
note. Przejazd do Xocempich i możliwość 
kąpieli w  krystalicznych wodach cenote 
oraz lunch w pięknej scenerii.

Dzień 11.–15. Riviera Maya
Wyjazd w kierunku Riviera Maya. Po dro-
dze wizyta w  niezwykłej, słynącej z  żół-
tych budynków miejscowości Izamal, 
znajdującej się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Lunch w  znanej 
restauracji El Kinich (dodatkowo płat-
ny). Następnie przejazd do luksusowego 
hotelu z  oferty Luxury Travel na Riviera 
Maya, odpoczynek na jednej z  najpięk-
niejszych plaż świata i kąpiele w przejrzy-
stej wodzie.

Dzień 16. Riviera Maya
Przejazd na lotnisko w  Cancún i  powrót 
do Polski.

Koszt podróży: od 5500$/1 os. przy 4 uczestnikach, od 6700$ /1 os. przy 2 uczestnikach

Cena wycieczki obejmuje: usługi anglojęzycznego przewodnika, prywatne przejazdy 
z szoferem, atrakcje i wstępy do obiektów, obiad w Cenote Xocempich, wodę butelkowa-
ną i napoje podczas przejazdów i wycieczek, podatki i ubezpieczenia.

Koszty dodatkowe: loty międzynarodowe, usługi przewodnika i kierowcy, posiłki i napo-
je, wydatki osobiste. 19



Dzień 1. Sydney
Po przylocie do Sydney goście zostaną 
powitani przez naszych przedstawicieli 
i  przewiezieni prywatnym samochodem 
do hotelu Four Seasons Sydney. Zatrzy-
mają się w  pokoju Deluxe Full Harbour, 
z  którego rozpościera się widok na dwa 
największe symbole Sydney, czyli gmach 
Sydney Opera oraz most Harbour Bridge. 
Four Seasons jest najlepszym hotelem 
w  mieście i  stanowi doskonałe miejsce, 
aby czas w  Sydney spędzić z  największą 
klasą.

Dzień 2. Sydney
Zaplanowaliśmy trwające pół dnia zwie-
dzanie Sydney. Doświadczeni i pełni pasji 
przewodnicy zapoznają gości z  historią 
miasta i  oprowadzą po najstarszej dziel-
nicy The Rocks, a także po znanych z bu-
tików z modną odzieżą dzielnicach Wool-
hara oraz Double Bay. Sydney to świetne 
miejsce na zakupy, ale nie tylko. Przy 
Circular Quay można znaleźć doskonałe 
restauracje, a – żeby zbudować pełny ob-
raz miasta – na pewno warto odwiedzić 
także miejską plażę. Sydney to tętniące 
energią miasto, które ma do zaoferowa-
nia moc wrażeń.

Dzień 3. Sydney
Będąc w  Sydney, koniecznie należy po-
znać miasto od strony wybrzeża. Pole-
camy trwającą pół dnia wycieczkę po 
zatoce, tzw. Sydney Harbour Luxury  Sai- 
ling. To najlepsza okazja do zrobienia 

zdjęć gmachu Opery, mostu Harbour 
Bridge oraz całego wybrzeża Sydney. Na 
pokładzie jachtu gościom zostanie po-
dany lunch oraz wino. Jeżeli będą mieli 
ochotę na nurkowanie w orzeźwiających 
wodach zatoki, na pokładzie dostępny 
będzie sprzęt do snorkelingu. Dzięki tej 
wycieczce można poznać miasto z  zu-
pełnie innej strony. Będzie to także dobra 
okazja do złapania promieni słonecznych 
i  poczucia na sobie odświeżającej mor-
skiej bryzy. Wszystko to na luksusowym 
jachcie.

Dzień 4. i 5. Wolgan Valley
Po śniadaniu goście przejadą malowniczą 
trasą wiodącą przez Góry Błękitne, które 
zawdzięczają swoją nazwę poświacie 
tworzonej przez unoszące się w  powie-
trzu cząsteczki olejków eterycznych eu-
kaliptusa. Goście dotrą do luksusowego 
hotelu Emirates Wolgan Valley, który 
zajmuje powierzchnię ponad 1,5 ha. To 
unikalny resort, który pozwoli w pełni do-
świadczyć wyjątkowości tej części Austra-
lii. Miejsce ukryte pośród niepowtarzal-
nych krajobrazów. Jego niepowtarzalna 
koncepcja pozwala na bezpośredni kon-
takt z przyrodą w eleganckiej i komforto-
wej atmosferze.

Dzień 6.–8. Sydney – Wyspa Kangura
Rano goście przejadą na lotnisko w Syd-
ney,   skąd    polecą   na   południe   kraju,  
do Adelajdy.  Następnie lot awionetką na 
Wyspę Kangura, gdzie zostaną powitani i 

przetransportowani do Seascape Lodge. 
Jeżeli przyjęlibyśmy skalę używaną do 
oceniania hoteli, bez wątpienia tutejsza 
przyroda sklasyfikowana zostałaby jako 
pięciogwiazdkowa. Podczas pobytu go-
ście będą mieli zagwarantowane pełne 
wyżywienie oraz 2 dni wycieczek pro-
wadzonych przez wykwalifikowanych 
przewodników. To znakomita okazja do 
zapoznania się z naturalnym krajobrazem 
wyspy: skalistym wybrzeżem, piaszczy-
stymi plażami, czerwonymi formacjami 
skalnymi i dzikimi parkami narodowymi. 
Wyjątkowa jest także tutejsza fauna: foki, 
delfiny, wiele gatunków ptaków oraz 
oczywiście kangury.

Dzień 9. i 10. Flinders Ranges
Następny punkt programu ma na celu 
przybliżyć gościom jeszcze inne oblicze 
Australii. Rankiem powrócą awionetką do 
Adelajdy, skąd wyruszą w czterogodzinną 
podróż na północ, do Flinders Ranges. To 
największy łańcuch górski w  Australii. 
Goście zatrzymają się w  Arkaba Station 
– miejscu jeszcze bardziej dzikim 
i niedostępnym dla przeciętnego turysty, 
wysoko cenionym przez doświadczonych 
podróżników. W skrócie opisuje się ją jako 
"luksus w  środku dzikiego buszu". Dom 
przeznaczony dla gości wybudowany 
został w 1851 r. i ma jedynie pięć sypialni. 
Jest to oaza spokoju, ciszy i  komfortu. 
Każdy pokój wykończono i  udekoro-
wano naturalnymi materiałami. W czasie 
pobytu w Arkabie zorganizowane zostaną 

Powrót do Edenu 
Australia w 18 dni
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prywatne wycieczki po zapierających 
dech w piersiach terenach rezerwatu.

Dzień 11. Barossa
Australia słynie z  produkcji najlepszych 
win na świecie. Z  tego właśnie względu 
następny dzień goście spędzą w regionie 
winiarskim Barossa. Zatrzymają się w naj-
lepszym butikowym hotelu w  regionie 
– The Louise. To doskonała baza wypado-
wa do miejscowych winiarni, słynących 
z  klasycznego wina Shiraz. Barossa jest 
regionem znanym także z  przepięknych 
krajobrazów oraz wyśmienitego jedzenia.

Dzień 12. Queensland
Rano z  lotniska w  Adelajdzie goście po-
lecą do Cairns, w Queensland, w północ-
no-wschodniej części kontynentu. Z  lot-
niska zostaną przewiezieni prywatnym 
samochodem do eco-hotelu Silky Oaks 
Lodge. Obóz usytuowany jest nad rzeką 
Moosman, otoczony tropikalnym lasem. 
Ta niecodzienna lokalizacja sprawia, że 
jest miejscem idealnym do wypraw po 
naturalnym tropikalnym terenie. Przez 
pierwsze 12 dni goście mieli okazję po-
znać najrozmaitsze oblicza Australii, tro-
pikalne Silky Oaks będzie doświadcze-
niem zupełnie odmiennym.

Dzień 13. Queensland – Daintree 
Forest
Po śniadaniu w  Silky Oaks goście wyru-
szą na trwające pół dnia safari w  towa-
rzystwie przewodnika, by poznać uroki 
lasu tropikalnego Daintree. To najstarszy 
na świecie las tropikalny, rosnący w tym 
miejscu od 110 mln lat. Podczas safari 

przewidziano pływanie canoe po rzece, 
a  także obserwację krokodyli. Doświad-
czeni przewodnicy pomogą zgłębić se-
krety lokalnej przyrody.

Dzień 14.–17. Hayman Island
Rankiem goście przejadą na lotnisko 
w  Cairns i  polecą na Hayman Island. To 
część archipelagu Whitsundays – miejsce 
cieszące się renomą jednego z  najpięk-
niejszych na świecie odcinków tropikal-
nego wybrzeża. Goście spędzą 4 noce 
w bajecznej scenerii, z turkusowymi wo-
dami i białym piaskiem. 

Resort One & Only Hayman Island po-
łożony jest na Wielkiej Rafie Koralowej, 
czyli największej na świecie pojedynczej 
strukturze wytworzonej przez organi-
zmy żywe. One & Only Hayman Island  
to oaza luksusu i spokoju, doskonałe miej-
sce do wypoczynku na plaży oraz nurko-
wania. Powstanie resortu jest najświeższą 
sensacją na rynku luksusowej turystyki. 
Długo wyczekiwane otwarcie nastąpiło 
w  lipcu 2014 r. W hotelu ogromną wagę 
przykłada się do wysokiej jakości wy-
żywienia. Innowacyjna kuchnia oferuje 
szeroką gamę kulinarnych doświadczeń. 
Goście zakwaterowani zostaną w pokoju 
Hayman Ocean View Room. To super-
luksusowy przestronny pokój, z  prywat-
nym balkonem i przepięknym widokiem  
na ocean.

Dzień 18. Hayman Island 
Tego dnia zakończy się australijska przy-
goda. Zorganizujemy dla gości przejazd 
na lotnisko oraz lot powrotny do Polski.

Koszt podróży: od 18 500 AUD /1 os.

Cena wycieczki obejmuje: 
zakwaterowanie, prywatne przejazdy lądowe oraz wybrane przeloty.

Na życzenie możemy rozszerzyć program o pobyt przez dwie noce w centrum Au-
stralii, w  wyjatkowym resorcie Longitude 131.  Leży on u podnóża monolitu Uluru 
-świetej góry Aborygenów ( góra zwana również Ayers Rock). Pobyt przez dwie noce,
z pełnym, wysokiej klasy wyżywieniem, włącznie z napojami alkoholowymi oraz 
lokalnymi wycieczkami, kosztuje dodatkowo 2500 AUD od osoby.
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Dzień 1. Delhi
Na lotnisku w Delhi powita gości kwiata-
mi prywatny przewodnik i kierowca. Prze-
jazd do Taj Palace, znakomitego hotelu 
w centrum miasta. Po śniadaniu i krótkim 
odpoczynku goście wyruszą na zwiedza-
nie stolicy Indii. Zobaczą między innymi 
stare miasto i  imponujący Czerwony Fort 
pochodzący z  czasów Mogołów. Następ-
nie wizyta w Raj Ghat, gdzie znajduje się 
mauzoleum Mahatmy Gandhiego – naj-
ważniejszej postaci współczesnych Indii 
– i gdzie jego ciało zostało poddane kre-
macji w 1948 r. Warto odbyć przejażdżkę 
rikszą (tuk-tukiem) wąskimi uliczkami 
starego miasta. Wbrew pozorom jest eks-
tremalnym przeżyciem – poczujecie to, 
mijając inne pojazdy w odległości 15 cm. 
Ostatnim punktem zwiedzania starego 
miasta będzie największy meczet w  In-
diach – Dżama Masdżid (Meczet Piątko-
wy), który pomieści nawet 25 tysięcy ludzi. 
Wieczorem zapraszamy na pokaz „światło 
i dźwięk” do Czerwonego Fortu.

Dzień 2. New Delhi
Kolejny dzień poznawania niezwykłego 
miasta, którego populacja sięga 19 mln 
ludzi. Dziś nowa część Delhi: Pałac Prezy-
dencki, Brama Indii oraz parlament, Gale-
ria Sztuki Nowoczesnej, Connaught Place 
– jedno z  najbardziej ruchliwych miejsc 
w  mieście, gdzie spotykają się wszystkie 
jego najważniejsze ulice. Goście zwiedzą 
również Muzeum Narodowe, wspaniale 
ukazujące przekrój kulturowy i  historycz-
ny całej Azji Południowej. Chętni będą 
mogli obejrzeć zbiory Muzeum Tybetu. 
Po południu spacer po Ogrodach Lodich 

i  wizyta w  mauzoleum Humajuna, które 
było pierwowzorem Tadż Mahal. Delhi to 
miasto wielu religii, dlatego goście zwie-
dzą liczne meczety, świątynie sikhów oraz 
hinduskie i buddyjskie. Wszystkie te kultu-
ry i religie – tak różne od siebie – współist-
nieją tu od wieków bez większych konflik-
tów. Wieczorem zapraszamy na występy 
w prestiżowym Auditorium Delhi Kamani.  

Dzień 3. New Delhi – Agra
Po śniadaniu przejazd z  prywatnym kie-
rowcą z  Delhi do Agry. Po dotarciu do 
miasta nastąpi zakwaterowanie w  luksu-
sowym 5* hotelu, w apartamencie z wido-
kiem na Tadż Mahal. Po południu wizyta 
w  najsłynniejszym miejscu w  Indiach – 
Tadż Mahal, który nazywany jest świątynią 
miłości i zaliczany do siedmiu cudów świa-
ta. Wieczorem romantyczna kolacja przy 
świecach, z  widokiem na ten niezwykły 
pomnik miłości.

Dzień 4. Agra – Dżajpur
Po śniadaniu goście zwiedzą fort w Agrze, 
który jest jeszcze bardziej imponujący od 
tego w  Delhi. Następnie przejazd z  pry-
watnym kierowcą do Dżajpuru – Różowe-
go Miasta. Goście zatrzymają się w hotelu 
Rambagh Palace, gdzie każdy jest witany 
niczym prawdziwy maharadża! To prze-
piękny pałac, który już samym wystrojem 
wprawia w  zachwyt. Ten dzień przezna-
czony jest na odpoczynek, a  wieczorem 
zapraszamy na pokaz tańca i kolację w ho-
telu.

Dzień 5. Dżajpur
Dzień rozpocznie się od zwiedzania miasta 

Radżasthan & pałace TAJ 
Indie Północne w 18 dni 
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i  jego najważniejszych zabytków: Hawa 
Mahal, czyli Pałacu Wiatrów, i obserwato-
rium astronomicznego z XVII w. – z zega-
rem słonecznym o wysokości prawie 30 m. 
Dżajpur to też idealne miejsce na zakupy 
– warto zaopatrzyć się w przepiękną biżu-
terię z  minerałami indyjskimi, eleganckie 
paszminy lub drewniane figurki różnych 
bogów. Alternatywą jest oglądanie meczu 
polo na słoniach.

Dzień 6. Dżajpur
Na ten dzień zaplanowano zwiedzanie 
jednego z  najsłynniejszych fortów w  In-
diach – Amber Fortu w Dżajpurze. To cud 
radżasthańskiej   architektury,   ma   około 
11 km długości i jest niezwykle imponują-
cy. Dla chętnych wjazd do fortu na pięknie 
udekorowanych słoniach. Opcjonalnie 
zwiedzanie wioski Sanganer, położonej 
niedaleko Dżajpuru, z  wieloma świąty-
niami, między innymi Kriszny. Wieczorem 
zapraszamy na zabiegi w znakomitym ho-
telowym SPA.

Dzień 7. i 8. Dżajpur – Dżodhpur
Poranny przejazd do Dżodhpuru – Błękit-
nego Miasta, położonego na granicy stanu 
i pustyni Thar. Znajdują się tu urocze stare 
domy i budowle w kolorze niebieskim, co 
robi ogromne wrażenie. Wieczorem czas 
wolny w  hotelu Umaid Bhawan Palace. 
W  kolejnych dniach dalszy ciąg zwiedza-
nia miasta. Wieczorami i rano hotel zapra-
sza na wiele atrakcji przygotowanych dla 
gości, między innymi wspaniałe masaże 
i  zabiegi w  SPA, a  także zajęcia jogi i  grę 
w polo.

Dzień 9. Dżodhpur – Udajpur
Po śniadaniu przejazd przez malownicze 
rejony Radżasthan do miasta jezior – Udaj-
puru. To jedno z  najbardziej urokliwych 
miast w Indiach, wpisane na Listę Świato-

wego Dziedzictwa UNESCO. Nocleg w Taj 
Lake Palace, należącym do najbardziej 
niezwykłych hoteli świata, położonym na 
środku jeziora!

Dzień 10. i 11. Udajpur
Po śniadaniu goście rozpoczną dwudnio-
we zwiedzanie pięknego Udajpuru. Głów-
nym punktem jest City Palace, obecnie 
imponujące muzeum. Goście będą także 
w muzeum samochodów, w którym więk-
szość eksponatów należała do mahara-
dżów z Udajpuru. Wieczorem zapraszamy 
na rejs łodzią po jeziorze Pichola oraz kola-
cję na środku jeziora, z zapierającym dech 
w piersiach widokiem na miasto. Drugiego 
wieczoru polecamy niezwykłe doświad-
czenie – zabiegi SPA na łodzi oraz spektakl 
taneczny na dziedzińcu hotelowym. 

Dzień 12. i 13. Udajpur – Bombaj 
Po śniadaniu prywatny kierowca zabierze 
gości na lotnisko, skąd polecą do Bomba-
ju. Zapraszamy do zwiedzania licznych za-
bytków miasta, przede wszystkim świąty-
ni Laxmi, Bramy Indii, pięknego budynku 
głównego dworca kolejowego, fontanny 
Flory i  wielu innych wspaniałych miejsc. 
Polecamy również spacer uliczkami sta-
rego Bombaju, by zobaczyć katedrę i naj-
starsze kramiki, w  których warto zrobić 
zakupy. Nocleg w hotelu Taj Mahal Palace.

Dzień 14. - 17. Bombaj – Goa
Po śniadaniu i  wykwaterowaniu, w  to-
warzystwie prywatnego kierowcy goście 
udadzą się na lotnisko w Bombaju i polecą 
na Goa. Wypoczynek w luksusowym hote-
lu Taj Exotica, w którym spędzą 4 noce.

Dzień 18. Goa
Wykwaterowanie z  hotelu i  lot powrotny 
do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od ilości osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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The Golden Chariot
Indie  

Wybierz się w fantastyczną podróż niezwykłym pocią-
giem i odkryj bajkowe pałace, dziką przyrodę i złociste 
plaże południa Indii. Pociąg utrzymany jest w styliza-
cji królewskiej, ale z wieloma nowoczesnymi udogod-
nieniami. Każdy wagon ma w  pełni klimatyzowane 
przedziały, w  każdym zapewniono bezprzewodowy 
dostęp do Internetu, są w nich telewizory LCD z DVD 
i telewizją satelitarną, szafy, biurka z toaletką oraz pry-
watne, luksusowo wyposażone łazienki. W  pociągu 
znajdują się 2 restauracje serwujące dania wegeta-

riańskie i tradycyjne indyjskie specjały. Jest tu również 
elegancki salonik, gdzie oferowane są najprzedniejsze 
trunki, a czas gościom umilają występy artystów. Je-
żeli zajdzie potrzeba załatwienia spraw biznesowych, 
można to zrobić w wagonie konferencyjnym. Dla re-
laksu przygotowano wagon SPA z dwoma przedziała-
mi do wykonywania masaży i zabiegów czerpiących 
ze starożytnej ajurwedy oraz w  pełni wyposażoną 
siłownię. Usiądź wygodnie i odpoczywaj, chłonąc eg-
zotyczne piękno południowych Indii.

Fascynująca podróż przez najwspa-
nialsze miejsca światowego dzie-
dzictwa w południowych Indiach.

Dzień 1. Bangalore
W południe zameldowanie oraz lunch  
w  luksusowym  hotelu  The Leela  Palace  
w Bangalore. O  godzinie 15.00 zapla-
nowano wycieczkę ze zwiedzanieiem 
pałacu sułtana Tipu, Świątyni Byka oraz 
ogrodu Lal Bagh. O  20.00 przyjazd na 
stację kolejową Yeshwantpur, tradycyj-
ne powitanie i  przejście do przedziałów. 
Obiad serwowany w pociągu The Golden 
Chariot. O  21.00 wyjazd do Mysore, do-
kąd pociąg dotrze o 23.30. Alternatywny 
plan dnia zakłada pominięcie zwiedzania 
Bangalore i przeznaczenie tego czasu na 
poznawanie tradycyjnej sztuki, ceramiki 
i  medycyny ludowej oraz codziennego 
życia i  zabaw mieszkańców indyjskiej 

wioski. Goście wybierający tę opcję zo-
staną zameldowani w  ekologicznym 
ośrodku przy wiosce.

Dzień 2. Bangalore − Kabini/
Bandipur
Po śniadaniu wyjazd do Kabini/Bandipur. 
O  13.00 goście dotrą do ośrodka Jungle 
Lodge, gdzie podany zostanie lunch. Po 
posiłku wyjazd na safari w dżungli oraz rejs 
łodzią. Powrót w  godzinach wieczornych 
na kolację i nocleg.

Dzień 3. Kabini/Bandipur − Mysore
Śniadanie i wyjazd do Mysore. Lunch po-
dany w pociągu, a po dotarciu na miejsce, 
− zwiedzanie pałacu w Mysore oraz kró-
lewskiej fortecy na wyspie Srirangapatna. 
O  19.00 goście dotrą do pałacu Lalitha 
Maral, gdzie odbędzie się wieczorek in-
dyjski oraz podana zostanie kolacja.

Dzień 4. Mysore − Hassan 
Wczesnym rankiem wyjazd z  Mysore 
do Hassan, dokąd pociąg dotrze o  8.00. 
Zwiedzanie budowli w Shravanabelagola 
(wymaga wspinaczki po 700 schodach, 
by móc w  pełni docenić kunszt archi-
tektoniczny; osobom, które nie czują 
się na siłach pokonać tę wysokość, bez 
dodatkowej opłaty zostaną zapewnione 
lektyki). Lunch podany w pociągu. Po po-
łudniu wyjazd do Belur i  Halebid, gdzie 
goście zwiedzą piękne hinduistyczne 
świątynie. Wieczorem wyjazd do Hospet. 
Kolacja podana podczas podróży.

Dzień 5. Hassan − Hospet
O poranku przyjazd do Hospet. Po śnia-
daniu wycieczka do XIV-wiecznych ruin 
miasta Hampi oraz wizyta na miejsco-
wym bazarze rękodzieła. Powrót do 
pociągu, a  po południu zwiedzanie naj-

piękniejszych lokalnych świątyń. Kolacja 
podana w pociągu.

Dzień 6. Hospet − Badami − Patta-
dakal
Wczesnym rankiem wyjazd z  Hospet do 
Badami, dokąd pociąg przybędzie o 8.30. 
Po śniadaniu goście wyruszą na zwiedza-
nie jaskiń Badami i  świątyni Pattadakal. 
Po południu wyjazd do Goa. Podczas po-
dróży goście mogą odpocząć, korzystając 
ze SPA i siłowni. Kolacja podana w pocią-
gu. Wyjazd w kierunku Goa.

Dzień 7. Goa
Śniadanie podane podczas podróży.  
Po dotarciu do końcowej stacji na dworcu 
Vasco Da Gama na Goa − oficjalne poże-
gnanie gości przez całą załogę pociągu.

Z Bangalore do Goa w 7 dni

Pociąg wyrusza w  wybranych terminach w  poniedziałek z  Bangalore i  kończy bieg  
w Goa w niedzielny poranek.
Terminy 2015/2016: 19.10.2015; 9.11.2015; 7.12.2015; 28.12.2015; 18.01.2016, 
15.02.2016, 14.03.2016.

Cena: od 4000 $
Cena 7-dniowej podróży 1 osoby w kabinie 2-osobowej Deluxe, obejmuje wszystkie 
podatki, koszty zwiedzania i wycieczek z przewodnikiem, opcje Full Board – 3 posiłki 
dziennie.
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Maharajas’ Express

Najsłynniejszy pociąg w Indiach, idealny dla najbardziej wyma-
gających. Zapewnia znakomity serwis, luksusowe przedziały, 
posiłki na najwyższym poziomie. Kursuje na wielu trasach, ale 
najciekawsza i najpopularniejsza jest „Indian Splendour” – naj-
bardziej różnorodna ze wszystkich, ponieważ prowadzi przez 
wiele rejonów. Trasa rozpoczyna się w Delhi, skąd pociąg kieruje 
się do Agry. Następnie przemierza Radżasthan i  jego najważ-
niejsze punkty: Dżajpur, Udajpur i  Dżodhpur. Po opuszczeniu 
Radżasthanu Maharajas’ Express zmierza na południe, do miej-
scowości Balasinor, i kończy trasę w słynnym Bombaju.

Terminy w 2016 r.: I – 9; II – 6; III – 5; IV – 2; X – 15; XI – 12; XII – 10.

Cena: od 6100 $
Cena 8-dniowej podróży 1 osoby w kabinie 2-osobowej Delu-
xe, obejmuje wszystkie podatki, koszty zwiedzania i wycieczek 
z przewodnikiem, opcje Full Board – 3 posiłki dziennie z napo-
jami i alkoholami.

Palace on Wheels

To prawdziwy Pałac na Kołach, jak wskazuje nazwa wprowadzo-
na przez rodzinę królewską w  1982 r. Ponieważ jednak wciąż 
dodawano nowe udogodnienia, np. klimatyzowane wagony 
i dodatkowe salony, pociąg w pierwszą trasę ruszył w 1995 r. i do 
dziś cieszy się ogromną popularnością. Palace on Wheels skła-
da się z  14 stylizowanych wagonów, w  których prócz komfor-
towych kabin znajdują się również bar, biblioteka i restauracja. 
Został uznany za jeden z  dziesięciu najlepszych luksusowych 
pociągów na świecie. 

Pociąg rozpoczyna bieg w New Delhi i kieruje się na południo-
wy zachód, do Dżajpuru w Radżasthanie. Kolejnymi ważniejszy-
mi punktami na trasie są: przepiękne miasto jezior – Udajpur, 
Dżajsalmer, Dżodhpur, Bharatpur. Następnie pociąg powraca do 
Agry, by pasażerowie tę wspaniałą podróż zakończyli podziwia-
niem widoku Tadż Mahal.

Terminy w 2016 r.: I – 6, 13, 20, 27; II – 3, 10, 17, 24; III – 2, 9, 16, 
23, 30; IV – 6, 13, 20, 27; IX – 7, 14, 21, 28; X – 5, 12, 19, 26; XI – 2, 
9, 16, 23, 30; XII – 7, 14, 21, 28

Cena: od 3100 $
Cena 8-dniowej podróży 1 osoby w kabinie 2-osobowej, obej-
muje wszystkie podatki, koszty zwiedzania i wycieczek z prze-
wodnikiem, opcje Full Board – 3 posiłki dziennie.

Indie

Indie
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Dzień 1. Pekin
Po przybyciu do Pekinu goście zostaną 
powitani przez przewodnika i  przewie-
zieni prywatnym transportem do hotelu 
Waldorf Astoria, gdzie spędzą następne 
4  noce. Po południu zaplanowano czas 
wolny, przeznaczony na odpoczynek po 
długim locie. Podczas całego pobytu w Pe-
kinie do dyspozycji gości będzie przewod-
nik z samochodem.

Dzień 2. Pekin 
Całodzienne zwiedzanie Pekinu, które roz-
pocznie się od przejazdu przez centrum 
metropolii w  kierunku placu Tiananmen, 
na którym znajduje się siedziba chińskie-
go parlamentu. Następnie przejście przez 
Bramę Niebiańskiego Spokoju, skąd Mao 
ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Lu-
dowej w 1949 r., i zwiedzanie Zakazanego 
Miasta – dawnej siedziby cesarskich dyna-
stii Chin. Po obiedzie w Capital M Restau-
rant, z  przepięknym widokiem na plac 
Tiananmen, goście odwiedzą dzielnicę 
Hutongów słynącą z  wąskich uliczek oraz 
zabytkowych dziedzińców i domów. Prze-
jadą się też tradycyjną rikszą, by poczuć 
swoistą atmosferę dzielnicy. Po południu 
goście będą mieli niepowtarzalną okazję 
spędzić czas w jednym z domów w dziel-
nicy Hutongów, gdzie poznają życie miesz-
kańców oraz lokalną kuchnię. 

Dzień 3.-4. Pekin 
W następnych dniach goście zwiedzą słyn-
ny Wielki Mur Chiński oraz 798 Art District, 
dzielnicę sztuki współczesnej lokalnych ar-
tystów, w której dawniej była zlokalizowa-

na fabryka wojskowa. Następnym punk-
tem dnia będzie wizyta w Świątyni Niebios, 
do której przybywali cesarze Chin, by mo-
dlić się o obfite zbiory. Obecnie mieszkań-
cy przychodzą tam rankiem na ćwiczenia 
tai-chi i  tańca ballroom – zapewniamy 
możliwość uczestnictwa w  lekcji tai-chi u 
naszego mistrza. Potem goście udadzą się 
na targ Silk & Pearl Market, gdzie warto ku-
pić pamiątki, przydadzą się umiejętności 
negocjacyjne. Kolejnym punktem zwie-
dzania będzie Pekińskie ZOO. Goście zoba-
czą m.in. pandę wielką, jedną z około 1800 
żyjących na świecie. Po obiedzie w restau-
racji Bai Family Mansion zwiedzanie Impe-
rial Summer Palace, symbolu bogactwa, 
którym otaczali się cesarze Chin. 

Dzień 5. Pekin – Pingyao 
Rankiem przejazd na lotnisko w  Pekinie 
i  lot do miasta Taiyuan. Po przybyciu na 
miejsce goście zostaną powitani przez 
lokalnego przewodnika i  przewiezieni 
do miasta Pingyao. Podróż zajmie około 
1,5 godziny. Zakwaterowanie w hotelu The 
Jing’s na 2 kolejne noce.

Dzień 6. Pingyao
Zwiedzanie fascynującego, dobrze zacho-
wanego miasta z okresu dynastii Ming. Go-
ście zwiedzą Ancient City Wall i  Risheng-
chang Draft Bank, pierwszy chiński bank. 
Po południu zaplanowano czas wolny na 
samodzielne odkrywanie uroków miasta.

Dzień 7. Pingyao – Xian 
Po śniadaniu goście opuszczą Pingyao 
i udadzą się do The Chang Family Compo-

und, które jest doskonałym przykładem 
ścisłych związków rodzinnych, które ist-
niały w  tej części Chin. Relacje rodzinne 
bardzo korzystnie wpływały na działal-
ność handlową, zapewniając uczestnikom 
transakcji znaczne bogactwo. Kolejnym 
etapem podróży jest przejazd na lotnisko 
Taiyuan i lot do Xian. Po przybyciu na miej-
sce goście zostaną powitani przez lokalne-
go przewodnika i  przewiezieni do hotelu 
Sofitel, w którym spędzą 2 noce.

Dzień 8. Xian 
Najważniejszym punktem wizyty w  Xian, 
a może nawet każdej wyprawy do Chin, jest 
oglądanie Terakotowej Armii, a także miej-
sca, gdzie została niedawno odkryta. Go-
ście udadzą się do mauzoleum pierwszego 
cesarza Chin – Qin Shihuang, a następnie 
zobaczą samych żołnierzy Terakotowej 
Armii, która miała strzec jego grobowca. 
Nasza wycieczka ma specjalny dostęp do 
niższej platformy widokowej, z  której go-
ście będą mogli podziwiać wojowników 
z  mniejszej odległości. Następnie przewi-
dziano zwiedzanie starego miasta, dzielni-
cy muzułmańskiej i pochodzącego z XIV w. 
Wielkiego Meczetu otoczonego pięknymi, 
zacisznymi ogrodami. Wieczorem umili go-
ściom czas przedstawienie w stylu wywo-
dzącym się z czasów dynastii Tang.

Dzień 9. Xian – Lijiang 
Przejazd na lotnisko i  lot do Lijiang. Po 
przylocie powitanie przez lokalnego prze-
wodnika i przejazd do hotelu The Banyan 
Tree Lijiang Resort na 3 noce.

Metropolie i zabytki UNESCO
Chiny w 16 dni 
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Dzień 10.-11. Lijiang 
Pierwszego dnia zwiedzanie fascynujące-
go starego miasta Dayan z przewodnikiem, 
który przybliży jego kulturę i historię. Wizyta 
w parku Black Dragon Pool na popołudnio-
wy relaks.

Cały drugi dzień przeznaczony jest na podzi-
wianie krajobrazów poza miastem Lijiang. 
Proponujemy odkrywanie tych niezwykłych 
miejsc samochodem, pieszo lub konno. 
Trasa wiedzie do jeziora Wenhai, rzadko od-
wiedzanego przez turystów. Mijane wioski 
dadzą gościom obraz Chin sprzed wielu lat 
i  niepowtarzalną okazję podglądania życia 
zwykłych mieszkańców. Następnie propo-
nujemy obiad w  Baisha Village oraz wizytę 
w  Yu Hu Village, gdzie mieszkał znany po-
dróżnik dr Joseph Rock.

Dzień 12. Lijiang – Hongkong 
Po śniadaniu spotkanie z  przewodnikiem, 
przejazd na lotnisko Lijiang i  lot do Hong-
kongu. Po przylocie powitanie przez lokal-
nego przewodnika, a następnie przejazd do 
hotelu Peninsula, gdzie goście spędzą 4 ko-
lejne noce.

Dzień 13. Hongkong 
Zwiedzanie Hongkongu zaczniemy od 
miejsc, gdzie tkwią korzenie miasta. Pro-
ponujemy wizytę na jednym z  miejskich 
targów – Dried Provisions Markets. Goście 
zaznajomią się tam z  olbrzymim wyborem 
suszonej żywności, a  przewodnik wyjaśni, 
jak używać jej do gotowania, np. zup, a na-
wet przygotowywania tradycyjnych leków. 
Następnie goście zwiedzą świątynię Man 
Mo Temple przy Hollywood Road, po czym 
wjadą zabytkową kolejką na Wzgórze Wik-
torii, z którego roztacza się niezwykły widok 
na port Victoria Harbour. Po tradycyjnym 
obiedzie Dim Sum Lunch kolejnym etapem 
zwiedzania będzie Aberdeen – port rybacki 

w południowej części Hongkongu, gdzie za-
proponujemy gościom rejs tradycyjną łodzią 
sampan (będącą symbolem Hongkongu od 
wielu lat). Dopełnieniem zwiedzania będzie 
wizyta w Stanley Market. 

Dzień 14. Hongkong 
Po śniadaniu goście udadzą się na zwiedzanie 
wyspy Lantau, która jest największą z  wysp 
Hongkongu. Następnie promem popłyną do 
Mui Wo, gdzie zobaczą tradycyjną wioskę ry-
backą, w której czas zatrzymał się w miejscu. 
Potem na wzgórzu Lantau obejrzą najwięk-
szy posąg Buddy na świecie. Kolejnym punk-
tem programu jest tradycyjny wegetariański 
obiad oferowany w  restauracji Buddhist. Po 
posiłku zwiedzanie Po Lin Monastery – czyn-
nej świątyni buddyjskiej, położonej w  oto-
czeniu malowniczych gór, i  przejazd kolejką 
linową Nogong Ping 360, która oferuje za-
pierające dech w piersiach widoki na miasto 
Tung Chung. Po tych atrakcjach goście zosta-
ną przewiezieni do hotelu na nocleg.

Dzień 15. Hongkong (Macau) 
W tym dniu przewodnik powita gości w hote-
lowym lobby i zawiezie ich do terminalu Sky 
Shuttle Heliport. Helikopterem polecą do Ma-
cau (czas przelotu wynosi około 15 minut) – 
dawnej kolonii portugalskiej. Goście zwiedzą 
ruiny San Paolo Cathedral, zobaczą pomniki 
i świątynie ukryte w Old City of Macau. Zapla-
nowano również wizytę w kasynach w Cotai 
Strip oraz Macau Tower. Na obiad zaprasza-
my do znanej Litoral Restaurant. Powrót do 
Hongkongu promem (rejs trwa około 1 go-
dziny), a następnie przejazd do hotelu.

Dzień 16. Wylot z Hongkongu
Po śniadaniu spotkanie z  przewodnikiem 
i  przejazd na lotnisko. Zapewniamy także 
opiekę podczas odprawy na lotnisku przed 
wylotem.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Tokio
Na lotnisku w Tokio goście zostaną powi-
tani przez miejscowego przedstawiciela 
Luxury Travel i udadzą się w jego towarzy-
stwie do luksusowego  hotelu Mandarin 
Oriental w  centrum miasta. Reszta dnia 
przeznaczona jest na odpoczynek. 

Dzień 2. Tokio
Po śniadaniu prywatna całodniowa wy-
cieczka po stolicy Japonii. Zapraszamy 
na relaksujący spacer po Hamarikyu – 
rozległym parku w  samym sercu Tokio, 
i prywatny rejs po rzece Sumida. Następ-
nie proponujemy zwiedzanie jednej 
z najstarszych dzielnic – Asakusa, gdzie 
wciąż można odnaleźć charakter staro-
żytnej Japonii. Najważniejszym zabyt-
kiem jest tu świątynia buddyjska Sensō- 
ji. Kolejny punkt planu dnia to wizyta 
w  dzielnicy Ginza, znanej z  najdroż-
szych nieruchomości i  siedzib najbar-
dziej prestiżowych światowych firm, 
markowych sklepów, barów i  restau-
racji. Tutaj rywalizują ze sobą najlep-
si światowi architekci i  projektanci. 
Wycieczka zakończy się zwiedzaniem 
Muzeum Narodowego – najstarszego 
i największego muzeum w Japonii, po-
siadającego ponad 110 tys. ekspona-
tów.

Dzień 3. Tokio
Po śniadaniu goście z prywatnym prze-
wodnikiem wyruszą na dalsze zwie-
dzanie miasta. W  najbardziej renomo-
wanej herbaciarni będą mogli wypić 
znakomitą, tradycyjnie parzoną herba-
tę i poznać sztukę japońskiej kaligrafii. 

Następnie w dzielnicy Roppongi wjadą 
na panoramiczny taras widokowy w bu-
dynku Roppongi Hills Mori Tower, który 
ma 238 m wysokości. Kolejnym etapem 
jest wizyta we współczesnym muzeum 
sztuki oraz spacer po dzielnicy han-
dlowej ulicami Omotesando i  Aoyama, 
bogatej w  modne sklepy (słynny butik 
Prada) i  piękną architekturę. Później 
goście udadzą się do dzielnicy Haraju-
ku, by poznać kolejny punkt na mapie 
mody i  shoppingu Japonii. Wycieczkę 
zakończy wizyta w świątyni Meiji Jingu 
z 1920 r., zbudowanej przez ponad 100 
tys. wolontariuszy na cześć Meiji, pierw-
szego cesarza współczesnej Japonii. 
Sanktuarium znajduje się w kompleksie 
leśnym składającym się z 120 tys. drzew 
365 gatunków podarowanych przez Ja-
pończyków.

Dzień 4. Tokio – Nikkō
Całodniowa prywatna wycieczka do 
Nikkō w  prefekturze Tochigi – miasta 
z  zespołem chramów sintoistycznych 
Tōshō-gū. Zabytek znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest 
to mauzoleum poświęcone ostatniemu 
z trzech wielkich "zjednoczycieli" Japonii. 
Na terenie o  powierzchni 80 tys. m², na 
wysokości 640 m n.p.m., znajduje się łącz-
nie 55 budowli, w tym 23 pawilony głów-
ne, z  bezcennymi malowidłami i  rzeź-
bami. Następnie goście udadzą się nad 
jezioro Chūzenji, położone na wysokości 
1269 m, u podnóża wulkanu Nantai, oraz 
do jednego z trzech najwyższych wodo-
spadów w Japonii – Kegon Waterfalls. Po 
ekscytującej wycieczce powrót do hotelu.

Dzień 5. Tokio – Kamakura/Hakone
Po śniadaniu i  wykwaterowaniu z  hotelu 
goście w  towarzystwie przewodnika po-
jadą z  prywatnym kierowcą w  kierunku 
Hakone. Po drodze zwiedzanie Kama-
kura – dawnej stolicy, miasta znanego 
głównie ze świątyń. Najsłynniejszym jego 
zabytkiem jest Kōtoku-in, świątynia z po-
sągiem Wielkiego Buddy wykonanym 
z brązu, wysokości 13,35 m, ważącym ok. 
93 ton. Goście odwiedzą też sanktuarium 
Tsurugaoka Hachimangu Shrine. Późnym 
popołudniem przyjazd do Hakone i  za-
kwaterowanie w hotelu Gorakadan, będą-
cym pierwotnie ośrodkiem dla krewnych 
rodziny cesarskiej. Po zameldowaniu się, 
czas wolny na relaks w gorących źródłach.   

Dzień 6. Hakone
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem 
i  kolejna ekscytująca wycieczka. Miasto 
Hakone leży na wulkanicznym obszarze 
Parku Narodowego Fudżi-Hakone-Izu. 
Podczas spaceru będzie można poczuć 
zapach siarkowych oparów i zobaczyć go-
rące źródła. Proponujemy rejs po jeziorze 
wulkanicznym Ashi, ze wspaniałym wi-
dokiem na szczyt Fudżi. Następnie zapra-
szamy na zwiedzanie muzeum w Hakone, 
które łączy piękno natury i sztuki. 

Dzień 7. Hakone – Kioto
Około godziny 11.00 goście opuszczą 
hotel. Prywatny kierowca zawiezie ich na 
stację kolejową Odawara, skąd słynnym 
pociągiem bullet train pojadą do Kioto (na 
miejscu będą około 14.00). Ze stacji kole-
jowej prywatny kierowca zawiezie gości  
do luksusowego hotelu The Ritz-Carlton. 

Bogactwo Kraju Kwitnącej Wiśni* 
Japonia w 14 dni

*Kwitnące wiśnie można podziwiać w kwietniu, a czerwone liście Klonów - w grudniu.
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Dzień 8. Kioto
Po śniadaniu wycieczka do pięknych ogro-
dów i zapoznanie się z podstawami medy-
tacji zen. Następnie udział w  tradycyjnej 
japońskiej ceremonii picia herbaty. Goście 
odwiedzą też opisaną w  znanej książce 
„Gejsza z  Gion” dzielnicę rozrywki i  zo-
baczą przedstawienie przygotowywane 
przez wspaniałe geiko (gejsze), co dosłow-
nie oznacza „kobiety sztuki”. W  pierwszej 
połowie XIX w. ponad 3 tys. geiko praco-
wało w około 700 herbaciarniach w Gion. 
Kolejną atrakcją dnia jest przejazd do świą-
tyni Ginkaku-ji, czyli Srebrnego Pawilonu, 
skąd goście wyruszą na dwukilometrowy 
spacer medytacyjno-filozoficzny.

Dzień 9. Kioto
Po śniadaniu goście pojadą z  przewod-
nikiem na spotkanie z  kucharzem ma-
ster chef i  wspólne zakupy na lokalnym 
ryneczku Nishiki. Przygotowanie obiadu 
pod okiem szefa kuchni – to będzie wyjąt-
kowe doświadczenie! Po południu wizyta 
w Kinkaku-ji, czyli Świątyni Złotego Pawi-
lonu, i w świątyni Ryoan-ji. Następnie prze-
jazd do jednego z trzech najpiękniejszych 
bambusowych lasów Japonii w  dzielnicy 
Arashiyama.

Dzień 10. Kioto – Nara 
Prywatna wycieczka z przewodnikiem do 
Nara, miasta, które w VIII w. było stolicą Ja-
ponii. Zwiedzanie goście zaczną od parku 
w centrum Nara, następnie zobaczą chram 
sintoistyczny Kasuga Taisha oraz świątynię 
Tōdai-ji – największą drewnianą budowlę 
na świecie. Wycieczka zakończy się w Na-
ramachi, dawnej dzielnicy handlowej 

Nara. W drodze powrotnej do Kioto goście 
odwiedzą świątynię Fushimi Inari-taisha. 
Wieczorem kolacja w ekskluzywnej restau-
racji z wyjątkowym występem gejszy. 

Dzień 11. Kioto – Hiroszima
Po śniadaniu kierowca zawiezie gości na 
stację kolejową, skąd pojadą do Hiroszimy. 
Polecamy spacer po ogrodzie Shukkei-en, 
a następnie obejrzenie Kopuły Bomby Ato-
mowej, czyli budynku-pomnika upamięt-
niającego zrzucenie bomb atomowych 
na Hiroszimę i Nagasaki, oraz zwiedzanie 
Peace Memorial Museum. Po wycieczce 
przejazd do hotelu Sekitei, w którym go-
ście spędzą 2 noce.

Dzień 12. Hiroszima i wyspa 
Miyajima
Po śniadaniu wyjazd z  prywatnym  
przewodnikiem na wyspę Miyajima, na 
której znajduje się chram Itsukushima 
wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Wyspa należy do słynnych 
„trzech japońskich pejzaży”. Po lunchu 
goście wjadą kolejką gondolową na Mt. 
Misen (wysokość 530 m) z  widokiem na 
Morze Japońskie.

Dzień 13. Hiroszima – Tokio
Po wykwaterowaniu z hotelu goście uda-
dzą się z  prywatnym kierowcą na stację 
kolejową, skąd powrócą do Tokio. Spędzą 
noc w hotelu Mandarin Oriental.

Dzień 14. Tokio
Po śniadaniu goście pojadą na międzyna-
rodowe lotnisko Narita i wyruszą w podróż 
powrotną do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Seul
Witamy w Seulu, mieście, które nigdy nie 
śpi. Po odbiorze bagażu goście zostaną 
powitani przez przewodnika i przewiezie-
ni do słynnego Yongsan Dragon Hilton 
SPA (Jimjilbang), by odpocząć i  zrelak-
sować się po podróży. Do ich dyspozycji 
będą łaźnie parowe, sauny, grota solna, 
baseny, a także centrum zdrowia. W latach 
90. XX w. Jimjilbang stał się prawdziwym 
kulturowym fenomenem. Koreańczycy 
tłumnie przybywają tam na wypoczynek, 
by uwolnić się od stresu i  zregenerować 
ciało oraz umysł. Dla gości również będzie 
to okazja do zregenerowania sił, a  także 
do poznania miejscowych i  porozmawia-
nia z nimi.

Dzień 2. Seul
Wczesnym rankiem goście wyruszą na 
wycieczkę do pięknego pałacu Gyeong-
bokgung, gdzie zobaczą niepowtarzalną, 
o  500-letniej tradycji, ceremonię zmiany 
warty straży królewskiej. Później pójdą na 
spacer po wiosce Bukchon z tradycyjnymi 
domami Hanok. Po krótkim przystanku 
w  Insadong odwiedzą tradycyjny targ 
w Gyeongdong, jeden z największych tar-
gów ziół i żeńszenia w Korei Południowej.

Dzień 3. DMZ – Andong
Tego dnia goście odwiedzą Strefę Zdemi-
litaryzowaną. W związku z tym są proszeni 
o ubiór w stylu business casual i założenie 
wygodnych butów, a  także o  zabranie 
paszportów, gdyż ich okazanie jest wa-

runkiem wejścia do strefy. Mówi się, że 
koreańska Strefa Zdemilitaryzowana jest 
jednym z  najniebezpieczniejszych miejsc 
na świecie, ale goście będą zaskoczeni pa-
nującym tam spokojem zielonych wzgórz 
i  widokiem rzadkich gatunków ptaków 
zamieszkujących dziewicze mokradła. Na-
stępnie goście udadzą się do oddalonego 
o 320 km Andong (ok. 4 godzin podróży).

Dzień 4. Andong – Gyeongju
Miasto Andong, uważane za koreańskie 
centrum duchowe i  kulturalne, serce ko-
reańskiego konfucjanizmu, położone jest 
w  prowincji Gyeongsangbuk-do. Goście 
odwiedzą Akademię Konfucjańską Do-
san Seowon i  wioskę Hahoe Folk, gdzie 
zobaczą tradycyjną koreańską zabudowę. 
Wioska od 500 lat należy do jednego kla-
nu – wpływowej rodziny Ryu, i słynie z fe-
stiwalu tańca masek oraz muzeum masek. 
Następnie goście pojadą do Gyeongju 
(185 km, 2,5 godziny).

Dzień 5. Gyeongju
Tego dnia goście zwiedzą Gyeongju, sta-
rożytną stolicę dynastii Silla (57 r. p.n.e. 
– 935 r. n.e.), która zjednoczyła Półwysep 
Koreański. W  mieście i  okolicy jest wiele 
zabytków wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, m.in. świątynia bud-
dyjska Bulguksa, Seokguram – świątynia 
w  grocie, wioska Yangdong. Goście uda-
dzą się także do Daereungwon, zwane-
go Parkiem Tumuli, gdzie znajdują się 23 
grobowce, w tym słynny Cheonmachong. 

To grobowiec nieznanego króla z  dyna-
stii Silla, pochodzący z  V w., odkopany  
w  1974 r., w  którym znaleziono ponad  
10 tysięcy przedmiotów.

Dzień 6. Gyeongju – Busan
Po wymeldowaniu z  hotelu w  Gyeongju 
goście pojadą do Busan (85 km, 2 godzi-
ny), drugiego pod względem wielkości 
miasta w Korei i jednocześnie największe-
go portu. Busan słynie z  targu Jagalchi, 
jednego z  największych targów owoców 
morza w Azji. 

Dzień 7. Busan – Tongyeong – Park 
Narodowy Hallyeohaesang – Jinju
Po wymeldowaniu z  hotelu w  Busan go-
ście udadzą się do Tongyeong (95 km, 2,5 
godziny), zwanego Neapolem Orientu, 
miasta uwielbianego przez artystów, po-
etów, pisarzy i kompozytorów. Z pobliskiej 
góry Mireuksan (461 m) podziwiać moż-
na zapierające dech w  piersiach widoki 
na morze i  okoliczne wyspy. Kolejnym 
przystankiem na trasie zwiedzania będzie 
Park Narodowy Hallyeohaesang, który zo-
stał utworzony po to, by ukazać i chronić 
unikalny morski ekosystem obejmujący 
ponad 120 km linii brzegowej. Następnie 
goście zostaną przewiezieni do Jinju na 
nocleg. 

Dzień 8. Jinju – Jeonju
Po śniadaniu i  wymeldowaniu z  hotelu 
goście pojadą do Jeonju, najważniejsze-
go centrum koreańskiej kultury. W wiosce 

Szlakiem kultury i zabytków UNESCO 
Korea z wyspą Jeju w 14 dni
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Jeonju Hanok znajduje się ponad 800 tradycyjnych 
koreańskich domów Hanok. Goście będą mieli okazję 
obserwować lokalnych artystów tworzących Hanji, 
tradycyjny koreański papier, a także wziąć udział w wy-
twarzaniu wina ryżowego makgeolli. Nocleg w Jeonju. 

Dzień 9. Jeonju – góra Songni
Po tradycyjnym koreańskim śniadaniu goście zostaną 
przewiezieni do Muju, centrum światowego taekwon-
do. To dyscyplina, która dla Koreańczyków jest czymś 
więcej niż sport – praktyką pozwalającą na osiągnięcie 
harmonii ciała i ducha. Następnie goście udadzą się do 
klasztoru Beopjusa na górze Songni, gdzie będą mo-
gli wziąć udział w  medytacji zen, porannym śpiewie 
oraz wymienić się zagadkami zen (koan) z mnichami. 
Goście proszeni są o zabranie ręczników, kosmetyków, 
a także wygodnych butów, natomiast strój zostanie za-
pewniony na miejscu. 

Dzień 10. Góra Songni – Seul
Przed świtem obudzą gości dzwony świątyni sygnali-
zujące początek nowego dnia. Po śniadaniu będą mieli 
okazję zwiedzić klasztor na własną rękę, zrelaksować 
się nad potokiem albo pójść na spacer. Następnie uda-
dzą się do Seulu, skąd zostaną przewiezieni do wioski 
Korean Folk. W  wiosce tej znajduje się 260 tradycyj-
nych domów z czasów dynastii Joseon, wyposażonych 
w  sprzęty z  różnych regionów. Dzień zakończy się 
zwiedzaniem Muzeum Innowacji Samsung w Suwon, 
gdzie goście poznają działania firmy mające na celu 
opracowywanie nowych technologii. 

Dzień 11. Seul
Jedzenie jest zdecydowanie najlepszym sposobem 
zrozumienia nowej kultury. Dlatego goście wezmą 
udział w lekcji gotowania w O’ngo Food Making, a na-
stępnie udadzą się na targ Tongin, gdzie będą mogli 
skosztować koreańskich specjałów. Obejrzą także 

wyjątkowy pokaz tradycyjnych tańców koreańskich 
MISO. W  ciągu ostatnich 15 lat przedstawienie stało 
się bardzo popularne wśród turystów, zobaczyło je ok. 
650 tysięcy widzów.

Dzień 12. Jeju
Goście, którzy zechcą przedłużyć swój pobyt, będą 
mogli wybrać się na wyprawę na wulkaniczną wyspę 
Jeju położoną w  południowej części Półwyspu Kore-
ańskiego. Nasze biuro przygotowało trzydniowy pro-
gram pobytu na wyspie. Goście zostaną przewiezieni 
na lotnisko Gimpo, skąd polecą na Jeju (ok. 1 godziny). 
Na miejscu powita ich przewodnik i zawiezie do hote-
lu.

Dzień 13. Jeju
Goście zwiedzą jaskinię wulkaniczną Manjanggul, cud 
natury z  listy UNESCO, utworzona przez lawę, której 
oglądanie stanowi źródło niepowtarzalnych przeżyć. 
Udadzą się także na szczyt Seongsan Ilchulbong, rów-
nież znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa 
Przyrodniczego UNESCO. Utworzony przez podwodną 
erupcję krater ma 570 m średnicy. Następnie goście 
zwiedzą Muzeum Haenyeo, gdzie poznają historię 
i  kulturę zamieszkujących Jeju „kobiet morza”, które 
napędzają ekonomię wyspy od setek lat. W drodze do 
hotelu goście zatrzymają się w ufortyfikowanej wiosce 
Seongeup Folk, utrzymywanej przez dynastię Joseon, 
w której zobaczą wiele tradycyjnych domów. 

Dzień 14. Jeju – Seul
Goście zostaną przewiezieni na lotnisko w  Jeju, skąd 
polecą do portu lotniczego Gimpo w Seulu (ok. 1 go-
dziny), a następnie zostaną przewiezieni na międzyna-
rodowe lotnisko Incheon na powrotny lot do Polski.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Kapsztad – Franschhoek 
(RPA)
Na lotnisku w  Kapsztadzie miejscowy 
przedstawiciel biura powita gości i  za-
wiezie ich do malowniczego, słynącego 
z winnic regionu Franschhoek. W luksuso-
wym hotelu La Residence spędzą 2 noce  
(w cenie śniadania, lokalne napoje, prze-
kąski, przejazdy do miasta Franschhoek). 

Dzień 2. Franschhoek 
Całodniowa wycieczka do wybranych 
winnic, z degustacją win, a także Cap Clas-
siques (tzw. południowoafrykańskiego 
szampana). Wyprawa obejmuje też zwie-
dzanie miasteczek: Stellenbosch, jednego 
z  najstarszych w  RPA, Simonsberg, Paarl 
i  Franschhoek. Malowniczo położone 
wśród winnic, są idealnym miejscem na 
poznawanie burzliwej XVII- i  XVIII-wiecz-
nej historii Afryki. Obiad w jednej z fanta-
stycznych restauracji. Po obiedzie dalsze 
zwiedzanie i  zakupy – w  Franschhoek 
i Stellenbosch działa wiele galerii sztuki. 

Dzień 3. Kapsztad (RPA)
Całodniowa wycieczka po Przylądku Do-
brej Nadziei. Rozpocznie się od zwiedza-
nia najładniejszych dzielnic Kapsztadu: 
Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Bakoven, 
Llandudno, a  następnie wioski rybackiej 
Hout Bay. Na wybrzeżu goście zobaczą 
największą kolonię fok. Następnie przeja-

dą Chapman’s Peak Drive, jedną z najoka-
zalszych dróg w Afryce. Od czerwca do li-
stopada istnieje możliwość obserwowania 
wielorybów. 

Przylądek Dobrej Nadziei zapewni wie-
le atrakcji. Goście zobaczą wspaniałe 
skaliste wybrzeże, unikalną roślinność, 
niezwykłe zwierzęta – wiele gatunków 
endemicznych, czyli występujących tylko 
w RPA (przykładem jest ostrygojad – czar-
ny ptak z  jaskrawoczerwonym dziobem, 
oraz zebra górska występująca tylko  
na obszarach południowej Afryki).  
Po wjeździe na słynny punkt obserwacyj-
ny Cape Point Lighthouse oczom gości 
ukaże się magiczny widok na zatokę False 
Bay. Po lunchu w nadmorskiej restauracji 
wizyta na Boulders Beach, gdzie żyje kolo-
nia afrykańskich pingwinów. 

Następnie w  miasteczku Simon’s Town 
goście zobaczą kwaterę główną połu-
dniowoafrykańskiej marynarki wojennej,  
a w ruchliwym porcie Kalk Bay przybijają-
ce do brzegu kutry rybackie. Z miasteczek 
St. James i Muizenberg rozciągają się nie-
powtarzalne widoki na Ocean Atlantycki. 
Po dniu pełnym wrażeń przejazd do Wa-
terfront, eleganckiej dzielnicy Kapsztadu, 
do luksusowego hotelu Cape Grace, gdzie 
goście spędzą 2 noce.

Winnice, Wielka Piątka 
i Wodospady Wiktorii
RPA, Zimbabwe i Zambia w 14 dni
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Dzień 4. Kapsztad 
Półdniowa wycieczka ze zwiedzaniem 
miasta oraz wjazd na Górę Stołową  
(wyłącznie przy sprzyjających warunkach 
pogodowych). Góra Stołowa została uzna-
na za jeden z nowych siedmiu cudów świata 
w oficjalnym rankingu z 2012 r. Po powrocie 
do miasta lunch oraz zwiedzanie: District 
Six Museum, Company Gardens, SA Mu-
seum (wjazd na Górę Stołową i wstępy do 
wymienionych muzeów – w cenie imprezy).  
Następnie goście zostaną zaproszeni na spa-
cer po Greenmarket Square, gdzie można 
oglądać i kupić piękne, niepowtarzalne pa-
miątki wykonane przez lokalnych artystów.  
 
Kolejna propozycja to wycieczka do Zam-
ku Dobrej Nadziei – najstarszego budynku 
w  RPA, z  fantastyczną kolekcją obrazów. 
Później goście udadzą się na wyspę Rob-
ben, położoną w  Zatoce Stołowej, u  wy-
brzeży kontynentu afrykańskiego, około  
11 km na północ od Kapsztadu. Na tę wy-
spę podczas kolonizacji Afryki Południowej 
przez Europejczyków zsyłano więźniów, 
chorych i  żebraków. W  czasie II wojny  
światowej istniała tam baza wojskowa,  
a  w 1960 r. powstało więzienie, będące 
najcięższą kolonią karną w  kraju. Wyrok 
dożywotniego więzienia odsiadywał w nim  
Nelson Mandela. Dziś jest to zabytek 
i  aktywnie działające muzeum. Gości 
oprowadzi Thulani Mabaso, były wię-
zień, dzięki czemu zwiedzanie będzie 
jeszcze bardziej emocjonujące. Na wy-
spie utworzono rezerwat przyrody dla 
ochrony pingwinów i  różnych gatunków 
ptaków, który w  1999 r. został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Dzień 5.–8. Kapsztad – Park Krugera 
(RPA)
Tego dnia goście pojadą na lotnisko 
w Kapsztadzie i polecą do Parku Krugera. Zo-
staną zakwaterowani w  luksusowej lodge’y 
w Savanna Private Game Reserve, gdzie spę-
dzą 4 noce (luksusowy pakiet All Inclusive). 
Proponujemy dwa safari dziennie otwartym 
jeepem lub wyprawy do buszu.

Dzień 9. Park Krugera – Johannesburg 
(RPA)
Tego dnia goście polecą prywatną awionet-
ką z Sabi Sands do Johannesburga. Na miej-
scu powita ich przedstawiciel biura, który 
zaopiekuje się bagażami. Następnie z  pry-
watnym kierowcą udadzą się na wycieczkę 
Johannesburg & Soweto Orientation Tour. 
Zwiedzać będą m.in. dzielnice Hillbrow i Bra-
amfontein, siedzibę Trybunału Konstytucyj-
nego Republiki Południowej Afryki, dziel-
nicę biznesową, wjadą windą na 50. piętro 
Carlton Centre, skąd rozpościera się prze-
piękny widok na miasto. Następnie kierowca 
zawiezie gości do Soweto (South Western 
Township). Zobaczą tam wszystkie najważ-
niejsze atrakcje, takie jak szpital Chris Hani 
Baragwanath, pl. Wolności, pomnik Hectora 
Pietersona, dom Nelsona Mandeli. Po zakoń-
czeniu zwiedzania przejazd do luksusowego 
DaVinci Hotel & Suites, na 1 noc (śniadanie 
wliczone w cenę).

Dzień 10.–11. Johannesburg (RPA)  
– Chobe (Botswana)
Rano goście pojadą na międzynarodo-
we lotnisko i  lotem rejsowym udadzą się 
do Victoria Falls Airport, gdzie powita ich 
przedstawiciel biura. Następnie indywidual-

ny przejazd (około 1,5 godziny) do Kasane. 
Z  Kasane goście zostaną przewiezieni do 
Ngoma Safari Lodge, gdzie spędzą 2 kolejne 
noce (w cenie imprezy luksusowy pakiet All 
Inclusive). W  czasie pobytu proponujemy 
poranne wycieczki lub przejażdżki jeepem, 
jedno całodniowe safari otwartym jeepem, 
safari nocne lub wędrówki po buszu.

Dzień 12.–13. Chobe (Botswana)  
– Wodospady Wiktorii (Zimbabwe) 
/Park Narodowy Zambezi (Zambia)
Po przyjeździe na lotnisko Kasane goście 
wyruszą do Victoria Falls Safari Lodge. W ma-
lowniczej scenerii ośrodka spędzą 2 noce 
(śniadania oraz kolacje Boma Dinner wliczo-
ne w cenę imprezy). Jest położony 4 km od 
wodospadów, na płaskowyżu, który tworzy 
naturalną granicę z  Parkiem Narodowym 
Zambezi w  Zambi. Wnętrza luksusowych 
domków mają prawdziwie afrykański klimat, 
a  hotel szczyci się gościnnością, pysznym 
jedzeniem i  wspaniałymi widokami. W  po-
bliżu obserwować można wiele zwierząt, 
m.in. całe rodziny słoni i  duże stada bawo-
łów. Podczas pobytu goście udadzą się na 
wycieczkę, zobaczą m.in. David Livingstone 
Statue i Devil Cataract, powędrują przez las 
deszczowy do Point Danger, odbędą ma-
giczny rejs po rzece Zambezi o  zachodzie 
słońca i zwiedzą położoną niedaleko wioskę. 

Dzień 14. Wodospady Wiktorii  
(Zimbabwe) – Johannesburg (RPA)
Po śniadaniu goście zostaną przewiezie-
ni z Victoria Falls Safari Lodge na lotnisko. 
Polecą do Johannesburga, a  następnie  
w kierunku Europy. 

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Splendor Afryki 
RPA, Botswana, Wodospady Wiktorii w 16 dni

Dzień 1. Johannesburg
Po wylądowaniu goście zostaną przewiezieni do luksusowego 
hotelu The Michelangelo, gdzie spędzą noc. Johannesburg to 
tętniące życiem miasto o  kosmopolitycznej atmosferze, boga-
te w  doskonałe restauracje, eleganckie butiki i  światowej klasy 
centra handlowe. Przygotowane dla gości pokoje hotelowe za-
pewniają zupełną prywatność, większość z  nich ma słoneczne 
prywatne balkony ze wspaniałym widokiem.

Dzień 2. i 3. Delta Okawango
Po śniadaniu wylot z  Johannesburga do Maun w  Botswanie. 
Stamtąd awionetką goście udadzą się do obozu Belmond Eagle 
Island Camp, położonego w  bogatym siedlisku ptactwa delty 
Okawango, gdzie spędzą 2 noce. Jeżeli pozwoli na to poziom 
wody, wybiorą się na spokojną wędrówkę po delcie.

Dzień 4. i 5. Rezerwat Dzikiej Przyrody Moremi
Po porannym posiłku i  podglądaniu natury goście polecą na 2 
kolejne noce do obozu Belmond Khwai River Lodge, leżącego 
w bogatym w interesujące gatunki zwierząt regionie Rezerwatu 
Dzikiej Przyrody Moremi. Obóz stanowi doskonałe miejsce ob-
serwacji ptaków oraz bazę wypadową do safari w otwartych sa-
mochodach, z których można podziwiać lwy i słonie. Popołudnia 
przeznaczone są na relaks przy obozowym basenie. Organizowa-
ne są również nocne safari. Na miejscu znajduje się centrum SPA, 
w którym można się poddać bezpłatnemu masażowi.

Dzień 6. i 7. Park Narodowy Chobe
O poranku goście będą mogli kolejny raz podziwiać budzącą się 
przyrodę, a po posiłku zostaną przetransportowani awionetką do 
regionu Savute w Parku Narodowym Chobe. Region ten należy 
do ulubionych przez słonie i ceniony jest za niepowtarzalny eko-
system.  Podczas  dwudniowego  pobytu w obozie  Belmond  Sa-
vute Elephant Camp goście, pod opieką doświadczonego prze-
wodnika, będą mieli okazję obserwować z bliska dzikie zwierzęta. 
Jednego wieczoru przed każdym namiotem zostanie przygoto-
wana prywatna kolacja przy świecach.

Dzień 8. Wodospady Wiktorii
Dzień rozpocznie poranne podpatrywanie natury i  posiłek. Na-
stępnie goście pojadą na lotnisko, skąd awionetką polecą do 
Kasane. Stamtąd udadzą się do miasta Victoria Falls i zatrzymają 
w hotelu nieopodal słynnych Wodospadów Wiktorii. Zapraszamy 
na przechadzkę nad wodospady, cudowny rejs o zachodzie słoń-
ca oraz przelot helikopterem nad wodospadami.

Dzień 9. Johannesburg
Lot powrotny do Johannesburga i nocleg w hotelu DaVinci Hotel 
& Suites.

Dzień 10.–12. Pociąg Rovos Rail
Przejazd do Pretorii, skąd goście wyruszą w sławną trasę luksuso-
wym pociągiem Rovos Rail do Kapsztadu. Klimatyzowane 2-oso-
bowe przedziały wyposażono we wszelkie nowoczesne wygody, 
a  wnętrze pociągu urządzono bardzo elegancko. Trasa licząca 
1600 km wiedzie przez Kimberley − miasto słynne z wydobycia 
diamentów, gdzie znajduje się największe zagłębienie wykopa-
ne przez człowieka. Przyjazd do Kapsztadu w godzinach popo-
łudniowych, w sam raz na herbatę w eleganckim hotelu One & 
Only, w którym goście zatrzymają się na 3 noce. W hotelu można 
skorzystać z bezpłatnego zabiegu w SPA.

Dzień 13.–15. Kapsztad
3 noce i 4 pełne dni w Kapsztadzie, wśród pięknych winnic, w cie-
niu Góry Stołowej, niedaleko Cape Point − najdalej na południe 
wysuniętego  skrawka  Afryki.  W tym czasie  goście  odbędą  pół-
dniową wycieczkę po mieście, zobaczą Górę Stołową, spędzą cały 
dzień w  Cape Winelands – Winnicach Przylądka. Również cały 
dzień poświęcony jest na wyprawę na Cape Point.

Dzień 16. Kapsztad
Przejazd do portu lotniczego i powrót do domu.

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Dzień 1. Dar es-Salaam – Siwandu, 
Selous Game Reserve
Po wylądowaniu w Dar es-Salaam przejazd 
do terminalu krajowego i przelot do Selous 
Game Reserve (ok. 45 minut). Z prywatnym 
kierowcą, który jest także przewodnikiem, 
goście wybiorą się w porze lunchu na krót-
kie safari do Siwandu. Selous Game Rese-
rve, gdzie spędzą 3 noce, jest największym 
w Afryce rezerwatem, o powierzchni więk-
szej niż Szwajcaria i prawie dwa razy więk-
szej niż Belgia! Tamtejszy ekosystem skła-
da się z  kilku obszarów chronionych i  jest 
jednym z  ostatnich nienaruszonych przez 
człowieka fragmentów wielkiej pustyni 
(łącznie ponad 90 000 km²). Przez rezerwat 
przepływa największa rzeka Afryki Wschod-
niej – Rufiji River, dzięki której w Selous żyje 
ponad połowa populacji słoni w  Tanzanii 
i  ponad milion innych dużych zwierząt. 
Podczas wypraw łodzią, samochodem i pie-
szo goście będą mogli podziwiać także jed-
ną z największych populacji hipopotamów 
i  krokodyli w  Afryce oraz wiele gatunków 
ryb i ptaków wodnych. Powrót z pierwsze-
go safari planowany jest o zachodzie słońca, 
na kolację.

Dni 2.–4. Siwandu, Selous Game 
Reserve
Wcześnie rano, przed wyruszeniem na wy-
prawę, w  luksusowym namiocie będą ser-
wowane gorące napoje (herbata lub kawa). 
Goście mogą wybrać następujące formy 
safari: 
– łodzią po rzece Rufiji lub po jeziorze Nze-
rakera, podczas którego zobaczą hipopota-

my, krokodyle i inne zwierzęta pojawiające 
się przy wodopoju,
– piesze safari z doświadczonym przewod-
nikiem,
– safari w  otwartym samochodzie – wspa-
niała podróż przez dziki afrykański busz, 
podczas której goście zobaczą jedne z naj-
większych ssaków afrykańskich: słonie, żyra-
fy, lwy i pantery, a także rzadkie afrykańskie 
hieny. 

Powrót na wspaniały obiad oraz odpoczy-
nek. Goście będą mieli czas na sjestę lub 
relaks w  basenie. Po południu zapraszamy 
na filiżankę herbaty lub orzeźwiającą lemo-
niadę i pyszne ciastka, a następnie na dru-
gie safari dnia – spokojny spacer nad rzeką 
Rufiji. Jest duża szansa na wytropienie m.in. 
lampartów.

Oferujemy również wyprawę po rezerwacie 
Selous, w stylu dawnych safari. Proponuje-
my spacer lub jazdę otwartym jeepem do 
obozu nad brzegiem jeziora. Potem relaks 
pod gorącym prysznicem i  spotkanie przy 
ognisku na wieczorne koktajle i kolację pod 
pełnym gwiazd afrykańskim niebem. Noc-
leg w niewielkich namiotach (każdy z umy-
walką).

Dzień 4. Siwandu, Selous Game 
Reserve – Ras Kutani, Wybrzeże Suahili 
Przed wyjazdem z obozu Selous Game Re-
serve można wyruszyć na ostatnie safari 
lub po prostu zrelaksować się przed śnia-
daniem. Goście opuszczą obóz ok. godziny 
9.00, w  drodze na lądowisko Siwandu od-

będą krótkie safari. W Dar es-Salaam będzie 
czekał prywatny kierowca, który zabierze 
ich samochodem do Ras Kutani. Podróż 
potrwa ok. 90 minut, do Ras Kutani goście 
dotrą w porze lunchu.

Ras Kutani to niewielka luksusowa lodge, 
położona przy pięknej piaszczystej plaży na 
spokojnym wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. 
W tym wyjątkowym miejscu goście zaznają 
odprężenia i  błogiego relaksu. Będą mogli 
spacerować po plaży, przez nadmorski las 
lub odwiedzić wioski Gomvu. Zapraszamy 
na wyprawy kajakiem, podziwianie żółwi, 
a nawet obserwację wielorybów. 

Dni 4.–7. Ras Kutani, Wybrzeże 
Suahili
Podczas pobytu w  Ras Kutani goście będą 
się relaksować po ostatnich dość aktywnych 
dniach na safari, korzystając z masaży i za-
biegów kosmetycznych w SPA. Jeśli są zain-
teresowani bardziej aktywnym wypoczyn-
kiem i sportami wodnymi, mogą wyruszyć 
na wycieczkę kajakiem lub uprawiać snor-
keling, do ich dyspozycji oddano bowiem 
sprzęt do snorkelingu, deski boogie i kajaki. 
Podczas spacerów w przybrzeżnych lasach 
goście zobaczą ok. 130 gatunków drzew, na 
których dokazują małpy, w  tym wspaniałe 
czarno-białe Colobus.    

Dzień 7. Ras Kutani, Wybrzeże Suahili 
– Dar es-Salaam
To już ostatnie godziny pod tropikalnym 
słońcem przed powrotem do Dar es-Sala-
am, z którego goście polecą do Europy…

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.

Safari i wypoczynek na plaży  
Tanzania w 7 dni  
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Dzień 1.–2. Windhuk – Little Kulala 
Po wylądowaniu w Windhuk, stolicy Nami-
bii, goście udadzą się awionetką do Little 
Kulala zlokalizowanej na pustyni, gdzie 
spędzą 2 noce.  Podczas pobytu będzie 
zapewnione pełne wyżywienie, lokalne 
markowe napoje i  2 wycieczki. Pierwszą 
jest wyprawa w  ciągu dnia przez pusty-
nię, a także szlakami turystycznymi, w tym 
Tsauchab River Trail, i  oglądanie wydm 
Sossusvlei oraz Sesriem. Drugą – popo-
łudniowe safari, podczas którego goście 
mają okazję obserwować spektakularne 
zachody słońca. Za dodatkową opłatą 
oferujemy lot balonem, by - delektując się 
szampanem – podziwiać piękno wydm 
z lotu ptaka.

Dzień 3.–4. Little Kulala– 
Damaraland Camp 
Po śniadaniu goście udadzą się awionetką 
(wylot ok. 10.45) do obozu Damaraland, 
gdzie spędzą 2 noce. Podczas pobytu 
będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, 
lokalne markowe napoje, 2 safari w ciągu 
dnia – samochodami, o zachodzie słońca, 
i  piesze, z  przewodnikiem, oraz wyprawy 
rowerowe.

Dzień 5.–6. Damaraland Camp – 
Little Ongava 
Goście opuszczą obóz Damaraland i  wy-
ruszą w  dalszą podróż – do obozu Little 
Ongava (lot awionetką), gdzie zostaną na 
następne 2 noce. Mają zagwarantowane 
pełne wyżywienie, lokalne napoje, 2 sa-
fari w ciągu dnia. Wezmą udział w wypra-
wie do Parku Narodowego Etosha oraz 
do rezerwatu Ongava i pieszej wycieczce 
z przewodnikiem, podczas której będą ob-
serwować białego nosorożca.

Dzień 7. Little Ongava – Windhuk
Powrót miejscowym samolotem do stolicy 
Namibii – Windhuk. Z  lotniska Hosea Ku-
tako prywatny kierowca zabierze gości do 
hotelu Hilton na nocleg (w cenę wliczone 
jest także śniadanie).

Dzień 8. Windhuk – Johannesburg
Po śniadaniu prywatny kierowca zabierze 
gości na lotnisko Hosea Kutako, skąd po-
lecą lotem rejsowym do Johannesburga. 
Następnie zostaną przewiezieni do luk-
susowego DaVinci Hotel & Suites (czas 
przejazdu ok. 45 minut), gdzie spędzą noc  
(w cenę wliczone jest także śniadanie). 

Od Wybrzeża Szkieletowego 
po wydmy Mozambiku
Namibia z Mozambikiem w 18 dni
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Dzień 9. Johannesburg 
Tego dnia po śniadaniu goście pojadą do Muzeum Apartheidu. Jego zwiedzanie 
(potrwa ok. 2 godzin) to odkrywcza podróż historyczna, która pozostawi nie-
zwykłe wrażenia i przyniesie wiele cennych informacji. 

Następnie zaplanowane jest zwiedzanie Soweto (South Western Township). 
Wycieczka obejmuje wszystkie najważniejsze miejsca dzielnicy, m.in.: Chris 
Hani Baragwanath Hospital, postój taksówek Baragwanath (z wielkim targiem), 
pl. Wolności, pomnik Hectora Pietersona i dom, w którym mieszkał Nelson Man-
dela. Obiad (we własnym zakresie) w  restauracji Carnivore, po którym goście 
udadzą się do Lions Park. Powrót do hotelu DaVinci.

Dzień 10.–14. Johannesburg – Mozambik/ wyspa Benguerra  
Po śniadaniu prywatny kierowca zabierze gości z  hotelu DaVinci na lotnisko 
w Johannesburgu (czas przejazdu ok. 45 minut), skąd lotem rejsowym polecą 
do Mozambiku (Vilanculos). Następnie miejscowym samolotem dotrą na wyspę 
Benguerra. Goście spędzą 5 nocy w Azura Benguerra, w luksusowej willi na pla-
ży z prywatnym basenem. Podczas pobytu będzie zapewnione pełne wyżywie-
nie, w tym lokalne napoje, a także usługi kamerdynera.

Dzień 15. Mozambik/ wyspa Benguerra  – Johannesburg
Kończy się przygoda na malowniczej wyspie Benguerra pełna wspaniałych wra-
żeń, które pozostaną gościom w pamięci na długie lata. Krótki przelot lokalny 
(eurocopter – ok. 10 minut) do Vilanculos, następnie przelot rejsowy na lotnisko 
w Johannesburgu na międzynarodowe połączenie w kierunku Europy. 

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Fundu Lagoon
Pemba Island
•	 Wyspa koralowa na Oceanie 

Indyjskim, ok 50 km od Zanzibaru
•	 Piękna plaża, centrum nurkowe; 

tylko 18 luksusowych namiotów
•	 4 bary, 2 restauracje, basen, Fundu 

Fushion SPA

Cena 7 noclegów w Beach Front Suite 
od 2 700 $ za 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

The Residence
Zanzibar
•	 Otulony tropikalnym ogrodem 

i położony przy piaszczystej plaży
•	 66 luksusowych, przestronnych willi 

z basenami, z obsługą kamerdynera
•	 Doskonałe restauracje, ekskluzywne 

SPA, kort tenisowy i basen

Cena 7 noclegów w Luxury Ocean Villa 
od 2 800 € za 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

Anantara 
Bazaruto Island 
Resort & SPA
Mozambik
•	 Prywatna wyspa, zakwaterowanie 

w 44 luksusowych willach
•	 Centrum fitness, kids club, 2 baseny, 

w tym jeden dla rodzin z dziećmi
•	 4 restauracje, SPA, centrum sportów 

wodnych oraz centrum  nurkowe 

Cena 7 noclegów w Beach Villa 
od 2 950 $ za 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

Azura 
Benguerra 
Island
Mozambik 
•	 Pierwszy luksusowy eco-boutique 

hotel w Mozambiku
•	 Jedynie 14 eleganckich willi 

z prywatnymi basenami
•	 Sporty wodne, wycieczki po okolicy, 

SPA, piaszczysta plaża 

Cena 7 noclegów w Beach Villa 
od 4 100 $ za 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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Kempinski 
Soma Bay
Egipt
•	 Piaszczysta plaża, możliwość 

uprawiania licznych sportów 
wodnych 

•	 Health Club z siłownią, jacuzzi, 
sauną, łaźnią parową i pokojami 
zabiegowymi

•	 Mistrzowskie pole golfowe, 4 korty 
tenisowe, hala do squasha

Cena 7 noclegów w Ocean Villa 
od 1 250 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i kolacje oraz transfer 
z/na lotnisko.

The Oberoi, 
Sahl Hasheesh
Egipt 
•	 Prywatna piaszczysta plaża, 

bogactwo podwodnego świata
•	 Zachwyca elegancką zabudową 

w stylu arabskim 
•	 Dy dyspozycji gości centrum 

nurkowe, SPA, 3 restauracje i bar 

Cena 7 noclegów w Beach Suite 
od 1 150 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i transfer z/na 
lotnisko.

Podwodne raje
               Afryki
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Dzień 1. Tel Awiw
Na lotnisku w Tel Awiwie na gości będzie 
czekał przedstawiciel biura, w  którego 
towarzystwie przejdą odprawę paszpor-
tową oraz kontrolę graniczną z  przyspie-
szoną odprawą VIP Priority Line. Gdy od-
biorą bagaż, osobisty kierowca zawiezie 
gości do hotelu z oferty Luxury Travel. Po 
zakwaterowaniu w komfortowym pokoju 
pozostała część dnia przeznaczona jest na 
wypoczynek po podróży.

Dzień 2. Tel Awiw – Galilea
Po śniadaniu, w hotelowym lobby goście 
spotkają się z polskojęzycznym przewod-
nikiem, z  którym udadzą się komforto-
wym autem wzdłuż malowniczego wy-
brzeża Tel Awiwu do zabytkowego Old 
Jaffa, jednego z  najstarszych portów na 
świecie. Tysiące lat historii, piękna archi-
tektura, zabytkowe kościoły, antykwariaty 
i galerie, malowniczy port rybacki to naj-
większe atrakcje tego miejsca.

Po opuszczeniu Tel Awiwu goście wyruszą 
w  drogę prowadzącą wybrzeżem Morza 
Śródziemnego, do Cezarei – starożytnego 
miasta i portu, siedziby Heroda Wielkiego. 
Zapraszamy na spacer i zwiedzanie pałacu 
Heroda, cytadeli krzyżowców, teatru rzym-
skiego oraz akweduktu. Następnie goście 
zostaną przewiezieni, drogą wzdłuż wy-
brzeża, do miasta Hajfa. Zwiedzą Sank-
tuarium Bahai, Perski Ogród, będą podzi-
wiać Górę Karmel i Zatokę Hajfy.

Kolejnym celem podróży będzie Old Acre 
(Akka) – miasto, w  którym spotyka się 
Wschód z  Zachodem, nowe ze starym, 
piękno z  ruinami, tworząc wyjątkową 
i  mistyczną atmosferę. Goście zobaczą 

m.in.: łaźnie tureckie, karawanseraj (miej-
sce odpoczynku, uzupełnienia zapasów 
kupieckich karawan i  pielgrzymów prze-
mierzających Jedwabny Szlak), cytadelę, 
mury obronne. Obejrzą też pozostałości 
podziemnego miasta krzyżowców – kom-
pleks sal wykorzystywanych przez zakon 
rycerski joannitów, gdzie można poznać 
niezwykłe efekty poszukiwań archeolo-
gicznych. Następnie przejazd do Galilei, 
zakwaterowanie w hotelu oraz kolacja.

Dzień 3. Jezioro Tyberiadzkie, Gór-
na Galilea i Wzgórza Golan
Po śniadaniu, w towarzystwie osobistego 
przewodnika i  kierowcy, goście wyruszą 
na kolejną fascynującą wycieczkę. Będzie 
to przejazd wzdłuż Jeziora Galilejskiego 
(Tyberiadzkiego), które odegrało ważną 
rolę we wczesnych latach chrześcijaństwa. 
To miejsce, w którym żył, nauczał i czynił 
cuda Jezus.

Następnie goście dotrą do Kafarnaum, 
w Nowym Testamencie nazywanego Mia-
stem Jezusa. Znajduje się tu jeden z  naj-
starszych kościołów na świecie, a  także 
monumentalna starożytna synagoga. Było 
to również miejsce, w  którym mieszkał 
Piotr w  okresie, kiedy Jezus czynił cuda. 
Kolejnym przystankiem w podróży będzie 
Tabha, gdzie nastąpił cud rozmnożenia 
ryb i chleba przez Jezusa. Goście zwiedzą 
także odnowiony kościół Benedyktynów, 
zbudowany w tym samym stylu i według 
tych samych zasad, co oryginalny.

Na Górze Błogosławieństw będzie można 
zobaczyć miejsce kazań Jezusa. Roztacza-
ją się z  niej piękne widoki na gaje z  pal-
mami i magnoliami, ale przede wszystkim  

Szlakiem wiary + Morze Martwe
Izrael w 8 dni
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na Jezioro Tyberiadzkie, ruiny Kafarnaum i Tabhi. Następnie przejazd 
malowniczymi szlakami prowadzącymi przez Wzgórza Golan. Na ko-
niec wycieczki zapraszamy na degustację regionalnych owoców oraz 
win z okolic Wzgórz Golan. Po wycieczce powrót do hotelu.

Dzień 4. Z Galilei przez dolinę Jordanu do Jerozolimy
Tego dnia proponujemy fascynującą całodniową wycieczkę. Zacznie 
się przejazdem do Nazaretu, kolebki chrześcijaństwa, miasta, w  któ-
rym archanioł Gabriel objawił się Marii z wiadomością, że pocznie ona 
z mocy Ducha Świętego, a także miejsca, w którym Jezus spędził dzie-
ciństwo i  młodość. Goście przemierzą dolinę Jordanu do Bet Sze’an, 
miasta położonego między doliną Jordanu i  doliną Jezreel (Yizre’el), 
zwanego również Scytopolis, które ze względu na korzystne położenie 
na skrzyżowaniu szlaków handlowych weszło w skład związku miast 
– Dekapolu. Odwiedzą także Gan Gooro, niezwykłe miejsce – park 
ukazujący australijską przyrodę w Izraelu. Przewidziana jest również 
(jako opcja, przed zwiedzaniem Bet Sze’an) wizyta w fabryce czeko-
lady Galita. Następnie przez dolinę Jordanu goście dotrą do Jerozoli-
my. Droga do hotelu powiedzie wzdłuż murów jej Starego Miasta. Po 
przybyciu do hotelu American Colony Hotel Jerozolima – zakwatero-
wanie i kolacja.

Dzień 5. Jerozolima, Stare Miasto
Kolejny wspaniały dzień, pełen niezapomnianych wrażeń. Po śniada-
niu goście wybiorą się z przewodnikiem na Górę Oliwną, by podziwiać 
piękne widoki na starożytną Jerozolimę. Oddzielona od Wschodniego 
Wzgórza (Wzgórze Świątynne i Miasto Dawida) przez dolinę Cedron, 
Góra Oliwna zajmowała zawsze ważne miejsce w krajobrazie Jerozoli-
my. Od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą do dziś wzgórze to służy 
jako jedno z głównych miejsc pochówku. Jest także miejscem wniebo-
wstąpienia Jezusa Chrystusa.

Następnie zwiedzanie ogrodu Getsemani i Kościoła Wszystkich Naro-
dów. Zaskoczeniem dla przybywających do ogrodu Getsemani jest 
fakt, że stare, sękate drzewa oliwne rosły już, gdy Jezus przyszedł tu 
z uczniami pamiętnej nocy po Ostatniej Wieczerzy. Imponujący Kościół 
Wszystkich Narodów wybudowany został w 1920 r. na fundamentach 
wcześniejszych kościołów, które były świadkami wiekopomnych wy-
darzeń uwidocznionych na mozaikach: modlitwy Jezusa w odosobnie-
niu, zdrady Judasza, odcięcia ucha sługi najwyższego kapłana. 

Kolejnym etapem wycieczki będzie przejazd do Starego Miasta  
i  odwiedzenie Wzgórza Świątynnego. Jest ono miejscem świę-
tym, jak wiele innych w  Jerozolimie, dla żydów, muzułmanów  

i  chrześcijan. Niegdyś wznosiła się tu wielka Świątynia Jerozolimska, 
dziś stoją: muzułmańska Kopuła na Skale oraz meczet Al Aksa. Następ-
nie goście zobaczą Ścianę Płaczu stanowiącą część muru zachodniej 
ściany kompleksu Wzgórza Świątynnego. Do tej części muru przy-
lega duży plac umożliwiający wiernym modlitwę w  jej pobliżu. Go-
ście przejdą przez 14 stacji Drogi Krzyżowej, aż na wzgórze Golgoty 
-  miejsca ukrzyżowania. Znajduje się ono w kościele Grobu Świętego, 
który zwiedzą. Po tych chwilach zadumy goście udadzą się na spacer  
po kolorowym arabskim bazarze znajdującym się w murach Jerozoli-
my. Po zakończeniu wycieczki – kolacja w jednej z miejskich restauracji 
lub bezpośredni powrót do American Colony Hotel Jerozolima.

Dzień 6. Jerozolima, nowe miasto – Morze Martwe
Po śniadaniu goście rozpoczną dzień przejazdem przez nowe miasto, 
by podziwiać główne jego atrakcje: Sąd Najwyższy i siedzibę Knesetu 
(parlamentu). Zwiedzą Muzeum Izraela, największą instytucję kultural-
ną w kraju, z Sanktuarium Zwojów, które mieści najstarsze rękopisy bi-
blijne, a także rzadkie wczesne rękopisy średniowieczne. W sąsiedztwie 
Sanktuarium znajduje się model Jerozolimy z okresu Drugiej Świątyni. 
Opcjonalnie proponujemy także spacer przez Shuk Mahane Yehuda 
(rynek żywności). 

Następnie przejazd w  kierunku Autonomii Palestyńskiej. Po przekro-
czeniu granicy zwiedzanie kościoła Bożego Narodzenia w Betlejem. To 
jedyny bizantyjski kościół, który przetrwał wiele najazdów i zniszczeń. 
(Wycieczka z lokalnym przewodnikiem palestyńskim; wymagany jest 
paszport). Dalej krajobrazowy przejazd wzdłuż pustyni Judei do Morza 
Martwego. Po południu uczestnictwo w starożytnej hebrajskiej cere-
monii Hebrew Hospitality oraz przejazd wielbłądami w samym sercu 
pustyni w Judei. Późnym wieczorem goście dotrą do hotelu nad Mo-
rzem Martwym.

Dzień 7. Morze Martwe 
Dzień przeznaczony na relaks, do wyboru: hotelowe SPA, plaża i base-
ny hotelowe. Można też wybrać się na wycieczkę z  osobistym prze-
wodnikiem – płatną dodatkowo. Nocleg i kolacja w hotelu.

Dzień 8. Morze Martwe 
Rano czas na wypoczynek hotelu. Po wymeldowaniu, w towarzystwie 
osobistego kierowcy, goście udadzą się na międzynarodowe lotnisko 
Ben Gurion w Tel Awiwie. Na lotnisku będzie czekał na nich przedsta-
wiciel Luxury Travel, w  którego towarzystwie przejdą security check  
in oraz odprawę. 

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Olśniewający hotel o cudownym wystro-
ju, niczym z  arabskich baśni. Zlokalizo-
wany zaledwie 15 minut drogi z  lotniska 
w Marrakeszu, w obrębie murów starego 
miasta. Jego zabudowa naśladuje arabską 
medinę: wokół centralnej części mieszczą 
się restauracje, których menu stworzył 
nagrodzony gwiazdką Michalin Yannick 
Alléno, oraz prawdziwa świątynia zabie-
gów SPA. Royal Mansour oferuje luksuso-
we zakwaterowanie w  53 trzypoziomo-
wych apartamentach zaprojektowanych 
w  stylu tradycyjnych marokańskich do-
mów tzw. riad. Udekorowane w iście kró-
lewskim stylu przepięknymi tkaninami, 
arabskimi dywanami i  zdobieniami na 
ścianach zachwycają dbałością o najdrob-
niejsze szczegóły. Apartamenty zawierają 

1, 2 lub 3 sypialnie, każdy ma basen na 
tarasie znajdującym się na dachu. Najbar-
dziej ekskluzywna jest posiadłość samego 
króla Maroka, z pięknym ogrodem i base-
nami, udostępniona dla gości.

Najważniejsze udogodnienia:
3 restauracje - śródziemnomorska, maro-
kańska oraz francuska, zacieniony taras 
do spożywania posiłków, bary, w  tym 
piano bar, herbaciarnia; baseny, centrum 
SPA z  kosmetykami prestiżowych marek, 
łaźnia turecka, fryzjer, basen, prywatne 
pokoje zabiegowe, studio fitness, zajęcia 
jogi i  pilates; na miejscu do dyspozycji 
opiekunka do dzieci, kids club, biblioteka 
wraz  z  obserwatorium;  usługi concierge.

Royal Mansour
Marrakesz, Maroko 

Przykładowa cena w terminie:
 1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Riad One Bedroom: 
7 noclegów – od 3 450 €  / 1 os.

W cenie śniadania, królewska VIP obsługa
na lotnisku z prywatnym powrotnym transferem.
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Rewelacyjny ośrodek, przypominający 
piękną zieloną oazę, z luksusowym i ele-
gancko urządzonym kompleksem hote-
lowym o ciekawej architekturze, otoczo-
nym licznymi basenami. The Ritz-Carlton 
Abama to 5* hotel oferujący komfortowe 
zakwaterowanie w  budynku głównym, 
tzw. Cytadeli (321 pokoi i apartamentów), 
oraz 148 ekskluzywnych pokojach oraz 
apartamentach w części Tagor Villas prze-
znaczonej tylko dla dorosłych, co zapew-
nia gościom ciszę i spokój. Hotel gwaran-
tuje niezapomniane doznania kulinarne 
w 12 restauracjach i barach, na czele z re-
stauracją Martina Berasategui nagrodzo-
ną dwiema gwiazdkami Michelin i restau-
racją japońską Kabuki, z  jedną gwiazdką 
Michelin. Abama jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród: najlepszy luksu-

sowy resort SPA (2014), znalazł się też  
na listach magazynu „Condé Nast Tra-
veller” 100 najlepszych hoteli na świecie 
oraz najlepszych ośrodków w Hiszpanii.

Najważniejsze udogodnienia:
ekskluzywna plaża, 7 basenów, w tym ba-
sen zarezerwowany wyłącznie dla osób 
dorosłych, 2500 m² SPA, centrum fitness, 
butiki, pole golfowe, akademia tenisa, 
klub dla dzieci.

The Ritz-Carlton, Abama
Teneryfa, Hiszpania

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w pokoju z widokiem na ocean: 
7 noclegów – od 1 100 €  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko (Mercedes).
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Na rozległej złocistej plaży stoi wyniosły gmach – Gran Hotel 
Bahia Del Duque, który od ponad 50 lat należy do ulubionych 
miejsc pobytu wielu podróżników. Został zaprojektowany w wy-
twornym stylu XIX-wiecznego pałacu i wspaniale harmonizuje 
z  idylliczną scenerią: bujną zielenią palm i błękitem Atlantyku. 
Niepodważalnym atutem tego miejsca jest także klimat, uwa-
żany za jeden z najbardziej sprzyjających człowiekowi (tempe-
ratura na Teneryfie w ciągu sezonu wynosi średnio 24–28 st. C). 
Gran Hotel Bahia Del Duque oferuje komfortowe zakwaterowa-
nie w pokojach, apartamentach oraz luksusowych willach z pry-
watnymi basenami. Wszystkie pokoje mają balkon lub patio, ze 
wspaniałym widokiem na morze lub na bujne ogrody hotelowe. 

Najważniejsze udogodnienia:
5 basenów (2 z wodą morską, 3 z podgrzewaną) oraz basen dla 
dzieci, studio wellness, 2 korty tenisowe, możliwość gry w squa- 
sha oraz golfa na mistrzowskich polach golfowych; wycieczki 
jachtem, spacery po pięknych ogrodach, obserwatorium z tele-
skopem, piaszczysta plaża; udogodnienia dla dzieci i młodzieży 
– Duqui Club i Teen Lounge; aż 8 restauracji i 12 barów; centrum 
SPA, które zostało uznane za najlepsze w Hiszpanii przez czytel-
ników magazynu „Conde Nast Traveller”.

Gran Hotel Bahia Del 
Duque Resort
Teneryfa, Hiszpania  

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w pokoju z widokiem na ocean: 
7 noclegów – od 1 200 € / 1 os.  

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko (Mercedes
/Jaguar).

Tylko dla klientów Luxury Travel – 1 lunch w  Beach Club 
z winem GRATIS! 
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Barbados – piękna tropikalna wyspa na 
Morzu Karaibskim słynąca z doskonałego 
rumu i latających ryb, ale przede wszyst-
kim oferująca wspaniałe piaszczyste pla-
że otoczone bujną roślinnością. 

Sandy Lane to prawdopodobnie najlep-
sze na Karaibach miejsce dla wymaga-
jących osób, prawdziwa oaza spokoju, 
harmonii oraz iście królewskiej rekreacji. 
Ekskluzywna rezydencja z  polami golfo-
wymi światowej klasy oraz 112 pokojami 
i  apartamentami, w  tym 2 penthouse’a-
mi. Oferuje także wyjątkowe zakwatero-
wanie w  zacisznym zakątku, w  pobliżu 
hotelowego SPA – w  przestronnej willi 
(ponad 650 m²), z  pięcioma sypialniami, 
jacuzzi, prywatnym basenem i dostępem 
do plaży. To idealne rozwiązanie dla gru-

py przyjaciół lub rodzin z dziećmi. W San-
dy Lane gościło wiele znanych osób, np.: 
królowa Elżbieta II, Elton John, Rihanna, 
Jacqueline Kennedy, Oprah Winfrey. Re-
zydencja jest zatem jednym z najbardziej 
prestiżowych adresów na hotelowej ma-
pie Barbados – ze względu na położenie, 
luksusowe wnętrza, obsługę na najwyż-
szym poziomie, a także mnogość atrakcji 
i udogodnień. 

Najważniejsze udogodnienia:
piaszczysta plaża, centrum sportów 
wodnych, ekskluzywne SPA, odkryty ba-
sen w  bujnym egzotycznym ogrodzie;  
4 restauracje, 7 barów, piwnica z winami; 
3 mistrzowskie pola golfowe światowej 
klasy, kort tenisowy, kids club oraz udo-
godnienia dla dzieci.

Sandy Lane 
Barbados, Karaiby

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Luxury Ocean View: 
7 noclegów – od 5 400 €  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Przejęty w lipcu 2013 r. przez grupę LVMH, hotel Saint-Barth Isle 
de France dołączył do luksusowej kolekcji Cheval Blanc po grun-
townej renowacji i  ponownym otwarciu w  październiku 2014. 
Położony na piaszczystej plaży Flamands, uważanej powszech-
nie za najpiękniejszą na wyspie, składa się z zaledwie 40 prze-
stronnych i  ekskluzywnie urządzonych pokoi, apartamentów 
i willi z widokiem na ocean lub stojących w bujnym ogrodzie. 
O zaspokojenie kulinarnych oczekiwań gości zadba lokalny fa-
woryt – restauracja La Case de I’Isle, która serwuje wykwintne 
potrawy kuchni francuskiej w jadalni ze wspaniałym widokiem 
na morze. Posiłki uzupełniają wyborne wina z bogatej kolekcji 
ponad 200 gatunków z całego świata. W każdy wtorek w White 
Bar odbywa się elegancki pokaz mody, podczas którego prezen-
towane są najnowsze trendy. Cheval Blanc Isle de France przy-
gotował także specjalny serwis dla dzieci, dostępny na życzenie. 
Zespół specjalistów zapewnia rozrywkę najmłodszym gościom, 
organizując różne zajęcia i atrakcje umilające im pobyt. 

Najważniejsze udogodnienia: 
The Cheval Blanc SPA położone w  tropikalnym ogrodzie, no-
woczesne centrum fitness; możliwość uprawiania sportów lą-
dowych (tenisa, siatkówki, piłki nożnej itp.) oraz wodnych (wa-
terskiingu, wakeboardingu, jet skiingu, surfingu, windsurfingu, 
nurkowania, snorkelingu i  żeglarstwa); zajęcia jogi; możliwość 
zorganizowania wycieczek i rejsu o zachodzie słońca.

Cheval Blanc 
Isle de France 
St Barth, Karaiby

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Garden Room: 
7 noclegów – od 2 150 €  / 1 os.

W cenie śniadania.
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Alila Purnama jest tradycyjną łodzią, 
jedną z  najbardziej luksusowych spo-
śród pływających po wodach Azji. Za-
pewnia ultranowoczesne i  relaksujące 
zakwaterowanie dla maksymalnie 10 
osób. 46-metrowa Alila Purnama została 
ręcznie zbudowana tradycyjną metodą 
przez szkutników południowego Cele-
bes w Indonezji. Łódź ma 3 pokłady, na 
których znajduje się 5 dobrze wyposa-
żonych apartamentów, wszystkie klima-
tyzowane, z  łóżkami typu queen-size, 
łazienką z  prysznicem, oddzielnym WC, 
dużą szafą i biurkiem. Meble wykonano 
z drewna tekowego, rattanu i innych lo-
kalnych materiałów. Master Suite oferuje 
duże panoramiczne okno z widokiem na 
ciągle zmieniające się krajobrazy. W  ła-
zience znajduje się prysznic, wanna,  
2 umywalki i oddzielna toaleta oraz duży 
taras słoneczny z leżakami i kanapą.

Udogodnienia: nurkowanie i  własne 
centrum PADI, zabiegi SPA z  licencjo-
nowanym masażystą, restauracja i  bar. 

Kierunki:
Park Narodowy Komodo – założony 
w  1980 r. w  celu ochrony słynnych Ko-
modo dragons, czyli największych wa-
ranów świata. Park Komodo zamieszkuje 
około 6000 tych zwierząt, w  1991 r. zo-
stał wpisany na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Leży w  południowo
-wschodniej Indonezji, między wyspami 
Sumbawą i Flores. Obejmuje 5 głównych 
wysp: Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang 
i Nusa Kode, oraz liczne wysepki. 

Wyspy Raja Ampat – to archipelag w in-
donezyjskiej prowincji Papua Zachodnia, 
a  jednocześnie morski park narodowy. 
Składa się z  4 głównych wysp: Waigeo, 
Misool, Salawati i  Batanta, oraz 1500 
mniejszych. Raja Ampat to idealne miej-
sce do podziwiania tętniącego życiem 
oceanu i jedno z najpiękniejszych miejsc 
do nurkowania. Badania naukowe prze-
prowadzone w 2001 r. doprowadziły do 
odkrycia blisko 1000 nieznanych wcze-
śniej gatunków ryb.

Alila Purnama 
Komodo & Raja Ampat, Indonezja

Cena rejsu 6-dniowego: 
od 7 089 $ za 1 os. w kabinie 2-osobowej. 

Cena zawiera koszt wyżywienia, wycieczek, nurkowania 
i uprawiania innych sportów wodnych.
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Ekskluzywne wille Alila Uluwatu zostały malowniczo usytuowa-
ne na klifach w południowej części wyspy, 15 minut od zatoki 
Jimbaran. Na gości czeka 65 willi idealnie wtopionych w  ota-
czający krajobraz, każda z prywatnym basenem i pięknym wi-
dokiem na Ocean Indyjski. We wnętrzach połączono elementy 
stylu balijskiego z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicz-
nymi. Do dyspozycji gości są 2 restauracje, gdzie można delek-
tować się daniami kuchni azjatyckiej, przyrządzonymi z  uży-
ciem zachodnich technik gotowania, oraz kuchni indonezyjskiej 
i balijskiej.

Najważniejsze udogodnienia:
położony na klifie basen bez krawędzi (50 m), platforma wido-
kowa, całodobowa siłownia, SPA, galeria sztuki, biblioteka, cen-
trum fitness obejmujące studio jogi i pilatesu.

Alila Villas Uluwatu 
Bali, Indonezja

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w willi z prywatnym basenem: 
7 noclegów – od 3 330 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Zaledwie 30 minut od międzynarodo-
wego lotniska w  Denpasar, wzdłuż pięk-
nej plaży na południowo-zachodnim 
wybrzeżu Bali, położony jest hotel Alila 
Seminyak. Jego niewątpliwą zaletą jest 
usytuowanie na obrzeżach miasta, dzięki 
czemu goście mogą czerpać przyjem-
ność z  natury i  poddać się błogiemu re-
laksowi, a  jednocześnie na tyle blisko, 
aby bez trudu dotarli do centrum. Hotel 
oferuje zakwaterowanie w  łącznie 240 
eleganckich, współcześnie urządzonych 
apartamentach. Kunsztownie zdobione 
i  starannie zaprojektowane, z  dbałością 

o  każdy szczegół, wnętrza zapewnią do-
skonałą jakość i  komfort wypoczynku. 
Ekskluzywne apartamenty 3 typów: De-
luxe Suite (45 m²), Alila Suite Garden View  
(72 m²), Beach Suite (147 m²), mieszczą się 
w  czteropiętrowych blokach. Alila Semi-
nyak dysponuje także jednym niezwykle 
efektownym penthouse’em o  powierzch-
ni 811 m².

Najważniejsze udogodnienia:
bezpośredni dostęp do ładnej,  piasz-
czystej plaży, luksusowe SPA, restauracje 
i  bary, 4 baseny na świeżym powietrzu.

Wśród szmaragdowej zieleni tarasów 
ryżowych, unikalnej czerni plaż i olśniewa-
jącego błękitu wód Oceanu Indyjskiego 
leży najbardziej relaksujące, stylowe 
i  luksusowe miejsce wypoczynkowe. To 
zarówno najwyższej klasy niewielki hotel 
i SPA, jak i ekskluzywne wille z prywatnymi 
basenami zatopione w tropikalnej zieleni, 
niektóre z  bezpośrednim dostępem do 
plaży. 

Najważniejsze udogodnienia:
dwupoziomowa restauracja z przeszkloną 
kuchnią dysponuje przestrzenią zarówno 
na posiłki oficjalne, jak i w swobodnej at-
mosferze; plaża, centrum SPA, efektowny 
odkryty basen, możliwość uprawiania 
sportów wodnych i gry w golfa, zwiedza-
nia miejscowych świątyń, zorganizowania 
wycieczek pieszych i rowerowych.

Alila Seminyak
Bali, Indonezja

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Deluxe Ocean Suite: 
7 noclegów – od 1 700 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny  transfer z/na lotnisko.

Alila Villas Soori 
Bali, Indonezja

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Beach Pool Villa: 
7 noclegów – od 3 450 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Rimba Jimbaran 
Bali
Indonezja 
•	 Siostrzany hotel Ayana Resort 

– zapewnione korzystanie 
z udogodnień obu hoteli

•	 Hotel oferuje 282 stylowe 
i nowocześnie urządzone pokoje

•	 Światowej klasy SPA i centrum 
fitness

Cena 7 noclegów w Premium Double 
Room od 1 400 $ za 1 os.*

W cenie śniadania. 

The St. Regis 
Bali Resort
Indonezja
•	 Położony nad piękną plażą 

o miękkim piasku 
•	 Duży basen w kształcie laguny; 

butik z indonezyjska biżuterią
•	 3 eleganckie restauracje, wyborne 

wina i herbaty z całego świata

Cena 7 noclegów w St. Regis Suite 
od 1 950 $ za 1 os.*

W cenie śniadania. 

AYANA Resort 
& SPA Bali
Indonezja 
•	 Położony w zatoce, wśród ogrodów 

okalających wspaniały klif
•	 12 restauracji i barów; 5 basenów 

w tym basen dla dzieci, kids club
•	 Wyróżniony za najlepsze SPA na 

świecie

Cena 7 noclegów w Deluxe  
Ocean View Room od 1 600 $ za 1 os.*

W cenie śniadania.

Matahari Beach 
Resort & SPA
Indonezja
•	 Zlokalizowany nad Morzem 

Jawajskim, w pobliżu Parku 
Narodowego Bali Barat 

•	 Wykonany z lokalnych materiałów, 
w typowym stylu balijskim

•	 Wyśmienita kuchnia i doskonałe 
zabiegi SPA

Cena 7 noclegów w Deluxe Room 
od 1 900 $ za 1 os.*

W cenie śniadania. 

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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Four Seasons 
Tended Camp, 
Chiang Rai
Tajlandia 
•	 Malowniczo położony na granicy 

Tajlandii, Laosu i Birmy
•	 15 przestronnych, stylowo 

umeblowanych namiotów z dużymi 
tarasami

•	 2 gabinety do zabiegów SPA; nauka 
jazdy na słoniu, rejs po Mekongu

Cena 7 noclegów w Deluxe Tent
od 9 990 $ za 1 os.*

W cenie śniadania.

Mandarin 
Oriental 
Bangkok
Tajlandia
•	 Najlepszy hotel w Bangkoku według 

wielu rankingów
•	 Doskonała lokalizacja, eleganckie 

wnętrza, rewelacyjne SPA
•	 9 znakomitych restauracji i barów 

Cena 7 noclegów w Deluxe Room 
od 2 300 $ za 1 os.*

W cenie śniadania.

W Retreat Koh 
Samui
Tajlandia
•	 Hotel położony w najlepszym 

miejscu na wyspie, w prawdziwie 
dziewiczym otoczeniu

•	 74 eleganckie wille z prywatnymi 
basenami

•	 6 restauracji i barów, nowoczesna 
siłownia, SPA

Cena 7 noclegów w Jungle Oasis Pool 
Villa od 3 150 $ za 1 os.*

W cenie śniadania oraz prywatny 
transfer z/na lotnisko.

Conrad Koh 
Samui
Tajlandia 
•	 Stylowy hotel – kompleks 

luksusowych willi z basenami
•	 Nagrodzony m.in. za najlepsze SPA 

w Azji w 2013 r.
•	 Świetne udogodnienia: plaża, 

dwupiętrowe SPA, siłownia i kids 
club 

Cena 7 noclegów w Ocean View Pool 
Villa od 3 350 $ za 1 os.*

W cenie śniadania.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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Rayavadee, 
Krabi
Tajlandia 
•	 Wielokrotnie nagradzany hotel 

otoczony 3 piaszczystymi plażami
•	 98 przestronnych pawilonów oraz  

4 luksusowe wille 
•	 SPA, sauna, boiska do tenisa 

ziemnego i squasha, siłownia, 
możliwość uprawiania sportów 
wodnych

Cena 7 noclegów w Deluxe Pavilion 
od 1 700 $ za 1 os.* 
 
W cenie śniadania.

Phulay Bay, 
A Ritz-Carlton 
Reserve, Krabi
Tajlandia
•	 Obsługa na światowym poziomie, 

rewelacyjna kuchnia (5 restauracji)
•	 54 bajeczne wille z wnętrzami 

o tajskim wystroju, łóżka 
o szerokości 4 m 

•	 Szeroka oferta atrakcji dla dorosłych 
i dzieci, a wśród nich mały słoń!

Cena 7 noclegów w Ocean Pavilion 
od 2 450 $ za 1 os.*
 
W cenie śniadania.

Soneva Kiri, 
Koh Kood
Tajlandia 
•	 Niewiarygodnie luksusowy hotel 

z największymi willami w Tajlandii
•	 Przepiękne krajobrazy, bujny las 

deszczowy i piaszczyste plaże
•	 3 restauracje, udogodnienia dla 

dzieci, szeroki wybór sportów 
wodnych

Cena 7 noclegów w Cliff Pool Villa 
Suite od 6 300 $ za 1 os.* 
 
W cenie śniadania.

Anantara 
Phuket Villas, 
Phuket
Tajlandia
•	 Butikowy hotel położony przy Mai 

Khao – najdłuższej plaży na Phuket 
•	 91 prywatnych willi z basenami 

(najmniejsza ma 180 m²)
•	 Anantara SPA, centrum fitness,  

2 korty tenisowe

Cena 7 noclegów w Beach Villa
od 4 650 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania, kolacje
i transfer z/na lotnisko.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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The St. Regis 
Mauritius 
Resort
Iridium SPA poleca:
•	 Masaże dla osób aktywnie 

uprawiających sporty wodne, m. in. 
"surfer’ massage"

•	 Odmładzające zabiegi przy użyciu 
renomowanych kosmetyków 
VALMONT i naturalnych, eco-
friendly produktów Bella Luce

•	 Wyjątkowy odmładzający zabieg na 
twarz trwający 2 godz. 15 min ‘Elixir 
des Glaciers’

The Oberoi 
Mauritius
Wielokrotnie nagradzane 
hotelowe SPA poleca:

•	 Tradycyjna ajurweda z 3-godzinnym 
rytuałem: masaż, ziołowy peeling, 
shirodhara i kąpiel

•	  Terapie przez dotyk: masaże 
azjatyckie dla par w przestronnych 
gabinetach

•	  Głęboko relaksujące okłady na 
bazie ziół, kawy i naturalnych 
afrykańskich składników, 
orzechowe peelingi

Constance Le 
Prince Maurice
U SPA by Constance 
poleca:

•	 Zabiegi SPA dla dzieci
•	  Aromatyczne zabiegi na twarz, przy 

użyciu rewelacyjnych produktów 
SISLEY Paris

•	  Specjalistyczne i medyczne zabiegi 
na stopy, VIP manicure & pedicure

The Residence 
Mauritius
The Sanctuary SPA by 
CARITA poleca:

•	 105-minutowy, liftingujący zabieg 
na twarz Sculpting Gold Perfection

•	 SPA dla dzieci; masaże dla 
najmłodszych od 3 do 10 lat, 
zabiegi na twarz dla nastolatków

•	 Japoński masaż Reiki połączony 
z nauką prawidłowego oddychania
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Dinarobin Hotel 
Golf & SPA
SPA by Clarins poleca:
•	 Najpiękniejsze SPA na Mauritiusie 

z podgrzewanym basenem, 
w egzotycznym ogrodzie

•	 Centrum ajurwedy: 4 gabinety 
zabiegowe i platforma do medytacji

•	 Relaksujące i odmładzające zabiegi 
CLARINS na twarz, połączone 
z masażem stóp i dłoni 

Najlepsze SPA
Mauritius

Shanti Maurice 
a Nira Resort 
Nira SPA poleca:
•	 Profesjonalne centrum ajurwedy 

wraz z opcją ajurwedyjskiej kuchni 

•	 75-minutowy masaż dzwonem 
tybetańskim

•	 Masaże na 4 ręce, okłady 
z lawy wulkanicznej i gorącymi 
kamieniami, odmładzający zabieg 
"perłowy" na twarz dla panny 
młodej

The Westin 
Turtle Bay 
Resort & SPA
Heavenly SPA poleca:
•	 Energetyzujące zabiegi na bazie 

zielonej herbaty, nawilżające 
i uspokajające zabiegi na bazie 
miodu i aloesu

•	 Romantyczne masaże dla par przy 
świetle księżyca, z przekąskami 
i winem

•	 Himalajski rytuał przy użyciu błota, 
ziół i olejków z Tybetu
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5* hotel położony jest w  bujnym tropi-
kalnym ogrodzie, przy jednej z  najpięk-
niejszych, białych plaż na wyspie. Oferuje 
luksusowe, jasne wille i apartamenty z ta-
rasami lub balkonami z widokiem na oce-
an lub ogród. Zapewnia gościom wszelkie 
udogodnienia typowe dla 5* luksusowych 
hoteli. Wyposażone są w komfortowe łóż-
ka, są w nich luksusowe łazienki, doskona-
le zaopatrzony minibarek, telewizor LCD 
oraz sprzęt audio. Goście mają do wyboru 
kilka restauracji, w  których podawane są 
potrawy kuchni śródziemnomorskiej, da-
nia z  regionu Azji Południowo-Wschod-
niej i  tradycyjne lokalne przysmaki. LUX* 
Belle Mare ma własny browar, a bary ser-
wują 120 rodzajów rumu. Kawiarnia ofe-
ruje 80 rodzajów herbaty, wiele rodzajów 
 

kawy prażonej na miejscu i  pyszne lody 
własnej produkcji. Z  hotelu LUX* Belle 
Mare w  10 minut dopływa się łodzią do 
terenów nurkowych w  Belle Mare. Go-
ście, którzy preferują bardziej intensywny 
wypoczynek, mogą skorzystać z centrum 
sportowego lub siłowni i z ogromnej ofer-
ty sportów wodnych.

Najważniejsze udogodnienia:
basen o  powierzchni 2000 m², SPA na 
świeżym powietrzu, w  sąsiedztwie pole 
golfowe; możliwość uprawiania jazdy 
konnej i  najróżniejszych sportów wod-
nych; kino na plaży, świetnie wyposażony 
kids club; kompleksowa organizacja ślu-
bów; za dopłatą opcja All Inclusive.

Lux* Belle Mare
Mauritius 

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Junior Suite: 
7 noclegów – od 1 400 € / 1 os.

W cenie śniadania.
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Ekskluzywny hotel znakomitej sieci St. Regis, z magicznym wi-
dokiem na turkusową lagunę z górą Le Morne w tle, położony 
jest na białych, miękkich piaskach plaży Le Morne. Oferuje za-
kwaterowanie w 172 wyjątkowo luksusowych pokojach i apar-
tamentach z zapierającym dech w piersiach widokiem na Ocean 
Indyjski. W skład hotelu wchodzi także ultraluksusowa St. Regis 
Villa, uważana za najlepszą na wyspie; jest to idealne zakwate-
rowanie dla większej rodziny lub grupki przyjaciół. Usytuowanie 
hotelu i wiatry występujące na tym obszarze zapewniają dosko-
nałe warunki do uprawiania kitesurfingu, dlatego hotel jest zna-
ny wśród miłośników tego sportu.

Najważniejsze udogodnienia:
Iridum SPA mieszczące 12 przestronnych pokoi zabiegowych, 
salon piękności, jacuzzi, saunę oraz łaźnię parową; centrum 
fitness, w którym osobiste zajęcia od ponad dwóch lat prowa-
dzone są przez Arnauda Casquette – wybitnego sportowca; wy-
sokiej klasy restauracje, w tym Simply India, prowadzona przez 
dwukrotnego zdobywcę gwiazdki Michelin, indyjskiego szefa 
kuchni Atul Kochhar; ponadto: możliwość uprawiania sportów 
wodnych (nurkowania, kitesurfingu, windsurfingu) i  lądowych 
(trekkingu w górach, gry w tenisa).

The St. Regis Resort 
Mauritius

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Ocean View Deluxe Room: 
7 noclegów – od 1 600 € / 1 os.

W cenie śniadania.
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Maradiva Villas Resort & SPA jest oazą 
spokoju i  luksusu. Zaprojektowany zo-
stał w stylu kolonialnym, stoi w ogrodzie 
o  powierzchni 11 hektarów, nad brze-
giem szmaragdowo-niebieskiej zatoki 
Tamarin, przy plaży Wolmar Flic en Flac. 
Oferuje zakwaterowanie w  przestron-
nych, luksusowych willach o powierzchni 
od 160 do 345 m², z prywatnymi basena-
mi. Kamerdynerzy dbają, by goście czuli 
się w hotelu Maradiva Villas Resort & SPA 
jak w  domu. W  willach są komfortowe 
łazienki z  wewnętrznym i  zewnętrznym 
prysznicem, przestronne garderoby, 
w salonach – telewizory plazmowe z ze-
stawem kina domowego oraz Internet. 
Większe wille posiadają duże tarasy z wy-
godnymi sofami i kameralne patio.

Najważniejsze udogodnienia:
wspaniałe restauracje i  bary serwujące 
wyśmienite dania kuchni śródziemno-
morskiej, lokalnej oraz międzynarodo-
wej; możliwość uprawiania sportów wod-
nych, rejsy katamaranem, nurkowanie na 
okolicznych rafach koralowych; pole gol-
fowe; doskonałe SPA z pełnym zakresem 
usług (salon piękności, studio fitness, 
zajęcia jogi, tradycyjne zabiegi hinduskie, 
szeroka oferta masaży relaksujących).

Maradiva Villas Resort & SPA 
Mauritius

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Luxury Suite Pool Villa: 
7 noclegów – od 1 800 € / 1 os.

W cenie śniadania.
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„Mauritius został stworzony, zanim powstał raj, i posłużył jako 
model jego budowy” – pisał Mark Twain. Będąc na Mauritiusie, 
goście na pewno przyznają mu rację. Nie ma zatem piękniejsze-
go miejsca na zorganizowanie ślubu. Wyobraźcie sobie ślub lub 
odnowienie przysięgi małżeńskiej na piaszczystej plaży wśród 
palm, na łodzi lub w  luksusowym hotelu. Mauritius zapewnia 
jeszcze jedną niezwykłą możliwość - zorganizowania ślubu 
kościelnego z polskojęzycznym księdzem. 

Śluby na Mauritiusie

Warunki i informacje ogólne:

•	 trzeba być gościem dowolnego hotelu na Mauritiusie 
minimum przez 4 dni;

•	 kopie dokumentów muszą zostać dostarczone minimum 
30 dni przed datą ślubu (kserokopia paszportu, kopia aktu 
urodzenia przetłumaczonego na jęz. angielski lub francuski 
przez tłumacza przysięgłego, zdjęcie paszportowe 
/dowodowe);

•	 osoby zawierające związek małżeński po raz kolejny muszą 
dołączyć stosowne dokumenty, że są stanu wolnego 
(również  przetłumaczony przez  tłumacza) oraz dokumenty 
o zmianie nazwiska.
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Desroches 
Island Resort
Seszele
•	 Prawdziwie rajska prywatna wyspa 

z luksusowymi apartamentami 
i willami

•	 Wspaniały tropikalny ogród oraz 
niebiańska piaszczysta plaża

•	 Na wyspie znajduje się kolonia 
żółwi, a pobliskie wody obfitują 
w rafy koralowe

Cena 7 noclegów w Beach Suite
od 4 550 € za 1 os.*

W cenie: All Inclusive
i transfer z/na lotnisko.

Savoy Resort 
& SPA
Seszele
•	 Oferuje komfortowe 

zakwaterowanie w 163 pokojach 
i apartamentach

•	 Posiada największy na Seszelach 
basen o powierzchni 700 m²

•	 6 restauracji, SPA, studio fitness, 
piękna plaża, kort tenisowy

Cena 7 noclegów w Junior Suite Ocean 
View od 1 900 € za 1 os.*

W cenie: śniadania.

Four Seasons 
Seychelles
Seszele
•	 Hotel płożony pośród bujnej zieleni 

na wyspie Mahe
•	 Wspaniałe wille, idealnie 

wkomponowane w otoczenie 
i okoliczną przyrodę

•	 Idealne miejsce zarówno dla par, jak 
i dla rodzin z dziećmi

Cena 7 noclegów w Ocean View Villa 
od 3 200 € za 1 os.*

W cenie: śniadania.

Raffles Praslin
Seszele 
•	 Leży w pobliżu jednej 

z najpiękniejszych plaż na świecie  
– Anse Lazio

•	 Oferuje 86 przestronnych willi  
– każda z prywatnym basenem

•	 Idealne miejsce dla par na specjalne 
okazje, takie jak ślub czy rocznica 

Cena 7 noclegów w Ocean Villa
od 3 450 € za 1 os.*

W cenie: śniadania.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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Unikalna prywatna wyspa, oryginalna koncepcja gwarantująca 
najbardziej wyrafinowany luksus. Nieograniczona przestrzeń, 
niezmącony spokój i  cisza, relaks w  otoczeniu nieskalanej  
przyrody. Pośrodku Oceanu Indyjskiego zbudowano jedynie  
16 ultraluksusowych willi z  basenami oraz rezydencję na  
wyłączność Banyan Hill Estate (3 wille dla 6 osób). Każda willa 
zapewnia swym gościom najwyższy stopień prywatności i wy-
gody. Wyspa oferuje 7 rajskich piaszczystych plaż, z  których 
jedna została wielokrotnie uznana za najpiękniejszą na świecie. 
Wyspa Frégate uznawana jest za jedno z  najmniej skażonych 
cywilizacją miejsc na Ziemi – w bujnych ogrodach żyje wiele ga-
tunków tropikalnych ptaków oraz gigantycznych żółwi. Niegdyś 
była kryjówką piratów. Dziś przyjeżdżają tu najbardziej szacow-
ni goście, zwabieni nieporównywalnym pięknem wyspy i  jej  
łagodnym klimatem. 

Najważniejsze udogodnienia:
centrum odnowy biologicznej ze wspaniałym widokiem na 
ocean, doskonale wyposażona siłownia, basen w  naturalnym 
wyżłobieniu skalnym; kids club oraz atrakcje dla dzieci; rowe-
ry górskie, żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo morskie, kursy 
nurkowania PADI (także kursy dla dzieci), snorkeling, wycieczki 
luksusowym jachtem na sąsiednie wyspy, wycieczki z przewod-
nikiem – ekologiem w głąb wyspy; pole golfowe na pobliskiej 
Praslin Island.

Frégate Island Private 
Seszele

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Private Pool Residences: 
7 noclegów – od 13 200 €  / 1 os.

W cenie All Inclusive.
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Wyobraźcie sobie prywatną wyspę, leżą-
cą gdzieś pośrodku oceanu, jej nieskazi-
telne plaże obmywane przez ciepłe, tur-
kusowe wody, rzadkie gatunki zwierząt 
i  roślin. Wyobraźcie sobie zbudowaną 
z  dala od gwaru wielkiego świata, su-
perkomfortową willę o  powierzchni 450 
m², z  której roztacza się widok na jedną 
z najpiękniejszych na świecie zatok, oraz 
panującą tam atmosferę dyskretnego 
luksusu. Wyobraźcie sobie raj. Czy takie 
miejsce w  ogóle istnieje? Tak, to North 
Island, wyspa na Seszelach, oddalona 
od Mahé o 30 km, niezamieszkana przez 
ponad 30 lat, teraz nazywana przez nie-
których luksusową kryjówką Robinsona 
Crusoe. Restauracja zlokalizowana w cen-
trum wyspy zaoferuje gościom wyśmie-

nite dania kuchni kreolskiej oraz kuchni 
międzynarodowej, uwzględniając przy 
tym ich indywidualne życzenia. North 
Island jest idealnym miejscem dla dzieci 
– dysponuje m.in. placem zabaw i zapew-
nia wspaniałą opiekę.

Najważniejsze udogodnienia:
4 prywatne plaże, basen o długości 45 m, 
centrum nurkowania PADI; snorkeling, 
wędkarstwo na pełnym morzu, rowery 
górskie, windsurfing, żaglówki; kids club; 
przepięknie położone SPA i  siłownia, 
masaże w  prywatnych willach, wypra-
wy z ekologiem, m.in. w celu obserwacji 
życia ptaków, możliwość czarterowania 
jachtu.

North Island 
Seszele

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Presidential Villa: 
7 noclegów – od 16 300 €  / 1 os.

W cenie All Inclusive.
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Jedno z   najpiękniejszych miejsc na Ziemi, gdzie morze ma 
lazurowy kolor nieba i   jest pełne tropikalnych ryb, a  ogrody 
-pachnących egzotycznych kwiatów. MAIA Resort & SPA to 
prawdziwy "klejnot hotelarstwa" zielonej wyspy Mahé, leżący na  
cudownej plaży Anse Luis, gdzie krystalicznie czysta woda 
rozbija się o  perłowobiały piasek. Oferuje luksusowe zakwa-
terowanie w  30 prywatnych willach, których powierzchnia to 
min. 250 m². Przy każdej willi jest basen, z każdej rozciąga się 
panoramiczny widok na morze. Hotel MAIA przygotował wyjąt-
kowy serwis dla najmłodszych gości VIK – Very Important Kids,  
obejmujący m.in. zabiegi SPA oraz obsługę kamerdynera.

Najważniejsze udogodnienia:
piękna plaża, możliwość uprawiania sportów wodnych oraz 
podziwiania kolorowego podwodnego świata; centrum fitness, 
ekskluzywne SPA, pawilon do medytacji,

MAIA Luxury 
Resort & SPA
Seszele  

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Ocean Panoramic Villa: 
7 noclegów – od 5 700 €  / 1 os.

W cenie All Inclusive.
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Ekskluzywny hotel The Residence po-
łożony jest na Falhumaafushi, w  atolu 
Gaafu Alifu, jednym z największych i naj-
głębszych na świecie. Ten zaciszny ośro-
dek znajduje się ok. 390 km na południe 
od międzynarodowego lotniska w  Male. 
The Residence oferuje 94 luksusowych 
willi, do każdej przydzielony jest prywat-
ny kamerdyner, wszystkie przystosowane 
zostały do różnych potrzeb i  oczekiwań 
gości. 

Najważniejsze udogodnienia:
centrum fitness z  sauną i  łaźnią parową, 
biblioteka, kid’s club, możliwość uprawia-
nia licznych sportów wodnych (nurkowa-
nia, snorkelingu, żeglarstwa, kajakarstwa, 
windsurfingu), przeróżne atrakcyjne wy-
cieczki, m.in. wycieczki żeglarskie.

The Residence
Malediwy

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Beach Villa:
7 noclegów - od 2 800 $ / 1 os.

W cenie śniadania i prywatnym transfer z/na lotnisko.
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Six Senses 
Laamu
Malediwy 
•	 Luksusowy hotel z bogatym 

wyborem form zakwaterowania
•	 Jedno z najlepszych SPA na 

Malediwach
•	 Wyjątkowe miejsce na obserwacje 

bogatego życia podwodnego

Cena 7 noclegów w Lagoon Water Villa 
od 4 250 $ za 1 os.* 

W cenie: śniadania
i transfer z/na lotnisko.

Constance 
Moofushi
Malediwy
•	 Jeden z niewielu luksusowych 

ośrodków z formułą All Inclusive 
Cristal Package

•	 Doskonałe miejsce na aktywny 
wypoczynek dla całych rodzin

•	 Bogaty wybór restauracji i barów

Cena 7 noclegów w Beach Villa
od 5 500 $ za 1 os.* 

W cenie: All Inclusive.

Anantara 
Kihavah
Malediwy 
•	 Idealny dla par poszukujących 

wypoczynku w ciszy i wyjątkowej 
atmosferze

•	 Luksusowe i przestronne wille 
z własnymi basenami

•	 Szeroki wybór sportów wodnych

Cena 7 noclegów w Beach Pool Villa 
od 5 950 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i transfer z/na 
lotnisko. W cenie: All Inclusive.

Conrad 
Maldives 
Rangali Island
Malediwy
•	 Luksusowy hotel leżący na 2 

wyspach połączonych mostem
•	 Znajduje się na liście najlepszych 

hoteli 2013 r.
•	 12 restauracji i barów, w tym 

bajeczna podwodna restauracja 
Ithaa

Cena 7 noclegów w Beach Villa
od 4 650 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania, kolacje
i transfer z/na lotnisko.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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Jedno z  najbardziej romantycznych miejsc na Ziemi, idealne na tak 
wyjątkową okazję, jaką jest podróż poślubna. Biały piasek, turkus 
przejrzyście czystej wody, prywatna willa z basenem oraz szereg udo-
godnień dla młodej pary sprawiają, że będzie to wymarzona podróż 
we dwoje. W wybranych hotelach z oferty Luxury Travel goście oczeki-
wać mogą specjalnego pakietu powitalnego dla nowożeńców, bardzo 
atrakcyjnych zniżek lub gratisowych dodatków. Miejsca zostały sta-
rannie wybrane ze względu na wyjątkowo romantyczną lokalizację, 
świetną obsługę i szczególne przyjęcie młodej pary.

Podróże poślubne 
na Malediwach 
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Wielokrotnie wyróżniany, ekskluzywny hotel o  nowocze-
snej architekturze. Położony na prywatnej wyspie, ok. 55 km  
na północ od równika, w North Huvadhoo (Gaafu Alifu) – jed-
nym z największych i najgłębszych atoli na świecie. Dzięki tak 
wspaniałej lokalizacji Park Hyatt Maldives Hadahaa ma bezpo-
średni dostęp do jednej z piękniejszych raf w archipelagu Ma-
lediwów. W ośrodku jest 50 przestronnych, komfortowych willi, 
część stoi na lądzie, część na palach na wodzie. Zaprojektowane 
z  największą starannością, zapewniają pełny luksus i  wszelkie 
udogodnienia, których można oczekiwać. Na terenie hotelu 
znajdują się 2 restauracje serwujące smaczne dania kuchni mię-
dzynarodowej i regionalnej.

Najważniejsze udogodnienia:
luksusowe SPA z  5 willami zabiegowymi; centrum fitness, za-
jęcia jogi; jacuzzi i  2 duże baseny; dodatkowo prowadzone  
są lekcje gotowania; 5* centrum nurkowe PADI dla dorosłych 
i dla dzieci – nurkowanie i snorkeling wokół wspaniałej rafy; or-
ganizacja rejsów o zachodzie słońca.

Park Hyatt Maldives 
Hadahaa
Malediwy

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Park Villa: 
7 noclegów – od 6 900 $  / 1 os.

W cenie śniadania, kolacje i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Drugi hotel w kolekcji Cheval Blanc należący do grupy LVMH. Kameral-
ny i nowoczesny, zlokalizowany w cichej okolicy, na dziewiczym atolu 
Noonu, w  archipelagu Malediwów. Otwarty w  listopadzie 2013 r., za-
pewnia gościom pełną prywatność i wypoczynek na najwyższym po-
ziomie. Cheval Blanc Randheli oferuje zakwaterowanie w eleganckich 
i stylowych willach – 14 Garden Water Villas, 15 Water Villas, 15 Island 
Villas. Dla najbardziej wymagających przeznaczono ultraluksusową 
Owner’s Villa, która znajduje się na odrębnej wysepce, dostępna jedy-
nie z prywatnego nabrzeża i molo. Do dyspozycji jej gości są 4 sypialnie, 
25-metrowy basen, piękna dziewicza plaża oraz wiele ekskluzywnych 
udogodnień, w tym własne SPA. Owner’s Villa jest zatem idealnym roz-
wiązaniem na wakacje dla rodziny lub grupy przyjaciół. 

Goście mają do wyboru liczne wykwintne restauracje i bary, także z mu-
zyką na żywo, m.in. uroczą restaurację na wodzie The Deelani serwu-
jącą owoce morza. Specjały kuchni japońskiej lub hiszpańskiej podaje 
The Diptyque, w  której można wziąć udział w  pokazie gotowania na 
żywo. Kamerdyner przez całą dobę zadba o  wszelkie potrzeby gości. 
Atol Noonu jest idealnym miejscem do nurkowania, dlatego hotel 
organizuje wyprawy nurkowe na pobliskie rafy zarówno w dzień, jak  
i w nocy. Można także wybrać się w rejs o zachodzie słońca, uczestni-
czyć w przygodach rybackich lub popłynąć na sąsiednią wyspę luksu-
sowym hotelowym jachtem. 

Najważniejsze udogodnienia:
6 willi SPA z szeroką ofertą masaży i  zabiegów, nowoczesne centrum 
fitness z widokiem na lagunę, centrum sportów wodnych, wymarzone 
miejsce do nurkowania i snorkelingu; 2 korty tenisowe; symulator gry 
w golfa pozwala gościom grać na najpiękniejszych polach golfowych 
świata – w klubach dla mężczyzn, a także dla kobiet i dzieci; kids club Le 
Carrousel dla dzieci i Le Paddock dla nastolatków; prywatny jacht i naj-
bardziej luksusowa awionetka na Malediwach – Cheval Blanc Sea Plane.

Cheval Blanc Randheli
Malediwy

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Water Villa: 
7 noclegów – od 7 450 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Wyjątkowy luksusowy hotel leżący w atolu Tetiaroa, ok. 20 mi-
nut lotu od Tahiti. Otoczona rafą koralową wyspa od 1966 r. była 
prywatną własnością Marlona Brando, który stworzył tu praw-
dziwy raj na ziemi. Obecnie znajduje się na niej 35 luksusowych 
willi z prywatnymi basenami przy wspaniałych białych plażach, 
cudownych błękitnych lagunach, w  otoczeniu tropikalnych 
ogrodów. The Brando oferuje wyżywienie w formule All Inclu-
sive na najwyższym poziomie. Wyspa ma bogatą faunę i florę, 
dzięki czemu goście mogą obserwować m.in. żółwie morskie 
oraz wiele egzotycznych gatunków ptaków i poznawać wspa-
niały podwodny świat Polinezji.

Najważniejsze udogodnienia:
2 restauracje, 2 bary (jeden na plaży), ogród ekologiczny, cen-
trum nurkowe, basen bez krawędzi, kort tenisowy, SPA i  cen-
trum odnowy biologicznej z bogatą ofertą masaży i zabiegów, 
centrum fitness, atrakcje i zajęcia dla młodszych gości, bezprze-
wodowy dostęp do Internetu, biblioteka, butiki; możliwość zor-
ganizowania ciekawych wycieczek.

The Brando
Tetiaroa, Polinezja Francuska

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w One Bedroom Villa: 
7 noclegów - od 12 550 $ / 1 os.

W cenie All Inclusive i transfer z/na lotnisko.
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Wspaniały hotel ekskluzywnej sieci Four 
Seasons usytuowany przy pięknej pry-
watnej plaży. Oferuje luksusowe zakwa-
terowanie w  bungalowach i  willach nad 
brzegiem morza, z widokiem na górę Ote-
manu. Z  myślą o  swoich najmłodszych 
gościach hotel przygotował The Tamarii 
Club z  placem zabaw i  wieloma zajęcia- 
mi, które nie pozwolą nawet na chwilę 
nudy – nadzorowany program zapewnia 
niezapomniane doświadczenia eduka-
cyjne w  swobodnej atmosferze ciągłej  

zabawy. Goście mogą delektować się 
wyśmienitą i bardzo zróżnicowaną kuch-
nią w  4 restauracjach, gdzie serwowane 
są dania zarówno kuchni polinezyjskiej, 
jak i francuskiej oraz azjatyckiej. Bar przy 
basenie oferuje m.in. przekąski, świeże 
sałatki, przepyszne desery i koktajle.

Najważniejsze udogodnienia:
luksusowe SPA, 2 korty tenisowe, moż-
liwość uprawiania sportów wodnych, 
snorkelingu oraz nurkowania. 

Luksusowy hotel, położony bezpośred-
nio przy pięknej prywatnej plaży, oferuje 
najbardziej ekskluzywne zakwaterowa- 
nie w  regionie. Wspaniałe, komfortowe 
wille kilku różnych kategorii, z  prywat-
nymi basenami, zapewnią błogi relaks 
i  doskonały wypoczynek. Na osobnej 
wyspie wzniesiono prestiżowe cen-
trum Miri Miri SPA o  powierzchni ponad 
1200m², z 5 przepięknymi pokojami zabie-
gowymi, należące do międzynarodowego 
stowarzyszenia Starwood SPA Collec-
tion i  łączące bogactwo wysp połud-
niowego Pacyfiku w kompozycji zabiegów 
z wyraźnym tahitańskim akcentem.

Najważniejsze udogodnienia:
Miri Miri SPA – nowoczesne centrum 
fitness czynne całą dobę, zajęcia jogi, 
baseny, kort tenisowy; możliwość upra- 
wiania sportów wodnych oraz podzi-
wiania bogatego świata podwodnego 
w  prywatnej lagunie; dla najmłodszych 
gości przygotowano osobną plażę 
i pomieszczenie do zabaw, stworzono dla 
nich osobne menu w hotelowych restau-
racjach oraz zapewniono rozrywkę, pod-
czas której poznają polinezyjską kulturę 
i naturę wyspy.

Four Seasons Resort Bora Bora
Polinezja Francuska

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Bungalow Overwater: 
7 noclegów – od 8 900 $  / 1 os.

W cenie śniadania.

The St. Regis Bora Bora 
Polinezja Francuska

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Superior Overwater Villa: 
7 noclegów – od 4 750 $ / 1 os.   

W cenie śniadania oraz transfer z/na lotnisko.
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Jeden z  najbardziej unikalnych resortów 
na Fidżi, zapewniający nieporównywalną 
z innymi miejscami prywatność. Składa się 
jedynie z  25 willi, a  jego projektanci po-
stawili sobie za cel zachowanie harmonii 
z naturą. Na jego terenie jest ogród, z któ-
rego warzywa i  przyprawy wykorzystuje 
się w  hotelowych restauracjach. Resort 
zajmuje niewielką część wyspy, w  pozo-
stałej znajdują się plantacje drzew kokoso-
wych, a  poza nimi króluje dzika przyroda. 
Laucala to najwyższej klasy hotel, z  wy-
żywieniem na najwyższym poziomie do- 
stosowanym do gustów najbardziej wy-
magających gości, oferujący różnorodne 

atrakcje związane ze sportami wodnymi 
(nurkowanie w  25 miejscach na terenie 
wewnętrznej rafy), korzystanie z  pola gol-
fowego oraz 90-minutowy zabieg w  SPA. 
Dodatkową atrakcją jest etniczna wioska 
położona na wyspie.

Najważniejsze udogodnienia:
basen o  kształcie laguny o  powierzchni 
2000 m2, możliwość uprawiania wielu spor-
tów wodnych: windsurfingu, kitesurfingu, 
kajakarstwa i  pływania skuterami wodny-
mi, sprzęt do nurkowania (centrum nurko-
we z certyfikatem PADI); pole golfowe; kids 
club. 

Butikowy hotel Nanuku w  przepięknej 
zatoce Beqa Lagoon oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w  luksusowych willach. 
Otoczony bujnym tropikalnym ogrodem, 
stoi na zboczu wulkanu, skąd rozpościera 
się wspaniały widok na zatokę. Projektan-
ci willi zadbali o to, aby goście mogli jak 
najpełniej korzystać z  tej niepowtarzal-
nej lokalizacji. Wille wyposażono w  pa- 
noramiczne okna, sięgające od podłogi 
do sufitu, oraz rozsuwane drzwi, które 
pozwalają cieszyć się letnią morską bryzą. 
Hotel zapewnia wyżywienie w formie All 
Inclusive na najwyższym poziomie. Go-
ście mogą się stołować w  przepięknym 

Club House, zamawiać posiłki do swojej 
willi lub wybrać się na prywatny piknik 
w głębi lądu. 

Najważniejsze udogodnienia: 
możliwość uprawiania sportów wodnych, 
m.in. surfingu i raftingu, wyprawy w celu 
obserwacji rekinów, zjazdy na linie w tro-
pikalnym lesie i  zwiedzanie cieszących 
się dużą popularnością tutejszych jaskiń. 
Wszelkie udogodnienia i  atrakcje są do-
stosowane do zainteresowań i oczekiwań 
gości, jednym słowem „wypoczynek skro-
jony na miarę”.

Laucala Island
Fidżi

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w One Bedroom Villa: 
7 noclegów = od 18 950 $ / 1 os.

W cenie All Inclusive.

Nanuku Island 
Fidżi

Przykładowa cena w terminie:
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Vunikau Suite:
7 noclegów od 2 500 $ / 1 os.

W cenie pełne wyżywienie i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Luksusowy hotel, położony na najwięk-
szej na świecie sztucznej wyspie Palm 
Jumeirah, zapewnia łatwy dostęp do 
głównych atrakcji Dubaju, najlepszych 
sklepów i  centrów handlowych Mall of 
the Emirates, Marina Mall i  The Dubai 
Mall oraz licznych pól golfowych. Dyspo-
nuje prywatną plażą oraz 381 pokojami 
i apartamentami, w tym 2 prezydenckimi,  
a  także ekskluzywnym Fairmont Gold 
Lounge, zapewniającym serwis na naj-
wyższym poziomie. Hotelowe restau-
racje gwarantują wyjątkowe kulinar-
ne doświadczenia podczas degustacji  

wybornych dań kuchni z  całego świata. 
Goście mogą wybierać spośród wielu 
charakterystycznych restauracji i  barów, 
są m.in. autentyczne restauracje brazylij-
ska i chińska.

Najważniejsze udogodnienia:
prywatna plaża, 4 baseny na świeżym 
powietrzu, centrum odnowy biologicz-
nej, siłownia oraz centrum fitness, Willow 
Stream SPA o  powierzchni 1600 m² z  13 
gabinetami zabiegowymi i  łaźniami pa-
rowymi (oddzielnymi dla kobiet i  męż-
czyzn) oraz saunami; kids club.

Fairmont The Palm 
Dubaj

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Deluxe Room Sea View: 
5 noclegów – od 1 950 $  / 1 os.

W cenie śniadania, kolacje i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Wyjątkowy i ekskluzywny, położony bezpośrednio przy prywat-
nej, białej plaży, na sztucznej wyspie The Palm w Dubaju. Hotel 
daje poczucie prywatności i niezmąconego relaksu dzięki prze-
bywaniu na wyspie, jednak krótki przejazd limuzyną lub łodzią 
hotelową wystarczy, by przenieść się do serca tętniącego życiem 
Dubaju. One & Only The Palm to doskonałe miejsce dla najbar-
dziej wymagających gości, poszukujących szczególnie luksuso-
wych warunków.

Oferuje 90 niebywale komfortowych pokoi i apartamentów z wi-
dokiem na ogród, rozlokowanych w  trzypiętrowej rezydencji  
i  w 6 mniejszych budynkach, oraz 4 wille (325 m²) z  basenami 
i bezpośrednim dostępem do plaży. Są to pokoje typu Premie-
re (65 m²), apartamenty typu Junior (100 m²), Executive (130 m²) 
i  apartament Grand Palm (250 m²), część apartamentów z  wła-
snymi basenami. Wspaniałe doznania kulinarne zapewniają 3 
eleganckie restauracje: 101, Zest i Stay, działające pod bacznym 
okiem nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa Yannicka Alléno. 
Z bajkowo położonego przy prywatnej marinie 101 Dinning Lo-
unge and Bar można podziwiać wspaniałe zachody słońca z nie-
zwykłym widokiem na wybrzeże w  Dubaju, przy akompania-
mencie relaksującej muzyki, z kieliszkiem wybornego szampana 
w dłoni. Goście mogą także udać się do hotelu One & Only Royal 
Mirage i zjeść kolację w jednej z 8 stylowych restauracji – połącze-
nie między obiektami zapewnia hotelowa łódź.

Najważniejsze udogodnienia:
piaszczysta plaża, basen o  powierzchni 850 m², z  regulowaną 
temperaturą wody, SPA z  9 pokojami zabiegowymi, doskona-
le wyposażony klub fitness, salon piękności, kort tenisowy oraz 
możliwość uprawiania licznych sportów wodnych; w  pobliżu 
mistrzowskie, 18-dołkowe pole golfowe; udogodnienia dla dzie-
ci, wspaniały kids club.

One & Only The Palm
Dubaj

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Palm Beach Premier Room: 
5 noclegów – od 2 850 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Poznaj uroki tego przyjaznego rodzinom 
ośrodka, położonego przy polu golfo-
wym w Jebel Ali. Leży blisko plaży, skła-
da się z 208 przestronnych, kameralnych 
apartamentów z 1 lub 2 sypialniami oraz 
apartamentów Junior z  balkonem lub  
tarasem i widokiem na piękne ogrody.

Najbardziej ekskluzywna część Palm 
Tree Court & SPA to The Residence, gdzie  
goście mogą korzystać z  dodatkowych 
przywilejów i  udogodnień, takich jak: 
usługi kamerdynera, wstęp do Lounge  
Signature, która oferuje przekąski i  kok-
tajle, zestaw powitalny z  torbą plażową, 
luksusowymi kosmetykami, butelką 
szampana, świeżymi owocami, daktylami 

i czekoladkami, codzienną prasą, a także 
usługi pralni, darmowy minigolf, wypo-
życzalnie płyt DVD i konsoli Play Station.  
To jedyny hotel na terenie emiratów 
Dubaju i  Abu Dhabi oferujący formułę  
All Inclusive. 

Najważniejsze udogodnienia:
kilka basenów, luksusowe SPA, 11 znako-
mitych restauracji, klub dla dzieci, infor-
macja turystyczna, butiki i sklepy. Mall of 
the Emirates i Ibn Battuta Shopping Mall 
znajdują się ok. 20 minut jazdy samocho-
dem od hotelu.

JA Palm Tree Court & SPA 
Dubaj

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Beachfront Junior Suite: 
5 noclegów – od 2 200 $  / 1 os.

W cenie All Inclusive i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Ocean View Hotel cieszy się znakomitą lokalizacją przy prome-
nadzie The Walk, która biegnie wzdłuż plaży Jumeirah Beach. 
W ciągu 10 minut można z niego dojść na promenadę Marina 
Walk. Na gości czekają 342 pokoje i apartamenty z balkonami 
z widokiem na morze, urządzone w jasnych kolorach, w nowo-
czesnym stylu. We wszystkich jest bezpłatny Internet. 

Ten hotel to świetny wybór dla osób szukających rozrywki i ce-
niących bogate życie nocne. W  okolicy można zrobić świetne 
zakupy, np. w Dubai Marina Mall, odwiedzić modne bary, dys-
koteki i restauracje. Hotelowy pub Grinders oferuje wieczorem 
„happy hours” i muzykę na żywo. Przy basenie znajduje się ka-
wiarnia i koktajl bar The Deck, z którego roztacza się widok na 
morze. Goście zatrzymujący się w  pokojach i  apartamentach 
typu club korzystają również z salonu Coral Lounge.

Najważniejsze udogodnienia:
odkryty basen z  regulowaną temperaturą wody, jacuzzi,  
łaźnia parowa, sauna, nowoczesna siłownia, Calm SPA & Salon;  
7 barów i  restauracji, m.in. francuska restauracja i  włoska ka-
wiarnia; usługi kamerdynera, bezpłatny parking, bezpłatne  
przejazdy na plażę w Jebel Ali Golf Resort; płytki basen i klub  
dla dzieci Cool Zone, opiekunka do dzieci.

JA Ocean View Hotel
Dubaj  

Przykładowa cena w terminie: 
1.10.2015 – 31.03.2016

Zakwaterowanie w Junior Suite Sea View: 
5 noclegów – od 1 850 $  / 1 os.

W cenie śniadania i prywatny transfer z/na lotnisko.
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Emirates Palace 
Hotel
Abu Dhabi
•	 Ikona hotelarstwa - przez wiele 

lat określany jako najlepszy hotel 
świata 

•	 Pałacowe wnętrza zdobione złotem, 
w stylu arabskim

•	 Prywatna plaża o długości 800 m 
i piękne ogrody

Cena 5 noclegów w Diamond Room 
Sea View od 2 500 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i prywatny
transfer z/na lotnisko.

Four Seasons 
Resort
Dubaj
•	 Nowy hotel, położony przy pięknej 

naturalnej plaży Jumeirah
•	 Doskonałe miejsce na wypoczynek 

wakacyjny, ale też na zatrzymanie 
się podczas podróży biznesowych 

•	 Bogaty wybór form 
zakwaterowania, 10 restauracji 
i barów

Cena 5 noclegów w Deluxe Sea-View 
Room od 2 250 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i prywatny
transfer z/na lotnisko.

One & Only 
Royal Mirage
Dubaj
•	 3 odrębne części hotelowe – The 

Palm, Arabian Court, Residence & SPA
•	 Prywatna plaża, piękne ogrody, 

baseny z regulowaną temperaturą 
wody

•	 SPA, centrum fitness, centrum 
sportów wodnych, korty tenisowe, 
kids club

Cena 5 noclegów w części Arabian Court 
w Deluxe Room od 1 650 $ za 1 os.* 

W cenie: śniadania i prywatny
transfer z/na lotnisko.

The St. Regis 
Saadiyat Island 
Resort
Abu Dhabi 
•	 Idealny na luksusowe rodzinne 

wakacje
•	 Przestronne pokoje, apartamenty; 

wille przy pięknej piaszczystej plaży
•	 Wiele atrakcji dla dzieci; baseny, 

ogrody, doskonały kids club

Cena 5 noclegów w Superior Sea View 
Room od 1 850 $ za 1 os.*

W cenie: śniadania i prywatny
transfer z/na lotnisko.

* Przykładowe ceny w terminie 1.10.2015 – 31.03.2016 (nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)
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