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Ekskluzywne Safari
tylko dla wybranych

z LUXURY TRAVEL

safari@luxurytravel.pl



Norbert Cebula, South Africa

Monika Cebula, Khiva, Uzbekistan

Aleksandra Blumert,  
Capri, Italy

Piotr Klim,  
Mykonos, Greece

Andrzej Tkaczow, Philippines

Diana Carter,  Tuscany, Italy Marek Mazur, Senegal

Michał Sarniak,  
Marbella, Spain

Kinga Trzcionka, Maldives

Paulina Kurlandzka,  
Singapore

Katarzyna Deptuła,  
Thailand

Wiktor Gliński,  
Indonesia

Poznaj nasz zespół!

Davyd  Gabin,  
Fethiye, Turkey

Agnieszka Wieliszewska,  
Barcelona, Spain

Krzysztof Zapletal,  
Eastern & Oriental Express

Mateusz Mikołajczak,  
Havana, Cuba

Alisa Nitsetska,  
Phuket, Thailand

Maciej Mirosz,  
Sandefjord, Norway



PROGRAM KORZYŚCI, ZNIŻEK I PRIORYTETOWEGO 
PODRÓŻOWANIA z LUXURY TRAVEL
Luxury Travel z wielką radością prezentuje Państwu unikalną listę idealnych na wakacje hoteli i ośrodków, gdzie liczyć Państwo 
mogą na wiele korzyści i darmowych udogodnień.
To osobiście sprawdzona i urozmaicona oferta luksusowych hoteli w wielu krajach Europy i wyszukanych w odległych zakątkach 
świata. Proponujemy tym razem wypoczynek w eleganckim Księstwie Monako, uroczej Grecji, wiecznie modnych Włoszech lub 
w przedstawionych na końcu katalogu wyspiarskich nowościach.
Przedstawiamy Państwu wiele wartości dodanych do Waszych rezerwacji oraz liczne bonusy i gwarantujemy atrakcyjne ceny 
pobytu. Ze względu na długą współpracę z większością luksusowych ośrodków i sieci hotelowych oraz często osobiste relacje 
z właścicielami wielu niezależnych hoteli mamy dużą siłę przebicia umożliwiającą wynegocjowanie specjalnych stawek.
Rezerwując pobyt za pośrednictwem Luxury Travel, mogą Państwo zaoszczędzić nawet 40% kosztów, a także otrzymać w pakiecie 
darmowe kolacje i noclegi oraz zniżki za wcześniejszą rezerwację.

BENEFITY od LUXURY TRAVEL*
− VIP asysta i powitanie na lotnisku
− Darmowe przejazdy standardowe bądź limuzyną
− Pakiety VIP na powitanie: wino, szampan, kosz owoców, kwiaty, drinki i przekąski
− Darmowe romantyczne kolacje lub posiłki niespodzianki
− Zniżki za wcześniejszą rezerwację i w promocji darmowe obiady lub kolacje
− Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie bez dopłaty 
− Darmowy upgrade do następnej kategorii pokoju lub apartamentu
− Zniżka do 40% ceny pobytu i specjalne oferty w przypadku długich pobytów w hotelach
− Darmowe zabiegi spa, lekcje golfa i inne atrakcje
NOWOŚĆ!
− Usługi konsjerża; m.in. sprzedaż torebek Hermès Kelly i Birkin
− Przejazdy limuzyną Rolls-Royce z Warszawy bądź okolic na lotnisko Okęcie **

* Niektóre korzyści zależą od dostępności zakwaterowania
* Może być wymagana określona długość pobytu, aby uzyskać pewne benefity
** Dla gości rezerwujących kilka wyjazdów w roku w biurze Luxury Travel bądź 
rezerwujących hotele premium 6*

Luxury Travel Management sp. z o.o. posiada LICENCJĘ nr 756 dla organizatorów turystyki, 
wydaną przez wojewodę mazowieckiego, oraz POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ Signal Iduna 
nr M 207063, na sumę gwarancyjną 2 376 000,00 zł, czyli umowę ubezpieczenia kosztów 
powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na imprezę 
turystyczną.

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

Wydawca dołożył wszelkich starań, aby zebrać 
prawidłowe i aktualne 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 
informacje dotyczące hoteli otrzymano z ich 
własnych źródeł. Jednocześnie 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.

CENY PODANE W KATALOGU SĄ ORIENTACYJNE I DOTYCZĄ NISKIEGO SEZONU LETNIEGO 
(1.04—30.09.2017). W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt z biurem.
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Boutique Hotel Alhambra
Lošinj
• Najelegantszy hotel na wyspie Lošinj, otoczony krystalicznie czystą wodą zatoki Čikat.
• Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 36 pokojach oraz 15 apartamentach.
• Basen, prywatna plaża, spa, fitness, konsjerż i kamerdyner, butiki i sklepy.

Zakwaterowanie w Deluxe Sea View Room
7 noclegów od 1250 € / 1 os. W cenie śniadania

Hotel Bellevue
Lošinj
• Leży w zatoce Čikat, jednej z najpiękniejszych na chorwackiej wyspie Lošinj.
• Doskonały wybór na krótki, weekendowy urlop i na dłuższe wakacje.
• Prywatna plaża, baseny, eleganckie spa oferujące zabiegi na twarz i ciało.

Zakwaterowanie w Superior Seaside
7 noclegów od 780 € / 1 os. W cenie śniadania

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera
Punta Scala
• Ciekawy design, wspaniałe położenie oraz najlepsza oferta wellness.
• Restauracje i bary serwują dania śródziemnomorskie z nutą kuchni austro-węgierskiej.
• Acquapura Spa z łaźnią turecką i sauną; fitness club ze sprzętem cardio i siłownia.

Zakwaterowanie w Double Room Seaside
7 noclegów od 900 € / 1 os. W cenie śniadania i kolacje

Falkensteiner Family Hotel Diadora
Punta Scala
• Rodzinny hotel malowniczo położony na przepięknym wybrzeżu Dalmacji.
• Wiele atrakcji dla dzieci, m.in. park wodny, statek piracki, mini disco, konsola do gier.
• Acquapura Spa z sauną fińską, łaźnią parową; 4 baseny, w tym kryty, studio fitness i siłownia.

Zakwaterowanie w Family Room Seaside
7 noclegów od 630 € / 1 os. W cenie pełne wyżywienie
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LUX* Bodrum Resort & Residences
Bodrum

Nowy pięciogwiazdkowy hotel, należący do znanej sieci LUX* (jego 
otwarcie planowane jest na wiosnę 2017 roku), zlokalizowany 
na  najbardziej prestiżowym, północnym wybrzeżu Turcji. Na wzgórzach 
porośniętych sosnowym lasem rozrzucone są wille przypominające 
kostki cukru. LUX* Bodrum już zdobył nagrodę „A’Design Awards for 
Architercture, Building and Structure Design”. Hotel oferuje 66 pokoi 
i  19 eleganckich rezydencji z panoramicznym widokiem na morze. 
Piękna hotelowa plaża z białym, miękkim piaskiem może konkurować 
z rajskimi plażami na Malediwach. Na gości czeka spa z niezwykłymi 
usługami wellness, kompleks basenów zewnętrznych i basen kryty oraz 
przystań dla jachtów – a wszystko to w odległości nie większej niż 15 km 
od  międzynarodowego lotniska Milas-Bodrum. LUX* to nowa jakość 
wśród hoteli w basenie Morza Śródziemnego.

Najważniejsze udogodnienia: LUX* Me Spa (kryty basen o powierzchni 
60 m², jacuzzi, 2 gabinety zabiegowe, sauna), centrum wellness, siłownia, 
strefa do uprawiania jogi, basen zewnętrzny, prywatna przystań dla 
jachtów, klub dla dzieci PLAY Kids’ Club. 

Przykładowa cena All Inclusive 
pokój typu Classic
od 1490 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka wina, kosz 
owoców, butelka wody. 

* w zależności od dostępności
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Monaco Concierge
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy 
do oferty usługę Monaco Concierge. 

Luxury Travel w Monako ma własnego przedstawiciela, który łączy funkcje 
ekskluzywnego asystenta – doradcy i prestiżowego hotelowego konsjerża.

W niewielkim księstwie odbywa się mnóstwo ciekawych imprez 
kulturalnych i  sportowych, a my wiemy, co ciekawego dzieje się 
w  danym czasie w Monte Carlo. Doradzimy, jaką restaurację wybrać, 
gdzie zrobić najlepsze zakupy, także poza granicami Księstwa Monako.

Nasz Monaco Concierge wskaże najlepszą szkołę językową dla Waszych 
dzieci, ale także jacht idealny na rejs o zachodzie słońca.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług 
Monaco Concierge:
• organizacja wyjazdów sportowych i tematycznych: Tennis Open, 

Formuła 1, Monaco Yacht Show, Festiwal Cyrkowy itd.
• planowanie lokalnych wycieczek po Laurowym Wybrzeżu i Prowansji
• czarter motorówek na dzienne wycieczki i jachtów
• wynajem ekskluzywnych łodzi Riva
• rezerwacja komfortowych transferów: limuzyną lub helikopterem 
• rezerwacja hoteli sieci SBM; jesteśmy w klubie Diamond, nasi goście są 

traktowani priorytetowo
• wynajem willi i luksusowych rezydencji
• organizacja obsługi domowej, kierowców i opiekunek do dzieci



Rolls Royce Motor Cars Warszawa  
Ostrobramska 73, Street Warszawa  

Tel. +48 22 541 14 82  www.rolls-roycemotorcars-warsaw.pl

Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Dawn: Urban 13.2mpg (21.4l/100km). 
Extra Urban 28.5mpg (9.9l/100km). Combined 20.0mpg (14.1l/100km). CO2 emissions 330g/km. 

Figures may vary depending on driving style and conditions.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.

D AW N
A striking, seductive encounter
The new Dawn has arrived – a Rolls-Royce like no other.  
A striking true four-seater, it captures the exhilaration of  
open-top driving with an interior crafted in anticipation  

of unforgettable moments between friends.

Anything is possible. Contact us to start your journey.
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Hotel Hermitage Monte-Carlo
Monte Carlo
• Klejnot architektury belle époque, uwodzący dyskretnym czarem stylu retro.
• Królewski komfort wnętrz oraz pierwszorzędna obsługa.
• Do dyspozycji prestiżowe Les Thermes Marins de Monte-Carlo Spa.

Zakwaterowanie w Superior Room
3 noclegi od 660 € / 1 os. W cenie śniadania

Monte-Carlo Bay Hotel
Monte Carlo
• Położony w  pobliżu sławnego centrum rozrywkowego Sporting Monte-Carlo.
• Oferuje komfortowe zakwaterowanie oraz obsługę na wysokim poziomie.
• Podgrzewane baseny, 2 restauracje, luksusowe spa oraz kasyno.

Zakwaterowanie w Deluxe Room Seaside
3 noclegi od 580 € / 1 os. W cenie śniadania

Hotel Metropole Monte-Carlo
Monte Carlo
• Zlokalizowany w samym centrum tego niewielkiego księstwa.
• Wnętrza urządzone przez słynnego architekta Jacques’a Garcię.
• 3 wykwintne restauracje, ekskluzywne spa, profesjonalny klub fitness.

Zakwaterowanie w Superior Room
3 noclegi od 540 € / 1 os. W cenie śniadania

Monte-Carlo Beach Hotel
Monte Carlo
• Połączenie uroków śródziemnomorskiego stylu życia z nowoczesnymi wygodami.
• Dysponuje 26 pięknie udekorowanymi pokojami i 14 apartamentami.
• 4 hotelowe restauracje, w pobliżu 28 kortów tenisowych, 18-dołkowe pole golfowe.

Zakwaterowanie w Junior Suite Sea View
3 noclegi od 865 € / 1 os. W cenie śniadania
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Le Grand Hôtel de Cala Rossa
Porto-Vecchio, Korsyka

Położony w zacisznej zatoce w samym sercu prywatnego półwyspu, 
ośrodek działa od czterech dekad w ramach sieci Relais & Châteaux. Ten 
prawdziwy Eden skutecznie kultywuje tradycję otwartości, przyciągając 
zagranicznych gości wszystkich pokoleń. Poddany gruntownej renowacji, 
stał się wyjątkowym miejscem – przyjaznym i eleganckim, świetnie 
łączącym tradycję z nowoczesnością. Goście Cala Rossa korzystają 
ze wspaniałego krytego basenu ze szklanym dachem oraz relaksują się 
w spa. Restauracja serwuje dania z owoców morza i regionalne specjały, 
którymi można się rozkoszować na zacienionym tarasie. Hotelowy statek 
wycieczkowy oferuje rejsy po zatoce oraz do ustronnych plaż, gdzie 
organizowane są pikniki. Klub golfowy Sperone znajduje się w odległości 
45 minut jazdy samochodem. Hotel organizuje również wycieczki piesze. 

Najważniejsze udogodnienia: restauracja i bar; kryty basen, prywatna 
plaża; taras z ogrodem, spa i centrum odnowy biologicznej z bogatą ofertą 
masaży (tylko dla dorosłych), centrum fitness, łaźnia turecka i parowa, 
sauna, fryzjer i  salon piękności; kort tenisowy, zaplecze do uprawiania 
sportów wodnych, m.in. windsurfingu, nurkowania, kajakarstwa; boisko do 
squasha. Goście mają także okazję wędkowania, jazdy konnej i na rowerze, 
gry w golfa, odbywania pieszych wycieczek. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Standard
od 1080 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*. 

* w zależności od dostępności
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GRECJA

Blue Palace,  
A Luxury Collection Resort & Spa
Kreta

Romantyczny Blue Palace oferuje gościom komfortowe zakwaterowanie 
w jednym z luksusowych bungalowów, apartamentów lub w eleganckiej 
willi. Ośrodek dysponuje 4 willami usytuowanymi wzdłuż wybrzeża, 
z  których roztaczają się niezwykle piękne widoki. Wiodą do nich 
kamienne ścieżki biegnące wśród palmowych i oliwnych gajów oraz 
bujnych ogrodów. Kreta szczyci się wyjątkowymi plażami, a 200 m plaży 
należy wyłącznie do hotelu Blue Palace. Ośrodek posiada 142 baseny, 
których przyjemna, ciepła woda zdaje się zlewać z błękitem nieba 
i morza. Zapraszamy też na prawdziwą kulinarną podróż dookoła świata 
– od greckiej tawerny na skraju plaży przez dalekowschodnie restauracje 
po lokale z kuchnią śródziemnomorską. Wszystkie spełnią oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających osób.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża z parasolami i leżakami, 
baseny, także z podgrzewaną wodą oraz dla dzieci, siłownia, centrum 
Elounda Spa z łaźniami tureckimi, jacuzzi, luksusowymi pokojami 
zabiegowymi oraz basenami z wodą morską; możliwość uprawiania 
sportów wodnych, np. żeglarstwa czy nurkowania, 2 korty tenisowe, pole 
golfowe oddalone o 40 km od hotelu; naprzeciw ośrodka, na wyspie 
Spinalonga, wznosi się średniowieczna forteca zbudowana w 1579 roku. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Superior Bungalow Sea View
od 850 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! 30-minutowa sesja w spa  
(Cyclical Jets Session). 
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GR
EC

JA The Westin Resort
Costa Navarino, Peloponez

Prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi, malowniczo wtopiony w dziewiczy 
krajobraz okolicznych wzgórz oraz pięknej piaszczystej plaży.  Jest 
położony w greckim regionie Mesenia i oferuje wspaniałe widoki 
na Morze Jońskie. Architekturą nawiązuje do dawnych meseńskich 
rezydencji, dlatego do  jego budowy wykorzystano naturalny kamień, 
a wnętrza zaakcentowano lokalnymi elementami. Hotel gwarantuje 
idealny wypoczynek dla rodzin, oferując wiele atrakcji dla każdego 
– luksusowe zakwaterowanie w przestronnych pokojach (dla rodzin 
najlepsze będą pokoje łączone w tzw. Family Suites), czynny wypoczynek 
w najróżniejszych formach, a także ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży 
oraz ogromny wybór lokali gastronomicznych.

Najważniejsze udogodnienia: luksusowe spa, fitness club, pole golfowe 
zaprojektowane przez Bernharda Langera; piaszczysta plaża, sporty 
wodne, gry zespołowe; klubik dla dzieci od 4 do 12 lat. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami 
pokój typu Deluxe Sea View
od 990 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Pobyt dla 2 dzieci poniżej 12 lat, 
nieograniczony wstęp na kręgle.
Dodatkowo przy pobytach w VI i IX:
1x bezpłatny dzień w kids club dla 2 dzieci poniżej 
12 lat, wstęp do spa, sesja wspinaczkowa  
lub wycieczka rowerowa.
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GRECJA

The Romanos,  
A Luxury Collection Resort
Costa Navarino, Peloponez

Ekskluzywny hotel o unikalnym stylu, tworzący swoiste greckie 
miasteczko z wyjątkowym, spokojnym klimatem. Idealna propozycja 
dla wymagających klientów — eleganckie, bogato wyposażone pokoje, 
apartamenty i wille oferują wiele udogodnień i zapewniają wypoczynek 
na najwyższym poziomie. Aranżacja wnętrz, w każdym apartamencie 
inna, odzwierciedla otoczenie i grecki klimat.

Najważniejsze udogodnienia: spa, centrum fitness, klub golfowy 
zaprojektowany przez Bernharda Langera, Beach Club, kręgielnia, 
park wodny, klub Cocoon dla dzieci do 3 lat, klub Piaskowy Zamek dla 
dzieci do 12 lat, wioska ze sklepami, restauracje, kino i teatr; centrum 
sportowe: koszykówka, squash, piłka nożna, tenis. 

Przykładowa cena śniadaniami i kolacjami 
pokój typu Deluxe Sea View
od 1650 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Nieograniczony wstęp na kręgle.
Dodatkowo przy pobytach w VI i IX: kolacja powitalna 
z butelką winą, transfer z/na lotnisko (Kalamata), 
wycieczka lub sesja wspinaczkowa. 
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Danai Beach Resort & Villas
Chalkidiki
• Luksusowy hotel należący do prestiżowej grupy The Leading Hotels of the World.
• Położony w otoczeniu bujnych ogrodów, śnieżnobiałych plaż i turkusowych wód.
• Luksusowe apartamenty i wille, restauracje, klub dla dzieci, spa, sporty wodne i lądowe.

Zakwaterowanie w Junior Suite
7 noclegów od 1500 € / 1 os. W cenie śniadania

Sani Club
Chalkidiki
• Hotel zlokalizowany przy prywatnej plaży.
• Elegancko urządzone komfortowe pokoje i apartamenty.
• Atrakcje dla dzieci, baseny, centrum fitness, siłownia, spa.

Zakwaterowanie w Junior Suite Private Garden
7 noclegów od 990 € / 1 os. W cenie pełne wyżywienie

Sani Asterias Suites
Chalkidiki
• Ekskluzywny, kameralny hotel położony przy prywatnej piaszczystej plaży.
• Jedynie 57 elegancko urządzonych apartamentów z nowoczesnymi udogodnieniami.
• Spa, centrum sportowe (5 boisk do piłki nożnej, 6 kortów tenisowych), klub dla dzieci, park wodny.

Zakwaterowanie w Suite Beachfront
7 noclegów od 1100 € / 1 os. W cenie śniadania i kolacje

Porto Sani
Chalkidiki
• Nowoczesny hotel zlokalizowany blisko portu Sani Marina.
• Luksusowe zakwaterowanie w 109 apartamentach.
• 3 restauracje, w tym ekskluzywna Byblos Caviar serwująca najlepszy kawior na świecie.

Zakwaterowanie w Deluxe Suite Pool/Marina-Dock View
7 noclegów od 1140 € / 1 os. W cenie pełne wyżywienie
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Grand Resort Lagonissi
Ateny-Sounion, Attyka

Elegancki hotel położony na Riwierze Ateńskiej, niedaleko Świątyni 
Posejdona na półwyspie Sounion. Do centrum Aten, z licznymi zabytkami, 
można dojechać samochodem w 45 minut. Grand Resort Lagonissi 
usytuowany jest na prywatnym półwyspie, o powierzchni ok. 30 hektarów, 
zapewniając gościom poczucie pełnej prywatności. Oferuje niezwykle 
duży wybór form zakwaterowania – eleganckie pokoje z widokiem 
na morze, bungalowy przy plaży, luksusowe i nowocześnie urządzone 
apartamenty, różnej wielkości wille, niektóre z prywatnym basenem. 
6 restauracji przygotowuje znakomite dania kuchni międzynarodowej, 
greckiej, włoskiej i azjatyckiej. W hotelu znajdują się 2 bary, gdzie 
o  zachodzie słońca można delektować się koktajlami lub kieliszkiem 
dobrego wina. Niezwykłe widoki z pewnością uprzyjemnią chwile relaksu.

Najważniejsze udogodnienia: 16 prywatnych plaż, basen, korty tenisowe, 
nowoczesne Thalaspa Chenot z bogatą ofertą zabiegów, fryzjer; kino 
na  świeżym powietrzu; prywatny parking; centrum konferencyjne dla 
2500 osób. Na najmłodszych czeka plac zabaw i miniklub, w którym 
profesjonalna kadra organizuje bardzo ciekawe zajęcia. Ponadto hotel 
oferuje usługi konsjerża, wynajem jachtu oraz helikoptera. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Luxury Sea View
od 1200 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie, upgrade do wyższej kategorii 
pokoju*, 1 obiad dla 2 osób**. 

* w zależności od dostępności
** bez napojów, zakwaterowanie w Suites Private Pool na min. 3 noce
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Costa Adeje, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Położony w południowej części Teneryfy hotel nazywany jest oazą spokoju. 
Z jednej strony wspaniały widok na góry, z drugiej ciemny błękit Atlantyku, 
od frontu szmaragdowa zieleń pola golfowego. Na terenie ośrodka 
znajduje się luksusowe spa oraz restauracja, do których wiodą ścieżki 
biegnące przez bujny ogród z szemrzącymi fontannami. W tym pięknym 
otoczeniu można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się w miejscu, 
co sprzyja ukojeniu zmysłów i duszy. 28 luksusowych willi z prywatnymi 
basenami, w których woda podgrzewana jest energią słoneczną. Wille, 
zbudowane w stylu azjatyckim, są różnorodnie urządzone, z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły i najwyższą jakość wykonania. Nienagannie 
wyszkolony personel zaspokoi wszelkie potrzeby gości.

Najważniejsze udogodnienia: luksusowa restauracja i pub; basen, 
w którym codziennie o godzinie 11 personel podaje świeżo przygotowaną 
lemoniadę; taras widokowy, sauna, centrum wellness oferujące również 
masaże, komfortowe spa, solarium, łaźnia parowa. Goście skorzystać mogą 
z usług doradcy ds. zakupów, opiekunki do dzieci oraz z wypożyczalni 
samochodów. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami 
Villa Duquesa
od 1500 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! 25-minutowy masaż dla 1 osoby,  
dla nowożeńców godzinny masaż dla 2 osób*. 

* w willi w dniu przyjazdu
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Red Level Gran Meliá Palacio de Isora
Guia de Isora, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Naturalne piękno Teneryfy łączy się z luksusem butikowego hotelu Red 
Level (tylko dla dorosłych), który jest częścią resortu Gran Meliá Palacio 
de Isora. Niepowtarzalne widoki na Ocean Atlantycki i majestatyczny 
wulkan Teide, zachwycająca sceneria wiecznej wiosny zapewniają 
gościom magiczne i beztroskie chwile. Ośrodek słynie z komfortowych 
i eleganckich obiektów oraz najwyższej jakości zindywidualizowanych 
usług. Wszystkie pokoje wyposażono i udekorowano z dbałością o każdy 
szczegół, tworząc wyjątkowe wnętrza. Do dyspozycji gości są prywatne 
baseny, ekskluzywne spa o powierzchni 1000 m² i doskonałe restauracje 
serwujące różnorodne dania.

Najważniejsze udogodnienia: 8 restauracji i barów, duże baseny, Spa by 
Clarins & Wellness, boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, stoły do ping-
-ponga. Goście mogą uczestniczyć w zajęciach zumby i tanecznych, 
uprawiać łucznictwo, jogę, tai chi, pilates, stretching, odbywać sesje 
z osobistym trenerem na siłowni. Jeśli chodzi o rozrywkę, w ofercie są 
sesje muzyczne i profesjonalne występy każdego wieczoru. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Deluxe
od 1150 € / 1 os. za 7 noclegów

Red Level dodatkowe korzyści:
GRATIS! 1x Spa Water Circuit w spa*,  
popołudniowy open bar przez 1 godzinę**,  
2 butelki wody po przyjeździe, usługi prasowania  
(2 szt. odzieży dziennie), usługi kamerdynera. 

* podczas pobytu dla 1 os.
** w tym markowe alkohole i przekąski
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Costa Adeje, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Polecamy zakwaterowanie w eleganckiej części willowej z własną 
recepcją i basenem tylko dla gości willi. Korzystają oni także z wszelkich 
udogodnień hotelowych, do których należą m.in.: spa, studio wellness, 
2 korty tenisowe, 8 restauracji i 12 barów, atrakcje dla dzieci i młodzieży, 
obserwatorium z teleskopem. Ponadto goście mają możliwość gry 
w squasha oraz golfa na mistrzowskich polach.

Villa Las Retamas (256 m², 1 sypialnia, 3 osoby)
Piętrowa luksusowa willa z ekskluzywnymi meblami i  marokańskimi 
dywanami. Parter zajmują przestronny salon i w pełni wyposażony aneks 
kuchenny, natomiast na  piętrze jest sypialnia z łazienką. Na zewnątrz 
znajduje się taras wypoczynkowy, jadalnia i wspaniały prywatny basen 
bez krawędzi.

Villa Las Palmeras (202 m², 1 sypialnia, 2 osoby + 2 dzieci)
Komfortowo urządzona i wyposażona we wszelkie udogodnienia. Oferuje  
przestronną sypialnię z łazienką i bezpośrednim wyjściem na taras. 
Na zewnątrz znajdują się wyposażony w leżaki słoneczny taras, jadalnia 
i wspaniały prywatny basen z podgrzewaną wodą.

Villa Las Mimosas (440 m², 2 sypialnie, 4 osoby + 2 dzieci)
Największa prywatna willa, której powierzchnia mieszkalna wynosi 
194  m². Składa się z 2 komfortowych sypialni, każda z  łazienką 
i  bezpośrednim wyjściem do ogrodu, oraz przestronnego salonu. 
Na  zewnątrz znajdują się w pełni umeblowany taras wypoczynkowy, 
jadalnia oraz prywatny basen z podgrzewaną wodą.

Przykładowa cena ze śniadaniami 
od 3580 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! 1 lunch w Beach Club z butelką lokalnego wina  
oraz 1 wstęp do spa. 
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Hotel Camiral at PGA Catalunya Resort
Girona

Hotel Camiral, jako część słynnego ośrodka golfowego PGA Catalunya, 
położony jest zaledwie 10 km od międzynarodowego lotniska w Gironie. 
Z każdego ze 149 pokoi można podziwiać panoramiczny widok na pola 
golfowe, basen lub ogrody. Przestronne i ciekawie zaprojektowane, 
utrzymane w ciepłych kolorach, dają poczucie komfortu. Wiele pokoi 
można łączyć, co jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi. 
3  hotelowe restauracje mają różny styl i charakter, ale łączy je jedno: 
profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie. Dania z najświeższych 
lokalnych składników przyrządzane są ze szczególną uwagą. W hotelu 
znajduje się również piano bar i pub.

Najważniejsze udogodnienia: 3 restauracje, 2 bary; basen zewnętrzny, 
taras słoneczny z ogrodem, spa z centrum odnowy biologicznej z szeroką 
ofertą zabiegów, klub fitness, łaźnia turecka, jacuzzi, sauna, kort tenisowy, 
centrum biznesowe; golf, wspinaczki górskie, wycieczki rowerowe. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Duplex Superior
od 990 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny – butelka wina i świeże 
owoce. 
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Finca Cortesin
Casares, Costa del Sol
• Najlepszy pozamiejski hotel w Hiszpanii wg „Condé Nast Traveller”.
• Ekskluzywne zakwaterowanie w apartamentach i prywatnych willach.
• Pole golfowe, korty tenisowe, 4 baseny, spa i centrum fitness.

Zakwaterowanie w Junior Suite
7 noclegów od 2740 € / 1 os. W cenie śniadania

Villa Padierna Palace Hotel
Benahavís, Costa del Sol
• Zachwycające wnętrza tego luksusowego hotelu zdobią liczne antyki.
• Eleganckie i komfortowe pokoje i apartamenty oraz przestronne wille.
• 3 restauracje, bar w angielskim stylu, 3 pola golfowe, spa.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów od 1390 € / 1 os. W cenie śniadania

Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
• Ekskluzywny hotel, z miłą i bardzo kameralną atmosferą.
• Luksusowe pokoje, apartamenty, wille z osobnym dostępem do plaży.
• Światowej klasy Beach Club, Golf Club, Thalasso SPA, klubik dla dzieci.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów od 1750 € / 1 os. W cenie śniadania

Kempinski Hotel Bahia
Estepona, Costa del Sol
• Rodzinny hotel zbudowany we współczesnym stylu hiszpańskim.
• Zakwaterowanie w pokojach i apartamentach z widokiem na morze.
• Tropikalne ogrody z 3 basenami słodkowodnymi, klubik dla dzieci, spa.

Zakwaterowanie w Superior Room
7 noclegów od 800 € / 1 os. W cenie śniadania

Iberostar Marbella Coral Beach
Marbella, Costa del Sol
• Jeden z najlepszych hoteli z opcją All Inclusive w Marbelli.
• Komfortowe zakwaterowanie i wspaniałe zaplecze gastronomiczne.
• 2 baseny, piaszczysta plaża, miniklub dla dzieci.

Zakwaterowanie w Double Room Sea View
7 noclegów od 980 € / 1 os. W cenie All Inclusive

Puente Romano Beach Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
• Leży na słynnym południowym wybrzeżu Hiszpanii.
• Urządzony w niepowtarzalnym stylu andaluzyjskiej wioski.
• Klub tenisowy, korty do paddle tenisa, 18-dołkowe pole golfowe.

Zakwaterowanie w Double Room
7 noclegów od 990 € / 1 os. W cenie śniadania
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Al Andalus – luksusowy pociąg
Andaluzja

Dzień 1. Sewilla – Jerez
Spotkanie w hotelu Alfonso XIII w Sewilli. 
Podczas gdy załoga będzie przenosić bagaże 
do pociągu, goście udadzą się na zwiedzanie 
historycznego centrum stolicy Andaluzji. 
Następnie zjedzą lunch w hotelu i wyruszą 
na dalsze zwiedzanie Sewilli i  jej słynnego 
Plaza de España. Po  wejściu do pociągu 
noszącego nazwę Al Andalus odbędzie 
się powitalny koktajl, prezentacja załogi 
i zakwaterowanie w apartamentach. Kolacja 
w pociągu, w drodze do Jerez na nocleg. 

Dzień 2. Jerez
Śniadanie à la carte i w formie bufetu. 
Po posiłku goście odwiedzą winnicę w Jerez, 
a później obejrzą słynny balet konny 
z  hiszpańską muzyką. Lunch i spacer po 
Sanlúcar de Barrameda, mieście w ujściu 
rzeki Gwadalkiwir do Oceanu Atlantyckiego. 
Powrót i kolacja w pociągu. Nocleg w Jerez.

Dzień 3. Jerez – Kadyks – Ronda
Wizyta w Kadyksie, jednym z najstarszych 
miast Europy. Czas wolny na zwiedzanie. 
Lunch w pociągu, następnie przejazd 
do  oryginalnie położonego miasta Ronda, 
gdzie goście zjedzą kolację i spędzą noc.

Dzień 4. Ronda – Grenada
Po śniadaniu goście udadzą się 
na  zwiedzanie miasta i podziwiać będą 
jego niezwykłe położenie na płaskowyżu 
przeciętym wąwozem, przez który przepływa 
rzeka Guadalevín. Czas wolny przed 
lunchem. Następnie przejazd do Grenady 
leżącej u podnóża pasma górskiego Sierra 
Nevada. Kolacja i nocleg w Grenadzie.

Dzień 5. Grenada
Poranek upłynie na zwiedzaniu 
średniowiecznego kompleksu pałacowego 
Alhambra, najczęściej odwiedzanego 
zabytku w Hiszpanii. Po lunchu goście mogą 
zwiedzać miasto indywidualnie. Kolacja 
i nocleg w Grenadzie.

Dzień 6. Grenada – Linares-Baeza – 
– Kordoba
Rankiem goście udadzą się na stację 
Linares-Baeza, skąd autokarem pojadą 
do dwóch miast znajdujących się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – Úbedy 
i Baezy. Po lunchu wrócą do pociągu 
i rozpoczną podróż do Kordoby, gdzie zjedzą 
kolację i spędzą noc.

Dzień 7. Kordoba – Sewilla
Po śniadaniu w pociągu goście 
zwiedzą Kordobę, niegdyś największe 
i  najzamożniejsze miasto zachodniej 
Europy.  Lunch w pociągu i powrót 
do Sewilli, gdzie pociąg kończy bieg.  

Daty odjazdów pociągu w 2017 roku
Kwiecień: 24.
Maj: 1, 15, 29.
Wrzesień: 11.
Październik: 2, 9, 16, 23.

Koszt podróży, 7 dni za 1 os. 
Standard Suite 3500 €
Superior Suite 4400 €
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Vilalara Thalassa Resort
Porches, Algarve
• Hotel stworzony z myślą o wellness i terapii zmysłów.
• Jeden z 5 najlepszych ośrodków talasoterapii wg „Condé Nast Traveller”.
• 10 ha ogrodów, spa o powierzchni 2600 m², piaszczysta plaża.

Zakwaterowanie w Junior Suite Garden View
7 noclegów od 650 € / 1 os. W cenie śniadania

Pine Cliffs Resort
Albufeira, Algarve
• Malowniczo położony na klifie; piaszczysta plaża.
• Ogromny plac zabaw dla dzieci Porto Pirata.
• Boiska do gier zespołowych, minigolf, spa dla najmłodszych.

Zakwaterowanie w Premium Grand Deluxe
7 noclegów od 900 € / 1 os. W cenie śniadania

Vila Joya Hotel & Joy Jung Spa
Albufeira, Algarve
• Restauracja wyróżniona 2 gwiazdkami Michelin.
• Piwniczka z 12 tys. butelek najlepszych win z regionu i świata.
• Piękna plaża, spa z siłownią, sauną i pokojami relaksacyjnymi.

Zakwaterowanie w Double Room
7 noclegów od 1250 € / 1 os. W cenie śniadania

Epic Sana Hotel
Albufeira, Algarve
• Nowoczesny hotel położony bezpośrednio przy plaży.
• Atrakcje dla dzieci: baby club (do 3 lat), kids club (od 4 do 12 lat).
• Liczne udogodnienia: 5 basenów, spa, centrum fitness.

Zakwaterowanie w Deluxe Ocean View Room
7 noclegów od 990 € / 1 os. W cenie śniadania i kolacje

Vila Vita Parc
Porches, Algarve
• Mieści się na szczycie klifu, w śródziemnomorskim ogrodzie.
• Ma bogate zaplecze rekreacyjne.
• Jacht do dyspozycji gości; niedaleko jest prywatna winnica.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów od 890 € / 1 os. W cenie śniadania

Martinhal Beach Resort & Hotel
Sagres, Algarve
• Zdobywca wielu nagród dla najlepszego rodzinnego ośrodka.
• Wiele form komfortowego zakwaterowania dla rodzin.
• Atrakcje dla dzieci i młodzieży: kids club, basen, inne.

Zakwaterowanie w Sea View Room
7 noclegów od 890 € / 1 os. W cenie śniadania
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2322

PORTU
GALIA

The Oitavos
Cascais

Elegancki hotel zlokalizowany malowniczo nad 
Oceanem Atlantyckim, w  odległości zaledwie 20 
minut jazdy (ok. 30 km) od Lizbony. Z wybrzeża 
w  Estoril, gdzie jest położony, widać zarówno góry 
Sintra (Park Narodowy Gór Sintra), jak i najbardziej 
wysunięte na zachód miejsce w Portugalii, ale 
też w Europie – przylądek Cabo de Roca. Ośrodek 
otoczony jest polami golfowymi Oitavos i  doskonale 
wkomponowany w krajobraz. Charakteryzuje go śmiały 
design, gładkie linie i eleganckie proste wnętrza, 
reprezentuje najwyższy poziom współczesnego 
wzornictwa i  innowacji. Hotel został zbudowany 
w  2010 roku, oferuje 142 pokoje oraz 24-godzinny 
serwis. Gwarantuje nowe standardy, co oznacza luksus 
i najwyższą jakość usług.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje (Psylon 
Restaurant, Verbasco, Atlatinco Pool Bar, Japanese 
Bar); spa z 10 gabinetami zabiegowymi, jacuzzi, sauna, 
siłownia, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz 
basen kryty. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Premium Loft
od 690 € / 1 os. za 7 noclegów
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2524

W
ŁO

CH
Y Grand Hotel Tremezzo

Tremezzina, jezioro Como

Grand Hotel Tremezzo to połączenie luksusu i gościnności w wyjątkowym 
otoczeniu. Zlokalizowany w miejscu, gdzie łączą się dwie odnogi 
jeziora Como, u stóp Monte di Tremezzo. Oddalony zaledwie godzinę 
drogi od lotniska w Mediolanie. Wybudowany w 1910 roku, jest 
jednym z  najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli nad jeziorem 
Como. Urządzony został w stylu secesyjnym, w 100 oknach odbija 
się błękit wody oraz bujna zieleń ogrodu. Do dyspozycji gości jest 76 
pokoi i  14  apartamentów z zapierającymi dech w piersiach widokami 
na  Bellagio i Riviera delle Azalee lub piękny ogród. Wszystkie pokoje 
utrzymane są w pastelowych kolorach, umeblowane antykami, ozdobione 
obrazami i grafikami.

Najważniejsze udogodnienia: 5 restauracji zarządzanych przez 
Gualtiero Marchesiego, jednego z najbardziej znanych włoskich szefów 
kuchni; zabudowany basen w jeziorze, ekskluzywne udogodnienia 
w nagradzanym i wyróżnianym T Spa: basen infinity, panoramiczna sauna, 
łaźnia parowa, sauna śródziemnomorska, fontanna lodowa oraz pokoje 
relaksacyjne; prywatna plaża, kort tenisowy, centrum fitness (czynne 
przez całą dobę), panoramiczna droga spacerowa, kasyno; prywatne rejsy 
i loty wodnosamolotem, narty wodne, windsurfing, wędkarstwo, golf. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Park View Prestige
od 1690 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny: butelka wina 
musującego oraz świeże owoce. 
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2524

W
ŁO

CH
Y

Relais et Chateaux Villa Crespi
Orta San Giulio, jezioro d’Orta

Niezwykła mauretańska Villa Crespi, położona w północnych 
Włoszech, w  prywatnych ogrodach nad jeziorem d’Orta, kilka minut 
spacerem od brzegu. Od 2012 roku należy do grupy Relais & Chateaux, 
co gwarantuje wzorowy serwis. Obsługa hotelu dba o każdy szczegół, 
skupiając się na  potrzebach gości i jednocześnie tworząc prawdziwie 
domową atmosferę. Każdy poczuje się tam wyjątkowo i znakomicie 
wypocznie. W willi znajduje się 14 pokoi (6 pokoi Deluxe, 8 Suite), 
które urządzono w eleganckim XIX-wiecznym stylu, z arabeskami 
na drzwiach i oknach. Wszystkie mają parkiet z mauretańskiej mozaiki, 
wyposażone są w zabytkowe meble oraz marmurowe łazienki, ale także 
we wszelkie nowoczesne udogodnienia, m.in. Wi-Fi. O podniebienia 
gości dba restauracja uhonorowana 2 gwiazdkami Michelin, 
z  kuchnią śródziemnomorską, której szefem jest znakomity Antonino 
Cannavacciuolo. Łączy on kuchnię nowoczesną z klasyczną, korzystając 
z najwyższej jakości składników. Jego dania to  prawdziwa sztuka, w 
którą wkłada swoją duszę. W lounge barze goście mogą skosztować 
wybornych włoskich win.

Najważniejsze udogodnienia: Spa Chandra Deva Wellness Suite 
oferujące zabiegi ajurwedyjskie; na życzenie – lekcje gotowania, limuzyna, 
helikopter, opiekunka do dziecka, wycieczki z prywatnym przewodnikiem. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Classic
od 1500 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*, upgrade do wyższej kategorii 
pokoju*, powitalny drink w lounge barze oraz 
ciasteczka w pokoju, 10% zniżki na zabiegi w spa 
Chandra Deva Wellness Suite. 

* w zależności od dostępności



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l  |
  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

,  3
2 7

47
 87

 61

ltm
@

luxurytravel.pl  |  Tel.: 22 392 60 16 / 19,  32 747 87 61

2726

W
ŁO

CH
Y L’Albereta Relais & Chateaux

Erbusco, Brescia, Lombardia

Pięciogwiazdkowy hotel w głębi parku o powierzchni 61 tysięcy hektarów, 
z zabytkowymi rzeźbami, położonego na łagodnych zboczach wzgórza. 
Usytuowany zaledwie kilka kilometrów od jeziora Iseo, w strategicznym 
punkcie Lombardii, jest idealnym miejscem do odkrywania innego oblicza 
Włoch, z dala od tradycyjnych tras. Zbudowany został pod koniec XIX 
wieku na wzgórzu Bellavista dla donny Anny – kompozytorki i miłośniczki 
sztuki. Na ośrodek składa się 5 budynków z 57 pokojami i apartamentami, 
z których każdy urządzony jest ze smakiem, ale w innym stylu. Pobyt 
w L’Albereta Resort to niezapomniane przeżycie, dzięki kameralnej 
atmosferze i najwyższej jakości obsługi.

Najważniejsze udogodnienia: wykwintne restauracje, w tym restauracja 
wellness, bistro; strefa wypoczynku, luksusowe spa (2000 m²) z bogatą 
ofertą zabiegów wykonywanych przez profesjonalny zespół, siłownia, 
2 baseny, sauna, klub dla dzieci organizujący najróżniejsze gry i zabawy; 
6 sal konferencyjnych (w tym sala bilardowa), sklep z  antykami 
i  najlepszymi włoskimi winami; kort tenisowy, rowery górskie, jazda 
konna, na jeziorze Iseo – kajaki, łódki, żaglówki, windsurfing, nurkowanie; 
wyprawy wędkarskie, wycieczki po winnicach, do pobliskiego skansenu 
i do klubów golfowych. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Classic
od 900 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna butelka wina i talerz świeżych 
owoców. 
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CH
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L’Andana – Tenuta La Badiola
Castiglione della Pescaia, Toskania

L’Andana znajduje się na terenie posiadłości La Badiola, o powierzchni 
blisko 500 hektarów, kilka mil od Castiglione della Pescaia. Hotel 
zawdzięcza swoją nazwę prowadzącej do niego drodze wśród cyprysów 
i sosen, biegnącej przez park krajobrazowy. W ośrodku czuje się klimat 
Toskanii, podkreślany słonawym powietrzem znad Morza Tyreńskiego. 
Naturalne otoczenie świetnie komponuje się z architekturą zabytkowego 
budynku, który niegdyś był rezydencją Leopolda II – wielkiego księcia 
Toskanii. Do kompleksu należą m.in.: światowej klasy spa, znakomita 
restauracja La Trattoria Enrica Bartoliniego, pole golfowe i kameralna 
kaplica. Luksusowy hotel L’Andana z 33 pokojami i apartamentami należy 
do prestiżowej grupy The Leading Hotels of the World.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja serwująca dania 6 różnych 
rodzajów kuchni, w tym dietetyczne, klub dla dzieci, luksusowe Medical 
Spa Henri Chenot z basenami, siłownią, saunami, 2 odkryte baseny, 3 sale 
konferencyjne, pole golfowe, kort tenisowy, boisko. Goście mają okazję 
żeglować, nurkować, uprawiać kitesurfing i windsurfing. Na ich życzenie 
organizowane są wycieczki konne i rowerowe, wyprawy wędkarskie oraz 
degustacja win w pobliskich winnicach. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Superior
od 1150 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna butelka wina i talerz świeżych 
owoców. 
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Castello del Nero
Toskania
• Unikalne miejsce, autentyczny XII-wieczny zamek z oryginalnymi freskami.
• Wykwintnie urządzony, posiada wszelkie współczesne udogodnienia.
• Centrum spa, basen, ogród, degustacje wina, lekcje gotowania.

Zakwaterowanie w Superior Room
7 noclegów od 1470 € / 1 os. W cenie śniadania

Castello di Casole
Toskania
• Butikowy hotel zlokalizowany w zamku datowanym na rok 998.
• 41 prywatnych apartamentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb gości.
• Spa, centrum fitness, baseny kryty i na świeżym powietrzu.

Zakwaterowanie w Classic Room
7 noclegów od 1780 € / 1 os. W cenie śniadania

Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery
Toskania
• Zabytkowa rezydencja oferująca gościom unikalne doznania.
• Niepowtarzalne zakwaterowanie w 46 pokojach i apartamentach.
• Restauracja, 2 bary, 2 baseny na świeżym powietrzu i 2 zadaszone z jacuzzi, spa.

Zakwaterowanie w Castle Junior Suite
7 noclegów od 1350 € / 1 os. W cenie śniadania

Palazzo Seneca
Umbria
• XVI-wieczna rezydencja położona w sercu włoskiego regionu Umbria.
• Harmonijne połączenie tradycji, prostoty i najwyższej jakości.
• Komfortowy lounge bar, spa, centrum rekreacyjne z basenami, miniklub dla dzieci.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów od 1150 € / 1 os. W cenie śniadania i kolacje
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Il Borro Relais & Chateaux
San Giustino Valdarno, Arezzo, Toskania

Wśród winnic i gajów oliwnych, w cieniu cyprysów znajdziemy gruntownie 
odremontowaną wioskę Il Borro. Należy ona do rodziny Ferragamo, 
która czuwa nad tym niezwykłym miejscem zawieszonym między 
przeszłością i teraźniejszością. Dzięki dbałości rodziny o najwyższy 
standard usług, gościnność, wszelkie najnowocześniejsze udogodnienia 
Il Borro zostało członkiem prestiżowego Relais & Chateaux. Il Borro jest 
ogromną posiadłością, o powierzchni około 280 hektarów, oferuje 10 
apartamentów typu Superior, 19 apartamentów Deluxe i 5 apartamentów 
typu Prestige oraz 3 wille Deluxe (willa Casetta z 3, Chiocci Alto z 5 oraz 
największa i najbardziej elegancka willa Il Borro z aż 10 sypialniami, a 
także 5 łazienkami i krytym podgrzewanym basenem). W położonym w 
pobliżu obiektów Il Borro gospodarstwie agroturystycznym, nazywanym 
The Borrigiani, znajduje się 11 apartamentów.

Najważniejsze udogodnienia: 2 lokale gastronomiczne; centrum 
odnowy biologicznej Corte Spa, 2 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej; 
możliwość jazdy konnej oraz zorganizowania wycieczek, degustacji win i 
lekcji gotowania. Il Borro dysponuje obszerną piwnicą z winami własnej 
produkcji oraz eleganckim butikiem, w którym dla gości przewidziano 
atrakcyjne zniżki. Do ich dyspozycji jest także nowe 3-dołkowe pole 
golfowe, a hotel oferuje prywatne lekcje zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Deluxe
od 1550 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*, upgrade do wyższej kategorii 
pokoju*. 

* w zależności od dostępności
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W
ŁO

CH
Y Castel Porrona Relais

Porrona, Toskania

W urokliwym średniowiecznym miasteczku, otoczonym wzgórzami 
z  gajami oliwnymi, cyprysami i winnicami, zaledwie 20 minut drogi 
od  Montalcino, znajduje się Castel Porrona Relais. Pięciogwiazdkowy 
butikowy hotel składa się z 25 pokoi, odrestaurowanych z  użyciem 
wysokiej klasy materiałów i  wyposażonych w zabytkowe meble 
sprowadzone z różnych regionów Włoch. Oprócz części hotelowej Relais,  
znajduje się tu prywatny zamek z 5 eleganckimi apartamentami z usługą 
prywatnego lokaja. Kiedyś zamek był siedzibą dwóch szlacheckich 
rodzin ze Sieny (w roku 1100). Niedawno odnowiono go, zachowując 
niepowtarzalny charakter budowli. Odkryty basen, strefa spa oraz 
restauracja oferująca nowatorską wersję kuchni toskańskiej dopełniają 
magicznej atmosfery. Castel Porrona Relais znajduje się w młodym 
regionie winiarskim Montecucco, w pobliżu głównych atrakcji, takich 
jak miasta Siena i San Gimignano, oraz gorących źródeł Bagno Vignoni. 
To doskonałe miejsce na ekskluzywne wakacje. Hotel położony jest 
w  odległości 1 godziny 50 minut od międzynarodowego lotniska we 
Florencji i 2 godzin 20 minut od portu lotniczego w Rzymie.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja Il Chiostro serwująca 
tradycyjne dania kuchni toskańskiej; sezonowy basen zewnętrzny, spa 
(łaźnia turecka, sauna, 2 jacuzzi, mały kryty basen). 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Classic
od 1500 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny, upgrade do wyższej 
kategorii pokoju*, welcome drink, butelka wina oraz 
15% zniżki na usługi spa i w restauracji Il Chiostro**. 
* w zależności od dostępności
** dotyczy tylko posiłków (obiadów i kolacji)
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Castello Banfi, Il Borgo
Siena, Toskania

Pełen uroku hotel malowniczo położony na wzgórzu, zaledwie 
16  km od  Montalcino. Oferuje niezwykle eleganckie i komfortowe 
zakwaterowanie w 14 pokojach i apartamentach oraz niepowtarzalne 
widoki na dolinę Ombrone i  na  własną winnicę. Castello Banfi 
to  rodzinna winnica w regionie Brunello w Toskanii. Wraz z dwiema 
innymi posiadłościami tej rodziny w Piemoncie — Vigne Regali 
i  Principessa Gavia, w których również są słynne winnice, zyskał 
wielkie uznanie w  winiarskim świecie i został uhonorowany wieloma 
nagrodami. Restauracja La Tawerna, z kamiennymi łukami i zabytkowymi 
żyrandolami, serwuje lokalne specjały w porze lunchu oraz kolacji. Goście 
mogą także odwiedzić piwnicę z winami oraz wziąć udział w degustacji.

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje, biblioteka; basen 
z  regulowaną temperaturą wody na świeżym powietrzu, siłownia; 
konsjerż może zorganizować lekcje gotowania, degustację win, zajęcia 
jogi, masaże, prywatne rowerowe lub piesze wycieczki po okolicy. 
Na  terenie posiadłości znajduje się także muzeum poświęcone historii 
wina. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Deluxe
od 1850 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*, upgrade do wyższej kategorii 
pokoju*, schłodzona butelka wina musującego  
BANFI Cuvee Rose Aurora, degustacja win  
(3 wina Sangiovese). 

* w zależności od dostępności



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l  |
  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

,  3
2 7

47
 87

 61

ltm
@

luxurytravel.pl  |  Tel.: 22 392 60 16 / 19,  32 747 87 61

3332

W
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CH
Y Monaci Delle Terre Nere

Zafferana Etnea, Sycylia

Monaci Delle Terre Nere to butikowy hotel położony w niezwykłym 
otoczeniu – na zboczach góry Etna, największego aktywnego wulkanu 
na Sycylii. Laureat wielu prestiżowych nagród, dyskretne miejsce 
z prawdziwą duszą daje wytchnienie od zgiełku miejskiego życia. Hotel 
oferuje 21 pokoi we wzniesionym w XIX wieku budynku głównym 
oraz apartamenty na terenie farmy. Oryginalne elementy, takie jak 
belki stropowe czy wyeksponowane ściany z kamienia, harmonijnie 
połączono ze dziełami sztuki współczesnej. Każdy pokój ma balkon lub 
patio z widokiem na ogród, morze bądź Etnę. Charakter hotelu tworzy 16 
hektarów gajów oliwnych, drzewa cytrusowe oraz winnice. Uprawiane 
na farmie owoce i warzywa (ponad 100 gatunków) stanowią element 
wysokiej jakości, zdrowych posiłków w hotelowej restauracji. Wśród 
drzew cytrusowych znajduje się basen, z którego rozciąga się widok 
na Morze Śródziemne.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja, odkryty basen z barem 
i widokiem na morze, bar z bogatym wyborem win, plac zabaw dla dzieci, 
ogród, taras słoneczny, czytelnia, stara tłocznia win, farma; masaże, 
kino plenerowe, degustacje win, lekcje gotowania potraw sycylijskich, 
wycieczki rowerowe. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Deluxe
od 990 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Koktail powitalny, degustacja win. 
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Włochy za szybą ferrari
Rzym & Umbria, 5 dni/4 noce

Dzień 1. Rzym 
Z międzynarodowego lotniska Fiumicino goście 
zostaną przewiezieni do pięciogwiazdkowego 
hotelu Villa Spalletti Trivelli, który znajduje się 
w sercu Rzymu, w  pobliżu słynnej Fontanny di 
Trevi i Hiszpańskich Schodów. Odwiedzą również 
sklep Ferrari, a wieczorem udadzą się na kolację 
w jednej z najlepszych rzymskich restauracji.

Dzień 2. Umbria 
Goście pojadą mercedesem klasy S z hotelu 
do  portu turystycznego w Civitavecchia, 
gdzie czeka na nich powitalny aperitif 
w  ekskluzywnym jachtklubie Sporting i krótkie, 
aczkolwiek treściwe, szkolenie dotyczące ferrari. 
Następnie wyruszą na wyprawę w kierunku 
Umbrii. Po  drodze zwiedzą Terni, miasto ognia 
i żelaza, a  także świętego Walentego, patrona 
zakochanych. Lunch w Terni. Po południu 
goście pojadą w kierunku miasteczka Nursja, 
gdzie zatrzymają się w czarującej XVI-wiecznej 
rezydencji Palazzo Seneca. Czas na relaks. 
Wieczorem kolacja w restauracji w mieście.

Dzień 3. Umbria
Cały dzień poświęcony będzie poznawaniu 
historii regionu i jego najważniejszych miast. 
Pierwszy przystanek w Perugii, stolicy Umbrii. 
Lunch w Spello, restauracji w stylu rustykalnym, 
wyróżnionej 1 gwiazdką Michelin. Po południu 
wyjazd za kierownicą ferrari do  Asyżu, 
średniowiecznego miasta wybudowanego 
na  wzgórzu i miejsca urodzenia świętego 
Franciszka. Kolacja w Nursji, we włoskiej 
tawernie, nocleg w Palazzo Seneca. 

Dzień 4. Umbria i Latinum 
Rankiem goście poprowadzą swe ferrari 
w  kierunku miast Spoleto i Todi. Lunch 
w  tradycyjnej włoskiej restauracji serwującej 
dania kuchni regionalnej. Po południu przyjemna 
przejażdżka drogami, na których odbywa 
się słynny rajd Mille Miglia, przez Viterbo 
i Tarquinię, a następnie podróż powrotna 
w stronę wybrzeża. Przyjazd do Ladispoli 
i zakwaterowanie w luksusowym hotelu La Posta 
Vecchia, z widokiem na morze. Wieczorem kolacja 
w Ladispoli.

Dzień 5. Relaks na rzymskim wybrzeżu
Po śniadaniu goście spędzą czas na prywatnej 
plaży, pływając w morzu lub basenie, spacerując 
po parku lub zwiedzając muzeum archeologiczne. 
Po południu na życzenie gości prywatna wycieczka 
w okolice Tarquinii, słynącej ze  starożytnej 
nekropolii Etrusków wpisanej na  listę UNESCO, 
albo przejazd do centrum Rzymu na zakupy lub 
zwiedzanie. Później przejazd mercedesem klasy 
S na lotnisko Fiumicino w Rzymie i lot powrotny 
do kraju. 

Cena za 1 samochód/2 osoby:  
18 950 €

Cena zawiera: 5 dni jazdy samochodem 
marki Ferrari, zakwaterowanie na 4 noce 
w  wymienionych hotelach, wprowadzenie 
i  nauka jazdy, obsługa podczas całej podróży, 
ubezpieczenie, 1 obiad w restauracji Umbria (bez 
napojów), transfery wymienione w programie, 
usługi fotografa podczas podróży.

Cena nie zawiera: paliwa, posiłków i napojów.

Uwaga! Depozyt pobierany za każde ferrari 
wynosi 10 000 €.
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Forte Village
Santa Margherita di Pula, Sardynia

Jedyny w swoim rodzaju rodzinny kompleks położony przy białych 
piaszczystych plażach, składający się z 8 eleganckich hoteli, 12 
luksusowych apartamentów oraz 6 wytwornych willi z prywatnymi 
basenami. Szeroki wybór znakomitych restauracji: włoska, sardyńska, 
japońska i brazylijska. O kulinarne doznania dba czterech wybitnych 
kucharzy nagrodzonych gwiazdkami Michelin: Gordon Ramsay, Alfons 
Schuhbeck, Rocco Iannone w restauracji Forte Gourmet i Emanuele 
Scarello w  restauracji Trattoria Italiana. Do  dyspozycji gości jest 
także 11 barów oraz night club. Forte Village oferuje wiele atrakcji 
oraz udogodnień, które zapewnią fantastyczny wypoczynek każdemu 
członkowi rodziny.

Najważniejsze udogodnienia: gokarty, kręgielnia, 12 kortów tenisowych, 
6 basenów dla dorosłych, 3 baseny dla dzieci; centrum fitness, akademie 
sportu, m.in. rugby, krykieta, tenisa, koszykówki, szkółka piłkarska pod 
patronatem Chelsea Londyn, szkoła pływania; Thalasso del Forte Spa, 
dyskoteka, piano bar oraz wiele butików z produktami najlepszych 
światowych marek. 

Przykładowe ceny ze śniadaniami i kolacjami 
BOUGANVILLE 4* pokój typu Deluxe Bungalow
od 1950 € / 1 os. za 7 noclegów
PINETA 5* pokój typu Superior Terrace Room
od 2900 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*, upgrade do następnej kategorii 
pokoju*,  powitalna butelka wina, wstęp do centrum 
spa na talasoterapię**. 

* w zależności od dostępności
** bez kosztów zabiegów
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Savelletri di Fasano, Apulia

Ekskluzywny hotel malowniczo położony w sercu regionu Apulia, nad 
błękitnym Morzem Adriatyckim. Borgo Egnazia uosabia wszystko, co 
charakterystyczne dla tego regionu — od pradawnej kultury po czyste 
piękno niedoścignionej architektury Apulii. Wystrój hotelu łączy 
śródziemnomorską tradycję ze współczesnym designem. Borgo Egnazia 
oferuje luksusowe zakwaterowanie w 3 różnych częściach: eleganckiej 
i wysublimowanej La Corte, gdzie znajdują się 63 pokoje, tradycyjnej i 
rustykalnej Il Borgo, na którą składają się 92 pokoje i rezydencje, oraz Le 
Ville, gdzie goście zamieszkać mogą w prywatnych eleganckich willach.

Najważniejsze udogodnienia: restauracje i bary; wielokrotnie 
nagradzane VAIR Spa, kluby dla dzieci i nastolatków, klub golfowy San 
Domenico, szkoła gotowania, korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów, 
sporty wodne, baseny kryte i na wolnym powietrzu. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami 
pokój typu Borgo Splendida
od 1390 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Pakiet powitalny (butelka wina i ciasteczka) 
oraz 3-daniowa kolacja (bez napojów). 

* przy rezerwacji na min. 5 nocy
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Il Melograno Hotel
Monopoli, Apulia

Wyjątkowy pięciogwiazdkowy hotel położony na południu Włoch, w pełnej zieleni Apulii, nad błękitnym 
Morzem Adriatyckim. Il Melograno mieści się w odrestaurowanym kompleksie ufortyfikowanych budynków 
z XVII wieku o dużej wartości krajobrazowej i artystycznej, z bogatą historią. Ukryty w wonnym ogrodzie, 
pozostaje w niezwykłej harmonii z otoczeniem. Surowy styl wnętrz ocieplają piękne zabytkowe meble 
odzwierciedlające tradycję tego miejsca. Do dyspozycji gości jest 40 luksusowych pokoi i imponująca sala 
bankietowa. Wśród drzew oliwnych, migdałowców i opuncji znajduje się odkryty basen oraz oświetlony 
kort tenisowy.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża, spa i centrum odnowy biologicznej, centrum fitness, korty 
tenisowe, sauna; taras słoneczny, ogród, zaplecze bankietowo-konferencyjne. 

Przykładowa cena ze śniadaniami  
pokój typu Superior
od 1390 € / 1 os. za 7 noclegów

La Peschiera Hotel
Monopoli, Apulia

Kameralny pięciogwiazdkowy hotel, wspaniałe miejsce dla osób ceniących prywatność i wypoczynek nad 
krystalicznie czystymi wodami Adriatyku, wśród bujnej śródziemnomorskiej zieleni. Położony w słynącej 
bajkowymi domkami trulli dolinie d’Itria, w Apulii, regionie o bogatej historii i kulturze. Goście mogą cieszyć 
się widokami i zrelaksować na hotelowej plaży, wykąpać w naturalnym basenie lub skorzystać z sauny 
bądź masażu. Hotel oferuje jedynie 13 gustownie urządzonych pokoi i apartamentów ze wspaniałymi 
widokami na morze, wyposażonych we wszelkie nowoczesne udogodnienia. W restauracji można raczyć się 
wykwintnymi daniami, m.in. ze świeżych owoców morza, i smakować regionalne wino.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja z wyborem dań z karty oraz bar, 3 baseny: basen z podgrzewaną 
wodą, basen kryty oraz naturalny basen, prywatna plaża, taras słoneczny, sauna. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Sunrise Double
od 1925 € / 1 os. za 7 noclegów
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Palazzo Avino
Amalfi, Ravello
• Luksusowy pałac położony malowniczo na wybrzeżu Amalfi, w miasteczku Ravello.
• Uznany przez czasopismo „Condé Nast Traveller” za jeden z najlepszych hoteli na świecie.
• Oferuje wyjątkowo eleganckie 32 pokoje i 11 apartamentów oraz szereg udogodnień.

Zakwaterowanie w Superior Mountain Side Room
7 noclegów od 1490 € / 1 os. W cenie śniadania

Capri Palace Hotel & Spa
Capri
• Hotel o wyrafinowanej elegancji, swoją architekturą przypominający neapolitański pałac.
• Oferuje 72 pokoje i apartamenty urządzone w stylu śródziemnomorskim.
• Restauracje i bary oferujące współczesną interpretację typowych dla tego regionu dań.

Zakwaterowanie w Classic Room
7 noclegów od 1350 € / 1 os. W cenie śniadania

Punta Tragara
Capri
• Wyrzeźbiony w skale luksusowy hotel szczyci się malowniczym położeniem.
• Dysponuje 38 luksusowymi pokojami oraz 6 apartamentami.
• Nowoczesne spa, 2 baseny na świeżym powietrzu.

Zakwaterowanie w Prestige Room
7 noclegów od 1400 € / 1 os. W cenie śniadania

Villa Marina Capri
Capri
• Luksusowy hotel oferujący zapierające dech w piersiach widoki.
• Oferuje 22 różne formy zakwaterowania; polecamy apartamenty z widokiem na morze oraz Pool Suites.
• Stai Spa z sauną, łaźnią turecką i basenem bez krawędzi; całodobowe usługi konsjerża.

Zakwaterowanie w Classic Room
7 noclegów od 1240 € / 1 os. W cenie śniadania
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Ca’ Sagredo Hotel
Wenecja

Wenecja to niezwykłe miejsce, uznawane za miasto zakochanych, 
z  urokliwymi wąskimi uliczkami, w których miło jest się na chwilę 
zatrzymać albo nawet zagubić. Niecodzienną przyjemnością będzie rejs 
gondolą, podczas którego można zobaczyć bogato zdobione zabytkowe 
budynki nad malowniczymi weneckimi kanałami, oświetlone refleksami 
słońca. Tam też znajduje się XV-wieczny pałac uznany za zabytek narodowy, 
który zachował po dzień dzisiejszy piękno rezydencji szlacheckiej. 
To  właśnie hotel Ca’ Sagredo z bogato zdobioną salą balową, salonem 
w  stylu epickim oraz marmurowymi schodami z figurkami aniołów. 
Oferuje 42 pokoje i apartamenty o pięknie urządzonych wnętrzach. 
Niektóre pokoje wyposażone są w antyki i ozdobione dziełami sztuki. 
Hotelowa restauracja Alcova, z tarasem wychodzącym na Canal Grande, 
nie tylko zapewni ucztę dla podniebienia, ale również pozwoli podziwiać 
uroki miasta.

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne sale balowe, modny taras na 
dachu, kawiarnia; rejsy gondolą, wycieczki po Wenecji oraz na targ Rialto 
z szefem kuchni, lekcje gotowania; możliwość odbywania indywidualnych 
treningów; codzienna prasa w lobby hotelowym, usługi konsjerża i usługi 
pralnicze, opiekunka do dziecka na zamówienie. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Sagredo
od 2990 € / pokój 2-os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna lampka Prosecco*. 

* dotyczy pobytów w apartamentach
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Moskwa i Petersburg to wspaniałe miasta, które należy 
odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Prawdziwa Rosja 
jest jednak czymś więcej niż te dwie znane i nowoczesne 
metropolie, a jej charakter można odnaleźć w małych 
miasteczkach obfitujących w zabytki, osadach, 
w  których zachowały się wielowiekowe tradycje, oraz 
w niepowtarzalnej i inspirującej naturze. Wszystko to 
najbardziej komfortowo i w opłacalny sposób można 
podziwiać podczas rejsów statkiem. 

Nie ma drugiego takiego rejsu jak ten po Wołdze, 
najdłuższej i największej rzece Europy. Żaden inny 
nie przeniesie gości w zupełnie inny świat. Żaden nie 
przyniesie tylu niezapomnianych chwil, dlatego statek 
„Volga Dream” nie ma sobie w Rosji równych. Oferuje 
luksus carskiej Rosji, najlepsze zakwaterowanie, pyszne 
jedzenie oraz niezrównany komfort i usługi, jakimi może 
poszczycić się najznakomitszy hotel. 

Na trzech pokładach znajdują się m.in.: restauracja 
serwująca tradycyjne rosyjskie dania, do których 
podawane są bez dodatkowych opłat napoje 
bezalkoholowe oraz wino, przestronna sala z 
panoramicznymi oknami, idealna do obserwowania 
pięknych krajobrazów, bar, gdzie każdego popołudnia 
podawana jest herbata, a wieczorami posłuchać można 
utworów granych na fortepianie, biblioteka, bar na 
powietrzu, centrum fitness oraz sauna. Na całym statku 
można korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Goście mogą brać udział w różnego rodzaju atrakcjach, 
takich jak pokazy kulinarne, nauka języka rosyjskiego, 
nauka malowania matrioszek, słuchać koncertów 
fortepianowych z utworami Czajkowskiego i 
Rachmaninowa. Przygotowywane są dla nich także 
tematyczne kolacje, podawane przez obsługę w strojach 
rosyjskich, połączone z degustacją wódki.

Dzień 1. Moskwa
Po przyjeździe do Moskwy goście przewiezieni zostaną 
do pięciogwiazdkowego hotelu Marriott Aurora, który 
znajduje się w  historycznym centrum rosyjskiej stolicy, 
nieopodal Teatru Bolszoj i Kremla. Po spotkaniu 
organizacyjnym z przewodnikiem goście spędzą wieczór, 
zwiedzając Moskwę na własną rękę.

Dzień 2. Moskwa
Po śniadaniu goście udadzą się na zwiedzanie Moskwy. 
Wizyta na słynnym cmentarzu Nowodziewiczym, gdzie 
znajdują się groby wielu zasłużonych Rosjan – pisarzy, 
poetów, muzyków, aktorów, polityków, naukowców. 
Po południu czas wolny na dalsze zwiedzanie Moskwy 
lub oglądanie przedstawienia. 
Zwiedzanie Moskwy obejmować będzie także: spacer 
po placu Czerwonym, Katedrę św. Bazyla (postój 
na zrobienie zdjęć, bez zwiedzania budynku), Państwowy 
Dom Towarowy (wejście), cerkiew Chrystusa Zbawiciela 
(zwiedzanie budynku, jeśli czas pozwoli).

Dzień 3. Moskwa
Tego dnia goście zwiedzą Kreml i jego słynną Zbrojownię, 
gdzie podziwiać można insygnia królewskie, przepięknie 
zdobioną broń i zbroje oraz bajkowe karety. Następnie 
goście zwiedzą XV-wieczny Sobór Zaśnięcia Matki Bożej 
oraz Sobór św. Michała Archanioła. 

Dzień 4. Moskwa
Rankiem czas wolny, w południe wymeldowanie 
z hotelu i przejazd do Galerii Tretiakowskiej, pierwszego 
muzeum całkowicie poświęconego sztuce rosyjskiej, 
oraz moskiewskiego metra, które słynie z wielkości 
i przepychu w wystroju stacji. Następnie goście zostaną 
przewiezieni na pokład statku „Volga Dream”, gdzie 
wezmą udział w przyjęciu powitalnym zorganizowanym 
przez kapitana. Na pokładzie podany zostanie również 
obiad. 

Volga Dream
Rejs po Wołdze luksusowym statkiem, 13 dni/12 nocy, Program Złoty
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Dzień 5. Uglicz
Po całym dniu żeglowania wzdłuż rozległych, zalesionych 
terenów, statek zacumuje w Ugliczu, pradawnym mieście 
handlowym. Goście zwiedzą imponującą świątynię wzniesioną w 
miejscu, gdzie w 1591 roku zamordowany został carewicz Dymitr, 
syn Iwana Groźnego. 

Dzień 6. Jarosław
Jarosław, założony w 1010 roku, jest jednym z najstarszych 
miast w Rosji i pierwszym portem na Wołdze. Goście odwiedzą 
cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz cerkiew św. Eliasza, wezmą 
udział w przyjęciu kostiumowym w Pałacu Metropolity, po czym 
powrócą na statek na lunch. Atrakcją na pokładzie statku będzie 
kostiumowe przyjęcie herbaciane i kurs gotowania rosyjskich 
potraw. 

Dzień 7. Gorice
W maleńkiej osadzie zwanej Gorice goście odwiedzą założony 
w 1397 roku Monaster Świętego Cyryla Biełozierskiego, w którym 
obecnie znajduje się kolekcja najpiękniejszych rosyjskich ikon, 
a następnie wyruszą w dalszą podróż, ku majestatycznemu 
jezioru Onega. Wieczorem na pokładzie „Volga Dream” kolacja 
w rosyjskim stylu połączona z degustacją wódki.

Dzień 8. Kiży
Karelia, obejmująca tereny od Petersburga po koło podbiegunowe, 
to dziki obszar w dużej części pokryty tajgą, z licznymi jeziorami 
i rzekami. Goście będą mieli okazję odkryć urok jeziora Onega, 
do którego uchodzi 58 rzek i na którym znajduje się 1369 wysp. 
Jedną z nich jest Kiży, na której wznosi się kompleks drewnianych 
domów i wiatraków oraz cerkwie, np. cerkiew Przemienienia 
Pańskiego zbudowana w 1714 roku bez użycia gwoździ. 
Na zakończenie dnia zapraszamy gości na koncert fortepianowy 
z utworami Czajkowskiego i Rachmaninowa na pokładzie statku.

Dzień 9. Rzeka Świr i wioska Mandrogi
Podczas rejsu rzeką Świr (224 km) goście będą podziwiać ciche 
piękno regionu, który od dawien dawna inspiruje artystów 
i  poetów. Statek minie wiele wiosek i dotrze do Mandrogi nad 
jeziorem Ładoga, gdzie goście przekonają się na własne oczy, jak 
wygląda codzienne życie w tej urokliwej osadzie. Wieczorem grill 
na otwartym pokładzie.

Dzień 10. Petersburg
Goście przybędą do Petersburga rzeką Newą. Po opuszczeniu 

pokładu „Volga Dream” udadzą się na zwiedzanie miasta, zobaczą 
m.in. Twierdzę Pietropawłowską, miejsce pochówku monarchów 
z  dynastii Romanowów, a także główną ulicę Petersburga 
Newski Prospekt z licznymi sklepami, kawiarniami i muzeami. 
Po lunchu goście zwiedzą Muzeum Ermitażu, w którym znajduje 
się wspaniała kolekcja dzieł sztuki europejskiej. Wieczorem 
zostaną zakwaterowani w pięciogwiazdkowym hotelu Kempinski 
Moika 22.
Zwiedzanie miasta: sobór Świętych Piotra i Pawła (wejście), 
spacer po Wyspie Wasilewskiej, sobór Świętego Izaaka (postój 
na zrobienie zdjęć), sobór Zmartwychwstania Pańskiego (postój 
na zrobienie zdjęć), przejażdżka Newskim Prospektem. 

Dzień 11. Petersburg
Ten dzień rozpocznie się wizytą w Peterhof – letniej rezydencji 
cara Piotra I. Ten zespół pałacowo-ogrodowy często nazywany 
jest Wersalem Rosji. Goście odwiedzą autentyczną łaźnię oraz 
Park  Dolny, w którym znajduje się 176 fontann w różnych 
stylach oraz cztery majestatyczne kaskady, a także wiele 
małych pałacyków i  pozłacanych posągów przedstawiających 
starożytnych bogów i bohaterów.

Dzień 12. Petersburg
Goście zwiedzą muzeum jaj Fabergé z największą na świecie 
kolekcją prac carskiego złotnika Carla Fabergé. Zobaczą m.in. 
dziewięć jajek wielkanocnych wykonanych na zamówienie 
rosyjskiej rodziny królewskiej.

Dzień 13. Petersburg
Wykwaterowanie z hotelu oraz przejazd na lotnisko.

Terminy w 2017 roku: 
25.05—6.06, 20.06—2.07, 6.07—18.07, 18.07—30.07, 30.07—11.08, 
11.08—23.08, 24.08—5.09, 7.09—19.09, 21.09—3.10

Cena od 2900 € / 1 os.

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu Marriott Aurora w Moskwie 
(ze śniadaniami), 6 noclegów na pokładzie statku „Volga Dream” 
(z  wszystkimi posiłkami i wybranymi napojami), 3 noclegi 
w hotelu Kempinski Moika 22 w St. Petersburgu (ze śniadaniami), 
wszystkie podatki, opłaty portowe i paliwowe oraz koszty 
zwiedzania i atrakcji zawartych w programie.
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JE Rejsy ekspedycyjne  
w głąb Antarktydy i Arktyki
Luxury Travel z przyjemnością prezentuje niezwykłą ofertę wypraw 
w okolice biegunów północnego i południowego. Pomyślcie proszę przez 
chwilę o tych miejscach: Norwegii i Svalbardzie, Ziemi Franciszka Józefa, 
Grenlandii, Falklandach, Georgii Południowej, biegunie północnym, 
Półwyspie Antarktycznym…

Jak żadne inne na Ziemi, obszary polarne wywołują jednocześnie 
euforię i spokój, pozwalają na kontakt z prawdziwie dziką naturą. Rejsy 
ekspedycyjne to doskonała okazja, by podziwiać niedźwiedzie polarne, 
piękno grenlandzkiej zorzy polarnej, bezkres pokrytej lodem Antarktydy.

M/V Sea Spirit – idealny statek ekspedycyjny

Statek Sea Spirit podąża za słońcem, niczym migrujące ptaki, które 
zobaczyć można na Antarktydzie i w Arktyce. Uczestnicy rejsu będą mieli 
wiele okazji do obserwowania stad wielorybów i niedźwiedzi polarnych, 
podziwiania pokrytych lodowcem wzgórz. Statek jest bardzo zwrotny, 
co umożliwia żeglowanie w wąskich fiordach wschodniej Grenlandii 
i wpływanie do małych zatok u wybrzeży Spitsbergenu.  

Komfortowe i stylowe apartamenty przygotowano dla 114 pasażerów. 
Do ich dyspozycji są też przestronne strefy publiczne, w których 
panuje przyjazna atmosfera, charakterystyczna dla małych jednostek 
pływających. Należą do nich: recepcja, restauracja, bar, bistro na świeżym 
powietrzu, wielofunkcyjny salon, biblioteka, siłownia oraz mostek. 

Dzięki polityce otwartego mostka każdy pasażer ma niepowtarzalną 
okazję porozmawiać z kapitanem i oficerami, podziwiać zapierające dech 
w piersiach krajobrazy z zupełnie innej perspektywy oraz ustalić swoje 
położenie za mapie.

Długość: 90,6 metra
Szerokość: 15,3 metra
Prędkość: 15 węzłów
Ładowność: 114 pasażerów
Załoga: 72 członków
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EKSPEDYCJE

Arktyka – daty i ceny: 
16 dni – południowa i zachodnia 
Grenlandia, 22.05–6.06.2017

Cena od 6995 $ za osobę*
15 dni – Islandia – Norwegia – Svalbard, 
15.06–29.06.2017

Cena od 7395 $ za osobę*
11 dni – zachodnia część Spitsbergenu 
i polarna czapa lodowa, 28.06–8.07.2017

Cena od 5995 $ za osobę*
16 dni – Ziemia Franciszka Józefa, 
14.08–29.08.2017

Cena od 8995 $ za osobę*
15 dni – Svalbard – wschodnia Grenlandia 
– Islandia, 28.08–11.09.2017

Cena od 7495 $ za osobę*
13 dni – wschodnia Grenlandia,  
10.09–22.09.2017

Cena od 6495 $ za osobę*
14 dni – biegun północny na pokładzie 
lodołamacza 50 Liet Pobiedy
14.06–27.06.2017, 25.06–08.07.2017

Cena od 27 995 $ za osobę 
w kabinie dwuosobowej typu standard

Antarktyda – daty i ceny:
19 dni – Falklandy i Georgia Południowa, 
20.10–7.11.2017

Cena od 9995 $ za osobę*
21 dni – Falklandy, Georgia Południowa 
i Antarktyda, 3.01.2018–23.01.2018

Cena od 15 395 $ za osobę*
12 dni – Półwysep Antarktyczny, 24.11–
5.12.2017, 4–15.12.2017, 14–25.12.2017, 
24.12.2017–4.01.2018, 13–25.02.2018

Cena od 7995 $ za osobę*
14 dni – Antarktyczne koło podbiegunowe, 
1–14.02.2018

Cena od 10 495 $ za osobę*

*zakwaterowanie w trzyosobowej kabinie typu classic

Cena zawiera: 
• 1 nocleg w hotelu przed rejsem ekspedycyjnym
• przejazd grupowy na statek w dniu zaokrętowania, wszystkie opłaty portowe
• zakwaterowanie na statku, wszystkie posiłki podczas rejsu
• kawa i herbata podawane przez całą dobę
• wszystkie zaplanowane zejścia na ląd i wycieczki (w zależności od warunków 
pogodowych i stanu lodu)
• opieka doświadczonego przewodnika podczas rejsu
• specjalna kurtka wyprawowa
• specjalne gumowe buty do schodzenia na ląd do dyspozycji podczas wyprawy
• koktajle powitalny i pożegnalny
• przejazd grupowy na lotnisko po zakończeniu rejsu
• materiały dydaktyczne przed rejsem i cyfrowy dziennik wyprawy
• ubezpieczenie w razie ewakuacji do 100 000 $ na osobę.
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EL Szlakiem wiary + Morze Martwe
Izrael w 8 dni

Dzień 1. Tel Awiw
Na lotnisku w Tel Awiwie na gości będzie czekał przedstawiciel Luxury 
Travel, w którego towarzystwie przejdą odprawę paszportową oraz 
kontrolę graniczną z przyspieszoną odprawą VIP Priority Line. Gdy 
odbiorą 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 goście spotkają się w hotelowym lobby z polskojęzycznym 
przewodnikiem, z którym udadzą się komfortowym autem wzdłuż 
malowniczego wybrzeża Tel Awiwu do zabytkowego Old Jaffa, jednego 
z najstarszych portów na świecie. Tysiące lat historii, piękna architektura, 
zabytkowe kościoły, antykwariaty i galerie, malowniczy port rybacki 
to największe 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 rzymskiego oraz akweduktu. 
Następnie goście zostaną przewiezieni, drogą wzdłuż wybrzeża, do 
miasta Hajfa. Zwiedzą Sanktuarium Bahai, Perski Ogród, będą podziwiać 
Górę Karmel i Zatokę Hajfy. Kolejnym celem podróży jest 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 (miejsce 
odpoczynku, uzupełnienia zapasów kupieckich karawan i pielgrzymów 
przemierzających Jedwabny Szlak), cytadelę, mury obronne. Obejrzą 
też pozostałości podziemnego miasta krzyżowców – kompleks sal 
wykorzystywanych przez zakon rycerski joannitów, gdzie można poznać 
niezwykłe efekty poszukiwań archeologicznych. Następnie przejazd do 
Galilei, zakwaterowanie w hotelu oraz kolacja.

Dzień 3. Jezioro Tyberiadzkie, Górna 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 Miastem Jezusa. Znajduje się tu 
jeden z najstarszych kościołów na świecie, a także monumentalna 
starożytna synagoga. Było to również miejsce, w którym mieszkał Piotr 
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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. Roztaczają 
się z niej piękne widoki na gaje z palmami 
i  magnoliami, ale przede wszystkim na Jezioro 
Tyberiadzkie, ruiny Kafarnaum i Tabhi. Następnie 
przejazd malowniczymi szlakami prowadzącymi 
przez Wzgórza Golan. Na koniec 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 którym archanioł Gabriel objawił się Marii 
z wiadomością,  że pocznie ona z mocy Ducha 
Świętego, a także miejsca, w którym Jezus 
spędził dzieciństwo 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 czekolady Galita. 

Następnie przez dolinę Jordanu goście dotrą 
do  Jerozolimy. Droga do hotelu powiedzie 
wzdłuż murów jej Starego Miasta. Po przybyciu 
do hotelu American Colony Hotel Jerozolima — 
—zakwaterowanie i kolacja.

Dzień 5. Jerozolima — Stare Miasto
Kolejny wspaniały dzień, pełen niezapomnianych 
wrażeń. Po śniadaniu 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 Jerozolimy. Od trzeciego tysiąclecia 
przed naszą erą do dziś wzgórze to służy jako 
jedno z głównych miejsc pochówku. Jest także 
miejscem wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. 
Następny punkt programu to zwiedzanie 
ogrodu Getsemani i  Kościoła Wszystkich 
Narodów. 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 roku 
na fundamentach wcześniejszych kościołów, 
które były świadkami wiekopomnych wydarzeń 
uwidocznionych na mozaikach: modlitwy Jezusa 
w odosobnieniu, zdrady Judasza, odcięcia ucha 
sługi najwyższego kapłana. 

Kolejnym etapem wycieczki będzie przejazd 
do Starego Miasta i odwiedzenie Wzgórza 
Świątynnego. Jest ono miejscem świętym, 
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. Następnie goście zobaczą Ścianę Płaczu 
stanowiącą część muru zachodniej ściany 
kompleksu Wzgórza Świątynnego. Do tej 
części muru przylega duży plac umożliwiający 
wiernym modlitwę w jej pobliżu. Goście 
przejdą przez 14 stacji Drogi Krzyżowej, aż 
na wzgórze Golgoty, miejsce 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 Jerozolimy. 
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 kulturalną w kraju, 
z  Sanktuarium Zwojów, które mieści najstarsze 
rękopisy biblijne, a także rzadkie wczesne 
rękopisy średniowieczne. W sąsiedztwie 
Sanktuarium znajduje się model Jerozolimy 
z okresu Drugiej Świątyni. Opcjonalnie 
proponujemy spacer przez Shuk Mahane Yehuda 
(rynek żywności). 

Następnie przejazd w kierunku terytorium 
Autonomii Palestyńskiej. Po przekroczeniu 
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.) Kolejny 
punkt programu to przejazd wzdłuż pustyni 
Judei do Morza Martwego.

Po południu goście wezmą udział w starożytnej 
hebrajskiej ceremonii Hebrew Hospitality oraz 
odbędą przejażdżkę na wielbłądach w samym 
sercu pustyni w Judei. Późnym wieczorem dotrą 
do hotelu nad Morzem Martwym.

Dzień 7. Morze Martwe 
Dzień na wypoczynek, do wyboru: hotelowe 
spa, plaża i baseny. Można też wybrać się na 
wycieczkę z osobistym przewodnikiem – płatną 
dodatkowo. Nocleg i kolacja w hotelu.

Dzień 8. Ostatni dzień pobytu 
Rano czas na wypoczynek w hotelu. 
Po wymeldowaniu z osobistym kierowcą goście 
udadzą się na międzynarodowe lotnisko Ben 
Gurion w Tel Awiwie. Na lotnisku będzie czekał 
na nich przedstawiciel Luxury Travel, w którego 
towarzystwie przejdą security check in oraz 
odprawę. 

Cena uczestnictwa w imprezie zależy od liczby 
osób i terminu wyjazdu oraz dostępności hoteli.
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Ameryka Południowa
Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Chile w 12 dni

Dzień 1. Rio de Janeiro
Po przylocie do Brazylii na lotnisku w Rio de Janeiro powita gości 
miejscowy przedstawiciel biura. Następnie prywatny przejazd do 
najlepszego hotelu w mieście – luksusowego pięciogwiazdkowego 
Belmond Copacabana Palace, z fantastycznym widokiem na znaną plażę 
Copacabana. W dniu przyjazdu goście mają zapewniony obiad (bez 
napojów), a podczas całego pobytu – śniadania.

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

Dzień 3. Rio de Janeiro 
Półdniowa wycieczka na Sugarloaf Mountain 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 – Iguazú
Po śniadaniu kierowca zabierze gości na lotnisko, skąd polecą do Foz 
do Iguaçu. Następnie zostaną przewiezieni prywatnym transportem do 
pięciogwiazdkowego hotelu Belmond Das Cataratas. 

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

Dzień 6. Iguazú 
Tego dnia goście udadzą się na całodniową wycieczkę do wodospadów 
Iguazú, tym razem po stronie argentyńskiej. Pojadą kolejką turystyczną 
z Cataratas przez Park Narodowy, aby dotrzeć do Garganta del 
Diablo (Diabelskiej Gardzieli), zapierającego wprost dech w piersiach 
wodospadu. Właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się największa 
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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. Iguazú – Buenos Aires 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i powrót do Buenos Aires. Goście 3 kolejne noce spędzą 
w pięciogwiazdkowym hotelu Alvear Palace.

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 ulicach, a futbolem żyje przez całą dobę. Goście odwiedzą 
najbardziej warte zobaczenia dzielnice: Palermo, Recoleta, Retiro, La Boca i Puerto Madero, 
i najciekawsze zabytki. Będą także uczestniczyć w prywatnej lekcji tanga, a wieczorem – 
– w kolacji z pokazem tanga.

Dzień 9. Buenos Aires – Colonia del Sacramento – Buenos Aires 
Całodniowa wycieczka do Urugwaju. Prywatny kierowca zabierze gości do portu w Buenos 
Aires, skąd promem popłyną do Colonia del Sacramento (rejs potrwa ok. 45 minut). To 
niewielkie miasto jako jedyny obiekt z Urugwaju zostało w 1995 roku 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. Po południu powrót 
promem do Buenos Aires.

Dzień 10. Buenos Aires – Santiago 
Po śniadaniu prywatny kierowca zawiezie gości na lotnisko. Polecą do Santiago w Chile, 
gdzie 3 kolejne noce spędzą w pięciogwiazdkowym hotelu Ritz Carlton. Tego samego dnia 
zapraszamy na prywatną wycieczkę po mieście, z degustacją win.

Dzień 11. Santiago 
Po śniadaniu goście z prywatnym przewodnikiem wyruszą na wycieczkę do znanego w 
całym kraju nadmorskiego kurortu Viña del Mar. Odwiedzą także kolorowe miasteczko 
portowe Valparaiso, którego zabytkowe dzielnice zostały wpisane w 2003 roku na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie lunch w restauracji Las Delicias del Mar. 
Powrót do Santiago i zakwaterowanie w najlepszym hotelu w mieście – The Ritz Carlton. 
Wieczorem kolacja w jednej z najlepszych restauracji w śródmieściu, polecamy Ocean 
Pacific’s lub Cuero de Vaca.

Dzień 12. Santiago – Wyspa Wielkanocna
Po śniadaniu goście udadzą się na lotnisko, skąd polecą na całodniową wycieczkę na 
Wyspa Wielkanocna. Wyspy znane są przede wszystkim ze znajdujących się tam wielkich 
kamiennych posągów przedstawiających głowy – moai. Po wycieczce 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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The Springs Resort
Arenal, Kostaryka

Pięciogwiazdkowy The Springs Resort to według CNN Travel jeden 
z siedmiu hoteli z najbardziej spektakularnym widokiem na świecie. 
Oferuje wszystko to, co najlepszego ma do zaproponowania Kostaryka. 
To  tropikalny raj o powierzchni 165 hektarów, gdzie znajduje się 28 
basenów termalnych z wodą o najwyższej zawartości minerałów. 
W  położonym w pobliżu hotelu, nad malowniczą rzeką Arenal, klubie 
Rio Outdoor Center można pływać kajakami, jeździć konno, uprawiać 
wspinaczkę skałkową, odbywać wycieczki przyrodnicze i cieszyć się 
wieloma innymi atrakcjami. Jedną z większych jest park, w którym żyje 
ponad 100 uratowanych zwierząt, m.in. tukany, leniwce, jelenie, różne 
gatunki dzikich kotów. Po długim dniu pełnym wrażeń goście odpoczywają 
w komfortowych pokojach, apartamentach i willach z  przepięknym 
panoramicznym widokiem na wulkan Arenal i otaczającą go dolinę. Do ich 
dyspozycji jest 5 unikalnych restauracji, w tym wielokrotnie nagradzana 
Las Ventanas.

Najważniejsze udogodnienia: 28 basenów termalnych, klub Rio Outdoor 
Center, 5 restauracji, spa, centrum fitness, siłownia. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Vista Guestrooms (tylko pokój)
od 1700 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Upgrade do następnej kategorii pokoju*,  
25% zniżki na wszystkie zabiegi w spa**,  
10% zniżki na wycieczki**. 

* w zależności od dostępności
** dot. pobytów w terminach:  
23.04—15.06.2017, 27.08—17.11.2017, 27.11—15.12.2017
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Nayara Hotel Spa & Gardens
San Carlos, Kostaryka

Nayara Hotel jest prawdziwym klejnotem Kostaryki. To miejsce, 
gdzie natura jest troskliwie chroniona, a życie toczy się wolniej, dając 
możliwość prawdziwej regeneracji sił. Wille i apartamenty z dużymi 
oknami wypełnione są światłem słonecznym i zapachem kwiatów 
z prywatnych ogrodów, w których ukryto prysznice i jacuzzi. Nowoczesne 
udogodnienia czynią hotel wyjątkowym. Znakomita restauracja oferuje 
dania kuchni lokalnej i międzynarodowej. W ośrodku jest także bar 
przy basenie oraz wine & tapas bar z lokalnym winem i przekąskami. 
Niezwykłe spa, położone na klifie z widokiem na las, stanowi duchową 
enklawę, miejsce odmłodzenia, harmonii i piękna. Wysokiej klasy 
standard i wyposażenie współgrają z otoczeniem, bo dewizą hotelu jest 
działanie w zgodzie z naturą.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja z szerokim wyborem dań 
z karty oraz 2 bary; odkryty basen (czynny przez cały rok), taras, ogród, 
spa i centrum odnowy biologicznej, centrum fitness, łaźnia, sauna; 
dla gości preferujących aktywny wypoczynek − przejażdżki rowerowe 
i wspinaczka górska. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Casita Deluxe
od 1350 $ / 1 os. za 7 noclegów
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Hotel Esencia
Riviera Maya, Meksyk
• Elegancki hotel położony pomiędzy Tulum i Playa del Carmen.
• Luksusowe zakwaterowanie w apartamentach z prywatnymi tarasami.
• Niedaleko hotelu znajdują się najlepsze kluby nocne Riviera Maya.

Zakwaterowanie w Garden Suite
7 noclegów od 2780 $ / 1 os. W cenie sam pokój

Hard Rock Riviera Maya
Riviera Maya, Meksyk
• Położony w tropikalnym ogrodzie, przy prywatnej piaszczystej plaży.
• Oferuje wyżywienie w opcji All Inclusive.
• Centrum fitness, korty tenisowe, atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Zakwaterowanie w Diamond Deluxe Room
7 noclegów od 1790 $ / 1 os. W cenie All Inclusive

Najlepsze hotele na Riviera Maya



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l  |
  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

,  3
2 7

47
 87

 61

ltm
@

luxurytravel.pl  |  Tel.: 22 392 60 16 / 19,  32 747 87 61

5150

AM
ERYKA ŁACIŃ

SKA

Viceroy Riviera Maya
Riviera Maya, Meksyk
• Ukryty w miejscowości Playa Xcalacoco, na obrzeżach Playa del Carmen.
• 41 luksusowych willi z basenami, wspaniałe spa.
• Znakomita kuchnia, basen w kształcie laguny, piaszczysta plaża.

Zakwaterowanie w Luxury Villa
7 noclegów od 3350 $ / 1 os. W cenie All Inclusive

Grand Velas Riviera Maya
Riviera Maya, Meksyk
• Luksusowy hotel z dostępem do wspaniałej plaży.
• Ogromny basen, bujne ogrody, spa, strefa dla dzieci.
• 3 restauracje oferują dania kuchni meksykańskiej i śródziemnomorskiej.

Zakwaterowanie w Zen Grand Suite Nature View
7 noclegów od 3150 $ / 1 os. W cenie All Inclusive

Belmond Maroma Resort & Spa
Riviera Maya, Meksyk
• Hotel znajduje się na liście 100 najlepszych hoteli i ośrodków świata.
• Leży przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży.
• 3 baseny, Kinan SPA, centrum sportów wodnych.

Zakwaterowanie w Deluxe Garden Room
7 noclegów od 2470 $ / 1 os. W cenie śniadania

Fairmont Mayakoba
Riviera Maya, Meksyk
• 5 basenów, prywatny dostęp do plaży Playa del Carmen.
• Restauracje oferują dania z grilla, owoce morza, sushi; bar w basenie.
• SPA Willow Stream, 18-dołkowe pole golfowe El Cameleon.

Zakwaterowanie w Fairmont Room
7 noclegów od 2990 $ / 1 os. W cenie All Inclusive

Rosewood Mayakoba
Riviera Maya, Meksyk
• Nowoczesny ośrodek o niepowtarzalnym designie.
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z osobnym basenem.
• 3 restauracje serwujące dania kuchni meksykańskiej, międzynarodowej.

Zakwaterowanie w Lagoon Studio Suite
7 noclegów od 3980 $ / 1 os. W cenie śniadania

Banyan Tree Mayakoba
Riviera Maya, Meksyk
• Ekskluzywna oaza relaksu i komfortu w rajskim zakątku Riviera Maya.
• Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 132 willach z basenami.
• Prywatna plaża, 4 restauracje, bar, spa, kort tenisowy, pole golfowe.

Zakwaterowanie w Bliss Pool Villa
7 noclegów od 2950 $ / 1 os. W cenie śniadania
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Otoczony lasem deszczowym centralnej Jawy, hotel Amanjiwo 
usytuowany jest w naturalnym amfiteatrze utworzonym przez wznoszące 
się nieopodal wzgórza Menoreh oraz równiny Kedu rozciągające się 
u  podnóża stromych wulkanów widocznych na horyzoncie. Hotel 
znajduje się w pobliżu wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO IX-wiecznej buddyjskiej świątyni Borobudur. Oferuje 
zakwaterowanie w  apartamentach, których twórcy czerpali inspirację 
z architektury świątyni. Wszystkie mają tarasy wypoczynkowe, niektóre 
także prywatne baseny. Goście mogą stąd podziwiać widoki na wzgórza 
Menoreh, dolinę oraz świątynię Borobudur.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja serwująca specjały 
pochodzące z Jawy oraz kuchnię indonezyjską; spa; szeroki wybór zajęć 
rekreacyjnych, m.in. wycieczki do położonych w okolicy licznych świątyń, 
trekking w  pięknym krajobrazowo terenie; gra w tenisa, zajęcia jogi 
na powietrzu, siłownia i basen; biblioteka, butik oraz galeria sztuki. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Garden Suite
od 2700 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Transfer z/na lotnisko,  
3 hotelowe/lokalne atrakcje. 
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Viceroy Bali Resort
Ubud, Bali

Pięciogwiazdkowy Viceroy Bali jest rodzinnym ośrodkiem w miejscowości 
Ubud. Położony w „Dolinie Królów”, która swoją nazwę zawdzięcza rodzinie 
królewskiej niegdyś tu mieszkającej, jest dobrze znany wymagającym 
podróżnikom. Ma wielu stałych gości, gdyż kładzie nacisk na zapewnienie 
prywatności i wysokiego komfortu. Właścicielem hotelu jest australijska 
rodzina, która doskonale rozumie potrzeby gości. Viceroy Bali oferuje 25 
luksusowo urządzonych willi z basenami i widokiem na rzekę Petanu. 
Wielokrotnie wyróżniana restauracja CasCades serwuje dania z karty − 
francuskie specjały z azjatyckimi akcentami, oraz szeroki wybór win. Hotel 
proponuje gościom prywatne zajęcia jogi, wycieczki rowerowe i piesze, 
lekcje gotowania, dekorowania potraw, tańca i robienia latawców.

Najważniejsze udogodnienia: duży basen bez krawędzi, z którego 
roztacza się panoramiczny widok na dżunglę, bar przy basenie, taras 
słoneczny, ogród, Spa Lembah oferujące rozmaite zabiegi na ciało, m.in. 
masaż balijski, centrum odnowy biologicznej i centrum fitness, jacuzzi, 
sauna, siłownia, wypożyczalnia rowerów, lądowisko dla śmigłowców, 
butik, sala konferencyjna, biblioteka. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Pool Suite
od 1560 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie*, upgrade do następnej kategorii 
pokoju*. 

* w zależności od dostępności
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Amandari Resort
Ubud, Bali
• Zaprojektowany w tradycyjnym stylu balijskiej wioski.
• Wille i apartamenty ogrodami oraz prywatnymi basenami.
• Eleganckie spa; restauracja na świeżym powietrzu.

Zakwaterowanie w Village Suite
7 noclegów od 2800 $ / 1 os. W cenie śniadania

Mandapa, A Ritz Carlton Reserve
Ubud, Bali
• Wśród pól ryżowych w sercu Ubud, idealne miejsce na relaks.
• 60 kameralnych willi i apartamentów.
• Wspaniały basen, strefa wellness & spa, 4 restauracje.

Zakwaterowanie w Reserve Suite
7 noclegów od 2400 $ / 1 os. W cenie śniadania

Alila Ubud Hotel
Ubud, Bali
• Położony malowniczo na wzgórzu w zielonej dolinie Ayung.
• 56 pokoi w 14 budynkach przypominających balijską wioskę.
• Restauracja wielokrotnie nagradzana jako najlepsza w kraju.

Zakwaterowanie w Superior Room
7 noclegów od 990 $ / 1 os. W cenie śniadania

Kupu Kupu Barong Villas and Tree Spa
Ubud, Bali
• Malowniczo położony wśród bujnej, tropikalnej zieleni.
• 39 odosobnionych, luksusowych willi z basenami.
• Spa w konarach drzew mango, śniadania w domkach na drzewach.

Zakwaterowanie w Duplex Pool Villa
7 noclegów od 1200 $ / 1 os. W cenie śniadania

Alila Purnama
Komodo/Raja Ampat
• Jeden z najbardziej luksusowych jachtów w Azji.
• Nowoczesne i komfortowe warunki zakwaterowania – 5 apartamentów.
• Centrum nurkowania, zabiegi spa, restauracja i bar.

Koszt rejsu (6 dni) z pełnym wyżywieniem i wycieczkami
od 7089 $ /1 os. w kabinie dwuosobowej

Rimba Jimbaran Bali by Ayana
Jimbaran, Bali
• Wielokrotnie nagradzany, oferuje pięciogwiazdkowy luksus.
• 282 stylowe pokoje z pięknymi widokami oraz najlepszą obsługą.
• Bar i restauracja na szczycie hotelu, jedno z najlepszych na świecie spa.

Zakwaterowanie w Hillside Room
7 noclegów od 990 $ / 1 os. W cenie śniadania
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The St. Regis Bali Resort
Nusa Dua, Bali

Usytuowany przy dziewiczej plaży w Nusa Dua, hotel The St. Regis Bali 
Resort otoczony jest przepięknym ogrodem o powierzchni 9  hektarów, 
w którym znajduje się basen, bar oraz laguna z krystalicznie czystą wodą. 
Z każdego miejsca w hotelu rozpościerają się panoramiczne widoki 
na bezkresny ocean. 123 komfortowe apartamenty i wille, urzekające 
każdym detalem, mają piękne wnętrza wyposażone we  wszystkie 
nowoczesne udogodnienia. Goście przez całą dobę mogą skorzystać 
z usług kamerdynera. The St. Regis Bali jest urzeczywistnieniem marzeń 
o  luksusowym wypoczynku na egzotycznej wyspie przepełnionej 
zapachem kwiatów i szumem zjawiskowo pięknego oceanu.

Najważniejsze udogodnienia: 4 wykwintne restauracje i 2 bary; 
relaksujące zabiegi w hotelowym Remède Spa, centrum fitness; klub 
dla dzieci Children’s Learning Centre; możliwość uprawiania sportów 
wodnych. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu St. Regis Suite
od 2700 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny, transfer z/na lotnisko*. 

* przy rezerwacji na min. 5 nocy w St. Regis Pool Suite i willach
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Dzień 1. Seul
Witamy w Seulu, mieście, które nigdy nie śpi. Po odbiorze 
bagażu goście zostaną powitani przez przewodnika i 
przewiezieni do słynnego Yongsan Dragon Hilton SPA 
(Jimjilbang), by odpocząć i zrelaksować się po podróży. 
Do ich dyspozycji będą łaźnie parowe, sauny, grota solna, 
baseny, a także centrum zdrowia. W latach 90. XX wieku 
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 porozmawiania 
z nimi.

Dzień 2. Seul
Wczesnym rankiem goście wyruszą na wycieczkę 
do pięknego pałacu Gyeongbokgung, 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 targów ziół i żeń- 
-szenia w Korei Południowej.

Dzień 3. DMZ – Andong
Tego dnia goście odwiedzą Strefę Zdemilitaryzowaną. 
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 warunkiem wejścia do 
strefy. Mówi się, że koreańska Strefa Zdemilitaryzowana 
jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, 
ale goście będą zaskoczeni panującym tam spokojem 
zielonych wzgórz i widokiem rzadkich gatunków ptaków 
zamieszkujących dziewicze mokradła. Następnie 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 koreańskiego konfucjanizmu, 
położone jest w prowincji Gyeongsangbuk-do. Goście 
odwiedzą Akademię Konfucjańską Dosan Seowon i 
wioskę Hahoe Folk, gdzie zobaczą tradycyjną koreańską 

zabudowę. Wioska od 500 lat należy do jednego klanu 
– wpływowej rodziny Ryu, i słynie z festiwalu tańca 
masek oraz muzeum masek. Następnie goście pojadą do 
Gyeongju (185 km, 2,5 godziny).

Dzień 5. Gyeongju
Tego dnia goście zwiedzą Gyeongju, starożytną 
stolicę dynastii Silla (57 rok p.n.e. – 935 rok n.e.), 
która zjednoczyła Półwysep Koreański. W  mieście 
i okolicy jest wiele zabytków wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, m.in. świątynia 
buddyjska Bulguksa, Seokguram, wioska Yangdong. 
Goście udadzą się także do Daereungwon, zwanego 
Parkiem Tumuli, gdzie znajdują się 23 grobowce, w tym 
słynny Cheonmachong. To grobowiec nieznanego 
króla z dynastii Silla, pochodzący z V wieku, odkopany 
w 1974 roku, w którym znaleziono ponad 10 tysięcy 
przedmiotów.

Dzień 6. Gyeongju – Busan
Po wymeldowaniu z hotelu w Gyeongju goście pojadą 
do Busan (85 km, 2 godziny), drugiego pod względem 
wielkości miasta w Korei i  jednocześnie największego 
portu. Busan słynie z targu Jagalchi, który należy 
do największych targów owoców morza w Azji. 

Dzień 7. Busan – Tongyeong – Park Narodowy 
Hallyeohaesang – Jinju
Po wymeldowaniu z hotelu w Busan goście udadzą się 
do Tongyeong (95 km, 2,5 godziny), zwanego Neapolem 
Orientu, miasta uwielbianego przez artystów, poetów, 
pisarzy i kompozytorów. Z pobliskiej góry Mireuksan (461 
m) podziwiać można zapierające dech w piersiach widoki 
na morze i okoliczne wyspy. Kolejnym przystankiem na 
trasie zwiedzania będzie Park Narodowy Hallyeohaesang, 
który został 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, najważniejszego centrum koreańskiej kultury. 

Szlakiem kultury i zabytków UNESCO
Korea z wyspą Jeju w 14 dni
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W wiosce 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  wytwarzaniu wina ryżowego 
makgeolli. Nocleg w Jeonju. 

Dzień 9. Jeonju – góra Songni
Po tradycyjnym koreańskim śniadaniu goście 
zostaną przewiezieni do Muju, centrum światowego 
taekwondo. 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 mogli 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 zapewniony na miejscu. 

Dzień 10. Góra Songni – Seul
Przed świtem obudzą gości dzwony świątyni 
sygnalizujące początek nowego dnia. Po śniadaniu 
będą mieli okazję zwiedzić klasztor na własną 
rękę, zrelaksować się nad potokiem albo pójść na 
spacer. Następnie udadzą się do Seulu, skąd zostaną 
przewiezieni do wioski Korean Folk. W wiosce tej 
znajduje się 260 tradycyjnych 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 następnie 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 z trzydniowym programem 
na  wyprawę na wulkaniczną wyspę Jeju położoną 
w  południowej części Półwyspu Koreańskiego. 
Zostaną przewiezieni na lotnisko Gimpo, skąd 
polecą na Jeju (ok. 1 godziny). Na miejscu powita ich 
przewodnik i zawiezie do hotelu.

Dzień 13. Jeju
Goście zwiedzą jaskinię wulkaniczną Manjanggul, cud 
natury z listy UNESCO, utworzoną przez lawę, której 
oglądanie stanowi źródło niepowtarzalnych przeżyć. 
Udadzą się także na szczyt Seongsan Ilchulbong, 
również 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. 

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

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

Bezpośrednie loty z Warszawy do Seulu na pokładzie 
Boeinga 787 DreamlinerTM 3 razy w tygodniu*!!!

* poniedziałek, wtorek, środa; lot trwa 9 godzin 40 minut
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The St. Regis Villa
Le Morne, Mauritius

Najbardziej ekskluzywna willa przy plaży na wyspie, idealna na 
wypoczynek zarówno dla par, grupy znajomych, jak i rodzin z dziećmi. 
Składa się z 3 osobnych budynków — 2 z 1 sypialnią i 1 z 2 sypialniami, 
o łącznej powierzchni 1659 m². Goście mają do dyspozycji 143-metrową 
prywatną piaszczystą plażę. Szeroki zakres usług, indywidualna obsługa 
oraz możliwość korzystania z udogodnień pobliskiego hotelu The St. Regis 
gwarantują relaks na najwyższym poziomie. Wspaniała lokalizacja 
zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na majestatyczną górę 
Le Morne, piękne laguny i romantyczne zachody słońca.

Najważniejsze udogodnienia: prywatne, strzeżone wejście, parking; 
prywatna piaszczysta plaża, basen bez krawędzi i 3 inne baseny, 
słoneczny taras wypoczynkowy, prywatna siłownia oraz łaźnia parowa; 
gabinet z biurkiem, komputerem, drukarką i faksem; nowoczesny sprzęt 
multimedialny, salon gier (gry planszowe, konsole do gier Nintendo 
i  PlayStation); panel dokujący iPod; szybki bezprzewodowy Internet 
w  całej willi; usługi zespołu – kamerdyner, pokojówka, kucharz; 
24-godzinna ochrona. Goście willi korzystają ze wszystkich udogodnień 
oferowanych w hotelu głównym (spa, restauracje, klub dla dzieci). 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
Willa z 1 sypialnią od 4000 € za noc
Willa z 2 sypialniami od 6000 € za noc
Willa z 4 sypialniami od 8500 € za noc

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Prywatny przejazd z/na lotnisko*. 

* rezerwacja na min. 5 nocy w willi z 2 sypialniami
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Six Senses Zil Pasyon
Félicité Island, Seszele

Luksusowy hotel położony na prywatnej wyspie Félicité, na Seszelach, 
znanej z malowniczych plaż. Zapewnia bezpośredni kontakt z naturą i 
bardzo wysoki komfort wypoczynku. Składa się z 30 willi z basenem 
oraz kilku rezydencji z niezapomnianymi widokami na ocean. Wille mają 
komfortowe tarasy, wyposażone są w klimatyzację, telewizję satelitarną 
oraz prywatną piwniczkę z winami. 5 hotelowych restauracji proponuje 
menu, którego twórców zainspirowały smaki Seszeli (mieszanka 
kuchni afrykańskiej, chińskiej,  francuskiej, angielskiej i hinduskiej). 
Spa, położone w malownicznej scenerii wyspy, oferuje bardzo szeroki 
wachlarz usług wellness i  zabiegów kosmetycznych wykonywanych 
w 5 gabinetach. Na jego terenie są też: łaźnia turecka, sauna, salon 
kosmetyczny oraz specjalna strefa do uprawiania jogi. W pobliżu znajduje 
się nowoczesne centrum fitness. Goście mogą również relaksować się 
na przepięknej plaży nad krystalicznie czystą wodą, wędrować licznymi 
szlakami turystycznymi. Na  sąsiednich wyspach są dobre warunki do 
uprawiania golfa i kolarstwa. Wielką atrakcję stanowią wycieczki do 
słynnego parku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
– May Valley.

Najważniejsze udogodnienia: luksusowe wille z bezpośrednim dostępem 
do basenu; 5 restauracji i bar; spa z 5 gabinetami zabiegowymi, łaźnia 
turecka, sauna, gabinet kosmetyczny, centrum fitness. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
willa z basenem typu Hideaway
od 3360 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie. 
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Bom Bom Principe Island
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

W języku portugalskim Bom Bom oznacza „dobry dobry”, co jest świetną 
nazwą dla tego nienaruszonego przez cywilizację raju. Bom Bom Principe 
Island znajduje się na północ od Wyspy Świętego Tomasza. Dociera się 
na nią jedynie drogą powietrzną. Można tu usłyszeć wieloryby i być 
naocznym świadkiem pierwszych kroków małego żółwia. Hotel oferuje 19 
bungalowów ukrytych wśród egzotycznych drzew nad brzegiem morza. 
Wszystkie wyposażone są w klimatyzację, telewizor, telefon, Internet, 
lodówkę. W każdym jest łóżko z moskitierą, łazienka z prysznicem 
i balkon. Restauracja serwuje egzotyczne dania i  potrawy kuchni 
śródziemnomorskiej, do wyboru z  karty, przyrządzone z miejscowych 
sezonowych produktów. Podczas odpływu stoliki rozstawiane są na 
plaży i piękne otoczenie dodaje uroku posiłkom. Na Wyspie Świętego 
Tomasza znajduje się butikowy hotel Omali Lodge polecany na nocleg 
przed wylotem lub po przylocie z Bom Bom Principe Island.

Najważniejsze udogodnienia: basen, możliwość uprawiania sportów 
wodnych; wycieczki statkiem i wędrówki szlakami turystycznymi, 
wycieczki z przewodnikiem dla pragnących lepiej poznać lokalną 
kulturę, trwające ok. 3 godzin. Goście zwiedzić mogą np. plantację kakao 
i przypraw oraz wioskę rybacką. 

Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem 
pokój z widokiem na ocean
od 1850 € / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny, 1 półdniowa 
wycieczka*, wcześniejsze zameldowanie i późniejsze
wymeldowanie**. 

* pobyt min. 7 nocy
** w zależności od dostępności
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Atmosphere Kanifushi Maldives Resort
Malediwy

Wille rozrzucone wzdłuż malowniczego wybrzeża o długości 2 km, 
wykończone w stylu malediwskim, zapewniają niezapomniany pobyt. 
Pięciogwiazdkowy ośrodek, położony na wyspie Kanifushi, tylko 30 minut 
lotu od międzynarodowego lotniska Malé, oferuje pierwszą ucztę dla oczu 
już podczas podróży wodnosamolotem. Dla gości przygotowano 132 wille 
i apartamenty, zbudowane z naturalnych materiałów: drewna i kamienia, 
oddzielone kilkumetrowymi pasami tropikalnej zieleni gwarantującymi 
pełną prywatność. Wszystkie wille mają bezpośredni dostęp do białych 
plaż, na których rosną palmy kokosowe należące do najwyższych 
w  regionie. Cały kompleks stanowi połączenie architektury tradycyjnej 
i nowoczesnej, zachowuje więc styl charakterystyczny dla regionu, 
a jednocześnie zapewnia prywatność i najwyższy komfort wypoczynku.

Najważniejsze udogodnienia: 3 restauracje i 2 bary z bogatą ofertą 
dań oraz wykwintnych drinków; 2 baseny − jeden po wschodniej, drugi 
po zachodniej stronie wyspy, duży kompleks spa z 6 podwójnymi pokojami 
zabiegowymi, fryzjer i salon kosmetyczny; codzienne atrakcje kulturalne 
i sportowe organizowane przez profesjonalistów; certyfikowane centrum 
nurkowania oraz sportów wodnych, m.in. żeglarstwa, oświetlony kort 
tenisowy, siłownia; klub dla dzieci i młodzieży proponujący ciekawe 
zajęcia. 

Przykładowa cena PREMIUM All Inclusive Plan 
willa typu Sunset Beach
od 2900 $ / 1 os. za 7 noclegów
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OZEN by Atmosphere at Maadhoo
Maadhoo, Malediwy

Na spokojnej wyspie Maadhoo, w Południowym Atolu Male, znajduje 
się luksusowy OZEN Resort by Atmosphere. Jego nowoczesny styl 
świetnie komponuje się ze wspaniałym kameralnym otoczeniem. 
To  idealnie miejsce dla najbardziej wymagających gości. Położony 
35 km od  międzynarodowego lotniska Male. Hotelowy zespół czeka 
na  lotnisku, żeby zabrać gości na luksusową motorówkę z pełnym 
serwisem na  pokładzie – 45 minut relaksu i podziwiania pięknych 
widoków. W ośrodku, tuż przy dziewiczej, piaszczystej plaży, malowniczo 
rozrzuconych jest 41 willi. Na gości czeka też 49 willi zbudowanych 
na palach.  80 z 90 willi ma prywatne baseny.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje oraz bar z bogatym wyborem 
potraw i drinków; luksusowe spa z profesjonalnymi masażystami 
i terapeutami: 4 pojedyncze i 4 podwójne gabinety zabiegowe nad wodą, 
z widokiem na lagunę; klub dla dzieci i młodzieży oferujący najróżniejsze 
gry i zabawy; światowej klasy, certyfikowane centrum nurkowania 
i sportów wodnych, takich jak windsurfing, kajakarstwo, pływanie 
katamaranem, w pełni wyposażona siłownia, zajęcia w centrum sportu 
lub na świeżym powietrzu, prowadzone przez profesjonalnych trenerów, 
wyprawy wędkarskie o zachodzie słońca. 

Przykładowa cena Atmosphere Indulgence Plan 
willa typu Wind lub Earth
od 3990 $ / 1 os. za 7 noclegów
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Orpheus Island Lodge
Orpheus Island, Australia

Orpheus jest wyjątkowo piękną wyspą, położoną na obszarze Wielkiej 
Rafy Koralowej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
i objętej ochroną jako park morski. Podróż na wyspę zaczyna się 
od 30-minutowego lotu helikopterem z oddalonego tylko o 80 km 
Townsville lub półtoragodzinnego lotu z Cairns. Orpheus Island ma 11 km 
nieskazitelnie czystego wybrzeża, a podczas nurkowania można spotkać 
tysiące gatunków ryb tropikalnych i innych stworzeń morskich. Luksusowy 
ośrodek przeznaczony jest dla 28 gości, zapewnia zatem absolutną 
prywatność i spokój. Położony w osłoniętej zatoce na zachodnim 
brzegu wyspy, wzdłuż pięknej plaży, oprócz świetnego zakwaterowania 
oferuje restaurację z niepowtarzalnym widokiem, bar, czytelnię, basen 
bez krawędzi, ogród warzywny, z którego świeże produkty wzbogacają 
wyśmienite dania.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja i bar; prywatna plaża, odkryty 
basen bez krawędzi, spa i centrum odnowy biologicznej, taras i ogród; 
pokój gier, biblioteka; nurkowanie z rurką oraz pełnym wyposażeniem, 
kajakarstwo, zaplecze do uprawiania innych sportów wodnych, pontony 
z  silnikiem, wędkarstwo, wspinaczka górska, bilard, pływanie na SUP, 
katamarany, rejsy łodzią (również na wyłączność). 

Przykładowa cena All Inclusive*
pokój typu Beachfront Room
od 3900 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna butelka szampana z truskawkami. 

* wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo, napoje bezalkoholowe, 
całodniowa wycieczka Orpheus Experience, nieograniczony 
dostęp do pontonów i sprzętu wodnego
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Yasawa Island Resort & Spa
Fidżi

Wyspy Yasawa znane są z pięknych plaż z białym piaskiem i wspaniałej 
pogody. Położona w północnej części archipelagu Yasawa to najbardziej 
słoneczny i suchy punkt Fidżi, z idealną temperaturą oceanu przez 
cały rok  i najmniejszą ilością opadów w porze deszczowej. Ośrodek 
jest jedynym na wyspie, rozciąga się na długości 22 km. To luksus 
na  wyłączność – 11 prywatnych plaż, autentyczna kultura Fidżi, 
wspaniałe miejsca do  nurkowania zapewniają ucieczkę od stresu 
dnia codziennego. Yasawa Island Resort & Spa oferuje przestronne 
apartamenty i wille idealne na miesiąc miodowy, urządzone w typowym 
dla Fidżi stylu, z patio z  widokiem na ocean oraz plażą, prywatnym 
prysznicem na świeżym powietrzu i hamakiem. Restauracja serwuje 
dania do wyboru z karty, w tym łowione w okolicy owoce morza. Szef 
kuchni może przygotować dla gości kosz piknikowy na prywatną kolację 
pod gwiazdami.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja z szerokim wyborem dań 
z karty i bar; odkryty basen, taras słoneczny oraz ogród, spa i centrum 
odnowy biologicznej, kort tenisowy, centrum sportu, biblioteka; goście 
mają okazję nurkować z rurką, uprawiać windsurfing, kajakarstwo, 
wędkowanie i odbywać piesze wycieczki. 

Przykładowa cena ze wszystkimi posiłkami 
apartament Bure Beachfront
od 2800 $ / 1 os. za 7 noclegów

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna butelka wina. 
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The Brando
Tetiaroa, Polinezja Francuska

Wyjątkowy luksusowy hotel leżący w atolu Tetiaroa, ok. 20 minut lotu 
od Tahiti. Otoczona rafą koralową wyspa od 1966 roku była prywatną 
własnością Marlona Brando, który stworzył tu prawdziwy raj na ziemi. 
Obecnie znajduje się na niej 35 luksusowych willi z prywatnymi basenami 
przy wspaniałych białych plażach, nad cudownymi błękitnymi lagunami, 
w  otoczeniu tropikalnych ogrodów. The Brando oferuje wyżywienie 
w formule All Inclusive 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 wspaniały podwodny 
świat Polinezji.

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje, 2 bary (1 na plaży); ogród 
ekologiczny, centrum nurkowe, basen bez krawędzi, kort tenisowy, spa 
i centrum odnowy biologicznej z bogatą ofertą masaży i zabiegów, centrum 
fitness; atrakcje i zajęcia dla młodszych gości; bezprzewodowy Internet, 
biblioteka, butiki; możliwość zorganizowania ciekawych wycieczek. 

Przykładowa cena All Inclusive* 
willa z 1 sypialnią
od 13 300 $ / 1 os. za 7 noclegów
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Atlantis The Palm
Dubaj

Dwie wieże hotelu Atlantis The Palm rozpinają 
ponad koroną Wyspy Palmowej baśniową bramę 
do skarbca Dubaju. Po jej przekroczeniu oczom gości 
ukazuje się świat pełen cudów, przywodzący na myśl 
zaginione miasto − Atlantydę. Rwące potoki, laguna 
pełna żywych rekinów, podwodne tunele i tysiące 
morskich stworzeń przemykających w labiryncie 
pradawnych ruin. Imponujące wieże i oba skrzydła 
hotelu mieszczą łącznie 1539 przestronnych pokoi, 
wyposażonych we  wszelkie wygody, z  oknami 
wychodzącymi na lazurowe wody zatoki. Na gości 
czekają również apartamenty ulokowane w zupełnie 
nieoczekiwanych miejscach: u szczytu gigantycznej 
bramy nad Wyspą Palmową oraz w  podwodnym 
świecie mitycznej krainy. Oto proponowane rodzaje 
zakwaterowania:

Guest Rooms, do których należą: Deluxe Rooms, 
Ocean Deluxe Rooms, Palm Beach Deluxe Room 
oraz Imperial Club – o powierzchni 45–47 m². Pokoje 
różnią się widokiem, dodatkowo goście z  Imperial 
Club mają dostęp do Club Lounge, gdzie serwowane 
są śniadania, przekąski przez cały dzień oraz napoje;

Club Suites: Terrace Club Suites (94 m²), Executive 
Club Suites (101 m²), Regal Club Suites (164  m²) 
– ceny pobytu we wszystkich wymienionych 
apartamentach zawierają dostęp do Imperial Club 
Lounge;

Signature Suites, najbardziej luksusowe 
apartamenty: Presidential Suites (220 m²), 
Neptune i Poseidon Suites (apartamenty podwodne 
o  powierzchni 165 m² każdy), Grand Atlantis 
Suites (429 m²) oraz największy, znajdujący się 
w centralnej części, w koronie hotelu – Royal Bridge 
Suite (924 m²).

Atlantis The Palm to idealne miejsce na spędzenie 
rodzinnych wakacji pełnych wrażeń i przygód!

Najważniejsze udogodnienia: mistrzowsko 
zaaranżowane wodne ogrody i baseny staną się 
dla gości wspaniałym miejscem wypoczynku, 
a  możliwość odwiedzenia wykwintnych restauracji 
i eleganckich sklepów stanowić będzie dodatkową 
atrakcję. Dla gości preferujących czynny wypoczynek 
przygotowano bieżnię i 4 korty tenisowe. Pod 
hotelem ciągnie się labirynt zatopionych korytarzy 
i komnat zaginionego miasta Atlantydy, gdzie można 
podziwiać kilkadziesiąt tysięcy morskich stworzeń 
przemykających wśród ruin skrytych w wodnej toni. 

Hotelowi goście mają także nielimitowany wstęp 
do największego w  Dubaju parku wodnego 
Aquaventure! Obejmuje on obszar aż 17 hektarów 
i zapewnia liczne atrakcje nie tylko dla dzieci, ale 
także dla dorosłych!

Wytworne wnętrza i piękne tarasy 17 hotelowych 
restauracji i barów, w  których można rozkoszować 
się smakiem m.in. owoców morza, specjałów kuchni 
arabskiej i włoskiej oraz smaków Lewantu i Dalekiego 
Wschodu, zadowolą na pewno gusty najbardziej 
wytrawnych koneserów dobrej kuchni. Kulinarną 
perłą hotelu Atlantis jest niewątpliwie restauracja 
azjatycka – kolejna odsłona ekskluzywnej 
restauracji Nobu.

W Królewskich Wieżach hotelu Atlantis znajduje się 
równie ekskluzywne centrum spa z 27 gabinetami 
zabiegowymi. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
pokój typu Ocean Deluxe
od 1600 $ / 1 os. za 7 noclegów
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Dzień 1. Kapsztad – Franschhoek (RPA)
Na lotnisku w Kapsztadzie miejscowy przedstawiciel 
biura powita gości i zawiezie ich do malowniczego, 
słynnego z winnic regionu Franschhoek. W luksusowym 
hotelu La Residence spędzą 2 noce (w cenie śniadania, 
lokalne napoje, przekąski, przejazdy do miasta 
Franschhoek). 

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

Dzień 3. Kapsztad (RPA)
Całodniowa wycieczka po Przylądku Dobrej Nadziei. 
Rozpocznie się od zwiedzania najładniejszych dzielnic 
Kapsztadu: Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Bakoven, 
Llandudno, a następnie wioski rybackiej Hout Bay. 
Na wybrzeżu goście zobaczą największą kolonię fok. 
Następnie przejadą Chapman’s Peak Drive, jedną z 
najokazalszych dróg w Afryce. Od czerwca do listopada 
istnieje możliwość obserwowania wielorybów. 

Przylądek Dobrej Nadziei zapewni wiele atrakcji. Goście 
zobaczą wspaniałe wybrzeże, unikalną roślinność, 
niezwykłe zwierzęta – wiele gatunków endemicznych, 
czyli występujących tylko w RPA (przykładem ostrygojad 
– czarny ptak z jaskrawoczerwonym dziobem, lub zebra 
górska występująca tylko na obszarach południowej 
Afryki). Po wjeździe na słynny punkt obserwacyjny Cape 
Point Lighthouse oczom gości ukaże się magiczny widok 
na zatokę False Bay. Po lunchu w nadmorskiej restauracji 
wizyta na Boulders Beach, gdzie żyje kolonia afrykańskich 
pingwinów. Po drodze do Ogrodu Botanicznego 
Kirstenbosch zaplanowana jest wizyta w winnicy 

Constantia. Następnie w miasteczku Simon’s Town 
goście zobaczą kwaterę główną południowoafrykańskiej 
marynarki wojennej, a w ruchliwym porcie Kalk Bay 
przybijające do brzegu kutry rybackie. Z miasteczek St. 
James i Muizenberg rozciągają się niepowtarzalne widoki 
na Ocean Atlantycki. Po dniu pełnym wrażeń przejazd 
do Waterfront, eleganckiej dzielnicy Kapsztadu, do 
luksusowego hotelu Cape Grace, gdzie goście spędzą 2 
noce.

Dzień 4. Kapsztad 
Półdniowa wycieczka ze zwiedzaniem miasta oraz wjazd 
na Górę Stołową (wyłącznie przy sprzyjających warunkach 
pogodowych). Góra Stołowa została uznana za jeden 
z nowych 7 cudów świata w oficjalnym rankingu z 2012 
roku. Po powrocie do miasta lunch oraz zwiedzanie: 
District Six Museum, Company Gardens, SA Museum 
(wjazd na Górę Stołową i wstępy do wymienionych 
muzeów – w cenie imprezy). Następnie goście zostaną 
zaproszeni na spacer po Greenmarket Square, gdzie 
można oglądać i kupić piękne, niepowtarzalne pamiątki 
wykonane przez lokalnych artystów. Kolejna propozycja 
to wycieczka do Zamku Dobrej Nadziei – najstarszego 
budynku w RPA, z fantastyczną kolekcją obrazów. Później 
goście udadzą się na wyspę Robben, położoną w Zatoce 
Stołowej, u wybrzeży kontynentu afrykańskiego, około 
11 km na północ od Kapsztadu. Na tę wyspę podczas 
kolonizacji Afryki Południowej przez Europejczyków 
zsyłano więźniów, chorych i żebraków. W czasie II wojny 
światowej istniała tam baza wojskowa, a w 1960 roku 
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 więzień, dzięki czemu zwiedzanie będzie jeszcze 
bardziej emocjonujące. Na wyspie utworzono rezerwat 
przyrody dla ochrony pingwinów i innych gatunków 
ptaków, który w 1999 roku został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dzień 5.–9. Kapsztad – Park Krugera (RPA)
Tego dnia goście pojadą na lotnisko w Kapsztadzie 

Winnice, Wielka Piątka i Wodospady Wiktorii
RPA, Zimbabwe i Zambia w 14 dni
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i polecą do Parku Krugera. Zostaną zakwaterowani w komfortowej lodge 
w Savanna Private Game Reserve, gdzie spędzą 4 noce (luksusowy pakiet All 
Inclusive). Proponujemy dwa safari dziennie otwartym jeepem lub wyprawy do 
buszu.

Dzień 9.–10. Park Krugera – Johannesburg (RPA)
Tego dnia goście polecą prywatną awionetką z Sabi Sands do Johannesburga. Na 
miejscu powita ich przedstawiciel biura, który zaopiekuje się bagażami. Następnie 
z prywatnym kierowcą udadzą się na wycieczkę Johannesburg &  Soweto 
Orientation Tour. Zwiedzać będą m.in. dzielnice Hillbrow i Braamfontein, siedzibę 
Trybunału Konstytucyjnego Republiki Południowej Afryki, dzielnicę biznesową, 
wjadą windą na 50. piętro Carlton Centre, skąd rozpościera się przepiękny 
widok na miasto. Następnie kierowca zawiezie gości do Soweto (South Western 
Township). Zobaczą tam wszystkie najważniejsze atrakcje, takie jak szpital Chris 
Hani Baragwanath, plac Wolności, pomnik Hectora Pietersona, dom Nelsona 
Mandeli. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do luksusowego Da Vinci Hotel & 
Suites, na 1 noc (śniadanie wliczone w cenę).

Dzień 10.–12. Johannesburg (RPA) – Chobe (Botswana)
Rano goście pojadą na międzynarodowe lotnisko i lotem rejsowym udadzą 
się do Victoria Falls Airport, gdzie powita ich przedstawiciel biura. Następnie 
indywidualny 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.–14. Chobe (Botswana) – Wodospady Wiktorii (Zimbabwe)/Park 
Narodowy Zambezi (Zambia)
Po przyjeździe na lotnisko Kasane goście wyruszą do Victoria Falls Safari 
Lodge. W malowniczej scenerii ośrodka spędzą 2 noce (śniadania oraz kolacje 
Boma Dinner wliczone w cenę imprezy). Jest położony 4 km od wodospadów, 
na płaskowyżu, który tworzy naturalną granicę z Parkiem Narodowym Zambezi 
w  Zambii. Wnętrza luksusowych domków mają prawdziwie afrykański klimat, 
a  hotel szczyci się gościnnością, pysznym jedzeniem i wspaniałymi widokami. 
W pobliżu obserwować można wiele zwierząt, m.in. całe rodziny słoni i duże stada 
bawołów. Podczas pobytu goście udadzą się na wycieczkę, zobaczą m.in. David 
Livingstone Statue i Devil Cataract, powędrują przez las deszczowy do Point 
Danger, odbędą magiczny rejs po rzece Zambezi o zachodzie słońca i  zwiedzą 
położoną niedaleko wioskę. 

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

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu oraz 
dostępności hoteli.
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Marataba Safari Lodge 5*
• Wolna od malarii, zlokalizowana w obrębie Parku Narodowego.
• Rozległe równiny i przecinające je kręte rzeki, bogactwo gatunków 
zwierząt.
• Komfortowe zakwaterowanie oraz wspaniała przygoda safari dla 
całych rodzin.
Zakwaterowanie w Luxury Tented Suite
2 noclegi od 1500 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Londolozi Pioneer Camp 5*
• Wyjątkowa propozycja na romantyczny wyjazd czy podróż poślubną.
• Ekskluzywne domki z malowniczym widokiem na rzekę; eleganckie spa 
i siłownia.
• Doskonałe safari z doświadczonymi przewodnikami, nauka tropienia 
zwierząt.
Zakwaterowanie w klimatyzowanym apartamencie
2 noclegi od 2650 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Najlepsze safari w RPA
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Savanna Lodge 5*
• Luksusowe domki z tarasami i basenami, w afrykańskim stylu.
• Doskonała kuchnia; wieczorny grill przy ognisku, urozmaicony tańcem 
i śpiewem zespołu z sąsiedniej wioski.
• Niezapomniane safari dzięki doświadczonym przewodnikom, 
należącym do najlepszych w swej branży.
Zakwaterowanie w Luxury Suite
2 noclegi od 1360 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Phinda Homestead 5*
• Kameralna i piękna lodge z widokiem na wygasły wulkan, doskonała 
na wyjazdy rodzinne.
• Oferuje stylowe zakwaterowanie z prywatnymi tarasami widokowymi.
• Doskonałe udogodnienia: basen i siłownia; szeroki wybór sportów.
Zakwaterowanie w willi (maks. 8 osób)
2 noclegi od 1320 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Leopard Hills Lodge 5*
• Kameralna lodge, doskonała na wyjazdy rodzinne.
• Luksusowe zakwaterowanie, domki z przepięknym widokiem 
i prywatnymi basenami.
• Restauracja serwująca doskonałe dania i wyborne wina, z pięknym 
tarasem widokowym.
Zakwaterowanie w klimatyzowanym apartamencie
2 noclegi od 970 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Mateya Safari Lodge 5*
• Składa się jedynie z 5 indywidualnie zaprojektowanych ekskluzywnych 
apartamentów.
• Centrum wellness oferuje wiele relaksujących zabiegów i dobrze 
wyposażoną siłownię.
• Piwniczka z najlepszymi gatunkami win i innych alkoholi.
Zakwaterowanie w klimatyzowanym apartamencie
2 noclegi od 1800 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Ants Hill 5*
• Malownicze usytuowanie i eleganckie zakwaterowanie sprawiają, że to 
idealne miejsce na romantyczny wyjazd we dwoje.
• Safari w samochodach, pieszo, konno, w dzień i w nocy.
• Wspaniałe doświadczenia kulinarne – posiłki serwowane w różnych 
miejscach na terenie obozu.
Zakwaterowanie w Superior Deluxe Room
2 noclegi od 750 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie

Sabi Sabi Bush Lodge 5*
• Jedna z czterech lodge Sabi Sabi, najbardziej przyjazna rodzinom 
i najmłodszym gościom.
• Fantastyczny i bezpieczny klub dla dzieci, zabawy i gry edukacyjne, 
safari dla dzieci.
• Przestronne domki; doskonałe safari; świetnie wyposażone Amani Spa.
Zakwaterowanie w Luxury Suite
2 noclegi od 1500 $ / 1 os.  
W cenie wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
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Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalny upominek, ceremonia parzenia marokanskiej herbaty, upgrade 
do następnej kategorii pokoju (w zależności od dostępności w dniu przyjazdu).

Palais Amani  Fez

Za starożytnymi murami marokańskiego miasta Fez kryje się Palais Amani, pięknie odrestaurowany 
riad wypełniony zapachem cytrusów. Przepych, nowoczesne udogodnienia oraz zindywidualizowane 
usługi sprawiają, że goście mogą poznać prawdziwe oblicze Maroka. Hotel oferuje restaurację serwującą 
wyrafinowane dania, przestronne pokoje i apartamenty, bar i duży taras na dachu budynku, tradycyjny 
hammam oraz spa, a to wszystko w pobliżu Złotego Trójkąta, w starożytnej medinie miasta Fez.

Najważniejsze udogodnienia: Les Bains Amani — luksusowa łaźnia parowa, zabiegi henny; ćwiczenia jogi, 
zajęcia kaligrafii, warsztaty kulinarne; wycieczki: do stanowiska archeologicznego Volubilis (codziennie), 
do miasta Moulay Irdiss i na degustację wina w Les Celliers de Meknes. 

Zakwaterowanie w Deluxe Garden Room 
7 noclegów od 990 € / 1 os. W cenie śniadania

Selman Marrakech
Marrakesz
• Luksusowy pałac urzekający wysublimowanym pięknem i ponadczasową harmonią.
• Na jego terenie znajdują się stajnie, w których mieszka 16 koni czystej krwi arabskiej.
• Eleganckie zakwaterowanie, spa w ogrodzie z 14 pokojami zabiegowymi.

Zakwaterowanie w Superior Garden View Room
7 noclegów od 990 € / 1 os. W cenie śniadania

Royal Mansour
Marrakesz
• Olśniewający hotel o wystroju niczym z arabskich baśni.
• Menu w 3 restauracjach stworzył nagrodzony gwiazdką Michalin Yannick Alleno.
• Ekskluzywne apartamenty, tzw riad; spa z łaźnią turecką; basen, klub dla dzieci. 

Zakwaterowanie w Superior One Bedroom Riad
7 noclegów od 3150 € / 1 os. W cenie śniadania



Zaya Nurai Island, Abu Dhabi Fregate Island Private, Seychelles

Laucala Island, Fiji

Enchanted Island Resort, Seychelles

Coco Privé Kuda Hithi Island, Maldives

Mnemba Island Lodge, Zanzibar North Island, Seychelles Parrot Cay, Turks & Caicos, Caribbean

Twoje prywatne  
wyspy szczęścia

z LUXURY TRAVEL

wyspy@luxurytravel.pl



Royal Bridge Suite Presidential Suite

Grand Atlantis Suite Underwater Suite

Atlantis The Palm, Dubaj
zarezerwuj dziś 

z LUXURY TRAVEL

www.luxurytravel.pl
ltm@luxurytravel.pl

+48 (22) 392 60 15 /16 /17 /19


