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Drodzy Podróżnicy i Odkrywcy Świata,
czy zadajecie sobie czasami pytanie, planując swoje kolejne wakacje 
– po co znowu ta plaża? Czy nie jesteście głodni przygody, poznania 
na żywo tych zakątków świata, które znacie z lektury, kanałów 
discovery bądź filmów przygodowo-podróżniczych? A gdybyście 
nagle przenieśli się w miejsca znane Wam z powieści o przygodach 
Stasia i Nel albo szukali skarbów niczym Indiana Jones, popłynęli 
statkiem ekspedycyjnym do krainy wiecznego lodu lub przemierzali 
bezkres Patagonii? Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki, nie wymaga 
już spania w baobabie, wielomiesięcznych przygotowań ani tajemnej 
wiedzy. Patagonię można poznawać z helikoptera, trzasku łamanego 
lodu słuchać w wygodnej kabinie badawczego lodołamacza, dzikie 
zakątki Afryki oglądać z pokładu awionetki albo z nowoczesnego 
jeepa. 

Dzisiejszy podróżnik nie musi już nosić przepoconej koszuli 
i zakurzonego kapelusza. Przygody można przeżywać razem z 
najbliższymi, nawet z małymi dziećmi, cieszyć się profesjonalną 
opieką i niebywale komfortowymi warunkami. 

Ogromna większość mojego życia to podróże. Te luksusowe, ale 
też niemające z komfortem wiele wspólnego. Gościłam w pałacach 
królewskich, a po kilku dniach spędzałam noc w namiocie lub 
glinianej chatce na drewnianej pryczy. Świat oglądałam z pokładów 
luksusowych pociągów, jachtów, kabiny awionetki, ale też zza szyby 
jeepa czy motocykla. 

Myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy... A jednak domostwa pod 
strzechą, gdzie mieszkają Merapi (duchy), i grobowce przodków w 
podwórzu na indonezyjskiej wyspie Sumba, to było kolejne moje 
małe – wielkie odkrycie! Tylko godzinę lotu od skomercjalizowanej 
wyspy Bali przeniosłam się na kilka dni w inny świat. 

Zaskoczenie kolejne – wielbłądy albinosy na pustyni, gdzieś 
w południowym Maroku, na granicy z Saharą Zachodnią (terytorium 
sporne). 

A bliżej, w Europie, na pewno zdziwiło mnie, jak wielkie statki 
wpływają do weneckiego portu ☺, i że północna Hiszpania szczyci 

się niebywałym bogactwem grzybów, występuje ich tam około 
600 gatunków! Nie wspomnę już o magicznej o każdej porze roku 
Prowansji czy najlepszych kasztanach na placu Pigalle... Ale to z innej 
bajki. 

Moi Drodzy, świat jest taki piękny i bogaty. Cieszmy się więc 
odkryciami – i dużymi, i małymi, na własną skalę! Odkrywajmy w 
sobie pasję poznawania świata, gdyż zmienia się on tak szybko, że 
niebawem wszędzie dojedziemy asfaltowymi autostradami, a „dzicy” 
mieszkańcy trudno dostępnych dzisiaj terenów niedługo będą 
pozdrawiać turystów odziani w kolorowe obuwie nike, popijając 
schłodzoną colę z puszki. Świat się zmienia i my tego nie zatrzymamy. 
Mamy okazję podziwiać jego autentyczność w wielu jeszcze 
miejscach, ale nikt nie wie jak długo jeszcze. 

Dla tych, którzy się wahają i zastanawiają czy podróże z nami 
są autentyczne, czy aby nie za bardzo luksusowe, ale także dla 
wszystkich ciekawych świata, powstał kolejny już katalog Luxury 
Travel. Pragniemy zarazić Was pasją odkrywania świata! Tego 
autentycznego. Tak, tego nieskażonego jeszcze wyniszczającą 
turystyką masową. To właśnie podróże z Luxury Travel pokazują 
autentyczny świat, nasi przewodnicy otworzą przed Wami trudno 
dostępne i wyjątkowe miejsca, nieosiągalne dla popularnej turystyki 
masowej. 

Mam wielką przyjemność zaprezentować nasz katalog „Egzotyczne 
wycieczki objazdowe i wyprawy premium”. Wszystkie opisane w 
nim wycieczki to trasy stworzone przez nas, oparte na naszym 
bogatym podróżniczym doświadczeniu. Można je realizować nawet 
dla jednego uczestnika. 

Podróże z Luxury Travel są niebanalne, wyjątkowe, warte swojej 
ceny. Zapewniamy bezpieczeństwo, ogromne doświadczenie, 
ponadprzeciętny komfort, 24-godzinną opiekę, niezapomniane 
i wyjątkowe wrażenia!

Z wyrazami szacunku 
Diana Carter

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.

Monika CebulaMarek Mazur, Diana Carter



2 3

Fot. Krzysztof Zapletal, Andrzej Tkaczow, Diana Carter, Marek Mazur, Monika Cebula

W obiektywie Luxury Travel



4 5

Fot. Krzysztof Zapletal, Andrzej Tkaczow, Diana Carter, Marek Mazur, Monika Cebula

W obiektywie Luxury Travel



USA z Luxury Travel
Od wybrzeża do wybrzeża
Kraj, który budzi wiele emocji. Zjawisko, na które zwrócone są oczy 
całego świata. Ogromne, niezwykle różnorodne państwo. Symbol 
marzeń, bogactwa i wielkich możliwości, także podróżowania. Ameryka. 

50 różnych stanów − krain zielonych lasów, rozległych złocistych 
pól, bezkresnych równin i dzikich pustyń, majestatycznych gór oraz 
nowoczesnych metropolii. Ojczyzna wszystkich nacji i kultur, otoczona 
słonecznymi wybrzeżami dwóch oceanów. 

Proponujemy przemierzenie tego fascynującego kraju w sposób, jaki 
Państwu najbardziej odpowiada. Jeżeli czujecie zew przygody i macie 
duszę nieustraszonych odkrywców, pomożemy wynająć wygodny 
samochód i podarujemy starannie zaplanowaną trasę, by mogli Państwo 
bez obaw ruszyć przed siebie i odkrywać najpiękniejsze zakątki USA. 

Wybraliśmy najlepsze, najpiękniej położone i najciekawsze hotele, 
tworząc kolekcję 4* i 5* obiektów obiektów z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc. Oferujemy naszym gościom idylliczne wakacje w Miami i Orlando 
na słonecznej Florydzie czy pobyt w ścisłym centrum nowoczesnego 
świata w otoczeniu wieżowców Nowego Jorku. Z Luxury Travel goście 
mogą zobaczyć naprawdę Dziki Zachód, posmakować nieprzyzwoicie 
bogatych rozrywek w Las Vegas, a także odwiedzić hollywoodzkie 
Miasto Aniołów. 

Zapraszamy do realizacji marzeń o przygodzie życia — zapewniamy 
obsługę na najwyższym poziomie oraz wyjątkowe wrażenia. Niech spełni 
się amerykański sen!

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

Alaska i Hawaje z Luxury Travel, USA
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dużej wiedzy zapewniamy najbardziej 
niezwykłe przeżycia podczas podróży po Alasce, zarówno do miejsc znanych, jak 
i zupełnie nieznanych i bardzo odległych. Wybieramy najlepsze zakwaterowanie, 
najlepszych lokalnych przewodników, aby zapewnić gościom wyjątkowo komfortowe 
warunki. 

Jesteśmy dumni z naszej dbałości o szczegóły wypraw. Podróżując z Luxury Travel, 
goście znajdują się pod stałą opieką doświadczonych przewodników i prywatnych 
kierowców lub pilotów śmigłowców. Będą mogli wypróbować opcję Self Drive, 
z zakwaterowaniem w najlepszych ośrodkach, położonych w najbardziej niezwykłych 
miejscach. Podczas naszych wycieczek goście odkryją prawdziwą Alaskę. Zobaczą to, 
co najpiękniejsze, i doświadczą tego, co najlepsze. Bez względu na to, czy pragną 
wędkować, oglądać niedźwiedzie na wolności, uczestniczyć w wyprawie kajakami 
wśród lodowców, czy jeździć psim zaprzęgiem lub śmigłowcem dotrzeć na szczyt. 

Tylko dla naszych gości przygotowaliśmy ekstremalne i zapierające dech w piersiach 
atrakcje, np. jazdę skuterami śnieżnymi, wędrówki na rakietach śnieżnych, oglądanie 
lodowców w Wrangell St Elias National Park, heliskiing w tak odległych rejonach 
Alaski jak góry Chugach.

Żaden pobyt w USA nie może obejść się bez wizyty na cudownych Hawajach! 

Hawaje to archipelag pochodzenia wulkanicznego składający się z 137 wysp 
o górzystej powierzchni. Luxury Travel zorganizuje gościom wszystkie największe 
atrakcje — od rezerwacji najlepszego pola golfowego, wycieczki hummerem przez 
wjazd na wulkan i wyprawy śladami filmu „The Lost” po hawajski wieczór w gorącej 
atmosferze stworzonej przez tutejsze piękności. Zapraszamy na niewiarygodnie 
luksusowy wypoczynek w jednej z najpiękniejszych willi przy plaży lub w jednym 
z najlepszych hoteli.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl
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Wyspy Szczęścia
1. Eden Roc Boutique Suites, Dominikana
Ekskluzywny hotel usytuowany w prywatnej części Cap Cana, na 
wschodnim krańcu wyspy. Położony przy dziewiczych plażach, w 
otoczeniu bujnych lasów tropikalnych, posiada jedno z najlepszych pól 
golfowych na Dominikanie, które jest arcydziełem Jacka Nicklausa. 
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 2450 $ / 1 os. w apartamencie 2-os.

2. Amanera, Dominikana
Hotel malowniczo położony przy najpiękniejszej plaży w regionie – Playa 
Grande. Obsługa i udogodnienia na najwyższym poziomie, komfortowe 
zakwaterowanie, szeroki wybór restauracji oraz światowej klasy spa 
zapewnią wymarzony wypoczynek.
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 4850 $ / 1 os. w apartamencie 2-os.

3. Malliouhana, An Auberge Resort, Anguilla
Prawdziwa tropikalna oaza położona przy piaszczystej plaży. Najwyższej 
klasy usługi świadczone przez personel dają poczucie swobody, luksusu 
i niezakłóconego wypoczynku. Hotel powstał z myślą o najbardziej 
wymagających gościach.
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 2230 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

4. Spice Island Beach Resort, Grenada
Hotel funkcjonujący w zgodzie z naturą, posiada m.in. baseny bez chloru 
i własną uprawę ziół. W tym niepowtarzalnym miejscu na gości czekają 
elegancko urządzone apartamenty z prywatnymi basenami, 2 wspaniałe 
restauracje oraz jedne z najpiękniejszych plaż na świecie.
Przykładowa cena za 7 nocy All Incl.: od 3100 $ / 1 os. w apart. 2-os.

5. Sandals LaSource Grenada, Grenada
Elegancki hotel przy plaży, którego ogromną atrakcją jest pierwszy na 
świecie podwodny park rzeźb. To jedno z najpiękniejszych miejsc do 
nurkowania. Hotel szczyci się niepowtarzalnym wystrojem wnętrz, 
oferuje 5 basenów oraz możliwość uprawiania wielu sportów wodnych.
Przykładowa cena za 7 nocy All Incl.: od 2100 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

6. Thanda Island, Tanzania 
Malutka wyspa położona na Oceanie Indyjskim, w pobliżu wschodniego 
wybrzeża Tanzanii. Znajduje się tu tylko jedna willa stanowiąca prawdziwy 
egzotyczny raj, którym można cieszyć się z rodziną i przyjaciółmi w całkowitej 
prywatności.
Cenę podajemy na indywidualne pytanie.

7. Six Senses Zil Pasyon, Seszele
Luksusowy hotel położony na zielonej wyspie Félicité, znanej z malowniczych 
plaż. Składa się z 30 willi z dużymi basenami i niezapomnianymi widokami na 
ocean. Na jego terenie znajduje się 5 restauracji i światowej sławy Six Senses 
Spa. Ośrodek zapewnia bardzo wysoki komfort wypoczynku.
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 3360 € / 1 os. w willi 2-os.

8. Denis Private Island, Seszele
Ta prywatna wyspa to idealne miejsce do spokojnego wypoczynku dzięki 
położeniu i klimatowi. 25 komfortowych willi rozrzuconych na pięknych 
plażach. Goście mogą podziwiać miejscowe rafy koralowe i cieszyć się 
nienaganną, przemiłą obsługą. 
Przykładowa cena za 7 nocy FB: od 2880 € / 1 os. w willi 2-os.

9. Soneva Jani, Malediwy
Ultraluksusowy hotel z piękną laguną, śnieżnobiałymi plażami i tropikalną 
roślinnością zapewnia wyjątkowy wypoczynek na najwyższym poziomie. 
Oferuje ekskluzywne zakwaterowanie w ogromnych willach (najmniejsza ma 
411 m²!), supernowoczesne udogodnienia oraz wiele atrakcji.
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 8550 $ / 1 os. w willi 2-os.

10. The Brando, Polinezja Francuska
Wyjątkowy hotel-wyspa leżący w atolu Tetiaroa. Otoczona piękną rafą 
koralową wyspa od 1966 r. 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.
Przykładowa cena za 7 nocy BB: od 9950 € / 1 os. w willi 2-os.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl
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Tango, lodowce, winnice i plaża
Argentyna w 8 dni + wypoczynek w Urugwaju
Dzień 1. Buenos Aires 
Po przylocie do Buenos Aires goście zostaną przewiezieni do 
luksusowego hotelu Alvear Palace lub Four Seasons. Pozostała część 
dnia przeznaczona jest na odpoczynek.

Dzień 2. Buenos Aires 
Zwiedzanie miasta: goście zobaczą główny plac – Plaza de Mayo, 
katedrę i siedzibę rządu, ze względu na różowy kolor elewacji 
zwaną Casa Rosada. Zwiedzą też najstarsze dzielnice Buenos Aires 
– La Boca i San Telmo oraz Recolettę – dzielnicę o francuskim stylu 
zabudowy. Następnie zostaną przewiezieni do rejonu dawnych 
doków i magazynów portowych Puerto Madero, które dziś mieszczą 
nowoczesne biura i modne restauracje. Wieczorem goście będą mieli 
szansę zasmakować nocnego życia Buenos Aires podczas pokazu 
tanga.

Dzień 3. Patagonia: El Calafate 
Tego dnia zaplanowany jest lot do miasteczka El Calafate w Patagonii. 
Czas po przyjeździe do hotelu przeznaczono na wypoczynek. 
Zakwaterowanie w butikowym hotelu Esplendor del Calafate.

Dzień 4. Patagonia: Perito Moreno – El Calafate 
Niezwykłe spotkanie twarzą w twarz z lodowcem znajdującym się 
78 km od El Calafate. Perito Moreno to monumentalny relikt epoki 
lodowcowej, o wysokości 60 m i powierzchni 260 m2. Lodowiec jest 
w ciągłym ruchu, pęka z łoskotem, a gdy ciśnienie wody wzrośnie 

zbyt mocno – eksploduje masami wody. Osoby, dla których bliskie 
spotkanie z lodowcem stanowi zbyt duże wyzwanie, mogą podziwiać 
jego przepiękny widok, przechadzając się brzegiem jeziora.

Dzień 5. Patagonia: El Calafate 
Wypoczynek i spacer po El Calafate, miasteczku z malowniczymi 
zakątkami i ciekawymi budowlami, lub wyprawa samochodem 4x4 
przez bezkresne równiny albo wizyta na tradycyjnej estancji.

Dzień 6. Mendoza 
Lot do Mendozy, czyli serca prowincji słynącej z wybornych win 
o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Zakwaterowanie w 5* hotelu 
Park Hyatt mieszczącym się w XIX-wiecznej hiszpańskiej rezydencji. 
Popołudnie przeznaczono na odpoczynek lub spacer po mieście.

Dzień 7. Mendoza 
Degustacja najlepszych argentyńskich win. Dzień upłynie gościom 
na zwiedzaniu wnętrz i okolic wielu winnic, m.in. Lujan de Cuyo 
i Maipu, gdzie poznają proces wytwarzania wina i uzyskają odpowiedź 
na pytanie, dlaczego argentyńskie trunki pochodzące z tych okolic 
uważane są za jedne z najlepszych na świecie.

Dzień 8. Mendoza 
Lot powrotny do Buenos Aires, skąd goście wyruszą do Europy. 
Sugerowane jest kilkudniowe przedłużenie wycieczki w celu poznania 
Urugwaju, którego główne atrakcje to wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO miasteczko Colonia de Sacramento i słynące 
z pięknych plaż Punta del Este.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

Wyprawy à la carte do Chile
Ameryka Południowa jest jednym z najmniej poznanych regionów 
świata. Szczególnie podróż do Chile to niezapomniane przeżycie. 
Przyrodnicze bogactwo tego kraju – wulkany, tysiącletnie lasy, jeziora 
i rzeki, tajemnicza Wyspa Wielkanocna – pobudza wyobraźnię. 
Ten rzadko odwiedzany region, choć należący do najpiękniejszych, 
odkrywać można w zupełnie nowy sposób. Celem wypraw do Chile 
organizowanych przez Luxury Travel nie jest dotarcie do określonego 
punktu, lecz podróż dla samej przyjemności podróżowania. Hotele, 
które proponujemy, zapewniają zatrzymanie się na chwilę w tej 
podróży, by delektować się pięknem otoczenia i zgłębiać miejscowe 
tradycje. 

Patagonia 
Granitowe szczyty o niezwykłych kształtach, lodowce, jeziora 
i wodospady, a także unikalna flora i fauna. Jedno z najpiękniejszych 
miejsc na Ziemi. W zakątku tym, nad brzegami jeziora Pehoé, 
w ostępach Parku Narodowego Torres del Paine stworzono bazę 
ekspedycyjną, wznosząc hotel Salto Chico. W jego wnętrzach mieści 
się 50 pokoi o wyrafinowanym komforcie i z niezwykłymi widokami, 
zapewniających relaks między kolejnymi etapami wyprawy. 
Zgromadzono w nim również doskonały sprzęt dostosowany 
do potrzeb zwiedzających Patagonię. W oddalonym o 100 m od 
hotelu eksluzywnym Spa Ona na gości czeka kryty basen, siłownia, 
sauna i gabinet masażu, a także jacuzzi na świeżym powietrzu.

Atacama 
Najwyżej położona pustynia świata zaprasza gości do swych oaz, 
gdzie doświadczą prawdziwego odosobnienia. W jednej z tych oaz  

– San Pedro, wzniesiono Hotel de Larache. Jego 52 piękne pokoje, 
każdy z prywatnym jacuzzi, oraz cztery baseny – to ciche, wygodne 
schronienie z tak wielką ilością wody, że aż trudno uwierzyć, 
że dookoła rozpościera się pustynia. Mimo ogromu i surowości 
pustyni napotkać tu można wioski zagubione na ogromnej przestrzeni 
spalonej słońcem ziemi, gdzie życie mieszkańców wciąż wygląda tak 
jak przed wiekami. 

Wyspa Wielkanocna 
Wyspa spoglądająca na ocean oczami gigantycznych posągów moai 
jest miejscem pełnym tajemnic, ojczyzną prastarej kultury, której 
korzenie nie są znane. Posada de Mike Rapu to hotel wzniesiony 
na wzgórzu zwróconym w stronę oceanu, pełni rolę bazy dla 
pragnących poznać tę niezwykłą wyspę. Hotel zbudowany z drewna 
i wulkanicznej skały mieści 30 pokoi, basen, salon masażu i znajdujące 
się na świeżym powietrzu jacuzzi. 

Korzystając z oferty przedstawionych tu hoteli oraz innych, 
rekomendowanych przez Luxury Travel najwygodniejszych 
miejsc zakwaterowania – od niewielkich, kameralnych obozów 
i zabytkowych domów po obozowiska przygotowane w miejscach 
bardziej odludnych – goście poznają piękno Ameryki Południowej 
w niezrównanym komforcie.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl
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Skarby Inków i jezioro Titicaca
Peru w 18 dni
Dzień 1. Lima
Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu Belmond Miraflores Park, 
w którym goście zatrzymają się na 3 noce. Początek dnia przeznaczony 
jest na odpoczynek po podróży. Pod wieczór zorganizujemy gościom 
przejazd na kolację w słynnej restauracji Astrid & Gaston (kolacja 
płatna na miejscu).

Dzień 2. Lima
Zapraszamy na prywatną wycieczkę po Limie. Goście zwiedzą 
najważniejsze punkty miasta, m.in. Plaza Mayor, Casa Aliaga, katedrę 
i klasztor Santo Domingo – piękne przykłady hiszpańskiej architektury 
kolonialnej. Wieczorem przejazd na pokaz tańca i kolację w restauracji 
Dama Juana (kolacja płatna na miejscu).

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

Dzień 4. Lima – Paracas
Po śniadaniu goście wyruszą do Paracas Bay (4 godziny podróży). 
Następnie przejazd na lotnisko i przelot wynajętym samolotem nad 
słynnymi rysunkami z Nazca – widocznymi tylko z góry. Nocleg 
w Paracas, a Luxury Collection Hotel.

Dzień 5. Paracas
Ekscytująca wycieczka na Ballestas – niewielkie wysepki w pobliżu 
Paracas, które są niezwykłym rezerwatem. To wyjątkowe miejsce, 
ze wspaniałymi krajobrazami i mnóstwem gatunków zwierząt. 
Goście dotrą tam prywatnie wynajętą łodzią. Po południu wycieczka 
na pustynię Paracas – jedną z najbardziej suchych pustyń na świecie. 
Podziwianie pięknego krajobrazu połączone będzie z wysłuchaniem 
opowieści o historii tego niezwykłego regionu.

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

Dzień 7. Lima – Sacred Valley
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni prywatnym samochodem 
na lotnisko w Limie i polecą do Cusco. Po przylocie przejazd do Sacred 
Valley i zakwaterowanie w hotelu Tambo del Inka, Luxury Collection 

na następne 3 noce. Święta Dolina Inków położona w Andach 
peruwiańskich, w pobliżu miasta Cusco, stanowiła niegdyś rdzeń 
imperium Inków. Została utworzona przez rzekę Urubamba i jej 
dopływy. W dolinie znajduje się szereg stanowisk archeologicznych 
związanych z kulturą inkaską. Tego dnia goście zwiedzą stanowisko 
archeologiczne Sacsayhuaman oraz Living Museum of Awanakancha.

Dzień 8. Sacred Valley
Na ten dzień zaplanowano wizytę na słynnym targu Pisac, 
znanym z lokalnego rzemiosła i najlepszych, świeżych produktów. 
Można wybrać się na obiad w restauracji Hacienda Huayoccari 
słynącej ze znakomitej kuchni. Następnie wizyta w przepięknym 
miasteczku Ollantaytambo i jego najważniejszych stanowiskach 
archeologicznych. Ollantaytambo – to forteca inkaska strategicznie 
usytuowana w północnej części tzw. Świętej Doliny Inków, jedna 
z najlepiej zachowanych osad Inków. Najbardziej znaną budowlą jest 
nigdy nieukończona Świątynia Słońca. Widoki w tej okolicy zapierają 
dech w piersiach.

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

Dzień 10. Sacred Valley – Machu Picchu
Tego dnia gości czeka jedna z najbardziej niezwykłych i luksusowych 
podróży. Z Sacred Valley udadzą się do Machu Picchu komfortowym 
pociągiem Belmond Hiram Bingham, który oferuje warunki 
na najwyższym poziomie – najlepszą obsługę i najwykwintniejsze 
jedzenie. Powoli dolina Sacred zmieni się w zielone krajobrazy 
z rozsianymi gdzieniegdzie andyjskimi wioskami. Po przyjeździe 
zwiedzanie słynnego, tajemniczego Machu Picchu. Zakwaterowanie 
w hotelu Belmond Sanctuary Lodge, jedynym położonym 
bezpośrednio przy Machu Picchu (w opcji ze śniadaniami, obiadami 
i kolacjami) na 2 noce.

Dzień 11. Machu Picchu
Również ten dzień goście spędzą na terenach Inków. Przewodnik 
zaproponuje wycieczkę dostosowaną do preferencji gości. Może to 
być lekka wspinaczka do Inti Punku, Sun Gate lub trochę trudniejsze, 
np. na Huayna Picchu lub szczyt Machu Picchu, z którego rozciągają 
się najpiękniejsze widoki.

Dzień 12. Machu Picchu – Cusco
Rano czas wolny. Po południu przejazd do Aguas Calientes, następnie 
podróż pociągiem Hiram Bingham do Poroy, skąd prywatnym 
samochodem goście udadzą się do Cusco. Kolacja w pociągu. 
Zakwaterowanie w Cusco, w hotelu Palacio Nazarenas, na 2 noce.

Dzień 13. Cusco
Goście poznają jedno z najpiękniejszych miast w Peru – Cusco. 
Zwiedzanie rozpoczną od Plaza de Armas w centrum miasta, potem 
obejrzą m.in. katedrę w stylu renesansowym oraz Coricancha 
(Świątynię Słońca). W programie kolacja w MAP Cafe (w cenie).

Dzień 14. Cusco – jezioro Titicaca
Pociąg Andean Explorer zabierze gości z Cusco nad jezioro Titicaca. 
Po przybyciu do Puno przejazd do wspaniałego hotelu z widokiem 
na jezioro. Kolejne 4 noce goście spędzą w Titilaka Lodge (z pełnym 
wyżywieniem).

Dzień 15.–17. Jezioro Titicaca
Czas wolny na relaks. Hotel Titilaka oferuje gościom bardzo szeroką 
gamę atrakcji. Podczas pobytu w kolejnych dniach przewidziane są 
prywatne wycieczki do kanionu Tinajani i na wyspę Amantani.

Dzień 18. Jezioro Titicaca – Puno
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Puno i lot do Limy, a następnie 
powrót do Europy lub kontynuacja podróży w sąsiedniej Boliwii.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

12 13



Wodospady, dżungla, kawa i plaża! 
Wenezuela i Kolumbia w 13 dni
Dzień 1. Caracas
Po przylocie do Caracas goście zostaną powitani na lotnisku przez 
przedstawiciela Luxury Travel i udadzą się do wybranego hotelu.

Dzień 2. Caracas – Ciudad Bolívar
Po śniadaniu goście będą poznawać tętniącą życiem, kosmopolityczną 
stolicę Wenezueli z jej największymi atrakcjami turystycznymi, takimi 
jak miejsce, w którym urodził się Simón Bolívar, plac Bolívara, budynek 
parlamentu oraz wiele innych. Po południu polecą do Puerto Ordaz, 
a stamtąd pojadą do Ciudad Bolívar. 

Dzień 3. Ciudad Bolívar – Park Narodowy Canaima 
O poranku goście polecą do Parku Narodowego Canaima. Już sam lot 
stanowi niezapomniane przeżycie, bowiem goście mogą podziwiać 
unikatowy krajobraz Gran Sabana z połyskującymi wśród sawann 
rzekami, ciemnoniebieskimi jeziorami i płaskimi niczym blat stołu 
wzniesieniami płaskowyżu Guayana. Największą atrakcją Parku 
Narodowego Canaima jest Wodospad Aniołów (Salto Angel), najwyższy 
wodospad świata, w którym woda spada z wysokości niemal tysiąca 
metrów. Po lunchu goście popłyną w krótki rejs po lagunie do wielu 
znajdujących się tu wodospadów. Następnie powędrują przez las 
deszczowy i sawannę do wodospadu Salto el Sapo, gdzie będą mieli 
niepowtarzalną okazję przejść przez ścianę spadającej wody. Będzie tu 
również czas na orzeźwiającą kąpiel.

Dzień 4. Park Narodowy Canaima – Ciudad Bolívar
Rano czas wolny na wycieczki fakultatywne, zakup pamiątek lub 
zrelaksowanie się nad laguną. Luxury Travel szczególnie poleca 
emocjonujący lot nad malowniczym wodospadem Salto Angel. 
W południe lot powrotny do Ciudad Bolívar i czas wolny na spacer 
po historycznym centrum miasta.

Dzień 5. Ciudad Bolívar – delta Orinoko
Po śniadaniu goście wyjadą do Boca de Uracoa, małego nadrzecznego 
portu w delcie Orinoko, skąd popłyną łodzią do Abujene Lodge. Już 
w czasie krótkiego rejsu będą mieli okazję podziwiać endemiczną 
florę i faunę. Po lunchu wybiorą się w rejs po rozgałęzieniach rzeki, 
której brzegi porośnięte są gęstym lasem deszczowym. Będą tu 
mogli obserwować delfiny słodkowodne, małpy, barwne ptaki oraz 
inne gatunki zwierząt. Następnie goście zejdą na brzeg i udadzą się 
na wędrówkę po bagnistym terenie, podczas której poznają typowe 
dla tego miejsca gatunki roślin, m.in. palmę Mauritia flexuosa, czyli 
„drzewo życia” według tutejszych Indian. Niektóre gatunki palm nie 
występują w żadnym innym miejscu na Ziemi. 

Dzień 6. Delta Orinoko – Caracas
Tego dnia goście spotkają się z rodziną należącą do plemienia Warao, 
jednego z ostatnich w Ameryce Południowej. Plemię nadal mieszka 
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w domach na palach wzniesionych nad żyzną ziemią delty Orinoko 
i utrzymuje się głównie z rybołówstwa. Następnie goście udadzą się 
do Maturín, skąd polecą do Caracas.

Dzień 7. Caracas – Bogota
Goście pożegnają Wenezuelę i udadzą się do Kolumbii. Po śniadaniu 
zostaną przewiezieni na lotnisko, skąd odlecą do Bogoty. Przede 
wszystkim zwiedzą La Candelaria, czyli stare miasto. Znajdują się tam 
domy w stylu kolonialnym w pastelowych kolorach, ze stalowymi 
oknami i okazałymi drewnianymi drzwiami, a także malownicze parki. 
Widać wyraźnie wpływ kultury i architektury hiszpańskiej. Goście 
zobaczą także plac i pomnik Bolívara, katedrę, kaplicę del Sagrario, 
Kapitol i inne zabytkowe budowle. Następnie udadzą się do Muzeum 
Złota, w którym wystawiana jest największa kolekcja prekolumbijskiej 
sztuki złotniczej, ceramicznej i tekstylnej. 

Dzień 8. Bogota – Villa de Leyva
Po śniadaniu goście pojadą do miejscowości Villa de Leyva. Po drodze 
zatrzymają się w Zipaquirá, by zobaczyć największą atrakcję miasta 
– podziemną katedrę solną. Przyjazd do Villa de Leyva, której 
okolice znane są z doskonale zachowanej skamieniałości — szkieletu 
kronozaura, olbrzymiego gada o długości 11 stóp. Uważa się, że takie 
zwierzęta żyły 130 milionów lat temu. Następnie goście udadzą 
się do El Infiernito, „centrum astronomicznego” Indian z plemienia 
Czibcza, którzy określali pory roku za pomocą cieni rzucanych przez 
34 kolumny wzniesione w tym miejscu. Goście zwiedzą także klasztor 
Santo Ecce Homo wybudowany w XVII w.

Dzień 9. Villa de Leyva – Armenia
Tego dnia goście wyruszą do Bogoty, skąd odlecą do Armenii. To  
miasto położone na kolumbijskim obszarze uprawy kawy, 
wznoszącym się na wysokość od 1 tys. do 2 tys. m n.p.m. Górzysty 
krajobraz zdominowany jest przez plantacje i to właśnie stąd 
pochodzą najlepsze odmiany kawy na świecie. Goście poznają proces 
obróbki ziarenek kawy. 

Dzień 10. Cocora – Salento – Armenia
Po śniadaniu goście przejadą przez malowniczą dolinę Cocora 
do miejsca, z którego zaczną swoją wędrówkę po Rezerwacie 
Acaime. Przejdą mosty nad Rio Quindío i będą mieli okazję zobaczyć 
palmy woskowe, narodowe drzewa Kolumbii, osiągające nawet 60 m 
wysokości. Następnie przeprawią się przez gęsty las mglisty, a przy 
odrobinie szczęścia zaobserwują różne gatunki kolibrów. Wędrówka 
zakończy się na farmie pstrągów, gdzie goście będą delektować się 
świeżo przygotowanym obiadem. Po południu udadzą się do Salento, 
które jest stolicą krainy kawy, ale też pełnym uroku kolonialnym 
miasteczkiem. 

Dzień 11. Armenia – Cartagena
Poranny lot z miejscowości Armenia do Bogoty, a następnie do 
Cartageny. Cartagena to jedno z najpiękniejszych kolonialnych miast 
Ameryki Południowej, ze wspaniałymi posiadłościami, wąskimi 

uliczkami i uroczymi kościółkami. Goście zwiedzą klasztor La Popa, 
usytuowany na najwyższej górze w mieście, a także fort San Felipe. 
Ta potężna forteca dominuje w krajobrazie miasta. Następnie udadzą 
się do klasztoru jezuitów San Pedro Claver. 

Dzień 12. Cartagena lub Wyspy Rosario
Zwiedzanie Cartageny lub wycieczka na Wyspy Rosario. Archipelag 
otoczony rafami koralowymi uznany został za park narodowy. 
Goście mogą tu spędzić relaksujący dzień na plaży, nurkując 
w ciepłych wodach Morza Karaibskiego pośród pięknych raf. Powrót 
do Cartageny po południu.

Dzień 13. Cartagena – Bogota
Przejazd na lotnisko i powrót do Bogoty.
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Tajemnice Andów i uroki Galapagos
Ekwador z Galapagos w 13 dni
Dzień 1. Quito
Po przylocie na lotnisko w Quito goście zostaną przywitani i odwiezieni 
do hotelu. Nocleg w hotelu Casa Gangotena.

Dzień 2.–4. Quito – Cuenca (pociąg Andes Express)
Niezwykła wyprawa pociągiem Andes Express z Quito w region Andów, 
z noclegiem w tradycyjnych hacjendach. Jest to 3-dniowa podróż „Aleją 
Wulkanów” – z Quito do uroczej miejscowości Cuenca na południu 
kraju. Trasa ukaże piękno Andów i kulturę tego regionu, gdyż po drodze 
goście spotkają wielu tubylców. Podczas całej podróży zapewnione są 
3 posiłki dziennie. Pierwszym przystankiem będzie Sangolqui, gdzie 
znajdują się typowe andyjskie bazary – to wspaniały wstęp do poznania 
kultury tych okolic. Nad miasteczkiem, po stronie wschodniej, wznosi się 
na wysokość 5897 m n.p.m. imponujący wulkan Cotopaxi.

Następnego ranka, po wczesnym śniadaniu, przejazd do małej 
miejscowości Alausi. Tego dnia goście pokonają imponującą trasę 
biegnącą na wysokości ponad 800 m! Zwana jest „Nosem Diabła”. Goście 
zwiedzą również muzeum ukazujące życie i rzemiosło mieszkańców 
regionu.

Podróż będzie kontynuowana w kierunku południowym. Przyjazd 
do Cuenca o zmierzchu na kolację i nocleg. Ostatniego dnia pociąg 
zakończy bieg w Cuenca, trzecim co do wielkości mieście Ekwadoru, 
położonym w śródgórskiej kotlinie Andów. Znajduje się ono na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czerwone dachy, brukowane uliczki 
sprawiają, że to niezwykle urokliwe miejsce. Zwiedzanie miasta: plac 
Świętego Sebastiana, targ z wyrobami lokalnego rzemiosła, muzeum 
sztuki nowoczesnej oraz bazar kwiatowy.

Nie można również pominąć takich miejsc jak: Trybunał Sprawiedliwości, 
pałac miejski czy pałac gubernatora. Następnie goście pojadą wzdłuż 
rzeki Tomebamba, aby podziwiać domy stojące na brzegu i zwiedzić 
fabrykę słynnych kapeluszy ze słomy. Obiad w jednej z doskonałych 
restauracji w Cuenca. Nocleg w uroczym butikowym hotelu Mansion 
Alcazar.

Dzień 5. Ingapirca
Tego dnia zapraszamy na fascynującą wycieczkę do Ingapirca – najdalej 
na północ położonej twierdzy Inków. Znajduje się na wysokości ok. 
3200 m n.p.m. Po drodze do Ingapirca goście odwiedzą miejscowość 
Canar i lokalny targ. Po wycieczce obiad w karczmie, a następnie 
zwiedzanie Tambo Coyoctor – kamiennych ruin. Późnym popołudniem 
powrót do Cuenca.

Dzień 6. Cuenca
Dzień wolny w Cuenca. Goście mogą odpocząć po ostatnich, dość 
aktywnie spędzonych dniach i zrelaksować się w hotelowym spa.

Dzień 7. Park Narodowy El Cajas – Guayaquil
Wycieczka do Parku Narodowego El Cajas, niedaleko Guayaquil. Park 
leży w zachodnim paśmie Andów, gdzie na wysokości 3200–4000 m 
n.p.m. znajduje się ponad 200 jezior polodowcowych. To wyjątkowe 
miejsce, z pięknymi krajobrazami. Podróż zakończy się w Guayaquil. 
Panuje tu klimat jak na Karaibach, temperatura w ciągu całego roku 
waha się między 21 a 30 st. C. Prosimy pamiętać o stroju sportowym 
tego dnia. Nocleg w hotelu Oro Verde.

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

Rejs i zwiedzanie wyspy Santa Cruz ze słynnym rezerwatem żółwi 
Tortoise. Na tej wyspie żyje jedna z największych populacji żółwi 
na świecie. W rezerwacie występuje unikalna roślinność i wiele 
gatunków pięknych, egzotycznych ptaków, których nie spotka się 
w żadnym innym miejscu. 

Następnie przejazd do Puerto Ayora, na południu Santa Cruz. 
Kolejnym etapem wycieczki jest zwiedzanie stacji badawczej Karola 
Darwina. Na zakończenie dnia proponujemy spacer po uroczym 
miasteczku Puerto Ayora. Zakwaterowanie na jachcie. Na pokładzie 
koktajl powitalny oraz kolacja. 

Wyspy Galapagos – to należący do Ekwadoru archipelag pochodzenia 
wulkanicznego na Oceanie Spokojnym. Położony jest na wysokości 
równika, ok. 960 km na zachód od wybrzeża Ameryki Południowej. 
Archipelag składa się z 19 wysp, wysepek i pojedynczych skał 
o łącznej powierzchni 7994 km², rozrzuconych na obszarze 59,5 tys. 
km². Najstarsze wyspy mają ok. 4 mln lat i są jednym z najbardziej 
aktywnych obszarów wulkanicznych na świecie. Narodziły się 
z morza i nigdy nie miały połączenia z kontynentem. Archipelag jest 
zamieszkany przez 26 640 osób.

Dzień 9. Wyspy Galapagos
Zacumowanie jachtu w zatoce Post Office. Ponad dwa wieki temu 
piraci, wielorybnicy i mieszkańcy zostawiali w zatoce wiadomości, 
pełniła więc funkcję poczty. Tego dnia proponujemy rejs po labiryncie 
kanałów na północnym brzegu wyspy Floreana, gdzie spotkać 
można kolonie lwów morskich, pingwinów oraz żółwi. Przystanek 
w Baroness Cove i spacer na wieżę widokową. Dla chętnych krótki 
snorkeling lub pływanie kajakami. Obiad na pokładzie. 

Następnym przystankiem będzie Cormorant Point, z krystalicznie 
czystą wodą i pięknymi plażami, gdzie żyją liczne kolonie ptaków. 
Również w tym miejscu składają jaja żółwie morskie. Często można 
zaobserwować maleńkie żółwiki, które wykluwają się z jaj i pędzą 
w kierunku wody. Następnie goście dotrą do Champion – niewielkiej 
wysepki w pobliżu Floreany. Chętni mogą nurkować lub obserwować 
podwodne życie w łodzi ze szklanym dnem. Powrót na jacht na 
kolację.

Dzień 10. Wyspy Galapagos
Rano goście wyruszą na wycieczkę na Punta Suarez, gdzie będzie 
można odbyć spacer po zastygłej lawie, zobaczyć legwany i wspaniałe 
kolonie ptaków morskich, m.in. albatrosów, a także jastrzębie i zięby. 
Po wycieczce powrót na jacht na obiad. Następnie goście udadzą 
się w kierunku zatoki Gardner (po drugiej stronie wyspy). Czas 
wolny można będzie przeznaczyć na snorkeling, pływanie kajakami, 
spacery po plaży w poszukiwaniu lwów morskich czy po prostu relaks 
na słonecznym wybrzeżu. Wieczorem kolacja na jachcie.

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

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

Dzień 13. Quito
Przejazd z hotelu na lotnisko w Quito, na wybrany lot do Polski.
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W zielonym sercu Amazonii
Ekwador, Sacha Lodge w 5 dni
Sacha Lodge  — luksusowe miejsce w samym sercu amazońskiej 
puszczy, położone na terenie prywatnego rezerwatu o powierzchni 
ok. 2 tys. ha. Oferuje komfortowe zakwaterowanie w jedynie 26 
eleganckich pokojach z łazienkami. 

Dzień 1. Quito – Coca – jezioro Pilchicocha
Z lotniska w Quito goście wyruszą w 30-minutowy lot nad Andami, 
do tętniącego życiem miasteczka Coca na Nizinie Amazonki. Po lunchu 
udadzą się do portu, skąd popłyną na dwugodzinną wyprawę czółnem 
w dół rzeki. Po zejściu na ląd goście powędrują przez las deszczowy 
(ok. 30 minut) nad malownicze jezioro Pilchicocha. Gdy je przepłyną, 
ich oczom ukaże się cel podróży – luksusowy ośrodek Sacha Lodge. 
Po zakwaterowaniu będą mogli zażyć orzeźwiającej kąpieli w jeziorze, 
w którym żyje wiele gatunków ryb i innych zwierząt. Wizyta w 
Domu Motyli w towarzystwie przyrodnika pozwoli poznać mnóstwo 
niezwykłej urody gatunków tych stworzeń. Po kolacji goście wybiorą 
się na ekscytujący spacer z przewodnikiem po lesie deszczowym, 
podczas którego zobaczą zwierzęta aktywne tylko nocą. 

Dzień 2. Szlakiem Liana Chica, Liana Grande, Higueron i Leoncillo
Tego dnia goście przejdą szlakiem Liana Chica. Podczas wędrówki 
będą podziwiać korony drzew lasu deszczowego, w których żyje 
wiele gatunków barwnych ptaków. Liana Chica to unikatowy wiszący 
deptak wśród koron drzew, jeden z niewielu tego typu na świecie. 
Usytuowany na terenie prywatnego rezerwatu należącego do 
Sacha Lodge, 275-metrowy szlak znajduje się na wysokości 36 m, 
co pozwala gościom oglądać las deszczowy z lotu ptaka. Przewodnicy 
pokażą wiele gatunków leczniczych roślin używanych w ich kulturze 
od pokoleń. Następnie Liana Grande zmieni się w szlak Higueron 
prowadzący przez dziewiczy las, w którym rosną potężne drzewa 
kapokowe i figowce. Po lunchu goście będą mogli pospacerować nad 
rzeką Napo albo wybrać bardziej wymagającą wędrówkę szlakiem 
Leoncillo, podczas której będą wypatrywać nieuchwytnych małpek 
titi. Każdy z tych szlaków doprowadzi gości do głównego szlaku, 
którym powrócą do Sacha Lodge. 

Dzień 3. Szlak Lagatococha – jezioro Lagatococha – Sacha Lodge
Po śniadaniu goście rozpoczną wędrówkę szlakiem Lagatococha, 
wiodącym przez okolice, gdzie żyją anakondy, kajmany i kapibary. 
Następnie, po drugiej stronie jeziora, udadzą się na krótki spacer, 
podczas którego będą obserwować małpki kapucynki i sajmiri zwinnie 
przeskakujące z gałęzi na gałąź. Po lunchu przewodnicy nauczą 
gości łowienia owianych złą sławą piranii. Wbrew powszechnie 
panującej opinii piranie nie atakują ludzi, a pływanie wśród nich jest 
całkowicie bezpieczne i może okazać się świetną zabawą. Następnie 
goście popłyną czółnem przez zalany las deszczowy w otoczeniu 
wiewiórek, kapucynek i wyjców. Zalanym lasem dotrą do należącej 
do Sacha Lodge drewnianej wieży obserwacyjnej wybudowanej 
dookoła drzewa kapokowego. Przez umieszczone tu lunety będą 
mogli przyjrzeć się bliżej kolorowo ubarwionym ptakom. 

Dzień 4. Puszcza Amazońska – Park Narodowy Yasuni – szlak Pantano
Goście opuszczą wieżę obserwacyjną zaraz po zachodzie słońca. 
Nocna wyprawa czółnem przez zalany las amazoński będzie 
z pewnością niezapomnianym przeżyciem. Goście usłyszą symfonię 
dźwięków wydawanych przez żaby oraz nocne ptaki, nad ich głowami 
przelatywać będą różne gatunki nietoperzy. W ciemnościach 
dojrzą świecące oczy kajmanów… W końcu goście dotrą do jeziora 
Pilchicocha, a na horyzoncie pojawią się znajome światła Sacha 
Lodge. Następnego dnia (4.) goście wypłyną z ośrodka wcześnie 
rano. Po 30-minutowej przejażdżce motorówką dotrą do parku 
narodowego. Będą tu mieli mnóstwo czasu na obserwację papug, 
które zajadają się gliną, by zneutralizować kwasy wydzielane podczas 
trawienia zjedzonych wcześniej owoców i liści. Po południu goście 
wybiorą się na spacer szlakiem Pantano, który wiedzie przez kilka 
zróżnicowanych ekosystemów — od lasu pierwotnego po tereny 
zalane i bagniste. 

Dzień 5. Coca – Quito 
Wykwaterowanie oraz wolny czas przed wyjazdem na krótki spacer 
deptakiem wśród koron drzew. Po dotarciu do Coca goście udadzą 
się na lotnisko, skąd odlecą do Quito.
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Luksusowa przygoda w dżungli
Kostaryka w 8 dni
Dzień 1. San José
Przylot do San José i powitanie przez miejscowego przedstawiciela 
Luxury Travel, a następnie przejazd do 5* hotelu Costa Rica Marriott.

Dzień 2. Pacuare
Wczesnym rankiem prywatny kierowca zawiezie gości na brzeg 
Pacuare (przejazd potrwa ok. 2,5 godziny; śniadanie w restauracji w 
drodze). Spływ tą rwącą rzeką to ekscytująca przygoda. Pacuare jest 
wprost stworzona do uprawiania raftingu i kajakarstwa górskiego. 
Płynie przepięknymi kanionami. W tropikalnych lasach porastających 
jej brzegi żyją egzotyczne gatunki zwierząt, można tu spotkać m.in. 
małpy, jaguary, oceloty i mnóstwo ptaków. Pacuare została uznana 
przez czytelników magazynu „National Geographic” za jedną z pięciu 
najpiękniejszych rzek świata. 

Spływ potrwa 1–1,5 godziny. Następnie obiad w Pacuare Lodge. 
Po krótkim odpoczynku można się udać na wycieczkę nad 
wodospady. Wieczorem zapraszamy na wyborną kolację w Pacuare 
Lodge. Mistrzowskie połączenie lokalnych składników według 
innowacyjnych przepisów zapewni niezwykłą kombinację smaków. 
Pięknie podane potrawy z butelką dobrego wina z hotelowej 
piwniczki, zaopatrzonej w trunki z całego świata, będą prawdziwą 
ucztą. Domki, w których zostaną zakwaterowani goście, są obszerne 
i luksusowe, wyposażone w duże łazienki z prysznicami wewnątrz 
oraz na zewnątrz, nie mają jednak zasilania energią elektryczną. Z Wi-
-Fi i prądu można korzystać w lobby oraz w miejscach wspólnych.

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

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

Dzień 5. Tabacón Hot Springs
Po śniadaniu goście wyruszą na ekscytującą wyprawę po dżungli. 
Rozpocznie się przejażdżką gondolą (tzw. sky tram) trwającą ok. 
20 minut (z możliwością postojów). Następnie dotrą do szerokiego 
tarasu widokowego w najwyższym punkcie rezerwatu Arenal, 
z doskonałym widokiem na las deszczowy, wulkan i pobliskie jeziora.

Po południu goście udadzą się z prywatnym przewodnikiem do Parku 
Narodowego Wulkanu Arenal i gorących źródeł Tabacón, w których 
będzie można zażyć relaksującej kąpieli. 

Dzień 6.–7. Arenal – Półwysep Papagayo
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu goście zostaną przewiezieni 
do prowincji Guanacaste. Zamieszkają w luksusowym hotelu Four 
Seasons Papagayo Peninsula (przejazd zajmie ok. 3 godzin).

Goście spędzą czas na błogim wypoczynku nad turkusowym Oceanem 
Spokojnym, z pięknymi zróżnicowanymi plażami, w otoczeniu parków 
narodowych. Do dyspozycji wszelkie hotelowe udogodnienia.

Dzień 8. Półwysep Papagayo – San José
Prywatny przejazd na lotnisko Liberia i przelot do San José. 
Po przybyciu do stolicy Kostaryki goście zostaną przewiezieni 
na międzynarodowe lotnisko Juan Santamaría, skąd powrócą 
do Europy.
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Luksus w krainie Majów
Meksyk w 16 dni
Dzień 1. Mexico City
Na lotnisku w Mexico City przywita gości miejscowy przedstawiciel 
naszego biura. Z osobistym kierowcą pojadą do luksusowego hotelu 
Las Alcobas.

Dzień 2. Mexico City
Po śniadaniu goście udadzą się z prywatnym przewodnikiem 
na zwiedzanie miasta. Zobaczą historyczne centrum stolicy Meksyku 
– plac Zócalo (oficjalnie Plaza de la Constitución), na którym 
znajduje się m.in. Katedra Metropolitalna oraz Pałac Narodowy 
z licznymi malowidłami ściennymi Diego Rivery, tzw. muralami. 
W otoczeniu pięknych budynków z epoki kolonialnej znajdują się 
pozostałości najważniejszej budowli sakralnej Azteków – Templo 
Mayor. Po południu goście zwiedzą Muzeum Antropologiczne, gdzie 
w 12 salach zgromadzono najdoskonalsze zbiory archeologiczne, 
poświęcone poszczególnym regionom Meksyku, a także cywilizacjom 
prekolumbijskim.

Dzień 3. Mexico City – Jukatan (Merida)
Rano osobisty kierowca zabierze gości na lotnisko, skąd polecą 
do Meridy w stanie Jukatan. Następnie zaplanowany jest przejazd 
do XVII-wiecznej hacjendy Temozón, przepięknie odrestaurowanej 
i zmienionej w elegancki 5* hotel. Goście będą mieli okazję odpocząć 
we wspaniałych ogrodach, kąpać się w basenie i cenote*, skosztować 
lokalnych potraw oraz poddać się zabiegom w spa.

Dzień 4. Jukatan (Merida) – Dzibilchaltún
Tego dnia proponujemy zwiedzanie z przewodnikiem Dzibilchaltún, 
starożytnej siedziby Majów. Główną budowlą jest tzw. Świątynia 

*Cenote — malownicze naturalne studnie powstałe w skałach wapiennych 
wykorzystywane niegdyś przez Majów jako źródło wody pitnej, a obecnie 
udostępnione do kąpieli.

Siedmiu Lalek. W miejscowym muzeum można zobaczyć również stele 
z Uxmal i Chichén Itzá. Na obszarze stanowiska archeologicznego 
znajduje się cenote o głębokości 40 m. Następnie z prywatnym 
przewodnikiem goście zwiedzą wspaniale zachowane miasto Merida. 
Zobaczą m.in. katedrę, Muzeum Antropologiczne oraz eleganckie 
XIX-wieczne rezydencje.

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

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

Dzień 7. Jukatan – Uxmal, hacjenda Xocnaceh
Dzień rozpocznie się zwiedzaniem z przewodnikiem słynnego 
obiektu archeologicznego – Uxmal, miasta Majów. Goście zobaczą 
liczne zabytki, takie jak: piramida schodkowa ze Świątynią 
Czarownika (Świątynią Wróżbity), Pałac Gubernatora, Dom Żółwi, 
ruiny budowli zwanych Domem Mniszek, Dom Starej Kobiety oraz 
boisko do gry w pelotę. Następnie pojadą na lunch do hacjendy 
Xocnaceh – wyjątkowego zabytkowego miejsca, gdzie można cieszyć 
się wyśmienitym posiłkiem. Po obiedzie odpoczynek w basenie, 
zwiedzanie hacjendy lub po prostu czas na relaks.

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

Dzień 9. Jukatan – Mayapan, Cuzama Cenotes
Prywatna wycieczka do Mayapan – ośrodka politycznego Majów 
na półwyspie Jukatan w okresie od ok. 1220 do 1440 r. n.e. 
Po zwiedzaniu przerwa na lunch (we własnym zakresie), a następnie 
zwiedzanie Cuzama Cenotes – możliwość kąpieli w krystalicznych 
wodach.

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

Dzień 11.–15. Riviera Maya
Wyjazd w kierunku Riviera Maya. Po drodze wizyta w niezwykłej, 
słynącej z żółtych budynków miejscowości Izamal, znajdującej 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lunch w znanej 

restauracji El Kinich (dodatkowo płatny). Następnie przejazd 
do luksusowego hotelu z oferty Luxury Travel na Riviera Maya, 
odpoczynek na jednej z najpiękniejszych plaż świata i kąpiele 
w przejrzystej wodzie.

Dzień 16. Riviera Maya
Przejazd na lotnisko w Cancún, a następnie lot powrotny do Polski.
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Indonezyjska mozaika
Sumatra – Jawa – Sulawesi – Bali, 16 dni
Dzień 1. Medan
Po przylocie do międzynarodowego portu lotniczego Kualanamu 
goście powitani zostaną przez przedstawiciela Luxury Travel 
i rozpoczną zwiedzanie miasta. Zobaczą m.in. pałac sułtana Deli-
-Maimoon oraz Masjid Raya, największy meczet w Medanie. 
Zakwaterowanie w hotelu na następne 2 noce.

Dzień 2. Bukit Lawang – Medan 
Wcześnie rano goście pojadą w kierunku osady Bukit Lawang, 
z kilkoma postojami na plantacjach gumy, oleju palmowego i kakao. 
W Bukit Lawang przespacerują się brzegiem rzeki Bohorok, 
a następnie przepłyną rzekę kajakami i wyruszą do stacji Orang 
Utan, gdzie będą mieli okazję obserwować orangutany podczas 
karmienia. Droga powrotna do przystani prowadzi stromym szlakiem 
przez dziewiczy las deszczowy w Parku Narodowym Gunung Leuser. 
Po przeprawie przez rzekę goście udadzą się w drogę powrotną 
do Medanu. 

Dzień 3. Wodospad Sipiso Piso – Parapat – wyspa Samosir
Po śniadaniu goście wyruszą w podróż nad jezioro Toba, jedno 
z najgłębszych i największych jezior kraterowych na świecie. 
Po drodze zatrzymają się w wiosce Dokan, gdzie znajduje się 
wodospad Sipiso Piso. Po przyjeździe do Parapat, małego miasteczka 
na brzegu jeziora Toba, goście popłyną promem na wyspę Samosir, 
zamieszkaną przez plemię Batak. Zakwaterowanie w wybranym 
hotelu na wyspie. 

Dzień 4. Wyspa Samosir
Od rana goście będą odkrywać naturalne piękno wyspy i poznają 
kulturę plemienia Batak. Wyprawa zacznie się w Ambarita, 
gdzie przed tradycyjnymi domami można zobaczyć pozostałości 
megalitycznej budowli. Następnie goście udadzą się do Simanindo i 
obejrzą pokaz tradycyjnego tańca w wykonaniu mieszkańców wioski. 
Odwiedzą także historyczne groby w Tomok.

Dzień 5. Medan – Dżakarta 
Po wykwaterowaniu z hotelu goście przepłyną promem przez 
jezioro Toba do Parapat, skąd wyruszą do Medanu. Po drodze będą 
podziwiać zapierające dech w piersiach widoki pasma górskiego 
Bukit Barisan. Z lotniska w Medanie polecą do Dżakarty, a następnie 
udadzą się do hotelu z oferty Luxury Travel. 

Dzień 6. Dżakarta – Yogyakarta 
Tego dnia goście zwiedzą najciekawsze miejsca w Dżakarcie, takie 
jak: port Sunda Kelapa, gdzie zacumowane są wspaniałe szkunery 
phinisi, plac Fatahillah, Taman Mini – Indonezyjski Park Miniatur. 
Po południu udadzą się na lotnisko, skąd odlecą do Yogyakarty. 
Zakwaterowanie w wybranym hotelu. 

Dzień 7. Borobudur – Yogyakarta – Kota Gede 
Po śniadaniu goście odwiedzą Borobudur, największy i najwspanialszy 
kompleks buddyjskich świątyń na świecie. Powstał na przełomie 
VIII i IX w., ale jakiś czas później, tuż po ukończeniu budowy, 
w niejasnych okolicznościach został porzucony na pastwę dżungli. 
Przez wieki, całkiem zapomniany, pokrywał się warstwami popiołu 
wulkanicznego. Następnie goście udadzą się do Kota Gede, jednej 
z dzielnic Yogyakarty, której mieszkańcy tradycyjnie zajmują się 
produkcją wyrobów ze srebra. Nocleg w Yogyakarcie. 

Dzień 8. Yogyakarta – Prambanan 
Dzień rozpocznie się zwiedzaniem Yogyakarty. Goście zobaczą pałac 
sułtański Kraton, który stanowi przykład tradycyjnej jawajskiej 
architektury pałacowej. Potem przejdą do Wodnego Pałacu, obejrzą 
niezwykły podziemny meczet Masjid Bawah Tanah i zwiedzą 
muzeum Sonobudoyo. Po lunchu zostaną przewiezieni do kompleksu 
świątynnego z IX w. w Prambanan. Znajdują się tam m.in. trzy główne 
świątynie poświęcone bogom należącym do hinduistycznej trójcy. 

Dzień 9. Yogyakarta – Makassar
Rano czas wolny. Po wykwaterowaniu z hotelu goście udadzą się 
na lotnisko i polecą do Makassar. Po dotarciu na miejsce zostaną 
zakwaterowani w hotelu rekomendowanym przez Luxury Travel.

Dzień 10. Makassar – Tana Toraja
W Makassar goście zwiedzą Fort Rotterdam, Muzeum La Galigo 
i stary port, a następnie wyruszą do Tana Toraja. W Pare-Pare 
zatrzymają się na lunch, a w Puncak Lawang będą się delektować 
popołudniową kawą i podziwiać wspaniały krajobraz. Po przyjeździe 
do Tana Toraja zakwaterowanie i kolacja w hotelu. 

Dzień 11. Toraja
W tym dniu goście odkrywać będą wyżynny region Toraja. Odwiedzą 
Lemo, gdzie w klifie wyryto rzeźby i groby. Następnie udadzą się 
do starożytnego miejsca pochówku w miejscowości Londa. W Kete 
Kesu zobaczą tradycyjne domy tongkonan, słynne drewniane 
rzeźbienia i spichlerze, w których przechowywany jest ryż. 

Dzień 12. Toraja
Kolejny dzień na wyżynie Toraja. W Batutumonga goście podziwiać 
będą niepowtarzalne widoki na Rantepao i liczne doliny. W miejscu 

pochówku Lokomata zobaczą kamienne groby wyryte w skale. 
Ostatnim przystankiem będzie Pallawa, główny ośrodek tkactwa 
w Rantepao. Powrót na kolację do hotelu w Tana Toraja. 

Dzień 13. Makassar – Denpasar – Sanur
Tego dnia goście ruszą w drogę powrotną do Makassar. W przerwie 
podróży podany zostanie lunch. Z lotniska w Makassar odlecą 
do Denpasar na wyspie Bali. Przedstawiciel Luxury Travel powita gości 
po przylocie na lotnisko Ngurah Rai i zabierze ich do miejscowości 
Sanur. Zakwaterowanie w wybranym hotelu.

Dzień 14. Ubud – Kintamani – Sanur
Pierwszego dnia na Bali goście zwiedzą Ubud i okolice. Zobaczą m.in. 
Goa Gajah (Jaskinię Słonia), Gunung Kawi, czyli jeden z najstarszych 
i największych starożytnych kompleksów świątynnych na wyspie, 
a także świątynię Tirta Empul. Lunch zjedzą w niezwykłej wiosce 
Kintamani, gdzie podziwiać będą aktywny wulkan Mount Batur. 
Nocleg w Sanur. 

Dzień 15. Besakih – Klungkung – Sanur
Po śniadaniu goście zwiedzą słynne świątynie w Besakih, na zboczu 
góry Agung. To największy i najważniejszy kompleks hinduistycznych 
świątyń na Bali. Następnie udadzą się do Klungkung, gdzie zwiedzą 
uznawany za perłę architektury budynek sądu Kertha Gosa. Nocleg 
w Sanur.

Dzień 16. Sanur
Czas wolny o poranku, potem wykwaterowanie z hotelu i przejazd 
na lotnisko.
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Największe skarby Birmy
Birma (Mjanma) w 15 dni
Dzień 1. Rangun
Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu. Zwiedzanie dawnej stolicy 
Birmy rozpocznie się wizytą w pagodzie Sule. Następnie goście zobaczą 
figurę leżącego Buddy w świątyni Chauk Htat Gyi oraz przepiękną 
barkę-pałac Karaweik Hall na jeziorze Kandawgyi. Odwiedzą także targ 
Bogyoke. Ostatnim punktem dnia będzie wizyta w słynnej Wielkiej 
Pagodzie Shwedagon pokrytej płytkami ze złota. Zakwaterowanie 
w hotelu rekomendowanym przez Luxury Travel w Rangunie. 

Dzień 2. Bago – Kin Pun
Po śniadaniu goście pojadą do Bago, gdzie zwiedzą najwyższą pagodę 
w Birmie — Shwemawdaw. Następnie wyruszą w dalszą drogę, 
do miejscowości Kin Pun, w której znajduje się jeden z najbardziej 
znanych obiektów religijnych w Birmie – pagoda Kyaiktiyo. Usytuowana 
jest na olbrzymim głazie pokrytym płatkami złota i umieszczonym 
na skraju klifu. Roztacza się stąd niezapomniany widok, zwłaszcza 
o zachodzie słońca.

Dzień 3. Bago – Rangun
Powrót do Rangunu. Po drodze przewidziano postój w Bago, gdzie 
goście zobaczą m.in. 55-metrową figurę leżącego Buddy Shwe Tha 
Lyaung oraz cztery olbrzymie posągi Buddy w pagodzie Kyaik Pun. 
Odwiedzą także cmentarz wojenny w pobliżu Htauk Kyan.

Dzień 4. Mandalaj – Pyin U Lwin
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni na lotnisko, skąd odlecą 
do Mandalaj, a następnie pojadą do Pyin U Lwin. Po lunchu będą 
podziwiać jaskinie Peik Chin Myaung oraz wodospad Pwe Kauk. Obiad 
i nocleg w hotelu w Pyin U Lwin. 

Dzień 5. Pyin U Lwin – Mandalaj
Dzień rozpocznie się od wizyty na lokalnym targu. Potem goście wrócą 
do Mandalaj i po lunchu wyruszą na zwiedzanie miasta. Zobaczą m.in. 
klasztor Shwe In Bin, pagodę Kuthodaw, a także pagodę Mahamuni. 
Zachód słońca podziwiać będą ze wzgórza Mandalaj. 

Dzień 6. Mingwan – Mandalaj 
O poranku goście udadzą się na rejs rzeką Irawadi. Po dotarciu 
do Mingwan obejrzą największy na świecie dzwon o tej samej nazwie, 
a następnie pagodę Mingun Pahtodawgyi, do której był przeznaczony, 
a której budowa nigdy nie została ukończona. Powrót do Mandalaj 
po lunchu i czas wolny. 

Dzień 7. Amayabuya – Inwa (Ava) – Mandalaj 
Po śniadaniu w Amayabuya, na przedmieściu Mandalaj, goście zwiedzą 
klasztor Mahagandayon, w którym żyje i pracuje w całkowitej ciszy 

ponad tysiąc mnichów. Następnie zobaczą most tekowy U Bein. 
Później w tradycyjnym warsztacie będą obserwować, jak ręcznie tka 
się jedwab. Kolejny punkt zwiedzania to klasztor Bagaya, w którym 
znajduje się wiele znakomitych rzeźb przedstawiających Buddę. 
Po lunchu goście popłyną w krótki rejs do Inwy, która niegdyś była 
stolicą Królestwa Ava. Zwiedzą tam wieżę obserwacyjną Nanmyin, 
znaną także jako krzywa wieża w Avie, klasztor Maha Aungmye 
Bonzan oraz klasztor Bargayar, który słynie ze wspaniałych rzeźb. 
Powrót do Mandalaj na kolację i nocleg. 

Dzień 8. Mandalaj – Pagan
Wcześnie rano goście wsiądą na prom i przepłyną Irawadi do miasta 
Pagan. Po przyjeździe zakwaterowanie w wybranym hotelu. 

Dzień 9. Pagan
Tego dnia goście zwiedzą najważniejsze pagody i świątynie w Pagan, 
takie jak: Shwezigon, Ku Byauk Gyi, Shwe Gu Gyi oraz Ananda. 
Po lunchu odwiedzą warsztat, gdzie wyrabiana jest laka. Następnie 
udadzą się do świątyni Manuha i Nanbaya oraz pagody Bupaya, skąd 
będą mogli podziwiać romantyczny zachód słońca nad Irawadi. Kolacja 
podana zostanie w restauracji nad rzeką. 

Dzień 10. Pagan
Dzień rozpocznie się od zwiedzania świątyń w okolicy: Tayokepyay 
w Min Nan Thu, Phaya Thone Zu i Nandamanaya. Później goście 
udadzą się do klasztoru Kyat Kan, który stanowi idealne miejsce 
do medytacji. Po lunchu wybiorą się na przejażdżkę kolorowo 
udekorowanym tradycyjnym wozem ciągniętym przez woły. Kolacja 
oraz nocleg w Paganie. 

Dzień 11. Wulkan Puppa – Kalaw
Po śniadaniu goście wyruszą do Kalaw. Po drodze zobaczą wygasły 
wulkan Puppa, z którego roztaczają się wspaniałe widoki. Wieczorem 
dotrą do górskiego miasteczka Kalaw, w sercu którego znajduje się 
tętniący życiem targ. Kolacja i nocleg w poleconym hotelu. 

Dzień 12. Pindaya – Nyaung Shwe – jezioro Inle
Zwiedzanie jaskiń w miejscowości Pindaya. Znajdują się tu tysiące 
figurek Buddy przynoszonych od stuleci przez pielgrzymów z całego 
świata. Po lunchu goście udadzą się do Nyaung Shwe, skąd łodzią 
popłyną do hotelu. Nocleg w hotelu nad jeziorem Inle. 

Dzień 13. Jezioro Inle
Goście odkrywać będą uroki jeziora Inle, gdzie podziwiać można m.in. 
tradycyjne łodzie rybackie i pływające ogrody. Zwiedzą także pagodę 
Phaung Daw Oo, klasztor Nga Phe oraz słynącą z wyrobów tkackich 
wioskę Inpawkhon. 

Dzień 14. Indein – jezioro Inle
Po śniadaniu goście udadzą się na zachodni brzeg jeziora Inle, skąd 
pieszo wyruszą do pagody w Indein. Kompleks składa się z setek 

małych stup porośniętych mchem. Następnie goście pojadą wzdłuż 
szemrzących potoków i przez pola ryżowe do wioski Sae Ma, 
gdzie przekonają się, jak przebiega dzień w tutejszej podstawówce. 
Lunch podany zostanie w znanej z pięknych wyrobów tkanych 
wiosce Tha Le, w tradycyjnym domu. Goście będą mieli okazję 
delektować się domowymi posiłkami tak, jak robią to Birmańczycy 
– siedząc na podłodze przy niskim stole. Po południu zwiedzą jeden 
z klasztorów, by przyjrzeć się życiu codziennemu jego mieszkańców. 

Dzień 15. Nyaung Shwe – Rangun 
Po śniadaniu goście zostaną wykwaterowani z hotelu i popłyną łodzią 
do Nyaung Shwe, skąd udadzą się na lotnisko Heho. Po przylocie 
do Rangunu zwiedzą jeszcze pagodę Kaba Aye oraz najstarszą 
w mieście świątynię – Botataung. Przejazd na lotnisko i powrót 
do kraju.
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Południowy Wietnam
15 dni
Dzień 1. Ho Chi Minh City (Sajgon) 
Przylot na międzynarodowe lotnisko Tan Son Nhat w Sajgonie, gdzie 
goście mają zapewnioną odprawę VIP Fast Track – pierwszeństwo 
przy odprawie po przylocie oraz Visa Assistance – uwzględnione 
opłaty wizowe. Po zakończeniu formalności goście zostaną powitani 
kwiatami przez piękną dziewczynę ubraną w tradycyjny strój ao dai. 
Następnie osobisty kierowca zabierze ich do hotelu Sofitel Plaza.

Dzień 2. Ho Chi Minh City − całodniowa wycieczka
Zapraszamy na zwiedzanie z prywatnym przewodnikiem Ho Chi Minh 
City, które wielu jego mieszkańców wciąż nazywa Sajgonem. Goście 
odwiedzą m.in.: Pałac Zjednoczenia, Muzeum Wojny, świątynię Jade 
Pagoda, stary sajgoński urząd pocztowy oraz katedrę Notre Dame. 
Po obiedzie przewidziano dalsze zwiedzanie. Następnym punktem 
programu jest gwarne Chinatown i położona tam świątynia Thien 
Hau oraz spacer po barwnym targu Binh Tay.

Dzień 3. Ho Chi Minh City – całodniowa wycieczka po Tay Ninh i Cu Chi
Po śniadaniu kolejna wycieczka w asyście osobistego kierowcy. 
W programie prowincja Tay Ninh, której główną atrakcję stanowi 
świątynia kaodaistyczna założona w 1923 r. Następnie Cu Chi – 
niezwykły kompleks podziemnych tuneli używanych w czasie wojny 
w Wietnamie. Po dniu pełnym wrażeń powrót do hotelu Sofitel 
Plaza. Podczas wycieczki goście mają zapewniony obiad (kolacja we 
własnym zakresie).

Dzień 4. Ho Chi Minh City – wycieczka Cai Be – Can Tho
Rankiem wycieczka do Cai Be. Podróż będzie trwała ok. 2,5 godziny, 
a następnie goście wyruszą w rejs luksusową łodzią Cai Be Princess 
po tętniącym życiem Mekongu, aby przyjrzeć się z bliska miejscowej 
ludności podczas codziennych zajęć na jego brzegach. Wycieczka 
obejmuje także zwiedzanie kanału, w którym znajduje się pływający 
targ w Cai Be, a także wizytę w rodzinnej firmie, gdzie produkuje 

się papier ryżowy który jest podstawowym składnikiem w kuchni 
wietnamskiej. Po posiłku przejazd do miejscowości Can Tho, 
uważanej za największe miasto delty Mekongu.

Dzień 5. Can Tho – rejs o wschodzie słońca
Zapraszamy na wspaniały rejs, ze śniadaniem o wschodzie słońca, 
hotelową łodzią Lade Hau. Zaplanowany jest na godzinę 6.30 i będzie 
trwał ok. 4 godzin. Gdy goście będą się delektowali śniadaniem, 
Lade Hau skieruje się w stronę pływającego targu. Po dotarciu 
do Cai Rang Floating Market goście przesiądą się do tradycyjnej 
łódki i z hotelowym przewodnikiem popłyną przez liczne zatoczki, 
by zobaczyć fabrykę makaronu i sad, gdzie można spróbować 
miejscowych owoców. Zwiedzą też zabytkowy domek Binh Thuy 
oraz Khmer Pagoda.

Dzień 6. Can Tho – Chau Doc
Po śniadaniu wyprawa do Chau Doc, by zwiedzić świątynie Lady 
Chua Xu, Thoai Ngoc Hau i Tay An u podnóży Sam Mountain. 
Po obiedzie odbędzie się rejs po Mekongu. Goście zwiedzą wioskę 
Champa i miejsce hodowli ryb znajdujące się na rzece.

Dzień 7. Chau Doc – Ho Chi Minh City
Tego dnia goście opuszczą Chau Doc i wyruszą w drogę powrotną 
do Ho Chi Minh City. Podczas przejazdu, który trwa ok. 8 godzin, 
będzie przerwa na obiad. Goście zatrzymają się w hotelu Sofitel Plaza.

Dzień 8. Ho Chi Minh City – Phan Thiet
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Phan Thiet, 
na wypoczynek w luksusowym hotelu na plaży (przejazd zajmie ok. 4 
godzin, w przerwie zapewniony będzie obiad).

Dzień 9.—15. Wypoczynek na plaży
Tygodniowy relaks w jednym z luksusowych hoteli, w pięknej willi 
z basenem.
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Malezja nowoczesna i kolonialna
9 dni
Dzień 1. Kuala Lumpur
Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu rekomendowanego przez 
Luxury Travel. Reszta dnia przeznaczona na odpoczynek po podróży. 

Dzień 2. Kuala Lumpur
Po śniadaniu zapraszamy na całodniową wycieczkę po stolicy 
Malezji Kuala Lumpur, obecnie jednym z najszybciej rozwijających 
się miast Azji Południowo-Wschodniej. Goście odwiedzą niezwykły 
Narodowy Meczet, Tugu Negara, czyli pomnik ku czci poległych 
w walkach o niepodległość Malezji, i zabytkową stację kolejową, 
która jest przykładem muzułmańskiej architektury. 

Kolejne punkty warte zobaczenia to z pewnością: Pałac Królewski, 
Cricket Club w stylu Tudorów, Thean Hou – sześciopoziomowa 
przepiękna świątynia, jedna z największych w tej części Azji. 

Kuchnia malezyjska należy do najlepszych kuchni świata, dlatego 
każdy posiłek będzie tu dla gości przygodą! Na obiad udadzą się 
do jednej z doskonałych restauracji, natomiast po posiłku zwiedzą 
Batu Caves – niezwykłe miejsce łączące architekturę z naturą. 
Między wapiennymi skałami znajduje się posąg Lorda Subramaniam, 
a po pokonaniu 272 schodów dochodzi się do jego sanktuarium. 

Dzień 3. Malakka
Tego dnia po śniadaniu przejazd do miasta Malakka, które 
należało kolejno do: Portugalczyków, Holendrów, Brytyjczyków 
i Japończyków. W efekcie stanowi mieszaninę kultur i stylów. Goście 
zobaczą różowy plac holenderski z wieżą zegarową i fontanną 
królowej Wiktorii, chińską świątynię Cheng Hoon Teng pochodzącą 
z 1645 r. (najstarszą funkcjonującą chińską świątynię w Malezji), 
portugalską bramę prowadzącą do twierdzy La Formosa i wiele 
innych ciekawych miejsc. 

Po południu czas wolny na obiad i spacer po urokliwych uliczkach. 
Zakwaterowanie w hotelu The Majestic Malacca. Wieczorem 
kierowca będzie do dyspozycji gości, więc jest to świetna okazja do 
obejrzenia miasta nocą.

Dzień 4. Cameron Highlands
Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu, a następnie przejazd do 
Cameron Highlands, które jest położone 1542 m n.p.m. i słynie z 
uprawy herbaty. Po drodze przystanek przy wodospadach Waterfalls 
oraz w wiosce Orang Asli. W Cameron goście odwiedzą plantację 
herbaty oraz fabrykę, która się przy niej znajduje. Po południu 
zakwaterowanie w hotelu Cameron Highlands Resort. Wieczorem 
kierowca będzie do dyspozycji gości.

Dzień 5. Cameron Highlands 
Zapraszamy na półdniową wycieczkę do Brinchang. Goście po 
śniadaniu wyruszą do lasu Mossy, gdzie znajduje się szczyt Gunung 
Brinchang położony na wysokości 2032 m n.p.m. Zobaczą tu 
niezwykłe mięsożerne rośliny, które połykają owady. To rośliny 
endemiczne, czyli charakterystyczne dla tego jednego miejsca 
na świecie. Okolicę goście będą zwiedzać land roverem (4x4). 
Po południu powrót do hotelu w Cameron Highlands; kierowca 
będzie do dyspozycji. 

Dzień 6.—8. Pangkor Laut Resort 
Przejazd do portu w Lumut, a następnie rejs łodzią do Pangkor 
Laut Resort. Na miejscu goście zostaną zakwaterowani w willach 
z ogrodem, w których spędzą 3 noce. Reszta dnia przeznaczona 
jest na odpoczynek. Zapraszamy do hotelowego spa, które było 
wielokrotnie nagradzane jako jedno z najlepszych w Malezji. Hotel 
będzie idealnym miejscem na zwieńczenie tej wspaniałej podróży. 

Dzień 9. Kuala Lumpur
Śniadanie w hotelu. Rejs łodzią do Lumut, a następnie przejazd 
na lotnisko w Kuala Lumpur i powrót do kraju.
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Kultura Kambodży 
Kambodża w 12 dni
Dzień 1. Phnom Penh
Po przylocie na lotnisko w Phnom Penh goście zostaną powitani przez 
przedstawiciela Luxury Travel i przewiezieni do hotelu. Po południu 
udadzą się do centrum miasta, na przejażdżkę tzw. cyclo. Zobaczą 
pomnik Niepodległości oraz Wat Phnom. Pomnik Niepodległości 
wzniesiono w 1958 r. w celu upamiętnienia żołnierzy poległych 
w wojnie z Francją. Wat Phnom to buddyjska świątynia, jeden 
z najwyższych budynków w mieście i jego centralny punkt. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. 

Dzień 2. Phnom Penh
Śniadanie w hotelu. Następnie goście zwiedzą Pałac Królewski, 
wspaniały przykład khmerskiej architektury. W obrębie kompleksu 
pałacowego zobaczą m.in. Srebrną Pagodę, która słynie z ważącego 90 
kilogramów złotego posągu Buddy oraz szmaragdowego posągu Buddy 
wykonanego z kryształu. Kolejnym przystankiem będzie Akademia 
Sztuki Champey. Po południu goście odwiedzą Tuol Seng i targ rosyjski. 
Budynek muzeum Tuol Seng w 1970 r. służył Czerwonym Khmerom 
jako areszt i miejsce tortur. Targ rosyjski to doskonałe miejsce na zakup 
cennych przedmiotów, takich jak drewniane rzeźby, dewocjonalia, 
srebro stołowe, indochińskie banknoty i monety. 

Dzień 3. Skun – Kratie – wyspa Koh Trong
Po śniadaniu goście wyruszą do Kratie. Po drodze zatrzymają się 
w wiosce Skun, zwanej także „miastem pająków” ze względu na bardzo 
egzotyczny miejscowy przysmak – grillowanego pająka. Po przyjeździe 
do Kratie goście popłyną łodzią na wyspę Koh Trong, a następnie 
pojadą na wycieczkę rowerową, która pozwoli im lepiej poznać 
codzienne życie mieszkańców. Zakwaterowanie w wybranym hotelu 
na wyspie Koh Trong.

Dzień 4. Kratie – Prek Kampi – Preah Vihear
Rankiem, po śniadaniu, goście popłyną łodzią do Kratie. Następnie 
udadzą się na północ, do Prek Kampi, i wyruszą w rejs po Mekongu, 
w którym można jeszcze czasami zobaczyć delfiny słodkowodne. 
Po lunchu zostaną przewiezieni do prowincji Preah Vihear. 
Zakwaterowanie w hotelu w Preah Vihear.

Dzień 5. Preah Vihear
Tego dnia goście zwiedzą hinduistyczną świątynię Preah Vihear 
wzniesioną w czasie świetności imperium Khmerów. Wybudowana 
została na szczycie stromego klifu Pey Tadi, w paśmie górskim Dângrêk, 
które wyznacza naturalną granicę między Tajlandią i Kambodżą. 
Na miejscu zaplanowano lunch w formie pikniku. 

Dzień 6. Koh Ker – Beng Mealea – Siem Reap
Wyjazd do Koh Ker po śniadaniu. Znajdują się tam ruiny ponad 80 

świątyń, a najbardziej okazała jest świątynia w kształcie piramidy, 
wzniesiona w IX w. Następnie goście udadzą się do Beng Mealea, 
gdzie zwiedzą kompleks świątynny położony w dżungli i porośnięty 
bujną roślinnością. Uważa się, że świątynie w Beng Mealea mogły 
posłużyć za pierwowzór słynnego kompleksu świątynnego Angkor 
Wat. Przejazd do Siem Reap i zakwaterowanie w hotelu.

Dzień 7. Siem Reap
Wizyta w Angkor Thom — ostatniej stolicy imperium khmerskiego. 
Zwiedzanie kompleksu rozpocznie się przy Bramie Południowej, 
która jest najlepiej zachowaną częścią starożytnych murów 
obronnych. Następnie goście udadzą się do centrum kompleksu, 
gdzie zobaczą imponującą i tajemniczą świątynię Bajon, uznaną 
za wybitne architektoniczne dzieło sztuki. Świątynię zdobi ponad 200 
gigantycznych kamiennych twarzy. Goście zwiedzą także kompleks 
pałacowy, świątynię Phimeanakas, Taras Słoni i Taras Trędowatego 
Króla. Po lunchu udadzą się do Angkor Wat, największego kompleksu 
świątynnego na świecie. 

Dzień 8. Siem Reap
O poranku goście zwiedzą dwie świątynie: Banteay Samre i Banteay 
Srey. Wykonana z różowego piaskowca świątynia Banteay Srey 
wzniesiona została w wyrazie uznania dla kobiecego piękna. Lunch 
goście zjedzą w restauracji hotelu The Bong Thom Homestay, który 
otoczony jest pięknym ogrodem i polami ryżowymi. W drodze 
powrotnej zatrzymają się w małej wiosce na orzeźwiający napój 
kokosowy. Będą w niej mogli zobaczyć, jak mieszkańcy wytwarzają 
cukier palmowy i ryż. Po południu goście odwiedzą Preah Khan, Neak 
Pean i Ta Prohm. W otoczonej dżunglą świątyni Ta Prohm, właściwie 
nietkniętej od czasów odnalezienia, kamienne ruiny oplecione są 
gałęziami i korzeniami figowców oraz drzew kapokowych. Goście 
będą mieli również okazję podziwiać zachód słońca ze świątyni Pre 
Rup. 

Dzień 9. Jezioro Tonle Sap – Battambang
Goście popłyną w rejs po jeziorze Tonle Sap i zobaczą unoszącą się 
na wodzie wioskę Mechrey. Zwiedzą także wytwórnię jedwabiu w 
Pouk, gdzie poznają różne etapy produkcji tej cennej tkaniny. Po 
lunchu w miejscowej restauracji zostaną przewiezieni do prowincji 
Battambang. Nocleg w hotelu w Battambang. 

Dzień 10. Battambang
Tego dnia goście poznają codzienne życie ludności zamieszkującej 
małe wioski w prowincji Battambang. Zobaczą wiele drobnych 
wytwórni, w których produkowane jest kadzidło, wino ryżowe, 
khmerski makaron, papier ryżowy, prahok (typowa kambodżańska 
pasta rybna), krolan (bambus faszerowany kleistym ryżem). 
Po lunchu odwiedzą wioskę Wat Kor, a następnie pojadą pociągiem 
bambusowym, którego trasa wiedzie przez malownicze pola ryżowe. 
Wieczorem wybiorą się do kolonialnej części Battambang, gdzie będą 
mogli skosztować potraw khmerskiej kuchni. 

Dzień 11. Kampong Chhnang – Oudong – Phnom Penh
Podróż do Phom Penh. Po drodze goście zatrzymają się w mieście 
Kampong Chhnang, by podziwiać wyrabianą ręcznie ceramikę. 
Następny przystanek będzie w mieście Kampong Speu, gdzie goście 
odwiedzą Oudong, starożytną stolicę imperium khmerskiego i miejsce 
koronacji królów. Po przyjeździe do Phnom Penh zakwaterowanie 
w hotelu. 

Dzień 12. Phnom Penh
Śniadanie i czas wolny przed wykwaterowaniem z hotelu. Przejazd 
do międzynarodowego portu lotniczego w Phnom Penh i powrót do 
kraju.
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Radżasthan i pałace sieci Taj
Indie Północne w 18 dni
Dzień 1. Delhi
Goście zostaną powitani na lotnisku przez prywatnego przewodnika 
i kierowcę. Następnie przejazd do Taj Palace, znakomitego hotelu 
w centrum miasta. Po krótkim odpoczynku goście wyruszą 
na zwiedzanie stolicy Indii. Zobaczą m.in. stare miasto i imponujący 
Czerwony Fort pochodzący z czasów Mogołów. Następnie wizyta 
w Raj Ghat, gdzie znajduje się mauzoleum Mahatmy Gandhiego 
– najważniejszej postaci współczesnych Indii – i gdzie jego ciało 
zostało poddane kremacji w 1948 r. Warto odbyć przejażdżkę rikszą 
(tuk-tukiem) wąskimi uliczkami starego miasta. Wbrew pozorom jest 
ekstremalnym przeżyciem – można to poczuć, mijając inne pojazdy 
w odległości 15 cm. Ostatnim punktem zwiedzania starego miasta 
będzie największy meczet w Indiach – Dżama Masdżid (Meczet 
Piątkowy), który pomieści nawet 25 tys. ludzi. Wieczorem zapraszamy 
na pokaz „światło i dźwięk” do Czerwonego Fortu.

Dzień 2. New Delhi
Kolejny dzień poznawania niezwykłego miasta, którego populacja 
sięga 19 mln ludzi. Dziś nowa część Delhi: Pałac Prezydencki, Brama 
Indii oraz parlament, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Connaught Place – 
jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście, gdzie spotykają się 
wszystkie jego najważniejsze ulice. Goście zwiedzą również Muzeum 
Narodowe, wspaniale ukazujące przekrój kulturowy i historyczny całej 
Azji Południowej. Chętni będą mogli obejrzeć zbiory Muzeum Tybetu. 
Po południu spacer po Ogrodach Lodich i wizyta w mauzoleum 
Humajuna, które było pierwowzorem Tadż Mahal. Delhi to miasto 
wielu religii, dlatego goście zwiedzą liczne meczety, świątynie sikhów 
oraz hinduskie i buddyjskie. Wszystkie te kultury i religie – tak różne 
od siebie – współistnieją tu od wieków bez większych konfliktów. 
Wieczorem zapraszamy na występy w prestiżowym Auditorium Delhi 
Kamani.

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

Dzień 4. Agra – Dżajpur
Tego dnia po śniadaniu goście zwiedzą fort w Agrze, który jest jeszcze 
bardziej imponujący od tego w Delhi. Następnie przejazd z prywatnym 
kierowcą do Dżajpuru – Różowego Miasta. Goście zatrzymają się 
w hotelu Rambagh Palace, gdzie każdy jest witany niczym prawdziwy 
maharadża! To przepiękny pałac, który samym wystrojem wprawia 

w zachwyt. Reszta tego dnia przeznaczona jest na odpoczynek, 
a wieczorem zapraszamy na pokaz tańca i kolację w hotelu.

Dzień 5. Dżajpur
Dzień rozpocznie się od zwiedzania miasta i jego najważniejszych 
zabytków: Hawa Mahal, czyli Pałacu Wiatrów, i obserwatorium 
astronomicznego z XVII w., z zegarem słonecznym o wysokości prawie 
30 m. Dżajpur to też idealne miejsce na zakupy – warto zaopatrzyć się 
w przepiękną biżuterię z minerałami indyjskimi, eleganckie paszminy 
lub drewniane figurki różnych bogów. Alternatywą jest oglądanie 
meczu polo na słoniach.

Dzień 6. Dżajpur
Na ten dzień zaplanowano zwiedzanie jednego z najsłynniejszych 
fortów w Indiach – Amber Fortu w Dżajpurze. To cud radżasthańskiej 
architektury, ma ok. 11 km długości i jest niezwykle imponujący 
lub zwiedzanie wioski Sanganer, położonej niedaleko Dżajpuru, 
z wieloma świątyniami, m.in. Kriszny. Wieczorem zapraszamy na 
zabiegi w znakomitym hotelowym spa.

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

Dzień 9. Dżodhpur – Udajpur
Po śniadaniu przejazd przez malownicze rejony Radżasthanu 
do miasta jezior – Udajpuru. To jedno z najbardziej urokliwych miast 

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

Dzień 10. i 11. Udajpur
Rankiem goście rozpoczną dwudniowe zwiedzanie pięknego 
Udajpuru. Głównym punktem jest City Palace, obecnie imponujące 
muzeum. Goście będą także w muzeum samochodów, w którym 
większość eksponatów należała do maharadżów z Udajpuru. 
Wieczorem zapraszamy na rejs łodzią po jeziorze Pichola oraz 
kolację na środku jeziora, z zapierającym dech w piersiach widokiem 
na miasto. Drugiego wieczoru polecamy niezwykłe atrakcje – zabiegi 
spa na łodzi oraz spektakl taneczny na dziedzińcu hotelowym.

Dzień 12. i 13. Udajpur – Bombaj
Przejazd na lotnisko i lot do Bombaju. Zapraszamy do zwiedzania 
licznych zabytków miasta, przede wszystkim świątyni Laxmi, Bramy 
Indii, pięknego budynku głównego dworca kolejowego, fontanny 
Flory i wielu innych wspaniałych miejsc. Polecamy również spacer 
uliczkami starego Bombaju, by zobaczyć katedrę i najstarsze kramiki, 
w których warto zrobić zakupy. Nocleg w hotelu Taj Mahal Palace.

Dzień 14.—17. Bombaj – Goa
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko w Bombaju i lot na 
Goa. Wypoczynek w luksusowym hotelu z oferty Luxury Travel, 
w którym goście spędzą 4 noce.

Dzień 18. Goa
Wykwaterowanie z hotelu i lot powrotny do Polski.
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Pałace, świątynie i dżungla
Indie Południowe w 19 dni 
Dzień 1. Hajdarabad 
Przylot do Hajdarabadu nastąpi wczesnym rankiem. To stolica 
południowoindyjskiego stanu Telangana znana z wielowiekowej 
historii, bogatej kultury i wyśmienitego jedzenia. Zakwaterowanie w 
hotelu (Taj Krishna, Taj Falaknuma Palace, Radisson Blu lub Marriott) 
i czas wolny na odpoczynek po podróży. Wieczorem zwiedzanie 
Hajdarabadu, zwanego także miastem nizamów*. 

Dzień 2. Hajdarabad
Całodniowe zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta. Goście 
zobaczą majestatyczny Charminar, którego nazwa oznacza „meczet 
o czterech minaretach”. Bywa nazywany także łukiem triumfalnym 
Wschodu. Następnie goście udadzą się do położonego na granitowym 
wzgórzu fortu Golkonda. Zwiedzą również kompleks grobowców 
i meczetów wzniesionych przez królów z dynastii Qutub Shahi. 

Dzień 3. Bidar – Gulbarga
Rankiem goście wyruszą do Bidar w stanie Karnataka. Zobaczą 
wspaniały XV-wieczny fort w Bidarze, należący do największych w 
Indiach Południowych. Następnie udadzą się na lunch, a po posiłku 
zwiedzą grobowce sułtanów bahmanidzkich i wyruszą do Gulbargi. 
Obejrzą tam fort z 1347 r., jeden z najznakomitszych przykładów 
architektury muzułmańskiej w tej częśći Indii. Zakwaterowanie 
w wybranym hotelu. Wieczorem czas wolny. 

Dzień 4. Bidżapur – Badami 
Rano goście wyruszą do Bidżapuru. Zwiedzanie rozpoczną w Gol 
Gumbaz, mauzoleum sułtana Bidżapuru Mohammeda Adil Shaha. 
 
 
 

Następnie udadzą się do Ibrahim Roza, miejsca pochówku cesarza 
Ibrahima Adil Shaha II, a później do Bara Kaman, niedokończonego 
mauzoleum Alego Adil Shaha II. Przyczyny nieukończenia budowy 
grobowca są niejasne do dzisiaj. Po zwiedzaniu goście wyruszą 
w 160-kilometrową trasę do Badami, dawnej stolicy ustanowionej 
przez władców z dynastii Ćalukjów, która panowała nad dużą 
częścią południowych i środkowych Indii między VI a XII wiekiem. 
Zakwaterowanie w hotelu rekomendowanym przez Luxury Travel. 

Dzień 5. Ajhole – Pattadkal – Badami 
O poranku goście udadzą się do Ajhole, gdzie zwiedzą historyczny 
kompleks świątynny. Znajduje się tu 125 kamiennych świątyń z V w. 
odznaczających się wspaniałą architekturą. Następnie przewidziana 
jest wizyta w wiosce Pattadkal, która wpisana została na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Było to miejsce koronowania 
królów z dynastii Ćalukjów. Powrót do hotelu w Badami.

Dzień 6. Badami – Hampi
Po śniadaniu goście zwiedzą jaskinie w Badani, czyli kompleks 
hinduistycznych, dżinistycznych i buddyjskich świątyń. Stanowią 
one doskonały przykład indyjskiej architektury kamiennej i należą 
do najstarszych świątyń w kraju. Po lunchu i wyjazd do Hampi. Po 
dotarciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu Orange County.

Dzień 7. Hampi
Ten dzień goście rozpoczną od zwiedzania Centrum Pałacowego 
w Hampi, w skład którego wchodzą budynki administracyjne oraz 
świątynie ściśle związane z rodziną królewską. Goście zobaczą tu 
m.in. świątynię Kriszny, pałac Lotus Mahal, stajnie dla słoni, świątynię 
Hazara Rama. Powrót do hotelu na lunch. Po południu goście 
przepłyną rzeką Tunghabharda do kompleksu świątynnego Vittala.

Dzień 8. Hampi
Po śniadaniu goście udadzą się na bazar, a następnie zobaczą 
świątynię Wirupaksza i inne zabytki położone w okolicy. Lunch 

w hotelu. Po południu wizyta w Muzeum Kamalapuram, a później 
podziwianie zachodu słońca ze wzgórz Matanga.

Dzień 9. Chitradurga – Hassan
Wykwaterowanie z hotelu po śniadaniu i przejazd do miejscowości 
Chitradurga, gdzie goście zwiedzą fort i jaskinie Chandravalli. 
Po lunchu podróż do Hassan. Zakwaterowanie w wybranym hotelu. 

Dzień 10. Belur – Halebidu – Hassan 
O poranku goście będą mieli okazję podziwiać wspaniałą kamienną 
architekturę świątyń w miastach Belur i Halebidu. Lunch w 
hotelu. Wieczorem zwiedzanie wzniesionej na wzgórzu świątyni 
w Shravanabelagola, w której znajduje się najwyższy na świecie 
posąg dżinijskiego świętego Gomateshwary, zwanego też Bahubali. 
Nocleg w Hassan.

Dzień 11.—13. Kodagu
Goście wyruszą do Kodagu po śniadaniu. Region ten to prawdziwa 
atrakcja dla miłośników natury. Znajdują się tu piękne wzgórza 
porośnięte wiecznie zielonymi lasami, plantacje przypraw i kawy 
otulone tajemniczą mgiełką. Zakwaterowanie w ekskluzywnym 
hotelu Orange County, Coorg. Następnego dnia goście udadzą się 
na wyprawę, podczas której będą mieli okazję obserwować różne 
gatunki ptaków. Odwiedzą także typową dla regionu wioskę, a po 
lunchu plantacje kawy i przypraw. Ostatniego dnia zaplanowany 
został spacer przez piękne lasy rezerwatu Dubare położonego na 
brzegu rzeki Kaveri. Po południu czas wolny.

Dzień 14. Kabini
O poranku goście wyruszą nad malowniczą rzekę Kabini. W lasach 
otaczających Kabini podziwiać można wiele gatunków egzotycznych 
roślin i zwierząt. Zakwaterowanie w hotelu Orange County Kabini 
i lunch, a wieczorem romantyczny rejs o zachodzie słońca.

Dzień 15. Kabini
Wcześnie rano goście rozpoczną wyprawę do Parku Narodowego 
Nagarhole, gdzie, jeśli dopisze im szczęście, zobaczą tygrysa. Późnym 
wieczorem przewidziany jest rejs tradycyjną łódką korakl i spotkanie 
z mieszkającym na hotelowym terenie słoniem o imieniu Kaveri. 

Dzień 16. Kabini
Goście odwiedzą jedną z okolicznych wiosek plemiennych, by w pełni 
poczuć ducha Kabini. Po południu udadzą się na safari brzegiem 
meandrującej rzeki Kabini, między parkami narodowymi Nagarhole 
i Bandipur. Dzień zwieńczy występ taneczny w wykonaniu lokalnego 
zespołu Kadu Kurubas. 

Dzień 17.—18. Mysuru
Rano goście wyruszą do Mysuru. Po zakwaterowaniu w hotelu 
będą mieli chwilę na odpoczynek po podróży. Wieczorem zostaną 
zaproszeni na spacer po ogrodach Brindavan, uznawanych 
za jedne z najpiękniej zaprojektowanych na świecie i słynących 

z symetrycznego układu. Ozdabia je wiele fontann, wodospadów 
i strumyków płynących przez soczyście zielone trawniki, wśród 
mnóstwa gatunków pięknych kwiatów, krzewów oraz drzew. 
Zakwaterowanie w hotelu rekomendowanym przez Luxury Travel. 
Następnego dnia zaplanowane zostało półdniowe zwiedzanie pałacu 
maharadży Mysuru, jednego z największych pałaców w Indiach. 
Wieczorem wizyta na targu kwiatów. 

Dzień 19. Bengaluru
Po przejechaniu 135 km goście dotrą do Bengaluru – tętniącej życiem 
stolicy Karnataki. Zakwaterowanie w hotelu Oberoi Bengaluru, Taj 
West End lub Leela Palace. Wieczorem zwiedzanie miasta i kolacja 
pożegnalna.
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* tytuł władców niektórych państw muzułmańskich, zwłaszcza Hajdarabadu 
stosowany w dawnych Indiach



Podniebne królestwa Himalajów
Bhutan, Nepal i Tybet w 15 dni
Dzień 1. Paro – Thimphu 
Powitanie gości na lotnisku i przejazd do Thimphu, stolicy Bhutanu, 
gdzie zostaną zakwaterowani w hotelu Taj Tashi. Jeżeli czas pozwoli, 
odwiedzą dzong Simtokha, który uznawany jest za pierwszy klasztor 
wzniesiony w Bhutanie. 

Dzień 2. Thimphu
Po śniadaniu goście rozpoczną zwiedzanie Thimphu od budynku 
Narodowej Biblioteki Bhutanu. Następnie zwiedzą Muzeum 
Dziedzictwa Ludowego, w którym znajduje się wiele eksponatów 
pochodzących z wiejskich gospodarstw. Odwiedzą także Narodowy 
Instytut Medyczny oraz czorten* Timphu. W końcu udadzą się 
do najbardziej okazałego budynku w Bhutanie – dzongu (buddyjskiego 
klasztoru-twierdzy) Tashichho, w którym będą mogli podziwiać salę 
tronową króla Bhutanu. 

Dzień 3. Przełęcz Dochula – Punakha
Goście wyruszą do miejscowości Punakha po śniadaniu. Po drodze 
zatrzymają się na przełęczy Dochula, skąd podziwiać będą panoramę 
Himalajów. Znajduje się tu ponadto 108 czortenów wzniesionych 
ku pamięci bhutańskich żołnierzy, którzy polegli w walce z 
indyjskimi rebeliantami w 2003 r. Z wioski Metshina goście odbędą 
20-minutowy spacer przez pola ryżowe do świątyni Chimi Lhakhang, 
uznawanej za świątynię płodności. Następnie przejazd do Punakhy 
i zakwaterowanie w hotelu Uma Punakha, potem czas wolny. 

Dzień 4. Punakha
Po śniadaniu wizyta w dzongu Punakha. Po południu goście wybiorą 
się do czortenu Khamsum Yulley Namgyal zbudowanego na wzgórzu, 
które majestatycznie wznosi się nad doliną Punakha. Spacer szlakiem 
o umiarkowanym nachyleniu, wśród sosen, dostarczy gościom wielu 
okazji do podziwiania wspaniałych krajobrazów. Gdy dotrą na szczyt, 
będą mogli nacieszyć oczy widokiem rzeki Mo Chhu i górskich 
szczytów. 

Dzień 5. Paro
Wcześnie rano, po śniadaniu, goście wyruszą do Paro, gdzie zwiedzą 
Muzeum Narodowe Bhutanu. Ten unikatowy budynek zawiera zbiór 
najwybitniejszych bhutańskich dzieł sztuki. Następnie goście zobaczą 
doskonały przykład bhutańskiej architektury, dzong Paro. To jeden z 
najbardziej znanych budynków w Bhutanie. Nocleg w hotelu Uma Paro 
Resort. 

Dzień 6. Klasztor Taktsang
Goście powędrują dziś do klasztoru Taktsang, nieoficjalnego symbolu 
Bhutanu. Ta majestatyczna budowla, często nazywana „Tygrysim 
Gniazdem”, powstała na pionowym klifie, na wysokości 3 tys. m i jest 
jednym z najsłynniejszych klasztorów buddyjskich w Bhutanie. 

Dzień 7. Paro – Katmandu 
O poranku goście udadzą się na lotnisko w Paro i odlecą do Katmandu. 
Po przybyciu do celu w międzynarodowym porcie lotniczym 
Tribhuvan zostaną powitani przez przedstawiciela Luxury Travel 
i przewiezieni do hotelu Dwarika. 

Dzień 8. Katmandu
Po śniadaniu goście odwiedzą miejsce wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, stupę Swayambhunath, jedną z najświętszych 
świątyń buddyjskich w Nepalu. Następnie udadzą się do Patan, gdzie 
swoje warsztaty mają najlepsi rzemieślnicy w Dolinie Katmandu. 
W samym sercu miasta Patan goście zobaczą kolejny zabytek 
z listy UNESCO – plac Durbar otoczony starożytnymi pałacami, 
pagodami i hinduistycznymi świątyniami. Podczas lunchu wezmą 
udział w pokazie kulinarnym, co pozwoli im poznać kuchnię nepalską 
i spróbować lokalnych specjałów. Wieczorem odwiedzą stupę 
Boudhanath, ważny ośrodek tybetańskiego buddyzmu. Świątynia 
zbudowana została na trzypoziomowej platformie ozdobionej 108 
wizerunkami Buddy i jest jedną z największych na świecie. 

Dzień 9. Katmandu – Pokhara
Tego dnia po śniadaniu goście udadzą się na lotnisko, skąd odlecą 
do miejscowości Pokhara, nazywanej „Klejnotem Himalajów”. 
Zwiedzanie rozpocznie się przy wodospadzie Devis. Spływająca 
woda formuje tu podziemny tunel, a następnie przepływa przez 
jaskinię Gupteshwor Mahadev, która jest jedną z najdłuższych w 
Nepalu. Goście zwiedzą także Międzynarodowe Muzeum Gór, a 
po lunchu pojadą do hotelu, gdzie będą mieli czas na wypoczynek. 
Zakwaterowanie w Tiger Mountain Pokhara Lodge. 

Dzień 10. Pokhara
Dla miłośników obserwacji ptaków przewidziany jest spacer 
z doświadczonym przewodnikiem. Będzie to doskonała okazja 
podpatrzenia wielu typowych dla tego regionu gatunków ptaków 
w chwili, gdy szukają pożywienia. Po śniadaniu goście wyruszą 
na pieszą wycieczkę po wioskach znajdujących się w okolicy. 

Dzień 11. Pokhara – Katmandu – Bhaktapur – Katmandu
Goście polecą do Katmandu po śniadaniu. W Katmandu zwiedzą 
wspaniałą świątynię Paśupatinath, uznawaną za najświętszą z 
wszystkich świątyń wzniesionych ku czci Sziwy. Następnie udadzą 
się do Bhaktapuru. To piękne miasto o niepowtarzalnym klimacie 
wydaje się nietknięte przez gwałtownie postępującą urbanizację. 
Znajdują się tu urokliwe brukowane uliczki i domy z czerwonej cegły. 
Powrót do hotelu Dwarika w Katmandu na nocleg.

Dzień 12. Katmandu – Lhasa 
Przelot z Katmandu do Tybetu. Po przybyciu na miejsce goście 
zostaną przewiezieni do miejscowości Lhasa, zwanej „Miastem 
Bogów”, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Lhasa 
położona jest w dolinie rzeki o tej samej nazwie i można tu znaleźć 
wiele znaczących miejsc kultu religijnego. Zakwaterowanie w hotelu 
St. Regis i czas wolny na przyzwyczajenie się do wysokości. 

Dzień 13. Lhasa
Goście zobaczą prawdziwy architektoniczny klejnot – Pałac Potala, 
który stanowi siedzibę Dalajlamy, duchowego przywódcy Tybetu, 
od VII w. Potem udadzą się do Norbulingka, pałacu położonego nad 
rzeką Kyichu i otoczonego największym w Tybecie parkiem. Jego 
nazwa w dosłownym tłumaczeniu znaczy „Ogród Skarbów”. Znajduje 
się tu wiele kapliczek, fontann oraz wspaniałych okazów kwiatów 
i drzew. Goście odwiedzą także Dżoghang (Dom Pana), najstarszą 
i najbardziej czczoną buddyjską świątynię w Tybecie, a później 
przespacerują się ulicą Barkhor przez stare miasto. 

Dzień 14. Lhasa
Po śniadaniu goście wyruszą na zwiedzanie klasztoru Drepung. 
Przechowuje się w nim wiele relikwii, posągi buddyjskich bogów, 
rzadkie sutry, słynne konchy muszli, które należą do ośmiu 
magicznych klejnotów buddyzmu. Następnie wizyta w klasztorze 
Sera, gdzie toczą się debaty na temat doktryny buddyzmu. W 
klasztorze podziwiać można buddyjskie skrypty, okazałe posągi i 
wspaniałe freski. 

Dzień 15. Lhasa
Przejazd na lotnisko Gonggar i powrót do kraju.

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

*Czorten — tybetańskie określenie stupy, czyli buddyjskiej budowli religijnej 
pełniącej funkcję relikwiarza.
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Bogactwo Kraju Kwitnącej Wiśni*
Japonia w 14 dni
Dzień 1. Tokio
Na lotnisku w Tokio goście zostaną powitani przez miejscowego 
przedstawiciela Luxury Travel i udadzą się w jego towarzystwie 
do luksusowego hotelu The Ritz-Carlton w centrum miasta. Reszta 
dnia przeznaczona jest na odpoczynek.

Dzień 2. Tokio
Po śniadaniu prywatna całodniowa wycieczka po stolicy Japonii. 
Zapraszamy na relaksujący spacer po Hamarikyu — rozległym 
parku w samym sercu Tokio, i prywatny rejs po rzece Sumida. 
Następnie proponujemy zwiedzanie jednej z najstarszych dzielnic — 
Asakusa, gdzie wciąż można odnaleźć charakter starożytnej Japonii. 
Najważniejszym zabytkiem jest tu świątynia buddyjska Sensō-
-ji. Kolejny punkt planu dnia to wizyta w dzielnicy Ginza, znanej z 
najdroższych nieruchomości i siedzib najbardziej prestiżowych 
światowych firm, markowych sklepów, barów i restauracji. Tutaj 
rywalizują ze sobą najlepsi światowi architekci i projektanci. 
Wycieczka zakończy się zwiedzaniem Muzeum Narodowego — 
najstarszego i największego muzeum w Japonii, posiadającego ponad 
110 tys. eksponatów.

Dzień 3. Tokio
Po śniadaniu goście z prywatnym przewodnikiem wyruszą na dalsze 
zwiedzanie miasta. W najbardziej renomowanej herbaciarni będą 
mogli wypić znakomitą, tradycyjnie parzoną herbatę i poznać 
sztukę japońskiej kaligrafii. Następnie w dzielnicy Roppongi wjadą 
na panoramiczny taras widokowy w budynku Roppongi Hills 
Mori Tower, który ma 238 m wysokości. Kolejnym etapem jest 
wizyta we współczesnym muzeum sztuki oraz spacer po dzielnicy 
 
 
 

handlowej, ulicami Omotesando i Aoyama, bogatej w modne sklepy 
(słynny butik Prada) i piękną architekturę. Później goście udadzą 
się do dzielnicy Harajuku, by poznać kolejny punkt na mapie mody 
i shoppingu Japonii. Wycieczkę zakończy wizyta w świątyni Meiji 
Jingu z 1920 r., zbudowanej przez ponad 100 tys. wolontariuszy 
na cześć Meiji, pierwszego cesarza współczesnej Japonii. Sanktuarium 
znajduje się w kompleksie leśnym składającym się z 120 tys. drzew 
365 gatunków podarowanych przez Japończyków.

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

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

Dzień 6. Hakone
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i kolejna ekscytująca 

wycieczka. Miasto Hakone leży na wulkanicznym obszarze Parku 
Narodowego Fudżi-Hakone-Izu. Podczas spaceru będzie można 
poczuć zapach siarkowych oparów i zobaczyć gorące źródła. 
Proponujemy rejs po jeziorze wulkanicznym Ashi, ze wspaniałym 
widokiem na szczyt Fudżi. Następnie zapraszamy na zwiedzanie 
muzeum w Hakone, które łączy piękno natury i sztuki.

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

Dzień 8. Kioto
Po śniadaniu wycieczka do pięknych ogrodów i zapoznanie się 
z podstawami medytacji zen. Następnie udział w tradycyjnej 
japońskiej ceremonii picia herbaty. Goście odwiedzą też opisaną 
w znanej książce „Gejsza z Gion” dzielnicę rozrywki i zobaczą 
przedstawienie przygotowywane przez wspaniałe geiko (gejsze), co 
dosłownie oznacza „kobiety sztuki”. W pierwszej połowie XIX w. 
ponad 3 tys. geiko pracowało w ok. 700 herbaciarniach w Gion. 
Kolejną atrakcją dnia jest przejazd do świątyni Ginkaku-ji, czyli 
Srebrnego Pawilonu, skąd goście wyruszą na dwukilometrowy 
spacer medytacyjno-filozoficzny.

Dzień 9. Kioto
Po śniadaniu goście pojadą z przewodnikiem na spotkanie 
z kucharzem master chef i wspólne zakupy na lokalnym ryneczku 
Nishiki. Przygotowanie obiadu pod okiem szefa kuchni – to będzie 
wyjątkowe doświadczenie! Po południu wizyta w Kinkaku-ji, czyli 
Świątyni Złotego Pawilonu, i w świątyni Ryoan-ji. Następnie przejazd 
do jednego z trzech najpiękniejszych bambusowych lasów Japonii 
w dzielnicy Arashiyama.

Dzień 10. Kioto – Nara
Prywatna wycieczka z przewodnikiem do Nara, miasta, które pełniło 
w VIII w. rolę stolicy. Zwiedzanie goście zaczną od parku w centrum 
Nara, następnie zobaczą chram sintoistyczny Kasuga Taisha oraz 
świątynię Tōdai-ji – największą drewnianą budowlę na świecie. 
Wycieczka zakończy się w Naramachi, dawnej dzielnicy handlowej 
Nara. W drodze powrotnej do Kioto goście odwiedzą świątynię 
Fushimi Inari-taisha. Wieczorem kolacja w ekskluzywnej restauracji 
z wyjątkowym występem gejszy.

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

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

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

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

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

*Kwitnące wiśnie można podziwiać w kwietniu, a czerwone liście klonów 
— w grudniu.

36 37



Samuraje, gorące źródła i gejsze
Japonia w 12 dni
Dzień 1. Tokio
Po przylocie na międzynarodowe lotnisko Narita goście zostaną 
powitani przez anglojęzycznego przewodnika i przewiezieni do 
luksusowego hotelu Mandarin Oriental. Po zakwaterowaniu czas 
wolny w hotelu. 

Dzień 2. Tokio
O poranku goście udadzą się na największy na świecie hurtowy 
targ rybny Tsukiji oraz do położonego w sercu Tokio przepięknego 
kompleksu ogrodowego Hamarikyu. Następnie popłyną w rejs 
po rzece Sumida, podczas którego zobaczą miasto z zupełnie innej 
perspektywy. Po dotarciu do dzielnicy Asakusa przejdą słynną ulicą 
straganów Nakamise-dori do świątyni Sensō-ji. Po lunchu będą mieli 
okazję poznania elementów kultury japońskiej w Szkole Tradycyjnych 
Sztuk Japońskich, gdzie dorośli Japończycy uczą się m.in. kaligrafii. 
Później goście pojadą do dzielnicy Ginza, która słynie z najdroższych 
na świecie nieruchomości. Znajdują się w niej siedziby prestiżowych 
firm, wiele znanych butików i restauracji. 

Dzień 3. Tokio
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni do innej części Tokio. 
Zwiedzanie rozpocznie się spacerem po parku Yoyogi, w którym wśród 
120 tys. wiecznie zielonych drzew stoi świątynia Meiji Jingu. Następnie 
udadzą się do pobliskiej dzielnicy Harajuku, gdzie podczas spaceru 
modną, zapełnioną tłumami ulicą Takeshita-dori obejrzą perełki 
japońskiej subkultury, m.in. tzw. harajuku girls. Zobaczą także Roppongi 
Hills, nowoczesne centrum handlowe i rozrywkowe. Po lunchu goście 
odwiedzą Mori Art Museum i wjadą na taras widokowy znajdujący się 
na 52. piętrze budynku Roppongi Hills Mori Tower, skąd roztacza się 
niepowtarzalny widok na Tokio. 

Dzień 4. Tokio
W tym dniu goście spędzą czas, relaksując się albo zwiedzając Tokio 
na własną rękę. Proponujemy także wycieczkę fakultatywną do Nikkō. 
Zwiedzanie rozpocznie się w Tōshō-gū, mauzoleum Ieyasu Tokugawy, 
założyciela dynastii siogunów Tokugawa. Po lunchu goście przejadą 
nad malownicze jezioro Chūzenji, które znajduje się u podnóża wulkanu 
Nantai na wysokości 1269 m. Zobaczą także wspaniały wodospad 
Kegon, jeden z trzech najwyższych w Japonii. 

Dzień 5. Tokio – Takayama
O poranku goście zostaną przewiezieni na stację kolejową, gdzie 
wsiądą do superszybkiego pociągu Shinkansen (zwanego bullet train, 
czyli pociąg pocisk) do Nagoi. Po przesiadce odbędą podróż przez 
malownicze Alpy Japońskie do miasta Takayama. Słynie ono z festiwali, 
najpiękniejszych i najbardziej kolorowych imprez kulturalnych w 
Japonii, połączonych ze wspaniałą paradą wozów dashi, to znaczy 

drewnianych jeżdżących platform. Goście odwiedzą muzeum Yatai 
Kaikan, gdzie wystawione są najpiękniejsze platformy, prawdziwe 
dzieła sztuki. Nocleg w Wanosato, tradycyjnej gospodzie (ryokan) 
oferującej 8 luksusowych pokoi w japońskim stylu.

Dzień 6. Takayama – Shirakawa – Kanazawa
Po śniadaniu goście udadzą się na lokalny targ. Następnie wyruszą 
do Shirakawa-go, malowniczej miejscowości położonej w Alpach 
Japońskich. Zobaczą dobrze zachowane tradycyjne domy gassho-
-zukuri ze spadzistymi dachami. Po lunchu przejadą do Kanazawy. 
Nocleg w ekskluzywnym hotelu ANA Crowne Plaza.

Dzień 7. Kanazawa
Zwiedzanie Kanazawy rozpocznie się spacerem po pięknym 
ogrodzie Kenroku-en. Potem goście udadzą się do muzeum 
poświęconego wybitnemu filozofowi buddyjskiemu Daisetsu Suzuki. 
Po lunchu odwiedzą dzielnicę Higashi-chaya, w której znajduje się 
wiele ekskluzywnych sklepów oferujących japońskie rękodzieło. 
W Kaikaro, tradycyjnej herbaciarni, będą mieli niepowtarzalną okazję 
spotkania i rozmowy z gejszami, by lepiej zrozumieć ich tajemniczy 
świat. Zwiedzą także jedną z najstarszych w mieście wytwórni sake, 
gdzie poznają proces wytwarzania tego wyśmienitego trunku. 

Dzień 8. Kanazawa – Yamashiro Onsen
Jako pierwszą tego dnia goście zwiedzą Nagamachi, zabytkową 
dzielnicę samurajów. Wizyta w nomurake, domu samurajskim, będzie 
doskonałą okazją do podziwiania tradycyjnej architektury. Po lunchu 
goście udadzą się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej XXI Wieku, 
a następnie zostaną przewiezieni do miejscowości Yamashiro Onsen, 
która otoczona jest malowniczymi górami porośniętymi lasami i znana 
z gorących źródeł. Nocleg w hotelu Araya Totoan. Wieczorem goście 
będą się delektować kaiseki – wyborną kolacją złożoną z 12–15 dań.

Dzień 9. Yamashiro – Kioto
Po śniadaniu goście zostaną wykwaterowani z hotelu i udadzą się 
na stację kolejową Kaga Onsen, skąd wyruszą do Kioto. Półdniowe 

zwiedzanie miasta rozpocznie się na zamku Nijo. Następnie 
goście odwiedzą świątynie Kinkaku-ji oraz Ryoan-ji, która słynie 
z przepięknego kamiennego ogrodu. Po południu zostaną 
zakwaterowani w hotelu The Ritz-Carlton Kyoto. 

Dzień 10. Kioto
Zwiedzanie miasta rozpocznie się od świątyni Kiyomizu-dera. 
Roztacza się z niej wspaniały widok na miasto, który przyciąga 
wielu turystów z całej Japonii. Następnie goście przespacerują 
się starą ulicą Sannen-zaka. Po drodze zobaczą świątynię Kodai-
-ji oraz najsłynniejsze sanktuarium w mieście – Yasaka-jinja. Dotrą 
do dzielnicy Gion, gdzie podziwiać będą tradycyjną architekturę 
i uczestniczyć w pokazach prowadzonych przez pełne gracji gejsze. 
W drodze powrotnej zatrzymają się w świątyni Sanjusangen-do, 
gdzie znajduje się 1001 posągów Kannon, bogini miłosierdzia. 

Dzień 11. Kioto
W tym dniu goście będą relaksować się albo zwiedzać Kioto na własną 
rękę. Mogą też wybrać całodniową wycieczkę fakultatywną, np. 
do Nara, starożytnej stolicy Japonii. Do najciekawszych atrakcji 
miasta należą Park Nara, po którym swobodnie biegają tysiące 
jeleni, i świątynia Tōdai-ji, uważana za największy drewniany 
budynek świata. Inną ciekawą propozycją jest całodniowa wycieczka 
do Arashiyamy. Otoczona piękną naturą miejscowość stanowi 
doskonałe miejsce na odpoczynek od miejskiego zgiełku. Goście 
mogą tu spacerować po bambusowym lesie, jednym z trzech 
największych w Japonii, odwiedzić świątynię Adashino Nenbutsu- 
-ji, w której znajduje się 8 tys. kamiennych posągów Buddy, a także 
świątynię Otagi Nenbutsu-ji, gdzie podziwiać można 1200 figur 
Rakan. Powrót do Kioto na nocleg. 

Dzień 12. Kioto – Osaka
Po wykwaterowaniu z hotelu goście przewiezieni zostaną na lotnisko 
Osaka-Kansai, skąd odlecą do kraju.
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Dzień 7. Pingyao – Xian 
Po śniadaniu goście opuszczą Pingyao i udadzą się do The Chang 
Family Compound, które jest doskonałym przykładem ścisłych 
związków rodzinnych, które istniały w tej części Chin. Relacje rodzinne 
bardzo korzystnie wpływały na działalność handlową, zapewniając 
uczestnikom transakcji znaczne bogactwo. Kolejnym etapem podróży 
jest przejazd na lotnisko Taiyuan i lot do Xian. Po przybyciu na miejsce 
goście zostaną powitani przez lokalnego przewodnika i przewiezieni 
do hotelu Sofitel, w którym spędzą 2 noce.

Dzień 8. Xian 
Najważniejszym punktem wizyty w Xian, a może nawet całej wyprawy 
do Chin, jest oglądanie Terakotowej Armii, a także miejsca, gdzie 
została odkryta. Goście udadzą się do mauzoleum pierwszego cesarza 
Chin – Qin Shihuang, a następnie zobaczą żołnierzy Terakotowej 
Armii, która miała strzec jego grobowca. Nasza wycieczka ma 
specjalny dostęp do niższej platformy widokowej, z której goście 
będą mogli podziwiać wojowników z mniejszej odległości. Następnie 
przewidziano zwiedzanie starego miasta, dzielnicy muzułmańskiej 
i pochodzącego z XIV w. Wielkiego Meczetu otoczonego pięknymi, 
zacisznymi ogrodami. Wieczorem umili gościom czas przedstawienie 
w stylu dynastii Tang. 

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

Dzień 10.–11. Lijiang 
Pierwszego dnia zwiedzanie fascynującego starego miasta Dayan 
z przewodnikiem, który przybliży jego kulturę i historię. Wizyta 
w parku Black Dragon Pool na popołudniowy relaks. Cały drugi 
dzień przeznaczony jest na podziwianie krajobrazów poza miastem 
Lijiang. Proponujemy odkrywanie tych niezwykłych miejsc 
samochodem, pieszo lub konno. Trasa wiedzie do jeziora Wenhai, 
rzadko odwiedzanego przez turystów. Mijane wioski dadzą gościom 
obraz Chin sprzed wielu lat i niepowtarzalną okazję podglądania życia 
zwykłych mieszkańców. Następnie proponujemy obiad w Baisha 
Village oraz wizytę w Yu Hu Village, gdzie mieszkał znany podróżnik 
dr Joseph Rock. 

Dzień 12. Lijiang – Hongkong 
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, przejazd na lotnisko 
Lijiang i lot do Hongkongu. Po przylocie powitanie przez lokalnego 
przewodnika, a następnie przejazd do hotelu Peninsula, gdzie goście 
spędzą 4 kolejne noce. 

Dzień 13. Hongkong 
Zwiedzanie Hongkongu zaczniemy od miejsc, gdzie tkwią korzenie 
miasta. Proponujemy wizytę na jednym z miejskich targów – 
Dried Provisions Markets. Goście zaznajomią się tam z olbrzymim 

wyborem suszonej żywności, a przewodnik wyjaśni, jak używać jej 
do gotowania, np. zup, a nawet przygotowywania tradycyjnych 
leków. Następnie goście zwiedzą świątynię Man Mo Temple przy 
Hollywood Road, po czym wjadą zabytkową kolejką na Wzgórze 
Wiktorii, z którego roztacza się niezwykły widok na port Victoria 
Harbour. Po tradycyjnym obiedzie Dim Sum Lunch kolejnym etapem 
zwiedzania będzie Aberdeen – port rybacki w południowej części 
Hongkongu, gdzie zaproponujemy gościom rejs tradycyjną łodzią 
sampan (będącą symbolem Hongkongu od wielu lat). Dopełnieniem 
zwiedzania będzie wizyta w Stanley Market. 

Dzień 14. Hongkong 
Po śniadaniu goście udadzą się na zwiedzanie wyspy Lantau, która 
jest największą z wysp Hongkongu. Następnie promem popłyną 
do Mui Wo, gdzie zobaczą tradycyjną wioskę rybacką, w której czas 
zatrzymał się w miejscu. Potem na wzgórzu Lantau obejrzą największy 
posąg Buddy na świecie. Kolejnym punktem programu jest tradycyjny 
wegetariański obiad oferowany w restauracji Buddhist. Po posiłku 
zwiedzanie Po Lin Monastery – czynnej świątyni buddyjskiej, 
położonej w otoczeniu malowniczych gór, i przejazd kolejką linową 
Nogong Ping 360, która oferuje zapierające dech w piersiach widoki 
na miasto Tung Chung. Po tych atrakcjach goście zostaną przewiezieni 
do hotelu na nocleg. 

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

Dzień 16. Hongkong 
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i przejazd na lotnisko. 
Zapewniamy także opiekę podczas odprawy na lotnisku przed 
wylotem.
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Metropolie i zabytki z listy UNESCO
Chiny w 16 dni
Dzień 1. Pekin 
Po przybyciu do Pekinu goście zostaną powitani przez przewodnika 
i przewiezieni prywatnym transportem do hotelu Waldorf Astoria, gdzie 
spędzą 4 noce. Po południu zaplanowano czas wolny, przeznaczony 
na odpoczynek po długim locie. Podczas całego pobytu w Pekinie 
do dyspozycji gości będzie przewodnik z samochodem. 

Dzień 2. Pekin 
Całodzienne zwiedzanie Pekinu rozpocznie się od przejazdu przez 
centrum metropolii w kierunku placu Tiananmen, na którym znajduje 
się siedziba chińskiego parlamentu. Następnie przejście przez Bramę 
Niebiańskiego Spokoju, skąd Mao ogłosił powstanie Chińskiej 
Republiki Ludowej w 1949 r., i zwiedzanie Zakazanego Miasta – dawnej 
siedziby cesarskich dynastii Chin. Po obiedzie w Capital M Restaurant, 
z przepięknym widokiem na plac Tiananmen, goście odwiedzą dzielnicę 
Hutongów słynącą z wąskich uliczek oraz zabytkowych dziedzińców 
i domów. Przejadą się też tradycyjną rikszą, by poczuć swoistą 
atmosferę dzielnicy. Po południu będą mieli niepowtarzalną okazję 
spędzić czas w jednym z domów w dzielnicy Hutongów, gdzie poznają 
życie mieszkańców oraz lokalną kuchnię. 

Dzień 3.–4. Pekin 
W następnych dniach goście zwiedzą słynny Wielki Mur Chiński 
oraz 798 Art District, dzielnicę sztuki współczesnej, w której dawniej 
była zlokalizowana fabryka wojskowa. Następnym punktem dnia 
będzie wizyta w Świątyni Niebios, do której przybywali cesarze Chin, 
by modlić się o obfite zbiory. Obecnie mieszkańcy przychodzą tam 
rankiem na ćwiczenia tai-chi i tańca ballroom – zapewniamy możliwość 
uczestnictwa w lekcji tai-chi u naszego mistrza. Potem goście udadzą 
się na targ Silk & Pearl Market, gdzie warto kupić pamiątki, przydadzą 
się umiejętności negocjacyjne. Kolejnym punktem zwiedzania będzie 
Pekińskie ZOO. Goście zobaczą m.in. pandę wielką, jedną z ok. 1800 
żyjących na świecie. Po obiedzie w restauracji Bai Family Mansion 
zwiedzanie Imperial Summer Palace, symbolu bogactwa, którym 
otaczali się cesarze Chin. 

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

Dzień 6. Pingyao 
Zwiedzanie fascynującego, dobrze zachowanego miasta z okresu 
dynastii Ming. Goście zobaczą Ancient City Wall i Rishengchang Draft 
Bank, pierwszy chiński bank. Po południu zaplanowano czas wolny 
na samodzielne odkrywanie uroków miasta. 
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Etiopia z pokładu helikoptera
9 dni
Dzień 1. Addis Abeba
Powitanie gości na lotnisku, następnie spotkanie z pilotem, z którym 
rozpoczną swoją wyprawę helikopterem. W zależności od godziny 
przylotu zostaną zorganizowane atrakcje, takie jak zwiedzanie miasta 
lub wizyta w Muzeum Narodowym, w którym znajduje się liczący 3,5 
mln lat szkielet „Lucy” – najstarszego hominidy, jakiego odnaleziono. 
Goście odwiedzą także tradycyjne domy i lokalne bazary. Natomiast 
wspaniałym miejscem na kolację będzie z pewnością Ristorante 
Castelli, serwująca dania kuchni włoskiej. Nocleg w Hotelu Sheraton.

Dzień 2. i 3. Lalilbela
Po śniadaniu przejazd do Lalibeli. Po drodze będzie można 
podziwiać niezwykłe krajobrazy Blue Nile Gorge. W towarzystwie 
doświadczonego przewodnika goście odwiedzą niektóre słynne 
świątynie wykute w skale, pochodzące z XII w. Zakwaterowanie 
w komfortowym hotelu z oferty Luxury Travel. 

Dzień 4. Góry Semien
Tego dnia rano goście wyruszą w kierunku gór Semien. Polecą 
nad rzeką Tekeze, ciesząc się spektakularnymi widokami. Góry 
Semien są najwyższym pasmem górskim Etiopii, ze szczytem Ras 
Daszan – 4543 m n.p.m. Są one siedliskiem m.in. fascynujących 
pawianów Gelada, nieuchwytnych wilków i endemicznych antylop 
Walia Ibex. Po wylądowaniu goście udadzą się na przejażdżkę, by 
poznać wyjątkową, nieskażoną naturę w tych odległych górach. 
Zakwaterowanie na 4 dni w przepięknie położonej Gheralta Lodge 
w regionie Tigray. 

Dzień 5. Góry Semien i Aksum
Dzień goście rozpoczną smacznym śniadaniem w formie pikniku 
na pokładzie helikoptera. Krajobrazowy lot o świcie nad pasmem 

górskim Semien. Zostawiając słońce za plecami, goście wyruszą na 
wycieczkę, podczas której będą oglądać spektakularne widoki na 
góry i doliny o jego wschodzie. Następnie przelecą nad fascynującym 
miastem Aksum, słynącym ze Stellae (pomników z granitu). Po 
południu będą zwiedzać region Tigray i jego niepowtarzalne wykute 
w skale świątynie, powstałe na przełomie VI i VII w. Nocleg w heralta 
Lodge.

Dzień 6. Pustynia i depresja Danakil
Rano, po śniadaniu, goście wyruszą w rejon depresji geologicznej, 
który leży nawet 120 m p.p.m.

Danakil to miejsce niespotykanych słonych jezior, wulkanów 
i gigantycznych, naturalnych basenów solankowych. Na trasie goście 
będą podziwiać karawany wielbłądów, używanych do transportu 
i należących do plemienia koczowników Afar. Odwiedzą także Irta 
Ale, czynny wulkan, stale wypluwający gorącą lawę. Po dniu pełnym 
wrażeń wieczorem powrócą do Gheralta, gdzie spędzą następną noc.

Dzień 7. Tigray
Tego dnia goście będą zwiedzać region Tigray, m.in. niezwykłe skalne 
świątynie, wykute na szczytach stromych wzgórz, oraz rzeźbione 
w skałach głowy. Nocleg w Gheralta Lodge.

Dzień 8. i 9. Przelot do Addis Abeby
Nadszedł dzień pożegnania. Po śniadaniu goście udadzą się 
w kierunku Addis Abeby. Krajobrazowa trasa będzie wiodła 
przepiękną zachodnią ścianą zapierającej dech w piersiach Wielkiej 
Doliny Ryftowej. Nocleg w Hotelu Sheraton. 

Następnego dnia po śniadaniu – pożegnanie i przyjazd na lotnisko 
bądź kontynuacja podróży.
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Luksus w buszu i wypoczynek na plaży
Kenia w 10 dni 
Dzień 1. Nairobi − Masai Mara
Powitanie gości i przejazd z przedstawicielem Luxury Travel na 
lotnisko Nairobi-Wilson, które stanowi punkt startowy powietrznych 
safari w Kenii. Przelot do Masai Mara. Położony w południowo-
zachodniej części Kenii i obejmujący obszar 1510 km², Narodowy 
Rezerwat Masai Mara jest krainą rozległych równin. Obszar został 
uznany za jeden z siedmiu cudów świata, dzięki nadzwyczajnemu 
zjawisku migracji zwierząt odbywającej się od lipca do listopada, 
kiedy 1,3 miliona gnu i zebr przechodzi z Serengeti do Masai Mara 
w poszukiwaniu zielonych pastwisk.

Następnie przejazd do luksusowego obozu Sand River Masai Mara. 
Obóz Sand River Masai Mara znajduje się w pobliżu granicy z Tanzanią 
i położony jest malowniczo nad brzegiem rzeki, od której pochodzi 
jego nazwa. Zlokalizowany w zacisznym miejscu, stworzony został 
w wyjątkowym stylu, który przywodzi na myśl najwspanialsze obozy 
z końca lat 20. XX w.

Dzień 2. Masai Mara
Opcjonalny lot balonem lub śniadanie w buszu są doskonałym 
początkiem kolejnego dnia w rezerwacie Masai Mara, który słynie 
ze zdumiewającej liczby żyjących w nim zwierząt. Na żyznych, 
rozległych równinach można spotkać m.in.: lwy, lamparty, gepardy, 
hieny, żyrafy, słonie, a także ponad 450 gatunków ptaków. Poranne 
i popołudniowe safari zapewnią gościom fantastyczną możliwość 
obserwacji przyrody, a w pozostałym czasie będą mogli korzystać 
z komfortowych udogodnień w obozie.

Dzień 3. Masai Mara
Po wczesnym śniadaniu goście wyruszą na safari, które będzie 
obfitowało w wiele możliwości obserwacji zwierząt zamieszkujących 
rezerwat Masai Mara. Lunch w formie pikniku zostanie podany 
w buszu. Żaden pobyt w rezerwacie Masai Mara nie może obejść 
się bez poznania kultury Masajów, dlatego goście odwiedzą masajską 
wioskę, gdzie będą mieli niepowtarzalną okazję poznać obyczaje 
plemienia. Powrót do obozu na obiad. Nocleg w luksusowym 
namiocie, z nadzwyczajnymi dźwiękami natury w tle.

Dzień 4. Masai Mara − Park Narodowy Amboseli
Po śniadaniu w buszu goście wybiorą się na przejażdżkę, podczas 
której będą obserwować zwierzęta. Wrócą do obozu na obiad, 
a po południu odbędą malowniczy lot do Parku Narodowego 
Amboseli. Na miejscu zostaną powitani przez pracowników 
luksusowego obozu Tortilis Camp. Po drodze do obozu będą 
podziwiać dziewiczą przyrodę. Park Narodowy Amboseli jest drugim 
co do popularności obszarem dzikiej przyrody w Kenii, znanym z 
liczącej 1000 osobników populacji słoni i pięknych krajobrazów, z 
najwyższą na świecie wolno stojącą górą, ośnieżonym Kilimandżaro 
w tle. Dzięki istnieniu w Amboseli zielonych terenów podmokłych 
żyje tu ponad 600 gatunków ptaków, m.in.: pelikany, zimorodki, 
warugi, 47 gatunków gadów oraz słonie afrykańskie, bawoły, hieny, 
żyrafy, zebry, impale, gazele i gnu, a także przedstawiciele wielkich 
kotów − lwy i gepardy. Wśród drzew Acacia tortilis rosnących wokół 
obozu znajdują się tysiące gniazd wikłaczy. Tortilis Camp oferuje 
ponadto niezrównane widoki na Kilimandżaro.

Dzień 5. Park Narodowy Amboseli
Wczesnym rankiem goście wyruszą na safari, aby zobaczyć budzącą 
się do życia naturę. Po południu będą mogli wybrać się na przejażdżkę 
z przewodnikiem. Wyprawa zakończy się koktajlem zaserwowanym 
o zachodzie słońca.

Dzień 6. Park Narodowy Amboseli − Diani Beach
Po śniadaniu ostatnia przejażdżka w Parku Narodowym Amboseli. 
Następnie lot do Ukundy i przejazd do butikowego hotelu AfroChic, 
leżącego przy jednej z najpiękniejszych plaż na świecie − Diani Beach.

Dzień 7.−9. Diani Beach
Położona na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego Diani Beach jest plażą 
najbardziej znaną i najpiękniejszą w Kenii, słynie z raf koralowych i 
bujnej tropikalnej roślinności. To wspaniałe miejsce, by popływać, 
spróbować surfingu lub po prostu cieszyć się promieniami słońca. 
Do dyspozycji gości są kilometry rozległych i prawie bezludnych plaż, 
a na preferujących bardziej aktywny wypoczynek czeka mistrzowskie 
18-dołkowe pole golfowe oddalone o zaledwie 3 min drogi od hotelu. 
W pobliżu znajdują się ponadto butiki, spa i targi rzemiosła.

Dzień 10. Pożegnanie
Po lunchu przejazd na lotnisko i lot powrotny do Europy.
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Podniebne safari
Tanzania w 14 dni
Dzień 1. Arusha
Po przylocie do portu lotniczego Kilimandżaro goście przewiezieni 
zostaną do Arusha Coffee Lodge, która usytuowana jest u stóp góry 
Meru, godzinę drogi od masywu Kilimandżaro. Arusha Coffee Lodge to 
luksusowa posiadłość położona na jednej z największych działających 
plantacji kawy w Tanzanii.

Dzień 2. Park Narodowy Tarangire
Po śniadaniu wycieczka po plantacji. Następnie na świeżym powietrzu, 
w przepięknym ogrodzie, zostanie podany lunch. Po posiłku goście 
wyruszą na lotnisko w Arushy, skąd polecą do Tarangire. Na miejscu 
powita ich przewodnik reprezentujący ośrodek Tarangire Treetops. 
Już sam przejazd do ośrodka przez słynny Park Narodowy Tarangire 
stanowi ogromne przeżycie i daje przedsmak safari. Park to piękny 
i zróżnicowany ekosystem, a jego chlubą jest największa liczba słoni 
w Afryce Wschodniej. Znajdujące się tu zielone przez cały rok tereny 
podmokłe to z kolei największe siedlisko ptaków na świecie. Można tu 
zobaczyć 550 gatunków w jednym miejscu. Goście dotrą do Tarangire 
Treetops wieczorem. Ekskluzywny obóz znajduje się na graniczącym 
z parkiem narodowym obszarze chronionym o powierzchni 30 tys. ha. 
20 luksusowych namiotów ustawiono na podwyższonych platformach 
otoczonych gałęziami baobabów i drzew marula. Główny bar i strefę 
jadalną usytuowano wokół tysiącletniego baobabu. 

Dzień 3. Park Narodowy Tarangire
Tego dnia na gości czeka mnóstwo atrakcji: piesza wyprawa 
w poszukiwaniu dzikich zwierząt, wizyta w autentycznej masajskiej 
wiosce, koktajl w samym środku buszu albo nocne safari. Lunch 
i kolacja podane zostaną w Tarangire Treetops. 

Dzień 4. Krater Ngorongoro
O poranku goście wybiorą się do Parku Narodowego Tarangire. 
Lunch podany zostanie po drodze na pas startowy w Kuro. Z Kuro 
goście polecą do Manyara, gdzie oczekiwać ich będzie przedstawiciel 
Luxury Travel. Pojadą z nim do luksusowego ośrodka The Manor at 
Ngorongoro przylegającego do jednego z najpiękniejszych na świecie 
rezerwatów przyrody. Posiadłość charakteryzuje się afroeuropejską 
architekturą i jest doskonale wkomponowana w otoczenie. Po dotarciu 
na miejsce goście zostaną zakwaterowani w komfortowych domkach 
Manor Cottage. 

Dzień 5. Krater Ngorongoro
Po śniadaniu goście wyruszą na całodniową wyprawę na rozległy 
obszar krateru Ngorongoro. Podziwianie przepięknych widoków 
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ze skraju krateru to przeżycie, które na długo zostaje w pamięci. 
Widok ze szczytu może równać się jedynie z atrakcją przygotowaną 
przez naturę u podnóża krateru, gdzie poza wieloma gatunkami roślin 
i zwierząt można podziwiać tzw. Wielką Piątkę Afryki. Największa 
na świecie niezatopiona kaldera wulkaniczna powstała w wyniku 
erupcji wulkanu 2–3 miliony lat temu i zajmuje ponad 25 tys. ha. 
Znajdują się tu rozległe trawiaste równiny i liczne jeziora. Po zjechaniu 
w dół krateru goście zjedzą lunch, a następnie będą zwiedzać okolicę. 

Dzień 6. Park Narodowy Serengeti 
Tego dnia goście mogą pojechać do Parku Narodowego Jeziora 
Manyara lub zostać w obozie, gdzie przygotowano dla nich 
najróżniejsze atrakcje, takie jak jazda konna, jazda na rowerze, 
masaże. Po obiedzie zostaną przewiezieni na pas startowy w Manyara 
i polecą do Parku Narodowego Serengeti. Zostaną zakwaterowani 
w obozie Serengeti Pioneer Camp lub Serengeti Migration Camp. Oba 
luksusowe obozy znajdują się w pobliżu ścieżek migracyjnych antylop 
gnu. Położony na wzgórzu i szczycący się wspaniałym widokiem 
na równiny Serengeti, ekskluzywny obóz Serengeti Pioneer Camp 
gwarantuje powrót do natury i przeszłości podczas tradycyjnego 
safari. Serengeti Migration Camp, położony w północnej części 
parku, oferuje luksusowe namioty nad rzeką Grumeti, co pozwala 
obserwować przeprawiające się na drugi brzeg zwierzęta.

Dzień 7. Park Narodowy Serengeti 
Po śniadaniu goście spędzą cały dzień, odkrywając uroki rozległego 
obszaru Serengeti, gdzie bezkresne trawiaste równiny spotykają się 
z błękitnym niebem. Najstarszy park narodowy w Tanzanii, wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1981 r., od wielu lat 
przyciąga przyrodników, twórców filmowych, pisarzy, działaczy 
ochrony przyrody i turystów, którzy na własne oczy chcą zobaczyć 
jeden z najbardziej tajemniczych spektakli natury – wielką migrację. 
Po południu goście zjedzą lunch w buszu, a następnie wyruszą 
na safari. 

Dzień 8. Arusha – Zanzibar 
O poranku goście będą mogli wybrać się na safari lub spędzić czas, 
relaksując się w luksusowym obozie. Po lunchu pojadą na lądowisko, 
z którego odlecą na Zanzibar. Podczas lotu będą mieli okazję 
podziwiać zróżnicowany tanzański krajobraz. Na miejscu powita ich 
przedstawiciel Luxury Travel, z którym udadzą się do luksusowego 
hotelu butikowego Kilindi, położonego przy samej plaży i popularnego 
wśród par szukających własnego kawałka raju na tropikalnej wyspie. 

Dzień 9.–13. Zanzibar
Goście mogą spędzić czas, nurkując w krystalicznie czystej zatoce, 
jeżdżąc na wycieczki fakultatywne lub podziwiając piękno natury 
ze swych wspaniałych prywatnych pawilonów. Luksusowy hotel 
Kilindi stanowi interesującą mieszankę cech różnych kultur, które 
można znaleźć w Tanzanii, m.in. skandynawskiego minimalizmu 
i architektonicznych elementów Bliskiego Wschodu. W każdym 
apartamencie białe drewniane okiennice osłaniają duże okna 

o łukowatym kształcie, które wychodzą na Ocean Indyjski. Każdy 
pawilon usytuowany jest w zacisznym miejscu tropikalnego ogrodu, 
co gwarantuje gościom poczucie całkowitej prywatności.

Dzień 14. Powrót
Goście zostaną wykwaterowani z hotelu około południa i udadzą się 
na lotnisko, skąd odlecą do kraju.
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Winnice, Wielka Piątka i Wodospady 
Wiktorii
RPA, Zimbabwe i Zambia w 14 dni
Dzień 1. Kapsztad – Franschhoek (RPA)
Powitanie gości na lotnisku i przejazd do malowniczego, słynącego 
z winnic regionu Franschhoek. W luksusowym hotelu La Residence 
goście spędzą 2 noce.

Dzień 2. Franschhoek
Całodniowa wycieczka do wybranych winnic, z degustacją win, 
a także 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 skaliste wybrzeże, unikalną roślinność, niezwykłe 
zwierzęta – wiele gatunków endemicznych, czyli występujących tylko 
w RPA (przykładem jest ostrygojad – czarny ptak z jaskrawoczerwonym 
dziobem, oraz zebra górska żyjąca 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. 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). 
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, 
ok. 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 r. powstało więzienie, będące najcięższą kolonią karną 
w kraju. Wyrok dożywotniego więzienia odsiadywał w nim swego 
czasu 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 różnych 
gatunków ptaków, który w 1999 r. wpisano na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Dzień 5.–8. Kapsztad – Park Krugera (RPA)
Tego dnia goście pojadą na lotnisko w Kapsztadzie i polecą do Parku 
Krugera. Zostaną zakwaterowani w luksusowej Savanna Game 
Lodge, gdzie spędzą 4 noce. Proponujemy 2 safari dziennie otwartym 
jeepem lub wyprawy do buszu.

Dzień 9. Park Krugera – Johannesburg (RPA)
Tego dnia goście polecą prywatną awionetką z Sabi Sands do 
Johannesburga. Na miejscu powita ich przedstawiciel Luxury Travel, 
który zaopiekuje się bagażami. Następnie z prywatnym kierowcą 
udadzą się na wycieczkę Johannesburg i 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 DaVinci Hotel 
& Suites, na 1 noc (śniadanie wliczone w cenę).

Dzień 10.–11. Johannesburg (RPA) – Chobe (Botswana)
Rano goście pojadą na międzynarodowe lotnisko i lotem rejsowym 
udadzą się do Victoria Falls Airport, gdzie powita ich przedstawiciel 
Luxury Travel. Następnie indywidualny przejazd (ok. 1,5 godziny) 
do Kasane. Z Kasane goście zostaną przewiezieni do Ngoma Safari 
Lodge, gdzie spędzą 2 kolejne noce (w cenie imprezy luksusowy pakiet 
All Inclusive). W czasie pobytu proponujemy poranne wycieczki lub 
przejażdżki jeepem, jedno całodniowe safari otwartym jeepem, safari 
nocne lub wędrówki po buszu.

Dzień 12.–13. Chobe (Botswana) – Wodospady Wiktorii 
(Zimbabwe)/Park Narodowy Zambezi (Zambia)
Po przyjeździe na lotnisko Kasane goście wyruszą do Victoria 
Falls Safari Lodge. W 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 w kierunku Europy.
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* Uznaną w oficjalnym rankingu z 2012 r. za jeden z nowych siedmiu cudów 
świata.
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Goryle i szympansy we mgle
Uganda w 12 dni
Uganda jest krajem kontrastów. Zaledwie pół dnia wystarczy, by 
przejechać z otulonych mgłą wulkanicznych gór do gorącej sawanny, 
pełnej dzikiego życia. Malownicze wzgórza z plantacjami herbaty, 
bujne dżungle i lasy tropikalne. Małe ptaki – nektarniki – mieniące się 
kolorami w świetle poranka, ogromny słoń niknący między drzewami 
niczym duch, szympansy baraszkujące gdzieś w koronach drzew, 
zamyślony goryl w bambusowych zaroślach. Wijący się połyskującą 
wstęgą i przebijający na północ, przez surowe obszary, Nil. Ośnieżone 
szczyty, tropikalne krajobrazy, piaszczyste plaże. A wszędzie dokoła 
uśmiechnięte twarze. To prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów. 
To jest prawdziwa Afryka!

Dzień 1. Entebbe
Po przylocie do Entebbe w hali przylotów goście zostaną powitani 
przez przedstawiciela Luxury Travel. Następnie udadzą się do hotelu. 
Zakwaterowanie ze śniadaniem w 2 Friends Beach Hotel. 

Dzień 2. Park Bwindi
Po wczesnym śniadaniu z osobistym kierowcą goście pojadą na lotnisko 
w Entebbe, skąd polecą do Parku Bwindi, gdzie żyją goryle górskie. 
Następnie udadzą się do Clouds Mountain Gorilla Lodge.

Wiek tropikalnego lasu w Parku Bwindi jest określany na ok. 25 tys. 
lat, co czyni go jednym z najbardziej bioróżnorodnych siedlisk Afryki. 
Górski park położony jest na wysokości od 1200 do 2600 m. Pięć 
rzek i wysokie roczne opady sprawiają, że panuje tam wilgoć. Główną 
atrakcją Narodowego Parku Bwindi są goryle górskie, ale żyje tam 120 
innych gatunków ssaków, 350 gatunków ptaków, 202 gatunki motyli, 
rośnie ponad 200 gatunków drzew. Lodge położona jest wysoko, 
w cieniu trzech wulkanów, na skraju parku. Oferuje niepowtarzalne 
widoki na Zachodnią Dolinę Ryftową. Składa się z 8 komfortowych 
kamiennych domków z kominkami. Szef kuchni raczy gości doskonałymi 
potrawami przygotowanymi z lokalnych produktów. Z lampką dobrego 
wina można pospacerować po bujnym ogrodzie, odpocząć w ciszy 
w przytulnej bibliotece bądź na werandzie z widokiem na wulkany.

Jednym z celów Clouds Mountain Gorilla Lodge jest ochrona goryla 
górskiego, z czego czerpie korzyści także miejscowa społeczność 
Nkuringo, mająca znaczący udział w tym przedsięwzięciu. 

Dzień 3. Park Bwindi
Tego ranka wczesna pobudka na obfite śniadanie, które dostarczy 
energii niezbędnej podczas tropienia goryli. Ok. godziny 8.00, 
w towarzystwie przewodnika i uzbrojonego rangera, goście wyruszą 
na powitanie przygody. Będą przedzierać się przez zarośla pełne 
grubych pnączy, torując sobie drogę ostrymi maczetami. Wyprawa 
może trwać nawet 7 godzin, wymagany jest więc pewien stopień 
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sprawności fizycznej oraz wygodne obuwie. Gdy goście odnajdą 
grupę goryli, pozostawią torby z prowiantem w bezpiecznej odległości 
i uzbrojeni w sprzęt fotograficzny zbliżą się do tych łagodnych 
olbrzymów! Usiądą w lesie, wśród goryli, obserwując ich zachowanie 
oraz słuchając, jak się porozumiewają. Będą zdumieni wielkością 
dominującego samca. To niezwykłe uczucie siedzieć w gęstym lesie 
deszczowym, mając świadomość, że jest się w towarzystwie stada 
bardzo nielicznych już na świecie goryli górskich. Niestety, populacja 
tych pięknych zwierząt to jedynie ok. 650 sztuk.

Dzień 4. Park Queen Elizabeth
Po śniadaniu spacer do Buhoma, skąd ze swoim przewodnikiem 
goście pojadą do Ishasha. Przejazd malowniczą trasą zajmie ok. 1 
godziny. Na miejscu będą mogli podziwiać lwy. Nocleg w Ishasha 
Wilderness Camp z pełnym wyżywieniem i napojami.

Dzień 5. Okolice Fort Portal
Tego dnia goście pojadą do odległego o mniej więcej 4 godziny drogi 
Jeziora Kyaninga, blisko Fort Portal. Kyaninga Lodge składa się z 
głównego obozu, z którego odchodzą trapy do 8 przestronnych i 
komfortowych domków, zapewniających pełną prywatność. Każdy 
wyposażono w wygodne łóżko, miejsce do wypoczynku, prywatny 
taras i luksusową łazienkę. Z domków rozpościera się przepiękny 
widok na jezioro. Nocleg w Kyaninga Lodge.

Dzień 6. Park Semliki
Po śniadaniu goście udadzą się w drogę do Kibale. Tam będą mieli 
okazję poznać bliżej kolejne fascynujące stworzenia – szympansy. Są 
najbardziej zbliżone do człowieka ze wszystkich żyjących na Ziemi 
gatunków. To bardzo ciekawe i zabawne doświadczenie. Szympansy 
uwielbiają psoty, zabawy i są bardzo ruchliwymi zwierzętami. 
Spacer siecią zacienionych ścieżek leśnych zapewni wiele radości 
miłośnikom przyrody. Będzie to także okazja do obserwacji licznych 
pięknych i rzadkich gatunków ptaków. Goście zobaczą też leśne 
słonie, bawoły, gigantyczne dzikie świnie oraz pół tuzina gatunków 
antylop. To będzie piękny i ciekawy dzień!

Następnie goście udadzą się do Rezerwatu Przyrody Semliki, 
położonego w Zachodniej Dolinie Ryftowej. To najstarszy obszar 
chroniony w Ugandzie i jeden z najbardziej zróżnicowanych w Afryce, 
z mieszanką lasów łęgowych, deszczowych, palmowych, krótkich 
i wysokich traw sawanny. Żyją tam szympansy, słonie, lwy, bawoły 
i inne gatunki zwierząt. W dolinie rzeki Wassa znajduje się mała, 
pięknie położona Semliki Safar Lodge. Na gości czeka 8 domków- 
-namiotów komfortowo wyposażonych w duże i wygodne łóżka z 
baldachimem, perskie dywany i łazienki. Nocą da się słyszeć ryk lwa 
lub lamparta polującego na pawiany. Na terenie lodge znajduje się 
basen oraz zaciszne miejsce do relaksu. Posiłki przygotowywane są 
zawsze ze świeżych lokalnych produktów. Nocleg w Semliki Safari 
Lodge. W cenie posiłki, alkohole non-premium, napoje soft oraz dwie 
wyprawy dziennie.

Dzień 7. Park Semliki
Po wczesnej pobudce i pożywnym śniadaniu goście wyruszą 
na wycieczkę statkiem po Jeziorze Alberta, by zobaczyć rzadkie 
bociany trzewikodziobe. Ten niezwykły ptak wygląda całkiem jak 
skrzyżowanie dodo i dinozaura.

Jezioro Alberta jest zachwycająco piękne. Goście będą mijać 
piaszczyste, mieniące się kolorami klify, kolonie barwnych 
pszczołojadów, pierwotne wioski rybackie. Po zakończeniu rejsu 
udadzą się w drogę powrotną przez las palmowy i sawannę, gdzie 
będą mieli okazję obserwować różne gatunki ptaków. Po lunchu oraz 
wypoczynku – do wyboru popołudniowe safari lub spacer do lasu 
i podziwianie zachodu słońca. Nocleg w Semliki Safari Lodge.

Dzień 8. Park Doliny Kidepo, północna Uganda
Po śniadaniu i wymeldowaniu osobisty kierowca zawiezie gości 
na lotnisko. Lot do Entebbe, a następnie w kierunku Parku 
Narodowego Doliny Kidepo.

Goście zostaną przywitani przez kierowcę na lądowisku Apoka Safari 
Lodge. Ta piękna lodge znajduje się w Parku Narodowym Doliny 
Kidepo. Oferuje 10 luksusowych namiotów z drewnianą podłogą, 
ciepłą wodą i wygodnymi meblami. Z zewnętrznej, wyrzeźbionej 
w skale wanny, rozpościera się fantastyczny widok. Personel 
pochodzi z lokalnej społeczności – Apoka jest wyjątkowym miejscem, 
o rodzinnej atmosferze i autentycznym charakterze. Pobliski wodopój 
przyciąga mnóstwo zwierząt, które można obserwować z tarasu.

Dzień 9. Park Doliny Kidepo, północna Uganda
Piesze safari lub autami 4x4 wzdłuż piaszczystego, suchego koryta 
rzeki. Podczas wyprawy goście będą tropić drapieżniki, np. lwy, 
gepardy, zobaczą stada zebr, bawołów oraz wiele innych zwierząt.

Dzień 10. Wyspa Bulago
Po wczesnym posiłku wyjazd na poranne safari. Następnie po 
wymeldowaniu wylot z Kidepo do Entebbe i dalsza podróż do 
bajecznego Pineapple Bay, Bulago Island. Ta 500-hektarowa wyspa 
jest prawdziwym rajem na Ziemi. Oferuje przepiękne krajobrazy, 
skaliste klify, piaszczyste plaże, lasy tropikalne, zielone polany.

Dzień 11. Wyspa Bulago
Tego dnia goście odwiedzą Ngamba Chimp Sanctuary, gdzie leczy się 
uwolnione z niewoli i ranne szympansy. Goście będą uczestniczyć 
w ich porannym karmieniu.

Dzień 12. Wylot z Entebbe
Po śniadaniu goście wyruszą na lotnisko w Entebbe i powrócą do 
Europy.
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Kraina baobabów
Madagaskar w 11 dni
Dzień 1. Antananarywa
Po przybyciu na międzynarodowe lotnisko w Antananarywie goście 
zostaną przewiezieni do Tamboho, jednego z najlepszych hoteli w 
mieście. Ekskluzywny Tamboho charakteryzuje się prostym wystrojem 
i niebywałym komfortem. Hotelowa restauracja oferuje oryginalne 
połączenie klasycznych dań i lokalnych smaków.

Dzień 2. Antananarywa – Park Narodowy Isalo
Po śniadaniu goście odbędą krótką wycieczkę po Antananarywie, 
stolicy Madagaskaru, a następnie udadzą się na lotnisko. Lot 
prywatnym samolotem czarterowym na południe wyspy to okazja 
podziwiania jej zróżnicowanego krajobrazu. Po wylądowaniu w 
małym miasteczku Ranohira goście zostaną przewiezieni do Parku 
Narodowego Isalo obejmującego ogromny płaskowyż zbudowany 
z jurajskiego piaskowca, gdzie przyroda idealnie dostosowała się do 
suchego klimatu. O zachodzie słońca masyw rozświetla feeria barw. 
Goście zostaną zakwaterowani w ekskluzywnej lodge Jardindu Roy, 
zbudowanej z miejscowych materiałów, m.in. granitu, marmuru, 
palisandru. Z przestronnych pokoi rozciąga się widok na las i rzekę z 
monumentalnymi skałami w tle. Do dyspozycji gości jest duży basen. 
Chociaż pokoje mają bardzo prosty wystrój, Jardindu Roy jest jednym 
z najlepszych hoteli na Madagaskarze. Po lunchu przewidziano czas 
na relaks przy basenie lub aktywy wypoczynek – jazdę konną lub 
emocjonującą wędrówkę po tzw. viaferrata, czyli żelaznej drodze. 
Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Park Narodowy Isalo
Rankiem goście zostaną przewiezieni do podnóża płaskowyżu 
należącego do Parku Narodowego Isalo. Udadzą się na wędrówkę 
tajemniczymi kanionami wśród skał. W parku występuje wiele 
endemicznych gatunków roślin. Można tu zobaczyć aloes, wilczomlecz, 
pachypodium (palmę madagaskarską) i kalanchoe (żyworódkę). Lunch 
w formie pikniku podany zostanie w lesie. Ze szczytów płaskowyżu 

goście będą mogli podziwiać wspaniałe widoki. Następnie powrócą 
do hotelu, gdzie podczas wspaniałego widowiska, jakie stanowi tu 
zachód słońca, zaserwowany zostanie aperitif.

Dzień 4. Park Narodowy Isalo – Morondava
Czas wolny o poranku, a następnie przejazd na lotnisko i lot do 
miejscowości Morondava, podczas którego goście będą mieli okazję 
podziwiać masyw Makay. Obejmuje on prawie 4000 km² i jest 
jednym z ostatnich dziewiczych obszarów na Ziemi. Po wylądowaniu 
przejazd do czterogwiazdkowego luksusowego hotelu Palissandre 
Cote Ouest, położonego przy szerokiej piaszczystej plaży. 
Ekskluzywne bungalowy z balkonami otoczone są pięknym gajem 
palmowym. Po obiedzie w hotelu czas wolny, by zrelaksować się na 
plaży lub odwiedzić wioskę rybacką Betania. Późnym popołudniem 
goście udadzą się na słynną Aleję Baobabów. Te ogromne, wiekowe 
drzewa rosną wzdłuż drogi i robią niezwykłe wrażenie, zwłaszcza 
o zachodzie słońca. Tu zostanie podany koktajl, a następnie goście 
wrócą do hotelu na kolację.

Dzień 5. Morondava – Bekopaka – Tsingy de Bemaraha
Po śniadaniu prywatny lot na zachód Madagaskaru nad jednym 
z najbardziej niezwykłych miejsc na wyspie – masywem Tsingy de 
Bemaraha. Po przybyciu do Amborodii goście zostaną powitani przez 
przedstawiciela Luxury Travel i udadzą się do Parku Narodowego, 
gdzie będą spacerować wśród niespotykanych wapiennych skał. 
Masyw jest sanktuarium przyrody wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i tworzy najbardziej zapierające dech w 
piersiach krajobrazy Madagaskaru. Znajdują się tu niezliczone wąskie 
wąwozy, w których spotkać można wiele endemicznych gatunków 
zwierząt i roślin. Wiszące mosty i wzniesienia oferują wspaniały 
widok na cały masyw. Obiad w formie pikniku zostanie podany na 
terenie parku. Późnym popołudniem goście zostaną przewiezieni do 
luksusowej Soleil des Tsingy Lodge, która znajduje się na najwyższym 
wzgórzu, w miejscowości Bekopaka. Zbudowana została w 2013 r. 
w parku o powierzchni 20 ha, z tarasu roztaczają się wspaniałe 
widoki na okolicę. Do dyspozycji gości jest 9 ekskluzywnych, bardzo 
przestronnych bungalowów, wyposażonych w łóżka typu king size 
oraz wspaniałe łazienki. Hotelowa restauracja oferuje szerokie menu 
i obfite śniadania.

Dzień 6. Tsingy de Bemaraha
Śniadanie w hotelu, a następnie wędrówka po niepowtarzalnym 
masywie Tsingy de Bemaraha. Po południu czas na wypoczynek.

Dzień 7. Tsingy de Bemaraha – Anjajavy
Tego dnia po śniadaniu prywatny lot do Anjajavy, z krótką przerwą 
na tankowanie w Majunga. 2,5-godzinna podróż umożliwi gościom 
poznanie dużej części Madagaskaru z lotu ptaka. Półwysep Anjajavy 
znajduje się na zachodnim wybrzeżu Madagaskaru. To wyjątkowo 
bogate środowisko z różnorodną fauną i florą. Po wylądowaniu goście 
zostaną przewiezieni do luksusowego hotelu Anjajavy, należącego do 

prestiżowej sieci Relais & Chateaux. Do ich dyspozycji oddano 25 
ekskluzywnych palisandrowych willi z widokiem na morze. W każdej 
jest duży taras, salon, kącik śniadaniowy i sypialnia. Schody prowadzą 
do pokoju wypoczynkowego na piętrze, który może posłużyć za 
gabinet albo dodatkową sypialnię.

Dzień 8.–10. Anjajavy
Czas na skorzystanie z bezpłatnych i płatnych atrakcji, takich jak 
rejsy katamaranem, nurkowanie z rurką, pływanie kajakiem po 
morzu, windsurfing, paddle surfing, spacery po lesie, zwiedzanie 
jaskiń, obserwowanie ptaków, pływanie na nartach wodnych, 
wakeboarding, wędkowanie. Goście będą także mogli wybrać się w 
rejs do pięknej zatoki Moramby, w której znajduje się dziwna formacja 
skalna wyłaniająca się z wody. 

Dzień 11. Anjajavy – Antananarywa – wylot
Około południa przejazd na pas startowy i lot do Antananarywy. 
W stolicy goście odwiedzą targ rzemiosła, gdzie można kupić 
plecione kosze, przedmioty dekorowane techniką markietażu, rzeźby 
z drewna, metalowe zabawki, miniaturowe samochody i kamienie 
półszlachetne. Później pojadą do hotelu, gdzie będą mogli odświeżyć 
się przed wylotem i zjeść obiad. Następnie przejazd na lotnisko 
i powrót do kraju.
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Ekskluzywna wyprawa awionetką
Namibia z lotu ptaka w 11 dni
Dzień 1. Windhuk – Kulala Reserve 
Przedstawiciel Luxury Travel powita gości na lotnisku w Windhuk. 
Następnie polecą wyczarterowaną na wyłączność awionetką do 
rezerwatu Kulala. Powitanie na pasie startowym i krótki przejazd 
do luksusowej Little Kulala Lodge. Zakwaterowanie na 2 noce w 
kameralnej willi oferującej piękne widoki na pustynię. Po krótkim 
wypoczynku zaplanowano lunch i atrakcje oferowane przez lodge w 
ramach pobytu, takie jak wyprawa do Sossusvlei i Dead Vlei, oglądanie 
kanionu Sesriem, przejazdy przyrodnicze samochodem z napędem na 
cztery koła, spacery po okolicy, safari na quadach. 

Dzień 2. Little Kulala Lodge
Wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca, w lobby 
hotelowym goście spotkają się z przewodnikiem i wyruszą na miejsce, 
skąd wystartuje balon. W czasie godzinnego lotu będą podziwiać piękne 
krajobrazy Parku Narodowego Namib-Naukluft. Po wylądowaniu w 
środku pustyni podane zostanie śniadanie z szampanem. Następnie 
goście wrócą do lodge, gdzie czekają ich wyjątkowe atrakcje. Jedną 
z najbardziej polecanych jest oglądanie wydm Sossusvlei w świetle 
wschodzącego lub zachodzącego słońca. Przewidziany jest przejazd do 
podnóża wydm samochodem 4x4 i podziwianie kształtów czerwonych 
olbrzymów. Goście mają szansę zobaczenia również zamieszkujących 
te tereny oryksów, strusi, szakali i otocjonów oraz wspięcia się na 
jedną z wydm, np. słynną Dune 45, i oglądania widoków z jej szczytu. 
Niezwykłe wrażenie robi także surrealistyczna Dead Vlei, gdzie biel 
wyschniętego jeziora kontrastuje z czerwienią otaczających wydm 
i czernią obumarłych drzew. Wart odwiedzenia jest też oczywiście 
kanion rzeki Sesriem.

Dzień 3. Kulala Reserve – Swakopmund
Po śniadaniu przejazd na pas startowy i przelot prywatną awionetką 
do Swakopmund. Podczas lotu goście zobaczą niezwykłe namibijskie 
Wybrzeże Szkieletów, gdzie Ocean Atlantycki spotyka się z morzem 
piasków. Po wylądowaniu zostaną przewiezieni do The Stiltz Lodge 
i zakwaterowani. Popołudnie przeznaczono na wypoczynek oraz 
spacery po Swakopmund. Miasteczko z dobrze zachowaną kolonialną 
niemiecką zabudową oferuje liczne restauracje serwujące wyśmienite 
owoce morza, kawiarnie, sklepiki oraz niekończące się piaszczyste 
plaże. Poszukiwaczy wrażeń ucieszą doskonałe warunki uprawiania 
sandboardingu i skydivingu, a także przejażdżki quadami po wydmach. 

Dzień 4. Swakopmund
Rano przejazd na przystań w miasteczku Walvis Bay, skąd goście 
wyruszą w prywatny rejs po Zatoce Wielorybiej (ok. 3,5 godziny). Będą 
mogli podziwiać pustynne krajobrazy z perspektywy oceanu, a także 
olbrzymią kolonię wylegujących się na brzegu fok oraz pelikany. Mają 
szansę zobaczenia również innych gatunków ptaków, a także spotkania 
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delfinów licznie zamieszkujących przybrzeżne wody. Nie zabraknie 
degustacji świeżych ostryg z kieliszkiem wina. Wieczorem goście 
wezmą udział w romantycznej kolacji na pustyni. Kelner zaserwuje 
czerwone i białe wino oraz szampana, by mogli w pełni celebrować 
wyjątkowe chwile.

Dzień 5. Swakopmund – Serra Cafema Camp
Po śniadaniu goście udadzą się na lotnisko w Swakopmund, z którego 
polecą prywatną awionetką do Serra Cafema Camp, luksusowego 
i należącego do najbardziej niedostępnie położonych obozów w 
Afryce. Po przylocie krótki przejazd do obozu i zakwaterowanie w 
jednym z 8 domków na brzegu rzeki Kunene, której zielone otoczenie 
ciekawie kontrastuje z surowymi zboczami okolicznych wzgórz. 
Czas na lunch i wypoczynek nad basenem, a po południu udział 
w zajęciach oferowanych przez załogę obozu, takich jak wizyta w 
wiosce ludu Himba, rejsy łodzią po rzece, safari samochodem 4x4, 
spacery przyrodnicze, safari na quadach. Wieczorem romantyczna 
kolacja „na końcu świata”. 

Dzień 6. Serra Cafema Camp
Ten dzień przeznaczono na korzystanie z atrakcji przygotowanych 
przez załogę obozu. Polecamy wizytę u ludu Himba, który od 
wieków prowadzi niezmieniony tryb życia. Spotkanie to jest 
okazją do poznania zwyczajów ludzi z odległej epoki. Rejsy łodzią 
pozwalają podziwiać księżycowe wręcz krajobrazy, a także zobaczyć 
zamieszkujące brzegi rzeki krokodyle i ptactwo. W czasie spacerów 
mających na celu obserwację przyrody można poznać życie 
najmniejszych mieszkańców pustyni, takich jak kameleony i pająki. 

Dzień 7. Serra Cafema Camp – rezerwat Ongava
Rano, po śniadaniu, przelot prywatną awionetką z Serra Cafema do 
prywatnego rezerwatu Ongava. Po wylądowaniu goście zostaną 
przewiezieni do położonej na szczycie wzgórza Little Ongava Lodge. 
Znajduje się ona w odległości 5 km od Narodowego Parku Etosha Little 
Ongava i należy do najbardziej luksusowych miejsc noclegowych w 
Namibii. Oferuje bowiem niepowtarzalną wręcz prywatność, gdyż w 
obozie wzniesiono jedynie 3 dwuosobowe apartamenty. Znajduje się 
tam duży basen, a w jego sąsiedztwie kryty strzechą pawilon jadalni, 
z której można podziwiać zwierzęta idące do wodopoju. Po południu 
czas na wypoczynek i korzystanie z atrakcji obozu wliczonych w 
cenę pobytu: safari 4x4 na terenie prywatnego rezerwatu lub w 
Parku Narodowym Etosha, piesze wyprawy pod opieką uzbrojonego 
przewodnika.

Dzień 8. Little Ongava Lodge
Tego dnia przewidziano wypoczynek i korzystanie z atrakcji obozu. 
Safari samochodem 4x4 na terenie rezerwatu Ongava lub w Parku 
Narodowym Etosha pozwoli obserwować wiele gatunków zwierząt: 
lwy, słonie, żyrafy, zebry, antylopy. Jeśli szczęście dopisze, goście 
zobaczą nawet geparda, lamparta lub czarnego nosorożca. Natomiast 
podczas pieszych safari spotykają mniejszą liczbę zwierząt, ale 
oglądać je będą z niewielkiej odległości, co gwarantuje niezapomniane 
przeżycia. 

Dzień 9. Rezerwat Ongava – Damaraland
Po śniadaniu goście opuszczą rejon Parku Etosha. Polecą 
prywatną awionetką do regionu Damaraland, w okolice masywu 
górskiego Brandenberg wznoszącego się w zachodniej Namibii, z 
najwyższym szczytem kraju Königstein o wysokości 2606 m n.p.m. 
Zakwaterowanie w komfortowej lodge i wypoczynek po podróży.

Dzień 10. Sorris Sorris Lodge
Pobyt w Sorris Sorris Lodge pozwoli odpocząć przed powrotem do 
Polski, a jednocześnie zobaczyć jeden z najbardziej malowniczych 
regionów Namibii – Damaraland. W gwarantującym wyjątkową 
prywatność obozie do dyspozycji gości jest tylko 9 apartamentów. 
Zaprojektowano je w harmonii z otaczającym pustynnym 
krajobrazem, zapewniają jednak nowoczesne udogodnienia. Goście 
mogą odbywać prywatne piesze wycieczki z przewodnikiem w 
górach Brandenberg, a także wyprawy samochodem 4x4 w dolinę 
rzeki Ugab, w poszukiwaniu pustynnych słoni, oryksów i innych 
zwierząt. 

Dzień 11. Damaraland – Windhuk
Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i lot wyczarterowaną awionetką 
na międzynarodowe lotnisko w Windhuk, skąd goście odlecą do 
Europy.
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Szlakiem wiary i Morze Martwe
Izrael w 8 dni
Dzień 1. Tel Awiw
Na lotnisku w Tel Awiwie na gości będzie czekał przedstawiciel biura, 
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, w hotelowym lobby goście spotkają się 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 będzie Old 
Acre (Akka) – miasto, w którym spotyka się Wschód z Zachodem, 
nowe ze starym, piękno z ruinami, tworząc wyjątkową i mistyczną 
atmosferę. Goście zobaczą m.in.: łaźnie tureckie, karawanseraj (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 
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.

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
Wspaniały dzień, pełen niezapomnianych wrażeń. Po śniadaniu 
goście wybiorą się z przewodnikiem na Górę Oliwną, żeby 
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. Następnie 
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 r. 
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 — do miejsca ukrzyżowania. Znajduje się 
ono w kościele Grobu Świętego, który zwiedzą. Po tych chwilach 
zadumy goście udadzą się na spacer po kolorowym arabskim bazarze 

znajdującym się w murach 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 także spacer przez Shuk Mahane Yehuda 
(rynek żywności). Następnie goście przejadą w kierunku 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.) Dalej krajobrazowy przejazd 
wzdłuż pustyni Judei do Morza Martwego. Po południu uczestnictwo 
w starożytnej hebrajskiej ceremonii Hebrew Hospitality oraz przejazd 
wielbłądami w samym sercu pustyni w Judei. Późnym wieczorem 
goście dotrą do hotelu nad Morzem Martwym.

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

Dzień 8. Morze Martwe
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.
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Jachty, ekspedycje i luksusowe rejsy rzeczne
1. Rejsy łodzią Alila Purnama, Raja Ampat, Indonezja
Jedna z najbardziej luksusowych tradycyjnych łodzi spośród pływających 
po wodach Azji. Zapewnia ultranowoczesne zakwaterowanie dla 
maksymalnie dziesięciu osób. 46-metrowa Alila została ręcznie 
zbudowana tradycyjną metodą przez szkutników południowego Celebes 
w Indonezji.

2. Rejsy Plataran Phinisi Felicia, Małe Wyspy Sundajskie, Indonezja
Plataran Phinisi Felicia to największa jednostka floty Plataran Private 
Cruises, zacumowana przy plaży Waecicu w Labuan Bajo. Żaglowiec 
zabierze gości do najpiękniejszych miejsc w Indonezji, takich jak wyspy 
Rinca, Komodo, Kanawa i Sabolon, a także Manta Point i Różowa Plaża.

3. Rejsy po rzece Irawadi statkiem Belmond Orcaella, Birma (Myanma)
Luksusowy statek Orcaella został nazwany tak jak delfiny żyjące 
w wodach Irawadi. Ta kameralna jednostka przepływa przez nietkniętą 
cywilizacją dolinę rzeki oraz jeden z jej dopływów – Czinduin. To słabo 
zaludnione okolice, których nieliczni mieszkańcy od wieków żyją tak 
samo, kultywują tradycje przodków, a krajobraz utrzymał swe naturalne 
piękno.

4. Rejsy po Nilu, The Oberoi Philae Nile Cruiser, Egipt 
Należy do najpiękniejszych tras świata. Podczas 4- lub 7-dniowej 
podróży na trasie Luksor – Aswan goście mają możliwość niespiesznego 
zwiedzania najważniejszych zabytków Egiptu, bez tłumów turystów. 
Wycieczki organizowane są indywidualnie. Goście będą odkrywać 
tajemnice faraonów w luksusowych warunkach, które zapewnia jeden 
z najwspanialszych statków wycieczkowych Afryki.

5. Rejsy po Wołdze luksusowym statkiem Volga Dream, Rosja 
Prawdziwa Rosja to znacznie więcej niż Moskwa i St. Petersburg, a jej 
charakter można odnaleźć w małych miasteczkach obfitujących w zabytki, 
osadach bogatych w wielowiekowe tradycje oraz w niepowtarzalnej i 
inspirującej naturze. Wszystko to najbardziej komfortowo i w opłacalny 
sposób można podziwiać podczas rejsów statkiem.

6. Na pokładzie Haumana Cruises, Polinezja Francuska 
Prawdziwy raj na Ziemi składający się z 5 archipelagów i ponad 150 wysp. 
Zapraszamy na ekscytujący kameralny rejs luksusowym katamaranem 
po wodach Oceanu Spokojnego. Goście odkryją wspaniałości koralowego 
archipelagu wysp Bora-Bora oraz wulkanicznej wyspy Taha’a. 

7. Rejsy po archipelagu Galapagos, Ekwador 
Galapagos to archipelag kilkunastu wysp pochodzenia wulkanicznego 
położony na Oceanie Spokojnym. Słynie z bujnej flory, ale przede wszystkim 
z niepowtarzalnej fauny. Najpopularniejszym gatunkiem występującym na 
wyspach są żółwie, dlatego archipelag zwany jest również Wyspami Żółwimi. 
Rejs wśród niezwykle malowniczych wysp jest niezapomnianym przeżyciem.

8. Statek Zafiro, Peru, Amazonia 
Pływający po Amazonce pięciogwiazdkowy hotel Zafiro zabierze gości 
w fascynujący rejs po Rezerwacie Narodowym Pacaya-Samiria. Podczas tej 
magicznej podróży podziwiać można wiele fascynujących roślin, takich jak 
lilia amazońska, oraz zwierząt, np. harpię wielką, jaguara, różowego delfina, 
leniwca, a także niezliczone gatunki motyli, ryb i ptaków.

9. Rejsy po Patagonii, Argentyna i Chile
Patagonia i Ziemia Ognista to jeden z najdzikszych i najtrudniej dostępnych 
obszarów na kuli ziemskiej. Ushuaia to z kolei najdalej wysunięte na południe 
miasto świata. Podczas rejsów statkami ekspedycyjnymi goście zwiedzą 
najpiękniejsze parki narodowe – Torres del Paine, Los Glaciares, Tierra del 
Fuego i ogromne lodowce, w tym słynny Perito Moreno.

10. Rejsy ekspedycyjne podbiegunowe, Arktyka i Antarktyda 
Niezwykła oferta wypraw w okolice biegunów północnego i południowego: 
rejsy po wodach Svalbardu w Norwegii, Ziemi Franciszka Józefa, Grenlandii, 
Falklandów, Georgii Południowej, Półwyspu Antarktycznego… Jak żadne 
inne na Ziemi, obszary polarne wywołują jednocześnie euforię i spokój, 
pozwalając na kontakt z prawdziwie dziką naturą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji  
prosimy o kontakt z biurem:  
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Powrót do Edenu
Australia w 18 dni
Dzień 1. Sydney
Powitanie gości przez miejscowego przedstawiciela Luxury Travel 
na lotnisku w Sydney i prywatny przejazd do hotelu Four Seasons 
Sydney. To najlepszy hotel w mieście, stanowiący doskonałe miejsce, 
aby czas w Sydney spędzić komfortowo.

Dzień 2. Sydney
Zaplanowaliśmy trwające pół dnia zwiedzanie Sydney. Doświadczeni 
i pełni pasji przewodnicy zapoznają gości z historią miasta i oprowadzą 
po najstarszej dzielnicy The Rocks, a także po znanych z butików 
z modną odzieżą dzielnicach Woolhara oraz Double Bay. Sydney to 
świetne miejsce na zakupy, ale nie tylko. Przy Circular Quay można 
znaleźć doskonałe restauracje, a – żeby zbudować sobie pełny obraz 
miasta – na pewno warto odwiedzić także miejską plażę. Sydney to 
tętniące energią miasto, które ma do zaoferowania moc wrażeń.

Dzień 3. Sydney
Będąc w Sydney, koniecznie należy poznać miasto od strony wybrzeża. 
Polecamy trwającą pół dnia wycieczkę po zatoce, tzw. Sydney Harbour 
Luxury Sailing. To najlepsza okazja do zrobienia zdjęć gmachu Opery, 
mostu Harbour Bridge oraz całego wybrzeża Sydney. Na luksusowym 
jachcie gościom zostanie podany lunch oraz wino. Jeżeli będą mieli 
ochotę na nurkowanie w orzeźwiających wodach zatoki, na pokładzie 
znajdą sprzęt do snorkelingu. Dzięki tej wycieczce można poznać 
miasto z zupełnie innej strony. Będzie to także dobra okazja do złapania 
promieni słonecznych i poczucia na sobie odświeżającej morskiej 
bryzy.

Dzień 4. i 5. Wolgan Valley
Po śniadaniu goście przejadą malowniczą trasą wiodącą przez Góry 
Błękitne, które zawdzięczają swoją nazwę poświacie tworzonej przez 
unoszące się w powietrzu cząsteczki olejków eterycznych eukaliptusa. 
Goście dotrą do luksusowego hotelu Emirates One&Only Wolgan 
Valley, który zajmuje powierzchnię ponad 1,5 ha. To unikalny ośrodek, 
który pozwoli w pełni doświadczyć wyjątkowości tej części Australii. 
Miejsce otoczone niepowtarzalnymi krajobrazami, które gwarantuje 
bezpośredni kontakt z przyrodą, a jednocześnie komfortowe warunki 
pobytu.

Dzień 6.–8. Sydney – Wyspa Kangura
Rano goście przejadą na lotnisko w Sydney, skąd polecą na południe 
kraju, do Adelajdy. Następnie odbędą lot awionetką na Wyspę Kangura, 
gdzie zostaną powitani i przetransportowani do Seascape Lodge. 
Jeżeli przyjęlibyśmy skalę używaną do oceniania hoteli, bez wątpienia 
tutejsza przyroda sklasyfikowana zostałaby jako pięciogwiazdkowa. 
Podczas pobytu goście będą mieli zagwarantowane 2 dni wycieczek 
prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników oraz pełne 

wyżywienie. To znakomita okazja do zapoznania się z naturalnym 
krajobrazem wyspy: skalistym wybrzeżem, piaszczystymi plażami, 
czerwonymi formacjami skalnymi i dzikimi parkami narodowymi. 
Wyjątkowa jest także tutejsza fauna: foki, delfiny, wiele gatunków 
ptaków oraz oczywiście kangury.

Dzień 9. i 10. Flinders Ranges
Następny punkt programu ma na celu przybliżyć gościom jeszcze 
inne oblicze Australii. Rankiem powrócą awionetką do Adelajdy, 
skąd wyruszą w czterogodzinną podróż na północ, do Flinders 
Ranges. To największy łańcuch górski w Australii. Goście zatrzymają 
się w hotelu Arkaba położonym w miejscu dzikim i niedostępnym 
dla przeciętnego turysty, wysoko cenionym przez doświadczonych 
podróżników. W skrócie hotel opisuje się jako „luksus w środku 
dzikiego buszu”. Dom przeznaczony dla gości wybudowany został 
w 1851 r. i ma 5 sypialni. Jest to oaza spokoju, ciszy i komfortu. 
Każdy pokój wykończono i udekorowano naturalnymi materiałami. 
W czasie pobytu w Arkabie zorganizowane zostaną prywatne 
wycieczki po fascynujących terenach rezerwatu.

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

Dzień 12. Queensland
Rano z lotniska w Adelajdzie goście polecą do Cairns, w Queensland, 
w północno-wschodniej części kontynentu. Z lotniska zostaną 
przewiezieni prywatnym samochodem do ekohotelu Silky Oaks 
Lodge. Obóz usytuowany jest nad rzeką Moosman, otoczony 
tropikalnym lasem. Ta niecodzienna lokalizacja sprawia, że stanowi 
idealny punkt wypadowy wycieczek po okolicy. Przez 12 dni goście 
mieli okazję poznać najrozmaitsze oblicza Australii, tropikalne Silky 
Oaks będzie doświadczeniem zupełnie odmiennym.

Dzień 13. Queensland – Daintree Forest 
Po śniadaniu w Silky Oaks goście wyruszą na trwające pół dnia 
safari w towarzystwie przewodnika, by poznać uroki Daintree. To 
najstarszy na świecie las tropikalny, rosnący w tym miejscu od 110 
mln lat. Podczas wycieczki przewidziano pływanie canoe po rzece, 
a także obserwację krokodyli. Doświadczeni przewodnicy pomogą 
zgłębić sekrety lokalnej przyrody.

Dzień 14.–17. Wielka Rafa Koralowa
Rankiem goście przejadą na lotnisko w Cairns i polecą w kierunku 
Wielkiej Rafy Koralowej. Spędzą 4 noce w bajecznej scenerii, 
z turkusowymi wodami i białym piaskiem. Orpheus Island Lodge 
położona jest na Wielkiej Rafie Koralowej, największej na świecie 
pojedynczej strukturze utworzonej przez organizmy żywe. To 

wspaniała oaza luksusu i spokoju, doskonałe miejsce do wypoczynku 
na plaży oraz nurkowania. 

Dzień 18. Wielka Rafa Koralowa
Tego dnia zakończy się australijska przygoda. Zorganizujemy dla 
gości przejazd na lotnisko oraz lot powrotny do Polski.
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Skorzystaj z 
wyjątkowej klasy biznes
Podwyższ standard swojej podróży do naszej wielokrotnie 
nagradzanej klasy biznes. Rozsmakuj się w daniach na żądanie. 
Zrelaksuj się w wygodnych i luksusowych fotelach oraz ciesz się 
wielokrotnie nagradzanym serwisem na najwyższym poziomie. 
Podróżuj z nami w wyjątkowym stylu do ponad 150 kierunków
na całym świecie.

qatarairways.com/pl

Stylowa Nowa Zelandia
Ten zjawiskowo piękny, odległy ląd na Oceanie Spokojnym, to 
archipelag, w którym dominują dwie duże wyspy – Północna 
i Południowa, tworzące jedną z najbardziej zróżnicowanych pod 
każdym względem krain na Ziemi. Są tu wszystkie cuda przyrody: 
potężne góry, przepiękne plaże, spokojne jeziora, imponujące 
wodospady, bujne zielone lasy, a nawet fiordy, gejzery i wulkany. 
A wszystko to w scenerii każdej z czterech pór roku − ze względu 
na bardzo kapryśną aurę, nierzadko w ciągu jednego dnia. Wyspy są 
ojczyzną starego ludu Maorysów, których kultura dodaje kolorytu 
społeczności europejskich osadników. Tradycje kulinarne wielu 
europejskich narodów, połączone i osadzone w tutejszym klimacie, 
stworzyły fascynujące bogactwo smaków. Zapraszamy gości na 
wyprawę, która będzie prawdziwą ucztą dla oczu i podniebienia. 
Pomożemy w zorganizowaniu samodzielnej podróży samochodem 
przez obie główne wyspy Nowej Zelandii lub zapewnimy opiekę 
prywatnego kierowcy. W krajobrazach znanych z widowiskowej 
ekranizacji „Władcy pierścieni” goście będą się delektować wybornym 
jedzeniem i starannie dobranym nowozelandzkim winem, cenionym 
za niezrównany aromat. Aby w pełni nacieszyć się pierwszym 
spotkaniem z Nową Zelandią, proponujemy dwutygodniowy pobyt 
w jednym z czterech miejsc na Wyspie Północnej: Huka Lodge, 
Treetops Lodge, Takatu Lodge & Vineyards oraz Wharekauhau.

Huka Lodge
Budynki w posiadłości pochodzą z lat 20. ubiegłego wieku, 
utrzymane są w stylu myśliwskim, położone w zadbanym parku, 
w uroczym zakątku nad rzeką Waikato w centralnej części wyspy, 
tuż przy wodospadach. Dla gości przygotowano 18 luksusowych 
pokoi, apartament oraz 2 wolno stojące domki, mieszczące po kilka 
apartamentów. W tutejszej piwnicy win zgromadzono pokaźny zbiór 
najlepszych trunków.

Treetops Lodge
Dom z 4 apartamentami, przestronnym salonem i kuchnią oraz 8 
dużych, wygodnych willi, położonych w sielskiej okolicy, która grała 
rolę pięknej, zielonej krainy hobbitów w filmie „Władca pierścieni”. 
Doskonały teren do pieszych wędrówek i bliskiego kontaktu 
z naturą. Ośrodek wzniesiono wysoko w lesie, pięknie eksponując 
niezapomniany widok, który roztacza się ponad koronami drzew.

Takatu Lodge & Vineyards
Autentyczna nadmorska winnica nad pięknym jeziorem Matakana 
powita gości w 4 nowoczesnych, luksusowych apartamentach. 
Produkowane tu wina białe i czerwone stanowią doskonały dodatek 
do wykwintnych dań, a wspaniała okolica zapewnia wiele możliwości 
aktywnego spędzania czasu, od gry w golfa przez jazdę konną aż po 
rejsy widokowe.

Wharekauhau 
Urokliwa owcza farma, wzorowana na dawnych posiadłościach. 
Przytulne wnętrza ogrzewane kominkami emanują czarującą, nieco 
staroświecką atmosferą wytwornej elegancji. Do dyspozycji gości 
przeznaczono apartamenty w głównym domu, 10 szeregowych 
domków znajdujących się nieco na uboczu oraz 2 ustronne, 
malowniczo położone samodzielne domy rodzinne. Miejsce to 
gwarantuje pełną prywatność, ciszę i spokój oraz wspaniały widok 
oceanu. 

Jeżeli goście chcieliby zobaczyć górzystą Wyspę Południową, 
najlepiej wybrać się do Nowej Zelandii na trzy tygodnie i jeden z nich 
poświęcić na pobyt u podnóża Alp Południowych — w Grasmere 
Lodge lub Blanket Bay. 

Grasmere Lodge 
Farma z połowy XIX w. zagubiona wśród lasów, u stóp wysokich 
wzgórz. Łącznie przygotowano tu 13 pokoi dla 24 osób, które mogą 
zamieszkać w głównym budynku farmy, w domku nad rzeką lub 
w górskiej chatce. 

Blanket Bay 
Duży, przytulny dom w dziewiczym górskim pejzażu, niezwykle 
zaciszny i pełen wygód. Jasne, przestronne apartamenty z widokiem 
na dwa pobliskie parki narodowe, które ze względu na wyjątkową 
urodę również zostały wybrane na plan filmowy ekranizacji „Władcy 
pierścieni”. Czyste, rześkie górskie powietrze i całkowity zakaz 
palenia tytoniu zapewniają zdrowy, przyjemny wypoczynek.

Wyprawa do Nowej Zelandii z Luxury Travel to niebanalna propozycja 
dla smakoszy, którzy kulinarnych rozkoszy chcieliby zaznać w sielskiej 
atmosferze, otoczeni oszałamiająco pięknym krajobrazem.
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Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykłe.

Już wkrótce w nowym  
serwisie internetowym!


