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Atlantis, The Palm
Dubaj

Urządzony w morskiej tematyce, ten 
spektakularny hotel położony jest w 
Dubaju na słynnej sztucznej wyspie 
Palm. To idealne miejsce na spędzenie 
rodzinnych wakacji pełnych wrażeń i 
przygód! Dwie wieże hotelu rozpinają 
ponad koroną wyspy baśniową bramę, a 
po jej przekroczeniu oczom gości ukazuje 
się świat pełen cudów, przywodzący na 
myśl zaginione miasto − Atlantydę. Rwące 
potoki, laguna pełna żywych rekinów, 
podwodne tunele i tysiące morskich 
stworzeń przemykających w labiryncie 
pradawnych ruin. Spoglądając przez szyby 
ogromnego akwarium goście będą mogli 
podziwiać 65 tys. morskich stworzeń 
poruszających się wśród ruin ukrytych w 
wodnej toni. Będą też mogli spotkać się 
twarzą w twarz z delfinami w Dolphin Bay. 

Imponujące wieże i oba skrzydła hotelu 
mieszczą łącznie 1539 przestronnych 
pokoi, wyposażonych we wszelkie 
wygody, z oknami wychodzącymi na 
lazurowe wody zatoki. Oto proponowane 
rodzaje zakwaterowania: 

Guest Rooms: Deluxe Room (45–47 m²), 
Ocean Deluxe Room (45–47 m²), Palm 
Beach Deluxe Room (45–47 m²), Family 
Deluxe Room (90 - 94 m²) – wszystkie 
pokoje oferują niesamowite widoki na 
wyspę Palm, panoramę Dubaju lub Zatokę 
Perską. 

Imperial Club Room (45–47 m²): goście 
mają dostęp do Imperial Club Lounge, 
gdzie serwowane są śniadania, przekąski 
przez cały dzień oraz napoje. 

Club Suites: Terrace Club Suite (94 m²), 
Executive Club Suite (101 m²), Regal Club 
Suite (164 m²), Two Bedroom Suites (141-
211 m²) – ceny pobytu we wszystkich 
wymienionych apartamentach zawierają 
dostęp do Imperial Club Lounge. 

Signature Suites, najbardziej luksusowe 
apartamenty: Underwater Suite (165 m²), 
Presidential Suite (220 m²), Grand Atlantis 
Suite (429 m²) oraz największy, znajdujący 
się w centralnej części, w koronie hotelu – 
Royal Bridge Suite (924 m²). 

Plaża Royal Beach i baseny są wspaniałym 
miejscem wypoczynku. Hotelowi goście 
mają ponadto nielimitowany wstęp do 
parku wodnego Aquaventure Waterpark – 
nr 1 na Bliskim Wschodzie i w Europie. Dla 
gości preferujących czynny wypoczynek 
przygotowano 3 korty tenisowe, ścieżkę 
joggingową i nowoczesne centrum fitness. 

Hotel oferuje wiele miejsc, w których 
można urządzić przyjęcie lub inne ważne 
wydarzenie. Wytworne wnętrza i piękne 
tarasy 20 hotelowych restauracji i 
barów, w których można rozkoszować 
się daniami kuchni arabskiej, włoskiej, 
czy brytyjskiej oraz smakami Lewantu i 
Dalekiego Wschodu, zadowolą na pewno 
gusty najbardziej wytrawnych koneserów 
dobrej kuchni. Kulinarną perłą hotelu 
Atlantis, The Palm jest niewątpliwie 
słynna restauracja Nobu, prowadzona 
przez znakomitego szefa kuchni Nobu 
Matsuhisa. Hotel znany jest również ze 
swojego ekskluzywnego ShuiQi Spa z 27 
gabinetami zabiegowymi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1350 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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One&Only The Palm
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 2550 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 1100 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 1070 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Anantara The Palm Dubai Resort 
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 990 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

DUBAI SHOPPING FESTIVAL 26.12.2017-27.01.2018



DUBAI SHOPPING FESTIVAL 26.12.2017-27.01.2018
One&Only Royal Mirage
Dubaj

Najbardziej stylowy hotel, położony wzdłuż brzegu w Dubaju w zadbanych ogrodach, 
oferujący gościom prawdziwie królewski wypoczynek. Urzeka pełnym przepychu, typowo 
arabskim stylem. Znajduje się zaledwie 5 minut drogi samochodem od Dubai Marina, 
10 minut od pola golfowego Emirates, 20 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall. Składa się 
z trzech stylowych części – The Palace, Arabian Court i Residence&Spa.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża, baseny z regulowaną temperaturą wody; 
8 restauracji i barów; 3 oświetlone korty tenisowe; możliwość uprawiania koszykówki, 
siatkówki plażowej, sportów wodnych; ekskluzywne spa z 12 pokojami zabiegowymi, 
tradycyjnym Oriental Hammam z łaźnią parową i sauną; salon fryzjerski dla mężczyzn i 
kobiet, manicure i pedicure studio; centrum fitness; KidsOnly Club oferujący szeroki wybór 
interesujących zajęć dla dzieci. 

The Palace, gdzie finezja wykonania i tradycja łączą się w jedno, oferuje 231 luksusowo 
urządzonych pokoi, każdy z balkonem lub tarasem nad prywatną plażą. Wnętrza utrzymane 
są w neutralnych odcieniach, przestronne, z pięknymi widokami na morze. Zaplecze 
rekreacyjne obejmuje 2 imponujące baseny z kontrolowaną temperaturą wody, centrum 
sportów wodnych, korty tenisowe.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
5 noclegów od 1700 $ / 1 os. w Palace Superior Deluxe Room

Residence&Spa to zaciszne, kameralne miejsce dla pragnących komfortu i luksusu. Składa 
się z 32 eleganckich pokoi i 16 apartamentów o bardzo wysokim standardzie, z balkonem 
lub tarasem z widokiem na morze. Posiada osobną recepcję, restaurację i salon piękności. 
W One&Only Spa goście mogą zrelaksować się podczas masażu lub w łaźniach parowych 
i jacuzzi, w pięknym ogrodzie.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
5 noclegów od 2550 $ / 1 os. w Residence Prestige Room
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Islandia z Luxury Travel
Mamy przyjemność zaprosić Państwa w niesamowitą 
podróż po fascynującej Islandii.
To kraj, w którym ogień i lód współistnieją w niezachwianej 
harmonii. Gdzie mroczne zimy są zrównoważone letnim 
północnym słońcem, a wyspiarskie położenie obrodziło  
bogatą i tętniącą życiem kulturą.
Zachwyćcie się Państwo spektakularną zorzą polarną, a po 
obfitującym we wrażenia dniu zrelaksujcie w gorących 
źródłach termalnych. Transfery odbywają się luksusowym 
samochodem 4x4. Podróżujcie przez prastare lodowce i 
majestatyczne wulkany, zatrzymując się na humara, czyli 
tutejszego homara,  w lokalnej restauracji.
Przeżyjcie niezapomniany lot helikopterem nad aktywnym 
wulkanem Eyjafjallajökull i nad „doliną Thora” – Thórsmörk 
– znajdującą się między trzema lodowcami.
Odwiedźcie słynne Golden Circle z jego słynnymi 
atrakcjami:

• wodospad Gullfoss i jazda skuterem śnieżnym po 
Langjökull, drugim co do wielkości lodowcu w Islandii,  
wizyta – w drodze powrotnej – nad pięknym jeziorem 
Kerith wewnątrz krateru Grimsnes.
• Park Narodowy Thingvellir znajdujący się na Liście 
światowego dziedzictwa UNESCO.
• gejzer Geysir na wysokości 120 metrów n.p.m., 
o temperaturze sięgającej 125ºC.

Odkryjcie półwysep Reykjanes – aktywny obszar 
geotermalny z rozległymi polami lawy, zielonymi jeziorami 
i pięknymi urwiskami. Ten nadmorski obszar – bogaty w 
ptactwo – łączy płyty kontynentalne Euroazji i Ameryki, 
dzięki czemu można przez moment być jednocześnie 
w Ameryce i w Europie.
Odwiedźcie świat różnorodności – 90-kilometrowy 
półwysep Snaefellsjokull. Piaszczyste i kamieniste plaże 
stwarzają możliwość jazdy konnej, a górzysty teren oferuje 
możliwość wspinaczki. A może pobyt w Landmannalaugar z 
możliwością kąpieli w termalnej rzece?
Wszystkie z naszych propozycji są niestandardowe i „szyte 
na miarę”. Jesteśmy w stanie dostosować je do Państwa 
indywidualnych preferencji, zawsze oferując luksusowy 
serwis i zakwaterowanie w najlepszych hotelach oraz 
lodge’ach.

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Laponia - Finlandia
Zimowy pakiet dla miłośników śniegu
i noc w Igloo pod zorzą polarną
Dzień 1. 
Przyjazd do Rovaniemi, transfer taksówką z lotniska do 
hotelu. Kolacja w hotelowej restauracji. 

Dzień 2. 
Największą atrakcją tego dnia jest wieczorny spacer na 
rakietach śnieżnych. Podczas tej wyprawy doświadczycie 
prawdziwych emocji związanych z zimową nocą w lasach 
Północy.

Dzień 3. 
Spędzicie niezapomniane chwile na świeżym arktycznym 
powietrzu oraz doświadczycie lapońskiej przyrody w 
jej najlepszym wydaniu. Dzięki wyprawie na skuterach 
śnieżnych z przewodnikiem, z łatwością znajdziecie miejsce 
na rozpalenie ogniska, smażenie kiełbasek, wędkarstwo 
podlodowe czy po prostu podziwianie piękna przyrody.

Dzień 4. 
Wizyta u Św. Mikołaja. Najpopularniejsza wycieczka 
w Finlandii, łączy w sobie piękno przyrody, kulturę oraz 
ducha Świąt Bożego Narodzenia. Wyprawa do farmy 
reniferów, ceremonia przekraczania Koła Podbiegunowego, 
spotkanie ze świętym Mikołajem w jego siedzibie. 

Dzień 5-6. Program 1
Narciarstwo zjazdowe na wzgórzu Ounasvaara. 10 tras 
zjazdowych dla początkujących i średnio-zaawansowanych. 
Osobna trasa dla dzieci. Tory dla snowboardingu. 
Alternatywnie: lapońskie safari, safari w zaprzegu 
psów husky, Muzeum Laponii i Terenów Arktycznych, 
narciarstwo biegowe.

Dzień 5-6. Program 2
Hotel & Igloo Village Kakslauttanen, 300 km na północ od 
koła polarnego. W igloo zbudowanym ze szkła wspaniale 
widać nocną panoramę rozgwieżdżonego nieba.

Dzień 7.
Transfer taksówką na lotnisko w Rovaniemi lub w Ivalo.

Czas rozpoczęcia imprezy: 
dowolny, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018.

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Luksus po norwesku
Przeżyj niezapomnianą przygodę odkrywając 
nietknięte naturalne piękno norweskich fiordów!

Słynące z architektury w stylu Art Nouveau, portowe 
miasto Ålesund i jego okolice to jedno z najlepszych 
miejsc na świecie dla osób poszukujących przygód 
na świeżym powietrzu. Można tu wybierać spośród 
rozmaitych aktywności, takich jak heliskiing, 
wędkowanie, safari morskie, piesze wędrówki, rejsy 
wzdłuż fiordów, żeglarstwo, czy wspinaczka na 
szczyty Alp Sunnmøre.

Zakwaterowanie w jednym z trzech spektakularnych 
hoteli, usytuowanych w pobliżu natury:

• Hotel Brosundet: położony w centrum Ålesund, 
47 pokoi, w tym wyjątkowy pokój w Latarni Molja, 
z widokiem na Morze Norweskie i wyśmienitym 
śniadaniem dostarczonym w wybranym czasie.
• Hotel Union Øye: 27 pokoi wyposażonych 
w antyki. Otoczony majestatycznymi Alpami 
Sunnmøre, popularny wśród członków rodziny 
królewskiej i pisarzy.
• Hotel Storfjord: zaciszny hotel butikowy 
położony na zalesionym wzgórzu z widokiem na 
Storfjord i Alpy Sunnmøre. 30 pokoi, łączących 
norweskie tradycje z nowoczesnym designem.

Goście mogą również odkrywać fiordy na pokładzie 
luksusowego jachtu MS Fjord Explorer lub wybrać 
się na prywatny rejs wzdłuż Hjørundfjord, jednego 
z najpiękniejszych fiordów w całej Norwegii.

Polecamy lot helikopterem do latarni morskiej 
Svinøy, położonej na odległej wyspie pośrodku 
Oceanu Atlantyckiego, a wstęp na wyspę 
ograniczony jest do kilku ekskluzywnych wizyt 
rocznie. Olbrzymie fale rozbijające się o skały, silny 
wiatr i najpiękniejsze zachody słońca to obietnica 
przygody, którą goście zapamiętają na całe życie.

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Moskwa w 4 dni
Dzień 1. Zabytkowe centrum miasta 
i moskiewskie metro
Witamy w Moskwie! Goście rozpoczną 
zwiedzanie tętniącej życiem stolicy 
Rosji i zobaczą najciekawsze miejsca 
tego fascynującego miasta. Najpierw 
pojadą do zabytkowego centrum 
Moskwy, na słynny plac Czerwony. 
Przespacerują się nadrzecznym 
bulwarem, z którego rozciąga się 
wspaniały widok na Kreml oraz 
Teatr Bolszoj. Następnie udadzą 
się do moskiewskiego metra, 
które nazywane jest podziemnym 
pałacem. Przewodnik pokaże gościom 
najwspanialsze i najbardziej bogato 
zdobione stacje. Tego dnia planowana 
jest także wycieczka fakultatywna do 
nietypowego parku, wypełnionego 
monumentami z poprzedniej epoki. 
Są tu m.in. pomniki Lenina, Stalina, 
Breżniewa.

Dzień 2. Kreml i rosyjskie przysmaki
Moskiewski Kreml uważany jest za 
ósmy cud świata. Jego zwiedzanie 
obejmować będzie spacer po całym 
kompleksie, a także wizytę w cerkwi 
i w Zbrojowni, która jest jednym z 
największych na świecie muzeów 
sztuki użytkowej. Eksponaty są tu 
ułożone w tematyczne kolekcje, 
np.: broń, biżuteria, srebra stołowe, 
wyroby tekstylne, regalia i powozy. 
Tego dnia goście poczują się przez 
chwilę jak rodowici moskwianie, 
odwiedzą bowiem liczne lokale, gdzie 
będą mogli skosztować rosyjskich 
przekąsek i napojów. Dowiedzą 
się wiele o stylu życia Rosjan i ich 
kulinarnych zwyczajach. 

Dzień 3. Galeria Tretiakowska 
i zdobienie matrioszek
Wizyta w Państwowej Galerii 
Tretiakowskiej, skarbnicy rosyjskiej 
sztuki (głównie malarstwa) i jednym 
z największych muzeów na świecie. 
W galerii znajduje się ponad 170 tys. 
dzieł rozmieszczonych w 62 salach. 
Kolejną atrakcję stanowi udział w 
warsztatach artystycznych. Goście 
będą mogli poczuć się jak prawdziwi 
artyści, zdobiąc własne matrioszki. 
Najbardziej popularna pamiątka z 
Rosji − matrioszka − to rodzaj zabawki 
złożonej z drewnianych, wydrążonych 
w środku lalek, włożonych jedna w 
drugą, od największej do najmniejszej. 
Udział w warsztatach pozwoli 
gościom zanurzyć się w rosyjskiej 
kulturze i zyskać niebanalną pamiątkę 
z ekskluzywnej wycieczki do Moskwy. 

Dzień 4. Muzeum Kosmonautyki
Goście odwiedzą Muzeum 
Kosmonautyki. To jedyne w swoim 
rodzaju muzeum jest pomnikiem 
pionierów kosmicznych podbojów. 
Interaktywne muzeum szczególnie 
zainteresuje dzieci, gdyż jest w nim 
świetna ekspozycja poświęcona życiu 
w kosmosie, z której dowiedzieć się 
można, jak astronauci się myją i jak 
wygląda ich jedzenie. W Muzeum 
Kosmonautyki można także zobaczyć 
Biełkę i Striełkę, psy, które jako 
pierwsze odbyły lot orbitalny i wróciły 
żywe na Ziemię, ekspozycję dotyczącą 
Jurija Gagarina, pierwszego człowieka 
w kosmosie, oraz rekonstrukcję stacji 
orbitalnej MIR w skali 1:1.

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Hôtel Le K2 Palace
Courchevel 1850, Francja
• Ekskluzywny hotel o dogodnej lokalizacji.
• Najwyższy poziom usług oraz najrozmaitsze udogodnienia.
• Spa z krytym basenem; atrakcje dla młodszych gości.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 3100 € / 1 os. w Classique Room

Hôtel Annapurna
Courchevel 1850, Francja
• Nowoczesny hotel, leży na największej wysokości w okolicy.
• Doskonale wyposażone 58 pokoi i 12 apartamentów.
• Unikalny widok na góry; spa, hotelowy sklep narciarski.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1995 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Hotel Barrière Les Neiges
Courchevel 1850, Francja
• Ekskluzywny hotel położony w samym sercu kurortu Courchevel 1850.
• 42 luksusowe pokoje i  apartamenty z balkonem lub tarasem z widokiem na góry.
• 2 restauracje i bar, Bernard Orcel Ski Room, spa, basen, kids club.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
5 noclegów od 2900 € / 1 os. w pokoju dwuos.
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Les Airelles
Courchevel, Francja

Ten ekskluzywny hotel gwarantuje ski-in i ski-out, czyli 
łatwy dostęp do najbardziej prestiżowych stoków na 
wysokości 1850 metrów. Został urządzony w ciepłych 
kolorach i cechuje się eleganckim wystrojem. Wyposażenie 
przypomina XIX-wieczny styl austro-węgierski. Wiele z 
pokoi i apartamentów posiada widok na «Jardin Alpin» oraz 
zbocza górskie pokryte śniegiem. Najbardziej luksusowy 
penthouse ma własne spa, bar, kominek oraz osobny pokój 
kinowy. Na tarasie zaś znajduje się jacuzzi. 3 restauracje 
hotelowe oferują wykwintną kuchnię. La Table des Airelles 
specjalizuje się w śniadaniach i lunchach. Tradycyjne 
potrawy sabaudzkie dostępne są w Le Coin Savoyard. 
Można tam skosztować również niesamowitego fondue 
oraz serowego raclette. Znany francuski kucharz Pierre 
Gagnaire otwiera nowy koncept restauracji włoskiej. 
Hotelowe spa słynie z zabiegów na bazie produktów LA 
MER. Dostępne są także masaże oraz usługi z zakresu 
osteopatii. Goście mogą skorzystać z rytuałów odnowy 
ciała i umysłu w saunach, hammamie, basenie oraz 
w kabinie do krioterapii.

Najważniejsze udogodnienia: 32 pokoje, 15 apartamentów 
i penthouse z usługą private butler; 3 restauracje i bar, 
basen, Children’s Kingdom, ski-consierge i nowy ski-room, 
trener osobisty, centrum fitnessu, The Spa LA MER.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3 350 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Benefity Luxury Travel: 
GRATIS! Bezpłatny Wi-Fi, VIP pakiet powitalny. 
Wczesne zameldowanie i późne wymeldowanie*, 
upgrade do następnej kategorii pokoju*.

* w zależności od dostępności
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Grand Hotel Savoia
Cortina D’Ampezzo
• Mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku.
• Zaledwie 600 metrów od stacji kolejki linowej Faloria.
• Kryty basen, łaźnia parowa oraz sauna, spa i centrum fitness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1370 € / 1 os. w Comfort Room

Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa     Cortina D’Ampezzo
• Ośrodek górski, który gościł Igrzyska Olimpijskie w 1956 r.
• Centrum wellness i spa z basenem, sauną i łaźnią parową.
• Eleganckie zakwaterowanie; 3 restauracje i bar.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1380 € / 1 os. w Classic Room

Alpen Suite
Madonna Di Campiglio
• Położony ok. 350 m. od wyciągu narciarskiego Cinque Laghi.
• Wyłącznie apartamenty o podwyższonym standardzie.
• Alpejska dekoracja wnętrz i świeże kwiaty.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 999 € / 1 os. w Suite Cavalieri

Chalet Del Sogno
Madonna Di Campiglio
• Ekologiczny hotel położony przy wyciągu narciarskim.
• 18 eleganckich apartamentów z przepięknym widokiem.
• Nowoczesne centrum odnowy biologicznej.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 950 € / 1 os. w Junior Suite

Grand Hotel Courmayeur
Mont Blanc
• Elegancki hotel znajdujący się w spokojnej dzielnicy.
• Dysponuje 72 komfortowymi pokojami i apartamentami.
• Prywatny stok narciarski, wspaniałe centrum wellness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1090 € / 1 os. w Comfort Room

12



Nira Montana
La Thuile, Włochy

Pięciogwiazdkowy hotel w sercu europejskich gór, bajecznie 
położony na wysokości 1441 m n.p.m., ukazuje urok 
nietkniętej przez cywilizację alpejskiej wioski. Usytułowany 
w północno-zachodniej części zapierającej dech w piersiach 
doliny Aosta, oferuje 160 km tras narciarskich na obszarze 
Francji i Włoch. Goście mogą aktywnie spędzać czas, 
nie tylko jeżdżąc na snowboardzie czy nartach, ale także 
uprawiając trekking czy rafting, a następnie zrelaksować 
się w hotelowym SPA. Hotel będzie doskonałym wyborem 
dla rodzin z dziećmi – zapewnia m.in. rodzinne przestronne 
apartamenty oraz specjalnie menu dla dzieci. W ofercie Nira 
Montana znajdują się pokoje deluxe, lofty i apartamenty - 
wszystkie urządzone w alpejskim stylu, większość posiada 
taras lub balkon.

Najważniejsze udogodnienia: hotelowa restauracja 
serwująca wykwintne dania i zdrowe bogate śniadania, 
autentyczna pizzeria z piecem opalanym drewnem, bar & 
lounge, bar & lounge oraz piwniczka z winami; hotel oferuje 
przejazdy na wyciągi; SPA z szeroką ofertą zabiegów, 
siłownia, basen, łaźnia parowa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 795 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

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

ALPY W
ŁOSKIE
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Benefity Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz 20% zniżki na 
wszystkie zabiegi SPA*.

160 km tras
narciarskich!



Kempinski Hotel Das Tirol
Jochberg, region Kitzbühel, Austria

Pięciogwiazdkowy luksusowy hotel w malowniczych 
Alpach Tyrolskich. Położony w miasteczku Jochberg 
otoczonym potężnymi górami Hahnenkamm, Wurzhohe, 
Rettenstein, Pangelstein i Geissstein. Miasteczko ma 
wspaniałą lokalizację, ponieważ znajduje się w odległości 
zaledwie 7 km na południe od Kitzbühel, które stanowi 
najbardziej znany austriacki ośrodek narciarski na 
świecie. Kempinski Hotel Das Tirol oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w elegancko urządzonych, przestronnych 
pokojach i apartamentach.

Najważniejsze udogodnienia: kryty i odkryty basen, 
trzypiętrowe spa o powierzchni 3600 m²; bezpośredni 
dostęp do tras narciarskich; butik odzieżowy z luksusowymi 
markami, m.in. Bogner, sklep sportowy z wypożyczalnią 
nart, parking podziemny. Hotel zapewnia ponadto opiekę 
na dziećmi w klubie Kempi Kids Club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 720 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Benefity Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina, przy pobycie 
min. 8 nocy. Wczesne zameldowanie i późne 
wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności
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The Chedi Andermatt
Andermatt, Szwajcaria

Hotel przyciąga gości o wszystkich porach roku - stoki 
narciarskie pokryte grubą warstwą śniegu w zimie, latem 
przepiękne zielone łąki i pola. Elegancja w każdym detalu 
– wnętrza wykończone takimi materiałami jak drewno 
czy kamień, azjatyckie dekoracje czynią hotel Chedi 
Andermatt kameralnym i luksusowym. Oprócz natury 
okolica Andermatt ma wiele do zaoferowania, Muzea Sasso 
Gottardo i Doliny Urseren, które mieszczą się w bogato 
urządzonym górskim domu. Dla tych, którzy szukają 
górskich doznań blisko natury - lodowiec Express jest 
obowiązkowym punktem na mapie, trekking po zboczach 
lodowca daje możliwość zobaczenia krystalicznie czystych 
jezior górskich oraz pięknych małych wiosek. W sezonie 
zimowym kolejka linowa zabiera narciarzy na wysokość 
3 000 m – szczyt Mount Gemsstock, aby cieszyć się białym
szaleństwem w promieniach słońca. Andermatt jest jednym 
z najpiękniejszych w Europie ośrodków sportów zimowych. 
W sezonie letnim do dyspozycji gości sa 4 pola golfowe. 
18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe Andermatt zostało 
przystosowane do terenu alpejskiego.

Najważniejsze udogodnienia: kryty basen o długosci 35 m, 
Centrum SPA i Wellness o powierzchni 2,400 m2, specjalne 
zajęcia z jogi i pilatesu, treningi z prywatnym instruktorem, 
nowoczesna siłownia, wybór saun i łaźni parowych, 
wypożyczalnia rowerów i samochodów, instruktorzy 
narciarscy i kompletny sprzęt do wypożyczenia, prywatne 
lodowisko w zimie, 6 barów i restauracji (w tym japońska, 
Clubhouse, Chalet, The Restaurant, The Lobby Lounge, The 
Courtyard & The Bar).

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1760 CHF / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

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

ALPY SZW
AJCARSKIE
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Hard Rock Hotel  
Riviera Maya
Puerto Aventuras, Riviera Maya

Ten prestiżowy hotel zapewnia całodobową obsługę na 
najwyższym poziomie, rozrywkę o każdej porze dnia i nocy 
oraz nadzwyczajną kuchnię i napoje w kilkunastu barach 
i restauracjach, oferujących specjały z różnych zakątków 
świata. Hard Rock Hotel Riviera Maya posiada w ofercie 
różnorodne pokoje i apartamenty (również hipoalergiczne 
w standardzie PURE®);  możliwość korzystania z prywatnej 
plaży. Dzięki temu każdy może nurkować, pływać lub 
uprawiać kajakarstwo w krystalicznie czystych wodach 
Morza Karaibskiego. Rodzice docenią baseny familijny 
oraz ze stopniowaną głębokością. Najmłodsi na pewno 
zaprzyjaźnią się ze znanymi postaciami w The Little 
Big Club™, gdzie animatorzy organizują interaktywne i 
nadzorowane zajęcia, które bawią i uczą. Dorośli mogą 
brać udział w całonocnych imprezach w Club Heaven lub 
relaksować się w jednym z trzech basenów i w barach 
przeznaczonych tylko dla nich.  Ekskluzywny Hard Rock 
Hotel słynie ze swojego spa, w którym goście znajdą 75 
pomieszczeń zabiegowych, łaźnie parowe i wiele innych 
możliwości odnowy biologicznej. Mogą również oczyścić 
swoje ciało i umysł w temazcal ‒ tradycyjnej meksykańskiej 
saunie, wykorzystującej rozgrzane kamienie lawy.

Najważniejsze udogodnienia: 1 264 pokoi i apartamentów, 
17 lokali (restauracji i barów), 5 basenów, fitness, 
nurkowanie, golf, kajakarstwo, joga, The Rock Spa®, Pos 
Beauty Salon®.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1460 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Banyan Tree Mayakoba
Riviera Maya, Playa del Carmen
• Ekskluzywna oaza relaksu w rajskim zakątku Riviera Maya.
• Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 132 willach z basenami.
• Prywatna plaża, 4 restauracje, bar, spa, pole golfowe.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2950 $ / 1 os. w willi dwuos.

Rosewood Mayakoba
Solidaridad, Playa del Carmen
• Nowoczesny ośrodek o niepowtarzalnym designie.
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z osobnym basenem.
• 3 restauracje, dania kuchni meksykańskiej, międzynarodowej.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3980 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Belmond Maroma Resort & Spa
Punta Maroma, Playa del Carmen
• Znajduje się na liście 100 najlepszych hoteli i ośrodków świata.
• Leży przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży.
• 3 baseny, Kinan SPA, centrum sportów wodnych.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2470 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

M
EKSYK

Viceroy Riviera Maya
Riviera Maya, Playa del Carmen
• Ukryty w Playa Xcalacoco, na obrzeżach Playa del Carmen.
• 41 luksusowych willi z basenami, wspaniałe spa.
• Basen w kształcie laguny, piaszczysta plaża.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3350 $ / 1 os. w willi dwuos.

Fairmont Mayakoba
Riviera Maya, Playa del Carmen
• 5 basenów, prywatny dostęp do plaży Playa del Carmen.
• Dania z grilla, owoce morza, sushi; bar w basenie.
• SPA Willow Stream, 18-dołkowe pole golfowe El Cameleon.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2990 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Grand Velas Riviera Maia
Solidaridad, Playa del Carmen
• Luksusowy hotel z dostępem do wspaniałej plaży.
• Ogromny basen, bujne ogrody, spa, strefa dla dzieci.
• 3 restauracje, dania kuchni meksykańskiej i śródziemnomorskiej.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3150 $ / 1 os. w apartamencie dwuos. 17



Tortuga Bay® Hotel
Punta Cana, Dominikana

Na terenie rezerwatu ekologicznego o powierzchni prawie 
4 hektarów znajduje się luksusowy Tortuga Bay® Hotel. 
Goście mieszkają w 30 luksusowych apartamentach 
zaprojektowanych przez słynnego Óscara de la Renta, 
który postarał się, by odzwierciedlały prawdziwą karaibską 
kulturę. Naturalne materiały, przestronne wnętrza i 
niezapomniane widoki czekają na wszystkich gości 
zwracających uwagę na wystrój. Posiłki przygotowywane 
są przez wielokrotnie nagradzane restauracje, w tym 
serwującą kuchnię śródziemnomorską słynną La Yola 
i Bamboo, w której przyrządza się dania z warzyw 
pochodzących z ekologicznych ogrodów. W Bamboo 
podawane są również potrawy ze skrzydlicy, gotowane 
w ramach programu wspierania równowagi lokalnego 
środowiska morskiego. W okolicach basenu goście mogą 
spróbować lokalnych przekąsek oraz zapalić ręcznie 
zwijane cygaro. Łowienie ryb na pełnym morzu, jazda 
konna i kite sailing to atrakcje dla szukających aktywnego 
wypoczynku. Najlepsi eksperci wyszkoleni w azjatyckich 
technikach oczekują na gości w strefach zabiegowych w Six 
Senses Spa (uznawanym za najlepsze w obu Amerykach), by 
pomóc im się zrelaksować.

Najważniejsze udogodnienia: 30 apartamentów w 13 
willach; 4 restauracje; basen; centrum fitness, rowery i 
kajaki, golf, łowienie ryb, eco-paddle surfing, kite sailing, 
tenis, jazda konna, jazda na segwayu; Six Senses Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2830 $ / 1 os.
w apartamencie dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Sandals Emerald Bay Golf,  
Tennis & Spa Resort   Bahamy 
• Najwyższej klasy eleganckie wille i apartamenty.
• 18-dołkowe pole golfowe, jedne z najlepszych na Karaibach. 
• 7 restauracji, 5 barów, 3 baseny, spa, piaszczysta plaża. 
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1950 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Spice Island Beach Resort
St. George’s, Grenada
• Ekologiczny hotel funkcjonujący w zgodzie z naturą. 
• Eleganckie 64 apartamenty z prywatnymi basenami.  
• 2 restauracje, piękne spa, zaciszny basen, klubik dla dzieci 
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3370 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Beaches Turks & Caicos Resort 
Villages & Spa    Providenciales
• Piękne widoki, radosna atmosfera, wakacje dla całej rodziny.
• 20 km plaży nad ciepłym turkusowym morzem.
• Place zabaw, park wodny, salony gier, dyskoteki.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2400 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

KARAIBY

Sandals Royal Plantation
Jamajka 
• Znany z dbałości o każdy najdrobniejszy szczegół.
• 74 willi z widokiem na ocean; usługi kamerdynera.
• 5 restauracji, 2 bary, 2 baseny, jacuzzi, pole golfowe.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1950 $ / 1 os. w apart. dwuos.

Sandals LaSource Grenada 
Resort & Spa   St. George’s, Grenada
• Pierwszy na świecie podwodny park rzeźb. 
• 257 pokoi i 4 wille, o  nowoczesnym designie  
• 10 restauracji, 6  barów, 5  basenów, 2 jacuzzi, piaszczysta plaża.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2100 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Amanyara
Providenciales, Turks & Caicos
• Egzotyczny raj z widokami na dziewiczą rafę koralową.
• Luksusowe pawilony i wille; restauracja, Beach Club; spa.
• Możliwość obserwowania migrujących wielorybów.
Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem i transferami
7 noclegów od 4900 $ / 1 os. w pokoju dwuos. 19



Six Senses Laamu
Laamu Atoll, Malediwy

Six Senses Laamu to ustronny raj otoczony wspaniałymi 
rafami koralowymi. Hotel znajduje się w południowej części 
atolu Laamu, zapewnia prawdziwy spokój i prywatność. 
Ten ekskluzywny hotel oferuje zakwaterowanie w 97 
ekologicznych, superluksusowych i przytulnych willach. 
Mają one powierzchnię od 108 do 730 m2 i oferują 
spektakularne widoki na ocean. Każda willa wyposażona 
jest w łóżko typu king size lub twin size, klimatyzację, 
37-calowy, płaski telewizor z telewizją satelitarną, minibar 
oraz łazienkę z prysznicem na świeżym powietrzu. 
Goście mogą spacerować boso po piasku, cieszyć się 
niepowtarzalnymi zachodami słońca, korzystać z 5 
restauracji lub zamówić prywatną kolację na plaży, a także 
zafundować sobie przyjemność w postaci masażu lub sesji 
medytacji.

Najważniejsze udogodnienia: 5 barów i restauracji, 
większość usytuowana na wodzie; ekskluzywne Six Senses 
Spa z 9 pokojami zabiegowymi z widokami na ocean lub 
ukrytymi pośród bujnej roślinności, pawilonem do zabiegów 
ajurwedyjskich, a także zajęciami fitness i jogi; rejsy o 
zachodzie słońca na spotkanie z delfinami,  nurkowanie i 
snurkeling, sporty wodne: surfing, wakeboard, narty wodne, 
kajaki, katamarany, windsurfing i stand up paddling; The 
Den – bezpłatny miniklub dla dzieci w wieku 3—11 lat, kino 
pod gwiazdami, biblioteka, luksusowy butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 2350 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej Lagoon Water

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort
Dhaalu Atoll, Malediwy

Ten wspaniały resort znajduje się na prywatnej wyspie, na 
którą można przylecieć hydroplanem z oddalonego o 45 
minut lotniska w Male. Hotel łączy nowoczesny desing ze 
współczesnym wzornictwem oraz z ogromnym uznaniem 
dla środowiska ekologicznego. Każda z 33 willi na plaży i 44 
willi nawodnych ma swojego lokaja, zaś na rodziny czekają 
wille z 3 sypialniami oraz prywatnymi przestronnymi 
tarasami z widokiem na wody Oceanu Spokojnego lub 
tropikalny ogród, który zapewnia spokój i intymność. 
Goście mogą delektować się potrawami w 6 różnych 
restauracjach i barach inspirowanych włoską, wschodnią 
i azjatycką kuchnią, a także tapas. Można również złożyć 
zamówienie lokajowi, który przyniesie je do willi. Na 
aktywnych czekają tu nie lada atrakcje w postaci sportów 
wodnych w Vommuli Dive & Water Centre, korty tenisowe, 
sala fitness oraz basen zewnętrzny o powierzchni 450 m2 
z fantastycznym widokiem na ocean. Dobre samopoczucie 
zagwarantowane jest podczas zabiegów w Iridium Spa, 
które położone jest nad wodą. Szum fal pozwala na pełny 
relaks i odpoczynek zmysłów. Dla dzieci przygotowane są 
gry, zabawy rozwijające kreatywność, nauka gotowania 
pod okiem szefów kuchni oraz nauka jogi, która pomaga 
dzieciom w skupieniu się.

Najważniejsze udogodnienia: prywatny lokaj; 6 restauracji 
i barów; kort tenisowy; możliwość uprawiania sportów 
wodnych takich jak: snorkeling, windsurfing, kajaki, 
wakeboarding; studio jogi, również dla dzieci; basen 
na świeżym powietrzu; rejsy na obserwacje delfinów; 
wspaniałe spa z Ayurwedą, zabiegami i kąpielą dla dwojga.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3450 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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MesaStila Resort
Magelang, Central Java
• Otoczony górami i bujnymi tropikalnymi ogrodami.
• 23 unikalne wille na terenie o powierzchni 22 hektarów.
• Wyjątkowe doznania w jedynym autentycznym Hammam Spa.
Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 450 $ / 1 os. w willi dwuos.

Plataran Borobudur Resort & Spa
Magelang, Central Java
• Znakomity widok na Wielką świątynię Borobudur.
• 21 nowoczesna willa z prywatnymi basenami.
•Spa, centrum jogi, szeroki zakres lokalnych atrakcji.
Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 700 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.
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Alila Ubud Hotel
Ubud, Bali
• Położony na wzgórzu w zielonej dolinie Ayung.
• 56 pokojów w 14 dwupiętrowych budynkach.
• Najlepsza w kraju restauracja; uzdrawiające spa.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 960  $ / 1 os. w pokoju dwuos.

The St. Regis Bali Resort
Nusa Dua, Bali
• Usytuowany przy plaży, otoczony przepięknym ogrodem.
• 123 apartamenty i wille, nowoczesne udogodnienia.
• Kamerdyner, restauracje i bary, spa, centrum fitness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2580 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Viceroy Bali Resort
Ubud, Bali
• Dobrze znany wymagającym podróżnikom.
• 25 willi z basenami i widokiem na rzekę Petanu.
• Joga, wycieczki, lekcje gotowania i tańca.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2850 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

IND
ONEZJA

Kupu Kupu Barong Villas  
& Tree Spa    Ubud, Bali
• Malowniczo położony wśród bujnej, tropikalnej zieleni.
• 39 odosobnionych, luksusowych willi z basenami.
• Spa w konarach drzew mango.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1200 $ / 1 os. w willi dwuos.

Rimba Jimbaran Bali by Ayana
Jimbaran, Bali
• Wielokrotnie nagradzany, pięciogwiazdkowy luksus.
• 282 nowoczesne, stylowe pokoje z pięknymi widokami.
• Bar i restauracja, jedno z najlepszych na świecie spa.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 890 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Mandapa, A Ritz Carlton Reserve
Ubud, Bali
• Idealne miejsce na relaks umysłu i ciała.
• 60 kameralnych willi i apartamentów.
• Basen, wellness & spa, 4 restauracje z widokami.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2390 $ / 1 os. w apartamencie dwuos. 23



Szanowni Podróżni i Drodzy Odkrywcy Świata,
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług 
szczególnie osoby, które nie znają jeszcze Luxury Travel. 
Oferujemy atrakcyjne bonusy i gratisowe dodatki, 
wynegocjowane specjalnie dla rezerwujących za 
pośrednictwem naszej firmy.

ZADZWOŃ i PORÓWNAJ, a nie będziesz zawiedziony!

Gorąco zapraszamy do naszego wyjątkowego biura, 
przy ul. Hożej 50/23 w Warszawie.

Luxury Travel
ul. Hoża 50/23 (parter) 
00-682 Warszawa 
Biuro czynne 
PN — PT w godz. 9.00–18.00 
SB w godz. 10.00–17.00 

E-mail: ltm@luxurytravel.pl 
Tel.: +48 22 392 60 16 / 19

Zamów bezpłatnie katalogi: 
Zima 2017/2018, Lato 2018!

www.nomadstory.pl 

Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykłe.

Już wkrótce w nowym  
serwisie internetowym!

Teraz możesz zamówić  
w naszym biurze bezpłatny

katalog z wyprawami.

Fot. Nomad Story

Luxury Travel Management Sp. z o.o. posiada LICENCJĘ nr 756 dla organizatorów turystyki, 
wydaną przez wojewodę mazowieckiego, oraz Polisę Ubezpieczeniową Signal Iduna nr 
M 208635, na sumę gwarancyjną 4 500 000,00 zł, czyli umowę ubezpieczenia kosztów powrotu 
klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na imprezę turystyczną.

Przedstawione w niniejszym mini-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, mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Luxury Travel.

www.luxurytravel.pl


