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PROGRAM KORZYŚCI, ZNIŻEK I PRIORYTETOWEGO 
PODRÓŻOWANIA Z LUXURY TRAVEL
Luxury Travel z wielką radością prezentuje Państwu unikalną listę idealnych na wakacje hoteli i ośrodków, 
gdzie liczyć Państwo mogą na wiele korzyści i darmowych udogodnień. 

To osobiście sprawdzona i urozmaicona oferta luksusowych hoteli w wielu krajach Europy i wyszukanych 
w odległych zakątkach świata. Proponujemy tym razem wypoczynek na eleganckich stokach Alp 
i w egzotycznej scenerii pięknych wysp. Gorąco zachęcamy do okrywania Filipin i Indonezji, posiadamy 
tam niezwykle ekskluzywną bazę hotelową, z dala od tłumów i masowych kurortów. 

Przedstawiamy Państwu wiele wartości dodanych do Waszych rezerwacji oraz liczne bonusy 
i gwarantujemy atrakcyjne ceny pobytu. Ze względu na długą współpracę z większością luksusowych 
ośrodków i sieci hotelowych oraz często osobiste relacje z właścicielami wielu niezależnych hoteli mamy 
dużą siłę przebicia umożliwiającą wynegocjowanie specjalnych stawek. 

Rezerwując pobyt za pośrednictwem Luxury Travel, Państwo otrzymać w pakiecie darmowe kolacje 
i noclegi oraz zniżki za wcześniejszą rezerwację.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura przy ulicy Hożej 50 w centrum Warszawy! 
Tel. +48 22 392 60 16 /19   E-mail: ltm@luxurytravel.pl

Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszym katalogu objęte są prawem autorskim. Ich kopiowanie 
i przedruk w jakiejkolwiek postaci, bez pisemnej zgody wydawcy, są zabronione. Wydawca dołożył 
wszelkich starań, aby zebrać prawidłowe i aktualne dane do niniejszej publikacji, jednak nie może dać 
gwarancji, że wszystkie informacje i ceny w niej zawarte będą aktualne również w przyszłości (podane 
ceny są cenami orientacyjnymi). Luxury Travel Management nie bierze żadnej odpowiedzialności 
za skutki wykorzystania zawartych w tym katalogu informacji ani za straty powstałe w wyniku zdarzeń 
losowych, takich jak: wojny, ataki terrorystyczne, pożary, kataklizmy, strajki itp.

Przedstawione w niniejszym katalogu propozycje (oferty turystyczne) nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa i nie są wiążące. Mają charakter wyłącznie 
informacyjny, mogą podlegać aktualizacji lub zmianie. Wszelkie informacje dotyczące hoteli otrzymano 
z ich własnych źródeł. Jednocześnie Luxury Travel nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowość 
i kompletność.

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

Ceny podane w katalogu są orientacyjne i dotyczą niskiego sezonu zimowego 
(1.10.2017—31.03.2018). W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt z biurem.

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



Diana Carter, 
Courchevel, Francja

Marek Mazur, 
Senegal

Monika Cebula, 
Kapsztad, RPA

Andrzej Tkaczow, Filipiny

Poznaj nasz zespół!

Czas na zwiedzanie
Jezioro Como, Włochy

Czas na relaks
Six Senses, Malediwy

Czas na gotowanie
Borgo Egnazia, Włochy

Czas na imprezę
Nikki Beach, St. Tropez

Czas na biznes, 
One&Only The Palm, Dubaj



Norbert Cebula, 
prowincja Syczuan, Chiny

Wiktor Gliński, Indonezja

Kinga Trzcionka, Malediwy

Agnieszka Wieliszewska, 
Porto Piccolo, Włochy

Alisa Nitsetska, 
jezioro Como, Włochy

Anna Kijo, 
Costa Brava, Hiszpania 

 Ela Strawa, 
Cminda Sameba, Gruzja

Davyd Gabin,  
Fethiye, Turcja

Piotr Klim,  
Mykonos, Grecja

Katarzyna Deptuła, 
Tajlandia

Krzysztof Zapletal,  
Desert Safari, Dubaj

Maciej Mirosz,  
Marbella, Hiszpania

Aleksandra Blumert, Capri, Włochy

Paulina Kurlandzka, 
Six Senses, Malediwy

Michał Sarniak,  
Marbella, Hiszpania

Andrzej Witkowski,   
Mongolia
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Na narty w Alpy!
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Le Blizzard Hotel
Val-d’Isère, Francja
• Eleganckie pokoje i apartamenty, restauracja i lounge bar.
• Świetny widok na góry lub miasteczko Val-d’Isère.
• Spa i centrum wellness z basenem, sauną i jacuzzi. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1560 €  / 1 os. w Mountain View Room

Hôtel Mont-Blanc
Chamonix, Francja
• Niedawno odnowiony, stuletni budynek.
• Wyrafinowany styl, jedynie 40 pokoi i apartamentów.
• Spa z łaźnią parową, sauną oraz salą fitness.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 920 € / 1 os. w Superior Room
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ALPY FRANCUSKIE

Hotel Alpaga
Megève, Francja
• Malowniczy widok na dolinę Val d’Arly i górę Mont Blanc.
• Wyjątkowa kuchnia, restauracja z gwiazdką Michelin.
• 22 pokoje, spa, centrum fitness, atrakcje dla dzieci. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1180 € / 1 os. w Classic Room

Hotel La Sivoliere
Courchevel 1850, Francja
• Położony bezpośrednio przy stokach narciarskich.
• Luksusowe zakwaterowanie w rodzinnej atmosferze.
• Kryty basen, łaźnia turecka, siłownia, ski-in & ski-out. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2240 € / 1 os. w Superior Room

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

Le Chabichou
Courchevel 1850, Francja
• Oferuje ski-in & ski-out, shuttle bus na stoki narciarskie.
• Pokoje i apartamenty urządzone w typowo alpejskim stylu.
• Restauracja hotelowa szczyci się 2 gwiazdkami Michelin. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1850 € / 1 os. w Comfort Room

Hôtel Annapurna
Courchevel 1850, Francja
• Wzniesiony na wyjątkowo dużej wysokości.
• Doskonale wyposażonych 58 pokoi i 12 apartamentów.
• Restauracja z unikalnym widokiem na góry, centrum spa. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1995 € / 1 os. w Standard Room

Hôtel de Charme Les Airelles
Courchevel 1850, Francja
• Bajkowy zamek w samym sercu kurortu narciarskiego.
• Wspaniałe wnętrza, obsługa na najwyższym poziomie.
• 3 restauracje i bar, spa, klubik dla dzieci. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 3750 € / 1 os. w Standard Valley Side Room
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Tel.: 22 392 60 16/19  |   ltm@luxurytravel.pl

Hotel Barrière Les Neiges
Courchevel 1850, Trzy Doliny, Francja
Ekskluzywny hotel położony w samym sercu kurortu 
Courchevel 1850. Jego goście mają dostęp do obszaru 
narciarskiego Trzech Dolin (Les Trois Vallées), gdzie 
można uprawiać rozmaite sporty zimowe, spróbować 
ekstremalnego heliskiingu lub udać się na 2-kilometrowy 
tor saneczkowy. Hotel oferuje Bernard Orcel Ski 
Room z ekskluzywnym sprzętem narciarskim, psie 
zaprzęgi i loty balonem. Stylowo urządzone pokoje 
i apartamenty posiadają balkony lub tarasy z widokiem 
na góry, a ich wystrój to połączenie tradycji i luksusu. 
Lokale gastronomiczne oferują kuchnię paryską, a także 
potrawy kuchni włoskiej i argentyńskiej. Po długim 
dniu spędzonym na stoku goście mogą zrelaksować się 
w basenie, odwiedzić spa Diane Barrière albo udać się 
do baru z muzyką na żywo. 

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje, bar, 42 
apartamenty i pokoje, opcja in-room dining, basen, 
instruktorzy narciarstwa, pilates, stretching, spa, Le 
Studio by Petit VIP dla dzieci, opiekunka do dzieci, 
prywatny salon projekcyjny, Ski Room Bernard Orcel, 
pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Superior Room
5 nocy od 2900 € / 1 os.

AL
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Voucher 100 € na pokój, ski-in i ski-out.



HÄSTENS PROFERIA

POZNAJ ŁÓŻKA HÄSTENS
i odkryj doskonały, naturalny sen

FULFI LL ING DREAMS SINCE 1852
 
HASTENS.COM

WARSZAWA DOMOTEKA  |   UL .  MALBORSKA 41 ,  03-286 WARSZAWA, 22 33 1 1  707

SOPOT  |   AL .  NIEPODLEGŁOŚCI  940,  81-861  SOPOT,  58 342 47 35

POZNAŃ  |   UL .  GŁOGOWSKA 265A,  60-104 POZNAŃ,  61  646 00 66

WARSZAWA – PUŁAWSKA  |   UL .  PUŁAWSKA 523,  02-844 WARSZAWA, 22 30 00 460 
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Tel.: 22 392 60 16/19  |   ltm@luxurytravel.pl

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-dołkowy mistrzowski stadion golfowy 
Andermatt został przystosowany do terenu alpejskiego. 

Najważniejsze udogodnienia: Centrum SPA i Wellness 
o powierzchni 2,400 metrów kwadratowych, 5 basenów, 
specjalne zajęcia z jogi i pilatesu, treningi z prywatnym 
instruktorem, 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
w Deluxe Room
7 noclegów od 1760 CHF / 1 os.
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ALPY W
ŁOSKIE

Nira Montana
La Thuile, Włochy
• W sercu europejskich gór, na wysokości 1441 m n.p.m. 
• Jazda na snowboardzie i nartach, trekking i rafting.
• Doskonały wybór dla rodzin z dziećmi. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 895 € / 1 os. w Junior Suite

Grand Hotel Courmayeur
Mont Blanc, Włochy
• 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 

Chalet Del Sogno
Madonna Di Campiglio, Włochy
• Ekologiczny hotel, bezpośrednio przy wyciągu narciarskim.
• Jedynie 18 elegancko urządzonych apartamentów.
• Nowoczesne centrum odnowy biologicznej. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 950 € / 1 os. w Junior Suite

Alpen Suite
Madonna Di Campiglio, Włochy
• Butikowy hotel, ok. 350 m od wyciągu narciarskiego.
• 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

Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa
Cortina D’Ampezzo, Włochy
• Centrum wellness i spa z basenem, sauną i łaźnią parową. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1380 € / 1 os. w Classic Room

Grand Hotel Savoia
Cortina D’Ampezzo, Włochy
• Mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku.
• Zaledwie 600 m od stacji kolejki linowej Faloria.
• Kryty basen, łaźnia parowa, sauna, spa i centrum fitness. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1370 € / 1 os. w Comfort Room
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Belmond Reid’s Palace 
Madera, Portugalia
• Najlepszy hotel na Maderze. 
• Pluszowy miś na powitanie, menu dla dzieci.
• Basen dla dzieci, kids club, atrakcje dla dzieci i nastolatków. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1050 € / 1 os. w Charming Room

Macdonald Monchique
Algarve, Portugalia
• Połączenie nowoczesnego designu i piękna natury.
• 190 luksusowych apartamentów.
• Udogodnienia dla rodzin: 2 klubiki dla dzieci, basen. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 760 € / 1 os. w Terrace King Suite

Villa Padierna Palace Hotel
Benahavís, Hiszpania
• Luksusowy hotel w stylu toskańskim.
• 130 elegancko urządzonych pokoi, 8 luksusowych willi.
• 3 restauracje i bar, 3 pola golfowe (18-dołkowe), spa. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1100 € / 1 os. w Deluxe Room

Puente Romano Beach Resort
Costa del Sol, Hiszpania
• Unikalne śródziemnomorskie widoki i ciepły klimat.
• Mistrzowski klub tenisowy, korty do paddle tenis.
• Fitness, sauna, aerobik, 3 baseny, sporty wodne. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1250 € / 1 os. w Junior Suite

The Ritz-Carlton, Abama
Guía de Isora, Teneryfa
• Zielona oaza z eleganckim kompleksem hotelowym.
• Laureat wielu prestiżowych nagród: 2* Michelin, najlepszy 
luksusowy resort spa. 12 restauracji i barów. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 995 € / 1 os. w Deluxe Room Ocean View

Gran Hotel Bahia Del Duque
Costa Adeje, Teneryfa
• Należy do ulubionych miejsc pobytu wielu podróżników.
• Zaprojektowany w stylu XIX-wiecznego pałacu.
• 6 basenów, studio wellness, 2 korty tenisowe. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1550 € / 1 os. w Ocean View Room
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BLISKO I CIEPŁO
Czarter luksusowego jachtu
Morze Czerwone
Relaksując się, z lampką szampana w dłoni, na pokładzie 43- 
-metrowego luksusowego jachtu Seven Spices, będą mogli 
Państwo podziwiać widoki Morza Czerwonego. Oferuje on 
eleganckie, wyłożone egzotycznym drewnem, przestronne 
kabiny, dostosowane do zakwaterowania 18 pasażerów. 
Międzynarodowa załoga jest gotowa zrealizować Państwa 

potrzeby, do dyspozycji pozostaje prywatny kucharz. 
Podczas rejsu można nurkować i uprawiać kite surfing. Sześć 
wspaniałych apartamentów, zapierające dech w piersiach 
widoki, przepyszne wyżywienie i pełne wyposażenie 
oraz najwyższej klasy usługi pozwolą Państwu cieszyć się 
niezmąconym relaksem na pokładzie jachtu Seven Spices.

The Oberoi
Sahl Hasheesh, Egipt
• Prywatna piaszczysta plaża, bogaty podwodny świat.
• Zachwyca elegancką zabudową w stylu arabskim.
• Centrum nurkowe, spa, 3 restauracje i bar. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1350 $ / 1 os. w Deluxe Suite 

Kempinski 
Soma Bay, Egipt
• Piaszczysta plaża, liczne sporty wodne,
• Siłownia, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, pokoje zabiegowe.
• Pole golfowe, 4 korty tenisowe, hala do squasha. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1050 $ / 1 os. w Laguna Club Room
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Tel.: 22 392 60 16/19  |   ltm@luxurytravel.pl

NOWOŚĆ! Statek Zafiro 
— luksusowy rejs po Amazonii!
Rezerwat Narodowy Pacaya-Samiria, 
Amazonia, Peru
Pływający po Amazonce pięciogwiazdkowy hotel Zafiro 
zabierze gości w fascynujący rejs przez Rezerwat 
Narodowy Pacaya-Samiria. Podczas tej magicznej 
podróży podziwiać można wiele fascynujących zwierząt 
i roślin, takich jak lilia amazońska, harpia wielka, jaguar, 
różowy delfin, leniwiec, a także niezliczone gatunki 
motyli, ryb i ptaków. Na gości czeka tu wiele atrakcji, 
m.in. pływanie z delfinami, łowienie piranii podczas 
zachodu słońca, tropienie aligatorów, wyprawy w głąb 
dżungli i obserwacja ptaków. Profesjonalni przewodnicy 
wprowadzą gości w tajemniczy świat Amazonii, co 
pozwoli im lepiej poznać historię rezerwatu oraz tradycje 
i kulturę mieszkającej tu ludności. Statek oferuje 19 
luksusowych apartamentów z prywatnymi łazienkami, 
klimatyzacją, olbrzymimi oknami oraz tarasami. 

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne spa 
z gabinetem do masażu, jacuzzi na świeżym powietrzu, 
klub fitness, siłownia, Dining Room, Outdoor Lounge 
na świeżym powietrzu, Indoor Bar & Lounge, szeroka 
oferta wycieczek z możliwością ustalenia indywidualnej 
trasy, butik. 

Rejsy luksusowym statkiem Zafiro odbywają się przez 
cały rok. Proponowane są rejsy 4-dniowe (w wybrane 
środy), 5-dniowe i 8-dniowe (w wybrane soboty). Statek 
oferuje 4 typy zakwaterowania: First Deck Suite, Second 
Deck Suite with Balcony, Master Suite oraz Zafiro Suite.

Przykładowa cena 4-dniowego rejsu
w dwuosobowej kabinie First Deck Suite
od 3100 $* / 1 os. 

AM
ER

YK
A

* Cena zawiera wszystkie posiłki, napoje bezalkoholowe oraz piwo 
na pokładzie statku, wycieczki, transfery z/na lotnisko.
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Tel.: 22 392 60 16/19  |   ltm@luxurytravel.pl
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Nobu Hotel Miami Beach
Miami Beach, Floryda, USA
Zaprojektowany przez Davida Rockwella Nobu Hotel 
Miami Beach należy do kilku znanych osobistości: 
szefa kuchni Nobu Matsuhisa, aktora Roberta De 
Niro, hollywoodzkiego producenta Meira Tepera 
i australijskiego przedsiębiorcy Jamesa Packera. 206 
pokoi i apartamentów wyposażono w drewniane 
meble wykonane w technice live edge, czarno-białe 
fotografie japońskich krajobrazów oraz oświetlenie w 
formie lampionów. Znajduje się tu najpopularniejsza w 
Miami Beach japońska restauracja Nobu Miami, gdzie 
szef kuchni Nobu Matsuhisa odważnie wykorzystuje 
nowe smaki i techniki, restauracja Heleny Henderson 
Malibu Farm oraz bar Nobu z muzyką na żywo. Goście 
mogą uprawiać sporty wodne, odwiedzić nowoczesne 
centrum fitness albo zrelaksować się w spa i nad jednym 
z czterech basenów. 

Najważniejsze udogodnienia: 206 pokoi i apartamentów, 
2 restauracje i bar, 4 baseny, 2 jacuzzi, centrum fitness, 
sporty wodne, jachting, spa, butik, zajęcia dla dzieci, 
kompleksowa organizacja ślubów, centrum biznesowe, 
wypożyczalnia samochodów, konsjerż.

Przykładowa cena ze śniadaniami 
w Nobu Deluxe King
7 noclegów od 1900 $ / 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade z Nobu Deluxe Room na Nobu Bay 
View *.

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu, nie dotyczy świąt 
oraz wydarzeń specjalnych określonych przez hotel.
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Viceroy Riviera Maya
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• Położony przy plaży, otoczony lasami tropikalnymi.
• 41 eleganckich willi z prywatnymi basenami. 
• Spa nad morzem, zajęcia jogi na plaży, siłownia, basen. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1950 $ / 1 os. w Luxury Villa

Banyan Tree Mayakoba
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• Ekskluzywna oaza relaksu i komfortu.
• Przestronne wille z prywatnymi basenami.
• Światowej sławy Banyan Tree Spa, sauna, siłownia, joga. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2490 $ / 1 os. w Bliss Pool Villa

Grand Velas Riviera Maya
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• Luksusowy hotel z dostępem do niebiańskiej plaży.
• Ogromny basen, bujne ogrody, spa, strefa dla dzieci.
• Dania kuchni meksykańskiej oraz śródziemnomorskiej. 

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2890 $ / 1 os. w Zen Gran Suite Nature View

Fairmont Mayakoba
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• 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. 

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1850 $ / 1 os. w Fairmont Room

Belmond Maroma Resort & Spa
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• Znajduje się w rankingu 100 najlepszych ośrodków świata.
• Leży przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży. 
• 3 baseny, Kinan Spa, centrum sportów wodnych. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1600 $ / 1 os. w Ocean View Room

Rosewood Mayakoba
Cancún-Playa del Carmen, Meksyk
• Nowoczesny ośrodek o wspaniałym designie.
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z osobnym basenem.

Przykładowa cena ze śniadaniami, kolacjami  
oraz prywatnym transferem z /na lotnisko
7 noclegów od 3750 $ / 1 os. w Lagoon Studio Suite

AM
ER

YK
A
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Hotel Xcaret México
Playa del Carmen, Riviera Maya, Meksyk
Luksusowy hotel Xcaret México położony jest 
pomiędzy mistyczną dżunglą porastającą Riviera Maya 
i turkusowymi wodami Morza Karaibskiego. Program 
ALL-FUN INCLUSIVE® gwarantuje gościom udział 
w wycieczkach i bezpłatne korzystanie z parków 
rozrywki Xcaret Group. Hotel oferuje 900 apartamentów 
w pięciu casas, urządzonych w nowoczesnym stylu, 
z meksykańskimi elementami. Wszystkie apartamenty 
mają jacuzzi, prysznice, balkony wyposażone w hamaki 
w stylu meksykańskim oraz zapierające dech w piersiach 
widoki. Hotel posiada trzy siłownie, korty do tenisa 
i oferuje codzienne sesje jogi. Muluc Spa oferuje zabiegi 
wykonywane w naturalnych podziemnych jaskiniach, 
saunę w temazcal, hydroterapię i salon relaksacyjny. 18 
przytulnych restauracji i barów serwuje dania kuchni 
meksykańskiej i międzynarodowej. 

Najważniejsze udogodnienia: 900 apartamentów, 10 
restauracji i 8 barów, basen, 3 siłownie, korty do tenisa 
i padla, udział w wycieczkach i korzystanie z parków 
rozrywki Xcaret Group, spa i salon piękności, sale 
konferencyjne, butik i sklep z upominkami, kluby dla 
dzieci i nastolatków.

Przykładowa cena All Inclusive
w Room Premier Adults Ocean Front
7 noclegów od 2850 $ / 1 os. 

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

* W zależności od dostępności
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KA
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IB
Y Najlepsze hotele na Karaibach

Casa de Campo Resort & Villas
La Romana, Dominikana
• Kompleks golfowy położony nad rajskimi plażami.
• 185 pokoi i apartamentów, wille z prywatnymi basenami.
• Pola golfowe, korty tenisowe, boiska do gry w polo. 

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2850 $ / 1 os. w Elite Patio

Eden Roc Boutique Suites
Cap Cana, Dominikana
• Usytuowany w prywatnej części Cap Cana. 
• Przestronne apartamenty i wille z prywatnymi basenami.
• Jedno z najlepszych pól golfowych na Dominikanie. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2800 $ / 1 os. w Luxury Pool Junior Suite
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KARAIBY

Spice Island Beach Resort
St. George’s, Grenada
• Ekologiczny hotel funkcjonujący w zgodzie z naturą. 
• 64 apartamenty z prywatnymi basenami, piękne spa.  

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3370 $ / 1 os. 
w Oleander Garden View Suite

Sandals LaSource Grenada
St. George’s, Grenada
• Na Grenadzie znajduje się podwodny park rzeźb. 
• 257 pokoi i 4 wille, o  nowoczesnym designie.
• 10 restauracji, 6  barów, 5  basenów, piaszczysta plaża. 

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2100 $ / 1 os. w Pink Gin Beachfront Room

Beaches Turks & Caicos Resort
Providenciales, Turks & Caicos
• 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 Caribbean Honeymoon Grande Luxe Room

Amanyara
Providenciales, Turks & Caicos
• Luksusowe pawilony i wille, eleganckie spa.
• Możliwość obserwowania migrujących wielorybów. 

Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem, transferem 
z/na lotnisko (PLS) oraz z 2 masażami
7 noclegów od 5300 $ / 1 os. w Pavilion

Sandals Emerald Bay Golf, 
Tennis & Spa Great Exuma, Bahamy
• Pole golfowe należące do najlepszych na Karaibach. 
• 7 restauracji, 5 barów, 3 baseny, spa, piaszczysta plaża. 

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1950 $ / 1 os.  
w Beach House Club Level Junior Suite

Sandals Royal Plantation
Jamajka 
• 74 wille 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 Plantation Oceanfront Butler Suite
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Eskaya Beach Resort & Spa
Wyspa Panglao, Bohol, Filipiny
Luksusowy hotel Eskaya Beach Resort & Spa otoczony 
jest cudami natury. Jego idealne położenie pośród 
bujnych, tropikalnych ogrodów, w pobliżu rzeki Loboc, 
Wzgórz Czekoladowych oraz licznych zabytków 
architektury sprawia, że jest to idealne miejsce 
na wypoczynek. Na sąsiednich wyspach, Balicasag 
i Pamilacan, goście mogą nurkować i obserwować 
wieloryby. W hotelu można ponadto zagrać w siatkówkę 
plażową, badmintona, szachy oraz uprawiać sporty 
wodne. 24 świetnie urządzonych willi (tzw. balai) 
odznacza się lokalną, rustykalną architekturą. 
Wszystkie zapewniają pełen komfort, mają bambusowy 
dach, basen oraz spektakularne widoki na morze 
i ogrody. Wykwintna restauracja Lantawan serwuje 
pyszne lokalne i międzynarodowe dania, którymi 
można delektować się w willi, przy basenie lub na plaży, 
podziwiając wspaniały widok. Handuraw Spa oferuje 
filipińskie i azjatyckie zabiegi wykorzystujące elementy 
terapii dźwiękiem, dotykiem i kolorem. 

Najważniejsze udogodnienia: filipińskie i azjatyckie 
zabiegi w Handuraw Spa, basen bez krawędzi, prywatne 
baseny, jacuzzi, restauracja Lantawan oferująca dania 
lokalne i międzynarodowe, bar swim-up, posiłki 
na świeżym powietrzu, sporty wodne, wycieczki, 
codzienne sprzątanie, opiekunka do dziecka, usługi 
pralnicze, całodobowy room service, budzenie.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Deluxe Villa with Private Pool
7 noclegów od 1950 $ / 1 os. 

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 60-minutowy masaż ciała.
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Crimson Resort and Spa Boracay
Boracay, Aklan, Filipiny
Tropikalny raj położony na egzotycznej wyspie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu 20 
najlepszych wysp na świecie według magazynu „Condé Nast Traveler” w 2016 roku. Resort 
składa się z wygodnych i przestronnych pokoi, w tym jednego Presidential Suite, i 22 willi 
z basenami. Zarówno pokoje, jak i wille powstały z tradycyjnych materiłów, a, a ich wystrój łączy 
elementy współczesnej architektury i filipińskich wzorów. Goście mogą zaznać ekscytującego 
życia nocnego w klubie nocnym Azure Beach Club, który oferuje wiele doskonałych dań 
i napojów. Innowacyjne Aum Spa to miejsce, gdzie odzyskać można równowagę i zregenerować 
się podczas ekskluzywnych zabiegów i masaży. 

Najważniejsze udogodnienia: 192 pokoje, w tym 1 Presidential Suite, i 22 wille z basenami, 
restauracje i bary, prywatna plaża, basen, centrum rozrywki i miniklub dla dzieci Cromzone, 
centrum fitness, Aum Spa, sporty wodne, kapliczka i pawilon ślubny, sala balowa, wycieczki.

Otwarcie hotelu planowane jest na IV kwartał 2017 roku!

Crimson Resort and Spa Mactan
Mactan, Cebu, Filipiny
Goście tego sześciohektarowego ośrodka mogą odkrywać piękne rezerwaty morskie albo 
udać się do pobliskiego Cebu z licznymi zabytkami takimi jak Bazylika Dzieciątka Jezus i Krzyż 
Magellana, salonami meblarskimi słynnych projektantów i centrami handlowymi. W pobliżu 
resortu znajduje się także wiele klubów golfowych i innych ośrodków rekreacyjno-sportowych. 
Hotel posiada luksusowe wille z prywatnymi basenami i komfortowe pokoje urządzone 
w nowoczesnym stylu azjatyckim. W spa oferowane są różne zabiegi łączące nowoczesne 
i starożytne techniki, oparte na starannie dobranych kosmetykach najwyższej jakości.  

Najważniejsze udogodnienia: 40 willi i 250 pokoi, 3 restauracje i bary, Azure Beach Club, 
prywatna plaża, basen bez krawędzi, Aum Spa, sala balowa, lokale przy plaży i w ogrodzie, joga, 
centrum fitness, wycieczki, sporty wodne, basen i miniklub dla dzieci, pokoje konferencyjne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3350 $ w Private Pool Villa (maks. 3 osoby)

AZJA
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Huma Island Resort & Spa
Huma, Palawan, Filipiny
Hotel położony na północnym krańcu wyspy Palawan 
w otoczeniu białych plaż i bujnego lasu deszczowego. 
Znajdują się tu wille przy plaży i wille nawodne 
z prywatnymi jacuzzi i nowoczesnymi udogodnieniami. 
Ośrodek oferuje wycieczki na wiele okolicznych wysp, 
takich jak Black Island z trzema małymi jaskiniami, 
Calumbuyan z ogrodami koralowymi, Calauit z 
rezerwatami przyrody. Wyspa Huma jest z kolei 
doskonałym miejscem, by przeżyć niezapomniane 
przygody podczas nurkowania w niezwykłych miejscach, 
np.  w pobliżu rafy wokół wyspy, w ogrodach koralowych 
oraz między tajemniczymi wrakami. Na hotelowym 
terenie goście mają okazję wędkować, strzelać z łuku lub 
udać się na wspinaczkę skałkową. Aby utrzymać formę, 
mogą skorzystać z centrum fitness i zajęć jogi. Hotel 
oferuje basen bez krawędzi, bibliotekę i rejsy o zachodzie 
słońca. Spa Kapuruan posiada łaźnię turecką i pierwsze 
na Filipinach pawilony ze szklaną podłogą, gdzie podczas 
azjatyckich zabiegów podziwiać można kolorowe życie 
morskie. Lokale gastronomiczne serwują wyśmienite 
potrawy kuchni libańskiej, włoskiej i azjatyckiej.  

Najważniejsze udogodnienia: 81 willi, 6 lokali 
gastronomicznych, basen bez krawędzi, jacuzzi 
na świeżym powietrzu, spa, centrum nurkowe, pawilon 
do jogi, centrum fitness, sporty wodne: nurkowanie 
z rurką, kajaki, żeglowanie katamaranem, narty wodne, 
wędkowanie; wspinaczka skałkowa, łucznictwo, butik, 
biblioteka, miniklub dla dzieci, wycieczki.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Water Villa
7 noclegów od 3200 $ / 1 os.
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Nihiwatu
Wanokaka, Sumba, Indonezja
Luksusowy hotel Nihiwatu położony jest na wyspie 
Sumba, 400 km na wschód od Bali. W 2016 roku hotel 
uznany został za najlepszy na świecie przez magazyn 
„Travel & Leisure”. To magiczne miejsce, wypełnione 
cudami natury, gdzie korzystając z luksusowych 
udogodnień, można poznać starannie kultywowane 
tradycje i kulturę wyspy. 28 willi z widokiem na ocean 
posiada panoramiczne okna, ogrody, strefy jadalne 
na świeżym powietrzu, tarasy i prywatne baseny. Hotel 
oferuje wiele atrakcji, takich jak surfing, wędkarstwo, 
zwiedzanie zabytków, tradycyjnych wiosek i fabryki 
czekolady Chris & Charly’s. Goście mogą ponadto 
wybrać się na piknik pod wodospadem, relaksować 
się pod palmami na plaży Nihi Oka oraz delektować 
indonezyjskimi i międzynarodowymi potrawami 
w czterech wykwintnych restauracjach i barach. 
Hotel Nihiwatu oferuje także wyjątkowe Nihi Oka Spa 
Safari oraz pawilon do jogi, gdzie zajęcia, grupowe lub 
indywidualne, odbywają się na świeżym powietrzu. 

Najważniejsze udogodnienia: 28 willi i 33 pokoje, 
prywatna plaża o długości 2,5 km, 4 restauracje i bary, 
ekskluzywne Nihi Oka Spa Safari, pawilon do jogi 
oferujący zajęcia grupowe i indywidualne, piesze 
wycieczki, rowery górskie, jazda konna, sporty wodne: 
narty wodne, surfing, nurkowanie, SUP, wędkarstwo 
itd., lekcje gotowania, Kids Pony Club, fabryka czekolady 
Chris & Charly’s, usługi kamerdynera, opiekunka 
do dziecka.

Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem
w Sumba 1-Bedroom Villa
7 noclegów od 3150 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Romantyczna kolacja dla 2 osób*.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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The Royal Purnama
Sukawati, Gianyar, Bali, Indonezja
Hotel położony jest tuż przy majestatycznej plaży Pantai 
Purnama, na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali. 
To wyjątkowe miejsce oferuje gościom wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu, od niespiesznych spacerów 
pośród plantacji przez wycieczki do licznych świątyń 
i wyprawy na lokalne targi po rejsy na pobliskie wysepki. 
Plaża Purnama pokryta jest czarnym, wulkanicznym 
piaskiem, który słynie ze swoich leczniczych właściwości 
i jest wykorzystywany podczas zabiegów w Black 
Sand Spa. Wnętrza 48 luksusowych apartamentów 
i willi z basenami stanowią harmonijne połączenie 
nowoczesnej balijskiej architektury z romantycznymi 
elementami. Hotelowa restauracja Standing Stones 
ma wspaniały widok na morze i oferuje menu złożone 
z wyśmienitych  balijskich, azjatyckich i kontynentalnych 
potraw. Ponadto goście luksusowego hotelu The Royal 
Purnama mogą korzystać z wielu udogodnień, takich jak 
jacuzzi, kryty i odkryty basen, siłownia, biblioteka i butik, 
podziwiać liczne znajdujące się w pobliżu zabytki oraz 
poznawać bogatą kulturę regionu.  

Najważniejsze udogodnienia: 48 luksusowych willi 
i apartamentów, basen, restauracja Standing Stones, 
Garden & Beach Lounge, lekcje gotowania z szefem 
kuchni, spa, klub fitness, zajęcia jogi, praktyka medytacji, 
jeździectwo, wędkarstwo, nurkowanie, wycieczki, ogród, 
butik, galeria sztuki, konsjerż, pralnia, codzienne 
sprzątanie pokoju.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Cempaka Pool Villa
7 noclegów od 996 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 60-minutowy masaż (balinese), popołudniowa 
herbata przy basenie*.

* Pobyt przez minimum 3 noce
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Plataran Menjangan  
Resort & Spa
Singaraja, Bali, Indonezja
Położony w Parku Narodowym West Bali, hotel 
Plataran Menjangan otoczony jest lasem i ma widok na 
ocean. Oferuje zakwaterowanie w tradycyjnych willach 
joglo z prywatnymi basenami, tarasem i ogrodem — 
idealnym, by poczytać książkę, zorganizować piknik 
albo romantyczną kolację przy świecach. Plataran 
Menjangan to najlepszy wybór dla wszystkich, którzy 
kochają obcowanie z naturą. Hotel dysponuje dwiema 
luksusowymi łodziami Plataran Menjangan Yacht 
oraz Plataran Private Bali. Goście mogą wybrać się 
na całodniowy rejs (Full Day Cruise) lub rodzinny 
rejs o zachodzie słońca (Family Sunset Cruise), 
podczas których będą podziwiać zapierające dech 
w piersiach widoki i zażywać kąpieli słonecznych. 
Także na miłośników sportów wodnych czeka tu wiele 
atrakcji. Okoliczne wody stwarzają doskonałe warunki 
do nurkowania, snurkowania, pływania kajakiem. 
Octagon Ocean Club to z kolei doskonałe miejsce, 
by delektować się wyśmienitą kuchnią. Hotel oferuje 
także szereg relaksujących zabiegów spa i ma basen bez 
krawędzi. 

Najważniejsze udogodnienia: 17 willi, 2 restauracje, 
prywatna plaża, basen bez krawędzi, nurkowanie, kajaki, 
rowery, prywatne molo, luksusowe łodzie: Plataran 
Private Bali i Plataran Menjangan Yacht, spa, room 
service, parking, konsjerż, recepcja czynna całą dobę, 
Nirwana Courtyard, wieża do obserwacji oceanu, plac 
zabaw dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w One Bedroom Forest Villa
7 noclegów od 1280 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 60-minutowy masaż.
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AZJA

Plataran Canggu Bali  
Resort & Spa
Kuta, Bali, Indonezja
Wyróżniający się niezwykłą balijską gościnnością, hotel 
Plataran Canggu Bali otoczony jest bujnymi ogrodami 
i znajduje się w pobliżu plaży Echo Beach oraz wielu 
popularnych restauracji, kawiarni i sklepów. Każda 
z 19 stylowo urządzonych willi posiada tradycyjny 
dach ze strzechy, rzeźbione drzwi oraz malowniczy 
ogród. Padma Spa zapewnia doskonałe warunki, by 
wyciszyć się i zregenerować siły witalne. Znajdują się 
tu przestronne gabinety zabiegowe oraz komfortowe 
strefy relaksacyjne. W centrum ośrodka położona jest 
restauracja Teras Canggu, gdzie skosztować można 
wykwintnych dań, takich jak klopsy z homara (Lobster 
Bakso) czy faszerowane prosię (Babi Guling). Hotel 
oferuje wyjątkowe atrakcje na miejscu i wiele wycieczek 
fakultatywnych ukazujących codzienne życie na Bali 
i lokalną kulturę. Goście mogą poznać sekrety tutejszej 
kuchni podczas warsztatów gotowania tradycyjnych 
potraw albo uczestniczyć w pokazach balijskiego 
tańca. Tym, którzy dbają o zdrowie i sylwetkę, hotel 
oferuje specjalne programy utraty wagi i oczyszczania 
organizmu, a także trening na siłowni i jazdę na rowerach. 

Najważniejsze udogodnienia: 19 willi, restauracja i bar, 
2 baseny, warsztaty gotowania tradycyjnych balijskich 
potraw, spa, wycieczki fakultatywne, siłownia, joga, 
rowery, programy utraty wagi oraz kuracje oczyszczające 
organizm, przedstawienia i pokazy taneczne, Aurora 
Open Deck, Lobby Lounge, recepcja czynna całą dobę, 
całodobowy room service.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w One Bedroom Garden Villa
7 noclegów od 745 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 60-minutowy masaż.
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Plataran Borobudur  
Resort & Spa
Magelang, Jawa Środkowa, Indonezja
Otoczony bujnym, zwrotnikowym lasem, luksusowy 
obiekt Plataran Borobudur położony jest na wzgórzach 
w wiosce Tanjungan na Jawie Środkowej. Goście mogą 
korzystać z wielu atrakcji oferowanych na terenie 
ośrodka, odkrywać okoliczne wioski, jeździć na rowerze, 
konno lub na słoniu albo wybrać się na wyprawę jeepem. 
Hotel posiada 21 luksusowych willi wyposażonych 
w łóżka małżeńskie, przestronne łazienki oraz prywatne 
baseny otoczone ogrodami z widokiem na buddyjską 
świątynię Borobudur i wzgórza Menoreh. Znajduje 
się tu szereg znakomitych lokali gastronomicznych 
serwujących doskonałą kuchnię międzynarodową 
i indonezyjską. Padma Spa z kamiennymi wannami 
to idealne miejsce na odzyskanie spokoju ducha, 
równowagi i sił witalnych. Hotel Plataran Borobudur 
oferuje ponadto basen, studio fitness, klub jogi oraz 
centrum kongresowe The Heritage Convention Centre 
mogące pomieścić nawet 500 osób. 

Najważniejsze udogodnienia: 21 willi z prywatnymi 
basenami, 2 lokale gastronomiczne, basen, klub fitness, 
jazda konna, kolarstwo, klub jogi, spa, The Heritage 
Convention Centre, Patio Lobby Deck, Putri Dewi Open 
View, przejażdżki jeepem, wycieczki, ogród, recepcja 
czynna całą dobę.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Garden Plunge Pool Villa
7 noclegów od 1640 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 60-minutowy masaż.



ltm
@

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

27

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

AZJA

Plataran Komodo Beach 
Resort & Spa
Labuan Bajo, wyspa Flores, Indonezja
Jest to jedyny luksusowy ośrodek w Labuan 
Bajo. Położony przy prywatnej plaży, oferuje 12 
luksusowych willi w tradycyjnym indonezyjskim 
stylu. Wszystkie wille otoczone są bujną tropikalną 
roślinnością i rozciągają się z nich widoki na Morze 
Flores. Szum fal delikatnie rozbijających się o brzeg 
ukołysze gości do snu. Dwie wykwintne restauracje 
na świeżym powietrzu serwują wyśmienite dania 
kuchni indonezyjskiej i międzynarodowej. Zwrócone 
ku turkusowym wodom Zatoki Waecicu Padma Spa 
proponuje wiele ekskluzywnych zabiegów opartych 
na lokalnych ziołach i naturalnych produktach — 
od relaksujących masaży po intensywne programy 
oczyszczania organizmu. Plataran Komodo dysponuje 
czterema luksusowymi łodziami, którymi goście popłyną 
do najpiękniejszych miejsc do nurkowania, a także wielu 
atrakcji turystycznych. W okolicy podziwiać można 
wapienne jaskinie Batu Cermin, imponujący wodospad 
Cunca Rami, kanion Cunca Wulang oraz słynne warany 
z Komodo. Hotel oferuje ponadto plac zabaw dla dzieci 
oraz zajęcia sportowe dla całej rodziny. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 willi, 2 restauracje i bar, 
prywatna plaża z licznymi udogodnieniami, plac zabaw 
dla dzieci, siłownia, kajaki, snurkowanie i nurkowanie, 
paddle board, joga i medytacja, rowery, spa, Plataran 
Water World, 4 łodzie — Plataran Private Cruises, 
trekking, przedstawienia i pokazy taneczne, wycieczki 
fakultatywne, recepcja czynna całą dobę.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Deluxe Beach Front Villa
7 noclegów od 1650 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 60-minutowy masaż.
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Plataran Phinisi Felicia
Labuan Bajo, Małe Wyspy Sundajskie 
Wschodnie, Indonezja
Plataran Phinisi Felicia to największa łódź floty Plataran 
Private Cruises, zacumowana przy plaży Waecicu 
w Labuan Bajo. Żaglowiec zabierze gości do najbardziej 
spektakularnych miejsc w Indonezji, takich jak wyspy 
Rinca, Komodo, Kanawa i Sabolon, a także Manta Point 
i Różowa Plaża. Legendarna łódź phinisi dysponuje 
sześcioma luksusowymi kabinami sypialnymi, w pełni 
wyposażoną kuchnią, salonem z barem i zadaszonym 
pokładem ze stołem jadalnym. Podczas trzydniowych 
rejsów pod okiem kompetentnej i przyjaznej załogi 
goście zobaczą legendarne warany z Komodo, będą 
nurkować z mantami i żółwiami, podziwiać piękne rafy 
koralowe i zapierające dech w piersiach zachody słońca 
oraz delektować się smacznymi posiłkami i napojami. 

Najważniejsze udogodnienia: 6 klimatyzowanych kabin 
z łazienkami, duży stół jadalny na otwartym pokładzie, 
jadalnia i salon z barem, płaskim telewizorem i systemem 
kina domowego, mostek, 2 duże, częściowo odkryte 
pokłady wyposażone w leżaki i sofy, nurkowanie 
i snurkowanie, sprzęt bezpieczeństwa, spa na pokładzie.

AZ
JA
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AZJA
Alila Purnama
Komodo & Raja Ampat, Indonezja
Jedna z najbardziej luksusowych tradycyjnych łodzi spośród pływających 
po wodach Azji. Zapewnia ultranowoczesne i relaksujące zakwaterowanie 
dla maksymalnie dziesięciu osób. 46-metrowa Alila została ręcznie 
zbudowana tradycyjną metodą przez szkutników południowego Celebes 
w Indonezji. Ma trzy pokłady. Meble wykonano z drewna tekowego, 
rattanu i innych lokalnych materiałów. Na łodzi jest pięć dobrze 
wyposażonych apartamentów, wszystkie klimatyzowane, z łóżkami typu 
queen-size, łazienką z prysznicem, oddzielnym WC, dużą szafą i biurkiem. 
Master Suite oferuje duże panoramiczne okno z widokiem na ciągle 
zmieniające się krajobrazy. W łazience znajduje się prysznic, wanna, 
dwie umywalki i oddzielna toaleta oraz duży taras słoneczny z leżakami 
i kanapą. Udogodnienia: nurkowanie i własne centrum PADI, zabiegi spa 
z licencjonowanym masażystą, restauracja i bar.

Kierunki:

Park Narodowy Komodo — założony w 1980 roku w celu ochrony słynnych 
Komodo dragons, czyli największych waranów świata. Park Komodo 
zamieszkuje około 6000 tych zwierząt, w 1991 roku został wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położony jest w południowo-
-wschodniej Indonezji, między wyspami Sumbawą i Flores. Obejmuje pięć 
głównych wysp: Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang i Nusa Kode, oraz liczne 
mniejsze wysepki.

Wyspy Raja Ampat — to archipelag w indonezyjskiej prowincji Papua 
Zachodnia, a jednocześnie morski park narodowy. Składa się z czterech     
głównych wysp: Waigeo, Misool, Salawati i Batanta, oraz 1500 mniejszych. 
Raja Ampat to idealne miejsce do podziwiania tętniącego życiem oceanu 
i jedno z najpiękniejszych miejsc do nurkowania. Badania naukowe 
przeprowadzone w 2001 roku doprowadziły do odkrycia blisko 1000 
nieznanych wcześniej gatunków ryb. 

Pływanie z rekinem wielorybim w zatoce Cendrawasih — najnowsza 
atrakcja i niezapomniane przeżycia w północnej części indonezyjskiej 
prowincji Papua Zachodnia (14 000 km²), uznanej w 2002 roku za Morski 
Park Narodowy. Podczas nurkowania spotkać będzie można rekina 
wielorybiego, delfiny, żółwie morskie oraz różne gatunki ryb. Wody tego 
regionu kryją ponadto  wiele wraków z czasów II wojny światowej, m.in. 
duże statki bojowe i samoloty ratownicze.

Przykładowa cena zawiera koszt wyżywienia, wycieczek, 
nurkowania i uprawiania innych sportów wodnych
rejs 6-dniowy w kabinie dwuosobowej od 7089 $ / 1 os.
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The Oberoi, Bali
Denpasar, Bali, Indonezja
Wystrój hotelu odzwierciedla spokój i ponadczasowe piękno wyspy. Jednocześnie ośrodek 
znajduje się w pobliżu designerskich butików i kolorowego życia nocnego. Znajduje się tu 
wspaniały basen i szeroka, piaszczysta plaża. Pokryte tradycyjnym słomianym dachem, 
luksusowe pokoje i wille cieszą widokiem na Ocean Indyjski i tropikalne ogrody. Hotel oferuje 
wyśmienitą europejską i indonezyjską kuchnię, którą delektować się można w tradycyjnych 
restauracjach, w amfiteatrze, w usytuowanej na plaży kawiarni lub w urokliwym barze, 
podziwiając zapierające dech w piersiach widoki na ocean.  

Najważniejsze udogodnienia: 60 tradycyjnych pokoi lanai i 14 prywatnych willi, restauracja, 
bar i kawiarnia, basen, studio fitness, kort do tenisa, aqua pilates, joga na nabrzeżu, The Oberoi 
Spa, odnowienie przysięgi małżeńskiej, zajęcia dla dzieci, sala konferencyjna, sale weselne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1500 $ / 1 os. w Lanai Room Garden View

Belmond Jimbaran Puri
Jimbaran, Bali, Indonezja
Goście hotelu mogą odwiedzić położone w pobliżu świątynie, targi i wioski, uczestniczyć 
w lekcjach gotowania, nauczyć się balijskiego tańca albo wziąć udział w sesjach jogi i medytacji. 
Ci, którzy szukają aktywnego wypoczynku, mogą spróbować raftingu, spływów kajakowych 
czy surfingu. Goście mogą także zrelaksować się nad basenem bez krawędzi lub w nastrojowej 
czytelni. Hotel oferuje apartamenty i wille z prywatnymi tarasami, głębokimi wannami 
i widokami na plażę lub ogród. The Beach Spa jest doskonałym miejscem na relaks, gdzie 
podczas zabiegów można wpatrywać się w połyskujące morze i wsłuchiwać w szum fal.  

Najważniejsze udogodnienia: 63 apartamenty i wille z basenami, 3 restauracje i bary, basen, 
basen dla dzieci, joga, tai-chi, medytacja, spa, biblioteka, butik, lekcje gotowania, wycieczki 
o zachodzie słońca, opiekunka do dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1050 $ / 1 os. w Garden View Cottage Suite

AZ
JA
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Samabe Bali Suites & Villas
Nusa Dua, Bali, Indonezja
Luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel butikowy położony 
na malowniczych klifach w południowej części Nusa 
Dua, uosobienie spokoju i stylu. W resorcie znajduje się 
prywatna plaża Samabe z białym piaskiem i niezwykle 
przejrzystą, lazurową wodą. Luksusowe apartamenty 
i wille z basenami mają jasne wnętrza, duże okna 
oraz balkony z widokiem na Ocean Indyjski. Lokale 
gastronomiczne serwują potrawy kuchni balijskiej, 
azjatyckiej i śródziemnomorskiej. Na gości hotelu 
Samabe Bali Suites & Villas czeka wiele atrakcji. Można 
tu spacerować o świcie, spróbować windsurfingu, 
snurkowania i żeglowania katamaranem lub po prostu 
leniuchować w promieniach słońca. Hotel oferuje 
ponadto wiele zajęć  i wycieczek, podczas których można 
poznać kulturę Bali, m.in. przygotowywanie canang sari 
(ofiar składanych codziennie przez Balijczyków), lekcje 
gotowania, malowanie tkanin metodą batiku. Kojące 
Galangal Spa z odkrytą wanną wypełnioną płatkami 
kwiatów to idealne miejsce, by zrelaksować ciało i umysł. 
Hotel posiada także basen bez krawędzi z widokiem 
na ocean, w pełni wyposażoną siłownię, udogodnienia 
biznesowe i miniklub dla dzieci Lumba-Lumba. 

Najważniejsze udogodnienia: 81 apartamentów 
i willi, 3 restauracje i 2 bary, prywatna plaża Samabe, 
basen, siłownia i fitness, sporty wodne, rowery, lekcje 
gotowania, spa, biblioteka, miniklub dla dzieci, butik, 
udogodnienia biznesowe, pralnia, kamerdyner.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Ocean Front Suite
7 noclegów od 1450 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 5% zniżki* oraz wstęp na przedstawienie 
teatralne Devdan Show**.

* Rezerwacje na minimum 65 dni przed planowanym przylotem
** Pobyt przez minimum 5 nocy
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The Samaya Ubud
Ubud, Bali, Indonezja
Hotel The Samaya Ubud położony jest w miejscowości 
Ubud, uznawanej za kulturową i artystyczną stolicę 
Bali. Obiekt znajduje się na brzegu rzeki Ayung, pośród 
pól ryżowych i wzgórz pokrytych bujną zielenią. Hotel 
oferuje najróżniejsze zajęcia sportowe na łonie natury, 
takie jak trekking czy jazda na rowerach. Ponadto 
goście mogą uczestniczyć w pokazach artystycznych, 
obserwować codzienne życie lokalnej ludności 
w położonych w pobliżu wioskach, odwiedzić jedną 
z wielu znajdujących się w okolicy świątyń. Hotel oferuje 
19 willi z basenami, łóżkami typu king-size i eleganckimi 
łazienkami. Znajdują się tu dwie restauracje — Scene Bar 
& Lounge z widokiem na tarasy ryżowe oraz Swept Away 
górująca nad rzeką Ayung i oferująca wykwintne dania. 
W hotelowym spa wykonywane są relaksujące zabiegi, 
np. masaż shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, zabiegi 
z zakresu refleksologii. The Samaya Ubud to idealne 
miejsce, by zwolnić tempo życia i w pełni wypocząć. 

Najważniejsze udogodnienia: 19 willi, 2 restauracje, 
całodobowa opcja in-villa dining, spa oferujące masaż 
balijski, masaż shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, 
refleksologię, pielęgnację dłoni i stóp, zabiegi 
ajurwedyjskie oraz pakiety spa, siłownia, rowery, 
piesze wycieczki, zajęcia jogi, warsztaty gotowania 
tradycyjnych balijskich potraw, wycieczki fakultatywne; 
usługi kamerdynera, usługi pralnicze.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Hill Side Villa
7 noclegów od 1250 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 3-daniowa kolacja* oraz 60-minutowy masaż 
(balinese) dla 2 osób**.

* Bez napojów
** Pobyt przez minimum 4 noce
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The Samaya Seminyak
Seminyak, Bali, Indonezja
Hotel The Samaya Seminyak położony jest w pięknym 
i spokojnym otoczeniu, a jednocześnie znajduje się 
w pobliżu najsłynniejszych w okolicy butików, galerii 
i restauracji. Ten ekskluzywny resort to doskonały wybór 
dla wszystkich, którzy oczekują odprężających wakacji. 
Hotel oferuje wille z basenami w dwóch wyjątkowych 
lokalizacjach — przy modnej plaży Seminyak oraz 
w spokojnym otoczeniu, wzorowanym na tradycyjnych 
balijskich wioskach. Goście mogą poprawić swoją 
kondycję w głównym basenie lub spędzić czas mniej 
aktywnie, pracując nad perfekcyjną opalenizną. 
W jednej z najbardziej romantycznych restauracji na Bali, 
Breeze, podziwiać można spektakularne zachody słońca. 
Restauracja oferuje dania międzynarodowe i lokalne. 
W hotelu znajduje się elegancki bar i klimatyzowana 
piwniczka z winami. Goście mogą odnaleźć równowagę 
ducha i ciała podczas odprężających zajęć jogi 
prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. 

Najważniejsze udogodnienia: 52 pokoje, 2 restauracje, 
opcja in-villa dining, basen główny, zajęcia jogi, siłownia 
w Royal Courtyard Villa, Spa at The Samaya: 4 gabinety 
zabiegowe z jacuzzi, 2 z nich z widokiem na ocean, 
dodatkowo wyposażone w saunę, 5 rodzajów masażu: 
japoński shiatsu, tajski, hawajski Lomi-Lomi, szwedzki 
i balijski, salon piękności, wycieczki fakultatywne; usługi 
kamerdynera, usługi pralnicze, suszenie i prasowanie, 
konsjerż, bezpłatny autobus na terenie kurortu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w One Bedroom Royal Courtyard Villa
7 noclegów od 1765 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 3-daniowa kolacja* oraz 60-minutowy masaż 
(balinese) dla 2 osób**.

* Bez napojów
** Pobyt przez minimum 4 noce
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Maharajas’ Express
Indie
Najsłynniejszy pociąg w Indiach, idealny dla najbardziej wymagających. Zapewnia znakomity 
serwis, luksusowe przedziały, posiłki na najwyższym poziomie. Kursuje na wielu trasach, 
ale najciekawsza i najpopularniejsza jest „Indian Splendour” — najbardziej różnorodna 
ze wszystkich, ponieważ prowadzi przez wiele rejonów. Trasa rozpoczyna się w Delhi, skąd 
pociąg kieruje się do Agry. Następnie przemierza Radżasthan i jego najważniejsze punkty: 
Dżajpur, Udajpur i Dżodhpur. Po opuszczeniu Radżasthanu Maharajas’ Express zmierza na 
południe, do miejscowości Balasinor, i kończy trasę w słynnym Bombaju.  

Terminy w 2017 roku: 30 IX, 28 X, 25 XI, 23 XII. 
Terminy w 2018 roku: 20 I, 17 II, 17 III.

Przykładowa cena obejmuje wszystkie podatki, koszty zwiedzania i wycieczek  
z przewodnikiem, opcję Full Board — 3 posiłki dziennie z napojami i alkoholami.
8-dniowa podróż od 5900 $ / 1 os.  w kabinie dwuosobowej Deluxe

Palace on Wheels
Indie
Palace on Wheels, jak wskazuje nazwa pociągu, to prawdziwy Pałac na Kołach. Składa się 
z 14 stylizowanych wagonów, w których prócz komfortowych kabin znajdują się również bar, 
biblioteka i restauracja. Został uznany za jeden z dziesięciu najlepszych luksusowych pociągów 
na świecie. Rozpoczyna bieg w New Delhi i kieruje się na południowy zachód, do Dżajpuru 
w Radżasthanie. Kolejnymi ważniejszymi punktami na trasie są: przepiękne miasto jezior – 
Udajpur, Dżajsalmer, Dżodhpur, Bharatpur. Następnie pociąg powraca do Agry, by pasażerowie 
tę wspaniałą podróż zakończyli podziwianiem widoku Tadż Mahal.  

Terminy w 2017 roku: IX — 6, 13, 20, 27, X — 4, 11, 18, 25, XI — 1, 8, 15, 22, 29, XII — 6, 13, 20, 27. 
Terminy w 2018 roku: I — 3, 10, 17, 24, 31, II — 7, 14, 21, 28, III — 7, 14, 21, 28, IV — 4, 11, 18, 25.

Przykładowa cena obejmuje wszystkie podatki, koszty zwiedzania i wycieczek  
z przewodnikiem, opcję Full Board — 3 posiłki dziennie.
8-dniowa podróż od 3450 $ / 1 os.  w kabinie dwuosobowej

AZ
JA
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Somatheeram Ayurveda Resort
Chowara, Kerala, Indie
Ośrodek położony jest na malowniczym Wybrzeżu 
Malabarskim, w otoczeniu błękitnych wód oceanu 
i palmowych gajów. Jest to pierwszy na świecie hotel 
ajurwedyjski i jedyny w Indiach z certyfikatem Ayurveda 
Spa Europe. Koncentruje się na przywróceniu równowagi 
ciała i ducha dzięki programowi złożonemu z zabiegów 
ajurwedyjskich i jogi. Tradycyjne bungalowy i chaty stoją 
w pięknych ogrodach i mają wspaniałe widoki na morze. 
Hotelowa restauracja oferuje demonstracje kulinarne 
i serwuje specjały kuchni regionalnej i międzynarodowej 
oraz wegetariańskie potrawy kuchni ajurwedyjskiej. 
Ponadto ośrodek przygotował program kulturalny, 
przejażdżki na słoniach, dekorowanie stóp i dłoni metodą 
mehndi oraz basen bez krawędzi. 

Najważniejsze udogodnienia: 80 bungalowów i chat, 
restauracja, basen bez krawędzi, ogród ziołowy, joga 
i medytacja, ajurwedyjska medycyna i sztuka kulinarna, 
żeglarstwo, przejażdżki na słoniu, salon kosmetyczny, 
spa, pakiety Ayurveda Panchakarma i Rasayana, sklep 
z upominkami, całodobowy room service. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Superior Suite 

7 noclegów od 990 $ / 1 os.

Ayurveda Spa: Odkryj najbardziej autentyczne rytuały 
oczyszczania, regeneracji i odbudowy organizmu. 
Terapie ziołowe.
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Aava Resort & Spa
Khanom, Nakhon Si Thammarat, Tajlandia
Usytuowany przy pięknej plaży, Aava Resort & Spa 
zaprasza, by cieszyć się orzeźwiającą morską bryzą 
oraz pięknymi widokami. Goście mogą odwiedzić Park 
Narodowy Khao Luang, poznawać kulturę tajską, 
wypatrywać rzadkich różowych delfinów albo udać 
się na zakupy w Koh Samui. Hotel oferuje urządzone 
w skandynawsko-tajskim stylu bungalowy i wille 
z ogrodami i tarasami z widokiem na morze. W położonej 
przy plaży restauracji można delektować się azjatycką 
i europejską kuchnią, a także wziąć udział w kursie 
gotowania tajskich potraw. Aava Spa oferuje tradycyjne 
tajskie zabiegi. Goście mogą także skorzystać z zajęć jogi, 
medytacji, pilatesu, tai-chi oraz muay thai. 

Najważniejsze udogodnienia: 28 bungalowów i willi, 
restauracja, prywatna plaża, odkryty basen, sala 
konferencyjna, lekcje gotowania, joga, medytacja, 
pilates, tai-chi i muay thai, snurkowanie i łowienie ryb, 
spa, miniklub dla dzieci, opiekunka do dziecka, wycieczki 
fakultatywne, room service, pralnia, recepcja czynna 
całą dobę.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Poolside Villa
7 noclegów od 695 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Butelka musującego wina oraz czekoladki 
home made, 60-minutowy masaż tajski dla 2 osób, 
transfer z/na lotnisko Surat Thani.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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Casa de La Flora
Khao Lak, Bang Niang, Tajlandia
Położony przy dziewiczej plaży w Khao Lak hotel Casa 
de La Flora otoczony jest krystalicznie czystym morzem 
i tropikalnym lasem. W pobliżu resortu znajdują się 
Park Narodowy Wysp Similan z idealnymi warunkami 
do nurkowania i snurkowania, miasto Phuket słynące 
z niezliczonych atrakcji turystycznych, jaskinia Tam Phung 
Chang ze stalagmitami i stalaktytami, a także piękne 
świątynie, w tym Świątynia Małpy. Casa de La Flora 
oferuje wiele wycieczek dla miłośników przyrody. Goście 
mogą m.in. udać się na trekking na słoniach, spróbować 
raftingu, popływać w wodospadach. Luksusowy 
ośrodek obejmuje 36 willi o oryginalnej architekturze, 
oferujących widoki na morze, niepowtarzalny wystrój 
i szereg nowoczesnych udogodnień. Niektóre wille 
mają komfortowy salon na drugim piętrze, skąd cieszyć 
się można zachwycającymi zachodami słońca. Hotel 
posiada basen bez krawędzi, przytulną bibliotekę 
oraz centrum fitness. Spa La Casa to oaza spokoju, 
gdzie goście mogą zrelaksować się podczas zabiegów 
bazujących na uzdrawiających właściwościach bogatej 
w minerały wody. Hotelowa restauracja serwuje dania 
kuchni międzynarodowej z tajskimi akcentami, a bar przy 
basenie oferuje wyśmienite soki owocowe i koktajle. 

Najważniejsze udogodnienia: 36 pokoi, restauracja 
i bar, basen, centrum fitness, sporty wodne, tajski boks, 
trekking na słoniach, spa, biblioteka, centrum biznesowe, 
wycieczki, warsztaty kulinarne kuchni tajskiej, lounge.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Duplex Pool Suite
7 noclegów od 800 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! Późne wykwaterowanie, do godziny 15.00.

* W zależności od dostępności
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The Village Coconut Island
Phuket, Tajlandia
Położony malowniczo na wyspie Coconut oddalonej 
o 500 m od wybrzeża Phuket, 5 minut łodzią motorową 
od przystani Laem Hin. Jest to na razie jedyny kompleks 
hotelowy na wysepce, ukryty w bujnym tropikalnym 
lesie. Na gości czeka spokojna, kameralna atmosfera. 
The Village Coconut Island oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w willach z 2, 3, 4 lub 5 sypialniami. 
Każda willa posiada w pełni wyposażoną kuchnię, salon, 
jadalnię oraz patio z basenem, wnętrza wyposażono 
w nowoczesny sprzęt audio-wideo. Z willi rozpościera 
się piękny widok na zatokę Phang Nga. 

Najważniejsze udogodnienia: 2 duże główne baseny, 
zjeżdżalnia wodna, 2 restauracje i bar – w hotelu jest 
dostępna opcja All Inclusive, spa, centrum fitness, 550 m 
prywatnej plaży, sklepik z artykułami spożywczymi 
oraz pamiątkami, wypożyczalnia sprzętu wodnego, pole 
golfowe, kort tenisowy, klubik dla dzieci oraz szereg 
atrakcji; wodna taksówka dostępna całą dobę zapewnia 
dotarcie na Phuket (opłata w cenie pobytu).

Przykładowa cena ze śniadaniami
w One Bedroom Garden View Pool Villa
7 noclegów od 750 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Codzienny koktajl*.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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Rayavadee
Krabi, Tajlandia
Wielokrotnie nagradzany, luksusowy hotel usytuowany 
na wyjątkowo malowniczym przylądku Phra Nang, 
na terenie Morskiego Parku Narodowego i otoczony 
trzema piaszczystymi plażami. Składa się z 98 oryginalnie 
zaprojektowanych, przestronnych pawilonów oraz 4 
luksusowych willi. Wszystkie  umeblowane w stylu 
tajskim, niektóre posiadają własne jacuzzi. Pawilony 
mają szklane ściany, dzięki czemu goście odnoszą 
wrażenie, że mieszkają w egzotycznym ogrodzie. 
Elegancka restauracja Raya Dining proponuje tajską 
i międzynarodową kuchnię z muzyką na żywo. Krua 
Phranang serwuje owoce morza i tradycyjne, regionalne 
dania. Drinki i delikatne przekąski podawane są 
w Raitalay Terrace oraz w The Grotto. 

Najważniejsze udogodnienia: wspaniały basen, sauna, 
korty do tenisa ziemnego i squasha, stoły do ping- 
-ponga, siłownia, spa, masaże, aromaterapia, wycieczki 
do lasów tropikalnych w parkach narodowych, pełnych 
rozmaitych gatunków fauny i flory, wodospadów i jaskiń, 
windsurfing, snorkeling, wyprawy na sąsiednie wyspy.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Deluxe Pavilion 
7 noclegów od 1650 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! 75-minutowy masaż w spa*.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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Banyan Tree Phuket 
Cherngtalay, Phuket, Tajlandia
Banyan Tree Phuket to tropikalny raj w kurorcie 
Laguna Phuket. Proponuje swoim gościom 137 willi 
z prywatnymi basenami i przestronnymi drewnianymi 
tarasami. Wille charakteryzują się elegancką tajską 
architekturą, luksusowymi wnętrzami i nowoczesnymi 
udogodnieniami. Hotel oferuje wiele wycieczek i zajęć, 
takich jak piesze wędrówki po dziewiczych lasach, 
przejażdżki na słoniu i pływanie kajakiem. Goście 
mogą podziwiać okolicę podczas wypraw rowerowych 
i spacerować po plaży Bangtao o zachodzie słońca. Dla 
entuzjastów sportu są korty tenisowe, 18-dołkowe 
pole golfowe Laguna Golf Phuket i centrum fitness. 
Ci, którzy preferują spokojny wypoczynek, mogą 
opalać się przy 40-metrowym basenie, korzystać 
z jacuzzi, udać się na jogę, poczytać w bibliotece lub 
wybrać kreatywne warsztaty kulinarne. Banyan Tree 
Spa oferuje zabiegi inspirowane ajurwedą, podczas 
których wykorzystywane są najlepsze olejki i zioła w 
celu przywrócenia naturalnej równowagi energetycznej 
organizmu. W restauracjach goście mogą delektować 
się tajskimi potrawami i nowoczesnymi daniami kuchni 
międzynarodowej. 

Najważniejsze udogodnienia: 8 restauracji i barów, 137 
willi; opcja in-villa dining, 2 baseny, Banyan Tree Gallery, 
spa, pawilon do fitnessu, Laguna Golf Phuket, joga 
i stretching, 3 korty tenisowe, rowery, centrum sportów 
wodnych, biblioteka, lekcje gotowania, udogodnienia 
plażowe, Turtle Club dla dzieci, 5 sali konferencyjnych.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Banyan Pool Villa
7 noclegów od 1200 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Kolacja (Thai Set) dla 2 osób (bez napojów)*.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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Belmond La Résidence d’Angkor
River Road, Siem Reap, Kambodża
Jest jednym z najlepszych hoteli w Siem Reap. W pobliżu znajdują się tętniące życiem targi 
i khmerskie świątynie, takie jak Angkor Wat i Ta Prohm. Na gości czeka tu także słynny Cyrk 
Kambodżański, ekscytujące życie nocne i mistrzowskie, 18-dołkowe pole golfowe sir Nicka 
Faldo. Okolicę można podziwiać podczas rejsów o zachodzie słońca po jeziorze Tonle Sap, 
lotów helikopterem nad Angkorem oraz wędrówek na górę Phnom Kulen. Po spacerze przez 
tropikalny las goście mogą zażyć orzeźwiającej kąpieli w wodospadzie. Elegancko urządzone 
apartamenty posiadają khmerskie w stylu elementy z drewna tekowego i bazaltu.  

Najważniejsze udogodnienia: 59 apartamentów, 2 restauracje i 1 bar, basen, centrum fitness, 
joga i medytacja, golf, rowery, 2 butiki, wycieczki fakultatywne, loty helikopterem, warsztaty 
kulinarne, gry planszowe, spa, opiekunka do dziecka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1100 $ / 1 os. w Junior Suite

Belmond Napasai
Koh Samui, Surat Thani, Tajlandia
Zaciszny ośrodek usytuowany tuż przy plaży na wybrzeżu Koh Samui w Tajlandii. Otoczone 
bujnymi, tropikalnymi ogrodami wille i rezydencje posiadają balkony z pięknymi widokami 
na morze. Można tu spróbować windsurfingu, nurkowania z akwalungiem, snurkowania 
oraz żeglowania katamaranem albo zagrać w tenisa lub badmintona. Po długim dniu 
można zrelaksować się nad basenem lub odwiedzić Napasai Spa. Hotel posiada trzy lokale 
gastronomiczne serwujące tajskie potrawy i dania kuchni śródziemnomorskiej, a ponadto 
umożliwia delektowanie się prywatnymi posiłkami w nadmorskiej scenerii lub w zaciszu willi.  

Najważniejsze udogodnienia: 69 willi i rezydencji, 3 restauracje, prywatna piaszczysta plaża, 
basen bez krawędzi, basen dla dzieci, centrum biznesowe, fitness, zajęcia jogi, boks tajski, korty 
do tenisa i badmintona, sporty wodne, golf, spa, wycieczki fakultatywne, opiekunka do dziecka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 870 $ / 1 os. w Seaview Villa

AZJA
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Song Saa Resort
Koh Rong, Kambodża
Położony na dwóch wyspach, Koh Ouen i Koh Bong, 
w archipelagu Koh Rong, ośrodek Song Saa otoczony 
jest rafą koralową i białymi plażami. Ten przyjazny 
środowisku hotel oferuje wiele atrakcyjnych zajęć 
i wycieczek, na przykład nurkowanie z biologami 
morskimi lub tradycyjne ceremonie buddyjskie. Goście 
mogą także podziwiać florę i faunę podczas wycieczek 
po lesie deszczowym albo wynająć łódź, by odkrywać 
ukryte zatoczki. Hotel oferuje 27 willi z basenami 
z widokiem na dżunglę i ocean. Wille zbudowane zostały 
metodami bezpiecznymi dla środowiska naturalnego 
i posiadają dachy ze strzechy, olbrzymie sofy, ręcznie 
wykonane meble oraz prysznice na świeżym powietrzu. 
Goście mogą delektować się współczesnymi daniami 
kuchni zachodniej i kambodżańskiej w trzech lokalach 
gastronomicznych albo wybrać ustronne miejsce 
na prywatny posiłek. Song Saa Resort oferuje ponadto 
jogę o wschodzie słońca, duży basen bez krawędzi oraz 
spa bez ścian. 

Najważniejsze udogodnienia: 27 willi z basenami, 2 
restauracje i 2 bary plus 8 miejsc posiłków w ramach 
destination dining, plaża, basen, joga i medytacja, 
sporty wodne: snurkowanie, kajaki, paddle boarding, 
żeglowanie katamaranem, windsurfing, nurkowanie 
z akwalungiem, motorówki, spa, butik, in-villa movie 
experience, programy ekologiczne i kulturalne, rejsy 
łodzią do wioski Prek Sway.

Przykładowa cena All Inclusive
w Jungle One Bedroom Villa
7 noclegów od 5200 $ / 1 os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do następnej kategorii willi *

* W zależności od dostępności
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Banyan Tree Lang Co 
Lang Co, prowincja Thua Thien Hue, Wietnam
Banyan Tree Lang Co to ekskluzywny hotel położony na 
wybrzeżu Wietnamu, w pobliżu zatoki Lang Co i trzech 
miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO: imperialnego Hue, starego miasta Hoi An 
i historycznych ruin My Son. Obiekt usytuowany jest 
przy prywatnej plaży, u stóp imponującego pasma 
górskiego Truong Son. Każda willa dysponuje prywatnym 
basenem i tarasem, z którego goście mogą podziwiać 
góry lub ocean. Hotel oferuje cztery wyśmienite 
lokale gastronomiczne serwujące lekkie włoskie 
dania, wykwintną tajską kuchnię i międzynarodowe 
potrawy. Światowej klasy Banyan Tree Spa pobudza 
zmysły podczas zabiegów opartych na aromatycznych 
tropikalnych składnikach. Gościom, którzy kochają 
sport, hotel oferuje lokalne wycieczki rowerowe, tenis, 
siłownię i 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane 
przez sir Nicka Faldo w Laguna Golf Club. 

Najważniejsze udogodnienia: 62 wille z prywatnymi 
basenami, 4 restauracje, Banyan Tree Gallery, sale 
konferencyjne, Banyan Tree Spa, siłownia, pawilon 
do jogi, centrum sportów wodnych, 18-dołkowe pole 
golfowe, lokalne wycieczki rowerowe, rejsy łodzią, lekcje 
gotowania.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Lagoon Pool Villa
7 noclegów od 1700 $ / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel*: 
GRATIS! Kolacja dla 2 osób (3-daniowa, bez napojów) 
oraz 90-minutowy masaż ciała dla 2 osób.

*  Dotyczy wszystkich rezerwacji na minimum 6 noclegów 
z wyłączeniem dat 23.12.17 — 5.01.18 i 15.02.18 — 22.02.18
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Sheraton Maldives Full Moon 
Resort & Spa
Północny Atol Malé, Malediwy
Tropikalny raj położony na prywatnej wyspie 
Furanafushi z krystalicznie czystą laguną, plażami 
o śnieżnobiałym piasku i bujną zielenią. Ośrodek posiada 
bogatą ofertę sportów wodnych, takich jak nurkowanie 
w najpiękniejszych miejscach na świecie, parasailing, 
windsurfing, żeglowanie katamaranem, jazda na nartach 
wodnych. Ośrodek oferuje także wyprawy wędkarskie, 
rejsy w poszukiwaniu delfinów i dla podziwiania 
zachodów słońca oraz wycieczki do wielu zabytków, 
podczas których odkrywać można różnorodną kulturę 
Malediwów. Goście mogą opalać się przy basenie 
z widokiem na morze, poćwiczyć jogę, zagrać w tenisa 
albo udać się do centrum fitness. Shine Spa gwarantuje 
gościom relaks podczas rozmaitych zabiegów na 
twarz i ciało oraz masaży, które wykorzystują 
uzdrawiającą moc natury, aby przywrócić równowagę 
fizyczną i emocjonalną. Hotelowe restauracje i bary 
serwują wyborne potrawy z całego świata, a goście 
mogą delektować się prywatnym posiłkiem pod 
rozgwieżdżonym niebem na plaży. Sheraton Maldives 
Full Moon Resort & Spa oferuje 176 pokoi i willi 
urządzonych w stylu tropikalnym oraz posiadających 
wygodny dostęp do plaży. 

Najważniejsze udogodnienia: 176 pokoi, 7 restauracji 
i barów, basen, basen dla dzieci, spa, centrum fitness, joga, 
kort tenisowy, stoły do ping-ponga, centrum sportów 
wodnych, centrum nurkowe, Sheraton Adventure Club 
dla dzieci, opiekunka do dzieci, sklep jubilerski, butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Beachfront Deluxe Room
7 noclegów od 1530 $ / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka wina i czekoladki*.

* Pobyt przez minimum 5 nocy
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W Maldives 
Północny Atol Ari, Malediwy
Pięciogwiazdkowy hotel usytuowany na prywatnej 
wyspie Fesdu świadczący unikalną usługę Whatever/
Whenever. Ten tropikalny raj oferuje turkusowe laguny, 
śnieżnobiałe plaże i rafy koralowe oraz najlepsze 
warunki do uprawiania sportów wodnych na świecie. 
Goście mogą odkrywać pobliskie miejsca nurkowe, gdzie 
czekają na nich piękne rafy pełne niezwykłych morskich 
stworzeń. W Maldives oferuje ponadto rejsy, podczas 
których wypatrywać można delfinów i wielorybów 
oraz podziwiać zachody słońca, snurkowanie nocą, 
a także wyprawy wędkarskie. Na specjalną okazję goście 
zarezerwować mogą prywatną wyspę Gaathafushi, 
nocleg pod rozgwieżdżonym niebem lub wyprawę 
w stylu Robinsona Crusoe. Ośrodek oferuje luksusowe 
pokoje z komfortowymi strefami wypoczynkowymi 
na świeżym powietrzu i prywatnymi basenami. AWAY 
Spa zachęca do poddania się całkowitemu relaksowi, 
podczas którego podziwiać można zapierający dech 
widok rozciągający się aż po horyzont. Goście mogą 
delektować się świeżymi owocami morza i najlepszymi 
lokalnymi przysmakami, sączyć wyśmienite koktajle lub 
rozerwać się w jedynym prawdziwym klubie nocnym na 
Malediwach. 

Najważniejsze udogodnienia: 77 pokoi, 6 restauracji 
i barów, klub nocny, odkryty basen bez krawędzi, rejs 
o zachodzie słońca, prywatny jacht, spa, centrum 
fitness, centrum nurkowe, centrum sportów wodnych, 
wędkarstwo, aqua aerobik, joga, bilard, piłkarzyki, tenis 
stołowy, biblioteka, warsztaty kulinarne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Wonderful Beach Oasis
7 noclegów od 4080 $ / 1 os. 

* Pobyt przez minimum 5 nocy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka szampana*.
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Hideaway Beach Resort & Spa
Atol Haa Alifu, Malediwy
Tropikalny raj, gdzie czekają na gości białe plaże 
i turkusowe laguny z krystalicznie czystą wodą oraz 
niezwykłe, tętniące podwodnym życiem rafy koralowe 
znajdujące się zaledwie kilka metrów od brzegu. 
Hotel zapewnia gościom luksusowe zakwaterowanie 
w przestronnych stylowych willach, komfortowo 
urządzonych i wyposażonych w najnowocześniejsze 
udogodnienia, większość z prywatnymi basenami. Przez 
cały pobyt do dyspozycji gości jest prywatny kamerdyner. 
Przy każdej willi czekają na gości rowery, dzięki którym 
z łatwością można poruszać się po wyspie.  Restauracje 
i bary zapewnią gościom znakomite kulinarne doznania. 
Hotelowe centrum odnowy biologicznej posiada saunę 
oraz zewnętrzny pawilon usytuowany w przepięknym 
ogrodzie. Goście znajdą tu szeroką ofertę zabiegów 
i masaży.

Najważniejsze udogodnienia: baseny, sporty wodne, jet 
ski, windsurfing, pływanie na katamaranach, prywatne 
rejsy motorówkami, kompleks sportowy (siłownia, tenis 
stołowy, bilard, piłkarzyki, 2 korty tenisowe, boiska do 
koszykówki, piłki nożnej i siatkówki), pakiety ślubne dla 
nowożeńców wraz z wypożyczalnią strojów ślubnych 
i okolicznościowych, kids club, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Sunset Beach Villa
7 noclegów od 2530 $ / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny. 20% zniżki dla rezerwacji 
dokonanych do 31.10.2017* oraz 15% zniżki dla rezerwacji 
dokonanych w terminie 1.11.2017 — 31.03.2018**.

* Zniżka dotyczy pobytów między 8.01 a 3.04.2018
** Zniżka dotyczy pobytów między 1.05 a 31.10.2018
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Soneva Jani
Atol Noonu, Malediwy
Położony w atolu Noonu, Soneva Jani z piękną laguną, 
śnieżnobiałymi plażami i tropikalną roślinnością przenosi 
gości do innej rzeczywistości. Oferuje przestronne 
wille na wodzie i na lądzie, które zbudowane zostały 
z materiałów przyjaznych dla środowiska i urządzone 
przez Evę Shivdasani. Wille nawodne mają przesuwane 
dachy, baseny wypełnione wodą oceaniczną i własne 
zejścia do laguny, a niektóre posiadają zjeżdżalnie 
prowadzące z werandy wprost do wody. Goście mogą 
udać się do wielu restauracji, wybrać się na piknik w stylu 
Robinsona Crusoe, delektować się obiadem na plaży albo 
zjeść lunch w ogrodzie. Warto też udać się na spacer 
w labiryncie z żywopłotu, zwiedzić okolicę łodzią 
lub rowerem, podziwiać podwodny świat w centrum 
nurkowym Soleni, odwiedzić obserwatorium lub 
oglądać filmy na świeżym powietrzu w Cinema Paradiso. 
Miłośnicy sportu mogą pójść na siłownię, poćwiczyć jogę 
lub zagrać w tenisa. Soneva Spa to doskonałe miejsce 
na relaks podczas holistycznych i tradycyjnych zabiegów. 

Najważniejsze udogodnienia: 25 willi, 5 restauracji 
i barów, prywatna laguna, spa, siłownia, pawilon do jogi, 
Soleni Dive Centre, kort tenisowy, sporty wodne, 
rowery, Cinema Paradiso na świeżym powietrzu, 
ogrody i labirynt, obserwatorium, plac zabaw dla 
dzieci, biblioteka, butik i sklep z pamiątkami, rejsy 
w poszukiwaniu delfinów, lekcje gotowania.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w One Bedroom Water Retreat
7 noclegów od 11 990 $ / 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz VIP pakiet 
powitalny.
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Anantara Kihavah Maldives 
Villas
Atol  Baa, Malediwy
Wspaniale usytuowane wille, niezwykła podwodna 
restauracja, przepiękne widoki czynią ośrodek 
na wyspie Baa Atoll, tuż obok zatoki Hanifaru, 
najlepszym w tej części Malediwów. To także idealne 
miejsce do poznawania podwodnego świata Oceanu 
Indyjskiego. 79 przestronnych willi z prywatnymi 
basenami, o powierzchni od 260 m² do 2730 m², stoi 
nad lazurowymi wodami oceanu lub przy plaży. Cały 
podwodny świat otaczający wyspę, wliczając w to 
rafy koralowe i kolonię żółwi wodnych, jest wpisany 
na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. 

Najważniejsze udogodnienia: 6 restauracji, baseny, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki, badminton, szachy, bilard, 
możliwość uprawiania sportów wodnych, centrum 
nurkowania, oganizacja różnych wycieczek, Club Coral 
organizujący wiele zajęć dla dzieci, Spice Spoons — lekcje 
gotowania, bajecznie zlokalizowane nad oceanem spa, 
zajęcia jogi oraz ćwiczenia medytacyjne, centrum fitness.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Beach Pool Villa
7 noclegów od 4380 $ / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka szampana z egzotycznymi 
owocami oraz 60-minutowy masaż dla pary.
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Anantara Dhigu Maldives 
Resort
Południowy Atol Malé, Malediwy
Bajeczny komfort oraz natura tak piękna, że nigdy nie 
przestaje zadziwiać. Wszystkie domki harmonijnie 
wkomponowano w otoczenie kryształowo czystej, 
płytkiej laguny. Hotel oferuje zakwaterowanie w 110 
apartamentach i willach z dużymi łazienkami na świeżym 
powietrzu, część z prywatnymi basenami. Przestronne 
wille kryją się w bujnych ogrodach, apartamenty zaś 
wzniesiono na palach nad wodą – można z nich zejść 
wprost do oceanu. To miejsce, które pozwala gościom 
zapomnieć o całym świecie i rozkoszować się spokojną 
atmosferą i delikatną morską bryzą. Ośrodek położony 
jest nieopodal wyspy, na której znajduje się romantyczny 
siostrzany obiekt − Anantara Veli. Goście Anantara 
Dhigu korzystają bez ograniczeń z udogodnień obu 
hoteli. 

Najważniejsze udogodnienia: efektowny basen przy 
plaży, 7 restauracji, Spice Spoons  — nauka gotowania 
tajskich i lokalnych potraw, prestiżowe 5* centrum 
nurkowe PADI, szkoła surfingu, centrum sportów 
wodnych, nurkowanie na rafie, rejsy luksusowym 
jachtem, połowy ryb na otwartym morzu, wycieczki 
na pobliskie wyspy tradycyjną żaglówką, katamaranem 
i motorówką oraz loty widokowe, zajęcia jogi i medytacji 
nad brzegiem oceanu, kort tenisowy, siłownia, spa, klubik 
dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Sunrise Beach Villa
7 noclegów od 2100 $/ 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka szampana z egzotycznymi 
owocami oraz 60-minutowy masaż dla pary.
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LUX* South Ari Atoll
Atol Ari, Malediwy
Położony na wyspie Dhidhoofinolhu, luksusowy ośrodek 
z rozległą laguną o krystalicznie czystej wodzie i piękną, 
czterokilometrową plażą. Urządzone w nowoczesnym 
stylu, przestronne wille usytuowane są przy plaży 
lub nad wodą i posiadają umeblowane tarasy oraz 
nowoczesne udogodnienia. Niektóre mają prywatne 
baseny. LUX* South Ari Atoll oferuje największy 
wybór sportów wodnych ze wszystkich ośrodków 
na Malediwach. Centrum nurkowe PADI umożliwia 
poznanie bogatego życia morskiego wokół wyspy. Goście 
mogą tu obserwować rekiny wielorybie, a także spotkać 
żółwie, manty i delfiny. Ośrodek oferuje także rejsy łodzią 
ze szklanym dnem, rejsy o zachodzie słońca i wyprawy 
na bezludne wyspy. Ponadto hotel posiada korty 
tenisowe i centrum fitness, a leniwy dzień można spędzić 
przy jednym z  basenów znajdujących się na zachodnim 
wybrzeżu wyspy. LUX* Me Spa oferuje piętnaście 
ekskluzywnych willi zabiegowych, w tym cztery wille 
nawodne, saunę, łaźnię turecką i salon kosmetyczny. 
Lokalnymi i międzynarodowymi potrawami można 
delektować się w trzynastu restauracjach i barach. 

Najważniejsze udogodnienia: 193 pawilony i wille, 8 
restauracji i 5 barów, 2 baseny bez krawędzi, beach club, 
spa, centrum fitness, joga, centrum nurkowe PADI, sporty 
wodne, rowery, 2 korty tenisowe, bilard, piłkarzyki, kino 
Paradiso, miniklub dla dzieci, sala konferencyjna, butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Beach Pavilion
7 noclegów od 1750 $/ 1 os. 
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Rejs statkiem o zachodzie słońca.
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LUX* North Malé Atoll
Północny Atol Malé, Malediwy
Położony na sześciohektarowej wyspie Olhahali 
hotel LUX* North Malé Atoll to innowacyjny ośrodek 
z rozległą prywatną laguną. Tradycyjne wille pokryte 
dachem ze strzechy są tu zastąpione przez ogromne 
rezydencje typu penthouse. Zostały one elegancko 
urządzone przez singapurską grupę projektantów 
Miaja i posiadają tarasy na dachu, z których podziwiać 
można malowniczy krajobraz najbardziej płaskiego 
kraju świata. Resort położony jest w pobliżu najbardziej 
znanych miejsc nurkowych na Malediwach i posiada 
światowej klasy centrum nurkowe PADI. Ponadto 
oferuje szeroki wybór zajęć i sportów wodnych, takich 
jak wędkarstwo, windsurfing, kite surfing, kajaki i rowery 
wodne. Do dyspozycji gości jest także kino z systemem 
nagłośnienia SONOS. Goście mogą zrelaksować się 
w jacuzzi, pograć w tenisa, udać się na jogę lub poćwiczyć 
na siłowni. Nawodne LUX* Me Spa oferuje różnorodne 
zabiegi kosmetyczne i masaże. Goście mogą spróbować 
japońsko-peruwiańskich potraw w hotelowych 
restauracjach, delektować się koktajlami w barze, udać 
się do hotelowej piwniczki lub zrelaksować w klubie 
plażowym. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 rezydencji, 6 barów 
i restauracji, prywatna laguna, centrum nurkowe PADI, 
sporty wodne, centrum fitness, joga, korty tenisowe, 
spa, beach club, kino, jacuzzi, gry na świeżym powietrzu, 
miniklub dla dzieci, pracownia artystyczna, sale 
konferencyjne, czarter jachtów, wycieczki.

Planowane otwarcie hotelu — jesień/zima 2017.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Voucher o wartości 250 $ do wykorzystania 
podczas pobytu*.

* 1 voucher na 1 willę
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Kanuhura
Atol Lhaviyani, Malediwy
Luksusowy hotel, po raz kolejny otwarty w 2016 roku 
po pełnym remoncie oferuje gościom niepowtarzalne 
przeżycia. Jest otoczony tropikalną roślinnością, ma 
białą, piaszczystą plażę. Należą do niego dwie pobliskie 
wyspy: Jehunuhura (z restauracją Drift z daniami z grilla) 
i Masleggihura, przeznaczone na prywatne wycieczki. 
Hotel zapewnia luksusowe zakwaterowanie i wszelkie 
udogodnienia na najwyższym poziomie. Goście mogą 
w pełni korzystać z szerokiego wyboru form wypoczynku, 
zarówno biernego, jak i aktywnego. Wszystkie potrawy 
serwowane w Kanuhura to prawdziwa rozkosz dla 
podniebienia. Goście mogą wybierać z bogactwa dań 
oferowanych przez 5 głównych restauracji: A Mano 
(całodzienna restauracja), Bottega (kuchnia włoska), 
Dagas (tradycyjna kuchnia malediwska), Dhoni 
(na tradycyjnej łodzi) i Fogo (kuchnia brazylijska). Pod 
koniec 2017 roku otwarta zostanie kolejna restauracja 
— Yu, z potrawami kuchni azjatyckiej. 

Najważniejsze udogodnienia: 6 restauracji i 3 bary, 
Kokaa Wellness Retreat & Spa oferuje 6 pojedynczych 
pokoi zabiegowych, w których prowadzone są m.in. 
prywatne zajęcia jogi, 3 podwójne pokoje zabiegowe, 
osobne sauny i łaźnie parowe dla kobiet i mężczyzn, 
plunge pool z zimną wodą, jacuzzi, klubik dla dzieci (od 
4 do 11 lat), basen ze  słodką wodą, 2 oświetlone korty 
tenisowe, kort do squasha, snorkeling, nurkowanie, 
sporty wodne, organizowanie wycieczek: wędkowanie, 
pikniki na wyspie i rejsy o zachodzie słońca.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Sunrise Beach Bungalow
7 noclegów od 3400 $ / 1 os. 
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Rejs o zachodzie słońca z tradycyjną oprawą 
muzyczną Boduberu i szampanem.
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Four Seasons Resort Kuda Huraa
Północny Atol Malé, Malediwy
Zakwaterowanie w tradycyjnych malediwskich willach przy plaży i nad wodą, z których 
roztaczają się przepiękne widoki. Hotel jest idealnym miejscem dla gości pasjonujących się 
nurkowaniem, ponieważ posiada własne centrum nurkowe, a w pobliżu znajduje się wiele 
miejsc, gdzie podziwiać można niezwykłe życie morskie. Ponadto goście mogą tu spacerować, 
wybrać się do Malé czy na safari z rekinami albo udać się na rejs prywatną łodzią i obserwować 
delfiny. The Island Spa znajduje się na własnej wyspie i oferuje szeroką gamę innowacyjnych 
zabiegów dla dorosłych i dzieci, a wieczorem przekształca się w Night Spa.  

Najważniejsze udogodnienia: 96 willi, 4 restauracje i 2 bary, basen dla rodzin i dla dorosłych, 
Marine Discovery Centre, szkoła surfingu, centrum nurkowe, sporty wodne, spa, kort tenisowy, 
siłownia, joga, Lava Lounge, pokój spotkań, miniklub dla dzieci, warsztaty kulinarne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 4650 $ / 1 os. w Beach Pavilion with Pool

Four Seasons Resort Landaa Giraavaru 
Atol Baa, Malediwy
Hotel znajduje się na terenie Rezerwatu Biosfery UNESCO. Położony jest w egzotycznym 
ogrodzie storczykowym, w pobliżu białej plaży, nad naturalną laguną, którą zamieszkuje 
wiele gatunków ryb. W pobliżu znajduje się wiele znanych miejsc, gdzie spotkać można rekiny 
wielorybie. Resort oferuje zakwaterowanie w tradycyjnych malediwskich willach na plaży, nad 
laguną lub w dżungli. W okolicy jest wiele wspaniałych miejsc do nurkowania, takich jak ogrody 
koralowe. Goście mogą również wybrać się na wycieczkę na wyspy Kudarikilu i Dharavandhoo 
albo obserwować delfiny podczas rejsów prywatnym jachtem.  

Najważniejsze udogodnienia: 103 wille i bungalowy, 4 restauracje i 4 bary, opcja in-villa dining, 
4 baseny, ogród storczykowy, centrum nurkowe PADI, sporty wodne, joga, siłownia, kort 
tenisowy, rowery, spa, interaktywne Marine Discovery Centre, kluby dla dzieci i nastolatków.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 7300 $ / 1 os. w Sunrise Water Villa

O
CEAN INDYJSKI
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny: kosz owoców i butelka 
szampana, wycieczka na lokalną wyspę */**.

JA Manafaru
Atol Haa Alif, Malediwy
Idylliczna wyspa na Malediwach obiecująca wyjątkowe 
przeżycia w tropikalnym raju. Ośrodek znajduje się 
na najbardziej wysuniętej na północ wyspie atolu 
Malediwów – Haa Alif, 320 km na północ od Malé. Oferuje 
łącznie 84 wille i luksusowe apartamenty, zapewniając 
komfortowy wypoczynek zarówno parom, jak i rodzinom 
z dziećmi. JA Manafaru oferuje 7 światowej klasy 
restauracji — 3 z nich otrzymały prestiżową nagrodę 
Wine Spectacular Award of Excellence 2014 za ogromny 
wybór win, bogactwo smaków oraz wykorzystywanie 
lokalnych produktów i przypraw z regionu. Wykwintne 
dania z pewnością zaspokoją najbardziej wymagające 
podniebienia. 

Najważniejsze udogodnienia: 84 wille i apartamenty; 2 
baseny, pięciogwiazdkowe centrum nurkowe PADI & SSI, 
centrum sportów wodnych, Calm Spa & Salon, pawilon 
odnowy biologicznej, centrum rozrywki na lądzie (m.in. 
boisko do siatkówki, korty tenisowe, tenis stołowy, stół 
bilardowy), biblioteka oraz kids club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Beach Pool Bungalow
7 noclegów od 3400 $ / 1 os.

* Jedna wycieczka podczas pobytu
** Pobyt przez minimum 5 nocy
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Fenomenalne klubiki dla dzieci: Kids Only (4 do 9 lat), 
One Tribe (9 do 11 lat) i Klub dla nastolatków.

O
CEAN INDYJSKI

One&Only Reethi Rah
Północny Atol Malé, Malediwy
Położony na największej wyspie w północnej części 
atolu Malé na Oceanie Indyjskim. Ta wyspa jest 
jak naszyjnik utworzony z koralowych atoli i lagun 
o krystalicznie czystej wodzie. Zwane niegdyś Wyspami 
Króla, Malediwy to bajkowy świat śnieżnobiałych plaż 
obmywanych połyskującymi turkusowymi wodami 
oceanu. 128 willi charakteryzuje się niezwykłą 
kameralnością i wyjątkowymi widokami na otaczające 
wyspę liczne zatoki. Goście mogą zamieszkać w willach 
położonych przy plaży lub na wodzie, a ponadto do ich 
dyspozycji jest także niezwykle przestronna willa Grand 
Sunset Residence z prywatnym basenem. 

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje, 3 bary, 
One&Only Spa, 3 baseny (w tym jeden dla rodzin 
z dziećmi), 6 km prywatnego wybrzeża z 12 dziewiczymi 
plażami, certyfikowane centrum nurkowe, klub plażowy 
ze ścianką wspinaczkową i symulatorem gry w golfa, 
klub KidsOnly, centrum fitness, 2 korty tenisowe, 
boisko do piłki nożnej, sporty wodne (windsurfing, narty 
i rowery wodne, flyboard), butiki. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami 
oraz transferem łodzią z/na lotnisko na Malé

w Beach Villa
7 noclegów od 4990 $ / 1 os.
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SO Sofitel Mauritius
Beau Champs, Bel Ombre, Mauritius
Pięciogwiazdkowy SO Sofitel Mauritius położony jest 
na południowym wybrzeżu wyspy w pobliżu białych 
plaż porośniętych palmami. Hotel oferuje wyprawy 
do rezerwatu przyrody Frédérica, rejsy katamaranem 
i możliwości uprawiania wielu sportów wodnych. 
Miłośnicy golfa mają do dyspozycji 18-dołkowe pole 
golfowe Heritage. Hotel to arcydzieło, które stworzyły 
dwie osobistości: architekt Lek Bunnag i projektant 
mody Kenzo Takada. Apartamenty i wille z widokiem 
na lagunę i kwitnące ogrody mają zewnętrzne wanny 
i prysznice, inteligentne oświetlenie oraz prywatne 
patia. Restauracje serwują wyśmienite dania francuskie 
i miejscowe. SO Spa oferuje łaźnię turecką, akupunkturę, 
masaże, a także zabiegi bazujące na organicznych 
kosmetykach Thémaé. 

Najważniejsze udogodnienia: 92 pokoje, apartamenty 
i wille, 3 restauracje i bar, prywatna plaża, basen bez 
krawędzi, centrum fitness, 2 korty do tenisa, sporty 
wodne, dostęp do pola golfowego Heritage, zajęcia jogi, 
tai-chi i qi-gong, spa, wycieczki, plac zabaw i miniklub dla 
dzieci, pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Lushury Room
7 noclegów od 1600 € / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny - butelka wina oraz 
przekąski*.

* Pobyt przez minimum 7 nocy
** Dotyczy wszystkich pobytów w terminie 1.10.2017 — 31.10.2018 
(z wyjątkiem sezonu świątecznego 20.12.2017 — 2.01.2018)
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The Westin Turtle Bay  
Resort & Spa
Turtle Bay, Mauritius
Luksusowy hotel położony przy prywatnej piaszczystej 
plaży, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, 
między Grand Bay a stolicą Port Louis. Gruntownie 
przebudowany i odnowiony, został ponownie otwarty 
w 2014 roku. The Westin Turtle Bay Resort & Spa 
oferuje komfortowe zakwaterowanie w 190 elegancko 
urządzonych pokojach i apartamentach z balkonami 
i tarasami, z których podziwiać można wspaniałe 
widoki. Hotelowe restauracje o współczesnym wystroju 
serwują wyśmienite dania przygotowane z najlepszych 
egzotycznych składników. Goście mogą skosztować 
wybornych tradycyjnych potraw miejscowych lub 
indyjskich, smacznych dań z grilla oraz kuchni typu 
fusion. W pobliżu hotelu znajdują się Ogrody Botaniczne 
Pamplemousses i Muzeum – Fabryka Cukru. 

Najważniejsze udogodnienia: 2 duże baseny, piękna 
plaża o długości 800 m; 4 restauracje, Heavenly Spa, 
klub dla dzieci, centrum fitness, centrum nurkowania, 
kort tenisowy.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Grand Deluxe Room Ocean View
7 noclegów od 1200 € / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka wina i kosz 
owoców.
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The St. Regis Mauritius Resort
Le Morne, Mauritius
Ekskluzywny hotel sieci St. Regis, z magicznym 
widokiem na turkusową lagunę z górą Le Morne w tle, 
położony jest na białych, miękkich piaskach plaży Le 
Morne. Oferuje zakwaterowanie w 172 wyjątkowo 
luksusowych pokojach i apartamentach z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na Ocean Indyjski. W skład 
hotelu wchodzi także ultraluksusowa St. Regis Villa, 
uważana za najlepszą na wyspie, która stanowi idealne 
zakwaterowanie dla większej rodziny lub grupy 
przyjaciół. Usytuowanie hotelu i wiatry występujące 
na tym obszarze zapewniają doskonałe warunki 
do uprawiania kitesurfingu, dlatego hotel jest znany 
wśród miłośników tego sportu. 

Najważniejsze udogodnienia: fantastyczne Iridum Spa 
z 12 pokojami zabiegowymi, salonem piękności, jacuzzi, 
sauną i łaźnią parową, centrum fitness, wysokiej klasy 
restauracje, w tym Simply India, Le Manoir Dining Room, 
Floating Market, Atsuko and Boathouse Bar & Grill. 
Możliwość uprawiania sportów wodnych (nurkowanie, 
kitesurfing, windsurfing) i lądowych (trekking w górach, 
tenis).

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Junior Suite Ocean View
7 noclegów od 2450 € / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Romantyczna kolacja dla 2 osób, bez napojów.
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Shanti Maurice A Nira Resort
Chemin Grenier, Mauritius
Elegancka oaza spokoju nad iście rajskimi wodami Oceanu Indyjskiego, beztrosko i leniwie 
obmywającego lśniące, białe plaże. Przepiękne, soczyście zielone ogrody pełne egzotycznych 
drzew otaczają utrzymaną w tropikalnym stylu zabudowę, która skrywa komfortowe 
i gustownie urządzone apartamenty oraz wille, pierwszorzędne lokale serwujące pyszne 
i zdrowe posiłki oraz oferujące niezrównany relaks centrum spa. Na amatorów aktywnego 
wypoczynku czekają rozmaite zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki oraz oczywiście 
możliwość zapoznania się z pełną wspaniałości rafą koralową.  

Najważniejsze udogodnienia: 61 apartamentów i willi, 5 restauracji i barów; organizacja 
pikników w malowniczym miejscu, klubik dla dzieci, zajęcia dla nastolatków, Nira Spa, baseny, 
sauny, łaźnie parowe, zajęcia fitness i jogi, siłownia, korty tenisowe,  organizacja wycieczek.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1150 € / 1 os. w Junior Suite Ocean View

The Oberoi Mauritius 
Balaclava, Mauritius
Hotel oferuje urokliwe pawilony i wille z widokiem na ocean i ogrody. Zarówno wille, jak 
i pawilony wyposażono w rustykalne meble, panoramiczne okna i marmurowe łazienki, 
a w niektórych znajdują się prywatne baseny. Hotel oferuje 3 restauracje: pokrytą dachem 
ze strzechy The Restaurant and Bar, usytuowaną na skałach wulkanicznych, wyjątkową On 
the Rocks i urządzoną w kolonialnym stylu Gunpowder Room. Serwowana jest tu tradycyjna 
kuchnia kreolska oraz międzynarodowa. Ukryte pośród bujnej roślinności spa to zaciszna „oaza 
w sercu oazy” oferująca zabiegi łączące współczesne trendy i starożytne filozofie. 

Najważniejsze udogodnienia: 71 pawilonów i willi, 3 restauracje, 2 baseny: klub fitness, korty 
tenisowe, hatha yoga, tai-chi, medytacja, parasailing, sporty wodne, stretching, degustacje 
wina, warsztaty kulinarne i malarskie, miniklub dla dzieci The Hub, The Oberoi Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1900 € / 1 os. w Luxury Pavilion
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Rolls-Royce Motor Cars Warszawa
Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa

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

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2017. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.

D AW N
D R O P H E A D  C O U P É

Designed to complement the exhilaration of an unbroken 
summer, Dawn matches the thrill of drophead driving with 

the beauty of unparalleled Rolls-Royce craftsmanship. 
You are no longer a voyeur to the world outside. 

You are living every second of it.

Contact us to experience an unbroken summer.
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Enchanted Island Resort
Round Island, Seszele
Kameralny hotel usytuowany na małej prywatnej wyspie 
w Parku Narodowym Marine, położonej zaledwie 15 
minut łodzią od Mahe. Enchanted Island Resort jest 
ukrytym skarbem Oceanu Indyjskiego oferującym 10 
wspaniałych kreolskich willi w stylu kolonialnym, w tym 
8 willi z prywatnym basenem (130 m² z 1 sypialnią), 
Enchanted Signature Villa (240 m² z 2 sypialniami) oraz 
Owner’s Signature Villa (243 m² z 2 sypialniami) — 
wszystkie z bezpośrednim dostępem plaży, usługami 
prywatnego kamerdynera, prywatnym basenem 
i tarasem wypoczynkowym. Hotel oferuje wyjątkowe 
kulinarne doznania w restauracji znajdującej się przy 
głównym basenie, z zachwycającym widokiem na Ocean 
Indyjski. Serwowane są tu wyborne dania współczesnej 
kuchni międzynarodowej z silnymi wpływami kuchni 
kreolskiej, które zaspokoją oczekiwania każdego 
smakosza. Do dyspozycji gości jest także Castaway 
Bar oferujący szeroki wybór egzotycznych koktajli 
i aperitifów, będący idealnym miejscem do podziwiania 
złotego zachodu słońca. Istnieje także możliwość 
zamówienia posiłków do willi (Private/in-villa dining). 
Goście na terenie całego hotelu mogą korzystać 
z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Najważniejsze udogodnienia: zlokalizowane na wzgórzu 
Serena Spa z trzema oddzielnymi pawilonami 
do zabiegów — każdy z prywatną łaźnią parową, 
prysznicem oraz tarasem z widokiem na Ocean Indyjski 
i bujne ogrody, główny basen, w pełni wyposażona 
siłownia, butik Tresor, Centrum Sportów Wodnych.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Private Pool Villa 
7 noclegów od 2450 $ / 1 os.
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* Pobyt przez minimum 3 noce / ** 5 nocy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 30-minutowy* lub 60-minutowy** masaż dla pary.
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Banyan Tree Seychelles
Mahe, Seszele
Banyan Tree Seychelles położony jest przy jednej 
z najpiękniejszych plaż na świecie, w zatoce Intendance, 
z pięknym widokiem na Ocean Indyjski. Otoczenie 
palm i bujnego lasu tropikalnego daje namiastkę raju. 
Ten pięciogwiazdkowy hotel odznacza się wspaniałą 
architekturą, 60 pięknych willi z basenami łączy 
współczesny i kolonialny wystrój wnętrz — od wysokich 
sufitów przez przestronne werandy i balkony po etniczne 
tkaniny. Wnętrza willi oddają klimat tego niezwykłego 
miejsca — urok Banyan Tree, romantyczną atmosferę 
oraz egzotyczną zmysłowość. Kreolskich i arabskich dań 
można skosztować w restauracji Chez Lamar. Warto 
odwiedzić też restaurację Saffron — znaną z dań kuchni 
tajskiej, i nowy bar plażowy Rum Shack. Na życzenie 
gości obsługa hotelu może zorganizować romantyczną 
kolację na plaży, przygotować piknik bądź zachowując 
formułę pełnej prywatności, dostarczyć posiłek do willi. 

Najważniejsze udogodnienia: wielokrotnie nagradzane 
Banyan Tree Spa, bezpłatne lekcje jogi, tenis, rowery, 
wycieczki po farmie, obserwacja żółwi na plaży pod 
okiem specjalistów, lekcje gotowania, wędkarstwo, lekcje 
surfingu, przeloty widokowe helikopterem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Ocean View Pool Villa
7 noclegów od 2400 € / 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka wina i talerz 
owoców.
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Nikki Beach Resort & Spa
Pearl Jumeirah, Dubaj
Stylowy i ultranowoczesny Nikki Beach Resort & Spa 
to pięciogwiazdkowy hotel usytuowany na brzegu   
sztucznego półwyspu Pearl Jumeirah, niedaleko 
centrum Dubaju. Hotel oferuje zakwaterowanie 
w luksusowych pokojach i apartamentach z systemem 
oświetlenia mood light, dużymi łazienkami oraz pięknymi 
widokami na Zatokę Perską, ogrody i imponującą 
panoramę Dubaju. Ponadto znajdują się tu wspaniałe 
wille z prywatnymi basenami i dużymi tarasami. 
Niewiarygodne piękno Zatoki Perskiej, biała piaszczysta 
plaża, basen i bliskość centrum Dubaju sprawiają, że Nikki 
Beach Resort & Spa to idealne miejsce na każdy rodzaj 
wypoczynku. Hotel posiada ciekawą ofertę rozrywek, 
a jego restauracje oprócz klasycznych potraw serwują 
innowacyjne i wyrafinowane dania przygotowywane 
przez doskonałych kucharzy, którzy zaskakująco 
łączą śródziemnomorskie smaki z przyprawami Azji 
Wschodniej. Nikki Spa to doskonałe miejsce na relaks 
podczas zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało 
opartych na kosmetykach ESPA. Miłośnicy sportu mogą 
zagrać w tenisa, odwiedzić siłownię Tone Gym oraz 
uprawiać najróżniejsze sporty wodne. 

Najważniejsze udogodnienia: 117 pokoi i apartamentów, 
15 ultraluksusowych willi oraz 63 prywatne rezydencje, 
5 restauracji i barów, w tym ekskluzywny Nikki Beach 
Dubai Restaurant & Beach Club, 27-metrowy basen, 
taras słoneczny, spa, siłownia, niezmotoryzowane sporty 
wodne, korty tenisowe, wycieczki fakultatywne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Covet Room
7 noclegów od 1500 $ / 1 os.
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* W zależności od dostępności

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wi-Fi, wcześniejsze zameldowanie*, VIP pakiet 
powitalny, drink powitalny podczas zameldowania.
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One&Only The Palm 
The Palm Jumeirah, Dubaj
Wyjątkowy i ekskluzywny hotel położony bezpośrednio 
przy prywatnej, białej plaży, na sztucznej wyspie 
The Palm Jumeirah w Dubaju. One&Only The Palm 
to doskonałe miejsce dla najbardziej wymagających 
gości, poszukujących szczególnie luksusowych 
warunków. Oferuje 90 niebywale komfortowych pokoi 
i apartamentów z widokiem na ogród, rozlokowanych 
w trzypiętrowej rezydencji i w 6 mniejszych budynkach, 
oraz 4 wille (325 m²) z basenami i bezpośrednim 
dostępem do plaży. Wspaniałe doznania kulinarne 
zapewniają trzy eleganckie restauracje — 101, Zest 
i Stay — działające pod bacznym okiem nagrodzonego 
gwiazdką Michelin szefa Yannicka Alléno. Z bajkowo 
położonego przy prywatnej marinie 101 Dinning Lounge 
and Bar można podziwiać piękne zachody słońca 
z niezwykłym widokiem na wybrzeże w Dubaju, przy 
akompaniamencie relaksującej muzyki, z kieliszkiem 
wybornego szampana w dłoni. 

Najważniejsze udogodnienia: piaszczysta plaża, basen 
o powierzchni 850 m², z regulowaną temperaturą wody, 
spa z 9 pokojami zabiegowymi, doskonale wyposażony 
klub fitness, salon piękności, kort tenisowy oraz 
możliwość uprawiania licznych sportów wodnych, 
w pobliżu mistrzowskie, 18-dołkowe pole golfowe, 
udogodnienia dla dzieci, doskonały kids club.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Palm Manor Premier Room
7 noclegów od 3250 $ / 1 os. 

* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Bilet wstępu podczas pobytu do parku 
wodnego Aquaventure*
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One&Only Royal Mirage
Jumeirah Beach, Dubaj
Najbardziej stylowy hotel, położony tuż przy plaży 
w Dubaju, na  powierzchni 24 hektarów, w zadbanych 
ogrodach, oferujący gościom prawdziwie królewski 
wypoczynek. One&Only Royal Mirage urzeka pełnym 
przepychu, typowo arabskim stylem. Hotel 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 oryginalnych 
części – The Palace, Arabian Court i Residence & Spa. 
Każda część oferuje luksusowe zakwaterowanie w innym 
stylu. The Palace i Arabian Court zapewniają wspólne 
atrakcje i udogodnienia, z udogodnień  Residence & Spa 
mogą korzystać jedynie goście mieszkający w tej części 
ośrodka.

One&Only rozpieszcza swoich gości szerokim wyborem 
restauracji i  barów znajdujących się we wszystkich 
częściach hotelu. Wśród nich należy wyróżnić: 
restaurację Gulf (owoce morza i potrawy z grilla), 
Celebrities (kuchnia fusion) oraz Olives (kuchnia 
śródziemnomorska). Prawdziwy smak i aromat dawnego 
Marrakeszu można odkryć w restauracji Tagine. 

The Palace, gdzie tradycja łączy się z finezją wykonania, 
oferuje 231 luksusowo urządzonych pokoi, każdy 
z balkonem lub tarasem nad  prywatną plażą. 
Przestronne wnętrza utrzymane są w neutralnych 
kolorach, rozciągają się z nich piękne widoki na morze. 
Zaplecze rekreacyjne obejmuje 2 imponujące baseny 
z kontrolowaną temperaturą wody, centrum sportów 
wodnych, korty tenisowe.

Arabian Court oddaje wspaniałość orientalnego 
klimatu. Usytuowano go w ogrodzie z licznymi ścieżkami 
i fontannami. Wejście prowadzi do galerii wyłożonej 
mozaiką. Na gości czekają 162 przestronne pokoje 
i 10 apartamentów, stylowo urządzonych, z niezwykłą 
dbałością o szczegóły.
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Residence & Spa to zaciszne, kameralne miejsce dla 
pragnących szczególnego komfortu. Składa się z 32 
eleganckich pokoi i 16 apartamentów o bardzo wysokim 
standardzie, z balkonem lub tarasem z widokiem 
na morze. Residence & Spa ma 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. 

Najważniejsze udogodnienia: kilometrowa prywatna 
plaża, baseny z regulowaną temperaturą wody, 8 
restauracji i barów oferujących wyjątkowe doznania 
kulinarne, 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, a także manicure 
i pedicure studio. Do dyspozycji gości jest również 
centrum fitness z najnowocześniejszym sprzętem. 
Dla najmłodszych hotel przygotował KidsOnly Club 
oferujący szeroki wybór interesujących zajęć.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
w Palace Superior Deluxe Room
7 noclegów od 2290 $ / 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Bilet wstępu podczas pobytu do parku 
wodnego Aquaventure*

* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu
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Zaya Nurai Island
Nurai Island, Abu Zabi
Zaya Nurai Island położony jest na naturalnej wyspie 
u wybrzeży Abu Zabi — jednej z 22 najpiękniejszych 
wysp na świecie według “Condé Nast Traveler UK”. 
Rodzinny resort oferuje 32 wille na plaży z prywatnymi 
tarasami, basenami otoczonymi palmami, dużymi sofami 
i niepowtarzalnymi widokami na ocean. Każda willa ma 
okna sięgające od podłogi do sufitu, wyposażona jest 
w łóżka typu king-size, duże wanny oraz 40-calowe 
telewizory. Północna część wyspy oferuje kilka 
wyśmienitych restauracji i barów, które serwują owoce 
i warzywa, świeżo złowione ryby i biodynamiczne wina. 
Do dyspozycji gości jest nowoczesna siłownia oraz Nurai 
Spa oferujące relaksujące masaże i zabiegi. Mogą także 
uprawiać najróżniejsze sporty wodne. 

Najważniejsze udogodnienia: 32 wille, 6 restauracji 
i barów, plaża, miniklub dla dzieci, siłownia, joga i pilates, 
tenis, ping-pong, gra w bule, siatkówka plażowa, 
badminton, piłkarzyki, stand up paddle, snurkowanie, 
rowery wodne, kajaki, golf, spa, gry planszowe, konsola 
Xbox; parking, room service, pralnia.

Przykładowa cena 
w willi
7 noclegów od 3800 $ / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Butelka szampana, VIP pakiet powitalny, 
wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze 
wymeldowanie*.

* W zależności od dostępności
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Shangri-La Hotel Qaryat Al Beri
Abu Zabi
Luksusowy i wytworny hotel, wzniesiony przy prywatnej 
plaży, w pobliżu kanału oddzielającego wyspę Abu Zabi 
od stałego lądu. To najprawdziwsza oaza wyszukanego 
luksusu w baśniowym stylu, ukryta w sercu stolicy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hotel oferuje 213 
luksusowych pokoi i apartamentów oraz 6 willi (każda 
z 4 sypialniami i prywatnym basenem), urządzonych 
w bardzo eleganckim, współczesnym arabskim stylu. 
W scenerii orientalnego ogrodu zaaranżowano 
tradycyjny arabski suk (targ), gdzie znajduje się mnóstwo 
sklepów pod jednym dachem z tysiącami egzotycznych 
towarów. Między nimi kursują arabskie łodzie, 
umożliwiając gościompodziwianie tego niezwykłego 
miejsca. 

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje, 3 bary, 
lobby lounge, prywatna plaża, ekskluzywne spa CHI oraz 
klub wellness obejmujące siłownię, saunę, łaźnię parową, 
zajęcia pilatesu i jogi, 5 basenów (w tym basen dla dzieci).

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Deluxe Room 
7 noclegów od 1150 $ / 1 os. 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, darmowe kolacje dla 
wszystkich rezerwacji dokonanych przed 31.07.2017*.

* Zniżka dotyczy pobytów w terminie od 1.10.2017 do 10.01.2018
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Waldorf Astoria
Ras Al Khaimah
Luksusowy hotel położony w spokojnym emiracie 
Ras Al Khaimah, który otoczony jest pięknymi górami 
Al Hajar, błękitnym morzem, bujną zielenią i pustyniami 
o czerwonym piasku. Goście hotelu mają okazję 
odwiedzić położone w pobliżu forty, opuszczone wioski 
i Muzeum Narodowe w Ras Al Khaimah. Mogą też wziąć 
udział w pustynnym safari i lotach helikopterem nad 
górami lub obserwować delfiny podczas rejsu tradycyjną 
łodzią dhow na Półwysep Musandam. Dla miłośników 
sportu są dwa pola golfowe i możliwość jazdy konnej 
w okolicy, a sam hotel oferuje korty tenisowe, sporty 
wodne i siłownię. Z pokoi i apartamentów można 
podziwiać panoramiczne widoki na morze, góry lub 
pole golfowe. Na terenie hotelu znajduje się prywatna 
plaża o białym piasku i dwa baseny. Goście mogą 
zrelaksować się w Waldorf Astoria Spa, które oferuje 
ekskluzywne zabiegi oparte na kosmetykach Voya, 
QMS Medicosmetics i Heaven by Deborah Mitchell. 
W dziewięciu restauracjach i barach można delektować 
się daniami kuchni lokalnej i międzynarodowej. 

Najważniejsze udogodnienia: 346 pokoi i apartamentów, 
9 restauracji i barów, prywatna plaża, 2 baseny, miniklub 
dla dzieci, opiekunka do dzieci, pola golfowe i jazda 
konna w okolicy, siłownia, spa, sporty wodne, 2 korty 
tenisowe, siatkówka, piłka plażowa, 4 pokoje spotkań, 
sala konferencyjna Al Hamra, True Waldorf Service.

Przykładowa cena  ze śniadaniami
w Deluxe Room
7 noclegów od 995 $ / 1 os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny.
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Al Baleed Resort Salalah  
by Anantara
Salalah, gubernatorstwo Zufar
Al Baleed Resort Salalah by Anantara położony jest 
pomiędzy plażą i laguną. To pierwszy tego typu luksusowy 
ośrodek willowy w miejscowości Salalah, który w swym 
charakterze łączy historię, kulturę i przyrodę, a jego 
wystrój inspirowany jest wyglądem nadmorskich fortec. 
Hotel oferuje stylowe zakwaterowanie z pięknym 
widokiem na morze i ogród. Niektóre wille mają baseny 
z regulowaną temperaturą wody. Goście mogą wybierać 
spośród wielu wycieczek, podczas których podziwiać 
będą uroki okolicy. Ci, którzy preferują aktywny 
wypoczynek, mogą odkrywać tajemnice podwodnego 
świata podczas nurkowania, pływać kajakami, korzystać 
z siłowni, grać w tenisa lub biegać w naturalnej scenerii 
Al Baleed. Goście, którzy wolą spokojne wakacje, mają 
okazję zrelaksować się w basenie bez krawędzi lub 
wziąć udział w warsztatach kulinarnych i zajęciach jogi. 
Spa Anantara oferuje terapie ajurwedyjskie i programy 
odnowy biologicznej. W hotelowych restauracjach 
można delektować się międzynarodowymi daniami 
i specjałami kuchni regionalnej. Można tu także 
celebrować ważną uroczystość przy kameralnym stole 
na plaży lub w ogrodzie. 

Najważniejsze udogodnienia: 136 pokoi i willi, 3 bary i 
restauracje, Dining by Design, prywatna plaża, odkryty 
basen bez krawędzi, spa, joga, zajęcia fitness, siłownia, 
korty tenisowe, boiska do siatkówki, bieganie, sporty 
wodne, rowery, warsztaty kulinarne, klub dla dzieci 
i nastolatków, biblioteka, centrum biznesowe.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Premier Sea View Room 
7 noclegów od 1300 $ / 1 os. 
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Singita Boulders & Ebony
Sabi Sands Reserve, RPA
Rezerwat Sabi Sands zdumiewa bogactwem gatunków 
zwierząt, to prawdziwa oaza życia, chroniąca 
jeden z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów 
na kontynencie afrykańskim. Na olbrzymich 
przestrzeniach sawann porośniętych drzewami akacji 
oraz lasów nad brzegami dwóch życiodajnych rzek 
spotkać można stada bawołów, słoni oraz lwów. Podczas 
pobytu w rezerwacie Sabi Sands goście zobaczą również 
białe nosorożce, gepardy, hieny, żyrafy i  zebry, antylopy, 
lamparty. Powietrze wypełnia śpiew rzadkich ptaków.

Niezwykłą różnorodność form życia goście będą 
mogli podziwiać, jeśli wybiorą się na safari do jednego 
z trzech obozów: Ebony, Boulders i Castleton. Zarówno 
wczesnym rankiem, jak i po zapadnięciu zmroku będą 
przemierzać rezerwat w otwartych samochodach 
terenowych Land Rover, a także wędrować po buszu 
pieszo. Przygotowując obozy dla gości, zadbano 
o niezrównany luksus, piękno wnętrz i idealne wtopienie 
obiektów w otaczającą przyrodę.

Obóz Ebony — położony na brzegu rzeki Sand, 
pośrodku rezerwatu. To uosobienie luksusowego safari 
i nieskrępowanego wypoczynku w afrykańskiej dziczy. 
Wyśmienite jedzenie, wspaniała obsługa i fantastyczna 
piwniczka win. Wnętrza nawiązują do tradycji safari, 
a jednocześnie eksponują przepiękne otoczenie obozu. 
Każdy z 12 prywatnych  apartamentów wyposażono 
w niewielki, ale głęboki basen, z którego można podziwiać 
rzekę Sand i gromadzące się przy niej zwierzęta.

Obóz Boulders — 12 apartamentów, w których 
wystrój wkrada się natura. Ciepłe brązy, delikatne 
beże i odcienie karmelu przeplatają się z barwami 
kamienia i drewna, łącząc zdobycze nowoczesnego 
świata z jego pradawnymi korzeniami. To luksusowa 
oaza ciszy i spokoju w tętniącym życiem lesie. Czystość 
minimalizmu zen przeniesiona w afrykański busz.

AF
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Singita Lebombo & Sweni 
Park Narodowy Krugera, RPA
Park Narodowy Krugera jest jednym z najbardziej 
znanych rezerwatów dzikiej przyrody na świecie. Nie 
bez przyczyny — spotyka się tam wiele gatunków 
zwierząt zamieszkujących niezwykle zróżnicowany 
teren.  Przecięty łańcuchem gór Lebombo i opleciony 
rzekami N’wanetsi i Sweni, zamieszkany jest przez 
zwierzęta niemal wszystkich gatunków występujących 
na kontynencie. Prócz licznych ptaków, których śpiew 
rozbrzmiewa w każdym zakątku parku, podczas pieszych 
wędrówek oraz porannych i nocnych safari w otwartych 
samochodach terenowych dojrzeć można słonie, żyrafy 
i zebry, antylopy, hipopotamy oraz białe nosorożce. Tak 
wielkie bogactwo zwierząt przyciąga drapieżniki — lwy, 
gepardy i  lamparty, a  także hieny. W tym niezwykłym 
otoczeniu przygotowano dla gości dwa piękne obozy 
pozwalające w pełni obcować z afrykańską przyrodą.

Singita Lebombo — położenie ustronnego obozu 
Lebombo przywodzi na myśl orle gniazda górujące 
nad okolicą. Apartamenty wyposażono w szklane 
ściany, by zapewnić gościom podziwianie ogromu 
błękitu afrykańskiego nieba nad bezmiarem otwartych 
przestrzeni. Wnętrza 15 apartamentów harmonijnie 
łączą najnowocześniejsze rozwiązania z elementami 
zaczerpniętymi wprost z natury, wtapiając się 
w otoczenie.

Singita Sweni — w zielonym sercu nadrzecznego lasu 
stworzono spokojną przystań w cieniu szumiących 
drzew, z dala od hałaśliwego świata. Wnętrza sześciu 
apartamentów czekają na gości, zapraszając barwami 
intensywnej zieleni i ciemnego drewna, sprawiającymi, 
że pokoje zdają się w naturalny sposób łączyć z przyrodą. 
Inspirowany barwami ziemi obóz Sweni to szczyt luksusu 
na zupełnym ustroniu.

W obu obozach są: centrum spa, siłownie i baseny. 
Na tarasach, z których roztacza się widok na rzekę, 
podawane są gościom doskonałe posiłki, a bogato 
wyposażone piwniczki win gwarantują wyśmienite 
trunki.

AFRYKA
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La Residence Boutique Hotel
Franschhoek, RPA
Hotel ten łączy bogate dziedzictwo francuskich kolonii 
− piękną architekturę, wyrafinowaną kuchnię i tradycje 
winiarskie − z zachwycającym krajobrazem południowej 
Afryki i jej przyjemnie ciepłą pogodą. Franschhoek 
cenione jest za doskonałe wina i wyśmienitą kuchnię. 
Jest tu ponad 20 winnic, a cicha, spokojna atmosfera 
przywodzi na myśl urocze francuskie miasteczka. 
Hotel oferuje 11 luksusowych apartamentów z dużymi 
sypialniami i łazienkami, odznaczających się królewskim 
wystrojem i wygodami, oraz 5 ekskluzywnych willi, 
tzw. Vineyard Suites. Wszystkie apartamenty znajdują 
się na terenie winnicy, w zadbanym wonnym ogrodzie, 
z którego roztacza się panoramiczny widok na całą 
okolicę. Hotel organizuje prywatne degustacje serów 
i win w jednej z sąsiednich winnic. 

Najważniejsze udogodnienia: basen, ekskluzywne 
zabiegi spa indywidualnie dobrane i wykonywane 
w pokoju gości lub na ich prywatnym balkonie, 
możliwość gry w golfa, łowienia pstrągów, uprawiania 
paralotniarstwa, uczestnictwa w lotach widokowych 
helikopterem i balonem, zwiedzania winnic podczas 
konnej przejażdżki (lub przejażdżki powozem).

Przykładowa cena ze śniadaniami oraz 
napojami, w tym lokalnym winem
w Luxury Suite
3 noce od 1050 $ / 1 os.

AF
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KA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny: wino i przekąski, 
usługi kamerdynera.
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One&Only Cape Town
Kapsztad, RPA
Usytuowany na brzegu, One&Only Cape Town 
to elegancki miejskii hotel odznaczający się 
bezprecedensowym luksusem, niebywałą gościnnością. 
Jest idealnym miejscem zarówno dla rodzin, jak i par. 
Oferuje panoramiczne widoki marinę oraz słynną Górę 
Stołową i znajduje się w odległości 25 minut drogi 
od międzynarodowego lotniska w Kapsztadzie.  Hotel 
posiada 131 przestronnych pokoi i apartamentów 
zlokalizowanych w dwóch częściach: Marina Rise (91 
pokoi) oraz Island (32 pokoje i 8 apartmanetów, w tym 4 
z dwiema sypialniami). W One&Only Cape Town znajduje 
się szereg wyśmienitych lokali gastronomicznych: 
Nobu (restauracja prowadzona przez legendarnego, 
nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa kuchni Nobuyuki 
„Nobu” Matsuhisa, który przygotowuje współczesne 
japońskie dania z peruwiańskimi elementami), Reuben’s 
(szef kuchni Reuben Riffel tworzy wyrafinowane 
menu złożone z lokalnych dań opartych na najlepszych 
sezonowych produktach), Isola (restauracja usytuowana 
przy basenie na wyspie, oferująca południowoafrykańską 
i śródziemnomorską kuchnię fusion), Vista Bar & Lounge 
(doskonały lokal na spędzenie popołudnia lub wieczoru 
i oferujący panoramiczne widoki na Górę Stołową) 
oraz imponujący Wine Loft (z kolekcją ponad 5000 
butelek najznakomitszych win regionu oraz wspaniałym 
pomieszczeniem do degustacji). 

Najważniejsze udogodnienia: usytuowane na własnej 
wyspie One&Only Spa o powierzchni 1000 m²: 12 
pomieszczeń zabiegowych, łaźnia parowa, sauny, studio 
Pedi:Mani:Cure, nowatorski salon fryzjerski Wayne.
com, centrum fitness wyposażone w sprzęt KinesisTM 
i Technogym®, podgrzewany basen bez krawędzi, 
szeroka oferta sportów wodnych, pola golfowe w pobliżu 
hotelu, miniklub Kidsonly dla dzieci w wieku 4—11 lat, 
sale konferencyjne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
w Marina Mountain Room
3 noce od 1350 $ / 1 os. 
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Malaria Free SafariMolori Safari Lodge
Rezerwat Madikwe, RPA
Obóz zlokalizowany jest w rezerwacie Madikwe, który ma powierzchnię ponad 75 000 
hektarów. Wyjątkowa okazja posmakowania życia w afrykańskiej dziczy, w oderwaniu 
od świata, lecz w bajecznym luksusie. W rezerwacie dzikiej przyrody Madikwe, w regionie 
całkowicie wolnym od malarii, goście zaznają prawdziwego zjednoczenia z naturą. Obóz Molori 
składa się z jedynie pięciu apartamentów, które oddają charakter Czarnego Kontynentu. 
Każdy apartament w przemyślany sposób oddzielono od reszty, zapewniając absolutną 
prywatność. Wszystkie są bardzo przestronne, mają własne baseny i tarasy z malowniczym 
widokiem na rezerwat, na których ustawiono teleskopy. Doskonałe posiłki przygotowywane 
są na indywidualne życzenie gości i serwowane z najlepszymi południowoafrykańskimi 
winami w różnych miejscach — przy ognisku, na tarasie pod rozgwieżdżonym niebem, przy 
punkcie widokowym, skąd można obserwować zwierzęta przy wodopoju oraz w pokojach.  
Do dyspozycji gości są też m.in.: spa, centrum fitness, łaźnia parowa, sauna, basen. Goście mogą 
odbywać niezapomniane przechadzki i safari w towarzystwie doświadczonych i uzbrojonych 
tropicieli, wędkować, grać w golfa (w odległości 90 minut jazdy samochodem lub 20 minut lotu 
śmigłowcem od obozu), a także uczestniczyć w lekcjach gotowania regionalnych potraw.

Morukuru Family
Rezerwat Madikwe, RPA

Jest całkowicie bezpieczny i wolny od malarii — nie są potrzebne ani szczepienia, ani leki. 
Rezerwat Madikwe obejmuje rozległe równiny, gdzie żyją m.in. antylopy różnych gatunków (np. 
oryksy, antylopy skoczki) i ponad 340 gatunków ptaków. Ukształtowanie terenu i różnorodna 
roślinność sprawiają, że spotkać tu można również wiele innych zwierząt, a obóz oferuje idealne 
warunki do ich obserwacji i uwieczniania tych niepowtarzalnych chwil aparatem fotograficznym. 
Morukuru składa się tylko z czterech willi: Owners House (dla 2—4 osób), River House i Farm 
House (dla 4—10 osób) oraz największej — Ocean House, z czterema sypialniami (do 12 osób). 
W ośrodku panuje wspaniała atmosfera, każda rodzina ma zapewnioną pełną prywatność, mile 
widziane są dzieci w każdym wieku! Dla najmłodszych przygotowano różne atrakcje, więc nic 
nie stanie na przeszkodzie, by przeżyć wyjątkowe safari ze swoimi pociechami! Goście mają 
okazję wziąć udział w safari samochodowym oraz pieszym, wędkować, obserwować ptaki, 
dla dzieci organizowane są zabawy na świeżym powietrzu. Wyśmienita restauracja zapewni 
gościom wyjątkowe doznania kulinarne, a smak każdego dania podkreśli idealnie dobrane wino 
z hotelowej piwniczki. W 2011 roku Morukuru został laureatem nagrody The World Luxury 
Hotel Awards.
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Royal Malewane
Park Krugera, RPA
Z dala od codzienności, pośrodku afrykańskiego 
buszu, znaleźć można luksus w najczystszej formie. 
W prywatnym rezerwacie dzikiej przyrody, graniczącym 
z Parkiem Narodowym Krugera, znajduje się obóz 
Royal Malewane. Wspaniałe, luksusowe domki, 
przypominające czar kolonialnych wypraw w głąb 
Czarnego Lądu, cieszą mieszkańców wszelkimi wygodami 
i niezwykłym otoczeniem. Szczególnie polecamy 
zakwaterowanie w Africa House odznaczającym się 
egzotycznym i luksusowym charakterem. Składa się z 6 
unikalnych, eleganckich apartamentów z łazienkami 
i zewnętrznym prysznicem, wyposażonych w antyczne 
meble, rzeźbione łóżka z baldachimem, jedwabną 
pościel i perskie dywany. Africa House znajduje się 
zaledwie kilka minut spacerem od głównego budynku 
obozu. Goście mogą obserwować życie rozmaitych 
gatunków zwierząt podczas safari w towarzystwie 
doświadczonych przewodników, w tym najlepszego 
mistrza sztuki tropienia w Afryce. Wyśmienite potrawy 
podawane w romantycznym otoczeniu (do wyboru), 
na najprzedniejszej porcelanie, srebrach i kryształach, 
zaspokoją oczekiwania największych smakoszy. 
Obóz dysponuje bogato wyposażoną piwniczką win 
z najlepszymi południowoafrykańskimi trunkami. 
Royal Malewane został wielokrotnie nagrodzony przez 
magazyn „Condé Nast Traveler”. 

Najważniejsze udogodnienia: centrum spa z zacisznymi 
pokojami zabiegowymi, ogrzewanym basenem, 
siłownią i jacuzzi. Goście mają okazję wybrać się 
na safari w otwartych samochodach terenowych Land 
Rover, nocne safari z posiłkiem pod gwiazdami, safari 
na koniach, a także jeździć na słoniach i konno, odbywać 
piesze wędrówki, latać śmigłowcem i balonem, grać 
w golfa.

Przykładowa cena All Inclusive*
w Luxury Suites
5 nocy od 3990 $ / 1 os. 

* Wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo

AFRYKA
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Emirates One&Only Wolgan Valley
Wolgan Valley, Nowa Południowa Walia
Położony na terenie Wielkich Gór Wododziałowych, między dwoma parkami narodowymi, 
ośrodek otoczony jest lasem eukaliptusowym. Roztaczają się z niego zapierające dech 
w piersiach widoki wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Gór Błękitnych. 
Goście mogą podziwiać piękne wzgórza i rwące potoki podczas jazdy konnej lub wycieczek 
rowerowych. Można tu obserwować ptaki, kangury i wombaty, odwiedzić tunel świetlików 
świętojańskich lub przyczynić się do ochrony przyrody, sadząc drzewa. Hotel oferuje 40 wolno 
stojących eleganckich willi z kominkami, prywatnymi basenami i werandami.  

Najważniejsze udogodnienia: 40 willi, 2 restauracje i bar, kryty i odkryty basen, spa, centrum 
fitness, jazda konna, kolarstwo górskie, łucznictwo, kort tenisowy, działania na rzecz ochrony 
przyrody, wycieczki; pralnia, parking, room service.

Przykładowa cena All Inclusive (wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo)
5 nocy od 5800 AU$ / 1 os. w Heritage Villa

Orpheus Island Lodge 
Great Barrier Reef
Jest wyjątkowo piękną wyspą, położoną na obszarze Wielkiej Rafy Koralowej, wpisanej 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i objętej ochroną jako park morski. Luksusowy 
hotel przeznaczony jest dla 28 gości, zapewnia zatem absolutną prywatność i spokój. Położony 
w osłoniętej zatoce na zachodnim brzegu wyspy, przy pięknej plaży, oprócz świetnego 
zakwaterowania oferuje restaurację z niepowtarzalnym widokiem, bar, czytelnię, basen bez 
krawędzi, ogród warzywny, z którego świeże produkty wzbogacają wyśmienite dania.  

Najważniejsze udogodnienia: restauracja i bar, prywatna plaża, odkryty basen bez krawędzi, 
spa i centrum odnowy biologicznej, taras i ogród, pokój gier, biblioteka, nurkowanie z rurką 
oraz pełnym wyposażeniem, kajakarstwo, zaplecze do uprawiania innych sportów wodnych, 
wędkarstwo, wspinaczka górska, bilard.

Przykładowa cena All Inclusive (wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo)
5 nocy od 3250 AU$ / 1 os. w Beachfront Room
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Arkaba
Flinders Ranges, południowa Australia
Oaza spokoju, ciszy i komfortu położona na terenie liczącego 60 000 hektarów prywatnego 
rezerwatu dzikiej przyrody. Hotel oferuje jedynie 5 pokoi — każdy został umeblowany 
i udekorowany przez artystkę Rosie Woodford Ganf, która w swej pracy wykorzystuje jedynie 
materiały naturalnego pochodzenia. Niepowtarzalny charakter Arkaba opisać można słowami: 
„luksus w środku dzikiego buszu”. Wyjazd do Arkaby stanowi połączenie poznawania tajemnic 
australijskiej przyrody z komfortowym i stylowym wypoczynkiem. To miejsce wysoko cenione 
przez wyrafinowanych podróżników, niedostępne dla przeciętnego turysty.  

Najważniejsze udogodnienia: basen, wyborna kuchnia, winiarnia i otwarty bar, bogaty program 
safari, prywatne wycieczki z przewodnikiem (piesze, samochodami 4×4), loty widokowe, 
obserwacja dzikiej natury.

Przykładowa cena All Inclusive (wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo)
7 noclegów od 6390 $ / 1 os. w Homestead King Room

Bamurru Plains 
Park Narodowy Kakadu, pólnocna Australia
Unikalny obiekt, położony na zachód od Parku Narodowego Kakadu, na obszarach zalewowych 
rzeki. To doskonałe miejsce do zapoznania się z urokami północnej części Australii. Bamurru 
Plains oferuje 9 elegancko urządzonych bungalowów oraz jeden apartament Kingfisher 
o powierzchni 81 m². Okolica często określana jest jako australijski odpowiednik słynnej 
afrykańskiej delty rzeki Okawango. To unikalne siedlisko dzikiej zwierzyny oraz niespotykanego 
nigdzie indziej ptactwa. Miejscowi przewodnicy potrafią zarazić swoją pasją i w niezapomniany 
sposób wprowadzić w tajniki życia w stylu znanym z filmów o „Krokodylu” Dundee.  

Najważniejsze udogodnienia: cała gama zajęć pozwalających poznać lokalną przyrodę, m.in. 
wycieczki wodolotem, spływy rzeczne z tropieniem krokodyli, safari samochodami 4×4, 
obserwacja ptaków, łowienie ryb.

Przykładowa cena All Inclusive (wszystkie posiłki, lokalne wino i piwo)
7 noclegów od 5350 $ / 1 os. w Safari Bungalow

AUSTRALIA
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