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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 
z ogromną przyjemnością i satysfakcją przekazujemy na Wasze ręce ten wyjątkowy katalog. 
Wydajemy go nie tylko ze względu na zbliżający się letni sezon 2018, ale również z okazji 
jubileuszu 15 lat działalności Luxury Travel! 

Nikt w czasach, kiedy firma powstawała, czyli w 2003 r. oraz w następnych kilku latach, nie 
miał tyle odwagi i determinacji, by oferować na polskim rynku tak ekskluzywne podróże, tak 
luksusowe hotele i tak wysoki standard w cenach, z którymi wielu Polaków jeszcze długo 
nie mogło się oswoić. To było wyzwanie! Tym większe, że nie mogliśmy się wzorować na 
podobnych biurach podróży zagranicą, ponieważ rodacy mają odmienny gust niż np. 
Brytyjczycy, Amerykanie czy Włosi, jeśli chodzi o kierunki wyjazdów i inne aspekty podróży.

Po dość długim okresie intensywnego marketingu naszych niestandardowych usług, zamożni 
i bardziej wymagający klienci powoli przyzwyczajali się do myśli, że wakacje warte są wydania 
wysokiej kwoty. Cieszyło nas bardzo, że dla polskiego podróżnika coraz ważniejsze stawały 
się: historia hotelu, jego oryginalny design, jakie słynne osobistości gościł, jakich wyszukanych 
kosmetyków używa się w spa, rodzaj poduszek w pillow menu, wyrafinowana kuchnia 
restauracji hotelowej, a coraz mniej istotne było jadanie w opcjach all inclusive. Jednym 
słowem, nasza wizja turystyki luksusowej była coraz lepiej rozumiana i bardziej doceniana.

Od początku działalności zamierzaliśmy specjalizować się w podróżach szytych na miarę, 
toteż chętnie poznawaliśmy potrzeby klientów i się do nich dopasowywaliśmy. Rzec można, 
wspólnie na przestrzeni lat się uczyliśmy – my, czyli Luxury Travel, i nasi luxury podróżnicy :-)

Jesteśmy dumni, że z małej rodzinnej firmy staliśmy się liderem sprzedaży luksusu i marzeń. 
Mamy wspaniały zespół – młodych ludzi o wielu pasjach i ciekawych charakterach, którzy 
przygotowują programy wycieczek dla Was tak, jakby sami na nie mieli jechać. Zawsze wiemy, 
jaki hotel właśnie otwarto i gdzie jest ciekawa oferta na sylwestra lub walentynki. Firma 
zawdzięcza sukces w dużym stopniu osobowościom członków jej zarządu oraz dyrekcji. Ciągle 
gdzieś jeździmy, wyszukujemy najpiękniejsze miejsca, nietuzinkowe hotele i żyjemy radością, 
że Państwo za chwilę będą mogli doświadczyć tego samego – podróży w stylu Luxury Travel!

Zarząd Luxury Travel

Diana Carter, prezes zarządu
Co kocham i które wojaże wspominam najczęściej?
Bezkres Sahary, oazy z palmami, w których cieniu można siąść i kontemplować... Być może 
o kolejnej podróży. Ale także te miejsca na pustyni, gdzie spotykałam jej serdecznych, 
nieskażonych cywilizacją mieszkańców. Uwielbiam klify Portugalii oraz stare miasta Afryki i 
Bliskiego Wschodu, szczególnie arabskie mediny z setkami uliczek i tysiącem skarbów, które 
zwożę i które już się nie mieszczą w moim warszawskim mieszkaniu :-) Część przeniosłam do 
biura przy ul. Hożej 50, gdzie intrygują odwiedzających nas klientów swoją egzotyczną urodą.

Miejsca, do których powracam?
Zdecydowanie na pierwszym miejscu Lazurowe Wybrzeże. Przeżyłam tam kilka lat młodości 
w międzynarodowej szkole językowej, która rozbudziła moje zainteresowanie innymi kulturami 
i zamiłowanie do podróży. Moje ulubione miejsca to Château de la Chèvre d’or i Saint-Jean-
Cap-Ferrat oraz — jakże by inaczej — szykowne i szalone Saint-Tropez, w którym co najmniej 
raz w życiu warto spędzić krótkie wakacje... 

Zapach dobrych perfum, drogich cygar, lawendy, sosen, świeżej bryzy znad zatoki, smak foie 
gras, dań na bazie trufli, zimnego wina Rose, widok eleganckich, lecz zrelaksowanych turystów, 
pięknych lub zabawnych aut, którymi się tu jeździ, jachtów celebrytów — wszystko to i wiele, 
wiele więcej składa się na niepowtarzalną, pełną pozytywnej energii atmosferę Saint-Tropez 
i okolicznych plaż Pampelonne. 

Nasi Partnerzy



Monika Cebula, wiceprezes zarządu
Dokąd powracam w swoich podróżach?
Wracam zawsze na narty w szwajcarskie Alpy, do St. Moritz i ukochanego Zermatt. Marzę, 
by znów polecieć do Birmy i Uzbekistanu. To dwa kraje, które w ostatnich latach zauroczyły 
mnie najbardziej. Dlaczego? Bo pozwalają przenieść się w swoisty sen o innej kulturze, trochę 
inną czasoprzestrzeń. W Birmie zwraca uwagę prawie całkowity brak samochodów, bogactwo 
wielowiekowych buddyjskich budowli religijnych, a także zdystansowane podejście do życia 
mieszkańców. Na bazarach, zarówno w Birmie, jak i w Uzbekistanie, nie ma europejskich 
markowych produktów ani taniej chińszczyzny. Same miejscowe wyroby. Po prostu bajka...

Które hotele z odwiedzonych ostatnio zrobiły na mnie największe wrażenie?
Six Senses Laamu na Malediwach — tam koncepcja no news no shoes, czyli pozbycie się na cały 
czas pobytu w tym mega luksusowym ośrodku butów i poddanie filozofii miejsca, oddala nasze 
myśli od pracy i typowych stresów cywilizacji. Nic tylko siedzieć w Six Senses, leniuchować, 
cieszyć oczy turkusem morza i soczystą zielenią tropikalnych roślin oraz korzystać z atrakcji 
atolu Laamu.

InterContinental Danang Sun Peninsula — rozmach, z jakim stworzono ośrodek, budynki 
główne, wille, ich wyposażenie, ogrody, plaża, serwis etc. — tego nie da się opisać w kilku 
słowach. Powiem zatem: nawet jeśli ktoś nie jest przekonany do podróży do Wietnamu, 
zmieni zdanie, gdy spędzi trochę czasu w tym hotelu, a przy okazji zobaczy zapierającą dech 
w piersiach zatokę Halong Bay i przeurocze miasteczko Hoi An.

Marek Mazur, dyrektor generalny
Co kocham w podróżach? Ulubione miejsca na świecie?
Uwielbiam aktywnie spędzać czas. Za kierownicą ferrari pędzić serpentynami Toskanii, 
uprawiać trekking w lasach deszczowych Kostaryki, przemierzać motocyklem Afrykę. Moją 
prawdziwą pasją są wyjazdy motocyklowe do najpiękniejszych, ale też najdziwniejszych miejsc 
świata. Podczas takich wypraw, korzystając z przywileju bycia współwłaścicielem najbardziej 
elitarnego biura podróży w kraju, sypiam w hotelach 7* np. w Maroku, a następnego dnia 
rozbijam namiot i popijam zaparzoną na maszynce gazowej kawę, gdzieś w górach Atlasu, 
wpatrując się w niebo pokryte milionami gwiazd.

Kocham całą Afrykę, za jej różnorodność, koloryt i autentyzm. RPA za rewelacyjne wino, 
wyśmienitą kuchnię oraz piękne wybrzeże. Senegal za Saint Louis Jazz Festival, gościnność 
i wspaniałych ludzi. Lubię też Andaluzję za zapach cytryn, malownicze góry, sady oliwne i 
urocze pueblos. Jawę za duchowe i kulturowe przeżycia, wyspę Sumba w Indonezji za to, że 
w ogóle takie miejsca się jeszcze zachowały. 

Bardzo wiele w życiu widziałem, ale jednym z moich ulubionych miejsc, choć może trudno 
w to uwierzyć, jest biuro Luxury Travel z dość pokaźnym już gronem najlepszych w kraju 
specjalistów, ludzi pełnych pasji i pozytywnych emocji. Zawsze więc cieszę się, kiedy wracam 
do Warszawy. Jednak moja niespokojna dusza szybko daje o sobie znać, droga wzywa i nie jest 
mi dane zbyt długo zagrzać miejsca przy Hożej 50.



Andrzej Tkaczow, dyrektor sprzedaży
Moje ulubione hotele?
W większości są w ofercie naszego biura :-), gdyż każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Myślę 
m.in. o Amanpulo usytuowanym na filipińskiej wyspie Pamalican na Morzu Sulu. Hotel należy 
do prestiżowej sieci Aman i zajmuje całą prywatną wyspę pośrodku morza, z białą piaszczystą 
plażą i piękną rafą koralową. W tym miejscu człowiek może się poczuć jak Robinson Crusoe, 
ale ze świadomością, że niczego mu na wyspie nie zabraknie, a obsługa będzie na najwyższym 
poziomie. 

Jestem wielkim fanem Azji, chciałbym więc wspomnieć o hotelu Song Saa Private Island 
w Kambodży. Każdy wie, że Azja jest straszliwie zatłoczona, a w tym hotelu można po 
intensywnym zwiedzaniu Tajlandii czy Kambodży odetchnąć i poczuć się jak na Malediwach... 
Do dyspozycji gości są wille w dżungli, na plaży oraz na palach nad wodą. To miejsce, gdzie 
człowiek zwalnia, zatrzymuje się w codziennym pędzie, a tego nam najbardziej brakuje.

Miejsca, do których chcę wrócić?
Na pewno chciałbym już wrócić do Namibii, choć minęło dopiero kilka miesięcy od mojego tam 
pobytu. Niesamowite krajobrazy, ogromne niezamieszkane przestrzenie, ciekawa fauna i flora, 
lokalna ludność sprawiają, że kraj fascynuje na każdym kroku. 

Ale jest jeszcze wiele miejsc, które planuję w najbliższym czasie zwiedzić, gdyż jako dyrektor 
sprzedaży chciałbym zobaczyć wszystko, co ma znaczenie na rynku turystyki luksusowej. 
Sprawdzanie miejsc i hoteli to wbrew pozorom ciężka praca, którą trzeba wykonać, byśmy 
mogli zaoferować klientom najlepsze obiekty świata i najlepsze ceny. 

Pragnę dodać, że to nie tylko zaszczyt, ale i wielka przyjemność pracować w Luxury Travel 
i z ramienia tej firmy zwiedzać świat. W tym roku świętuję podwójny jubileusz, bo oprócz 
15-lecia Luxury Travel, także 10-lecie mojej pracy w zespole cudownych ludzi, ze świadomością 
bycia współtwórcą marki Luxury Travel i jej obecnej pozycji na krajowym i światowym rynku.

Gdzie wracam?
Dużo czasu spędzam w Hiszpanii, szczególnie we wspomnianej wcześniej w Andaluzji. Bardzo 
lubię Sardynię i Sycylię, piękne i tak różne od siebie, że trudno zdecydować która piękniejsza :-) 
Fascynuje mnie Rosja, kraj wyjątkowy i dziwny jednocześnie. Na zawsze zostaje w pamięci 
i niczym magnes przyciąga. Nigdzie nie pędzę, nie „zaliczam” krajów. Uwielbiam wracać do 
znanych miejsc. Podziwiać, jak różne są w różnych porach roku. Staram się oglądać je z bliska, 
nie tylko przez okno luksusowej limuzyny. Podróż motocyklem na to pozwala. Dbam więc 
o zdrowie, by jeszcze przez wiele lat cieszyć się podróżami. Bo one, obok miłości, rodziny i 
dosłownie kilku jeszcze rzeczy, są największą wartością w życiu.
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IS
LA

ND
IA Islandia z Luxury Travel

Luxury Travel ma przyjemność zaprosić Państwa w niezwykłą 
podróż po nordyckiej części Islandii. To kraj, w którym ogień i lód 
współistnieją w niezachwianej harmonii. Gdzie mroczne zimy 
są zrównoważone letnim północnym słońcem, a wyspiarskie 
położenie obrodziło  bogatą i tętniącą życiem kulturą.

Zachwyćcie się Państwo wspaniałą zorzą polarną, a po obfitującym 
we wrażenia dniu zrelaksujcie w gorących źródłach. Podróżujcie 
luksusowym samochodem 4x4 do majestatycznych wulkanów, 
przez prastare lodowce, zatrzymując się na humara, czyli tutejszego 
homara,  w lokalnej restauracji. Przeżyjcie niezapomniany lot 
helikopterem nad aktywnym wulkanem Eyjafjallajökull i nad „doliną 
Thora” – Thórsmörk – znajdującą się między trzema lodowcami. 
Poznajcie największe atrakcje słynnego szlaku Golden Circle:

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

Odkryjcie półwysep Reykjanes – aktywny obszar geotermalny 
z rozległymi polami lawy, zielonymi jeziorami i pięknymi urwiskami. 
Ten nadmorski obszar, bogaty w ptactwo, łączy płyty kontynentalne 
Eurazji i Ameryki, dzięki czemu można przez chwilę być jedną nogą 
w Ameryce, a drugą w Europie.

Odwiedźcie świat różnorodności na 90-kilometrowym półwyspie 
Snaefellsjökull. Górzysty teren zachęca do wspinaczki. Polecamy 
jazdę konną po piaszczystych i kamienistych plażach. A może 
wybierzecie pobyt w Landmannalaugar z kąpielą w gorącym źródle?

Wszystkie nasze propozycje są niestandardowe i „szyte na miarę”. 
Jesteśmy w stanie dostosować je do Państwa indywidualnych 
preferencji, zawsze oferując luksusowy serwis i zakwaterowanie 
w najlepszych hotelach oraz lodge’ach.
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NORW
EGIA

Luksus po norwesku
Przeżyjcie Państwo niezapomnianą przygodę, odkrywając 
nietknięte naturalne piękno norweskich fiordów!

Słynące ze swojej architektury w stylu art nouveau, portowe miasto 
Ålesund i jego okolice to jedno z najlepszych miejsc na świecie dla 
osób poszukujących przygód na świeżym powietrzu. Goście mogą 
tu wybierać spośród rozmaitych zajęć, takich jak nurkowanie, 
wędkowanie, kolarstwo górskie, safari morskie, piesze wędrówki, 
rejsy wzdłuż fiordów, żeglarstwo, wspinaczka na szczyty Alp 
Sunnmøre.

Proponujemy zakwaterowanie w jednym z trzech wspaniałych 
hoteli w otoczeniu nieskażonej natury:

• Hotel Brosundet: położony w centrum Ålesund, oferuje 47 
pokoi, w tym wyjątkowy pokój w Latarni Molja, z widokiem na 
Morze Norweskie. Obsługa o wskazanej przez gości godzinie 
podaje im do pokoju wyśmienite śniadanie.
• Hotel Union Øye: popularny wśród członków norweskiej 
rodziny królewskiej i pisarzy, otoczony majestatycznymi Alpami 
Sunnmøre, oferuje 27 pokoi umeblowanych antykami.
• Hotel Storfjord: zaciszny, luksusowy hotel butikowy położony 
na zalesionym wzgórzu z widokiem na Storfjord i Alpy Sunnmøre, 
dysponujący 30 pokojami, w których norweskie tradycje łączą się 
z nowoczesnym designem.

Goście mogą również poznawać fiordy na pokładzie luksusowego 
jachtu MS Fjord Explorer. Mogą wybrać się na prywatny rejs 
wzdłuż Hjørundfjord, jednego z najpiękniejszych fiordów w 
całej Norwegii, lub wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO Geirangerfjord, ze słynnymi wodospadami: Seven Sisters, 
Suitor oraz Bridal Veil.

Gorąco polecamy także lot helikopterem do latarni morskiej 
Svinøy, która położona jest na odległej wyspie, pośrodku Oceanu 
Atlantyckiego. Ponieważ wstęp na wyspę ma jedynie kilka grup 
turystów rocznie, pobyt na niej jest nie lada atrakcją. Olbrzymie fale 
rozbijające się o skały, silny wiatr i najpiękniejsze zachody słońca to 
obietnica przygody, którą goście zapamiętają na całe życie.
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RO
SJ

A

Moskwa w 4 dni
Dzień 1. Zabytkowe centrum miasta i moskiewskie metro
Witamy w Moskwie! Tego dnia goście rozpoczną zwiedzanie tętniącej 
życiem stolicy Rosji i zobaczą najciekawsze miejsca tego fascynującego 
miasta. Najpierw pojadą do zabytkowego centrum Moskwy, na słynny plac 
Czerwony. Przespacerują się nadrzecznym bulwarem, z którego rozciąga 
się wspaniały widok na Kreml oraz Teatr Bolszoj. Następnie udadzą się 
do moskiewskiego metra, które nazywane jest podziemnym pałacem. 
Przewodnik pokaże gościom najwspanialsze i najbardziej bogato zdobione 
stacje. Planowana jest także wycieczka fakultatywna do nietypowego 
parku, wypełnionego monumentami z poprzedniej epoki. Są tu m.in. 
pomniki Lenina, Stalina, Breżniewa. Przy okazji zwiedzania przewodnik 
opowie gościom najciekawsze historie z życia radzieckich przywódców.

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

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

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



ltm
@

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

7

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

ROSJA

Petersburg w 5 dni
Dzień 1. Twierdza Pietropawłowska, Cerkiew na Krwi 
i Sobór Świętego Izaaka
Witamy w Petersburgu, najbardziej europejskim 
spośród rosyjskich miast, zadziwiającym turystów z 
całego świata swoim przepychem. Podczas naszej 
ekskluzywnej wycieczki goście poznają główne atrakcje 
Petersburga, zabytki z różnych epok i w różnym stylu − 
wspaniałe pałace, okazałe katedry, unikatowe mosty 
i malownicze nabrzeże Newy. Najpierw udadzą się do 
Twierdzy Pietropawłowskiej, najstarszej budowli w 
Petersburgu. Zwiedzą Sobór Świętych Piotra i Pawła, w 
którym znajdują się krypty rosyjskich monarchów, m.in. 
Piotra Wielkiego i Mikołaja II. Następnie obejrzą Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego, który stanął w miejscu, 
gdzie w 1881 r. w zamachu zginął car Aleksander II. Z 
tym wiąże się jego potoczna nazwa − Cerkiew na Krwi. 
Świątynia wyróżnia się bogato zdobioną, wielobarwną 
fasadą zawierającą mozaiki, szkliwione cegły i różne 
detale architektoniczne. Kolejnym punktem zwiedzania 
będzie wizyta w Soborze Świętego Izaaka, największej 
prawosławnej świątyni w Petersburgu i czwartej 
pod względem wielkości świątyni kopułowej Europy. 
Należy ona do największych atrakcji turystycznych 
Petersburga — ma bogaty wystrój architektoniczny 
i jest wspaniałym punktem widokowym.

Dzień 2. Państwowe Muzeum Ermitażu i warsztaty 
kulinarne
Goście udadzą się do Ermitażu, jednego z największych 
muzeów świata, którego kolekcja zawiera m.in. obrazy 
Rembrandta, Rubensa, Picassa. Po południu goście 
będą mieli wyjątkową okazję przygotowania trzech 
potraw kuchni rosyjskiej, w tym słynnych pierożków 
pielmieni. Warsztaty kulinarne poprowadzi znakomity 
szef kuchni, który opowie gościom o tradycyjnych 
potrawach i nauczy ich gotować jak rodowici Rosjanie! 

Dzień 3. Muzeum Fabergé, Carskie Sioło i koncert 
muzyki klasycznej
Dzień rozpocznie się wizytą w Muzeum Jajek Fabergé, 
które położone jest nad rzeką Fontanką, w jednym z 
najpiękniejszych pałaców miasta − klasycystycznym 
pałacu Naryszkinów-Szuwałowych. Zawiera największą 
kolekcję dzieł Carla Fabergé, w tym dziewięć słynnych 

jajek wykonanych w pracowni nadwornego jubilera na 
zamówienie cara jako prezent wielkanocny dla żony. Te 
niezwykłe dzieła sztuki robione były ze złota, srebra, 
kamieni szlachetnych, kości słoniowej oraz masy 
perłowej. Następnie goście odwiedzą Carskie Sioło, 
barokowy kompleks pałacowo-parkowy założony w 
XVIII w. W pałacu zobaczą rekonstrukcję Bursztynowej 
Komnaty, zaginionej w czasie II wojny światowej 
i uznawanej za jeden z cudów świata. Wieczorem 
będą mogli przenieść się w czasie i poczuć atmosferę 
arystokratycznych salonów. Wezmą udział w koncercie 
muzyki klasycznej odbywającym się w petersburskim 
pałacu, gdzie przedstawiciele rosyjskiej arystokracji 
spotykali się, by porozmawiać o sztuce, kulturze 
i muzyce. 

Dzień 4. Peterhof i rejs kanałami
Wiele osób porównuje Peterhof do Wersalu. Gdy 
goście odwiedzą to miejsce, będą jednak mogli się 
przekonać, że petersburski zespół pałacowo-ogrodowy 
zdecydowanie przewyższa słynną rezydencję 
francuskich królów. Znajduje się tu największy na 
świecie system fontann i kaskad wodnych. Stojący 
pośrodku Wielki Pałac jest doskonałym przykładem 
rosyjskiego stylu barokowego z wieloma bogato 
zdobionymi komnatami. Po południu goście udadzą 
się na ekskluzywny rejs, który z pewnością umili 
im kieliszek szampana i kosz pysznych owoców. 
Petersburg jest nazywany Wenecją Północy, ze 
względu na rozbudowany system kanałów, które 
odgrywały ogromną rolę w komunikacji. Obecnie stały 
się popularnym sposobem zwiedzania miasta. 

Dzień 5. Kompleks parkowo-pałacowy w Pawłowsku
Goście odwiedzą pałac w Pawłowsku, który był 
letnią rezydencją cara Pawła I, syna Katarzyny II. 
Klasycystyczny pałac z ogrodem został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cały kompleks 
otoczony jest blisko 600-hektarowym angielskim 
parkiem krajobrazowym, jednym z największych w 
Europie. W rezydencji dziś mieści się muzeum, w 
którym podziwiać można obrazy, ozdobne meble, 
przedmioty z brązu, jedwabne tkaniny, komplety 
porcelany i włoskie rzeźby. Goście będą mieli okazję 
zwiedzić park krajobrazowy powozem lub na rowerze, 
a w jednym z jego cichych i romantycznych zakątków 
zorganizowany zostanie piknik.



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l   
|  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

, 3
2 7

47
 87

 61

8

GO
LF

Four Seasons Resort Mauritius  
at Anahita
Beau Champ, Mauritius
• Wille i rezydencje z prywatnymi basenami.
• 18-dołkowe pole golfowe projektu Erniego Elsa.

Przykładowa cena ze śniadaniami, kolacjami i green fee
7 noclegów od 1750 € / 1 os. w willi 2-os.

Shangri-La’s Le Touessrok  
Resort & Spa
Trou d’Eau Douce, Mauritius
• Pokoje, apartamenty i wille z widokiem na ocean.
• 18-dołkowe pole golfowe projektu Bernharda Langera.

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 1170 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Heritage Le Telfair  
Golf & Wellness Resort
Domaine de Bel Ombre, Mauritius
• Ponownie otwarty we wrześniu 2017 r. po remoncie.
• Hotelowy klub był gospodarzem European Tour w 2017 r.

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 770 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

Najlepsze hotele golfowe
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Borgo Egnazia
Apulia, Włochy
• Zaprojektowany w stylu tradycyjnej apulijskiej wioski.
• Luksusowe zakwaterowanie w trzech częściach resortu.
• Klub golfowy na skalistym wybrzeżu morza.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1700 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Verdura Resort
Sycylia, Włochy
• Położony pośród gajów oliwnych.
• 60-metrowy basen bez krawędzi, światowej klasy spa.
• 3 pola golfowe typu „links”, 6 kortów tenisowych.

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 1080 € / 1 os. w pokoju 2-os.

The Ritz-Carlton, Abama
Teneryfa, Hiszpania
• Hotel charakteryzujący się architekturą mauretańską.  
• 2 restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin.
• 18-dołkowe pole golfowe, światowej klasy spa. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 1690 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel Camiral at PGA  
Catalunya Resort
Girona, Hiszpania
• Loty balonem, nurkowanie, jazda konna i inne atrakcje.
• 2 wielokrotnie nagradzane 18-dołkowe pola golfowe.  

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 1300 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Monte Rei Golf & Country Club
Algarve, Portugalia
• Piękne wille z prywatnymi basenami.
• Wysokiej klasy udogodnienia, znakomite restauracje i bary.
• 2 mistrzowskie pola golfowe, korty tenisowe i spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 890 € / 1 os. w willi 2-os.

The Oitavos
Cascais, Portugalia
• Hotel projektu architekta José Amarala Anahory’ego.
• 142 przestronne pokoje i apartamenty z balkonami.
• Jedno z najlepszych pól golfowych w Portugalii.

Przykładowa cena ze śniadaniami i green fee
7 noclegów od 1060 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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Hôtel Le Pigonnet
Aix-en-Provence, Prowansja
Prowansja słynie z lawendowych pól, które zachęcają, 
by zamknąć oczy i głęboko odetchnąć. Jest również 
znana z potraw przyprawianych wspaniałą mieszanką 
świeżych ziół, takich jak rozmaryn, majeranek, oregano 
i tymianek. Goście mogą poczuć prawdziwą atmosferę 
Prowansji w Hôtel Le Pigonnet, który oczarowuje 
wszystkimi zapachami cudownego ogrodu. Niegdyś 
Paul Cézanne przychodził tu często, bo lubił spoglądać 
z tego miejsca na Górę Świętej Wiktorii. Hotel oferuje 
45 luksusowych, odnowionych pokoi i apartamentów 
w stylu prowansalskim, z których wiele ma wspaniały 
widok na ogród. Rewelacyjne dania, ukazujące walory 
tradycyjnej kuchni regionu, są podawane w La Table du 
Pigonnet. Bary Le 1924, z klimatem brytyjskiego klubu, i 
casualowy Côté Jardin oferują najlepszej jakości napoje, 
drinki i koktajle. Hotelowe spa zaprasza na zabiegi z 
użyciem kosmetyków prestiżowych marek Dr Hauschka 
i Sothys. Hotel jest położony blisko centrum Aix-en-
-Provence, co ułatwia zwiedzanie miasta znanego z 
wyjątkowej architektury i będącego ośrodkiem kultury. 
Można również skusić się na wycieczki do Camargue 
słynącego z własnej rasy koni, Cassis z majestatycznymi 
formacjami skalnymi lub do Marsylii. 

Najważniejsze udogodnienia: 45 pokoi i apartamentów; 
restauracja i 2 bary; ogród, basen, sala do zajęć fitnessu, 
zabiegi upiększające, zabiegi na bazie produktów 
Dr Hauschka i Sothys, sauna, hammam.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 850 € / 1 os. 
w pokoju 2-os.

FR
AN

CJ
A 

I M
ON

AK
O

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Voucher dla 2 osób na powitalny koktajl 
w barze hotelowym (lampka wina lub szampana, drink).
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FRANCJA I M
ONAKO

Monaco Concierge
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
wprowadziliśmy do oferty usługę Monaco Concierge.

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym 
zakresem usług Monaco Concierge:
• organizacja wyjazdów sportowych i tematycznych: 
Tennis Open, Formuła 1, Monaco Yacht Show, Festiwal 
Cyrkowy itd.
• planowanie wycieczek po Lazurowym Wybrzeżu oraz 
Prowansji
• czarter motorówek na dzienne wycieczki i jachtów
• wynajem ekskluzywnych łodzi Riva
• rezerwacja komfortowych transferów: limuzyną lub 
helikopterem
• rezerwacja hoteli sieci SBM; jesteśmy w klubie 
Diamond, nasi goście są traktowani priorytetowo
• wynajem willi i luksusowych rezydencji
• organizacja obsługi domowej, zatrudnienie kierowców 
i opiekunek do dzieci.

Hotel Hermitage, Monte Carlo
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1670 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hôtel de Paris, Monte Carlo
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2450 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel Metropole, Monte Carlo
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1760 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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Casadelmar
Porto Vecchio, Korsyka, Francja
• Położony kilka minut od centrum miasteczka.
• Pokoje i apartamenty z tarasami, 25-metrowy basen.
• Restauracja z 2 gwiazdkami Michelin.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1570 € / 1 os. w pokoju 2-os.

La Plage Casadelmar
Porto Vecchio, Korsyka, Francja
• Basen na świeżym powietrzu i prywatna piaszczysta plaża.
• Zakwaterowanie w 15 pokojach i apartamentach.
• Wyśmienite potrawy kuchni śródziemnomorskiej.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1740 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Grand Hôtel de Cala Rossa
Porto Vecchio, Korsyka, Francja
• Położony na prywatnym półwyspie przy piaszczystej plaży.
• Spa Nucca oferuje saunę, basen oraz herbaciarnię.
• Rejsy po zatoce oraz do ustronnych plaż hotelowym statkiem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1080 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Odcienie błękitu
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Marinca Hotel & Spa
Olmeto, Korsyka, Francja
• Nadmorski elegancki hotel w południowej części Korsyki.
• Prywatna plaża w zacisznej zatoczce.
• Możliwość spędzenia nocy na pokładzie jachtu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1490 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel & Spa des Pêcheurs 
Cavallo, Korsyka, Francja
• Położony na prywatnej wyspie archipelagu Lavezzi.
• Tenis, golf, jazda konna, nurkowanie i inne sporty.
• Restauracja, bar, spa z basenem do talasoterapii.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 840 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel Bellevue
Lošinj, Chorwacja
• Leży w jednej z najpiękniejszych zatok na wyspie Lošinj.
• Doskonały na krótki urlop i na dłuższe wakacje.
• Prywatna plaża, baseny, eleganckie spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 640 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Boutique Hotel Alhambra
Lošinj, Chorwacja
• Hotel otoczony krystalicznie czystą wodą zatoki Čikat.
• 36 pokoi oraz 15 apartamentów. 
• Basen, prywatna plaża, spa, fitness, konsjerż i kamerdyner.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 850 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Regent Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
• Położony w samym sercu kurortu Porto Montenegro.
• Wystrój inspirowany nadmorskim krajobrazem. 
• Klub jachtowy posiada 64-metrowy basen bez krawędzi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 590 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Aman Sveti Stefan
Święty Stefan, Czarnogóra
• Kompleks hotelowy położony na skalistej wyspie.
• Elegancko urządzone domki i apartamenty.
• Spa, siłownia, 2 baseny, prywatna plaża, biblioteka. 

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2840 € / 1 os. w pokoju 2-os.



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l   
|  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

, 3
2 7

47
 87

 61

14

GR
EC

JA

Myconian Ambassador 
Platys Gialos, Mykonos
• Położony przy plaży na południowym wybrzeżu wyspy.
• Apartamenty z jacuzzi lub basenem.
• Ekskluzywne spa z basenami do talasoterapii.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 490 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Korali 
Mykonos (miasto), Mykonos
• Położony na szczycie wzgórza z niepowtarzalnym widokiem.
• Pokoje i apartamenty z jacuzzi lub basenem.
• Znakomite restauracje i bary.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 640 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Villa Collection
Elia Beach, Mykonos
• Idealne miejsce dla par, rodzin i grup przyjaciół.
• Pokoje i wille z prywatnymi basenami bez krawędzi.
• Znakomite spa, plaża z leżakami i parasolami.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 980 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Collection
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Myconian Utopia Resort
Elia Beach, Mykonos
• Wymarzony dla par i nowożeńców.
• Apartamenty i wille z prywatnymi basenami i jacuzzi.
• Basen bez krawędzi, siłownia, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 890 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Avaton Resort
Elia Beach, Mykonos
• Apartamenty i wille z jacuzzi lub basenem.
• Wyjątkowy design.
• Ekskluzywne spa, baseny do talasoterapii, siłownia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 760 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Royal Myconian Resort
Elia Beach, Mykonos
• Przestronne pokoje i apartamenty z jacuzzi.
• Centrum handlowe, baseny, spa, centrum fitnessu.
• Wyjątkowe doświadczenia kulinarne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 550 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Imperial Resort 
Elia Beach, Mykonos
• Tuż przy plaży Elia, w pobliżu miasta Mykonos.
• Luksusowe spa, znakomite restauracje, doskonały bar.
• Komfortowe pokoje i apartamenty z jacuzzi lub basenem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 550 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Kyma
Mykonos (miasto), Mykonos
• Luksusowy hotel o nowoczesnym wystroju.
• Pokoje i apartamenty z jacuzzi lub basenem.
• Taras słoneczny z basenem, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 570 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Myconian Naia
Mykonos (miasto), Mykonos
• Butikowy hotel tylko dla dorosłych.
• 18 doskonale urządzonych apartamentów.
• Basen bez krawędzi, taras, znakomita restauracja.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1380 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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Divani Apollon  
Palace & Thalasso
Vouliagmeni, Ateny
Położony w sercu Riwiery Ateńskiej luksusowy ośrodek 
w 2016 r. zwyciężył w rankingu World Travel Awards 
jako wiodący hotel i spa w Grecji. Doskonała lokalizacja 
w pobliżu międzynarodowego lotniska w Atenach 
sprawia, że Divani Apollon to idealne miejsce zarówno 
na wakacyjny pobyt, jak i wyjazd biznesowy. Hotel 
oferuje szereg wycieczek, m.in. nad jezioro Vouliagmeni, 
do modnej miejscowości Glifada lub na słynący z 
odkryć archeologicznych przylądek Sunion. Każdy z 
280 eleganckich pokoi i apartamentów ma łóżko typu 
queen size, ekskluzywną łazienkę oraz umeblowany 
balkon z widokami na bezkresne morze. Luksusowe 
Divani Athens Spa & Thalasso Centre z basenem do 
talasoterapii i 25 gabinetami oferuje ekskluzywne 
zabiegi na bazie kosmetyków Ligne St. Barth i Thalgo. 

Najważniejsze udogodnienia: 280 luksusowych pokoi 
i  apartamentów; 5 restauracji i barów; Divani Athens 
Spa & Thalasso Centre, klub fitnessu, 2 odkryte baseny, 
prywatna, piaszczysta plaża, ścieżka joggingowa, 
18-dołkowe pole golfowe, sporty wodne, kort 
tenisowy; usługi konsjerża 24/7; w pełni wyposażone 
centrum biznesowe; wynajem samochodów, opiekunka 
do dziecka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 626 € / 1 os. 
w pokoju 2-os.

GR
EC

JA

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

* W zależności od dostępności.
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Serenus Luxury Villa
Zakintos
Niedawno wyremontowana, niebywale luksusowa willa 
położona na greckiej wyspie Zakintos, która słynie 
nie tylko z fascynującego życia nocnego, ale przede 
wszystkim z malowniczych wiosek i pełnych uroku 
krajobrazów. Są tu tajemnicze jaskinie i olśniewająco 
piękne plaże, takie jak Navagio ze słynnym wrakiem 
leżącym na piasku. Willa wznosi się na wzgórzu nad 
Morzem Jońskim, skąd jest piękny widok na wyspę 
Marathonisi i lazurowe morze. Ten dwukondygnacyjny 
klimatyzowany budynek z windą pomieści od 8 do 
10 osób. Na parterze znajduje się przestronny salon 
z kominkiem, kuchnia z jadalnią oraz pokój gościnny 
z prysznicem i toaletą. Jest tu także duży, zadaszony 
taras z widokiem na morze. Na piętrze mieszczą się 3 
pokoje i gabinet z kominkiem. Przy głównej sypialni 
znajduje się prywatna łazienka z jacuzzi, buduar i pokój 
gier z rowerem stacjonarnym, stołem do ping-ponga i 
dartami. Pozostałe 2 sypialnie mają wspólną łazienkę 
wyposażoną w jacuzzi. Z wszystkich sypialni wychodzi 
się na duże balkony z fantastycznym widokiem na 
zatokę Laganas i wyspę Marathonisi. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 luksusowych sypialni, 
ogród z altaną, taras z leżakami, prywatny basen, 
jacuzzi na świeżym powietrzu, przebieralnie i prysznic, 
w pełni wyposażona kuchnia, telewizory i telefony we 
wszystkich pokojach, pokój gier; zabiegi kosmetyczne 
i masaże oraz gotowanie (na życzenie), codzienne 
sprzątanie; parking.

Przykładowa cena wynajmu
na 7 nocy od 9400 €

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wycieczka do pobliskiego parku narodowego 
lub VIP pakiet powitalny (butelka szampana lub wina 
z owocami) albo romantyczna kolacja w willi.
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The Westin Resort
Costa Navarino
Luksusowy The Westin Resort to prawdziwy raj dla 
rodzin z dziećmi. Otoczony wzgórzami i piaszczystymi 
plażami obiekt przypomina historyczną meseńską 
posiadłość. Bliskość plaży, urzekające greckie widoki, 
wspaniały basen i rustykalny hall to tylko niektóre jego 
zalety gwarantujące relaksujący pobyt. Hotel oferuje 
zakwaterowanie w 445 pokojach i apartamentach, 
z których 131 ma własne baseny bez krawędzi. 
Wszystkie oferują wspaniałe widoki na morze, 
pole golfowe lub ogród. Restauracje i bary serwują 
tradycyjne dania kuchni greckiej przygotowywane z 
lokalnych produktów, m.in. najlepszej oliwy z oliwek 
Kalamata. Goście mogą ponadto spróbować potraw 
kuchni libańskiej, amerykańskiej i japońskiej. Anazoe 
Spa oferuje wiele zabiegów opartych na starożytnych 
technikach i naturalnych kosmetykach. W hotelu 
znajduje się kompleks Westin WORKOUT® z siłownią, 
krytym 21-metrowym basenem, 2 saunami, 2 łaźniami 
parowymi, jacuzzi i salą do relaksacji. Są tu także 2 
znakomite pola golfowe. Goście mogą korzystać z 
szerokiej oferty sportów wodnych, m.in. nurkowania, 
surfingu i wakeboardingu. 

Najważniejsze udogodnienia: 445 luksusowych pokoi 
i apartamentów; 15 restauracji i barów; 2 pola golfowe, 
piaszczysta plaża, możliwość uprawiania sportów 
wodnych; kompleks Westin WORKOUT®, spa, 2 klubiki 
dla dzieci: Cocoon dla dzieci od 4 miesięcy do 3 lat, 
SandCastle od 4 do 12 lat.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 890 € / 1 os. 
w pokoju 2-os.

GR
EC

JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina, 1 wstęp do spa (Aqua 
& heat experience)*.

* Dla gości z apartamentów.
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The Romanos,  
A Luxury Collection Resort
Costa Navarino
Wyjątkowy obiekt usytuowany nad Morzem Jońskim, 
przy pięknej piaszczystej plaży, zbudowany w stylu 
greckiego miasteczka. Wystrój pokoi, apartamentów i 
willi łączy elementy charakterystyczne dla miejscowej 
architektury ze współczesnymi detalami. Prawie 
wszystkie pokoje i apartamenty na parterze mają 
prywatne baseny, rozciąga się z nich widok na morze 
lub wspaniały ogród. Wille to wyjątkowe rezydencje, 
z bezpośrednim dostępem do plaży i basenami bez 
krawędzi. Restauracje i bary serwują tradycyjne 
dania kuchni greckiej przygotowywane z lokalnych 
produktów, z najlepszą oliwą z oliwek Kalamata. Goście 
mogą ponadto spróbować potraw kuchni libańskiej, 
amerykańskiej i japońskiej. Anazoe Spa proponuje 
wiele zabiegów opartych na starożytnych technikach i 
naturalnych kosmetykach. Pełna uroku okolica zachęca 
do pieszych wędrówek lub wspinaczki. 

Najważniejsze udogodnienia: 321 pokoi, apartamentów 
i willi; ponad 20 lokali gastronomicznych; Beach Club i 
Cocoon Club dla dzieci, możliwość uprawiania sportów 
wodnych, wspinaczki, kolarstwa, tenisa, centrum 
rekreacyjne (koszykówka, squash, piłka nożna), 2 
pola golfowe, centrum fitnessu z siłownią, 2 łaźniami 
parowymi, krytym 18-metrowym basenem i jacuzzi, 
spa, aquapark; kino i teatr.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1050 € / 1 os. 
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, transfer limuzyną z/na 
lotnisko w Atenach lub w Kalamacie, prywatne miejsca 
na plaży Dunes oraz przy basenie*, 24/7 butler service.
* Dotyczy pobytu przez minimum 5 nocy w apartamencie lub willi.
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Daios Cove Luxury Resort & Villas

The Mansion
• Najbardziej ekskluzywna willa w ośrodku.
• Zbudowana z naturalnych materiałów.
• Powierzchnia willi: 600 mkw. + 250 mkw.
• 3 sypialnie (2—6 dorosłych lub 2 dorosłych i 4—5 dzieci).
• Eleganckie wnętrza, najnowocześniejsze udogodnienia.
• Najwyższa jakość usług, indywidualna obsługa.
• Prywatne spa z sauną i gabinetem masażu. 
• Basen na świeżym powietrzu z podgrzewaną wodą.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 19 600 €
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Daios Cove  
Luxury Resort & Villas
Ágios Nikólaos, Kreta
Luksusowy hotel, szczycący się prestiżową lokalizacją 
w północno-wschodniej części Krety, niedaleko uroczej 
miejscowości Ágios Nikólaos i wysepki Spinalonga. 
Położony jest w naturalnym amfiteatrze, który schodzi 
ku prywatnej piaszczystej plaży. W ośrodku jest 251 
pokoi i apartamentów oraz 39 willi z prywatnymi 
basenami, oknami sięgającymi od podłogi do sufitu 
oraz zachwycającym widokiem na morze i zatokę Vathi. 
Hotelowe restauracje serwują m.in. typowe dania 
greckie oraz owoce morza. Daios Cove jest jednym z 
wiodących ośrodków spa w Grecji, a zatem to doskonałe 
miejsce, by złagodzić napięcie i zrelaksować się podczas 
zabiegów opartych na kosmetykach marki Anne 
Semonin. Ci, którzy preferują aktywny wypoczynek, 
mogą uprawiać sporty wodne, grać w tenisa, ćwiczyć 
w siłowni, uczestniczyć w zajęciach jogi i pilatesu. Do 
dyspozycji gości są też 2 odkryte baseny i miniklub dla 
dzieci. 

Najważniejsze udogodnienia: 251 pokoi i apartamentów, 
39 willi; 6 restauracji i barów; 165 prywatnych basenów, 
2 baseny ogólnodostępne, możliwość uprawiania 
sportów wodnych i tenisa, zajęcia fitnessu, jogi i pilatesu, 
siłownia, Rsidents’ Club, spa; indywidualne wycieczki, 
lekcje gotowania, degustacje wina, imprezy taneczne, 
muzyka na żywo; miniklub dla dzieci; 5 sklepów.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 790 € / 1 os. 
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny talerz owoców i kolacja w dowolnej 
restauracji à la carte*.

* Dotyczy pobytu przez minimum 7 nocy.
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Executive Spa Pool Villa (≈ 150 mkw.)
2 sypialnie (maks. 4 gości), prywatny basen 

Elounda Beach Front Villa (≈ 250 mkw.)
4 sypialnie (maks. 8 gości), prywatny basen 

Presidential Spa Pool Villa (≈ 250 mkw.)
3 sypialnie (maks. 6 gości), prywatny basen 

Royal Spa Pool Villa (≈ 350 mkw.)
4 sypialnie (maks. 8 gości), prywatny basen 
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Elounda Gulf Villas
Elunda, Kreta
Malowniczo usytuowany na zboczu wzgórza butikowy 
hotel Elounda Gulf Villas oferuje najwyższej klasy 
udogodnienia i usługi, niepowtarzalną atmosferę oraz 
luksusowe zakwaterowanie w willach i apartamentach 
z zapierającym dech w piersiach widokiem na 
zatokę Mirabello. W willach Pool Villas goście mają 
do dyspozycji basen i jacuzzi, wille Spa Pool Villas 
wyposażone zostały w prywatne spa z sauną, łaźnią 
parową i siłownią, a apartamenty Massage Pool 
Suites posiadają własne gabinety masażu. Hotelowe 
restauracje serwują wykwintne dania międzynarodowe 
oraz znakomitą kuchnię grecką. Oddalony o 10 minut 
drogi Beach Club to idealne miejsce, by cieszyć się 
greckim słońcem i krystalicznie czystą wodą. Ponadto 
hotel oferuje wiele zabiegów i masaży, z których 
korzystać można w Elixir Spa Gallery lub w zaciszu 
willi i apartamentów. Warto skorzystać z wypożyczalni 
łodzi i w czasie rejsów zobaczyć zaciszne zatoczki, 
olśniewające plaże, niezamieszkane wyspy. Miłośnicy 
golfa z przyjemnością zagrają na jedynym na Krecie 
18-dołkowym polu golfowym, położonym około 40 
minut drogi od hotelu. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 Deluxe Suites, 5 Pool 
Suites z prywatnymi pokojami do masażu i 18 Pool Villas; 
2 restauracje à la carte i bar; możliwość uprawiania 
sportów wodnych, Beach Club, zajęcia dla rodzin, plac 
zabaw, Cool Creche i Cool Kids Club, spa; prywatne loty 
helikopterem, wypożyczalnia łodzi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 680 € / 1 os. 
w apartamencie 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina i talerz owoców oraz 
bilety na wycieczkę statkiem na wyspę Spinalonga.
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Blue Palace, A Luxury  
Collection Resort & Spa
Elounda, Kreta
Luksusowy hotel położony przy prywatnej kamienistej 
plaży na słynnym kreteńskim wybrzeżu, w pobliżu 
miasta Elounda, jest znany z najwyższego poziomu 
obsługi. 251 pokoi, apartamentów i willi ma widok na 
malownicze okolice, wiele ma również prywatne baseny 
zapewniające pełnię intymności. Smakosze będą 
zachwyceni kuchnią oferowaną przez 5 restauracji — z 
daniami kreteńskimi, międzynarodowymi, azjatyckimi 
i śródziemnomorskimi. Tutaj miłośnicy aktywnego 
wypoczynku mogą uprawiać wiele sportów wodnych, z 
wakeboardingiem i nurkowaniem na czele. Blue Palace 
to ekskluzywny hotel, w którym można poddać się 
wyjątkowym zabiegom spa opartym na najlepszych 
kosmetykach, masażom wykorzystującym wiedzę 
z różnych zakątków świata oraz skorzystać z saun i 
basenów do talasoterapii, dzięki czemu goście wyciszą 
ciało i umysł. 

Najważniejsze udogodnienia: 251 pokoi, apartamentów 
i willi; 5 restauracji i 3 bary; centrum nurkowe PADI, 
basen, narty wodne, snorkelling, knee boarding, trick 
skiing, wakeboarding, nurkowanie z akwalungiem, golf, 
tenis, joga, medytacja, aerobik, step aerobik, stretching, 
trening osobisty, jogging, pilates, aqua fitness, cross-
trening, trening siłowy, taniec kreteński, kinezjologia, 
centrum fitnessu, The Elounda Spa & Thalassotherapy; 
Wi-Fi, klubik dla dzieci; rejsy jachtami, lekcje gotowania, 
degustacja wina; organizacja imprez i wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 790 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

GR
EC

JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 30-minutowa sesja w basenie (Cyclical Jets 
Session in the Thalassotherapy Pools).



Rolls-Royce Motor Cars Warszawa

Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa

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

Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Ghost Series II: Urban 13mpg (21.8l/100km). 
Extra Urban 28.5mpg (9.9l/100km). Combined 19.8mpg (14.3l/100km). CO2 emissions 327g/km. 

Figures may vary depending on driving style and conditions.

Designed to fit seamlessly with a transient, global lifestyle, Ghost knows  
that true success does not lie in the nine-to-five. For the driver and the driven,  
this advanced motor car is for a life not bound by a single office or time zone.

Contact us to experience Ghost.

G H O S T
T H I S  I S  C O - O R D I N AT E D 

U N I V E R S A L  T I M E

35315_bs350362_RRMW_Warsaw_Ghost_Ad_396x265_HP.indd   1 04/10/2017   14:25
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Can Lluc Boutique Country  
Hotel & Villas    San Rafael, Ibiza
• Położony w spokojnej okolicy, nieopodal miasta Ibiza.
• 20 przestronnych pokoi i willi z aneksem kuchennym.
• Basen z jacuzzi na świeżym powietrzu, zadbane ogrody.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 870 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hacienda Na Xamena
San Miguel, Ibiza
• 77 pokoi i apartamentów, niektóre z prywatnymi basenami.
• 8 odkrytych basenów z podgrzewaną wodą.
• Korty tenisowe, boisko do siatkówki.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1480 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Nobu Hotel Ibiza Bay
Ibiza (miasto), Ibiza
• Malowniczo położony nad brzegiem zatoki Talamanca.
• 152 pokoje i apartamenty z przestronnymi tarasami.
• Bar przy basenie, butik i miniklub dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 990 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Baleary i Costa del Sol
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Villa Padierna Palace Hotel
Marbella, Costa del Sol
• Hotel-muzeum otoczony 3 polami golfowymi.
• 130 pokoi i 8 willi urządzonych w klasycznym stylu.
• Korty do tenisa i padla, 2 baseny, beach club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1190 € / 1 os. w pokoju 2-os.

IBEROSTAR Grand Hotel  
Portals Nous, Calviá, Majorka
• Hotel tylko dla dorosłych, bezpośredni dostęp do plaży.
• 66 pokoi i apartamentów projektu Marcela Wandersa.
• Restauracja i 4 bary, spa, usługi konsjerża i lokaja.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1240 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Finca Cortesin
Casares, Costa del Sol
• Design inspirowany andaluzyjską architekturą.
• 67 apartamentów i willi w stylu śródziemnomorskim.
• 4 baseny, korty tenisowe, beach club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2500 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa
Port de Sóller, Majorka
• Zbudowany na klifie i otoczony malowniczymi górami.
• 121 pokoi i apartamentów z balkonami lub tarasami.
• 3 restauracje i 2 bary, 2 baseny, spa, siłownia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1180 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Kempinski Hotel Bahía
Estepona, Costa del Sol
• Położony w bujnych subtropikalnych ogrodach.
• 145 pokoi i apartamentów z balkonami lub tarasami.
• 4 baseny, kort tenisowy, sporty wodne, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 870 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Gran Hotel Son Net
Puigpunyent, Majorka
• Butikowy hotel w paśmie górskim Sierra de Tramuntana.
• XVII-wieczna rezydencja z winnicą i 30-metrowym basenem.
• 31 pokoi i apartamentów w kolonialnym stylu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 990 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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Don Carlos Leisure  
Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
Na hiszpańskim Costa del Sol wznosi się luksusowy 
hotel, który polecić można szczególnie wymagającym 
gościom. Położony przy piaszczystej plaży Marbella 
Playa, urzeka przestronnymi pokojami umeblowanymi 
w eleganckim, współczesnym stylu i wykończonymi 
marmurem łazienkami. W Don Carlos Leisure Resort 
& Spa jest kilka restauracji, z najbardziej wytworną 
andaluzyjską Bahią na czele. Pozostałe oferują 
różnorodne dania, ale wszystkie łączy casualowa 
atmosfera. Na plaży znajduje się Orange Beach Club 
z restauracją i centrum sportów wodnych. Klub jest 
otwarty od kwietnia do października. Gości zaprasza 
się do skorzystania z oferty spa, w którym podczas 
zabiegów stosuje się najlepsze kosmetyki. Ośrodek 
otoczony jest bujnym ogrodem, który stanowi idealne 
miejsce na zajęcia jogi i pilatesu. Hotel chętnie 
organizuje wyjazdy na pole golfowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 7 apartamentów, 24 wille, 
236 pokoi; 7 lokali gastronomicznych; wspaniały ogród, 
4 baseny, możliwość uprawiania golfa, tenisa, żeglarstwa, 
kajakarstwa, do dyspozycji gości katamarany, rowery, 
skutery oraz narty wodne, zajęcia fitnessu, jogging, 
zabiegi w spa, Club Mare Kids; bezpłatne Wi-Fi w 
pokojach i miejscach ogólnodostępnych, recepcja 
czynna całą dobę, obsługa przy basenie (ręczniki), 
wynajem samochodów, organizacja indywidualnych 
wycieczek, wesel i najróżniejszych imprez; butik, pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 650 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

H
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny.
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The Oasis by Don Carlos  
Leisure Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
The Oasis to część Don Carlos Leisure Resort & Spa, 
co oznacza, że goście mogą skorzystać z oferty całego 
obiektu. Ten luksusowy hotel tylko dla dorosłych słynie 
z zabiegów spa, w których wykorzystuje się produkty 
takich wyjątkowych firm jak Thalgo i Natura Bissé. To 
sanktuarium, w którym traktuje się zabiegi wellness jak 
prawdziwą sztukę. W tropikalnym ogrodzie odbywają 
się zajęcia jogi i pilatesu. Goście The Oasis mieszkają w 
luksusowych pokojach i apartamentach z wystrojem w 
stylu lat 50. W każdej łazience znajduje się podwójna 
wanna, kabina prysznicowa typu raindance i kosmetyki 
marki Molton Brown. Goście cieszą się wieloma 
udogodnieniami, takimi jak indywidualny check-in 
i check-out, codzienna dostawa świeżych owoców, 
specjalne warunki rezerwowania zabiegów w spa, 
posiłków w restauracji oraz innych usług. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 apartamentów i 22 
pokoje; 7 lokali gastronomicznych w Don Carlos 
Resort (niektóre otwarte od kwietnia do października); 
tropikalne ogrody, 4 baseny, możliwość uprawiania 
golfa, tenisa, żeglarstwa, kajakarstwa, pływanie 
katamaranami, rowerami, skuterami i nartami 
wodnymi, zajęcia fitnessu, jogging; spa, bezpłatne Wi-
-Fi w pokojach i miejscach ogólnodostępnych; recepcja 
czynna całą dobę, obsługa przy basenie (ręczniki), 
wynajem samochodów, organizacja indywidualnych 
wycieczek, wesel i różnorodnych imprez; butik, pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1070 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wstęp do spa, VIP pakiet powitalny, 
korzystanie ze strefy VIP w Orange Beach Club.
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Marbella Club Hotel,  
Golf Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
Z pewnością najbardziej elegancki hotel na Półwyspie 
Iberyjskim. Otwarty został w 1950 r. przez księcia 
Alfonsa von Hohenlohe. Obiekt zachwyca tradycyjną 
andaluzyjską architekturą, wspaniałymi ogrodami, 
przytulną atmosferą i luksusowymi wnętrzami. 
Każdy pokój i apartament ma marmurową łazienkę 
z prysznicem i wanną oraz taras. Luksusowe wille w 
stylu andaluzyjskim stoją w prywatnych ogrodach, 
mieszkający w nich goście korzystają z w pełni 
wyposażonej kuchni i basenu. Hotelowe restauracje 
serwują miejscowe specjały, znakomite potrawy kuchni 
azjatyckiej i libańskiej oraz najlepszego andaluzyjskiego 
szampana. Goście korzystają z należącego do hotelu 
pola golfowego, mają też nieograniczony wstęp do 
klubu tenisowego Puente Romano i klubu jeździeckiego 
Marbella Club Equestrian Centre. W klubie plażowym 
do ich dyspozycji jest basen usytuowany kilka kroków 
od morza. W hotelu znajdują się też tropikalne ogrody 
o powierzchni 42 tys. mkw., stworzone przez księcia 
von Hohenlohe, który przywiózł wiele egzotycznych 
gatunków roślin ze swych licznych podróży. 

Najważniejsze udogodnienia: 37 pokoi, 15 willi, 78 
apartamentów; 9 restauracji; ogród botaniczny, Beach 
Club, Marbella Club Equestrian Centre oferujący jazdę 
konną, Marbella Club Golf Resort z 18-dołkowym 
polem golfowym, spa, siłownia, miniklub dla dzieci; 
usługi w zakresie planowania różnego rodzaju eventów.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1860 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 1 x green fee / 1 os. z dojazdem na pole 
golfowe w wybranych godzinach.
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Puente Romano Beach  
Resort & Spa
Marbella, Costa del Sol
Usytuowany tuż przy plaży hotel, zaprojektowany 
w stylu andaluzyjskiej wioski i otoczony bujną 
tropikalną roślinnością, oferuje zakwaterowanie w 
komfortowych pokojach, eleganckich apartamentach i 
2 przestronnych ultraluksusowych willach, urządzonych 
w nowoczesnym śródziemnomorskim stylu. Wszystkie 
pokoje i apartamenty są niezwykle przestronne, 
każdy ma własny balkon lub taras. Szeroki wybór 
hotelowych restauracji zaspokoi wszelkie kulinarne 
gusty. Zwieńczeniem wieczoru może być wizyta w La 
Suite, jednym z najlepszych klubów nocnych na całym 
Costa del Sol. Hotel zaprasza do klubu tenisowego, na 
2 prywatne pola golfowe, na przejażdżki konne, oferuje 
też wiele możliwości uprawiania sportów wodnych. 
Wystrój spa doskonale oddaje charakter hotelu, a 
goście mogą tu wybierać z szerokiej gamy zabiegów 
sygnowanych przez światowej sławy sieć Six Senses. 

Najważniejsze udogodnienia: 262 pokoje i apartamenty, 
2 wille; 10 lokali gastronomicznych; bezpośredni dostęp 
do plaży, 4 baseny, ogród botaniczny, klub tenisowy z 
10 kortami i 4 kortami do padla, spa, centrum fitnessu 
z siłownią, sauną, łaźnią turecką, zajęcia aerobiku, jogi 
i pilatesu, 2 prywatne pola golfowe; Kids’ Club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1350 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Green fee / 1 os. z dojazdem na pole golfowe 
do Marbella Golf Club w wybranych godzinach*.

* W zależności od dostępności.



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l   
|  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

, 3
2 7

47
 87

 61

32

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

Bohemia Suites & Spa
Playa del Inglés, Gran Canaria, Wyspy 
Kanaryjskie
Ekskluzywny hotel wyłącznie dla dorosłych, doskonały 
dla szukających obsługi na najwyższym poziomie oraz 
łatwego dostępu do jednej z najpiękniejszych plaż na 
Wyspach Kanaryjskich. Oferuje 67 ekskluzywnych 
pokoi i apartamentów z eleganckim wystrojem,  
prysznicami typu rainfall, dostępem do Internetu (z 
Wi-Fi i tabletu 4G można korzystać  bez dodatkowych 
opłat) oraz cudownymi widokami na ogród lub ocean. 
Położona na najwyższym piętrze restauracja zaprasza 
na regionalne smakołyki z wybornymi winami. Można 
się nimi delektować, podziwiając z okien lokalu widoki 
słynnych wydm w Maspalomas i ciemnoniebieskiego 
Oceanu Atlantyckiego. Obok znajduje się bar Atelier 
Cocktail, w którym podawane są drinki dostarczające 
niepowtarzalnych doznań smakowych. Siam Spa 
oferuje luksusowe zabiegi, przede wszystkim oparte na 
tajskich i balijskich tradycjach. Dzięki nim można w pełni 
wyciszyć ciało i umysł. Spa położone jest w pięknym 
egzotycznym ogrodzie, zaprasza do jacuzzi oraz na 
2 baseny, z których większy ma 3 strefy o różnym 
nasileniu wody oraz system muzyki podwodnej. W 
znajdującym się w pobliżu Sapphire Poolbar podawane 
są koktajle i przekąski w luźniejszej atmosferze. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 pokoi i apartamentów; 
restauracja i 2 bary; ogród, 2 baseny, możliwość 
uprawiania sportów wodnych, Siam Spa, strefa fitnessu, 
zajęcia jogi, wycieczki piesze i rowerowe.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 690 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny koktajl w Atelier Cocktail Bar.
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Gran Hotel Atlantis Bahía Real
Fuerteventura, Wyspy Kanaryjskie
Położony przy pięknej plaży obmywanej turkusową 
wodą, wśród wydm rezerwatu Corralejo, luksusowy 
hotel harmonijnie współgra z naturalnym otoczeniem 
i oferuje najnowocześniejsze udogodnienia. Odznacza 
się doskonałymi usługami, dbałością o każdy szczegół 
i wyjątkową kuchnią. W jego architekturze dostrzec 
można mauretańskie i kolonialne wpływy. Przestrzeń, 
elegancja i komfort stanowią wspólny mianownik pokoi 
i apartamentów z niepowtarzalnymi widokami na 
morze lub ogród. Restauracje i bary serwują wyśmienite 
potrawy kuchni lokalnej i międzynarodowej. Plaża Coco 
Beach, należąca wyłącznie do hotelu, jest doskonałym 
miejscem na wypoczynek w relaksującej atmosferze, 
nad krystalicznie czystym oceanem. Hotelowe Spa Bahía 
Vital to prawdziwa świątynia piękna, zdrowia i dobrego 
samopoczucia, gdzie goście osiągną równowagę ciała i 
umysłu dzięki szerokiej gamie zabiegów. Mogą również 
ćwiczyć jogę lub odwiedzić centrum fitnessu. Hotel 
oferuje liczne atrakcje dla gości w każdym wieku, takie 
jak piesze wędrówki, wycieczki jeepami, wizyty w Oasis 
Park lub parku wodnym w Corralejo. 

Najważniejsze udogodnienia: 242 pokoje i apartamenty; 
9 restauracji i barów; prywatna plaża, bujne ogrody, 
basen, spa, możliwość uprawiania nurkowania, surfingu, 
żeglarstwa, wędkarstwa morskiego, kitesurfingu, 
trekkingu, kolarstwa górskiego, jeep safari, quad safari; 
miniklub dla dzieci; sale konferencyjne, sklepy.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 580 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny koktajl, wcześniejsze zameldowanie 
i późniejsze wymeldowanie*, wstęp do spa, leżaki 
i parasole na plaży**.
* W zależności od dostępności.      ** Codziennie dla każdego gościa.
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Red Level at Gran Meliá  
Palacio de Isora
Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie
Naturalne piękno Teneryfy łączy się z luksusem 
w hotelu Red Level at Gran Meliá Palacio de Isora. 
Piękne widoki na Ocean Atlantycki i majestatyczny 
wulkan Teide, zachwycająca sceneria wiecznej wiosny 
zapewniają gościom magiczne i beztroskie chwile. 
Butikowa część hotelu Gran Meliá Palacio de Isora —
Red Level — przeznaczona tylko dla dorosłych, słynie z 
komfortowych i eleganckich obiektów oraz najwyższej 
jakości zindywidualizowanych usług. Wszystkie pokoje 
wyposażono i udekorowano z dbałością o każdy 
szczegół, tworząc wyjątkowe wnętrza. Najmniejszy 
pokój ma 49 mkw., wszystkie posiadają umeblowane 
balkony, niektóre dodatkowo wyposażono w wanny 
z hydromasażem. Do dyspozycji gości są prywatne 
baseny, ekskluzywne spa o powierzchni 1000 mkw. 
i doskonałe restauracje serwujące różnorodne dania. 
Rodziny mogą zarezerwować pobyt w głównej części 
hotelowej — Gran Meliá Palacio de Isora.

Najważniejsze udogodnienia: 110 pokoi, 5 luksusowych 
willi (600 mkw.); 2 restauracje i bar, basen, Spa by Clarins 
& Wellness, boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, stoły 
do ping-ponga. Goście mogą uczestniczyć w zajęciach 
zumby i tanecznych, uprawiać łucznictwo, jogę, tai 
chi, pilates, stretching, odbywać sesje z osobistym 
trenerem na siłowni. Jeśli chodzi o rozrywkę, w ofercie 
są wieczorne pokazy na żywo.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 870 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Dodatkowe korzyści Red Level: 
GRATIS! 1 Spa Water Circuit w spa*, popołudniowy open 
bar przez 1 godzinę**, 2 butelki wody po przyjeździe, 
usługi prasowania (2 szt. odzieży dziennie) i kamerdynera.
* Podczas pobytu dla 1 os.     ** W tym markowe alkohole i przekąski.
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Bahia Del Duque
Costa Adeje, Teneryfa
Na rozległej złocistej plaży stoi wyniosły gmach 
luksusowego hotelu Bahia Del Duque, który od ponad 
50 lat należy do ulubionych miejsc pobytu wielu 
podróżników. Został zaprojektowany w wytwornym 
stylu XIX-wiecznego pałacu i wspaniale harmonizuje 
z idylliczną scenerią: bujną zielenią palm i błękitem 
Atlantyku. Niepodważalnym atutem tego miejsca 
jest także klimat, uważany za jeden z najbardziej 
sprzyjających człowiekowi (temperatura na Teneryfie 
w ciągu sezonu wynosi średnio 24–28 st. C). Hotel 
Bahia Del Duque oferuje komfortowe zakwaterowanie 
w pokojach, apartamentach oraz luksusowych willach 
z prywatnymi basenami. Wszystkie pokoje mają balkon 
lub patio, ze wspaniałym widokiem na morze lub na 
bujne ogrody hotelowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 58 apartamentów, 346 
pokoi  i 40 prywatnych willi; 13 barów i klubów; ogrody, 
obserwatorium astronomiczne, muzeum tytoniu; Duqui 
Club, Teen Lounge; kitesurfing, surfing, paddle surfing, 
windsurfing, flyboarding, nurkowanie, tenis i padel, golf, 
paralotniarstwo, lotniarstwo za łodzią motorową, jet 
ski, trekking; Bahia Wellness Retreat − zabiegi Natura 
Bissé, Thai Room Plaza.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1140 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 1 lunch w Beach Club z butelką lokalnego 
wina oraz 1 wstęp do spa.
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Six Senses Douro Valley
Samodães, Lamego
Ekskluzywny hotel w odrestaurowanym dworku 
z XIX w., położony na wzgórzu z widokiem na winnice 
i rzekę Douro. Mieszkańcy niektórych willi mają 
do dyspozycji prywatny basen i ogród. Restauracje 
serwują wyśmienite dania regionalnej kuchni, oparte 
na sezonowych produktach pochodzących z doliny 
i ogrodu znajdującego się na terenie posiadłości. W 
lokalu The Wine Library oferowane jest regionalne wino 
doskonałych roczników. Goście poznają tu rozmaite 
odmiany wina w towarzystwie lokalnych producentów 
i hotelowego sommeliera. W liczącym 10 gabinetów 
Six Senses Spa mogą poddać się zabiegom z szerokiej 
oferty, zrelaksować w podgrzewanym krytym basenie 
z hydromasażem lub w basenie na świeżym powietrzu. 
Hotel proponuje udział w różnych zajęciach związanych 
z winem, takich jak rejs typu wine & dine po rzece 
Douro i wizyta w jednej z pobliskich winnic. Goście 
mają niepowtarzalną okazję stać się wytwórcą wina na 
jeden dzień oraz uczestniczyć w ugniataniu winogron, 
zgodnie z wielowiekową tradycją, stopami. Dolina 
Douro zapewnia ponadto wiele atrakcji dla całych 
rodzin: wspinaczkę, pływanie kajakami, wycieczki 
rowerowe, pikniki w lesie. 

Najważniejsze udogodnienia: 41 pokoi, 9 apartamentów 
i 7 willi; 3 lokale gastronomiczne; piękne ogrody, basen, 
kort do padla, siłownia, spa, pilates, joga, indywidualne 
treningi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1640 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 10% zniżki (w przypadku pobytu przez 
minimum 5 nocy; dotyczy rezerwacji dokonanych 
na minimum 45 dni przed przyjazdem).
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Vila Joya Hotel & Joy Jung Spa,   Albufeira, Algarve
• Restauracja wyróżniona 2 gwiazdkami Michelin.
• Piwniczka z 12 tys. butelek najlepszych win z regionu i świata.
• Piękna plaża, spa z siłownią, sauną i pokojami relaksacyjnymi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1320 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Epic Sana Algarve Hotel
Albufeira, Algarve
Oferuje komfortowe zakwaterowanie oraz pięciogwiazdkowe udogodnienia, które łączą 
elegancję i zindywidualizowane usługi na najwyższym poziomie. Lokale gastronomiczne 
znajdujące się w hotelu Epic Sana odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ośrodka. Każda 
restauracja ma odrębne menu z daniami lokalnymi i międzynarodowymi, przygotowywanymi 
z najlepszych składników. W hotelu znajduje się także ekskluzywne spa Sayanna Wellness, 
centrum fitnessu, kompleks sportowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. 

Najważniejsze udogodnienia: 229 pokoi, apartamentów i rezydencji; 3 restauracje i 3 bary; 
długa piaszczysta plaża, 8 ha ogrodów i lasu sosnowego; 5 odkrytych basenów i kryty 
podgrzewany basen; miniklub dla dzieci i pokój gier; kompleks sportowy: tenis, siatkówka 
i koszykówka; siłownia, joga, pilates i stretching, rowery, golf i sporty wodne w okolicy, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 790 € / 1 os. w pokoju 2-os.

PORTUGALIA

Monte Santo,   Lagoa, Algarve
• Wspaniała lokalizacja, 45 minut od lotniska w Faro.
• 64 luksusowe apartamenty i 50 willi.
• Restauracja i bar przy basenie, eleganckie spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 550 € / 1 os. w apartamencie 2-os. 
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Macdonald Monchique  
Resort & Spa
Monchique, Algarve
Ten hotel to połączenie gościnności, nowoczesnego 
designu i piękna natury. Położony w zachodniej części 
Algarve, słynącej z naturalnych wód mineralnych. Każdy 
ze 190 luksusowych apartamentów ma umeblowany 
balkon lub taras, przestronny salon, komfortowe 
sypialnie i łazienki oraz oferuje panoramiczne widoki 
na ocean lub góry. Ten uroczy ośrodek gwarantuje 
wyjątkowe doznania kulinarne w swoich sezonowych 
restauracjach. Znajduje się tu ponadto elegancki 
koktajl bar i pool bary, gdzie delektować się można 
doskonałymi drinkami i przekąskami. Hotel ma wiele 
udogodnień dla rodzin: 2 minikluby dla dzieci, strefę 
sportowo-wypoczynkową oraz basen rodzinny. 
Ekskluzywne Sensorial Spa to idealne miejsce, by się 
zrelaksować podczas zabiegów na bazie kosmetyków 
marki ESPA i Monchique Cosmetics. Spa posiada 8 
gabinetów zabiegowych, saunę ze ścianą wykonaną z 
soli himalajskiej, grotę aromatyczną, kryte baseny oraz 
grotę lodową. Hotel Macdonald Monchique Resort 
& Spa to doskonałe miejsce zarówno na spokojny, 
rodzinny pobyt, jak i aktywne wakacje pełne przygód. 

Najważniejsze udogodnienia: 190 apartamentów; 
4 restauracje, 3 bary, w tym 2 pool bary; 2 baseny, 
Senioral Spa, siłownia, golf, jazda konna, kolarstwo, 
surfing, fitness; parki rozrywki, minikluby dla dzieci 
w wieku 4—12 lat – Max Kids i Junior Club; targ z 
delikatesami; Welcome Pack dla rodziny po przyjeździe.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 500 € / 1 os.
w apartamencie 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz voucher do spa  
o wartości 15 € (dla każdego gościa, na zabiegi nieobjęte 
inną promocją).



TWÓJ DOM JEST TAM GDZIE TWOJE ŁÓŻKO
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HASTENS.COM

Nie ma wspanialszego uczucia niż powrót do domu, do swojego 
łóżka, które kochasz. Co więcej, nie musisz być podróżnikiem, 
aby wiedzieć, że sekret udanego dnia tkwi w dobrze przespanej 
nocy. Wiedzieć musisz jednak, że jedynym łóżkiem, dla którego 
warto wracać do domu, jest Hästens. Łóżka Hästens od sześciu 
pokoleń wytwarzane są ręcznie, wyłącznie z naturalnych 
materiałów, pozyskiwanych w sposób przyjazny środowisku.  
W tym tkwi sekret prawdziwie odprężającego snu.
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Monastero Santa Rosa Hotel & Spa
Conca dei Marini, Wybrzeże Amalfi
• Klasztor z XVII w. przekształcony w butikowy hotel.
• Oferuje 20 pokoi i apartamentów z widokiem na morze.
• Basen bez krawędzi na skraju klifu, kaskadowe ogrody.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1370 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Villa Marina Capri Hotel & Spa
Marina Grande
• 22 pokoje i apartamenty ozdobione dziełami sztuki.
• Ogrody z hamakami i pięknymi widokami.
• Restauracja serwująca lokalne specjały, pool bar, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1680 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Belmond Hotel Caruso
Ravello, Wybrzeże Amalfi
• Usytuowany w XI-wiecznym pałacu na krawędzi klifu.
• 51 pokoi w stylu neapolitańskim ozdobionych antykami.
• Restauracja, 2 bary, rejsy łodzią wzdłuż wybrzeża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1720 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Capri Palace Hotel & Spa
Anacapri, Capri
• Hotel przypominający neapolitański pałac z XVIII w.
• 68 pokoi i apartamentów w stylu śródziemnomorskim.
• Restauracja z gwiazdką Michelin, nagradzane spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1065 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Palazzo Avino
Ravello, Wybrzeże Amalfi
• Usytuowany na w XII-wiecznym budynku.
• Pokoje i apartamenty urządzone antykami.
• Beach Club z basenem i restauracją.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1270 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel Punta Tragara
Capri
• Malowniczy zakątek Capri, niedaleko zabytkowej Piazzetty.
• Pokoje i apartamenty z balkonami lub tarasami.
• Do dyspozycji gości 2 restauracje i bar, spa, 2 baseny.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2570 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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L’Albergo della Regina Isabella
Lacco Ameno, wyspa Ischia
Ponad 100 źródeł termalnych na wyspie Ischia na Morzu 
Tyrreńskim zaprasza wszystkich gości, którzy poszukują 
luksusu, a jednocześnie chcą odzyskać równowagę ciała 
i duszy. Wybudowany w 1956 r. hotel L’Albergo della 
Regina Isabella znajduje się niedaleko gorących źródeł 
i jest znany z renomowanego kompleksu spa, który 
oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych zabiegów i 
badań z zakresu dermatologii, rehabilitacji, dietetyki 
i osteopatii. Ponadto realizowane są tu indywidualne 
programy wellness. Hotel oferuje jednak dużo więcej. 
W odznaczonej gwiazdką Michelin restauracji Indaco 
Gourmet goście mogą skosztować dań najlepszej 
współczesnej kuchni. Druga restauracja skupia się na 
tradycyjnych lokalnych przepisach i proponuje posiłki, 
które wspierają odnowę biologiczną oferowaną w spa. 
To wszystko ma miejsce w otoczeniu malowniczych 
wzgórz pokrytych winnicami, zachęcających do 
spacerów i odkrywania harmonii oraz naturalnego 
piękna wyspy. 

Najważniejsze udogodnienia: 128 luksusowych pokoi 
i apartamentów; 3 restauracje i 2 bary; 3 baseny, 
sauna, łaźnia turecka, fitness, sala gimnastyczna; 
trekking, jogging, golf, nurkowanie, joga; ćwiczenia 
tybetańskie, terapie holistyczne, terapia kranio- 
-sakralna, reiki, relaksacja, rehabilitacja, zabiegi 
upiększające, dermatologia termalna.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 530 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, voucher 
do wykorzystania w spa.
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Villa Chiara (272 mkw.)
• 4 sypialnie, salon, 5 łazienek.
• Widok na morze, prywatny basen i ogród.
• Usługi kamerdynera i osobistego kucharza.

Villa Lavinia (215 mkw.)
• 2 sypialnie, salon, 2 łazienki.
• Możliwość połączenia z 4 apartamentami.
• Widok na morze, prywatny basen i ogród.

Villa Sofia (200 mkw.)
• 3 sypialnie, salon, 4 łazienki.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Przestronny ogród i basen.

Villa Lidia (200 mkw.)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Widok na morze i prywatny basen.
• Urządzona we włoskim stylu; usługi kamerdynera.
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Forte Village
Santa Margherita di Pula, Sardynia
Jedyny w swoim rodzaju rodzinny kompleks położony 
przy białych piaszczystych plażach, składający się z 8 
eleganckich hoteli, 44 luksusowych apartamentów oraz 
9 wytwornych willi z prywatnymi basenami. Szeroki 
wybór znakomitych restauracji: włoska, sardyńska, 
japońska i brazylijska. Polecamy także najnowszą 
restaurację Hell’s Kitchen! O kulinarne doznania dba 
4 wybitnych kucharzy nagrodzonych gwiazdkami 
Michelin: Gordon Ramsay, Alfons Schuhbeck, Carlo 
Cracco i Emanuele Scarello w La Trattoria Italiana. Do 
dyspozycji gości jest także 11 barów oraz night club. 
Forte Village oferuje wiele atrakcji oraz udogodnień, 
które zapewnią fantastyczny wypoczynek każdemu 
członkowi rodziny. 

Najważniejsze udogodnienia: 13 kortów tenisowych, 
gokarty, kręgielnia, 6 basenów dla dorosłych, 3 baseny 
dla dzieci; centrum fitnessu, akademie sportu, m.in. 
rugby, krykieta, tenisa i koszykówki, szkółka piłkarska 
pod patronatem Chelsea Londyn, szkoła pływania; 
Acquaforte Thalasso & Spa, dyskoteka, piano bar oraz 
wiele butików z produktami najlepszych światowych 
marek.

Przykładowe ceny 7 noclegów w pokojach 
dwuosobowych ze śniadaniami i kolacjami
HOTEL BOUGANVILLE 4*  — od 1650 € / 1 os. 
HOTEL LE PALME 4*  — od 1890 € / 1 os. 
HOTEL IL BORGO 4*  — od 2250 € / 1 os. 
HOTEL PINETA 5*  — od 2380 € / 1 os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze 
wymeldowanie*, upgrade do następnej kategorii
pokoju*, powitalna butelka wina, wstęp do centrum
spa na talasoterapię**.
* W zależności od dostępności.      ** Bez kosztów zabiegów.
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L̀ Ea Bianca Luxury Resort
Baia Sardinia, Sardynia
Hotel otoczony bujnymi ogrodami i sardyńską makią (to 
charakterystyczna dla obszaru Morza Śródziemnego 
formacja roślinna), idealny na spokojne wakacje. 
Znajduje się około 150 m od prywatnej plaży z 
cudownym grubym piaskiem, z której rozciąga się 
widok na całą zatokę Cala dei Ginepri i archipelag La 
Maddalena. Do dyspozycji gości jest 31 eleganckich 
pokoi i apartamentów oraz luksusowe wille. Restauracja 
Lunaria jest doskonałym miejscem, by skosztować 
sardyńskiej i śródziemnomorskiej kuchni lub zjeść 
romantyczną kolację na tarasie, podziwiając widok na 
morze. Recrea Spa oferuje zabiegi z najwyższej półki, 
m.in. oparte na kosmetykach uznanej włoskiej marki 
Philip Martin’s. Pracownicy hotelu chętnie zorganizują 
wycieczki łodziami, helikopterem, samochodami lub 
wyprawy na łowienie głębokomorskie. Niedaleko 
hotelu znajdują się tor gokartowy, korty tenisowe, 
pola golfowe i stajnie. Piękna okolica zachęca do jazdy 
konnej, trekkingu i jazdy na rowerze. 

Najważniejsze udogodnienia: 31 pokoi i apartamentów 
oraz 5 willi; restauracja; basen, solarium, Recrea Spa, 
Luxury Store; wycieczki łodziami, samochodami (także 
z napędem 4x4), minivanami oraz helikopterami; 
łowienie głębokomorskie, snorkelling, nurkowanie z 
akwalungiem, kolarstwo, kolarstwo górskie, jogging, 
trekking, w pobliżu hotelu: jazda konna, gokarty, tenis, 
golf, piłka nożna; organizacja wesel, spotkań i imprez; 
wynajem samochodów, łodzi, skuterów i rowerów.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1530 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz lokalne przysmaki* 
lub butelka szampana oraz voucher do spa (50 €)**.

* Dotyczy pobytów w pokojach / ** w apartamentach i willach.
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Chia Laguna – Hotel Laguna
Chia, Cagliari, Sardynia
Goście poszukujący miejsca na luksusowe wakacje 
powinni rozważyć przyjazd do ekskluzywnego 
Hotelu Laguna położonego kilka kroków od jednej 
z najpiękniejszych złotych plaż w regionie — Dune di 
Campana. Wspaniały obiekt zapewnia przestronne 
pokoje z cudownymi widokami na lagunę i morze wokół 
miasta, wyborne posiłki w 2 restauracjach serwujących 
tradycyjne miejscowe dania oraz basen Bioaquam 
z pięknym widokiem na góry. Chia Natural Spa jest 
prawdziwym sanktuarium, w którym relaks nabiera 
nowego znaczenia, dzięki basenom z hydromasażem, 
Bioaquam® Programme i różnorodnym rytuałom 
wellness. Miłośnicy sportu mają szeroki wybór: od 
tenisa przez sporty wodne do golfa. Ten luksusowy 
hotel jest odpowiednim miejscem dla gości szukających 
niezapomnianych wakacji na najwyższym poziomie. 
Życie nocne kwitnie w centralnej części kompleksu, 
gdzie odbywają się festiwale muzyczne i występy 
artystyczne. 

Najważniejsze udogodnienia: 74 pokoje i apartamenty; 
2 lokale gastronomiczne; transport na plażę, basen, 
zajęcia sportowe: piłka nożna, tenis, windsurfing, surfing, 
kajakarstwo, golf, jazda na rowerze, jazda konna, piesze 
wycieczki, taniec, centrum fitnessu, Chia Natural Spa; 
Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych; 
prywatny parking, wynajem samochodów i skuterów.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1550 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze 
wymeldowanie*, VIP pakiet powitalny.

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu/wyjazdu.
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Mazzaro Sea Palace
Taormina, Sycylia
Zaledwie kilka minut od centrum antycznej Taorminy, 
w otoczeniu wspaniałych klifów i w sąsiedztwie 
piaszczystej plaży położony jest Mazzaro Sea 
Palace, który zapewnia najwyższy poziom obsługi 
gościom poszukującym relaksu pod włoskim niebem. 
Odwiedzający mogą wybierać spośród 88 pokoi i 
apartamentów, m.in. z widokiem na morze i własnym 
minibasenem. Wszystkie są udekorowane w dobrym 
guście i gwarantują udany wypoczynek. Wybrane zaś 
wyposażono w łazienki wykończone marmurem, mają 
też tarasy, z których rozciągają się niezapomniane 
widoki. Goście mogą delektować się doskonałą kuchnią 
łączącą tradycyjne i nowoczesne smaki, a bar Tancredi 
zaprasza turystów na koktajle oraz aperitify. Śniadania i 
kolacje są również podawane na plaży. Zainteresowani 
mogą skorzystać z usług z zakresu odnowy biologicznej 
w HYD’OR Wellness Center w sąsiednim Grand Hotel 
Atlantis Bay, które pozwolą odzyskać równowagę ciała i 
umysłu. Oprócz tego dostępne jest w pełni wyposażone 
centrum fitnessu oraz basen, obok którego znajduje się 
Blue Bar oraz taras słoneczny. Mazzaro Sea Palace to 
również świetne miejsce do rozpoczęcia zwiedzania 
wyspy. Jego położenie umożliwia łatwe dotarcie do 
starożytnych miast, takich jak Taormina i Syrakuzy, 
a także majestatycznego wulkanu Etna. 

Najważniejsze udogodnienia: 88 pokoi i apartamentów; 
restauracja i 2 bary; basen, centrum fitnessu, HYD’OR 
Wellness Center.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 980 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina*, świeże kwiaty oraz 
tradycyjne sycylijskie słodkie przysmaki.

* Pobyt przez minimum 7 nocy w apartamencie.
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Sikelia Luxury Retreat
Pantelleria
Wyspa Pantalleria oczarowuje turystów naturalnym 
pięknem i proponuje zwiedzanie tajemniczych jaskiń 
lub pływanie w małych zatoczkach o krystalicznie 
czystej wodzie. Jest to również miejsce, gdzie 
spotyka się kultura południowych Włoch z tradycją 
arabską. W Sikelia Luxury Retreat bierze się pod 
uwagę różnorodność kulturową, pokoje mają zatem 
wystrój odzwierciedlający atmosferę tradycyjnego 
domu dammusi. Zabiegi spa i masaże odbywają się w 
cudownym ogrodzie arabskim. Położone z daleka od 
cywilizacji spa na świeżym powietrzu pozwala nie tylko 
dodać energii duszy i ciału, lecz także poczuć jedność z 
naturą. Hotel jest wyjątkowy również dzięki unikalnej 
kuchni, łączącej sycylijskie tradycje ze smakami 
arabskimi i afrykańskimi. Takie potrawy smakują 
najlepiej z doskonałym winem i oliwą, które pochodzą 
od Coste Ghirlanda, partnera hotelu zajmującego się 
uprawą winorośli i drzew oliwnych. 

Najważniejsze udogodnienia: 20 apartamentów; 
restauracja; ogród arabski; Coste Ghirlanda Wine 
Laboratory zaprasza na degustację najlepszych win 
regionu; zabiegi i masaże w apartamentach oraz 
w ogrodzie, zabiegi w naturalnym spa na świeżym 
powietrzu, m.in. leczniczym błotem na brzegach Lago di 
Venere, kąpiele w gorących źródłach, naturalne sauny, 
nurkowanie, piesze i rowerowe wycieczki.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1344 € / 1 os.
w apartamencie 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina, talerz świeżych 
owoców i masaż, wycieczka do winnicy wraz 
z degustacją oraz przejazd z/na lokalne lotnisko.
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Relais La Corte dei Papi
Cortona, Toskania
Na gości, którzy pragną poznać kulturę Włoch, 
czeka ten luksusowy hotel, który wznosi się wśród 
malowniczych wzgórz Toskanii. W zabytkowe wnętrza 
ekskluzywnych pokoi harmonijnie wkomponowano 
nowoczesne rozwiązania. Goście mogą cieszyć się 
romantyczną atmosferą w restauracji serwującej 
lokalne specjały przygotowywane osobiście przez szefa 
kuchni. Hotel organizuje lekcje gotowania dla tych, 
którzy pragną opanować tajniki kuchni regionalnej, a 
także zapewnia delektowanie się słynnymi toskańskimi 
i umbryjskimi czerwonymi winami. Wyciszenie ciała i 
umysłu umożliwiają zabiegi prowadzone w pokojach, 
co gwarantuje pełną prywatność. Hotel oferuje 
nowatorskie apartamenty Spa Suites wyposażone w 
łaźnię turecką, prysznice z funkcjami aromaterapii, 
chromoterapii i muzykoterapii, jacuzzi oraz strefę do 
relaksacji. Zapierające dech w piersiach widoki czynią 
hotel wspaniałym miejscem dla zainteresowanych 
wycieczkami rowerowymi i pieszymi wędrówkami. 
Widoki te podziwiać można również z basenu, 
położonego w centralnej części ośrodka. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 pokoi, apartamentów 
i willi; restauracja i bar; basen zewnętrzny; opieka 
osobistego trenera, terapie wellness, lekcje gotowania, 
degustacja wina; wypożyczalnia rowerów i wynajem 
samochodów; organizacja indywidualnych wycieczek, 
wesel i innych imprez okolicznościowych.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 680 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze 
wymeldowanie*, świeże owoce, butelka wina La Corte 
dei Papi, wellness box sweet spa treatments**.
* W zależności od dostępności.  
** Dla gości z apartamentów typu spa.
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Relais La Suvera
Siena, Toskania
Historia ekskluzywnego hotelu Relais La Suvera sięga 
średniowiecza. Starożytna twierdza przekształcona 
została w renesansową willę przez genialnego 
architekta Baldassarra Peruzziego i od 1508 r. była 
luksusową rezydencją papieża Juliusza II. W następnych 
stuleciach gościła jego potomków, a później przyjaciół 
i krewnych rodziny Ricci. Dzisiaj pięciogwiazdkowy 
hotel butikowy Relais La Suvera zaprasza gości do 
wspaniałego arystokratycznego świata, by mogli 
poczuć atmosferę dziewięciu wieków historii, sztuki i 
kultury. Hotel położony jest niedaleko Sieny i Florencji, 
w malowniczym regionie Chianti i otoczony łagodnymi 
wzgórzami, bujnymi winnicami oraz wiekowymi lasami. 
Zabytkowe meble i obrazy, pochodzące z prywatnej 
kolekcji właścicieli i ich krewnych, zdobią wnętrza 36 
pokoi i apartamentów. Bezcenne dzieła sztuki można 
ponadto podziwiać w znajdującym się na terenie 
posiadłości muzeum i otaczających ją ogrodach. Relais 
La Suvera to idealne miejsce na romantyczny weekend 
we dwoje, dłuższe wakacje i regenerujący urlop w 
pięknej okolicy. Pobyt umilą gościom najwyższej klasy 
udogodnienia, m.in. restauracja Ristorante Oliviera i Bar 
dei Limoni, gdzie można delektować się tradycyjnymi 
toskańskimi daniami i klasycznymi potrawami kuchni 
włoskiej, odkryty basen oraz Spa Balneum. 

Najważniejsze udogodnienia: 36 apartamentów i pokoi; 
restauracja Oliviera i Bar dei Limoni; basen, strefa 
fitnessu, Spa Balneum, muzeum.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1250 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny.
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Castel Monastero
Siena, Toskania
Najpierw monastyr, później zamek i wiejska rezydencja, 
a dziś luksusowy hotel usytuowany blisko Sieny. Piękno 
Toskanii, z jej wzgórzami i winnicami, można podziwiać 
ze wszystkich pokoi i apartamentów z wystrojem w 
tradycyjnym miejscowym stylu. Castel Monastero 
jest prawdziwym sanktuarium dla poszukujących 
ekskluzywnych zabiegów. W hotelowym spa dba się 
zarówno o ciało, jak i o duszę. Dlatego goście nie tylko 
korzystają z zabiegów upiększających lub masaży, 
ale mogą dołączyć do sesji pozytywnego myślenia. 
Odnowę wspiera doskonała kuchnia w 2 restauracjach 
nadzorowanych przez słynnego Gordona Ramsaya. 
Wyjątkowe toskańskie smaki oferuje restauracja 
Contrada. W La Cantina można skosztować idealnego 
makaronu „pici” i toskańskiej wołowiny chianina. Goście 
mają okazję zadbać o kondycję, korzystając z siłowni 
lub basenu, a także wybrać się na wycieczkę skuterami. 
Na jesieni, w scenerii pełnej kolorów i zapachów, 
organizowane jest poszukiwanie trufli prowadzone 
przez profesjonalnego zbieracza z psami. Zdobycze są 
przyrządzane na lunch, aby można było skosztować 
prawdziwie regionalnej kuchni typowej dla tej pory 
roku. 

Najważniejsze udogodnienia: 74 pokoje i apartamenty; 
2 restauracje; polo, golf, siłownia, basen, spa; kursy 
gotowania, degustacja win, loty balonem, poszukiwanie 
trufli, indywidualne wycieczki; wynajem skuterów, 
organizacja wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1490 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

W
ŁO

CH
Y

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina.
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Hotel Il Castelfalfi
Montaione, Toskania
Hotel Il Castelfalfi położony jest wśród malowniczych 
wzgórz Toskanii. Oferuje 120 pokoi z szybkim Wi- 
-Fi i klimatyzacją. Wnętrza są eleganckie i utrzymane 
w ciepłych kolorach. Z każdego można podziwiać 
kojące toskańskie krajobrazy. W restauracji La Via del 
Sale serwowane są posiłki i najlepsze wina. Goście 
mogą dołączyć do szefa kuchni i poznać sposoby 
przygotowywania potraw toskańskich, uczestniczyć 
w degustacji win lub odwiedzić winiarnię, w której 
przedstawiony zostanie proces produkcji. Mają też 
okazję wziąć udział w poszukiwaniu trufli z ekspertem 
i jego wyszkolonym psem. Ponieważ hotel ma 2 pola 
golfowe, jest rajem dla miłośników tego sportu. Został 
stworzony również z myślą o zapewnieniu najlepszych 
zabiegów spa w regionie. Odnowa ciała i umysłu ma 
miejsce w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 1000 
mkw. i opiera się na filozofii oraz produktach Sodashi 
bazujących na holistycznym podejściu do regeneracji 
i piękna. By w pełni poczuć harmonię natury, warto 
wybrać się na piesze, rowerowe lub konne wycieczki po 
malowniczej okolicy. 

Najważniejsze udogodnienia: 120 pokoi; restauracja 
i 2 bary; 4 baseny, centrum fitnessu, spa, golf, tenis; 
bezpłatne Wi-Fi, transport z lotniska, parking z obsługą, 
całodobowy serwis pokojowy; poszukiwanie trufli, 
lekcje gotowania, degustacja win.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 950 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny.
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Aqualux Hotel Spa & Suite 
Bardolino
Bardolino, Werona
Aqualux Hotel Spa & Suite Bardolino to przyjazny 
środowisku,  luksusowy obiekt położony nad brzegiem 
jeziora Garda. Hotel znajduje się w pobliżu wielu 
kulturalnych, historycznych i przyrodniczych atrakcji. 
Goście mogą udać się do Werony i zwiedzić jej słynne 
zabytki, takie jak bazylika San Zeno Maggiore i Arena, 
spacerować pośród winnic albo wybrać się do parków 
rozrywki, m.in. do największego w Europie parku 
Gardaland. Mogą też zwiedzać okolicę podczas jazdy 
konnej i przejażdżek rowerowych, zagrać w golfa i tenisa 
lub spróbować swoich sił w windsurfingu. Hotel oferuje 
nowoczesne pokoje i apartamenty, utrzymane w jasnych 
i ciepłych kolorach. Znajduje się tu  8 basenów, w tym 4 
odkryte, otoczone kwiatowym ogrodem. Goście mogą 
zrelaksować się w Aqua Spa podczas ekskluzywnych 
zabiegów, opartych na awangardowych markach 
kosmetyków, takich jak Natura Bissé i Phytomer. 
Tradycyjna włoska restauracja Italian Taste i restauracja 
Evo Bardolino z odkrytym tarasem serwują pyszne 
posiłki, przygotowywane z najświeższych produktów, 
natomiast Sparkling Lounge i bar przy basenie oferują 
różne napoje i lekkie przekąski. 

Najważniejsze udogodnienia: 18 apartamentów, 107 
pokoi; 2 restauracje i 2 bary; ogród, 4 baseny na wolnym 
powietrzu i 4 kryte; Aqua Spa & Private Spa, centrum 
fitnessu; 5 sali konferencyjnych,  recepcja czynna całą 
dobę, codzienne sprzątanie pokoi, pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 790 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny koktajl przy zakwaterowaniu, 
butelka włoskiego wina musującego z owocami oraz 
10% zniżki na zabiegi w spa.
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Villa Cordevigo Wine Relais
Cavaion Veronese, Werona
Goście szukający miejsca posiadającego duszę powinni 
rozważyć pobyt w tej XVIII-wiecznej rezydencji, którą 
otaczają wspaniałe winnice i gaje oliwne. 34 pokoje 
położone są w różnych częściach posiadłości. Wszystkie 
są elegancko umeblowane, utrzymane w ciepłych 
kolorach, wykończone marmurami. Rezydencja została 
odrestaurowana bardzo profesjonalnie, we wszystkich 
pomieszczeniach zauważalny jest styl wenecki. Goście 
mogą cieszyć się daniami serwowanymi w restauracji 
Osoleta, w której podawane są prawdziwe kulinarne 
dzieła sztuki. Wspaniały smak potraw podkreśli 
kieliszek znakomitego wina z winnicy należącej 
do hotelu. Regionalne wina vigneti villabella oraz 
najlepsze odmiany międzynarodowe są serwowane 
w towarzystwie sommelierów chętnych do dzielenia 
się swoją wiedzą. Obraz tego luksusowego hotelu 
uzupełnia spa. Podczas zabiegów, w tym hawajskich 
i ajurwedyjskich, goście mogą oczyścić ciało i umysł. 
Lubiący pływać z przyjemnością skorzystają z basenu 
na świeżym powietrzu, szczególnie, że przesyca 
je wspaniały zapach kwiatów. Hotel jest również 
doskonałym miejscem dla podróżujących par, jako że 
odpowiednią atmosferę zapewnią spacery cyprysowymi 
alejami. Podczas pobytu warto wybrać się na wycieczkę 
do Mediolanu, Werony, Padwy i Wenecji. 

Najważniejsze udogodnienia: 34 pokoje; restauracja 
i bar; basen, spa, winnica, kościół pw. św. Marcina, park; 
organizacja wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 763 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do następnej kategorii pokoju*,  
wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie*,  
powitalna butelka wina, 30-minutowy masaż dla 1 osoby.
* Pobyt przez minimum 7 nocy w apartamencie.
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Villa della Pergola
Alassio, Liguria
W XIX w. Alassio stało się jednym z głównych celów 
zimowych wyjazdów zamożnych Brytyjczyków. 
Villa della Pergola jest doskonale odrestaurowaną 
rezydencją, w której można poczuć autentyczną 
atmosferę fin de siècle’u oraz cieszyć oczy wystrojem 
wnętrz w stylu wiktoriańskim. Goście mogą wybierać 
spośród 15 różnych pokoi położonych w 4 willach. 
Każda z nich jest wyjątkowa, lecz wszystkie zostały 
luksusowo wykończone. Na przykład w apartamencie 
Sylvia łazienka ma okna skierowane na południe z 
malowniczym widokiem na wybrzeże liguryjskie, a z 
apartamentu Edward podziwiać można widoczne nad 
wierzchołkami drzew morze i rysującą się w oddali 
wyspę Gallinara. Wiele apartamentów ma prywatne 
patio oraz spa. Posiłki w sąsiadującej z hotelem 
restauracji są przygotowywane z najlepszych lokalnych 
produktów. Posiadłość wyróżnia ogród, w którym 
zdaniem jednego z artystów spotyka się „prawdziwa 
miłość do natury, dogłębna wiedza o sztuce ogrodowej 
i doskonałe wyczucie kompozycji”. Obsługa hotelu 
chętnie organizuje indywidualne wycieczki pozwalające 
odkryć piękno Ligurii. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 pokoi w 4 willach; 
restauracja NOVE; ogród i park, gdzie można podziwiać 
śródziemnomorskie gatunki roślin, zewnętrzny basen, 
położona na uboczu strefa wypoczynkowa; organizacja 
indywidualnych wycieczek.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 970 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka włoskiego prosecco.
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Aman Venice
Wenecja, Włochy
• Mieści się w XVI-wiecznym pałacu przy Canal Grande.
• W pokojach i apartamentach znajdują się freski Tiepolo.
• 2 restauracje, bar, spa, prywatny ogród, taras na dachu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 4480 € / 1 os. w pokoju 2-os.

La Réserve Genève – Hotel & Spa
Genewa, Szwajcaria
• Położony nad brzegiem Jeziora Genewskiego.
• Pokoje inspirowane wystrojem afrykańskich lodge.
• Prywatna łódź, 5 restauracji, 2 baseny, kort tenisowy.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2050 € / 1 os. w pokoju 2-os.

San Clemente Palace Kempinski
Wenecja, Włochy
• Położony na prywatnej wyspie, 10 minut od placu św. Marka.
• 190 pokoi i apartamentów z widokiem na lagunę lub park.
• 3 restauracje, spa, basen, korty tenisowe.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1980 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Lausanne Palace & Spa
Lozanna, Szwajcaria
• W samym sercu Lozanny, niedaleko Jeziora Genewskiego.
• Pokoje i apartamenty z widokiem na jezioro i Alpy.
• 4 restauracje, 3 bary, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1270 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Baglioni Hotel Luna
Wenecja, Włochy
• Doskonała lokalizacja, kilka kroków od placu św. Marka.
• 91 pokoi i apartamentów wyposażonych w antyczne meble.
• Do dyspozycji gości: restauracja, bar, taras na dachu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1990 € / 1 os. w pokoju 2-os.

Villa Principe Leopoldo
Lugano, Szwajcaria
• Hotel należący do Relais & Châteaux.
• 37 apartamentów z marmurowymi łazienkami.
• Do dyspozycji gości: restauracja, bar, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1120 € / 1 os. w pokoju 2-os.



ltm
@

lu
xu

ry
tra

ve
l.p

l   
|  T

el.
: 2

2 3
92

 60
 16

 / 
19

, 3
2 7

47
 87

 61

56

La Sultana Marrakech
Marrakesz
W pokojach i apartamentach o eleganckim wystroju są antyki, dzieła sztuki i wspaniale 
rzeźbione sufity. Lokalne potrawy, np. baraninę z kuskusem i warzywami, smakosze uznają 
za wyborne. Sekrety kuchni można poznawać podczas lekcji gotowania. W tym prestiżowym 
hotelu znajduje się hammam będący prawdziwym sanktuarium, oferuje się też najlepsze zabiegi 
dla ciała i duszy, dzięki którym relaks stanie się niepowtarzalnym przeżyciem. Zwiedzanie 
Marrakeszu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z jego kolorami, 
dźwiękami i widokami, jest obowiązkowe dla miłośników historii. Dzięki niespotykanemu 
luksusowi hotelu i panoramicznym tarasom goście będą cieszyć się każdą chwilą. 

Najważniejsze udogodnienia: restauracja i bar; tarasy panoramiczne, sala gimnastyczna, spa, 
zewnętrzny ogrzewany basen, bilard, kursy gotowania; butik, pralnia, usługi konsjerża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1250 € / 1 os. w pokoju 2-os.

La Sultana Oualidia
Oualidia
Luksusowy hotel, położony niedaleko laguny z farmami ostryg, zadziwia zewnętrznym 
jonizowanym basenem i pokojami gwarantującymi kameralną atmosferę. Idealne miejsce 
na spokojne lub romantyczne wakacje. Architektura budynku jest unikalna, cechuje się 
rzeźbieniami i kolumnami wysokimi, niczym w katedrze. Pośrodku zaś znajduje się basen 
zachęcający do kojącej kąpieli. Goście mogą odwiedzić farmę ostryg lub obserwować ptaki 
w lagunie. Warto spróbować surfingu, ponieważ hotel jest uznawany za jedno z najlepszych 
miejsc do uprawnia tego sportu. W celu wyciszenia i regeneracji sił można wziąć udział 
w ćwiczeniach jogi i pilatesu. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 pokoi i apartamentów; restauracja i bar; zewnętrzny basen 
z jonizowaną wodą, sala fitnessu, bilard, spa, kursy gotowania; pralnia, usługi konsjerża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1540 € / 1 os. w pokoju 2-os.
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Banyan Tree Tamouda Bay
Maroko
Położony tuż przy pokrytej złotym piaskiem plaży 
na północnym wybrzeżu Maroka ekskluzywny 
ośrodek typu all-villa zachwyca marokańskim stylem i 
zachęca do niezakłóconego relaksu w komfortowych 
warunkach. Oferuje wielokrotnie nagradzane spa, 
doskonałe lokale gastronomiczne i bogaty wybór zajęć 
rekreacyjnych. Zapewnia także wiele udogodnień 
i usług, a każdy gość z pewnością znajdzie tu coś dla 
siebie. Banyan Tree Tamouda Bay zaprasza do 92 willi 
z prywatnymi ogrodami i basenami. Wiele z nich ma 
bezpośredni dostęp do hotelowej plaży. 3 znakomite 
restauracje serwują doskonałe posiłki, przez całą 
dobę potrawy podawane są także do apartamentów. 
Goście mają okazję delektować się marokańskimi 
przysmakami, kuchnią śródziemnomorską i tajskimi 
potrawami ze współczesnymi akcentami, a stylowy bar 
oferuje wysokiej klasy whisky i brandy. Architektura 
hotelowego spa harmonijnie łączy się z otoczeniem, 
doskonale odzwierciedlając naturalne piękno tego 
miejsca. Przestronne spa składa się z 8 gabinetów 
zabiegowych, ścieżki hydrotermalnej Rainforest 
Experience, basenu, łaźni tureckiej, sali do jogi i Banyan 
Tree Gallery – ekskluzywnego butiku z marokańskim 
rękodziełem, odzieżą oraz markowymi produktami spa. 

Najważniejsze udogodnienia: 92 wille; 3 restauracje 
i bar; baseny, siłownia, zajęcia jogi, spa; centrum 
biznesowe z salą konferencyjną i 2 mniejszymi pokojami 
spotkań, miniklub dla dzieci, biblioteka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1990 € / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Zniżki do 25% za wcześniejszą rezerwację 
(45–90 dni przed przylotem).
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Atlantis, The Palm
Dubaj 
Jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli na 
świecie z wystrojem inspirowanym morską 
tematyką, położony w Dubaju, na słynnej 
sztucznej wyspie Palm Jumeirah. To idealne 
miejsce na spędzenie rodzinnych wakacji 
pełnych wrażeń i przygód! Dwie wieże 
hotelu rozpinają nad koroną wyspy baśniową 
bramę, a po jej przekroczeniu oczom gości 
ukazuje się świat cudów, przywodzący na 
myśl zaginione miasto — Atlantydę. Rwące 
potoki, laguna pełna żywych rekinów, 
podwodne tunele. Spoglądając przez szyby 
ogromnego akwarium, goście będą mogli 
podziwiać 65 tys. morskich stworzeń 
poruszających się wśród ruin ukrytych w 
wodnej toni. Będą też mogli spotkać się 
twarzą w twarz z delfinami w Dolphin Bay.

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

Guest Rooms: Deluxe Room (45—47 mkw.), 
Ocean Deluxe Room (45—47 mkw.), Palm 
Beach Deluxe Room (45—47 mkw.), Family 
Deluxe Room (90—94 mkw.) — wszystkie 
pokoje z niezapomnianymi widokami na 
wyspę Palm Jumeirah, panoramę Dubaju lub 
Zatokę Perską.

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

Club Suites: Terrace Club Suite (94 mkw.), 
Executive Club Suite (101 mkw.), Regal Club 
Suite (164 mkw.), Two Bedroom Family 
Suite (101—211 mkw.) — ceny pobytu we 
wszystkich wymienionych apartamentach 
zawierają wstęp do Imperial Club Lounge.

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

Plaża Royal Beach i baseny są wspaniałym 
miejscem wypoczynku. Hotelowi goście 
mają dodatkowo nielimitowany wstęp do 
parku wodnego Aquaventure — nr 1 na 
Bliskim Wschodzie i w Europie. Dla osób, 
które preferują aktywny wypoczynek, 
przygotowano nowoczesne centrum fitnessu, 
3 korty tenisowe i ścieżkę joggingową. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1350 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Six Senses Laamu
Atol Laamu, Malediwy
Luxury Travel zaprasza do raju nad turkusowym 
oceanem, z bezludnymi plażami o śnieżnobiałym piasku 
i bujną egzotyczną roślinnością. Ekskluzywny hotel 
Six Senses Laamu oferuje 97 willi przy plaży lub na 
palach nad wodą. Morska bryza swobodnie przepływa 
przez rustykalne wnętrza 6 hotelowych restauracji 
i barów, z których większość usytuowana jest nad 
wodą. Wszystkie lokale gastronomiczne zostały tak 
zaprojektowane, by umożliwić gościom podziwianie 
przepięknych wschodów i zachodów słońca podczas 
delektowania się znakomitymi potrawami kuchni 
międzynarodowej, śródziemnomorskiej oraz japońskiej. 
Ekskluzywne spa zaprasza na zabiegi w 9 unikalnych 
pawilonach ukrytych w ogrodzie. Preferujący aktywny 
wypoczynek goście Six Senses Laamu mogą nurkować 
na rafie koralowej i podziwiać różne gatunki ryb lub 
surfować na najsłynniejszej fali w atolu − Ying Yang. 
Centrum sportów wodnych zapewnia uprawianie 
nurkowania, snorkellingu, kajakarstwa, żeglarstwa,  
windsurfingu, pływanie katamaranem i stand up 
paddling. Goście mogą także odbywać wyprawy w celu 
odkrywania niezamieszkanych wysepek atolu Laamu. 

Najważniejsze udogodnienia: 97 willi; 6 restauracji 
i barów; basen, centrum sportów wodnych, zajęcia jogi 
i fitnessu, spa, The Den − klub dla dzieci w wieku 3−11 
lat, kino pod gwiazdami, biblioteka, butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3200 $ / 1 os.
w willi 2-os.

O
CE

AN
 IN

DY
JS

KI

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 10% zniżki* i kolacje w cenie**.

* Dla rezerwacji minimum 45 dni przed planowaną podróżą.
** Minimum 7 noclegów w okresie 6.04—30.09.
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The St. Regis Maldives  
Vommuli Resort
Wyspa Vommuli, atol Dhaalu, Malediwy
Hotel łączy nowoczesny design z dbałością o środowisko. 
Goście mieszkający w każdej z 33 willi na plaży i 44 willi 
nawodnych mają swojego lokaja, a na rodziny czekają 
wille z 3 sypialniami oraz prywatnymi przestronnymi 
tarasami z widokiem na Ocean Indyjski lub tropikalny 
ogród, który zapewnia spokój i intymność. Goście 
mają okazję delektować się posiłkami w 6 różnych 
restauracjach i barach inspirujących się włoską, 
wschodnią i azjatycką kuchnią. Można również złożyć 
zamówienie lokajowi, który przyniesie potrawy do 
willi. Dla aktywnych przygotowano wiele atrakcji: 
sporty wodne w Vommuli Dive & Water Centre, 
korty tenisowe, salę fitnessu oraz basen zewnętrzny 
o powierzchni 450 mkw. z fantastycznym widokiem 
na ocean. Dobre samopoczucie gwarantują zabiegi w 
Iridium Spa, które położone jest nad wodą. Szum fal 
pozwala na pełny relaks. Najmłodsi mogą uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach w klubiku dla dzieci. 

Najważniejsze udogodnienia: 77 willi i apartamentów; 
6 restauracji i barów; basen bez krawędzi, kort tenisowy, 
możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak: 
snorkelling, windsurfing, kajaki, wakeboarding; studio 
jogi, również dla dzieci, wspaniałe spa z zabiegami 
ajurwedyjskimi, zabiegami i kąpielą dla dwojga, sala do 
ćwiczeń; rejsy w celu obserwacji delfinów; klubik dla 
dzieci, biblioteka, usługi prywatnego lokaja.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 4190 $ / 1 os.
w willi 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wycieczka na snorkelling (Coral garden).
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LUX* Le Morne
Mauritius
LUX* Le Morne położony jest u stóp góry Le Morne 
Brabant, w południowo-zachodniej części Mauritiusa. 
Ten pięciogwiazdkowy hotel oferuje pobyt w idyllicznym 
naturalnym otoczeniu z zapierającymi dech w piersiach 
widokami. Warto odwiedzić Park Narodowy Georges, w 
którym zobaczyć można ogromne bogactwo gatunków 
zwierząt i roślin. W pięknym ogrodzie znajduje się 
149 komfortowych willi, pokojów i apartamentów 
z klimatyzacją, balkonem lub tarasem. Hotelowa 
restauracja serwuje dania wyłącznie ze świeżych i 
zdrowych składników. Kucharze pracują w otwartej, 
przeszklonej kuchni, więc goście mogą obserwować 
cały proces przygotowywania posiłków. 

Najważniejsze udogodnienia: 4 baseny (1 dla dzieci), 
możliwość uprawiania sportów wodnych: windsurfingu, 
snorkellingu, narciarstwa wodnego, kajakarstwa, 
żeglarstwa, pływanie rowerem wodnym i pontonami 
dla dzieci, rejsy łodzią ze szklanym dnem; boisko do 
siatkówki plażowej, kort tenisowy, stół do ping-ponga, 
aqua siłownia, rowery górskie, w pobliżu hotelu pole 
golfowe; kompleks LUX * Me Spa i fitnessu; klub dla 
dzieci w wieku 3–12 lat, Studio 17 dla młodzieży w 
wieku 12–17 lat. Hotel organizuje imprezy wieczorne, 
m.in. muzyczne, zapewnia usługi opiekunki dla dzieci 
(na życzenie) i 24-godzinny room service.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 840 € / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka lokalnego szampana Popcap 
oraz 30-minutowy prywatny rejs o zachodzie słońca.
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LUX* Belle Mare Villas
Mauritius
Położony w malowniczym regionie, w  tropikalnym 
ogrodzie, przy pięknej piaszczystej plaży, oferuje 
wspaniałe widoki na Ocean Indyjski. To idealne miejsce 
na wypoczynek we dwoje, ale także dla rodzin z dziećmi. 
Szczególnie polecamy zakwaterowanie w luksusowych 
willach. 

Ocean View Villa: przestronne pokoje utrzymane 
w ciepłych kolorach, łazienka z  wanną, prywatny basen 
i piękny widok na  zatokę. Wille to doskonałe połączenie 
luksusu i prywatności. 

Beach Front Villa: położone w pięknym ogrodzie 
z bezpośrednim dostępem do plaży i malowniczym 
widokiem na Ocean Indyjski. Willa składa się m.in. 
z przestronnego salonu, jadalni, sypialni oraz patio 
z prywatnym basenem. 

Prestige Villa: eleganckie wille o powierzchni 255 
mkw., usytuowane w bujnym tropikalnym ogrodzie, 
z 2 eleganckimi sypialniami, przestronnym patio i 
prywatnym basenem. Zaprojektowane w  delikatnej 
kolorystyce, zachwycają stylem. 

Najważniejsze udogodnienia: jeden z największych 
basenów na wyspie (2000 mkw.), spa z sauną, łaźnią 
parową, basenem z  podgrzewaną wodą oraz 12 
gabinetami zabiegowymi; centrum fitnessu, lekcje jogi; 
możliwość gry w golfa na jednym z 3 światowej klasy 
hotelowych pól golfowych i uprawiania wielu sportów 
wodnych, centrum sportowe – siatkówka plażowa, 
ping-pong, tenis; liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Śniadanie w willi, rytuał parzenia kawy, 
godzinny rejs łodzią z butelką musującego wina*, 
kolacja barbecue podczas pobytu**.
* Pobyt przez minimum 4 noce.    ** Pobyt przez minimum 7 nocy.
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Panacea Koh Samui
Koh Samui, Tajlandia
Wyspa Koh Samui przyciąga swą piękną rafą koralową, 
nieodkrytymi lasami deszczowymi i majestatycznymi 
górami łagodnie opadającymi ku morzu. To właśnie 
tam luksusowy hotel Panacea Koh Samui oczekuje 
gości liczących na niezapomniane ekskluzywne 
wakacje. Mają do wyboru 5 rezydencji, wśród których 
Praana Residence jest perłą w koronie. We wszystkich 
prywatni trenerzy realizują indywidualne programy 
fitnessu, zapewniany jest dojazd na plażę i różne 
formy rekreacji, w tym joga oraz aqua aerobik, i lekcje 
kuchni tajskiej. Doskonałe posiłki przygotowuje zespół 
wyszkolony pod okiem szefa londyńskiego KX Health 
Club Alessandro Verdenellego, a serwowane są w 2 
prywatnych strefach (salonach z otwartą przestrzenią 
lub al fresco przy basenie). Goście mogą uprawiać różne 
sporty, m.in. kitesurfing, nurkowanie z akwalungiem, 
golf, ćwiczyć jogę. Dla aktywnych przygotowywane są 
napoje przed- i potreningowe, koktajle proteinowe oraz 
oczyszczające soki, dzięki czemu w pełni się regenerują. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 rezydencji; możliwość 
uprawiania sportów: kolarstwa górskiego, żeglarstwa, 
nurkowania, kitesurfingu, golfa, flyboardingu, zajęcia 
jogi i pilatesu, aqua aerobik, piesze wędrówki, lekcje 
kuchni tajskiej, wycieczki łodzią; indywidualna 
obsługa w każdej willi, programy żywieniowe i menu 
oczyszczające, planowanie wesel i innych imprez.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1100 $ / 1 os.
w rezydencji z 4 sypialniami (dla maks. 8 gości)

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze 
wymeldowanie. Codziennie pieczone ciasteczka, koktajle 
ze świeżych owoców, minibar. Masaż dla 1 osoby, 
60-minutowa sesja jogi, lekcja gotowania po tajsku.
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Santiburi Beach Resort & Spa
Koh Samui, Tajlandia
Santiburi Beach Resort & Spa to prestiżowy hotel 
z bezpośrednim dostępem do 300-metrowego 
odcinka rajskiej Maenam. Goście mogą odpocząć w 
otoczonych ogrodami pełnymi egzotycznych roślin 
77 luksusowych apartamentach i willach, w których 
dominuje mieszanka tradycyjnego tajskiego wystroju 
z nowoczesną elegancją. W restauracji serwowane są 
potrawy kuchni międzynarodowej oraz przyrządzone 
według prawdziwych przepisów tajskich. Jedną z zalet 
hotelu jest możliwość żeglowania bez hałaśliwych 
motorówek w zasięgu wzroku. Ciche morze zachęca 
do wyprawy kajakami lub windsurfingu. Miłośnicy 
golfa mogą skorzystać z pola z 18 dołkami otoczonego 
egzotyczną zielenią. Basen jest tak ogromny, że 
wszyscy goście mogliby korzystać z niego jednocześnie. 
Na najmłodszych czeka doświadczona ekipa, która 
prowadzi warsztaty i animacje. Warto odwiedzić spa, 
w którym oferowane są zabiegi wykorzystujące bogate 
tradycje południowej Tajlandii. 

Najważniejsze udogodnienia: 77 apartamentów i willi; 
5 lokali gastronomicznych; basen, basen i plac zabaw 
dla dzieci; możliwość uprawiania sportów takich jak: 
tenis, siatkówka, boks tajski, joga i pilates, surfing, 
kajakarstwo, żeglarstwo, jogging, jazda na rowerze, 
łowienie ryb z brzegu morza, golf; centrum fitnessu, 
Santiburi Spa, biliard, piłkarzyki, Chef’s Wonder Garden; 
lekcje kuchni tajskiej, klubik dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 930 $ / 1 os.
w apartamencie 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Codzienna popołudniowa herbata, specjalne 
promocje długich pobytów oraz dla nowożeńców.
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Conrad Koh Samui
Koh Samui, Tajlandia
Na południowo-zachodnim krańcu tropikalnej 
wyspy Koh Samui, nad lazurową wodą wznosi się 
hotel otoczony bujnym lasem deszczowym. Oferuje 
zakwaterowanie w luksusowych willach z 1, 2 lub 3 
sypialniami, prywatnymi basenami oraz zapierającymi 
dech w piersiach widokami na Zatokę Tajlandzką, 
pobliskie wysepki oraz plantacje palm kokosowych. 
Są tu wyśmienite restauracje i doskonałe bary, gdzie 
goście skosztują współczesnych tajskich dań i potraw 
azjatyckich. Usytuowana w najwyższym punkcie 
ośrodka hotelowa piwniczka szczyci się kolekcją ponad 
1,5 tys. butelek wina. Idylliczne otoczenie sprawia, że 
Koh Samui to idealne miejsce na relaks. W spa goście 
podczas tajskich masaży oraz ekskluzywnych zabiegów 
z szerokiej oferty cieszą oczy widokiem białych plaż, 
krystalicznie czystego morza i tropikalnych lasów. 
Hotel umożliwia odkrywanie największych atrakcji Koh 
Samui, a konsjerż organizuje wycieczki na położone w 
pobliżu wyspy lub wyprawy nurkowe, m.in. do Sail Rock 
i Koh Tao. Hotel oferuje bezpłatny transfer motorówką 
na wyspę Koh Matsum (3 razy dziennie) oraz bezpłatne 
przejazdy do miejscowości Chaweng.

Najważniejsze udogodnienia: 81 willi i rezydencji; 
3 restauracje i 2 bary; prywatna plaża, basen bez 
krawędzi, spa z widokiem na morze, zajęcia jogi na 
świeżym powietrzu, 18-dołkowe pole golfowe w 
pobliżu, siłownia; Turtle Kids Club, sala konferencyjna; 
usługi konsjerża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1880 $ / 1 os.
w willi 2-os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Późniejsze wymeldowanie, voucher 50 $
do wykorzystania w restauracjach. 30-minutowy
zabieg w spa dla 1 osoby.
* Pobyt przez minimum 5 nocy.
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Furama Resort Danang & Furama Villas Danang
Danang, Wietnam
Luksusowy hotel zaprasza gości poszukujących wybornej kuchni, wyjątkowych 
tropikalnych plaż i wartych zobaczenia zabytków. Piękna plaża i turkusowa laguna tworzą 
idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Pobliskie góry zachęcają do wycieczek 
pieszych i rowerowych. Zainteresowani historią mogą odwiedzić szereg chronionych przez 
UNESCO miejsc. Spa zapewnia wyjątkowe zabiegi oparte na wielowiekowej tradycji. W 
tym ekskluzywnym kompleksie organizowanych jest wiele zawodów sportowych, a także 
warsztatów kulinarnych, dzięki czemu można bliżej poznać kulturę mieszkańców Danang. 

Najważniejsze udogodnienia: 198 pokoi i apartamentów, 50 willi; 5 lokali gastronomicznych; 
basen niedaleko oceanu, basen przy lagunie, możliwość uprawiania wielu sportów wodnych, 
i lądowych, ćwiczenia jogi, centrum fitnessu, spa; przejazdy do zabytkowej części Hoi An.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 810 $ / 1 os. w apartamencie 2-os.

L’Alyana Ninh Van Bay
Nha Trang, Wietnam
Błękitne morze, egzotyczna zieleń i drobny piasek to trzy główne zalety prestiżowego obiektu 
L’Alyana Ninh Van Bay. 33 luksusowe wille mają elegancki, a jednocześnie tradycyjny wystrój, 
zapewniają łatwy dostęp do basenu. W restauracji goście mogą delektować się zachodnimi 
i regionalnymi daniami. W ukrytym wśród zieleni barze można odpocząć, ciesząc się 
najlepszymi winami, koktajlami oraz przekąskami. Hotel jest idealnym miejscem na wesele na 
plaży z majestatycznym widokiem na ocean lub w lesie tropikalnym i ogrodzie botanicznym. 
Miłośnicy spacerów chętnie wybiorą się w pobliskie lasy i w góry. 

Najważniejsze udogodnienia: 33 wille; restauracja i bar; basen bez krawędzi, spa; możliwość 
uprawiania sportów: nurkowania, snorkellingu, żeglowania, łowienia ryb, kolarstwa, pływanie 
katamaranami, wędrówki, ćwiczenia jogi; lekcje gotowania, przejazdy do Nha Trang.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1390 $ / 1 os. w willi 2-os.

AZJA
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Bali Indigo Seminyak
Seminyak, Bali, Indonezja
W tym luksusowym hotelu ogromną wagę przywiązuje 
się do promocji kultury regionu i zapewnia możliwość 
zanurzenia się atmosferze wyspy. Na wystrój wnętrz 
składają się wyroby tradycyjnego balijskiego rzemiosła, 
np. tkactwa i snycerstwa (rzeźbienia w drewnie), oraz 
dzieła lokalnych artystów zdobiące ogólnodostępne 
pomieszczenia obiektu. Hotel znajduje się przy 
jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie. Oferuje 
270 przestronnych pokoi i 19 willi utrzymanych w 
jasnych kolorach. Wille oferują najwyższy poziom 
luksusu, m.in. dzięki łazienkom z funkcjami spa. 
Goście mogą delektować się wyjątkowymi daniami 
w restauracji Makase, która ma otwartą kuchnię i 
pozwala obserwować przyrządzanie potraw. W Tree 
Bar można cieszyć się posiłkami slow food lub kuchnią 
wegetariańską. Restauracja Sugar Sand Beach Club 
położona przy plaży serwuje napoje, pyszne tapas w stylu 
japońskim oraz oryginalne koktajle. W hotelu znajdują 
się lokale z prawdziwą balijską kawą i autentycznymi 
miejscowymi potrawami. Sava Spa łączy nowoczesne i 
holistyczne spojrzenie na zabiegi ze starodawną wiedzą. 
Poszukujący aktywnego wypoczynku mogą korzystać z 
całą dobę czynnego klubu fitnessu —idealnego miejsca 
do ćwiczeń jogi i cardio. 

Najważniejsze udogodnienia: 270 pokoi i apartamentów 
oraz 19 willi; 6 lokali gastronomicznych; dostęp do 
Internetu, Sava Spa, sale do spotkań, czynny całą dobę 
klub fitnessu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1190 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

AZ
JA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny.
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Anantara Seminyak
Seminyak, Bali, Indonezja
Anantara Seminyak to jeden z czołowych hoteli na 
wyspie, który charakteryzuje się doskonałą lokalizacją 
− przy wspaniałej plaży, a jednocześnie w niewielkiej 
odległości od centrów handlowych, restauracji i 
barów. Na gości czeka 59 apartamentów i penthouse, 
które charakteryzują się nowoczesnym i eleganckim 
wystrojem z elementami ze szkła i z lokalnego drewna. 
Na balkonach znajdują się prywatne jacuzzi. Doskonałe 
potrawy kuchni azjatyckiej i kontynentalnej są 
serwowane w 3 lokalach umożliwiających delektowanie 
się zarówno potrawami, jak i widokiem na morze. Hotel 
jest znany z wyjątkowego spa, gdzie wykonywane 
są tajskie okłady herbaciane oraz masaże balijskie. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać 
z szerokiego wyboru sportów wodnych i uczestniczyć 
zajęciach, takich jak joga, lekcje gotowania lub warsztaty 
dotyczące balijskiej kultury. Hotel oferuje ekskluzywne 
wycieczki oraz wyprawy na szczyty Batur i Agung. 

Najważniejsze udogodnienia: 3 lokale gastronomiczne; 
59 apartamentów i penthouse; basen, Anantara 
Spa, centrum fitnessu, zajęcia jogi; Wi-Fi, wycieczki 
po okolicy, lekcje gotowania, warsztaty robienia 
tradycyjnych tajskich okładów herbacianych, 
zajęcia dla dzieci − robienie i puszczanie latawców, 
przygotowywanie balijskich podarunków; cocktail party 
z zespołem hotelowym, organizacja spotkań i wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1250 $ / 1 os.
w apartamencie 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Kolacja dla dwojga (bez napojów) i 20% zniżki 
na opcję full board (pełne wyżywienie) oraz do spa.

* Pobyt przez minimum 7 nocy.
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WakaGangga Boutique Resort
Tabanan, Bali, Indonezja
21 willi oferowanych przez WakaGangga czeka na gości 
pragnących spędzić ekskluzywne wakacje w Indonezji. 
Wszystkie mają tarasy, z których można podziwiać 
głęboki błękit morza lub góry. Ich wystrój w stylu Waka, 
łączącym elementy wiejskie z nowoczesnymi wpływami, 
sprawia, że można poczuć autentyczną atmosferę życia 
na wyspie. Restauracja serwuje całą gamę potraw 
międzynarodowych i indonezyjskich w pobliżu czarnej 
piaszczystej plaży. Dla gości przygotowano różnorodne 
animacje związane z balijską kulturą, prezentowane w 
amfiteatrze, również atrakcje dla dzieci, m.in. naukę 
gry na instrumentach gamelan i robienie tradycyjnych 
balijskich podarunków dla miejscowych bogów. Spa 
zaprasza na relaksujące zabiegi refleksologii, masaże 
balijskie, piling i wiele innych. 2 międzynarodowe pola 
golfowe z pewnością spełnią wymagania uprawiających 
ten sport. Dobrym pomysłem jest również poznanie 
okolicy podczas wyprawy konnej lub rowerowej oraz 
spacery po pięknej plaży i wśród pól ryżowych. 

Najważniejsze udogodnienia: 21 willi; 2 lokale 
gastronomiczne; basen, amfiteatr; jazda konna, 
golf, jazda na rowerze; Waka Spa, bezpłatne Wi-Fi, 
codzienny bezpłatny przejazd do Seminyak i świątyni 
Tanah Lot, taxi na telefon, wycieczki krajoznawcze, 
animacje związane z kulturą balijską, spacery po plaży 
i wśród pól ryżowych; biblioteka, usługi konsjerża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 980 $ / 1 os.
w willi 2-os.

AZ
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Jatiluwih by WakaLandCruise
Bali, Indonezja
Goście poszukujący autentycznej atmosfery i kultury Bali powinni rozważyć dołączenie do 
zespołu WakaLandCruise w wyprawie do serca wyspy. Podczas tej ekskluzywnej wycieczki 
uczestnicy podróżują pojazdami terenowymi i odwiedzają najważniejsze punkty Bali. 
Przygoda rozpoczyna się, gdy kierowcy zbaczają z głównych dróg i przejeżdżają przez tereny 
wiejskie. Podczas wycieczek będzie można spróbować świeżo palonej kawy oraz lokalnych 
przekąsek i wziąć udział w warsztatach przygotowywania prawdziwych balijskich ofiar dla 
miejscowych bogów. Kolejny postój przewidziano przy tarasach ryżowych wioski Jatiluwih, 
które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ostatnią atrakcją jest 
zwiedzanie świątyni Batukaru, która była ważnym ośrodkiem dla dynastii Tabanan. Właśnie 
tam można złożyć wcześniej przygotowany podarunek. 

Najważniejsze udogodnienia: poranna kawa lub herbata oraz przekąski w balijskim 
gospodarstwie, lunch z bezpłatnymi napojami bezalkoholowymi, winem, piwem, herbatą, 
balijską kawą w restauracji Bamboo Forest; zwiedzanie zabytków i obserwacja natury, 
warsztaty tworzenia balijskich podarunków, trekking.

WakaSailing
Port w Benoa, Bali, Indonezja
Gorąco polecamy wyprawę luksusowym katamaranem z portu w Benoa na wyspę Nusa 
Lembongan. Wycieczka rozpoczyna się o 9.00, do celu dociera się około 10.45. Przez ponad 
4 godziny goście mogą nurkować, delektować się widokami rafy koralowej z pokładu łodzi 
ze szklanym dnem lub uczestniczyć w lokalnych wycieczkach, m.in. zwiedzić podziemny dom 
pustelnika. O 13.00 podróżnicy są zapraszani na ekskluzywny lunch i barbecue. Wolny czas 
można spędzić przy basenie lub korzystając z zabiegów spa. Podczas rejsu pasażerowie mają 
okazję łowić ryby morskie lub opalać się, przygotowywane są dla nich przekąski i napoje. 

Najważniejsze udogodnienia: katamaran WakaSailing z załogą, maks. 35 pasażerów; posiłki 
na wyspie Lembongan w WakaBeachClub: lunch w formie bufetu z kieliszkiem wina lub piwa, 
napojami bezalkoholowymi, wodą mineralną, herbatą i kawą, posiłki na pokładzie: drink 
powitalny, ciasta, napoje bezalkoholowe, herbata i kawa, pokrojone owoce, sunset cocktail 
z krojonym serem i przekąskami w drodze powrotnej; na wyspie: basen i zabiegi spa w 
WakaBeachClub, snorkelling, oglądanie rafy z łodzi ze szklanym dnem, wycieczki do wioski.

AZJA
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The Royal Pita Maha
Ubud, Bali, Indonezja
Goście zainteresowani poznaniem kultury balijskiej 
powinni rozważyć spędzenie luksusowych wakacji w 
The Royal Pita Maha. Oferujący 75 willi prestiżowy 
kompleks jest położony w najpiękniejszym mieście 
wyspy. Hotel promuje lokalną kulturę przez organizację 
nauki gotowania potraw balijskich, malowania 
w stylu Pengosekan oraz rzeźbienia w drewnie i 
miękkich skałach. Goście mogą również uczestniczyć 
w tradycyjnej balijskiej ceremonii, która służy 
utrzymaniu harmonii. Ośrodek umożliwia skorzystanie 
z najlepszych rytuałów wellness w partnerskim 
Royal Kitana Spa & Wellness, które specjalizuje się 
w zabiegach upiększających i odmładzających ciało. 
Na samym brzegu rzeki usytuowany jest pawilon 
do ćwiczeń jogi, co pozwala doświadczyć uczucia 
maksymalnego spokoju. 2 restauracje proponują 
wyśmienitą kuchnię międzynarodową i regionalną. 
Gości zachęca się do odwiedzenia partnerów obiektu, 
m.in. hotelu Tjampuhan Spa, będącego inspiracją dla 
wielu zagranicznych artystów, i muzeum Puri Lukisan, 
w którym znajdują się oryginalne dzieła sztuki balijskiej. 

Najważniejsze udogodnienia: 75 willi; 2 restauracje i 2 
bary; basen, pawilon do jogi, Royal Kitana Spa & Wellness 
(partner hotelu), Wi-Fi; zajęcia malowania w stylu 
Pengosekan, warsztaty rzeźby w drewnie i miękkich 
skałach oraz przygotowywania balijskich podarunków, 
lekcje gotowania potraw balijskich; bezpłatny przejazd 
do miasta Ubud, całodobowa obsługa willi; pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1440 $ / 1 os.
w willi 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Kolacja z indonezyjskim menu, bez napojów 
(pobyt przez minimum 3 noce).

AZ
JA
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Hotel Xcaret
Solidaridad, Quinatana Roo, Meksyk
• Leży między dżunglą i turkusowym Morzem Karaibskim.
• Program All-Fun Inclusive®, 10 restauracji.
• Piaszczyste plaże, baseny, spa, kort tenisowy, klub dla dzieci.

Przykładowa cena all inclusive
7 noclegów od 1660 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

Hotel Esencia
Xpu Ha, Meksyk
• Hotel położony pomiędzy Tulum i Playa del Carmen.
• 38 apartamentów i 3 wille z prywatnymi tarasami.
• Spa z cenote i siłownią, prywatna plaża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2050 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

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 2170 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

Riviera Maya
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UNICO 20°87° Riviera Maya
Solidaridad, Quintana Roo, Meksyk
Położony niedaleko zatoki Kantenah hotel UNICO 
20°87° to jedyny w swoim rodzaju obiekt tylko 
dla dorosłych, oferujący wakacje typu all inclusive. 
Słoneczne popołudnia, piaszczysta plaża z krystalicznie 
czystą wodą, niewymuszony luksus i okazja poznania 
bogatej kultury Meksyku sprawiają, że UNICO 20°87° 
to idealne miejsce na relaks, zabawę i opalanie. Goście 
mogą zobaczyć prawdziwe oblicze rajskiej Riviera Maya. 
Wystrój 448 pokoi stanowi połączenie nowoczesności 
z rustykalnymi elementami inspirowanymi historią 
regionu. Każdy pokój ma basen lub wannę spa, 
oryginalne meble, ozdobiony jest dziełami miejscowych 
artystów, a z okien rozciągają się wspaniałe widoki 
na ocean. Hotelowe restauracje i bary proponują 
zróżnicowaną mieszankę międzynarodowych smaków, 
a ich charakterystyczną cechą jest to, że szefowie 
kuchni zmieniają się każdego roku. 4 restauracje i liczne 
bary serwują dania kuchni włoskiej, meksykańskiej i 
azjatyckiej. Goście mogą się poddać najróżniejszym 
luksusowym zabiegom spa opartym na lokalnej tradycji. 
W ośrodku są 3 baseny z komfortowymi siedziskami 
rozmieszczonymi przy brzegu, hotel zapewnia warunki 
do uprawiania sportów wodnych oraz gry w golfa. 

Najważniejsze udogodnienia: 448 pokoi; 5 restauracji 
i 2 bary; zajęcia na plaży, boisko do koszykówki i korty 
tenisowe, siłownia; medytacja i joga, trening personalny, 
imprezy typu pop-up, spa, salon piękności, Esencia 
Beauty Bar; butik z rękodziełem, centrum kongresowe.

Przykładowa cena all inclusive
7 noclegów od 1820 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade z Alcoba Swim Up na Alcoba Ocean 
View lub Alcoba Ocean Front*.

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu.
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Puerto Valle
Ituzaingó, Corrientes, Argentyna
Puerto Valle to luksusowa XIX-wieczna rezydencja 
w ponad 14-hektarowym parku zaprojektowanym przez 
znaną firmę Carlosa Thaysa, specjalisty od architektury 
krajobrazu. Na gości czeka 13 ekskluzywnych pokoi 
z widokiem na rzekę Paraná. Łazienki są wyposażone 
w kosmetyki L’Occitane, goście mogą skorzystać z 
„menu poduszkowego”, przygotowano dla nich także 
egipską bawełnianą pościel. W parku znajduje się basen 
oraz palapa i quincho (rodzaje pergoli) zapewniające 
wspaniały wypoczynek. W zimie doskonałym miejscem 
na relaks jest biblioteka z kominkiem. W restauracji 
serwowane są lokalne specjały, takie jak chipá 
(bułka serowa), ryby rzeczne przyrządzone według 
tradycyjnych przepisów oraz domowe ciasta i owoce 
tropikalne. Z hotelu warto wybrać się na wyprawę do 
największego rezerwatu w kraju. W Laguna Valle żyją 
kajmany, kapibary, sarniaki pampasowe i wydry. Podczas 
wycieczki do lasów nad rzeką można obserwować 
różnorodne gatunki ptaków oraz wyjce (gatunek małp). 
Piękne okolice hotelu zachęcają do jazdy konnej, a rzeka 
kusi fanów kajakarstwa. 

Najważniejsze udogodnienia: 13 ekskluzywnych pokoi; 
restauracja; park i ogród, palapa oraz quincho, basen, 
możliwość uprawiania kajakarstwa, jazdy konnej, 
wędkarstwa, piesze wędrówki, wyprawy łodziami, 
indywidualne wycieczki, wyprawy w celu obserwacji 
ptaków, lekcje gotowania; biblioteka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1390 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.
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Casa de Uco
Dolina Uco, Mendoza, Argentyna
Dolina Uco słynie z winnic, w których uprawiany jest 
wyjątkowy szczep Malbec. Wśród nich wznosi się 
ekskluzywny hotel Casa de Uco, który koneserom wina 
zagwarantuje niezapomniane wrażenia. Luksusowy 
obiekt urządzono w minimalistycznym, eleganckim 
i nowoczesnym stylu. Mieści się w nim 7 pokoi, 9 
apartamentów i 3 wille z cudownymi widokami na 
okolicę. Wille są położone niedaleko głównej części 
obiektu, ale w winnicach, gwarantują więc pełną 
prywatność. Restauracja serwuje wykwintne dania 
przygotowane z sezonowych warzyw uprawianych w 
hotelowym ogrodzie. Szef kuchni organizuje również 
prawdziwe argentyńskie barbecue w winnicy. Goście 
odkryją tajniki tej wyjątkowej kuchni podczas lekcji 
gotowania. Kompleks słynie z doskonałego wina, które 
można poznać podczas degustacji w towarzystwie 
doświadczonego sommeliera. Warto polecić piesze 
wędrówki po znajdujących się niedaleko Andach, które 
pozwolą podziwiać piękno regionu. W spa oferowane 
są luksusowe zabiegi na bazie wina, hydroterapia, sauna 
i masaże, gwarantujące pełną odnowę. 

Najważniejsze udogodnienia: 7 pokoi, 9 apartamentów 
i 3 wille; restauracja, bar winny i klub; ogród, basen 
bez krawędzi; tenis, jazda konna, rekreacyjna jazda na 
rowerze, kolarstwo górskie, połów sieciami, white water 
rafting, trekking, centrum fitnessu, spa; piwniczka win, 
winiarnia i winnica, lekcje gotowania, degustacja wina.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1290 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny koktajl oraz butelka wina własnej 
produkcji Casa de Uco.
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Wielka Piątka bez malarii!
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AFRYKA
Gondwana Game Reserve
Garden Route, Prowincja Przylądkowa Zachodnia, RPA
Gondwana Game Reserve to idealne miejsce, by wybrać się na luksusowe, 
pełne wrażeń safari podczas wizyty w Kapsztadzie. Ten wolny od malarii 
rezerwat ma powierzchnię 11 tys. hektarów i leży przy popularnej trasie 
Garden Route, 45 minut od portu lotniczego George. W niezwykle pięknej 
okolicy spotkać można przedstawicieli Wielkiej Piątki Afryki, antylopy, 
hipopotamy oraz wiele innych gatunków zwierząt.
Zakwaterowanie oferowane jest w Kwena Lodge, nowoczesnej i luksusowej 
wersji tradycyjnej buszmeńskiej wioski. 14 apartamentów z kominkami 
i luksusowymi łazienkami oferuje panoramiczne widoki. Usytuowane 
w samym środku buszu przestronne wille (z 3 lub 4 sypialniami z 
łazienkami) przeznaczone są dla rodzin lub grup znajomych i mają tarasy 
z pięknymi widokami. Goście mogą delektować się fantastycznymi 
południowoafrykańskimi winami oraz daniami stanowiącymi mieszankę 
kuchni europejskiej i afrykańskiej w różnych zakątkach rezerwatu, zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.
Przygotowano dla nich światowej klasy udogodnienia i szereg atrakcji. Mogą 
zagrać w golfa na jednym z mistrzowskich pól golfowych, takich jak Pinnacle 
Point, Fancourt czy Oubaai, odwiedzić wspaniałe plaże z doskonałymi 
warunkami do pływania i surfowania albo udać się do nadmorskich 
miejscowości Knysna i Plettenberg Bay. Ekskluzywny ośrodek oferuje 
ponadto wyśmienitą kuchnię, inspirujące wnętrza, troskliwą obsługę, m.in 
opiekę doświadczonych rangerów, oraz wiele atrakcji, do których należą 
różne formy safari, kolarstwo górskie, wędkarstwo i popularny program 
Junior Ranger. Goście mogą także zrelaksować się w Gondwana Spa, gdzie 
terapeuci stosują ekskluzywne produkty marki Africology.
Tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat ochrony przyrody 
w Afryce, polecamy trzy- lub pięciodniowe safari w Gondwana’s Tented Eco 
Camp. Miłośnicy dzikiej przyrody będą tu mieli możliwość uczestniczenia 
w zarządzaniu rezerwatem i zdobędą różne umiejętności przydatne 
w afrykańskim buszu. 
Najważniejsze udogodnienia: 14 apartamentów w Kwena Lodge, 16 willi 
Fynbos i Bush oraz Tented Eco Camp (5 namiotów) i nowy luksusowy Ulubisi 
House z osobistym szefem kuchni, kamerdynerem i przewodnikiem; w 
Kwena Lodge do dyspozycji gości jest restauracja i bar, basen bez krawędzi, 
spa i sklep z pamiątkami; atrakcje i zajęcia sportowe: pikniki w buszu, safari, 
podczas którego zobaczyć można Wielką Piątkę, obserwacje ptaków, 
program Junior Ranger, kolarstwo górskie, wyprawy na równiny Fynbos, 
wędkarstwo, surfing i gra w golfa na polach golfowych położonych w pobliżu.

Przykładowa cena ze wszystkimi posiłkami i 2 safari dziennie
3 noclegi od 980 $ / 1 os. w pokoju 2-os. w Kwena Lodge
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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. Znajduje się 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 ulokowano 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 na świeżym 
powietrzu z malowniczym widokiem na ogrody i góry, 
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
3 noclegi od 1100 $ / 1 os.
w apartamencie 2-os.

AF
RY

KA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do wyższej kategorii pokoju*, 
wcześniejsze zameldowanie i późniejsze 
wymeldowanie*.
* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu/wyjazdu.
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Steenberg Farm
Constantia Valley, Kapsztad, RPA
Położona w znanej na całym świecie Constantia 
Valley, wielokrotnie nagradzana Steenberg Farm 
jest najstarszą zarejestrowaną winnicą w regionie. 
Produkuje różne wina, jednak dominują Sauvignon 
Blanc, Sémillon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz i 
Nebbiolo. Zaprasza wszystkich smakoszy na degustacje 
w pięknym otoczeniu, podczas pobytu w luksusowym 
hotelu. Do dyspozycji gości są 24 eleganckie pokoje 
oraz ekskluzywne apartamenty, których wystrój 
odzwierciedla przedkolonialny i kolonialny okres w 
historii kraju. Posiłki serwowane są w Bistro Sixteen82 
– restauracji zlokalizowanej tuż obok winiarni, która 
podaje oryginalne potrawy z lokalnych sezonowych 
produktów. W Catharina’s Restaurant oferowane jest 
współczesne menu z prostymi daniami. Na terenie 
posiadłości znajduje się również 18-dołkowe pole 
golfowe, uznawane za jedno z najlepszych w RPA, 
na którym są winnice i lasy sosnowe. Hotelowe spa 
specjalizuje się w aromaterapii oraz indywidualnych 
zabiegach. Podczas pobytu warto zwiedzić zabytki 
Cape Town, zobaczyć kolonię pingwinów na plaży w 
Boulders, Narodowy Ogród Botaniczny Kirstenbosch 
oraz Górę Stołową, z której można podziwiać wspaniałą 
panoramę miasta. 

Najważniejsze udogodnienia: 24 pokoje; 2 restauracje; 
basen, The Steenberg Golf Club, spa; degustacja wina, 
wycieczki po okolicy, organizacja wesel i innych imprez.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 360 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Voucher o wartości 800 ZAR do wykorzystania 
w restauracji Catharina’s lub w Bistro Sixteen82*.

* Pobyt przez minimum 3 noce.
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Leeu House
Franschhoek, RPA
Luksusowy butikowy hotel położony w dolinie, wśród 
majestatycznych gór, w malowniczej miejscowości 
Franschhoek. Eleganckie, indywidualnie urządzone 
pokoje utrzymane są w neutralnej kolorystyce. Mają 
sizalowe posadzki, wyposażono je w nowoczesne meble 
i lniane zasłony, ozdobiono dekadenckimi akcentami 
− oryginalnymi dziełami sztuki i ręcznie wykonanymi 
lampami. Z niektórych rozciągają się wspaniałe widoki 
na góry. Szef kuchni Oliver Cattermole i jego zespół 
zapraszają do delektowania się wybornymi posiłkami 
w restauracji The Conservatory lub na tarasie. 
Dania przygotowywane są na bazie świeżych ziół i 
sezonowych warzyw z hotelowego ogrodu. W pobliżu 
Leeu House, przy głównej ulicy Franschhoek, znajduje 
się wiele galerii oraz liczne znakomite, wielokrotnie 
nagradzane lokale, takie jak browar Tuk Tuk oferujący 
piwa kraftowe i restauracja Marigold serwująca dania 
kuchni indyjskiej. Goście mogą cieszyć się winem w 
Wine Studio, spacerować po winnicy Four Quarter, 
relaksować się w pięknym ogrodzie Bokkie. Mają 
ponadto prawo korzystania z obiektów w Leeu Estates, 
gdzie czeka na nich Leeu Spa oferujące odprężające 
masaże i zabiegi, 15-metrowy basen bez krawędzi oraz 
siłownia wyposażona w sprzęt Techno Gym. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 pokoi; restauracja 
i bar; ogród, winnica Four Quarters, Wine Studio, 
możliwość korzystania z siłowni i spa w Leeu Estates, 
piesze wędrówki, wyprawy rowerowe.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 670 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

AF
RY

KA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Nielimitowany dostęp do Internetu, krajowe 
rozmowy telefoniczne; degustacja w winnicy, przejazdy 
w promieniu 10 km od posiadłości i rowery.
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Mont Rochelle
Franschhoek, RPA
Położony w pięknej miejscowości Franschhoek, Mont 
Rochelle to prawdziwy raj dla miłośników wina. W 
37-hektarowej posiadłości znajduje się winnica, hotel 
dysponuje więc bogato zaopatrzoną piwniczką i 
zaprasza na indywidualne degustacje wina. W pobliżu 
położone są znane ośrodki winiarskie: Stellenbosch, 
Somerset West i Paarl. Hotel oferuje 22 elegancko 
urządzone pokoje z pięknymi widokami, m.in. na dolinę. 
Dla rodzin lub małych grup znajomych doskonałym 
miejscem jest luksusowa willa Manor House z 4 
sypialniami, salonem, siłownią i 2 basenami. Goście 
mogą delektować się daniami kuchni międzynarodowej 
i zdrowymi regionalnymi potrawami w restauracji Miko 
lub w Country Kitchen. Obsługa hotelowa na życzenie 
przygotuje kosz piknikowy z butelką wina na prywatne 
kolacje na terenie winnicy. Goście mogą odkrywać uroki 
okolicy rowerem lub konno oraz odwiedzić rezerwat 
Mont Rochelle z fantastycznymi widokami na dolinę. 
Na miłośników sportu czeka siłownia i kort tenisowy, 
w pobliżu znajduje się kilka pól golfowych. Goście mają 
okazję zrelaksować się w odkrytym basenie lub w spa 
podczas doskonałych zabiegów na twarz i ciało. 

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje i bar; 
podgrzewany odkryty basen, kort tenisowy, w pobliżu 
pola golfowe; siłownia, spa z 2 gabinetami zabiegowymi; 
piesze wędrówki, przejażdżki rowerowe, jazda konna; 
piwniczka win, pikniki w winnicy, degustacja wina.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 470 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do następnej kategorii pokoju*,  
degustacja wina.

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu.
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More Quarters
Kapsztad, RPA
Ten luksusowy hotel położony w Gardens (na przedmieściach Kapsztadu) gwarantuje 
korzystanie ze wszystkich atrakcji stolicy. Zaprasza do 22 apartamentów oraz willi Redcliffe 
House. Apartamenty są klimatyzowane, można w nich korzystać z Wi-Fi, mają łazienki, 
pomieszczenia wypoczynkowe oraz aneks kuchenny. Redcliffe House jest doskonałym 
miejscem dla rodzin, ponieważ mieści 4 sypialnie oraz basen. W hotelu jest również strefa 
wypoczynkowa, a jego pracownicy chętnie udzielą informacji o miejscach wartych zwiedzania 
i pomogą zaplanować cały pobyt w Kapsztadzie. 

Najważniejsze udogodnienia: 22 apartamenty i willa; restauracje i bary w pobliżu hotelu; 
transfer z lotniska, wycieczki po okolicy, opiekunka do dziecka, usługi konsjerża, pralnia; 
hotel ułatwia dojazd i wstęp do Virgin Active Health Club oraz do centrum wellness.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 450 $ / 1 os. w apartamencie 2-os.

Cape Cadogan Boutique Hotel
Kapsztad, RPA
XIX-wieczny budynek w stylu georgiańskim z wiktoriańskimi elementami charakteryzują m.in. 
flamandzkie wiązanie cegieł, wykuszowe okna, żelazne poręcze. Oferuje 15 klimatyzowanych 
pokoi oraz luksusowy apartament, których wystrój łączy tradycyjne elementy ze współczesną 
elegancją. Hotelowi doradcy udzielą wszelkich informacji potrzebnych do planowania 
ekskluzywnych wycieczek. Mają doświadczenie w organizowaniu wyjazdów m.in. do 
Wodospadów Wiktorii w Zimbabwe oraz do Johannesburga. Prowincja Limpopo oraz plaże 
na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego również są im dobrze znane. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 pokoi i apartament; restauracje i bary w pobliżu hotelu; 
transport z lotniska, wycieczki po okolicy; opiekunka do dziecka, usługi konsjerża, pralnia; 
obsługa hotelu ułatwia wstęp do Virgin Active Health Club oraz do centrum wellness.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 350 $ / 1 os. w pokoju 2-os.

AF
RY

KA
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Taj Cape Town
Kapsztad, RPA
Taj Cape Town to luksusowy pięciogwiazdkowy hotel 
w zabytkowym centrum Kapsztadu, łączący miejscową 
tradycję z wyrafinowaną hinduską gościnnością. Ma 
doskonałą lokalizację, wznosi się w pobliżu katedry 
św. Jerzego, ogrodu botanicznego Company Gardens 
oraz wielu innych atrakcyjnych obiektów, do których 
goście mogą dotrzeć pieszo. Taj Cape Town zajmuje 
dwa zabytkowe budynki − Reserve Bank i Temple 
Chambers, oraz nowy siedemnastopiętrowy wieżowiec. 
Oferuje zakwaterowanie w eleganckich pokojach i 
apartamentach z pięknym widokiem na miasto lub 
Górę Stołową. Sale konferencyjne i bankietowe na 
pierwszym piętrze zabytkowego gmachu są idealnym 
miejscem na różnego rodzaju spotkania. Goście 
mogą delektować się współczesnymi potrawami 
kuchni indyjskiej w restauracji Bombay Brasserie 
lub rozkoszować się innowacyjnymi daniami kuchni 
miejscowej i międzynarodowej w lokalu z otwartą 
kuchnią Mint, the Local Grill. Spa Jiva Grande zachęca 
do relaksu podczas tradycyjnych indyjskich zabiegów 
odnowy biologicznej i zabiegów kosmetycznych. Na 
terenie hotelu znajduje się kryty basen z podgrzewaną 
wodą i doskonale wyposażona siłownia. 

Najważniejsze udogodnienia: 176 pokoi i apartamentów; 
2 restauracje i 2 bary; kryty basen z podgrzewaną 
wodą, Jiva Grande Spa, dobrze wyposażona siłownia, 
zajęcia jogi i pilatesu, piesze wycieczki; sale bankietowe 
i konferencyjne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 390 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do następnej kategorii pokoju*, voucher 
do spa (150 ZAR / 1 os.)**, spacer z przewodnikiem, 
przejazd do Waterfront i do kolejki na Górę Stołową.
* W zależności od dostępności.      ** Od wtorku do soboty.
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One&Only Cape Town
Kapsztad, RPA
To elegancki miejski hotel odznaczający się niebywałym 
luksusem i gościnnością. Jest idealnym miejscem 
zarówno dla rodzin, jak i par. Oferuje panoramiczne 
widoki na marinę oraz na słynną Górę Stołową, znajduje 
się w odległości 25 minut drogi od międzynarodowego 
lotniska w Kapsztadzie. Na gości czeka 131 
przestronnych pokoi i apartamentów zlokalizowanych w 
dwóch częściach: Marina Rise (91 pokoi) oraz Island (32 
pokoje i 8 apartamentów, w tym 4 z 2 sypialniami). W 
One&Only Cape Town znajduje się wiele 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 
składnikach), Isola (restauracja usytuowana przy 
basenie na wyspie, oferująca południowoafrykańską i 
śródziemnomorską kuchnię fusion), Vista Bar & Lounge 
(doskonały lokal na spędzenie popołudnia lub wieczoru, 
z panoramicznymi widokami na Górę Stołową) oraz 
imponujący Wine Loft (z kolekcją ponad 5 tys. butelek 
najznakomitszych win regionu oraz wspaniałym 
pomieszczeniem do degustacji). 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 870 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

AF
RY

KA
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The Silo Hotel
Kapsztad, RPA
Luksusowy obiekt zaprojektowany przez Thomasa 
Heatherwicka, usytuowany nad Muzeum Afrykańskiej 
Sztuki Współczesnej Zeitz. Odznacza się olbrzymimi 
wypukłymi oknami, a jego wnętrza zdobią współczesne 
dzieła sztuki afrykańskiej. Hotel oferuje kolorowe, 
eklektyczne pokoje i apartamenty, urządzone przez Liz 
Biden, z pięknym widokiem na Kapsztad, stary port i 
góry. Położony w centrum miasta, jest doskonałą bazą 
do wypraw w celu poznawania wszystkich atrakcji, które 
oferuje Kapsztad. Goście mogą powędrować na Górę 
Stołową, pospacerować po Ogrodach Botanicznych 
Kirstenbosch, zobaczyć pingwiny na plaży Boulder’s 
lub spróbować surfingu. Mają okazję zwiedzić muzea, 
galerie sztuki oraz wybrać się na Nabrzeże Wiktorii i 
Alberta, wziąć udział w imprezach sportowych albo 
udać się na Bree Street z mnóstwem barów i kawiarni. 
Hotel zaprasza do delektowania się współczesnymi 
potrawami w Granary Café i przy basenie w Silo Rooftop, 
a także wyśmienitym winem w barze Willaston. Spa 
oferuje nowoczesne techniki i zabiegi wykonywane z 
użyciem kosmetyków najlepszych światowych marek. 
Do dyspozycji gości jest również basen bez krawędzi na 
dachu, mała biblioteka, sauna i siłownia. 

Najważniejsze udogodnienia: 20 apartamentów, w tym 
penthouse, 8 pokoi; 2 restauracje i bar; 2 prywatne 
pokoje jadalne i Wisdom Room; siłownia, spa, basen 
na dachu, biblioteka, sale konferencyjne; indywidualne 
zwiedzanie muzeum; pralnia, parking.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 1240 $ / 1 os.
w pokoju 2-os.

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

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu/wyjazdu.



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 przez nas sprawdzona urozmaicona oferta luksusowych hoteli w wielu krajach Europy 
i wyszukanych w odległych zakątkach świata. 

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

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

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

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

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

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

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

Luxury Travel Management nie bierze żadnej odpowiedzialności za  
skutki wykorzystania zawartych w tym katalogu informacji ani za 

straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak: wojny, ataki 
terrorystyczne, pożary, kataklizmy, strajki itp. 

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

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

Ceny podane w katalogu są orientacyjne i dotyczą niskiego sezonu letniego (1.04—
30.09.2018). W celu otrzymania indywidualnej 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 208635, na sumę gwarancyjną 4 500 000,00 zł, czyli umowę 
ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych 
przez klientów na imprezę turystyczną.
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