
www.luxurytravel.pl

Wyprawy życia 
i wyjazdy dla aktywnych

15 
 LAT!

Ściągnij ten katalog w wersji cyfrowej:



ltm
@

lux
ur

ytr
av

el.
pl 

  | 
 Te

l.: 
22

 39
2 6

0 1
6 /

 19
SP

IS
 T

RE
ŚC

I

 str. 2–13
NARTY
W ŚNIEGU I LODZIE

str 14–24
EKSPEDYCJE I REJSY

str. 25–39
WYPRAWY ŻYCIA 

- TRASY OBJAZDOWE

str. 40–47
ADRENALINA NA DWÓCH KOŁACH  

I WYJAZDY SPORTOWE

str. 48–55
HOTELE ONE&ONLY

str. 56–61
AMAN RESORTS

str. 62–64 
PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA, 
VIP & EXCLUSIVE



Czy istnieje jeszcze życie bez Facebook’a, 
Google Maps i Tripadvisor’a? Czy podróżujemy 
zawsze zgodnie z naszymi marzeniami, czy 
bezwiednie śledzimy trendy i rezerwujemy 
tendencyjne miejsca, bo po prostu tak wypada? 
Jak odnaleźć się w świecie przeładowanym 
informacją, ofertami, i seksownymi pozami 
Instagramowych modelek i modeli, w 
najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach naszej 
planety? Czy opłaca nam się zamówić jeszcze 
w Warszawie szklaneczkę wódki i golonkę, 
skoro opublikowane zdjęcie z kolacji nie 
pozyska 1000 polubień? 

Im więcej pytań, tym mniej odpowiedzi. 
Czasami po prostu dobrze jest zajrzeć 
do swojej ulubionej kawiarni i poczytać 
plotkarskie, designerskie albo podróżnicze 
magazyny…

Najnowszy katalog Luxury Travel to swoista 
mozaika trendów i klasycznych programów 

‘szytych na miarę’. Do zgromadzenia w jednym 
wydaniu najbardziej godnych polecenia miejsc 
zainspirowały nas jak zawsze Wasze podróże, 
nasze własne, oraz marzenia wielu osób.

Białe szaleństwo we francuskich Trzech 
Dolinach czy włoskich Dolomitach? Aman 
to wille i hotele o wyjątkowo wysokim 
standardzie, czyli to czego oczekujecie 
od specjalisty turystyki luksusowej. Dla 
poszukiwaczy przygód i osób, które kochają 
aktywny wypoczynek, mamy do zaoferowania 
wycieczki objazdowe po 7 kontynentach 
oraz wyprawy na dwóch kołach! Serdecznie 
zapraszamy do naszego  biura, usytuowanego 
w kamienicy przy ul. Hożej 50 w Warszawie. 
Zespół Luxury Travel jest do Państwa 
dyspozycji, by jak zawsze zrealizować Wasze 
marzenia. Do zobaczenia! 

Prezes Zarządu,
Diana Carter

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

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

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

10 powodów dlaczego warto z nami zarezerwować wakacje:

1. Solidna i stabilna firma rodzinna, 15 lat na rynku.
2. Wysokie ubezpieczenie organizatora turystyki.
3. Bezpośrednie kontrakty - brak pośredników w rezerwacjach hotelowych.
4. Największe doświadczenie w branży wyjazdów luksusowych w Polsce.
5. Doskonałe i korzystne warunki cenowe dla klientów Luxury Travel.
6. Dodatkowe benefity.
7. Dedykowana opieka i serwis 24/7.
8. Autentyczne i sprawdzone wyjazdy Safari z gwarancją zadowolenia.
9. Największa sieć partnerów na całym świecie.
10. Organizacja absolutnie wyjątkowych i niepowtarzalnych wydarzeń.

Ceny podane w katalogu są orientacyjne i dotyczą niskiego sezonu zimowego (1.10.2018—31.03.2019). 
W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt z biurem.

Luxury Travel Management Sp. z o.o. posiada LICENCJĘ nr 756 dla organizatorów turystyki, wydaną przez wojewodę mazowieckiego, oraz Polisę 
Ubezpieczeniową Signal Iduna nr M 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.

Luxury Travel 

Biuro Warszawa 
ul. Hoża 50/23 (parter)

00-682 Warszawa
Tel.: +48 22 392 60 15/19

Kom.: +48 509 601 246

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku: 

w godz. 9.00–18.00 
w soboty:

w godz. 10.00–17.00

E-mail: ltm@luxurytravel.pl
www.luxurytravel.pl

Drodzy Czytelnicy,



Le K2 Palace
Courchevel 1850, Les Trois Vallées (Trzy Doliny)

W sercu Sabaudii, w największym na świecie regionie narciarskim Les 
Tres Vallées leży Courchevel. Zaledwie 10 min od centrum kurortu, 
na zboczu Cospillota wznosi się na podobieństwo urokliwego 
górskiego przysiółka alpejska wioska ski-in ski-out– Le K2 Palace. 
Na ten luksusowy hotel składa się 30 pokoi i apartamentów 
oraz 7 ekskluzywnych willi, których dekoracje przywołują na 
myśl odległe Himalaje. Hotel zaprasza do jednej z 3 restauracji 
– w tym wyróżnionej 2 gwiazdkami w przewodniku Michelin 
restauracji Kintessence. Restauracja SarKara to 1. we Francji salon 
gastronomiczny poświęcony wyłącznie deserom. Le 8611 bar oraz 
klub miłośników cygar Le Winston Klub zapraszają do spędzenia 
czasu z przyjaciółmi przy kieliszku trunku czy też z cygarem. 
Piwnica z winami – Cellar – oferuje nie tylko wybór wyjątkowych i 
rzadkich roczników, ale także konsultację sommeliera. Dzieci będą 
zachwycone strefą im poświęconą – Kids’ Zone– w której gry wideo 
i symulatory wyświetlane są na potrójnych ekranach. Jest tam też 
przeznaczone dla nich studio nagraniowe i parkiet do tańca. 

Najważniejsze udogodnienia: 30 pokoi i apartamentów, 7 willi; 
3  restauracje, bar, piwnica z winami; basen, łaźnia parowa, klub 
dla dzieci; ski-in ski-out, jazda na nartach oraz inne sporty zimowe, 
siłownia, trener osobisty; koncerty i pokazy; salon fryzjerski; Goji 
Spa Valmont.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 6690 €

ltm
@

lux
ur

ytr
av

el.
pl 

  | 
 Te

l.: 
22

 39
2 6

0 1
6 /

 19

2

NA
RT

Y

Francja



Le K2 Altitude
Courchevel 1850, Les Trois Vallées (Trzy Doliny)

Courchevel leżące w samym sercu regionu Les Tres Vallées jest 
uważane za jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków narciarskich 
świata. Luksusowy hotel Le K2 Altitude wznosi się w fantastycznej 
lokalizacji ponad ośrodkiem na zboczach gór oferując bezpośredni 
dostęp do stoków (ski-in ski-out). Goście ze swych okien będą mogli 
podziwiać wspaniałe wschody i zachody słońca, wyruszyć w góry 
na nartach, by wpaść na obiad na tarasie w niezwykłej restauracji 
Le K2 Base Camp, by nie tracąc ani chwili powrócić w góry. Ciepło 
i prostota ludzkich relacji doświadczanych w Altitude są częścią 
filozofii Le K2 Collections. 14 pokoi zostało zaprojektowanych tak, 
aby stworzyć jednocześnie wnętrza przestronne i przytulne. 17 
apartamentów oferuje jeszcze więcej przestrzeni. Jednak wszędzie 
zarówno przeszłość i teraźniejszość, rozmach jak i prostota 
harmonijnie łączą się ze sobą. Le K2 Altitude zaprasza gości na 
posiłki w jednej z 3 restauracji, w tym w wykwintnej restauracji Le 
Mongomerie, wyróżnionej 2 gwiazdkami w przewodniku Michelin. 
Bar Le 1856 zaprasza gości na drinka lub herbatę. 

Najważniejsze udogodnienia: 14 pokoi i 17 apartamentów; 
3  restauracje, bar, piwnica z winami; basen, łaźnia parowa, klub 
dla dzieci; ski-in ski-out, jazda na nartach oraz inne sporty zimowe, 
siłownia, trener osobisty; koncerty i pokazy; salon fryzjerski; Goji 
Spa Valmont.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 6690 €
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Hôtel Barriere Les Neiges
Courchevel 1850, Les Trois Vallées (Trzy Doliny)

Ekskluzywny hotel położony w samym sercu kurortu Courchevel 
1850. Jego goście mają bezpośredni (ski in-ski-out) dostęp do obszaru 
narciarskiego Trzech Dolin (Les Trois Vallées), gdzie można uprawiać 
rozmaite sporty zimowe, spróbować ekstremalnego heliskiing, czy 
udać się na 2-kilometrowy tor saneczkowy. Hotel oferuje Bernard 
Orcel Ski Room z ekskluzywnym sprzętem narciarskim, psie zaprzęgi 
i loty balonem. Łącząc tradycję z przepychem, pokoje, apartamenty 
i penthouse w Hôtel Barrière Les powitają gości po ekscytującym 
dniu przygody w objęciach luksusowej miękkości doskonałych 
materiałów. Stylowo urządzone pokoje i apartamenty posiadają 
balkony lub tarasy z widokami na góry, a ich wystrój to połączenie 
tradycji i luksusu. Tutaj współczesny design wykorzystuje naturalne 
materiały i światło, oraz najnowocześniejszą technologię, tworząc 
przestrzeń, w której nasi goście mogą cieszyć się niezwykłym 
spokojem. Zaś kulminacją elegancji, jest penthouse L’Appartement 
Les Neiges znajdujący się na najwyższym piętrze hotelu. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 4665 €
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Hôtel La Sivolière
Courchevel 1850, Les Trois Vallées (Trzy Doliny)

Otoczony sosnami piniowymi hotel typu ski-in ski-out (położony 
bezpośrednio na stoku) oczarowuje prawdziwym sabaudzkim 
stylem i zapewnia dostęp do stoków kurortu Courchevel oraz 
słynnych Trzech Dolin, znanych z 600 km tras narciarskich. Ciekawe 
wnętrza, łączące elementy współczesnego i tradycyjnego wystroju 
oraz zachwycające najwyższej klasy materiałami, zaprojektował 
Tristan Auer. Przed sezonem 2018/2019 hotel poprosił znaną, 
brytyjską projektantkę wnętrz Sarę Copeland o odświeżenie pokoi, 
z zachowaniem dotychczasowego nastroju. Są przytulne dzięki 
zastosowaniu ciepłej kolorystyki, piaskowanego drzewa piniowego 
oraz jedwabnych materiałów. Pokoje mają od 25 do 35 mkw. 
powierzchni, a apartamenty od 45 do 145 mkw. Restauracje znajdują 
się na zboczach gór i zapewniają widok na pokryte śniegiem lasy. 
Oferują wykwintne potrawy przygotowywane z ekologicznych 
produktów. Obiekt posiada strefę dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą 
nauczyć się jazdy na nartach w oparciu o oryginalną metodę, 
opracowaną przez instruktorów narciarstwa szkoły ESF. 

Najważniejsze udogodnienia: 35 pokoi i apartamentów; 
2  restauracje i bar; usługi konsjerża, klub dla dzieci, Wi-Fi; ski-in 
ski-out, siłownia, narciarstwo, jazda na skuterach śnieżnych i inne 
sporty zimowe; Nuriss Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 2275 €
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Nira Montana
La Thuile

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

Najważniejsze udogodnienia: hotelowa restauracja, bar & lounge 
oraz piwniczka z winami; hotel oferuje przejazdy na wyciągi; SPA 
z szeroką ofertą zabiegów, siłownia, basen, łaźnia parowa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 665 €
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Chalet del Sogno
Madonna di Campiglio, Trentino

W uroczym miejscu, na skraju lasu na stoku, znajduje się hotel 
umożliwiający bezpośrednie (ski in- ski out) korzystanie ze 
wszystkich atrakcji kurortu Madonna di Campiglio. Odbywają 
się tam regularnie zawody mistrzostw świata w narciarstwie 
alpejskim. W lecie zaś panują świetne warunki do trekkingu. Obiekt 
powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i z 
poszanowaniem przyrody. Jest ogrzewany energią geotermalną, 
instalacja elektryczna nie generuje pola magnetycznego, a 
czyste powietrze czyni go doskonałym miejscem dla alergików. 
Apartamenty zaprojektowano w najdrobniejszych szczegółach, 
odpowiednio dobrano meble i zasłony. Podłogi i boazerie wykonano 
z modrzewia, jodły i sosny limby, dzięki czemu pomieszczenia 
wypełniają piękne zapachy. Na parterze jest restauracja gourmet 
Due Pini, której wystrój łączy tradycyjny styl z nowoczesnymi 
elementami. Serwuje posiłki nawiązujące do lokalnych tradycji, 
które przypadną do gustu największym smakoszom, z doskonałymi 
winami z Trentino. Świetne spa Oasi del Sogno oferuje szeroki 
wachlarz zabiegów upiększających oraz infrastrukturę zapewniającą 
odnowę, np. basen wyposażony w przeciwprąd, hydromasaż i inne. 

Najważniejsze udogodnienia: 18 apartamentów; 2 restauracje, bar; 
basen z przeciwprądem, Wi-Fi, ski-in ski-out, centrum fitnessu, Oasi 
di Sogno (spa).

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1030 €
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa w niesamowitą 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 niesamowitą zorzą polarną, a po obfitującym 
we wrażenia dniu zrelaksujcie się w gorących źródłach termalnych 
w wyjątkowej trasie luksusowym samochodzie 4x4. Podróżujcie 
przez prastare lodowce i majestatyczne wulkany, zatrzymując się 
na humara, czyli tutejszego homara,  w lokalnej restauracji.

Przeżyjcie niezapomniany lot helikopterem nad aktywnym 
wulkanem Eyjafjallajökull i nad „doliną Thora” – Thórsmörk – 
znajdującą się między trzema lodowcami.

Odwiedźcie słynne Golden Circle z jego słynnymi atrakcjami:

• wodospad Gullfoss i jazda skuterem śnieżnym po Langjökull, 
drugim co do wielkości lodowcu w Islandii, a w drodze powrotnej 
wizyta nad pięknym jeziorem Kerith wewnątrz krateru Grimsnes.

• Park Narodowy Thingvellir znajdujący się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

• gejzer Geysir na wysokości 120 metrów n.p.m., o temperaturze 
sięgającej 125ºC.

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

Odwiedźcie świat różnorodności – 90-kilometrowy półwysep 
Snaefellsjokull. Piaszczyste i kamieniste plaże stwarzają możliwość 
jazdy konnej, a górzysty teren oferuje możliwość wspinaczki. A może 
pobyt w Landmannalaugar z możliwością kąpieli w termalnej rzece?

Wszystkie z naszych propozycji są niestandardowe i „szyte na miarę”.

Jesteśmy w stanie dostosować je do Państwa indywidualnych 
preferencji, zawsze oferując luksusowy serwis i zakwaterowanie 
w najlepszych hotelach oraz lodge’ach.

Islandia z Luxury Travel
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Zimowy pakiet dla miłośników śniegu  
i noc w Igloo pod zorzą polarną

Dzień 1.
Przyjazd do Rovaniemi, transfer taksówką z lotniska do hotelu. 
Kolacja w hotelowej restauracji.

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

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

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

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

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

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

Laponia - Finlandia
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Przeżyj 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 aktywności, takich jak nurkowanie, 
wędkowanie, kolarstwo górskie, safari morskie, piesze wędrówki, 
rejsy wzdłuż fiordów, żeglarstwo czy wspinaczka na szczyty Alp 
Sunnmøre.

Proponujemy zakwaterowanie w jednym z trzech spektakularnych 
hoteli usytuowanych w pobliżu natury:

• Hotel Brosundet: położony w centrum Ålesund, oferuje 47 
pokoi, w tym wyjątkowy pokój w Latarni Molja, z widokiem na 
Morze Norweskie i wyśmienitym śniadaniem dostarczonym przez 
obsługę w wybranym przez gości czasie.

• Hotel Union Øye: popularny wśród członków rodziny królewskiej 
i pisarzy, otoczony majestatycznymi Alpami Sunnmøre, oferuje 27 
pokoi wyposażonych w antyki.

• 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 odkrywać 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.

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

Luksus po norwesku
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Tory Formuły 1 na lodzie!

Witamy w Arjeplog, w szwedzkiej Laponii, 40 km od koła 
podbiegunowego – w krainie zórz polarnych, gdzie śnieg mieni 
się setkami barw, odbijając promienie słońca. Gdzie cieszą oczy 
przepiękne krajobrazy z ogromnymi jeziorami, rozpościerającymi się 
po horyzont. To właśnie tam znajdują się jedyne w swoim rodzaju 
tory Formuły 1 na lodzie. 

Zaledwie na 11 tygodni podczas każdej zimy zamarznięte jezioro 
Udjaur tworzy ogromną przestrzeń, wymarzoną do driftingu. Brak 
barier, ścian, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpędzić się do 200 km/h 
w pełni bezpiecznie. Tory na 13 różnych trasach  są przygotowane 
tak, by nauczyć się sztuki driftingu, czyli kontrolowanych poślizgów, 
co daje niesamowitą frajdę podczas jazdy!

Goście zasiądą za kierownicą najnowszych, wyścigowych 
samochodów Porsche, BMW M, Subaru, Maserati czy wreszcie 
Lamborghini i Ferrari. Każdemu zostanie przydzielony indywidualny 
trener, wybrany przez samego Erica Gallardo podczas każdej z pięciu 
sesji dziennie. Dostępne są programy przygotowane dla każdego, 
od amatorów po doświadczonych kierowców. Przyjemność z jazdy 
przekroczy wszelkie wyobrażenia naszych gości. 

Ponadto będzie także okazja pojeździć psim zaprzęgiem i skuterem 
śnieżnym, udać się na wyprawę za koło podbiegunowe, spróbować 
swoich sił w narciarstwie alpejskim lub telemarkowym. 

Przykładowa cena ze śniadaniami 
w niedawno wyremontowanym hotelu Silverhatten 4* 
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
3 noclegi od 4290 €
Cena zawiera 10 30-min. sesji (5 dziennie) jazdy 
samochodem BMW M2, samochód do jazdy po okolicy;

Cena nie zawiera biletów lotniczych i transferów 
lotniskowych.

Szwecja - Ice Driving



Moskwa, 4 dni

Dzień 1. Zabytkowe centrum miasta i moskiewskie metro
Witamy w Moskwie! Goście rozpoczną zwiedzanie tętniącej życiem stolicy Rosji 
i zobaczą najciekawsze miejsca tego fascynującego miasta. Najpierw pojadą 
do zabytkowego centrum Moskwy, na słynny plac Czerwony. Przespacerują się 
nadrzecznym bulwarem, z którego rozciąga się wspaniały widok na Kreml oraz 
Teatr Bolszoj. Następnie udadzą się do moskiewskiego metra, które nazywane 
jest podziemnym pałacem. Przewodnik pokaże gościom najwspanialsze 
i najbardziej bogato zdobione stacje. Tego dnia planowana jest także 
wycieczka fakultatywna do nietypowego parku, wypełnionego monumentami 
z poprzedniej epoki. Są tu m.in. pomniki Lenina, Stalina, Breżniewa. 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 artystycznych. Goście będą mogli poczuć się jak 
prawdziwi artyści, zdobiąc własne matrioszki. Najbardziej popularna pamiątka 
z Rosji − matrioszka − to rodzaj zabawki złożonej z drewnianych, wydrążonych 
w środku lalek, włożonych jedna w drugą, od największej do najmniejszej. 
Udział w warsztatach pozwoli gościom zanurzyć się w rosyjskiej kulturze 
i zyskać niebanalną pamiątkę z ekskluzywnej wycieczki do Moskwy. 

Dzień 4. Muzeum Kosmonautyki
Goście odwiedzą Muzeum Kosmonautyki. To jedyne w swoim rodzaju muzeum 
jest pomnikiem pionierów kosmicznych podbojów. Interaktywne muzeum 
szczególnie zainteresuje dzieci, gdyż jest w nim nietypowa ekspozycja 
poświęcona życiu w kosmosie, z której dowiedzieć się można, jak astronauci 
się myją i jak wygląda ich jedzenie. W Muzeum Kosmonautyki można także 
zobaczyć Biełkę i Striełkę, psy, które jako pierwsze odbyły lot orbitalny i 
wróciły żywe na Ziemię, ekspozycję dotyczącą Jurija Gagarina, pierwszego 
człowieka w kosmosie, oraz rekonstrukcję stacji orbitalnej MIR w skali 1:1.
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Petersburg, 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 jest 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 są one 
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.
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Dzień 2. Moskwa
Po śniadaniu goście udadzą się na zwiedzanie Moskwy. Wizyta na 
słynnym cmentarzu Nowodziewiczym, gdzie znajdują się groby wielu 
zasłużonych Rosjan – pisarzy, poetów, muzyków, aktorów, polityków, 
naukowców. Po południu czas wolny na dalsze zwiedzanie Moskwy 
lub oglądanie przedstawienia. 

Zwiedzanie Moskwy obejmować będzie także: spacer po placu 
Czerwonym, Katedrę św. Bazyla (postój na zrobienie zdjęć, bez 
zwiedzania budynku), Państwowy Dom Towarowy (wejście), cerkiew 
Chrystusa Zbawiciela (zwiedzanie budynku, jeśli czas pozwoli), 
cmentarz Nowodziewiczy (wejście).

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

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

Dzień 5. Uglicz
Po całym dniu żeglowania wzdłuż rozległych, zalesionych terenów, 
statek zacumuje w Ugliczu, pradawnym mieście handlowym. Goście 
zwiedzą imponującą świątynię wzniesioną w miejscu, gdzie w 1591 
roku zamordowany został carewicz Dymitr, syn Iwana Groźnego. 

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

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

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

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

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

Volga Dream
Rejs po Wołdze luksusowym statkiem, 13 dni/12 nocyRosja
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zdjęć), sobór Zmartwychwstania Pańskiego (postój na zrobienie 
zdjęć), przejażdżka Newskim Prospektem. 

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

Dzień 12. Petersburg
Goście zwiedzą pałac Katarzyny I, gdzie znajduje się niezwykła 
Bursztynowa Komnata wyrzeźbiona z 6 ton bursztynu i wykończona 
złotem. Niegdyś okrzyknięta ósmym cudem świata, komnata została 
wywieziona z Rosji przez nazistów w 1941 roku. Dziś w pałacu 
znajduje się jej kopia stworzona na trzechsetną rocznicę założenia 
Petersburga. Po lunchu w tradycyjnej rosyjskiej restauracji Podworie 
goście powrócą do Petersburga i odwiedzą muzeum jaj Fabergé 

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

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

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

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

Dzień 10. Petersburg
Goście przybędą do Petersburga rzeką Newą. Po opuszczeniu 
pokładu „Volga Dream” udadzą się na zwiedzanie miasta, zobaczą 
m.in. Twierdzę Pietropawłowską, miejsce pochówku monarchów 
z dynastii Romanowów, a także główną ulicę Petersburga Newski 
Prospekt licznymi sklepami, kawiarniami i muzeami. Po lunchu 
goście zwiedzą Muzeum Ermitażu, w którym znajduje się wspaniała 
kolekcja sztuki europejskiej. Wieczorem zostaną zakwaterowani w 5* 
hotelu Kempinski Moika 22.

Zwiedzanie miasta: sobór Świętych Piotra i Pawła (wejście), spacer 
po Wyspie Wasilewskiej, sobór Świętego Izaaka (postój na zrobienie 

z największą na świecie kolekcją prac carskiego złotnika Carla 
Fabergé. Zobaczą m.in. dziewięć jajek wielkanocnych wykonanych 
na zamówienie rosyjskiej rodziny królewskiej.

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

Terminy: 2018: IX - 2, 20, 26; 
2019: V -31; VI - 20, 27; VII - 4, 10, 16, 28; VIII - 9, 22, 29; IX - 5;

Przykładowa cena za 1 os. w programie Gold
od 2745 €
Cena zawiera 3 noclegi w hotelu Marriott Aurora w Moskwie 
(ze śniadaniami), 6 noclegów na pokładzie statku „Volga 
Dream” (wszystkie posiłki i wybrane napoje w cenie), 3 
noclegi w hotelu Kempinski Moika 22 w St. Petersburgu (ze 
śniadaniami), wszystkie podatki, opłaty portowe i paliwowe 
oraz koszty zwiedzania i atrakcji zawartych w programie.

Cena zależy od terminu, standardu i pakietu hotelowego.

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

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

Arktyka – daty i ceny w 2019 r.:

Trzy perły Arktyki: Jan Mayen – Spitsbegen – Wyspy Owcze
z Edynburga do Longyearbyen, Spitsbergen
12 dni: 03–14.06, od 3596 € za osobę* 

Arktyczne safari: zachodni Spitsbergen i krawędź polarnej czapy 
lodowej, z Longyearbyen, Spitsbergen
10 dni: 13–22.06, 21–30.06, od 5216 € za osobę*
10 dni: 29.06–10.07, od 6116 € za osobę*

Ziemia Franciszka Józefa, rosyjska Arktyka, Longyearbyen, 
Spitsbergen
14 dni: 1–14.08, 13–26.08, od 7916 € za osobę*

Wschodnia Grenlandia, Reykjavik, Islandia
12 dni: 6–16.09, 15–25.09, od 4856 € za osobę* 

Biegun północny na pokładzie lodołamacza 50 Liet Pobiedy
13 dni: 07–19.07, 18–30.07, 29.07–10.08 z Murmańska w Rosji,
od 25 455 € za osobę w kabinie dwuosobowej typu standard

Antarktyda – daty i ceny 2018 – 2020 r.:

Falklandy i Georgia Południowa, z Ushuaia, Argentyna
21 dni: 07–27.11.2018, od 12 755 € za osobę*
21 dni: 05–25.01.2019, od 15 195 € za osobę*
22 dni: 26.02–19.03.2019, od 12 755 € za osobę*
21 dni: 07–27.01.2020, od 13 406 € za osobę*
23 dni: 25.02–18.03.2020 od 11 876 € za osobę*

Luxury Travel z przyjemnością prezentuje niezwykłą ofertę wypraw 
w okolice bieguna północnego i południowego. Pomyślcie proszę 
przez chwilę o tych miejscach: Norwegii i Svalbardzie, Ziemi 
Franciszka Józefa, Grenlandii, Falklandach, Georgii Południowej, 
biegunie północnym, Półwyspie Antarktycznym…

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

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

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

Rejsy ekspedycyjne w głąb Antarktydy i Arktyki
Polarne rejsy ekspedycyjneArktyka
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*zakwaterowanie w trzyosobowej kabinie typu classic, cena 
uwzględnia zniżkę za wczesną rezerwację First Minute

Cena zawiera:
• 1 nocleg w hotelu przed rejsem ekspedycyjnym;
• przejazd grupowy na statek w dniu zaokrętowania, wszystkie 

opłaty portowe;
• zakwaterowanie na statku, wszystkie posiłki podczas rejsu;
• kawa i herbata podawane przez całą dobę;
• wszystkie zaplanowane zejścia na ląd i wycieczki (w zależności  

od warunków pogodowych i stanu lodu);
• opieka doświadczonego przewodnika w trakcie trwania rejsu;
• specjalna kurtka wyprawowa;
• specjalne gumowe buty do schodzenia na ląd do dyspozycji 

podczas wyprawy;
• koktajle powitalny i pożegnalny;
• przejazd grupowy na lotnisko po zakończeniu rejsu;
• materiały dydaktyczne przed rejsem i cyfrowy dziennik wyprawy;
• ubezpieczenie w razie ewakuacji do 100 000 USD na osobę.

Falklandy, Georgia Południowa i Antarktyda, z Puerto Madryn do 
Ushuaia, Aregentyna
20 dni: 20.10–08.11.2018, od 9495 € za osobę*
23 dni: 20.10–11.11.2019, od 10 436 € za osobę*

Półwysep Antarktyczny – ziemia pingwinów, z Ushuaia, Argentyna
11 dni: 26.11–06.12.2018, od 6185 € za osobę*
12 dni: 05–16.12.2018, od 8195 € za osobę*
13 dni: 15–27.12.2018, od 9805 € za osobę*
12 dni: 26.12.2018–06.01.2019, 06–17.02.2019, 16–27.02.2019, 
od 8995 € za osobę*
11 dni: 29.11–09.12.2019, od 5936 € za osobę*
12 dni: 8–19.12.2019, 15–26.02.2020, od 6386 € za osobę*
12 dni: 18–29.12.2019, 28.12–08.01.2020, 26.01–06.02.2020, 
od 7916 € za osobę*

Antarktyczne koło podbiegunowe, z Ushuaia, Argentyna
15 dni: 24.01–07.02.2019, od 10 795 $ za osobę*

Antarktyka



Plataran Phinisi Felicia
Labuan Bajo, Male Wyspy Sundajskie Wschodnie

Luksusowa łódź Plataran Phinisi Felicia należy do cenionej 
w kręgach celebrytów firmy Plataran Private Cruises. Plataran Phinisi 
Felicia cumuje przy plaży Plataran Waecicu w Labuan Bajo i jest 
największą łodzią w całej flocie. Ten prywatny żaglowiec zabierze 
gości do popularnych destynacji turystycznych w Indonezji oraz 
najbardziej spektakularnych miejsc oferujących idealne warunki do 
nurkowania. Legendarna łódź phinisi zapewnia wygodę i dysponuje 
dwoma głównymi luksusowymi kabinami sypialnymi, czterema 
kabinami typu twin, w pełni wyposażoną kuchnią, salonem z barem 
i zadaszonym pokładem ze stołem jadalnym. Ekskluzywna Plataran 
Phinisi Felicia zaprasza na trzydniowe rejsy pod okiem bardzo 
kompetentnej i przyjaznej załogi. Pierwszy dzień rejsu zaczyna się od 
przepłynięcia na wyspę Rinca, a następnie na małą wysepkę Kalong 
porośniętą przez las namorzynowy. Kolejnego dnia łódź kieruje się 
na wyspę Komodo, gdzie goście podziwiać mogą legendarne warany, 
jelenie oraz liczne gatunki ptaków. Goście mogą tutaj spróbować 
nurkowania z rurką i zrelaksować się na wyjątkowej Różowej Plaży. 
Następnie goście docierają do Manta Point, popularnego miejsca 
do nurkowania, gdzie często napotyka się ogromne manty, żółwie, 
małże, mątwy i różnego rodzaju gąbki. Trzeci dzień rejsu obejmuje 
safari snurkowe na pięknej wyspie Kanawa, a także snurkowanie w 
wodach okalających wyspę Sabolon, położoną w północnej części 
Labuan Bajo. Na wyspie znajduje się mała plaża, a spektakularny, 
podwodny świat obfituje w dużą ilość ryb i pięknych raf koralowych. 
Podczas ekskluzywnego rejsu goście mogą podziwiać zapierające 
dech w piersiach zachody słońca i delektować się smacznymi 
posiłkami oraz napojami. 

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

Cena uczestnictwa zależy od liczby osób i terminu wyjazdu.
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Alila Purnama 
Komodo & Raja Ampat

Alila Purnama jest tradycyjną łodzią, jedną z najbardziej luksusowych 
spośród pływających po wodach Azji. Zapewnia ultranowoczesne 
i relaksujące zakwaterowanie dla maksymalnie dziesięciu osób. 
46-metrowa Alila została ręcznie zbudowana tradycyjną metodą 
przez szkutników południowego Celebes w Indonezji. Ma trzy 
pokłady. Meble wykonano z drewna tekowego, rattanu i innych 
lokalnych materiałów. 

Na łodzi jest pięć dobrze wyposażonych apartamentów, wszystkie 
klimatyzowane, z łóżkami typu queen-size, łazienką z prysznicem, 
oddzielnym WC, dużą szafą i biurkiem. Master Suite oferuje duże 
panoramiczne okno z widokiem na ciągle zmieniające się krajobrazy. 
W łazience znajduje się prysznic, wanna, dwie umywalki i oddzielna 
toaleta oraz duży taras słoneczny z leżakami i kanapą.

Udogodnienia: nurkowanie i własne centrum PADI, zabiegi SPA 
z licencjonowanym masażystą, restauracja i bar.

Kierunki:

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

Wyspy Raja Ampat – to archipelag w indonezyjskiej prowincji 
Papua Zachodnia, a jednocześnie morski park narodowy. Składa się 
z 4 głównych wysp: Waigeo, Misool, Salawati i Batanta, oraz 1500 
mniejszych. Raja Ampat to idealne miejsce do podziwiania tętniącego 
życiem oceanu i jedno z najpiękniejszych miejsc do nurkowania. 
Badania naukowe przeprowadzone w 2001 r. doprowadziły do 
odkrycia blisko 1000 nieznanych wcześniej gatunków ryb.

Przykładowa cena z wyżywieniem
za 1 os. w kabinie dwuosobowej
6-dniowy rejs od 7089 $
Cena zawiera koszt wycieczek, nurkowania i uprawiania 
innych sportów wodnych.
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Fot. Andrzej Tkaczow



Luksusowy statek Belmond Road to Mandalay
Rzeka Irawadi, Mjanma (Birma)
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Terminy wyjazdów i ceny w 2019 r.:

Images of Golden Land, 4 noce: 
I - 5, 12, 19, 26; II - 2, 9, 16, 23; III - 2, 9. Cena od 2128 $

Bagan - Mandalay, 1 noc: 
I - 6, 13. Cena od 700 $

Ayerwady Experience, 2 noce: 
I - 6, 13, 20, 27; II - 3, 10, 17, 24; III - 2, 10. Cena od 11 050 $

Serdecznie zapraszamy do odkrywania Birmy w wygodny 
i luksusowy sposób – z pokładu statku Belmond Road 
to Mandalay. Większość najcenniejszych zabytków kraju 
położonych jest na brzegach jego najdłuższej rzeki – Irawadi.

Birma/Mjanma to kraj tysiąca pagód i jeden z najmniej 
uczęszczanych kierunków turystycznych na świecie. Rejsy 
odbywają się między królewskim miastem Mandalay a dawną 
stolicą kraju Bagan.

Statek Belmond Road to Mandalay zabiera na pokład 
maksymalnie 82 gości. Podczas rejsów pasażerowie cieszyć 
się mogą jego romantyczną i elegancką atmosferą. Wnętrza 
urządzono w klasycznym stylu, z birmańskimi akcentami, 
i w wysokim standardzie.

Udogodnienia: SPA, centrum fitness, sklep z pamiątkami 
Signture Boutique, restauracje z bufetem tematycznym, bar 
z muzyką na żywo, basen na górnym pokładzie z bogato 
wyposażonym barem. Panoramiczny salon The Lounge to 
miejsce spotkań popołudniowych i wieczornych. Oferuje 
gościom kolonialną atmosferę i zapewnia poznanie lokalnej 
kultury: tańce, prezentacje i wykłady na temat odwiedzanych 
miejsc. Na statku zawsze obecny jest lekarz.

Zakwaterowanie: 5 typów kabin wyposażonych w klimatyzację, 
telefon, sejf, telewizję satelitarną, łazienkę z prysznicem, 
kosmetyki Bulgari. Śniadania mogą być serwowane zarówno 
w kabinie, jak i w restauracji.

Ayerwady Experience z Mandalay, 7 nocy: 
I - 2, 9. Cena od 2760 $

Ayerwady Experience z Bagan, 7 nocy: 
I - 5, 19, 26; II - 2, 9, 16, 23; III - 2, 9. Cena od 2760 $

Najważniejsze w Mjanma, 3 noce: 
I - 2, 9, 16, 23, 30; II - 6, 13, 20, 27; III - 6, 13. Cena od 1652 $

Smaki Mjanma, 2 noce: 
I - 3, 10, 17, 24, 31; II - 7, 14, 21, 28; III - 7. Cena od 1050 $

Mandalay - Bagan, 1 noc: 
I - 3, 10. Cena od 700 $

Myin Mu - Bagan, 1 noc: 
I - 17, 24, 31; II - 7, 14, 21, 28; III - 7. Cena od 700 $

Cena zawiera zakwaterowanie, wyżywienie, napoje 
bezalkoholowe i wybrane alkohole lokalne, wycieczki 
podczas rejsu, lot z Yangon do Mandalay lub Bagan i po rejsie 
lot powrotny do Yangon. 

Cena nie zawiera przelotów międzynarodowych z/do Yangon.

Mjanma
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Rabida, wokół której klifów znajdują się jedne z najlepszych miejsc 
do nurkowania w całym archipelagu, zaś po południu wejdziemy 
na wulkaniczny szczyt wyspy Bartolome. Tutaj będą mieli jedyną 
szansę spotkania pingwinów z Galapagos. Stąd pożeglują na północ 
przekraczając w drodze do zatopionego krateru wyspy Genovesa 
równik. Wulkan ten to dom tysięcy ptaków morskich. Podróż goście 
zakończą niezwykłym spotkaniem z ogromnymi żółwiami słoniowymi 
w prywatnym rezerwacie na wyżynach wyspy Santa Cruz.

5-dniowa wyprawa na wschód zaczyna się od rejsu wzdłuż 
wulkanicznych wybrzeży wysp North Seymour i Santa Cruz aż do wysp 
Plazas. W kolejnych dniach goście zwiedzą wyspę Santa Fe i wyspę 
San Cristobal, na której znajduje się stolica prowincji Galapagos. 
Następnie La Pinta zmierza na południe na wyspę Española. Tu, na 
Punta Suarez, goście będą wędrować wzdłuż surowego wybrzeża, 
gdzie wśród kolonii morskich ptaków wylegują się setki morskich 
legwanów i lwów morskich. Wyprawę zakończy wizyta w słynnym 
na całym świecie Instytucie badawczym Karola Darwina na wyspie 
Santa Cruz. 

7-dniowa wyprawa na pokładzie La Pinta zaprowadzi gości Nomad 
Story w miejsca, gdzie archipelag ma swój początek, do świata, który 
dopiero co został stworzony przez tytaniczne wstrząsy tektoniczne 
skorupy ziemskiej. Wulkaniczna plama gorąca utworzyła wyspy 
w mgnieniu oka w czasie geologicznym. Wyspa Fernandina jest 
uważana za jedno z najbardziej dziewiczych środowisk na świecie, 
gdzie życie ewoluowało w swoim naturalnym stanie, z dala od 
interwencji człowieka. Goście odwiedzą Wyspy Centralne, lądując na 
intrygującej czerwonej plaży Rabida i wyszukując legwany lądowe 
na Wzgórzu Smoków. Na Santa Cruz odwiedzą Instytut badawczy 
Karola Darwina i zbliżą się do gigantycznych żółwi słoniowych.

Terminy wyjazdów i ceny w 2018 r.:

Wschodnie wyspy Galapagos, 5 dni, początek w czwartek:  
X - 11, 25; XI - 8, 22; XII - 6, 20. Cena od 4360 $

Północne wyspy Galapagos, 5 dni, początek w poniedziałek:   
X - 1, 15, 29; XI - 12, 26; XII - 10, 24. Cena od 4360 $

Zachodnie wyspy Galapagos, 7 dni, początek w piątek:  
X - 5, 19; XI - 2, 16, 30; XII - 14, 28. Cena od 6530 $

Luksusowy jacht ekspedycyjny La Pinta został przebudowany 
w  2007 roku zyskując nowoczesny, ekskluzywny design zarówno 
przestrzeni wspólnych jak i kabin, będących jednymi z największych 
na jachtach żeglujących wokół wysp Galapagos. Wszystkie zajęcia 
– od żeglowania na pokładzie łodzi o szklanym dniem, przez 
kajakowanie, snorkeling czy zejście na brzeg są prowadzone zgodnie 
z zaleceniami oraz autoryzowane przez Park Narodowy. Życie na 
pokładzie zaś uprzyjemniają wyśmienite posiłki przygotowywane 
pod okiem szefa kuchni akademii Le Cordon-Bleu. Ponadto 
goście mogą czerpać satysfakcję ze świadomości, iż zwiedzają ten 
niezwykły zakątek świata na pokładzie jachtu, na którym ekologia 
i zrównoważone wykorzystanie środowiska są priorytetem. Jacht 
zaprasza na pokład zaledwie 48 gości. Jego 24 przestronne kabiny 
i wyposażone w panoramiczne okna pokłady zapraszają gości 
oczekujących niezwykłych doznań w luksusowej atmosferze. O 
wygodę gości dba 27 członków załogi w tym oficer medyczny. La 
Pinta proponuje 3 ekspedycje w różne fragmenty archipelagu 
Galapagos, przy czym pięciodniowe wyprawy można połączyć w 
trwającą 10 dni eksplorację. Wszystkie wyprawy rozpoczynają się 
i kończą na lotnisku Baltra. 

W trakcie trwającej 5-dni wyprawy do północnej części Galapagos 
cudownie białe plaże Las Bachas na wyspie Santa Cruz będą 
pierwszym odwiedzonym miejscem. Tu znajdują się laguny będące 
siedliskiem brodzących ptaków. Kolejną wyspą jaką odwiedzą 
będzie Santiago i leżąca tam Zatoka Piratów oraz kolonie ptaków 
i lwów morskich. Stąd goście udadzą się na czerwone plaże wyspy 

Przeżyj niezwykłą przygodę na Galapagos  
na pokładzie jachtu La PintaEkwador



Luksusowe ekspedycje na pokładzie jachtu  
Santa Cruz
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5-dniowy rejs na zachodnie wyspy zaczyna się wizytą na 
Wzgórzu Smoków na wyspie Santa Cruz, gdzie goście spotkają 
słynne legwanów z Galapagos. Nocą statek opłynie mającą 
kształt konika morskiego wyspę Isabela docierając do dwóch 
wspaniałych miejsc turystycznych: zerodowanego wulkanu 
Punta Vicente Roca na wyspie Isabela, a następnie nietkniętej 
Punta Espinoza na wyspie Fernandina, jednej z najbardziej 
dziewiczych wysp w świata, z jedną z najliczniejszych 
kolonii legwanów morskich dającą także okazję obserwacji 
kormoranów nielotów. Następnie statek wróci na wyspę 
Santa Cruz, aby odwiedzić słynny na całym świecie Instytut 
badawczy im. Karola Darwina. Ostatnią przed powrotem 
wyspą będzie Floreana, odkrywając przed gośćmi historię 
kolonizacji wysp.

Najdłuższa, trwająca 7 dni ekspedycja zabiera gości na 
najstarsze wyspy archipelagu. Tam odwiedzą lwy morskie z 
wysepki Mosquera, a następnie spotkają głuptaki na San 
Cristobal, wyspie, gdzie Darwin po raz pierwszy postawił 
stopę na Galapagos. Podróżnicy poznają endemiczne legwany 
lądowe z Santa Fe, zwiedzą Instytut badawczy im. K. Darwina 
na Santa Cruz. Na koniec pożeglują na niezwykłe wyspy 
Española i North Seymour.

Od stępki po czubek masztu luksusowy jacht Santa Cruz II 
w sposób doskonały łączy prostotę z przepychem. Nowoczesne, 
przestronne przestrzenie wspólne wykończone nowoczesnymi 
materiałami obejmują cztery z pięciu pokładów. Szerokie 
korytarze i schody, w połączeniu z przemyślanym układem 
pomieszczeń umożliwią każdemu szybkie odnalezienie się na 
tej niezwykłej jednostce. Od jadalni, przez siłownię i baseny 
po elegancki bar, salon i doskonale wyposażoną bibliotekę 
ten nowoczesny, ekologiczny jacht jest zaprojektowany 
tak, by przygoda łączyła się z luksusem. Życie na pokładzie 
uprzyjemniają posiłki przygotowywane przez szefa kuchni 
akademii Le Cordon-Bleu. O wygodę i bezpieczeństwo 
gości dba 50-osobawa załoga, w tym 8 przewodników. Na 
statku znajduje się 50 kabin mogących pomieścić 90 gości. 
Zaprojektowane w Szwecji kabiny oferują najwyższej jakości, 
nowoczesne udogodnienia tworzące doskonałą przestrzeń do 
relaksu po całym dniu wypełnionym eksploracją wysp. Goście 
Santa Cruz II mogą wybrać z oferty trzech ekspedycji, przy 
czym pięciodniowe wyprawy można połączyć w trwającą 10 
dni eksplorację tego niesamowitego archipelagu. Wszystkie 
wyprawy rozpoczynają się i kończą na lotnisku Baltra.

Pierwszym miejscem jakie goście odwiedzą w trakcie 
5-dniowej ekspedycji do północnych wysp Galapagos będą 
cudownie białe plaże Las Bachas na wyspie Santa Cruz, za 
którymi znajdują się laguny będące siedliskiem brodzących 
ptaków – flamingów, szczudłaków oraz rożeńców białolicych. 
Kolejną wyspą jaką odwiedzą będzie Santiago i leżąca tam 
Zatoka Piratów i znajdujące się tam kolonie ptaków i lwów 
morskich. Stąd udadzą się na czerwone plaże wyspy Rabida, 
wokół której klifów znajdują się jedne z najlepszych miejsc do 
nurkowania w całym archipelagu, zaś po południu wejdziemy 
na wulkaniczny szczyt wyspy Bartolome. Tutaj też goście będą 
mieli jedyną szansę spotkania pingwinów z Galapagos. Stąd, 
pożeglują na północ przekraczając w drodze do zatopionego 
krateru wyspy Genovesa równik. Wulkan ten to dom tysięcy 
ptaków morskich. Podróż goście zakończą niezwykłym 
spotkaniem z ogromnymi żółwiami słoniowymi w prywatnym 
rezerwacie na wyżynach wyspy Santa Cruz. 

Ekwador

Terminy wyjazdów i ceny w 2018 r.:

Zachodnie wyspy Galapagos, 5 dni, początek w czwartek:  
X - 11, 25; XI - 8, 22; XII - 6, 20. Cena od 3555 $

Północne wyspy Galapagos, 5 dni, początek w poniedziałek:   
X - 1, 15, 29; XI - 12, 26; XII - 10, 24. Cena od 3555 $

Wschodnie wyspy Galapagos, 7 dni, początek w piątek:  
X - 5, 19; XI - 2, 16, 30; XII - 14, 28. Cena od 5675 $

Cena za 1 os. w kabinie dwuosobowej.
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Pływający po Amazonce, pięciogwiazdkowy hotel Zafiro zabierze 
gości w fascynujący rejs przez Rezerwat Narodowy Pacaya-Samiria. 
Podczas tej magicznej podróży podziwiać można bujną roślinność 
i wiele fascynujących zwierząt takich jak lilia amazońska, harpia 
wielka, jaguar, różowy delfin, leniwiec, a także niezliczone gatunki 
motyli, ryb i ptaków. Na gości czeka tu szereg aktywności, między 
innymi pływanie z delfinami, łowienie piranii podczas zachodu 
słońca, tropienie aligatorów, wyprawy w głąb dżungli i obserwacja 
ptaków. Profesjonalni przewodnicy wprowadzą gości w tajemniczy 
świat Amazonii, co pozwoli im lepiej poznać historię rezerwatu 
oraz tradycje i kulturę mieszkającej tu ludności. Statek oferuje 19 
luksusowych apartamentów z prywatnymi łazienkami, klimatyzacją, 
olbrzymimi oknami oraz tarasami. 

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

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

Przykładowa cena ze wszystkimi posiłkami
za 1 os. w kabinie dwuosobowej First Deck Suite
4-dniowego rejsu od 3240 $
Cena zawiera napoje bezalkoholowe oraz piwo na pokładzie 
statku, wycieczki, transfery z/na lotnisko.

Peru Statek Zafiro  
luksusowy rejs po Amazonii
Rezerwat Narodowy Pacaya-Samiria, Amazonia



Luksusowa przygoda w dżungli
Kostaryka w 8 dni
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Dzień 4. Pacuare – Arenal
Po śniadaniu à la carte i opuszczeniu obozu goście rozpoczną 
kolejny dzień pełen wrażeń. Wyruszą na spływ rzeką (potrwa około 
3,5 godziny), z obiadem w malowniczej scenerii. Następnie pojadą 
do Arenal (około 4,5 godziny) – regionu fascynujących krajobrazów, 
w którym leży jeden z najmłodszych, ale także najbardziej aktywnych 
wulkanów Kostaryki, od którego pochodzi nazwa regionu. Po 
wycieczce goście pojadą do luksusowego 5* Arenal Nayara Hotel & 
Gardens na nocleg.

Dzień 5. Tabacón Hot Springs
Po śniadaniu goście wyruszą na ekscytującą wyprawę po dżungli. 
Rozpocznie się przejażdżką gondolą (tzw. sky tram) trwającą około 
20 minut (z możliwością postojów). Następnie dotrą do szerokiego 
tarasu widokowego w najwyższym punkcie rezerwatu Arenal, 
z doskonałym widokiem na las deszczowy, wulkan i pobliskie jeziora. 
Proponujemy także 30-minutową przechadzkę z przewodnikiem 
wybraną trasą. Po południu goście udadzą się z prywatnym 
przewodnikiem do Parku Narodowego Wulkanu Arenal i gorących 

Dzień 1. San José
Przylot do San José. W terminalu będzie czekał na gości miejscowy 
przedstawiciel biura, z którym udadzą się do 5* hotelu Costa Rica 
Marriott.

Dzień 2. Pacuare
Wczesnym rankiem prywatny kierowca zawiezie gości na brzeg rzeki 
Pacuare, wprost stworzonej do uprawiania raftingu i kajakarstwa 
górskiego. W tropikalnych lasach porastających jej brzegi żyją 
egzotyczne gatunki zwierząt, można tu spotkać m.in. małpy, jaguary, 
oceloty i mnóstwo ptaków. Pacuare została uznana przez czytelników 
magazynu „National Geographic” za jedną z pięciu najpiękniejszych 
rzek świata. Następnie goście pojadą do Pacuare Lodge na obiad. Po 
krótkim odpoczynku mogą się udać na wycieczkę nad wodospady. 
Osoby, które nie skorzystają z opcji dodatkowej, mają czas wolny 
na relaks. Wieczorem zapraszamy na wyborną kolację w Pacuare 
Lodge. Pięknie podane potrawy z butelką dobrego wina z hotelowej 
piwniczki, zaopatrzonej w trunki z całego świata, będą prawdziwą 
ucztą. Goście zostaną zakwaterowani w obszernych i luksusowych 
domkach, wyposażonych w duże łazienki z prysznicami wewnątrz 
oraz na zewnątrz. Z Wi-Fi i prądu można korzystać w lobby oraz 
w pozostałych miejscach wspólnych.

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

źródeł Tabacon, w których będzie można zażyć relaksującej kąpieli. 
Wycieczka trwa około 2,5 godziny. Powrót do hotelu na nocleg.

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

Dzień 6.–8. Płw. Papagayo
Goście spędzą 2 noce na błogim wypoczynku, nad turkusowym 
Oceanem Spokojnym, z pięknymi zróżnicowanymi plażami, w 
otoczeniu parków narodowych. Do dyspozycji wszelkie hotelowe 
udogodnienia.

Dzień 8. Płw. Papagayo – San José
Prywatny przejazd na lotnisko Liberia i przelot do San José. Po 
przybyciu do stolicy goście zostaną przewiezieni na międzynarodowe 
lotnisko Juan Santamaría, skąd powrócą do Europy.

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

Kostaryka
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bukszpanolistny), który jest głównym składnikiem tutejszych 
smacznych deserów, ciast i napojów. Sławę miasteczku przyniósł 
fakt, że wszystkie szlaki prowadzące na najpiękniejsze lodowce tu 
właśnie mają swój początek.

Dzień 6. Mendoza
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni do portu lotniczego. Ich 
celem będzie Mendoza, czyli serce prowincji słynącej z wybornych 
win o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Zakwaterowanie w 5* 
hotelu Park Hyatt mieszczącym się w XIX-wiecznej hiszpańskiej 
rezydencji. Popołudnie przeznaczono na odpoczynek lub spacer po 
mieście.

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

Dzień 8. Mendoza
Po śniadaniu goście udadzą się do portu lotniczego w Mendozie, by 
przez Buenos Aires powrócić do Europy. Sugerowane jest kilkudniowe 
przedłużenie wycieczki w celu poznania Urugwaju, którego główne 
atrakcje to wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
miasteczko Colonia de Sacramento i słynące z pięknych plaż Punta 
del Este.

Cena za program zależy od ilości osób, terminu wyjazdu oraz 
dostępności hoteli.

Dzień 1. Buenos Aires
Po przylocie do Buenos Aires goście zostaną przewiezieni do 5* 
hotelu w eleganckiej dzielnicy Recoletta (Alvear Palace lub Four 
Seasons). Pozostała część dnia przeznaczona jest na odpoczynek.

Dzień 2. Buenos Aires
Ten dzień upłynie gościom na zwiedzaniu argentyńskiej stolicy. Po 
śniadaniu zobaczą główny plac miasta – Plaza de Mayo, katedrę i 
siedzibę rządu, ze względu na różowy kolor elewacji zwaną Casa 
Rosada. Zwiedzą też najstarsze dzielnice Buenos Aires. Następnie 
zostaną przewiezieni do rejonu dawnych doków i magazynów 
portowych Puerto Madero, które dziś mieszczą nowoczesne biura i 
modne restauracje. W przerwie zwiedzania w eleganckiej restauracji 
zostanie podany lunch. Wieczorem goście będą mieli szansę 
posmakować nocnego życia Buenos Aires podczas pokazu tanga.

Dzień 3. Patagonia: El Calafate
Po śniadaniu goście udadzą się do portu lotniczego, skąd polecą do 
miasteczka El Calafate w Patagonii. Czas po przyjeździe do hotelu 
przeznaczono na wypoczynek. Zakwaterowanie w oryginalnym 4* 
lux boutique hotelu Esplendor del Calafate.

Dzień 4. Patagonia: Perito Moreno – El Calafate
Tego dnia przewidziane jest niezwykłe spotkanie twarzą w twarz 
z lodowcem znajdującym się 78 km od El Calafate. Perito Moreno to 
monumentalny 60-metrowy relikt epoki lodowcowej, dzięki któremu 
raz na kilka lat zaobserwować można niespotykane gdzie indziej 
zjawisko: ogromna przejrzysta ściana niebieskawego lodu przesuwa 
się po powierzchni pobliskiego jeziora na drugi brzeg, dzieląc akwen 
na dwie części. Lodowiec jest w ciągłym ruchu, pęka z łoskotem, a 
gdy ciśnienie wody wzrośnie zbyt mocno – eksploduje masami 
wody. Osoby, dla których bliskie spotkanie z lodowcem stanowi zbyt 
duże wyzwanie, mogą podziwiać przepiękny widok jego północnego 
czoła, przechadzając się brzegiem jeziora. Po całodziennej wycieczce 
goście powrócą do El Calafate.

Dzień 5. Patagonia: El Calafate
Wypoczynek i indywidualne zwiedzanie miejscowości El Calafate 
oraz jej okolic – to plan piątego dnia wyprawy. El Calafate jest 
miasteczkiem pełnym malowniczych zakątków i ciekawych budowli. 
Jego nazwa pochodzi od lokalnego jadalnego owocu (berberys 

Tango, lodowce, winnice i plaża
Argentyna w 8 dni + wypoczynek w UrugwajuArgentyna



Casa de Uco
Dolina Uco, Mendoza
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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 ekskluzywne 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, jazda na rowerze, kolarstwo górskie, połów sieciami, 
white water rafting, trekking, centrum fitness, spa; piwniczka win, 
winiarnia i winnica, lekcje gotowania, degustacja wina.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1290 $
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gatunki zwierząt. Następnie goście zejdą na brzeg i udadzą się na 
wędrówkę po bagnistym terenie, gdzie będą mogli poznać typowe 
dla tego miejsca gatunki roślin, między innymi palmę Mauritia 
flexuosa, czyli „drzewo życia” według tutejszych Indian. Niektóre 
gatunki palm nie występują w żadnym innym miejscu na Ziemi. 
Nocleg w Abujene Lodge. 

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

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

Dzień 1. Caracas
Po przylocie do Caracas goście zostaną powitani na lotnisku przez 
przedstawiciela Luxury Travel i udadzą się do hotelu Avila.

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

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

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

Dzień 5. Ciudad Bolívar – delta Orinoko
Po śniadaniu goście wyjadą do Boca de Uracoa, małego nadrzecznego 
portu w delcie Orinoko, skąd popłyną łodzią do Abujene Lodge. Już w 
czasie krótkiego rejsu będą mieli okazję podziwiać endemiczną florę 
i faunę. Po lunchu wybiorą się w rejs po rozgałęzieniach rzeki, której 
brzegi porośnięte są gęstym lasem deszczowym. Będą tu mogli 
obserwować delfiny słodkowodne, małpy, barwne ptaki oraz inne 

Wodospady, dżungla, kawa i plaża!
Wenezuela i Kolumbia w 13 dni
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Dzień 10. Cocora – Salento – Armenia
Po śniadaniu goście przejadą przez malowniczą dolinę Cocora do 
miejsca, z którego zaczną swoją wędrówkę po Rezerwacie Acaime. 
Przejdą mosty nad Rio Quindío i będą mieli okazję zobaczyć palmy 
woskowe, narodowe drzewa Kolumbii, osiągające nawet 60 metrów 
wysokości. Następnie przeprawią się przez gęsty las mglisty, a przy 
odrobinie szczęścia zaobserwują różne gatunki kolibrów. Wędrówka 
zakończy się na farmie pstrągów, gdzie goście będą delektować 
się świeżo przygotowanym obiadem. Po południu udadzą się do 
Salento, które jest stolicą krainy kawy, ale też pięknym kolonialnym 
miasteczkiem. 

Dzień 11. Armenia – Cartagena
Poranny lot z miejscowości Armenia do Bogoty, a następnie do 
Cartageny. Cartagena to jedno z najpiękniejszych kolonialnych 
miast Ameryki Południowej, ze wspaniałymi posiadłościami, wąskimi 
uliczkami i uroczymi kościółkami. Goście zwiedzą klasztor La Popa, 
usytuowany na najwyższej górze w mieście, a także fort San Felipe. 
Ta potężna forteca dominuje w krajobrazie miasta. Następnie udadzą 

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

Dzień 9. Villa de Leyva – Armenia
Tego dnia goście wyruszą do Bogoty, skąd odlecą do Armenii. To miasto 
położone na kolumbijskim obszarze uprawy kawy, wznoszącym się 
na wysokość od 1 tysiąca do 2 tysięcy metrów nad poziomem morza. 
Górzysty krajobraz zdominowany jest przez plantacje i to właśnie 
stąd pochodzą najlepsze odmiany kawy na świecie. Goście poznają 
proces obróbki ziarenek kawy. Nocleg w hacjendzie. 

się do klasztoru Jezuitów San Pedro Claver. Nocleg w hotelu Don 
Pedro De Heredia. 

Dzień 12. Cartagena lub Wyspy Rosario
Tego dnia goście mogą odkrywać Cartagenę lub wybrać się na 
wycieczkę fakultatywną na Wyspy Rosario. Archipelag otoczony 
rafami koralowymi uznany został za park narodowy. Goście mogą 
tu spędzić relaksujący dzień na plaży, nurkując w ciepłych wodach 
Morza Karaibskiego pośród pięknych raf. Powrót do Cartageny po 
południu. Nocleg w hotelu Don Pedro De Heredia.

Dzień 13. Cartagena – Bogota
Przejazd na lotnisko i powrót do Bogoty.

Cena za program zależy od ilości osób, terminu wyjazdu oraz 
dostępności hoteli.
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Dzień 7. Lima – Sacred Valley
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni prywatnym samochodem 
na lotnisko w Limie i polecą do Cusco. Po przylocie przejazd do 
Sacred Valley i zakwaterowanie w hotelu Tambo del Inka, Luxury 
Collection na następne 3 noce. Święta Dolina Inków położona w 
Andach peruwiańskich, w pobliżu miasta Cusco, stanowiła niegdyś 
rdzeń imperium Inków. Została utworzona przez rzekę Urubamba i jej 
dopływy. W dolinie znajduje się szereg stanowisk archeologicznych 
związanych z kulturą inkaską.

Tego dnia goście zwiedzą stanowisko archeologiczne Sacsayhuaman 
oraz Living Museum of Awanakancha.

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

Dzień 9. Sacred Valley
Po śniadaniu wizyta w ruinach inkaskich w Moray. Następnie goście 
zwiedzą Maras, z jego skomplikowaną siecią nawadniania, która 

Dzień 1. Lima
Nasz przedstawiciel powita gości na lotnisku i prywatnym 
samochodem zabierze ich do hotelu Belmond Miraflores Park, w 
którym zatrzymają się na kolejne 3 noce. Początek dnia przeznaczony 
jest na odpoczynek po podróży. Pod wieczór zorganizujemy gościom 
przejazd na kolację w słynnej restauracji Astrid & Gaston (kolacja 
płatna na miejscu).

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

Dzień 3. Lima
Dalszy ciąg zwiedzania Limy. Goście zobaczą Larco Herrera Muzeum, 
gdzie znajduje się największa na świecie prywatna kolekcja dzieł 
sztuki prekolumbijskiej, stare fragmenty statków pochodzące nawet

 przed kilku tysięcy lat i wiele innych fascynujących zabytków. Przy 
muzeum znajdują się również piękne ogrody, gdzie warto zrobić 
przerwę na lunch.

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

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

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

Skarby Inków & Jezioro Titicaca
Peru w 18 dniPeru 
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następnie odwiedzą między innymi katedrę w stylu renesansowym 
oraz Coricancha (świątynię Słońca). W programie kolacja w MAP Cafe 
(w cenie).

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

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

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

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

powstała w czasach preinkaskich. Lunch w Casa de Barro, gdzie 
można delektować się najlepszymi daniami regionalnymi. Następnie 
goście odwiedzą Small Sacred Valley Village, w której poznają 
historie o życiu tutejszych mieszkańców przed setkami lat. To miejsce 
leży poza utartymi szlakami, więc raczej nie spotyka się turystów.

Dzień 10. Sacred Valley – Machu Picchu
Tego dnia gości czeka jedna z najbardziej niezwykłych i luksusowych 
podróży. Z Sacred Valley udadzą się do Machu Picchu luksusowym 
pociągiem Belmond Hiram Bingham, który oferuje najwyższy poziom 
luksusu – najlepszą obsługę i najwykwintniejsze jedzenie. Powoli 
dolina Sacred zmieni się w bujne, zielone krajobrazy andyjskich 
wiosek. Po przyjeździe zwiedzanie Machu Picchu. Zakwaterowanie 
w hotelu Belmond Sanctuary Lodge Machu Picchu (w opcji ze 
śniadaniami, obiadami i kolacjami) na 2 noce.

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

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

Dzień 13. Cusco
Goście zwiedzą jedno z najpiękniejszych miast w Peru – Cusco. 
Zwiedzanie rozpoczną od Plaza de Armas w centrum miasta, 

Peru 
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widokowy znajdujący się na 52. piętrze budynku Roppongi Hills Mori 
Tower, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na Tokio. 

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

Dzień 5. Tokio – Takayama
O poranku goście zostaną przewiezieni na stację kolejową, gdzie 
wsiądą do superszybkiego pociągu Shinkansen (zwanego bullet 
train, czyli pociąg pocisk) do Nagoi. Po przesiadce odbędą podróż 
przez malownicze Alpy Japońskie do miasta Takayama. Słynie 
ono z  festiwali, najpiękniejszych i najbardziej kolorowych imprez 
kulturalnych w Japonii, połączonych ze wspaniałą paradą wozów 
dashi, to znaczy drewnianych jeżdżących platform. Goście odwiedzą 
muzeum Yatai Kaikan, gdzie wystawione są najpiękniejsze platformy, 
prawdziwe dzieła sztuki. Nocleg w Wanosato, tradycyjnej gospodzie 
(ryokan) oferującej 8 luksusowych pokoi w japońskim stylu.

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

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

Dzień 1. Tokio
Goście zostaną powitani przez anglojęzycznego przewodnika na 
międzynarodowym lotnisku Narita i przewiezieni do luksusowego 
hotelu Mandarin Oriental. Po zakwaterowaniu czas wolny. 

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

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

Samuraje, gorące źródła i gejsze
Japonia w 12 dniJaponia
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np. do Nara, starożytnej stolicy Japonii. Do najciekawszych atrakcji 
miasta należą Park Nara, po którym swobodnie biegają tysiące 
jeleni, i  świątynia Tōdai-ji, uważana za największy drewniany 
budynek świata. Inną ciekawą propozycją jest całodniowa wycieczka 
do  Arashiyamy. Otoczona piękną naturą miejscowość stanowi 
doskonałe miejsce na odpoczynek od miejskiego zgiełku. Goście 
mogą tu spacerować po bambusowym lesie, jednym z trzech 

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

Dzień 9. Yamashiro – Kioto
Po śniadaniu goście zostaną wykwaterowani z hotelu i udadzą się 
na stację kolejową Kaga Onsen, skąd wyruszą do Kioto. Półdniowe 
zwiedzanie miasta rozpocznie się na zamku Nijo. Następnie 
goście odwiedzą świątynie Kinkaku-ji oraz Ryoan-ji, która 
słynie z przepięknego kamiennego ogrodu. Po południu zostaną 
zakwaterowani w hotelu The Ritz-Carlton Kyoto. 

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

Dzień 11. Kioto
W tym dniu goście będą relaksować się albo zwiedzać Kioto 
na własną rękę. Mogą też wybrać całodniową wycieczkę fakultatywną, 

Japonia

największych w Japonii, odwiedzić świątynię Adashino Nenbutsu- 
-ji, w której znajduje się 8 tys. kamiennych posągów Buddy, a także 
świątynię Otagi Nenbutsu-ji, gdzie podziwiać można 1200 figur 
Rakan. Powrót do Kioto na nocleg. 

Dzień 12. Kioto – Osaka
Po wykwaterowaniu z hotelu goście przewiezieni zostaną na lotnisko 
Osaka-Kansai, skąd odlecą do kraju.

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

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

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

Dzień 7. Hampi
Ten dzień goście rozpoczną od zwiedzania Centrum Pałacowego 
w  Hampi, w skład którego wchodzą budynki administracyjne oraz 
świątynie ściśle związane z rodziną królewską. Goście zobaczą tu 

Dzień 1. Hajdarabad 
Przylot do Hajdarabadu nastąpi wczesnym rankiem. To stolica 
południowoindyjskiego stanu Telangana znana z wielowiekowej 
historii, bogatej kultury i wyśmienitego jedzenia. Zakwaterowanie w 
hotelu (Taj Krishna, Taj Falaknuma Palace, Radisson Blu lub Marriott) 
i czas wolny na  odpoczynek po podróży. Wieczorem zwiedzanie 
Hajdarabadu, zwanego także miastem nizamów*. 

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

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

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

Pałace, świątynie i dżungla
Indie Południowe w 19 dniIndie
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Dzień 14. Kabini
O poranku goście wyruszą nad malowniczą rzekę Kabini. W lasach 
otaczających Kabini podziwiać można wiele gatunków egzotycznych 
roślin i zwierząt. Zakwaterowanie w hotelu Orange County Kabini 
i lunch, a wieczorem romantyczny rejs o zachodzie słońca.

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

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

Dzień 17.—18. Mysuru
Rano goście wyruszą do Mysuru. Po zakwaterowaniu w hotelu 
będą mieli chwilę na odpoczynek po podróży. Wieczorem zostaną 

m.in. świątynię Kriszny, pałac Lotus Mahal, stajnie dla słoni, świątynię 
Hazara Rama. Lunch w hotelu. Po południu goście przepłyną rzeką 
Tunghabharda do kompleksu świątynnego Vittala.

Dzień 8. Hampi
Po śniadaniu goście udadzą się na bazar, a następnie zobaczą 
świątynię Wirupaksza i inne zabytki położone w okolicy. Lunch 
w  hotelu. Po południu wizyta w Muzeum Kamalapuram, a później 
podziwianie zachodu słońca ze wzgórz Matanga.

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

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

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

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

Dzień 19. Bengaluru
Po przejechaniu 135 km goście dotrą do Bengaluru – tętniącej życiem 
stolicy Karnataki. Zakwaterowanie w hotelu Oberoi Bengaluru, Taj 
West End lub Leela Palace. Wieczorem zwiedzanie miasta i kolacja.

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

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

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

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

Dzień 9. Katmandu – Pokhara
Tego dnia po śniadaniu goście udadzą się na lotnisko, skąd odlecą 
do  miejscowości Pokhara, nazywanej „Klejnotem Himalajów”. 

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

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

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

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

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

Podniebne królestwa Himalajów
Bhutan, Nepal i Tybet w 15 dniHimalaje
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Zwiedzanie rozpocznie się przy wodospadzie Devis. Spływająca 
woda formuje tu podziemny tunel, a następnie przepływa przez 
jaskinię Gupteshwor Mahadev, która jest jedną z najdłuższych w 
Nepalu. Goście zwiedzą także Międzynarodowe Muzeum Gór, a po 
lunchu pojadą do hotelu, gdzie będą mieli czas na wypoczynek. 
Zakwaterowanie w Tiger Mountain Pokhara Lodge. 

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

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

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

Dzień 13. Lhasa
Goście zobaczą prawdziwy architektoniczny klejnot – Pałac Potala, 
który stanowi siedzibę Dalajlamy, duchowego przywódcy Tybetu, 
od VII w. Potem udadzą się do Norbulingka, pałacu położonego nad 

rzeką Kyichu i otoczonego największym w Tybecie parkiem. Jego 
nazwa w dosłownym tłumaczeniu znaczy „Ogród Skarbów”. Znajduje 
się tu wiele kapliczek, fontann oraz wspaniałych okazów kwiatów 
i drzew. Goście odwiedzą także Dżoghang (Dom Pana), najstarszą 
i najbardziej czczoną buddyjską świątynię w Tybecie, a  później 
przespacerują się ulicą Barkhor przez stare miasto. 

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

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

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

Himalaje
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wodospad Sipiso Piso. Po przyjeździe do Parapat, małego miasteczka 
na brzegu jeziora Toba, goście popłyną promem na wyspę Samosir, 
zamieszkaną przez plemię Batak. Zakwaterowanie w  wybranym 
hotelu na wyspie. 

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

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

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

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

Dzień 8. Yogyakarta – Prambanan 
Dzień rozpocznie się zwiedzaniem Yogyakarty. Goście zobaczą pałac 
sułtański Kraton, który stanowi przykład tradycyjnej jawajskiej 
architektury pałacowej. Potem przejdą do Wodnego Pałacu, obejrzą 

Dzień 1. Medan
Po przylocie do międzynarodowego portu lotniczego Kualanamu 
goście powitani zostaną przez przedstawiciela Luxury Travel 
i  rozpoczną zwiedzanie miasta. Zobaczą m.in. pałac sułtana Deli-
-Maimoon oraz Masjid Raya, największy meczet w Medanie. 
Zakwaterowanie w hotelu na następne 2 noce.

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

Dzień 3. Wodospad Sipiso Piso – Parapat – wyspa Samosir
Po śniadaniu goście wyruszą w podróż nad jezioro Toba, jedno 
z  najgłębszych i największych jezior kraterowych na świecie. 
Po  drodze zatrzymają się w wiosce Dokan, gdzie znajduje się 

Indonezyjska mozaika
Sumatra – Jawa – Sulawesi – Bali, 16 dniIndonezja
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niezwykły podziemny meczet Masjid Bawah Tanah i zwiedzą 
muzeum Sonobudoyo. Po lunchu zostaną przewiezieni do kompleksu 
świątynnego z IX w. w Prambanan. Znajdują się tam m.in. trzy główne 
świątynie poświęcone bogom należącym do hinduistycznej trójcy. 

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

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

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

Dzień 12. Toraja
Kolejny dzień na wyżynie Toraja. W Batutumonga goście podziwiać 
będą niepowtarzalne widoki na Rantepao i liczne doliny. W miejscu 
pochówku Lokomata zobaczą kamienne groby wyryte w skale. 
Ostatnim przystankiem będzie Pallawa, główny ośrodek tkactwa 
w Rantepao. Powrót na kolację do hotelu w Tana Toraja. 

Dzień 13. Makassar – Denpasar – Sanur
Tego dnia goście ruszą w drogę powrotną do Makassar. W przerwie 
podróży podany zostanie lunch. Z lotniska w Makassar odlecą 
do  Denpasar na  wyspie Bali. Przedstawiciel Luxury Travel powita 

gości po  przylocie na lotnisko Ngurah Rai i zabierze ich do 
miejscowości Sanur. Zakwaterowanie w wybranym hotelu.

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

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

Dzień 16. Sanur
Czas wolny o poranku, potem wykwaterowanie z hotelu i przejazd 
na lotnisko.

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

Indonezja
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Przykładowa trasa motocyklowa:

Dzień 1.
Dzień wolny w Kuala Lumpur, nocleg w Villa Samadhi.

Dzień 2.
Podróż do chłodnego i zielonego regionu Cameron Highlands, gdzie 
goście odwiedzą górską stację położoną w sąsiedztwie plantacji 
herbat i truskawek. Noc goście spędzą w butikowym ośrodku 
urządzonym w stylu Tudorów. 

Dzień 3. 
Zwiedzanie jaskiń Perak i Ipoh i przejazd do miasta z pełną uroku 
kolonialną architekturą, która przypomina XIX stulecie. Następnym 
punktem podróży jest królewskie miasto Kuala Kangsar. Dalsza 
podróż prowadzi przez aleję Leggong wpisanej na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Na wyspie Penang goście obejrzą zachód 
słońca, które zanurza się w cieśninie Malakki. Noc w zabytkowym 
butikowym hotelu. 

Dzień 4.
Dzień relaksu w George Town, które również znajduje się na Liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Warto udać się na spacer po 
mieście lub wybrać się w góry, gdzie znajduje się wiele plantacji 
owoców. 

Dzień 5. 
Powrót na kontynent najdłuższym mostem południowo-wschodniej 
Azji i przejazd na południe w kierunku wysp nad cieśniną Malakka. 
Następnym przystankiem w podróży jest wyspa Pangkor Laut, którą 
Luciano Pavarotti nazwał rajem.

Dzień 6. 
Tego dnia droga powiedzie przez pola ryżowe i wioski rybackie z 
przystankami w zabytkowych chińskich świątyniach. Kuala Selangor 
i Sekinchan. Powrót do Villa Samadhi.

Malezja to federacja stanów rządzona przez króla i dziewięciu 
sułtanów, którą charakteryzują setki rajskich wysp i gęste tropikalne 
lasy opadające ku malowniczym wybrzeżom południa Półwyspu 
Malajskiego. Malezja to połączenie atmosfery Dalekiego Wschodu, 
przyrody pobliskiej Oceanii, futurystycznych miast takich jak Kuala 
Lumpur z niebosiężnymi wieżami Petronas Twin Towers.

Oferujemy Państwu nietypowy sposób odkrywania tego 
przepięknego kraju podczas tygodniowych lub 10 dniowych wypraw 
motocyklami typu BMW GS, podczas których będą Państwo mieli 
okazję poznać ten cudowny kraj robiąc to co lubicie najbardziej – 
podróżując jednośladem. Nowe motocykle ze stajni BMW sprawią, że 
bez zmęczenia pokonacie Państwo setki kilometrów.

Doświadczeni przewodnicy pokażą Państwu najlepsze trasy, skąd 
będzie możliwość podziwiania cudownych widoków, a przede 
wszystkim, zadbają o Państwa komfort i bezpieczeństwo. Na trasie 
znajdziemy między innymi zabytki wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO czy przepiękne, dziewicze tereny, które zabiorą 
nas myślami daleko od cywilizacji. 

Podczas wyprawy będą Państwo zakwaterowani w unikatowych, 
butikowych hotelach o wysokim standardzie sprzyjającym relaksowi 
po całym dniu jazdy. 

Oprócz wypraw motocyklowych oferujemy również wyprawy 
samochodami typu SUV. 

Jednośladem przez herbaciane wzgórza
Malezja motocyklemMalezja
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Cena za osobę, bez przelotów:

1 uczestnik 
• z przewodnikiem - 3600 $
• bez przewodnika - 2650 $

2 uczestników 
• z przewodnikiem - 3050 $
• bez przewodnika - 2650 $

3 uczestników 
• z przewodnikiem - 2900 $
• bez przewodnika - 2650 $

4 uczestników 
• z przewodnikiem - 2800 $
• bez przewodnika - 2650 $

Cena wycieczki z przewodnikiem zawiera:
• motocykl, akcesoria, sprzęt do jazdy;
• opłaty drogowe i paliwo;
• 6 noclegów ze śniadaniami;
• wymienione przejazdy;
• usługi profesjonalnego przewodnika;
• 6-proc. podatek (GST TAX);

Cena nie zawiera:
• obiadów, kolacji, napojów 
• ubezpieczenia podróżnego

Cena wycieczki bez przewodnika zawiera:
• motocykl, akcesoria, sprzęt do jazdy
• opłaty drogowe i paliwo
• 6 noclegów ze śniadaniami
• wymienione przejazdy
• nawigację GPS z zaprogramowaną  

wcześniej trasą
• nawigowaną wycieczkę po Kuala Lumpur  

pierwszego dnia
• 6-proc. podatek (GST TAX)

Cena nie zawiera:
• obiadów, kolacji, napojów 
• ubezpieczenia podróżnego
• opłat drogowych i paliwa
• biletów wstępu i opłat parkingowych

Malezja
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Inny wymiar luksusu z Luxury Travel



J EDNO ŻYCIE
WIELE DRÓG REALIZACJ I

Sprawdź nieznane www.rrmc-warszawa.pl
Lub zadzwoń do nas +48 22 541 14 21.

Rolls-Royce Motor Cars Warszawa
Ul. Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa

+48 22 541 14 21   www.rolls-roycemotorcars-warszawa.pl

Zużycie paliwa: Cykl miejski: 508-497g/km; 12.6-12.9mpg / 22.4-21.9 / 100km. 
Cykl pozamiejski: 250-248g/km; 25.7-25.9mpg / 11.0-10.9 l /100km. 

Cykl mieszany: 18.8mpg / 15.0 l /100km. Emisja CO2 (cykl mieszany): 341g/km. 
*Wstępne dane jeszcze nie potwierdzone, mogą ulec zmianie. Liczby uzyskuje się w standardowym cyklu testowym.

Wartości uzyskano w standardowym cyklu testów. Służone do porównywania pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskanych podczas rzeczywistej jazdy.© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2018. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.

15918_RR_Cullinan_Warsaw_Ad_A4 Lscape_ART.indd   1 16/08/2018   10:22
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To od Was zależy tempo podróży, a nasi doświadczeni przewodnicy 
zabiorą Państwa w najciekawsze miejsca i podzielą się informacjami. 
Kraj Ludwika XIV skrywaj w sobie mnóstwo zabytków i bardzo 
ciekawą historię. 

Szampania, riwiera francuska, Dolina Loary… to tylko niektóre 
z  miejsc, które mogą Państwo zobaczyć. Oferujemy wiele tras, od 
dwóch do ośmiu dni. 

Do wyboru szeroki wachlarz motocykli: BMW Nine T, Bonneville 
t120, BMW 1200 GS, Harley-Davidson Heritage Softail/ Road King/ 
Electra Glide, BMW 1600 GTL, Yamaha 250 WR.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową trasą.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ekscytujące wycieczki 
motocyklowe po Francji. 

Od tras off-roadowych, przez kręte, wymagające wąskie drogi, 
po bardziej łagodne dla mniej zaawansowanych motocyklistów. 
Niezależnie od tego czy jadą Państwo ze znajomymi, czy podróżują 
samotnie, przygotujemy program odpowiadający Państwa 
preferencjom i umiejętnościom. 

Odkrywanie Francji jeszcze nigdy nie było tak pasjonujące! 
Przepiękne trasy Lazurowego Wybrzeża, historyczne regiony 
Normandii czy Burgundii czy wreszcie miejscowość Cognac, gdzie 
będą Państwo mogli poznać sekrety powstawania trunku o tej samej 
nazwie. 

Od kanału La Manche po Pireneje
Francja motocyklemFrancja
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Dzień 7. Wersal – Paryż 
Dzień relaksu podczas krótkiej przejażdżki. Zwiedzanie Paryża, 
wieża Eiffla, Champs Elysées, Place de la Concorde, Luwr, wzgórze 
Montmartre i bazylikę Sacré-Cœur, Panteon, Tuileries, mostem Pont 
des Arts.

1400 km podróży przez najpiękniejsze miejsca Francji to niezwykłe 
wrażenia i wspaniałe wspomnienia.

Przykładowa cena na trasie 1400 km
od 3650 € z motocyklem 
od 1825 € pasażer
Cena zawiera przejazdy z lotniska, zakwaterowanie w 
hotelach (min. 3* w pokoju dwuosobowym) – trzy posiłki 
dziennie, plan podróży, opieka przewodnika, samochód 
wsparcia, transport bagaży, paliwo, bilety wstępów itd.

Cena nie zawiera przelotów, napojów oraz świadczeń 
niewymienionych wyżej.

Dzień 1. Paryż – Chambord – Blois (ok. 180 km)
Po zapoznaniu się z motocyklami goście wyruszają w drogę przez 
ziemię królów. Salutują Ludwikowi VIII w Wersalu, a następnie jadą 
przez L’Eure, La Beauce i la Sologne do Chevreuse. Na trasie będzie 
okazja zobaczyć wiele zabytków i wiosek, które wyglądają tak, jakby 
czas się w nich zatrzymał. Miasto Chambord szczyci się jednym z 
największych ogrodzonych parków w Europie. To ziemia Franciszka I. 
Nocleg w Królewskim Mieście Blois. 

Dzień 2. Blois – Coulon (250 km)
Dolina Loary, a w niej pałac Chaumont, następnie Amboise 
i rezydencja, w której żył i zmarł Leonardo da Vinci. Po dojeździe do 
Saumur będzie okazja skosztować słynnych win z Doliny Loary oraz 
Bourgueil.

Dzień 3. Coulon – Saint-Emilion (ok. 200 km)
Tego dnia goście odkrywać będą moczary w rezerwacie Marais 
Poitevin. Następnie kierują się się ku Abbaye de Fontevraud 
przypominającego wpływ Kościoła na królów, ludzi i… wino. 
Podążając w wakacyjnym tempie wzdłuż rzeki Deux Sevres, natykają 
cuda rezerwatu na imponujących 18 tys. hektarów. Na zakończenie 
pełnego wrażeń dnia kolacja i lampka wina, a w tle nasze motocykle. 

Dzień 4. Saint-Emilion – Ile de Re (220 km)
Podczas wycieczki do miasta Cognac, od którego pochodzi nazwa 
wykwintnego trunku, goście zobaczą niekończące się winnice. Z 
rodzących się tam winogron wytwarzany jest koniak. Okazja poznania 
jego historii i sekretów producentów. Przepiękna architektura miasta 
i wyśmienite lokalne potrawy. Do Saint-Emilion  goście dojadą pełni 
energii i z uśmiechami na twarzach. 

Dzień 5. Ile de Re – Angers (210 km)
W regionie Bordeaux jest wiele do odkrycia. Od Route des Grands 
Crus przez Chateau Margaux do Saint-Estephe droga wiedzie wzdłuż 
plantacji winorośli. Właściciele winnic chętnie witają gości, są otwarci 
i dzielą się swymi sekretami. Następnym przystankiem będzie Royan, 
gdzie gdzie Żyronda prowadzi wody Garonny i Dordogne do Zatoki 
Biskajskiej. W Charente Maritime na kolację ostrygi i Pineau. 

Dzień 6. Angers – Wersal (240 km)
Winnice zostają w tyle i goście żegnają Angers. Wjeżdżamy do 
departamentu Sarthe chlubiącego się 24 godzinnym wyścigiem 
Le Mans . W planie spacer urokliwymi uliczkami Starego Miasta z 
budynkami zdobionymi drewnem i małymi restauracjami. Okazja 
spróbowania także innego lokalnego specjału – boudin. Następnie 
przejazd przez rezerwaty natury Perche i Orne. To region, gdzie 
hodowane są konie lokalnej rasy, olbrzymie perszerony. Na koniec 
Wersal – piękny pałac, park i królewskie miasto.

Francja
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Goście zatrzymają się w najlepszych hotelach, będą odwiedzać 
najsłynniejsze restauracje. I samodzielnie prowadzić najnowsze 
modele sportowych samochodów, z Ferrari na czele!

Samochody w ofercie:

• Aston Martin DB11 James Bond Style  
(na specjalne zamówienie);

• Dallara Stradale  
(na specjalne zamówienie);

• Elektryczna, 700-konna Tesla model S P100D  
(na specjalnie zamówienie);

• Nowe Ferrari Portofino;
• Ferrari 488 Spider;
• Ferrari 488 GTB;
• Ferrari California T;
• Ferrari 458 Speciale;
• Ferrari 458 Spider.

Luxury Travel proponuje klientom nowe i oryginalne formy 
podróżowania. Włochy za kierownicą Ferrari to połączenie 
absolutnego luksusu z przeżyciami w stylu popularnej gry 
komputerowej Gran Turismo. „The Ferrari Tour of Italy” jest 
ekscytującą podróżą dookoła Włoch w jednym z najnowszych modeli 
Ferrari. 

Zapierająca dech w piersiach sceneria, wspaniałe jedzenie, a także 
spotkania z ludźmi z wielką pasją – trudno wyobrazić sobie wyprawę z 
większą liczbą atrakcji. Podróże, które oferujemy, stanowią doskonały 
sposób, by zasmakować włoskiego stylu życia. Każda przejażdżka 
jest okazją poznania wspaniałej włoskiej sztuki i architektury, mody, 
gastronomii i pięknych krajobrazów, a kierujący wyprawą dopilnuje, 
by potrzeby biorących w niej udział zostały w pełni zaspokojone.

Luxury Travel nie tylko wypożycza klientom samochody marki Ferrari, 
ale przede wszystkim pozwala im poznać Włochy w komfortowych 
warunkach, pod opieką wysoko wykwalifikowanej obsługi. 

Włochy za kierownicą Ferrari
WłochyWłochy



Włoskie jeziora za kierownicą najnowszego Ferrari
Mediolan & jezioro Como, 4 dni / 3 noce
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Cena zawiera: 
• 2 dni jazdy samochodem marki Ferrari;
• wprowadzenie i nauka jazdy;
• zakwaterowanie na 3 noce w wymienionych hotelach;
• obsługa podczas całej podróży;
• ubezpieczenie;
• obiad w Villa Serbelloni w Belaggio (bez napojów) ;
• obiad w restauracji Umbria (bez napojów);
• przejazdy wymienione w programie;
• usługi fotografa podczas podróży.

Cena nie zawiera:
• kosztów paliwa;
• posiłków i napojów niewymienionych wcześniej.

Dzień 1. Mediolan
Z międzynarodowego lotniska w Mediolanie goście zostaną 
przewiezieni Mercedesem klasy S do hotelu Four Seasons (5*). 
Tego popołudnia będą mieli czas wolny na zakupy w światowej 
stolicy mody lub wycieczkę z przewodnikiem po Mediolanie (na 
życzenie). Kolacja w wykwintnej restauracji Il Luogo di Aimo e Nadia 
(2* Michelin). 

Dzień 2. Odkrywanie jeziora Maggiore – do 200 km za kierownicą 
Przejazd do punktu, z którego po krótkim, lecz treściwym szkoleniu, 
mającym na celu zapoznanie się z pojazdami, goście wyruszą w 
stronę jeziora Maggiore. Prowadzeni przez pilota wycieczki za 
kierownicą Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio będą rozkoszować się 
wyjątkowymi maszynami w niepowtarzalnej scenerii. 

Po dotarciu do Stresa goście zostaną zakwaterowani w luksusowej 
Villi Aminta 5*. Na życzenie rejs prywatną łodzią i obiad na Wyspach 
Bormejskich.
Kolacja i nocleg w Villi Aminta. 

Dzień 3. Jezioro Como – do 200 km za kierownicą
Pilot wycieczki pokaże najbardziej urokliwe miejscowości na drodze 
do jeziora Como. Widoki na trasie zapierają dech w piersiach nawet 
tym podróżnikom, którzy zobaczyli niejedno. 
Postój w Lecco, miejscowości, która zainspirowała Alessandra 
Manzoniego do napisania powieści „Narzeczeni”. 

Obiad w Belaggio. Po południu goście dotrą do Cernobbio, miasteczka 
z mnóstwem luksusowych willi. W jednej z nich – o nazwie Villa 
d’Este 5* – zjedzą kolację i spędzą noc.

Dzień 4. Arrivederci Italia!
Na życzenie wycieczka z przewodnikiem w Mediolanie, czas wolny 
na zakupy lub zwiedzanie Cernobbio. Po obiedzie goście zostaną 
przewiezieni mercedesem klasy S na lotnisko w Mediolanie. 

Cena za wypożyczenie 1 samochodu dla 2 osób: 14 500 € 

Uwaga! Za każde Ferrari pobierany jest depozyt 10 000 €.

Włochy
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One&Only The Palm
Palma Jumeirah, Dubaj

Hotel położony wśród pięknych ogrodów i kaskadowych fontann, 
zapewniający relaks, a zarazem dostęp do fantastycznej metropolii. 
Stanowi enklawę na końcu zachodniego półksiężyca Palmy Jumeirah, 
w odległości 450 m od odludnej plaży. Zakwaterowanie cechuje się 
mieszanką mauretańskiej i andaluzyjskiej architektury. Doskonałe 
posiłki serwuje lokal STAY, którego twórcą jest, nagrodzony gwiazdką 
Michelin, szef Yannick Alléno. Inny lokal, 101 Dining Lounge and 
Bar, został uznany w 2013 r. jako „Best European Restaurant” przez 
portal Time Out Dubai. Goście mogą zrelaksować się w ogromnym 
basenie (850 mkw.), odwiedzić pobliskie, znane pola golfowe PGA 
lub uczestniczyć w wycieczkach na pustynię (czekają tam na nich 
m.in. safari pojazdami terenowymi, jazda na wielbłądzie i surfowanie 
na wydmach). Panoramą Dubaju można nacieszyć się podczas rejsów 
tradycyjną, drewnianą łodzią dhow. Zabiegi oferowane przez Guerlain 
Spa uzupełnią manikiur i pedikiur, proponowane przez specjalistów, 
wyszkolonych przez znanego podiatrystę, Bastiena Gonzaleza. 

Najważniejsze udogodnienia: 94 pokoje, apartamenty i wille; 
5 lokali gastronomicznych; basen z kontrolowaną temperaturą, klub 
dla dzieci KidsOnly, lokalne wycieczki (za opłatą), organizacja wesel 
i imprez; centrum fitnessu, pola golfowe w pobliżu, tenis, sporty 
wodne; Guerlain Spa at One&Only The Palm, PEDI:MANI:CURE 
Studio by Bastien Gonzalez, Hair Salon by Alexandre Zouari.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 2565 $
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Emiraty Arabskie



One&Only Royal Mirage
Plaża Jumeirah, Dubaj

W metropolii, gdzie tradycja spotyka nowoczesność, na plaży 
Jumeirah i pośród 26 ha oazy z bujnymi ogrodami czeka stylowe 
sanktuarium, które ma kilometr własnego wybrzeża z plażą i składa 
się z 3 obiektów. W The Palace można odetchnąć dzięki pokojom 
z widokiem na morze i spacerom wśród zadbanych ogrodów. 
Orientalna, symetryczna architektura, fontanny i ścieżki w The 
Arabian Court pozwalają cofnąć się w czasie. W końcu Residence 
& Spa to obiekt należący do grupy Leading Hotels of the World. 
Jego rezydencje w stylu arabskim są skierowane do najbardziej 
wymagających gości. Warto zarezerwować wycieczki na pełną 
tajemnic pustynię poza miastem (można tam np. jeździć na nartach 
po zboczach czerwonych wydm w regionie Margham). Godna uwagi 
jest wyprawa w karawanie wielbłądów do ogrodów miasta Al-Ajn. 

Najważniejsze udogodnienia: 3 obiekty: The Palace, Arabian Court, 
Residence & Spa (w sumie 451 pokoi i apartamentów oraz 1 willa); 9 
restauracji i 6 barów; 4 baseny z kontrolowaną temperaturą, basen 
dla dorosłych, klub dla dzieci KidsOnly, lokalne wycieczki (płatne 
dodatkowo), organizacja wesel i imprez; centrum fitnessu, tenis, 
motorowe i niemotorowe sporty wodne, w pobliżu pola golfowe, 
sandsurfing; One&Only Spa, Hair Salon by Alexandre Zouari, 
PEDI:MANI:CURE Studio by Bastien Gonzalez.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1505 $
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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
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1135 $

Atlantis The Palm
Palm Jumeirah, Dubaj



One&Only Le Saint Géran
Pointe de Flacq

Legendarny One&Only Le Saint Geran to prawdziwa perła 
hotelarstwa. Otacza swoich gości olśniewającym splendorem i 
niebywałą gościnnością. Świeżo otwarty, po generalnym remoncie, 
oferuje pokoje z dostępem do bujnych ogrodów lub widokiem na 
ocean, apartamenty z dużymi balkonami lub tarasami oraz 1 willę 
z widokiem na Ocean Indyjski. Restauracje serwują dania na bazie 
produktów organicznych, grillowane owoce morza oraz potrawy 
kuchni azjatyckiej i międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają piękna 
piaszczysta plaża na końcu półwyspu Belle Mare oraz podgrzewane 
baseny. Dzięki centrum nurkowemu PADI można uzyskać certyfikat i 
odwiedzić rafy koralowe niedaleko wraku Le Saint Géran. W okolicy 
panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Dla 
dzieci (3—11 lat) oraz młodzieży (11—17 lat) przygotowano osobne 
programy rozrywkowe. Spa oferuje zabiegi inspirowane lokalnymi, 
maurytyjskimi tradycjami i indywidualne terapie. 

Najważniejsze udogodnienia: 142 pokoje i apartamenty oraz 
1 willa; 5 restauracji i 3 bary; 3 podgrzewane baseny, klub dla dzieci 
KidsOnly, klub dla młodzieży One Tribe, wycieczki lokalne; joga, 
fitness, tenis, minigolf, piłka nożna, zumba, kajakarstwo, snorkelling, 
windsurfing, rowerki wodne, paddle boarding, narty wodne, 
nurkowanie z akwalungiem, żeglowanie, łowienie głębokomorskie, 
łucznictwo, siatkówka, jazda na rowerze, jogging; One&Only Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1790 €
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One&Only Reethi Rah
Północny Atol Malé

Wielokrotnie nagradzany obiekt, który znalazł się na liście Top 100 
Hotels in the World 2018. Zajmuje 44 ha wzdłuż 6-kilometrowego 
odludnego wybrzeża i ma dostęp do 12 uroczych plaż. Warto wybrać 
się na rejsy na pokładzie tradycyjnej łodzi dhoni, podczas których 
będzie czas na nurkowanie, pikniki lub naukę dawnych metod 
połowu ryb. Nurkowie docenią możliwość eksploracji „nieodkrytych” 
miejsc. Widoczność w okolicznych wodach sięga 50 m, a odwiedziny 
we wrakach statków lub na tętniących życiem rafach koralowych na 
pewno zapadną w pamięć. Płytkie wody wokół południowego Atolu 
Ari są domem dla rekina wielorybiego. Tę przyjazną i największą 
rybę na świecie można zobaczyć podczas wypraw nurkowych. 

Najważniejsze udogodnienia: 122 wille; 6 restauracji i 3 bary; 
basen rodzinny, basen dla dzieci, basen dla dorosłych, możliwość 
organizacji prywatnych posiłków, kluby dla dzieci i młodzieży (w 
tym KidsOnly i One Tribe), centrum sportów wodnych, lokalne 
wycieczki hydroplanem lub łodzią dhoni (za dodatkową opłatą), 
organizacja wesel i imprez; snorkelling, nurkowanie z akwalungiem, 
kajaki, rowerki wodne, windsurfing, skutery wodne, narty wodne, 
flyboarding, tenis, piłka nożna, joga i medytacja, centrum fitnessu, 
łowienie dużych okazów ryb; One&Only Spa, Pedi:Mani:Cure Studio 
by Bastien Gonzalez, One&Only Hair Salon, Barber & Blade by 
One&Only™.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 5175 $
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Amanyara
Wyspa Providenciales, Wyspy Turks i Caicos

Hotel leży na granicy morskiego parku narodowego Northwest 
Point przez wielu uznawanego za najlepsze miejsce do nurkowania, 
gdyż rafa o długości 27 km chroni północno-wschodnie wybrzeże 
wyspy Providenciales. Okolica jest idealna także do wędkowania. 
Można tu złowić m.in. albulę i marlina błękitnego. Hotel angażuje 
się w ochronę przyrody, dlatego funkcjonuje w nim Nature 
Discovery Centre, w którym zarówno dorośli, jak i dzieci  dowiedzą 
się wiele o lokalnym środowisku, np. o ochronie żółwi zielonych i 
szylkretowych. Goście mają okazję razem z przyrodnikami oznaczać 
te piękne zwierzęta. Od lutego do kwietnia w okolicy pojawiają się 
migrujące humbaki. Miłośnicy golfa mogą wybrać się do oddalonego 
o 35 min klubu The Providenciales Golf Club, który jest uznawany 
za jeden z 10 najlepszych na Karaibach. Z czekających na gości 
pawilonów i willi rozciąga się widok na park narodowy lub ozdobne 
stawy otoczone przez zadbane ogrody. W restauracjach serwuje się 
świeżo złowione ryby, takie jak lucjan czerwony, tuńczyk i grouper. 
Z zabiegów spa na szczególną uwagę zasługuje zabieg flotacyjny, 
który wspomaga oddychanie i pozytywnie oddziałuje na kręgosłup. 

Najważniejsze udogodnienia: 38 pawilonów i 20 willi; 2 restauracje 
i bar; basen, centrum fitnessu, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, 
boisko do siatkówki, ćwiczenia pilatesu i jogi, spa; centrum nauki, 
biblioteka, butik z lokalnymi dziełami sztuki, biżuterią i rękodziełem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 7930 $

Karaiby



Amanoi
Prowincja Ninh Thuan, Wietnam

Hotel Amanoi położony jest przy ustronnej plaży, na skraju Parku 
Narodowego Nui Chua, który należy do największych rezerwatów 
w Wietnamie. Rozpościerają się stąd wspaniałe widoki na Morze 
Południowochińskie oraz dziewiczą zatokę Vinh Hy. Wszystkie 
oferowane przez luksusowy hotel Amanoi wille i pawilony 
łączą współczesny styl z tradycyjnymi elementami architektury 
wietnamskiej i doskonale wtapiają się w otaczający je krajobraz. 
W pawilonach goście odnajdą mnóstwo przestrzeni i komfortowy 
taras, a w niektórych prywatny basen. Luksusowe rezydencje to z 
kolei doskonały wybór dla rodzin i grup przyjaciół. Prym w menu 
hotelowej restauracji wiodą świeże ryby dostarczane do hotelu 
codziennie, wprost z rybackiego kutra. Wykwintne dania stanowią 
doskonałe uzupełnienie każdego dnia oraz towarzyszących gościom 
spektakularnych widoków na zatokę i zielone wzgórza. 

Najważniejsze udogodnienia: 36 luksusowych pawilonów, willi 
i rezydencji; wykwintna restauracja i bar; biblioteka, 2 baseny, 
Beach Club, lekcje gotowania prowadzone przez hotelowych szefów 
kuchni, możliwość zorganizowania każdego rodzaju uroczystości 
od małych przyjęć po przyjęcia weselne; kompleksowe Aman Spa; 
centrum rekreacyjne z siłownią, studiem Pilatesu i pawilonem do 
jogi, dwa korty tenisowe; sporty wodne, żeglowanie katamaranem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3200 $
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Wietnam



Amanpuri
Thalang, Phuket

Hotel zachwyca położeniem na plantacji kokosów w zachodniej 
części wyspy Phuket i oferuje piękny widok na Morze Andamańskie. 
Z pawilonów i willi jest zaledwie kilka kroków do białej, piaszczystej 
plaży i wielu atrakcji sportowych. Hotel zapewnia m.in. uprawianie 
paddleboardingu, snorkellingu i kajakarstwa, pływanie rowerami 
wodnymi Schillera. Można też wynająć łódź i żeglować, łowić na 
głębokim morzu lub nurkować. Entuzjastów nurkowania jednak 
najbardziej zainteresuje okazja odwiedzenia takich miejsc jak 
wyspy Racha i Khai Nok oraz Shark Point, gdzie można spotkać 
rekina leopardziego, ukwiały i mureny. Poszukujący silnych wrażeń 
powinni popłynąć ok. 80 km na północ na wyspy Similan, które 
słyną z najpiękniejszych w regionie raf oraz bogactwa koralowców 
i ryb. Dla gości przygotowano pawilony z tarasami. Ze względu na 
położenie na zboczu mają piękne widoki, w niektórych są również 
baseny. W japońskiej restauracji można skosztować dań washoku 
(czyli prawdziwych dzieł sztuki). Ich przygotowywanie jest na 
tyle wyjątkowe, że tradycję tę chroni UNESCO. Spa oferuje cztery 
dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań programy 
wellness, które obejmują różne aspekty zdrowia. 

Najważniejsze udogodnienia: 85 pawilonów i willi; 5 restauracji 
i 2 bary; 27-metrowy basen główny, 20-metrowy basen sportowy, 
10-metrowy basen dla dzieci, możliwość uprawiania sportów 
wodnych, kort tenisowy, siłownia, ćwiczenia jogi i medytacja, spa; 
biblioteka; pola golfowe ok. 40 min jazdy od obiektu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3300 $
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Nazwa Amankila (Spokojne Wzgórze) świetnie oddaje atuty hotelu: piękne widoki i doskonałe położenie 
we wschodniej części Bali, ułatwiające poznanie dziedzictwa regionu. Blisko stąd m.in. do wybudowanego 
przez ostatniego radżę Karangasemu pałacu na wodzie w Ujung. Warto odkryć tajemnice świętych gór i 
wiosek ukrytych wśród pól ryżowych, w których czas się zatrzymał, a także odwiedzić pobliską świątynię 
Goa Lawah. Inne, ważne świątynie, Luhur Lempuyang i Besakih, również znajdują się w tym regionie. 
Hotel szczyci się klubem na plaży, w którym jest szeroki wybór sprzętu do uprawiania sportów wodnych, 
m.in. nurkowania, kajakarstwa i snorkellingu. Organizowane są rejsy, które stanowią okazję poznania 
podwodnego bogactwa regionu (Indonezja słynie z największej liczby gatunków koralowców i ryb na 
świecie). Hotelowe apartamenty, skryte w barwnym gąszczu plumerii i bugenwilli, usytuowano wysoko 
nad morzem, dzięki czemu roztacza się z nich piękny widok. Ich architektura nawiązuje do stylu pałacu 
w Ujung. Zabiegi w spa są zainspirowane tradycyjnymi technikami wschodniego Bali. Można zamówić ich 
wykonanie w zaciszu apartamentów, w pawilonie do masażu, na plaży lub na świeżym powietrzu. 

Najważniejsze udogodnienia: 34 wolno stojące apartamenty; restauracja; basen, sporty wodne, joga, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 2410 $

Amandari       Ubud, Bali

Apartamenty i wille hotelu zaprojektowano tak, aby przypominały tradycyjną balijską wioskę, z której 
łatwo dostać się do artystycznego serca Bali, miasta Ubud. Tam goście znajdą wiele galerii, muzeów 
i pałaców. Wioski położone w sąsiedztwie są natomiast znane ze snycerstwa, garncarstwa i wyrobów 
jubilerskich. Ponadto można tam poprosić lokalnego malarza o udzielenie lekcji. Z racji położenia 
na zboczach schodzących ku rzece Ayung, hotel poleca się miłośnikom trekkingu, którzy poszukują 
nieokiełznanej przyrody i nieodkrytych miejsc. Jest też świetną bazą wypraw szlakiem balijskich świątyń, 
np. do kompleksu świątynnego Pura Besakih. Po krótkim spacerze można trafić do parku The Taman 
Burung, gdzie żyje wiele okazów tropikalnych ptaków, a także warany z Komodo. Ponieważ hotel znajduje 
się na ziemiach uznawanych przez rdzenną ludność za święte, często przechodzą obok niego procesje 
religijne zmierzające do posągu kamiennego tygrysa postawionego na pamiątkę pobłogosławienia wioski. 
Rzeka Ayung kusi miłośników spływów, podczas których można podziwiać piękno dżungli. 

Najważniejsze udogodnienia: 32 apartamenty i wille; restauracja i bar; basen, siłownia, kort tenisowy, 
ćwiczenia jogi, spa; pawilon muzyczny, biblioteka, butik z galerią.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 2410 $

Amankila       Karangasem, Bali

Indonezja
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Ekskluzywny ośrodek Aman Villas at Nusa Dua leży w zacisznej okolicy na półwyspie Nusa Dua, 
w południowej części wyspy Bali. Wzorowane na tradycyjnej balijskiej architekturze wille rozrzucone są w 
ogrodach z basenami, otoczonymi aromatycznymi drzewami i palmami. Do ich wzniesienia wykorzystano 
lokalne drewno, trzcinę i kamień, a architektura została dopełniona dziełami rodzimych artystów. Każda 
willa została zaprojektowana wokół basenu i tarasu. Dwie sypialnie mieszczą się w głównym 2-piętrowym 
budynku z otwartą częścią dzienną, a dodatkowe pawilony sypialne rozrzucone są w ogrodach. Wille są 
obsługiwane przez całą dobę przez 2 lokajów i prywatnego szefa kuchni. 

Goście mogą surfować wzdłuż południowego wybrzeża Nusa Dua lub wynająć jedną z wielu łodzi, by 
odwiedzić pobliskie wyspy. Otoczona przez rafę koralowa niedaleka plaża z białym piaskiem to cudowne 
miejsce do nurkowania z rurką, pływania kajakiem i żeglowania. Z willami sąsiaduje narodowy klub golfowy 
Bali. Wokół ośrodka znajduje się wiele świątyń, a unikalne hinduskie dziedzictwo Bali jest obecne w całym 
ośrodku. W cudownej scenerii, w zaciszu i prywatności swojej willi można skorzystać z inspirowanych 
tradycją i kulturą balijską rozmaitych zabiegów Spa, od masaży po pilingi solne i okłady z glinki.

Przykładowa cena ze śniadaniami za willę z czteroma sypialniami
7 noclegów od 25 732 $

Amanwana       Wyspa Moyo, Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie

Wyspa Moyo, o powierzchni ponad 32 tys. ha, to miejsce, w którym niepodzielną władzę nad objętą ochroną 
dżunglą nadal sprawuje Matka Natura. Wyspę otacza turkusowe, pełne koralowców morze Flores. Przyjazny 
środowisku ośrodek zaprasza do namiotów rozbitych między lasem deszczowym a brzegiem. Goście 
zachwycą się florą i fauną na lądzie, a także pod wodą. Ekspedycje nurkowe i wycieczki snorkellingowe 
zapewniają ciekawe spotkania z przyrodą (morze Flores i jego rafy należą do najlepszych do tego miejsc 
w Indonezji). Wiele raf znajduje się blisko brzegu. W głębinach spotyka się żółwie, manty (czyli diabły 
morskie), karanksy, rekiny rafowe, ryby z rodziny ogackowatych, tuńczyki, mureny, szkaradnice i skrzydlice. 
Wśród wielu miejsc do nurkowania są zarówno głębokie, jak i nieco płytsze. Amanwana organizuje również 
wyprawy nocne. W dżungli kryją się różne cuda przyrody: naturalne baseny wapienne, wodospady i 
jaskinie. Jej sekrety goście poznają w czasie wędrówek lub wypraw samochodami terenowymi. Podczas 
wypraw na rowerach górskich można zobaczyć małpy, dziki i wiele gatunków ptaków. 

Najważniejsze udogodnienia: 20 namiotów w stylu safari; bar i restauracja przy plaży; centrum nurkowe, 
joga, sporty wodne, Jungle Cove Spa; biblioteka, sklep z pamiątkami.

Przykładowa cena ze śniadaniami, obiadami i kolacjami za 1 os. w luksusowym namiocie
7 noclegów od 2698 $

Aman Villas at Nusa Dua       Bali 

Indonezja
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PRIVATE JET

Cena w różnych klasach podróży za 1 osobę: 

                     Espace Safrans – 23’500 € 
                         Club Safrans – 33’000 € 
Club Safran Premiere Class – 45’000 € 

Cena zawiera: 
• 22-dniowy rejs prywatnym samolotem, rozpoczynający się 

i kończący w Paryżu, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, 
w hotelach 5* (hotel 4* na Wyspie Wielkanocnej). 

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (niektóre posiłki w trakcie 
przelotu).

• Napoje na pokładzie samolotu: szampan, wina, piwo, alkohole 
wysokoprocentowe, napoje bezalkoholowe.

• Transfery lotniskowe. 
• Zwiedzanie w miejscach pobytu z transportem: autokar, bus, 

łódka, 4x4, pociąg, hydroplan, z miejscowymi przewodnikami 
w języku angielskim i francuskim.

• Wieczorne programy rozrywkowe.
• Obsługę bagażową.
• Obsługę formalności przy przekraczaniu granic.
• Ubezpieczenie podróżne i opłaty wizowe. 

Ostatnie dostępne miejsca!

Jesteś jeden krok i jeden lot od odkrywania cudownego świata!

Uczestnicząc w podróży dookoła świata, zdobędziesz nowe 
doświadczenie i wyobrażenie o naszej planecie. 

Odkryjesz wiele cudownych i wyjątkowych miejsc, znajdujących 
się na liście UNESCO. Wieczorem odpoczniesz w wysokiej klasy 
hotelach, o których zawsze marzyłeś. 

Rozkoszuj się wyjątkową atmosferą w komfortowym prywatnym 
samolocie, który szybko przeniesie Cię z miejsca na miejsce. Ciesz 
się wyjątkową kuchnią na pokładzie, w towarzystwie wybornych 
trunków, wybranych przez doświadczonego sommeliera. Przyjazny 
personel pokładowy chętnie wysłucha Twoich historii i wrażeń 
z odwiedzanych miejsc. 

Paryż – Rio de Janeiro – Lima – Cuzco – Machu Picchu – Wyspa 
Wielkanocna – Papeete – Taiti – Moorea – Cairns – Great Barrier 
Reef – Hanoi – Mandalay – Bagan – Agra – Aqaba – Petra – Wadi 
Rum – Aqaba – Paryż.

Terminy wyjazdów: 
6-27 październik 2018 r.; 26 październik - 16 listopad 2019 r.

NOWOŚĆ! Private Jet dookoła świata
22 dni
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Zagraniczne śluby i przyjęcia okolicznościowe z Luxury Travel



One&Only Reethi Rah

One&Only Royal Mirage

One&Only The Palm

One&Only Le Saint Géran

www.luxurytravel.pl
ltm@luxurytravel.pl

+48 22 392 60 15 / 19
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