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Podróże to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy 
w naszym życiu. Sprawiamy, aby były one wyjątkowe, 
bezpieczne i świetnie zorganizowane.

Katalog Wakacje 2019 to kompozycja 
najpiękniejszych hoteli z okolicy basenu Morza 
Śródziemnego i dalszych kierunków. Nieustannie 
śledzimy najnowsze trendy w turystyce luksusowej 
wprowadzając nowe hotele i ekscytujące kierunki 
jak Czarnogóra, maleńka wysepka Bawah na 
archipelagu Anambas czy ukryte gdzieś w wysokich 
Andach gorące źródła wulkanu Sabancaya...

Oferujemy atrakcyjne ceny, spersonalizowaną 
obsługę i jesteśmy dumni z tego, że z malej rodzinnej 
firmy staliśmy się liderem w sprzedaży luksusu 
i marzeń. Gwarantujemy Wam nasz standard, 
osobiście sprawdzoną ofertę, wiedzę i  fachową 
obsługę.

Doradzimy Wam gdzie warto się zatrzymać by 
wypocząć, ale też gdzie wybrać się na imprezę lub 
zorganizować uroczystość rodzinną tudzież firmową.

Nasza firma działa już od 2003 roku i prężnie się 
rozwija. W 2018 roku dołączyliśmy do prestiżowej 
organizacji Traveller Made, dzięki której możemy 
oferować naszym szanownym Klientom szereg 
benefitów i udogodnień.

NOWOŚĆ! Zapraszamy do rezerwacji z nami 
niezwykłych miejsc rekomendowanych przez 
National Geographic oraz luksusowych rejsów 
SilverSea. Dla najbardziej wymagających Klientów 
gorąco rekomendujemy na sezon 2019 usługę Private 
Jets i wynajem ekskluzywnych aut w dowolnej 
lokalizacji na świecie oraz aut typu Vintage.

Prezes Zarządu,
Diana Carter

Luxury Travel 

Biuro Warszawa 
ul. Hoża 50/23 (parter)

00-682 Warszawa
Tel.: +48 22 392 60 16/19

Kom.: +48 509 601 246  
Kom.: +48 512 145 930

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

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

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

Ceny podane w katalogu są orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. 
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 514978, na sumę gwarancyjną 6 570 000,00 zł, czyli umowę ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do 
kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na imprezę turystyczną.ltm
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ĘP Przykładowe ceny czarterów jachtów:
na indywidualne zapytanie 

Przykładowe ceny czarterów samolotów*:

GRECJA
Kalamata — WAW+ KRA/KAT + GDN:
WAW: Citation CJ2: 21 400 Euro, 
KAT: Beechjet 400A: 19 900 Euro, 
GDN: Hawker 400XP: 23 500 Euro.
Zakyntos — WAW+ KRA/KAT: 
WAW: Citation Bravo: 19 900 Euro,
KAT: Phenom 100: 19 250 Euro,
GDN: Citation CJ: 18 700 Euro.
Mykonos — WAW+ KRA/KAT:
WAW: Citation CJ: 17 500 Euro,
KAT: Citation CJ: 16 600 Euro,
GDN: Citation CJ: 19 900 Euro.
Santorinii — WAW+ KRA/KAT:
WAW: Citation Bravo: 21 200 Euro,
KAT: Citation CJ: 17 600 Euro,
GDN: Hawker 400XP: 24 000 Euro.

FRANCJA
Korsyka  (Figari) — WAW+ KRA/KAT: 
WAW: Citation CJ: 17 500 Euro, 

KAT: Citation CJ1: 17 200 Euro, 
GDN: Citation M2: 19 200 Euro.

WŁOCHY
Sardynia (Olbia i Cagliari) — WAW+ KRA/KAT + GDN: 
WAW: Citation CJ: 17 500 Euro, 
KAT: Citation CJ: 16 200 Euro, 
GDN: Hawker 400 XP: 20 250 Euro.

HISZPANIA
Ibiza — WAW+ KRA/KAT: 
WAW: Beechjet 400A: 24 200 Euro, 
KAT: Citation CJ: 20 800 Euro, 
GDN: Beechjet 400A: 23 900 Euro.
Majroka -WAW+ KRA/KAT

TURCJA
Bodrum — WAW+ KRA/KAT: 
WAW: Citation CJ2: 22 800 Euro, 
KAT: Citation Bravo: 22 150 Euro, 
GDN: Citation CJ: 22 600 Euro.

MAROKO
Marrakesz — WAW+ KRA/KAT: 
WAW: Hawker 400XP: 34 500 Euro, 
KAT: Beechjet 400A: 31 500 Euro, 
GDN: Citation VI: 38 000 Euro.

* Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie, zależne od opłat lotniskowych, ilości pasażerów, terminów, dostępności maszyn, cen paliwa oraz innych.

Europa południowa
Malediwy
Seszele
Mauritius
Zanzibar
Kenia
Mozambik
Indie
Malezja
Kambodża
Indonezja
Tajlandia

Wysoki sezon

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Średni sezon Niski sezon

Poglądowa tabela sezonów, nie obejmuje okresów szczytowych oraz świąt

Dla najbardziej wymagających Klientów gorąco rekomendujemy  
na sezon 2019 usługę Private Jets i wynajem ekskluzywnych jachtów.

2
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Nimmo Bay Wilderness Resort, Kanada

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Lodge

Kasbah de Toubkal, Maroko Husafell Hotel, Islandia

Three Camels Lodge, Mongolia

Ngorongoro Crater Lodge, Tanzania

Southern Ocean Lodge, Australia

Sabi Sabi, RPA
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Tysiące lat temu potężna erupcja przyczyniła się do powstania wulkanicznej wyspy Santorini. Na jej 
wyniosłym klifie stoi dziś hotel ze wspaniałymi widokami na turkusowe Morze Egejskie. Jego apartamenty 
i wille zajmujące ponad 2000 mkw., połączone siecią brukowanych ścieżek, cechują się tradycyjną 
cykladzką architekturą z delikatnymi i rzeźbionymi łukami. Do ich wykończenia użyto miejscowego 
drewna i kamienia, zachwycają prostym i eleganckim wystrojem. Restauracje serwują dania z warzywami 
i ziołami pochodzącymi z hotelowych upraw ekologicznych. Zrelaksować się można w basenie bez 
krawędzi usytuowanym na wulkanicznym klifie. Na miłośników wina czeka 150-letnia piwniczka, w 
której zgromadzono kolekcję wyśmienitych lokalnych win. Warto odwiedzić miasto Oia z jego wąskimi 
uliczkami wypełnionymi sklepami, restauracjami i barami, zajrzeć do pobliskiego zamku. Godne polecenia 
są wędrówki po wulkanicznych terenach i rejsy, które pozwolą nacieszyć oczy widokiem wyjątkowych 
formacji skalnych. Odnowę zapewni spa oferujące wiele zabiegów. 

Najważniejsze udogodnienia: 39 apartamentów i willi; 3 restauracje i 2 bary; zewnętrzny basen bez 
krawędzi, Asian Spa, Wi-Fi, prywatne pomieszczenia do fitnessu; w niektórych willach piesze wędrówki.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
w niskim sezonie od 1700 €, w wysokim sezonie od 3600 €

Vedema Resort       Megalohori, Santorini

Położony w średniowiecznej wiosce luksusowy hotel, którego nazwa znaczy „zbiory”, zaprasza na wakacje 
w miejscu, w którym przez 400 lat przechowywano wino, a przez 100 lat istniała wspaniała rezydencja. 
Goście mogą odpocząć w posiadłości w prawdziwie cykladzkim stylu, otoczonej winnicami. W grocie, w 
której kiedyś przechowywano wino, jest dziś doskonała restauracja Alati. Nastrojowy lokal Canava Wine 
Bar zaprasza na niepowtarzalne santorińskie wina. Hotel ma prywatną plażę z parasolami i leżakami, 
na którą dowożą hotelowe minibusy. Miłośnicy gotowania mogą spędzić czas z szefową kuchni Meliną 
Chomatą, która chętnie nauczy przygotowywania miejscowych dań (np. sałatki santorińskiej, placków z 
pomidorami oraz faszerowanych pomidorów). Vedema Resort zapewni gościom na życzenie inne rozrywki, 
takie jak wyprawy rowerami górskimi wzdłuż wybrzeża lub rejsy katamaranem. Warto wybrać się na pieszą 
wędrówkę przez małe wioski położone na wzgórzach i podziwiać piękne widoki lub na przejażdżkę konną, 
by zobaczyć XII-wieczny kościół Panagia Episkopi lub osady opuszczone po trzęsieniu ziemi w 1956 r. 

Najważniejsze udogodnienia: 45 apartamentów i willi; 2 restauracje i 2 bary; basen, ogrody, centrum 
fitnessu, Asian Spa; degustacja wina, lekcje gotowania, organizacja prywatnych wycieczek, piesze wędrówki.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
w niskim sezonie od 1200 €, w wysokim sezonie od 1990 €

Mystique Resort       Oia, Santorini

Grecja



Istoria, A Member  
of Design Hotels
Santorini

Na wschodzie wyspy znajduje się malownicze miejsce, gdzie 
wulkaniczne piaski plaży są obmywane przez niebieskie wody 
Morza Egejskiego. To plaża Perivolos, która znajduje się z dala od 
głównych ośrodków turystycznych. Jej fragment jest wydzielony 
wyłącznie dla gości butikowego hotelu, który zaprasza osoby w 
wieku od 14 lat. Zachwyca eklektycznymi wnętrzami łączącymi 
elementy rustykalne, np. drewno i terakotę, z nowoczesnym 
wyposażeniem. Ciekawy styl został stworzony przez ateńską firmę 
Interior Design Laboratorium i harmonijnie łączy się z otoczeniem. 
Każdy z pokoi został nazwany w innym języku, jednak wszystkie 
nazwy znaczą „historia”. Są przestronne – co najmniej 38-40 mkw., 
posiadają wygodne strefy dzienne i tarasy, a w sypialniach są 
łoża królewskie. Niektóre mają również własny basen lub jacuzzi. 
Współczesne dania kuchni greckiej i śródziemnomorskiej, w tym 
specjały wyspy i pyszne owoce morza, przygotowuje w hotelowej 
restauracji Mr. E szef kuchni Alexandros Tsiotinis, który zdobywał 
doświadczenie w znanych restauracjach, również odznaczonych 
gwiazdkami Michelin. Leżaki otaczają piękny basen bez krawędzi, 
który wykafelkowano estetycznymi zielono-szarymi płytkami. 
Zabiegi w spa realizuje się w oparciu o produkty znanej marki Ila, 
a także różnorodne ekologiczne i lokalne składniki terapeutyczne. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 apartamentów; restauracja i bar 
przy basenie; basen bez krawędzi, Wi-Fi; Asian Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
w niskim sezonie od 1340 €
w wysokim sezonie od 1990 €

ltm@
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5

EUROPA

Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny i butelka wina.



Porto Zante Villas & Spa
Tragaki, Zakintos

Wyspa słynie z weneckiej zabudowy, Zatoki Wraku, pięknej 
przyrody i lazurowej wody. To tutaj znajduje się butikowy kompleks 
willi, który został przez magazyn Condé Nast Traveller uznany za 
1 z 14 najlepszych hoteli dla rodzin z dziećmi, a w 2018 r. jego 
czytelnicy uznali obiekt za 1 z 20 najlepszych w Europie. Można 
stąd pożeglować na znaną plażę Navagio, sąsiednie wyspy lub do 
Błękitnych Grot, w których odbija się krystaliczna woda morza.  
Wille o pow. 180 mkw. znajdują się na prywatnej, piaszczystej plaży 
w odosobnionej zatoce i są wyposażone w podgrzewane baseny. 
Niektóre mają ponadto wydzielony prywatny odcinek plaży. Ściany 
ozdobione są obrazami wybitnych greckich artystów, a wyposażenie 
jest dziełem znanej marki Armani Casa & Gervasoni. Pyszne dania 
greckie i śródziemnomorskie są gotowane w restauracji Club House 
Restaurant, a azjatycka restauracja Maya specjalizuje się w sushi, 
sashimi i potrawach tajskich. Przez całą dobę można również 
zamawiać posiłki do swojej willi. Spa znajduje się ponad wodą i 
oferuje zabiegi holistyczne łączące w pełni naturalne produkty 
greckiej marki Apivita oraz innowacyjne techniki. Zabiegi mogą 
mieć miejsce również w willach. 

Najważniejsze udogodnienia: 9 willi; 2 restauracje i 2 bary; klub dla 
dzieci, plac zabaw, siłownia ze sprzętem marki Technogym, tenis, 
jazda konna, jazda na rowerze, bezpłatne sporty wodne, mini-golf, 
joga, usługi kamerdynera i konsjerża, Wi-Fi; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej z basenem
od 6220 € w niskim sezonie
od 8980 € w wysokim sezonie

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane przed 28.02.2019  
(nie dotyczy pobytów w lipcu i sierpniu).
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Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka szampana, 2 zabiegi spa na rezerwację, 
15% zniżki na wycieczki.



Amanzoe
Peloponez

Hotel Amanzoe położony jest w otoczeniu gajów oliwnych i oferuje 
widoki na turkusowe Morze Egejskie. Usytuowany jest w pobliżu 
kosmopolitycznego kurortu Porto Heli, wysp Spetses i Hydra 
oraz niezliczonych starożytnych ruin. Oferuje zakwaterowanie w 
luksusowych pawilonach z prywatnymi basenami, przestronnych 
Beach Cabanas usytuowanych bezpośrednio przy plaży i willach z 
marmurowymi tarasami i tradycyjnymi kolumnami. Amanzoe oferuje 
proste dania, przygotowane ze świeżych produktów lokalnych i 
sezonowych. Można tu między innymi skosztować kuchni japońskiej 
w lokalu Nama, czy potraw śródziemnomorskich w hotelowej 
restauracji. Holistyczna medycyna Hipokratesa jest inspiracją dla 
ekskluzywnego spa. Nowoczesne zabiegi połączone są tu z dietą, 
ćwiczeniami, masażami i kąpielami morskimi. W hotelu znajdują się 
4 baseny i amfiteatr, w którym odbywają się profesjonalne występy, 
od sztuk teatralnych po jazz. 

Najważniejsze udogodnienia: 38 pawilonów z basenami, 4 kabiny 
plażowe i 8 willi; 6 restauracji i barów; spa; 4 baseny, klub plażowy 
z prywatną plażą, butik, lądowisko dla helikopterów; centrum 
fitnessu z siłownią, studiem pilatesu i jogi, 2 korty tenisowe, sporty 
wodne, trekking; wycieczki, island hopping, czarter łodzi.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pawilonie dwuosobowym z basenem
od 3450 € w niskim sezonie
od 7500 € w wysokim sezonie
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The Romanos, a Luxury 
Collection Resort   Costa Navarino

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

Najważniejsze udogodnienia: 321 pokoi, apartamentów i willi; 
13 restauracji, 4 bary i 3 bary przy basenie; piaszczysta plaża, 
klub plażowy, 2 minikluby dla dzieci; centrum fitnessu z siłownią, 
2 łaźniami parowymi, krytym 18-metrowym basenem i jacuzzi, 2 
pola golfowe, kręgielnia, park wodny, centrum rekreacyjne, tenis, 
wspinaczka, kolarstwo, sporty wodne; spa; kino i mały amfiteatr.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1500 € w niskim sezonie
od 2100 € w wysokim sezonie

OFERTA SPECJALNA: 
zniżki na rezerwacje potwierdzone do 28.02.2019
20% zniżki na pobyty w terminie 24.05—4.07.2019
10% zniżki na pobyty w terminie 5.07—25.07.2019
5% zniżki na pobyty w terminie 26.07—31.08.2019
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, transfer limuzyną z/na lotnisko 
w Atenach lub w Kalamacie, 24/7 butler service. Dla pobytów 
od 5 nocy w apartamencie lub willi prywatne miejsca na plaży 
Dunes oraz przy basenie.



The Westin Resort
Costa Navarino

Luksusowy The Westin Resort to prawdziwy raj dla rodzin z 
dziećmi. Otoczony wzgórzami i piaszczystymi plażami obiekt 
przypomina historyczną meseńską posiadłość. Bliskość plaży, 
urzekające greckie widoki, wspaniały basen i rustykalny hall to 
tylko niektóre jego zalety gwarantujące relaksujący pobyt. Hotel 
oferuje zakwaterowanie w 445 pokojach i apartamentach, z 
których 131 ma własne baseny bez krawędzi. Wszystkie oferują 
wspaniałe widoki na morze, pole golfowe lub ogród. Restauracje 
i bary serwują tradycyjne dania kuchni greckiej przygotowywane 
z lokalnych produktów, m.in. najlepszej oliwy z oliwek Kalamata. 
Goście mogą ponadto spróbować potraw kuchni libańskiej, włoskiej, 
amerykańskiej i japońskiej. Anazoe Spa oferuje wiele zabiegów 
opartych na starożytnych technikach i naturalnych kosmetykach. 
Goście mogą korzystać z szerokiej oferty sportów wodnych, m.in. 
nurkowania, surfingu i wakeboardingu. 

Najważniejsze udogodnienia: 445 pokoi i apartamentów; 13 
restauracji, 4 bary i 3 bary przy basenach; 2 pola golfowe, 
piaszczysta plaża, możliwość uprawiania sportów wodnych; 
kompleks Westin WORKOUT®, spa, 2 klubiki dla dzieci: Cocoon dla 
dzieci od 4 miesięcy do 4 lat, SandCastle od 4 do 12 lat.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 900 € w niskim sezonie
od 1700 € w wysokim sezonie

OFERTA SPECJALNA: 
zniżki na rezerwacje potwierdzone do 28.02.2019
20% zniżki na pobyty w terminie 22.02—4.07.2019
10% zniżki na pobyty w terminie 5.07—25.07.2019
5% zniżki na pobyty w terminie 26.07—31.08.2019

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

Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina. Dla gości z apartamentów 
1 wstęp do spa (Aqua & heat experience).
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Daios Cove Luxury 
Resort & Villas,
The Mansion
Ágios Nikólaos, Kreta

Grecja

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

Przykładowa cena za 7 noclegów
na indywidualne zapytanie 



Luksusowy hotel, szczycący się prestiżową lokalizacją w północno-
wschodniej części Krety, niedaleko miejscowości Ágios Nikólaos i 
wysepki Spinalonga. Położony jest w naturalnym amfiteatrze, który 
delikatnie opada ku prywatnej piaszczystej plaży. Jest w nim 251 
pokoi i apartamentów oraz 39 willi z prywatnymi basenami, oknami 
sięgającymi od podłogi do sufitu oraz zachwycającym widokiem na 
morze i turkusowe wody Zatoki Vathi. 6 restauracji i barów serwuje 
dania kuchni międzynarodowej i kreteńskiej, przygotowywane 
ze świeżych lokalnych składników. Daios Cove jest jednym z 
wiodących ośrodków spa w Grecji, a zatem to doskonałe miejsce, by 
złagodzić napięcie i zrelaksować się podczas zabiegów opartych na 
kosmetykach marki Anne Semonin. Goście, którzy preferują aktywny 
wypoczynek, mogą uprawiać sporty wodne, grać w tenisa, ćwiczyć 
w siłowni, uczestniczyć w zajęciach jogi i pilatesu. Do dyspozycji 
gości są też 2 odkryte baseny i miniklub dla dzieci. Hotel organizuje 
indywidualne wycieczki do najbardziej znanych miejsc na Krecie, 
rejsy wzdłuż wybrzeża oraz lekcje gotowania. 

Najważniejsze udogodnienia: 39 willi; 251 pokoi i apartamentów, 
6  restauracji i barów; 165 prywatnych basenów, 2 baseny; sporty 
wodne, tenis; fitness, joga i pilates, siłownia, Residents’ Club, spa; 
indywidualne wycieczki, lekcje gotowania, degustacje wina, imprezy 
taneczne, muzyka na żywo; miniklub dla dzieci; 6 sklepów.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym 
od 2650 € w niskim sezonie 
od 3950 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
40% zniżki na rezerwacje dokonane przed 31.03.2019

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

Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina.

Daios Cove Luxury 
Resort & Villas
Ágios Nikólaos, Kreta



Blue Palace
Elounda, Kreta

Luksusowy hotel położony wzdłuż prywatnej kamienistej plaży 
na słynnym kreteńskim wybrzeżu przy mieście Elounda jest znany 
z najwyższego poziomu obsługi. 251 pokoi, apartamentów i willi 
posiada widok na malownicze okolice, a wiele z nich również 
prywatne baseny zapewniające pełnię prywatności. Smakosze będą 
zachwyceni kuchnią oferowaną w 5 restauracjach, w tym daniami 
kreteńskimi, międzynarodowymi, azjatyckimi i śródziemnomorskimi. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z szerokiej gamy 
sportów wodnych, z wake boardingiem i nurkowaniem na czele. 
Blue Palace to ekskluzywny hotel, w którym można poddać się 
wyjątkowym zabiegom spa opartym na najlepszych kosmetykach, 
masażom wykorzystującym wiedzę z różnych zakątków świata oraz 
skorzystać z saun i basenów do talasoterapii, dzięki czemu goście 
wyciszą ciało i umysł. 

Najważniejsze udogodnienia: 251 pokoi, apartamentów i willi; 
5 restauracji i 3 bary; basen; centrum nurkowe PADI, organizacja 
imprez i wesel, Wi-Fi, bezpłatny parking, Kids Club; rejsy caique, 
rejsy motoro-żaglówkami; lekcje gotowania, degustacja win; 
centrum fitness, narty wodne, snorkelling, knee boarding, wake 
boarding, trick skiing, nurkowanie z akwalungiem, golf, tenis, joga, 
medytacja, aerobik, step aerobik, stretching, trening osobisty, 
jogging, pilates, aqua fitness, cross-trening, trening siłowy, taniec 
kreteński, kinezjologia; The Elounda Spa & Thalassotherapy.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. 
w bungalowie dwuosobowym z widokiem na morze i basenem
od 1300 € w niskim sezonie 
od 2400 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowe kolacje przy rezerwacji do 15.02.2019 (oferta 
dotyczy min. pobytu na 5 nocy od 19.04 – 10.06.2019).
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Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny koktajl.



Abaton Island Resort 
& Spa                     Hersonissos, Kreta

Kreta zachwyca historią, architekturą i krajobrazami. W pobliżu 
tętniącego życiem miasta Hersonissos otworzono w kwietniu 
2018 roku hotel, który zajmuje spore tereny przy zatoce, a tym 
samym zachwyca widokiem na morze. Można z niego rozpocząć 
podróż po wyspie, jako że zabytkowe miasto Heraklion jest 30 km 
od niego. To tam jest jedno z najważniejszych w Europie muzeów 
archeologicznych. Warto odwiedzić Pałac w Knossos, w którym 
znajdował się słynny labirynt Minotaura. Niedaleko stąd do słynnej 
jaskini Zeusa, klasztoru Kera Kardiotissa oraz płaskowyżu Lassithi. 
W pobliżu jest ponadto klub golfowy Crete Golf Club. Wiele pokoi 
oferuje widok na morze. Te o wyższym standardzie mają dostęp do 
współdzielonego basenu, a najbardziej luksusowe apartamenty i 
wille wyposażono w prywatne baseny. Np. wyjątkowa willa Royal 
Villa ma pow. 204 mkw., znajduje się tuż przy plaży, posiada ogród 
oraz podgrzewany basen o pow. 40 mkw. Restauracje z widokiem na 
morze serwują m.in. pyszne dania greckie i kreteńskie. Spa oferuje 
wybór rewitalizujących i oczyszczających zabiegów. 

Najważniejsze udogodnienia: 152 pokoje, apartamenty i wille; 
5 restauracji i 2 bary; Wi-Fi, usługi konsjerża, dwie prywatne 
przystanie (jedna z drewnianym pomostem); siłownia, tenis, sporty 
wodne, joga, wieczorki tematyczne, muzyka na żywo, koncerty, 
wieczorki filmowe pod gołym niebem; Elemis Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1120 € w niskim sezonie 
od 1990 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane przed 28.02.2019
(dotyczy pobytów w terminie 20.04—31.10.2019).

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

Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do nastepnej kategorii pokoju, wcześniejsze 
zakwaterowanie i późniejsze wykwaterowanie (w zależności od 
dostępności), VIP pakiet powitalny, voucher 80 € do spa (na pokój).



Domes of Elounda, 
Autograph Collection
Elounda, Kreta

Ze słynącego ze swojego piękna portu w Eloundzie można 
podziwiać znaną z weneckiej zabudowy, niezamieszkałą, skalistką 
wyspę Spinalonga. Ta ważna atrakcja turystyczna może być 
podziwiana z hotelu, który jest doskonałym miejscem by zanurzyć 
się w greckiej historii. Można stąd wybrać się do antycznego, 
minojskiego miasta Knossos, które jest łączone z mitami o Tezeuszu, 
Minotaurze i Dedalu. Goście mogą wybrać spośród różnych typów 
zakwaterowania. Poleca się szczególnie przestronne rezydencje z 
dedykowaną, całodobową obsługą. Każda z restauracji oferuje inny 
klimat. Thólos zachwyca widokiem Spinalongi i zatoki Elounda, a 
w lokalu Topos 1910 goście mogą zjeść w towarzystwie delikatnej 
bryzy morskiej i kilka kroków od piaszczystej plaży. Pyszne potrawy 
są również serwowane w restauracjach japońsko-peruwiańskiej 
i włoskiej. Centrum fitnessu pozwoli pozostać w formie - jest 
wyposażone w duży wybór sprzętu marki Kettler. 

Najważniejsze udogodnienia: 118 apartamentów, rezydencji i willi; 
4 restauracje i 4 bary; 5 basenów, klub dla dzieci, organizacja 
wesela, Wi-Fi, usługi konsjerża, usługi wynajmu samochodu lub 
roweru; wieczorki filmowe, centrum fitnessu, sporty wodne, tenis, 
wycieczki łodziami, imprezy na plaży; Domes Soma Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym z basenem
od 1120 € w niskim sezonie 
od 3400 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki przy rezerwacji do 28.02.2019 (oferta dotyczy 
pobytu od 17.04 do 14.07.2019 oraz 15.07 do 31.10.2019).
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Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny (butelka wina, talerz sezonowych 
owoców), udogodnienia dla dzieci.



Domes Noruz Chania, 
Autograph Collection
Chania, Kreta

Malownicze uliczki starej części Chani są doskonałym miejscem 
na spędzenie wakacji. Miasto słynie z architektury z widocznymi 
wpływami greckimi, osmańskimi i weneckimi. Można je podziwiać 
podczas pobytu w hotelu uznanym za czołowy nowootwarty obiekt 
2017 r. w Europie. Unikalna architektura zainspirowała również 
twórców hotelu. Co więcej, zachwyca on położeniem tuż przy 
plaży. Jest świetnym wyborem dla par, jako że przyjmuje gości 
wyłącznie powyżej 16 roku życia. Odpocząć można na piaszczystej 
plaży wyposażonej w leżaki i parasole w słynnym regionie Agioi 
Apostoloi. Pokoje i apartamenty posiadają dostęp do basenu lub 
zewnętrznego, podgrzewanego jacuzzi. Z dużych rozmiarów okien 
rozciąga się widok na morze lub basen. Posiadają ponadto werandy. 
Ich minimalistyczny wystrój doskonale współgra z okoliczną 
przyrodą. W restauracji Zeen można skosztować pysznych potraw 
w towarzystwie lokalnych win (ponad 160 do wyboru). Hotel 
słynie z wydarzeń kulturowych i imprez, w tym m.in. wieczorków 
kulinarnych i warsztatów artystycznych. 

Najważniejsze udogodnienia: 83 pokoje i apartamenty; restauracja 
i 2 bary; piaszczysta plaża, 2 baseny, wycieczki po okolicy, Wi-Fi, 
wynajem samochodów i rowerów; imprezy z DJem, wydarzenia 
kulturalne, centrum fitnessu, joga, pilates, sporty wodne; Soma Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w 
apartamencie dwuosobowym z widokiem na morze i basenem
od 1100 € w niskim sezonie 
od 2999 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowe kolacje na wybrane kategorie zakwaterowania 
przy min. pobycie na 7 nocy.

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

15

EUROPA

Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny (butelka wina, talerz sezonowych 
owoców), lunch lub obiad podczas pobytu (bez napojów).



Domes Miramare Corfu, 
a Luxury Collection Resort
Moraitka, Korfu
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Grecja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny (butelka wina, talerz sezonowych 
owoców), lunch lub obiad podczas pobytu (bez napojów).

Na wschodnim wybrzeżu wyspy jest miasteczko Moraitika, które 
słynie z pięknej plaży o dł. 600 m i krystalicznie czystej wody 
zachęcającej do kąpieli. Właśnie to miejsce Gerasimos Patronikolas, 
mąż Callirrhoe Onassis, postrzegał jak idealną lokalizację na 
stworzenie ekskluzywnego kurortu. To tutaj wypoczywali również 
m.in. tacy politycy jak Andreas Papandreou i Francois Miterrand. To 
tutaj również powstał hotel, który jest położony tuż przy morzu w 
spokojnej okolicy i otoczony pięknymi widokami. Pokoje posiadają 
łazienki wykończone w marmurze oraz tarasy lub balkony. Wiele z 
nich oferuje również widok na morze. Ekskluzywne wille posiadają 
bezpośredni dostęp do błękitnych wód morza, a także wyjątkowe 
udogodnienia, takie jak prywatne hammamy. Pyszne potrawy 
są serwowane w restauracji prowadzonej przez nagrodzonego 
gwiazdką Michelin Tassosa Mantisa. Zespół konsjerży pomoże 
zaaranżować wyprawy do ciekawych miejsc, np. fabryki mydła, w 
której można obejrzeć sprzęt pochodzących z 1891 r. Pozostać w 
formie pomogą różne grupowe sesje treningowe lub wizyta w studio 
fitnessu wyposażonym w nowoczesny sprzęt marki Technogym. 

Najważniejsze udogodnienia: 113 pokoi, apartamentów i willi; 
restauracja i 3 bary; prywatna, żwirkowa plaża, 2 zewnętrzne 
baseny, usługi konsjerża, wycieczki po okolicy, Wi-Fi, usługa 
wynajmu rowerów i samochodu; siłownia, sporty wodne, wieczorki 
tematyczne, wycieczki łodziami; Soma Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. 
w apartamencie dwuosobowym z widokiem na morze i z jacuzzi 
od 1400 € w niskim sezonie 
od 3600 € w wysokim sezonie 



JEDEN kierunek,
DZIESIĘĆ 
możliwości

TM

Myconian Collection Hotels 
& Resorts to grupa hoteli 

zarządzana rodzinnie. Składa 
się na nią dziesięć luksusowych 

obiektów na szeroko znanej 
wyspie Mykonos.

HOTELE odzwierciedlają wszystkie zalety i 
atrakcje rejonu. Każdy zapewnia prawdziwy 
luksus. W skład grupy wchodzą: trzy obiekty 

należące do stowarzyszenia Relais & Châteaux, 
dwa należące do konsorcjum Leading Hotels 

of the World, dwa będące częścią marki Design 
Hotels, dwa z grupy Preferred Hotels & Resorts i 

jeden będący członkiem organizacji Small Luxury 
Hotels of the World. Hotele usytuowane są przy 
plaży Elia, w miejscowości Platis Gialos oraz w 

słynnym mieście Mykonos.

Więcej informacji o hotelach oraz rezerwacja:
Luxury Travel

ltm@luxurytravel.pl
Call: + 48 22 392 60 15



Regent Porto Montenegro
Porto Montenegro, Zatoka Kotorska

Goście mogą cieszyć się pięknem wybrzeża Adriatyku i chronionej 
przez UNESCO Zatoki Kotorskiej, która słynie z klifów i górzystych 
krajobrazów przypominających norweskie fiordy. Obiekt nawiązuje 
stylem do włoskich pałaców, a obsługa na najwyższym poziomie  to 
wyznacznik hoteli grupy Regent Hotels Group. Na parterze znajduje 
się restauracja Murano, która specjalizuje się w owocach morza 
przyprawionych lokalnymi ziołami. Kucharzom przewodzi Zeljko 
Knezovic, który doskonalił swój warsztat w nagrodzonej gwiazdką 
Michelin restauracji Noma. Ucztę świetnie uzupełnią wyśmienite 
wina czarnogórskie. Widokami można zachwycać się podczas 
relaksu przy basenach. Dobrym pomysłem jest romantyczna 
wycieczka łodzią do zacisznej plaży Dobreč. Warto odwiedzić 
średniowieczne miasto Kotor i barokowe miasto Perast. Miłośników 
natury zainteresuje Jezioro Szkoderskie zamieszkałe przez liczne, 
chronione gatunki ptaków. Na północ od hotelu znajduje się Park 
Narodowy Biogradska Gora, który zajmuje 1600 ha dziewiczych 
lasów. W Parku Narodowym Durmitor można jeździć na nartach 
w zimie i wędrować w lecie. W jego północnej części jest kanion 
stworzony przez rzekę Tara, który jest idealny do organizacji 
spływów. 

Najważniejsze udogodnienia: 149 pokoi, apartamentów z 1, 2 lub 3 
sypialniami, penthausów i rezydencji; 3 restauracje i 2 bary; basen 
bez krawędzi, usługi konsjerża; siłownia; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1300 € w niskim sezonie 
od 2150 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje potwierdzone 30 dni przed 
planowaną podróżą.
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Czarnogóra

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz designerskie czekoladki 
i dostęp do Regent spa.



The Chedi Luštica Bay
Miasto Luštica Bay, zatoka Trašte

Położony w zatoce Trašte na półwyspie Luštica hotel oferuje 
eleganckie pokoje. Luštica Bay to samowystarczalne i nowoczesne 
miasteczko tworzone przez holding Orascom Development. 
Będzie się składać z 7 hoteli, 2 portów oraz 18-dołkowego pola 
golfowego. Za projekt obiektu odpowiada renomowana firma TVS 
Design, która dokonała nowoczesnej interpretacji tradycyjnej, 
regionalnej zabudowy. Wnętrza zawdzięcza firmie GG & Grace, 
która wykorzystała materiały odwołujące się do piękna wybrzeża. 
Pokoje są jasne dzięki oknom od podłogi do sufitu. Z balkonów 
widać pokryte bujną zielenią góry lub morze. W oparciu o lokalne, 
świeże składniki, restauracje położone tuż nad wodą przygotowują 
pyszne dania kuchni lokalnej i międzynarodowej. Można się nimi 
cieszyć spoglądając na lazurowe wody morza. Okolica ma wiele 
do zaoferowania: można żeglować, degustować wino lub oliwę, 
wybrać się zabytkowych miast lub skorzystać z oferty sportów 
podnoszących poziom adrenaliny, jazdy samochodami terenowymi, 
pieszych wędrówek, jazdy na nartach lub spływów w najgłębszym w 
Europie kanionie. Hotelowi specjaliści chętnie pomogą zorganizować 
tego typu atrakcje. Spa oferuje m.in. kryty basen, prysznice wrażeń, 
saunę i łaźnię parową. 

Najważniejsze udogodnienia: 111 pokoi; 2 restauracje i 2 bary; 
Wi-Fi, zewnętrzny basen, spa, taras do opalania, prywatna plaża, 
bezpośredni dostęp do promenady i mariny; siłownia, sporty wodne.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 1600 € w niskim sezonie 
od 2440 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowe noce za rezerwacje dokonane przed 31.03.2019
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Czarnogóra

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny oraz powitalny koktajl.



Aman Sveti Stefan
Półwysep Sveti Stefan

Pełniąca niegdyś funkcję ufortyfikowanej wioski, piętnastowieczna 
wyspa Świętego Stefana stanowi dziś unikatowe połączenie 
brukowanych alejek, osobliwych dziedzińców, trzech plaż o różowym 
piasku i niezwykłych widoków na morze. W skład resortu wchodzi 
także położona na lądzie Villa Milocer oraz spa. Hotel oferuje 
elegancko urządzone pokoje, chaty i apartamenty. Ich wystrój 
zdominowany jest przez historyczną atmosferę panującą na wyspie, 
jednakże posiadają one nowoczesne udogodnienia. Sercem resortu 
jest skwer, przy którym usytuowane są trzy lokale gastronomiczne. 
Na wyspie znajduje się także sygnowana przez Aman, elegancka 
restauracja, która serwuje kuchnię czarnogórską i międzynarodową. 
Otoczone pięknym lasem, luksusowe Aman Spa położone jest 
niedaleko plaży i posiada bogatą ofertę zabiegów oraz 24-metrowy 
odkryty basen z podgrzewaną wodą. Hotel oferuje także wycieczki 
takie jak rejsy po Adriatyku, zwiedzanie starego miasta w Budvie, 
pływanie po Jeziorze Szkoderskim, czy odkrywanie uroków Zatoki 
Kotorskiej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Obsługa hotelu może ponadto zaaranżować wycieczki rowerowe, 
degustację wina oraz wyprawy połączone z obserwacją ptaków. 

Najważniejsze udogodnienia: 58 pokoi, apartamentów i chat; 
wyśmienite restauracje i bary; siłownia i klub fitnessu, studio do 
jogi i pilatesu, wycieczki; spa; 2 baseny, prywatne plaże; biblioteka; 
pokój konferencyjny.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 4600 € w niskim sezonie 
od 6940 € w wysokim sezonie ltm
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Czarnogóra
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

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny drink, usługa lokaja.



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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Dorosłych gości może zainteresować wypoczynek w hotelu położonym w regionie określanym Złotą 
Milą (Costa del Sol), który rozciąga się od zachodniej granicy Marbelli do Rio Verde i jest uznawany za 
jeden z najbardziej tętniących życiem w kraju. Pokoje są położone niedaleko lokalnych restauracji, barów 
i placu pełnego rozrywek, słynącego z życia nocnego. Wystrój cechuje się łagodnymi i uspokajającymi 
kolorami. Obiekt poleca się koneserom dobrego jedzenia, jako że restauracja serwuje potrawy inspirowane 
smakami regionu. Menu nawiązuje również do japońskich i południowoamerykańskich tradycji. Zostało 
przygotowane przez słynnego szefa kuchni, Nobu Matsuhisę. Goście mają wyłączny wstęp do klubu The 
Owner’s Club, gdzie czekają na nich prywatny bar, dostępna przez cały dzień oferta posiłków, centrum 
biznesu, pokój wypoczynkowy i konsjerż. Warto przy okazji zwiedzić miasta, takie jak Kordoba, Grenada, 
Sewilla, Gibraltar, Ronda, czy Tanger w północnym Maroku. Six Senses Spa umożliwia gościom relaks 
dzięki zabiegom na bazie lokalnych składników, w tym ziół, oliwy z oliwek i soli morskiej. 

Najważniejsze udogodnienia: 49 pokoi; restauracja i 2 bary; basen, tropikalne ogrody; spacery po plaży, 
sporty wodne, centrum fitnessu; Six Senses Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1570 € w niskim sezonie, od 2170 € w wysokim sezonie 

Puente Romano Beach Resort & Spa   Marbella

Usytuowany tuż przy plaży hotel, zaprojektowany w stylu andaluzyjskiej wioski i otoczony bujną tropikalną 
roślinnością, oferuje pokoje i apartamenty rozmieszczone w 27 trzykondygnacyjnych budynkach oraz 2 
ultraluksusowe wille urządzone w nowoczesnym śródziemnomorskim stylu. Pokoje, apartamenty i wille 
są bardzo przestronne, mają balkony lub tarasy oraz wszystkie udogodnienia, dzięki którym zapewniają 
gościom komfortowy, niezapomniany pobyt. Plaza Village to unikatowe centrum gastronomiczne z kilkoma 
restauracjami oraz innymi lokalami, gdzie goście delektować się mogą daniami z całego świata: kuchni 
nikkei (peruwiańsko-japońskiej kuchni fusion), tajskimi, włoskimi, śródziemnomorskimi. Zwieńczeniem 
wieczoru może być natomiast wizyta w La Suite, jednym z najlepszych klubów nocnych na całym Costa del 
Sol. Wystrój spa doskonale oddaje charakter hotelu, a goście mogą tu wybierać z szerokiej gamy zabiegów 
sygnowanych przez markę Six Senses. 

Najważniejsze udogodnienia: 262 pokoje i apartamenty oraz 2 wille; 10 restauracji i 3 bary; bezpośredni 
dostęp do plaży, 4 baseny, klub tenisowy z 10 kortami i 4 kortami do padla, spa, centrum fitness z siłownią, 
sauną, łaźnią turecką oferujące zajęcia aerobiku, jogi i pilatesu, 2 prywatne pola golfowe; Kids’ Club.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 1550 € w niskim sezonie, od 2500 € w wysokim sezonie 

Nobu Hotel Marbella       Marbella

Hiszpania
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Villa El Cortijo (275 mkw)
• 4 sypialnie, 4 łazienki, mała kuchnia.
• Tradycyjna architektura i nowoczesny wygląd.
• Prywatny ogród, basen z podgrzewaną wodą.

Villa Casabel (741 mkw)
• 3 sypialnie, 3 łazienki, wyposażona kuchnia, plac zabaw.
• Idealna dla rodzin z dziećmi; posiada ogród z basenem.
• Oferuje bezpośredni dostęp do klubu dla dzieci.

Villa Añil (350 mkw)
• 5 sypialni, 5 łazienek, w pełni wyposażona kuchnia.
• Ekskluzywna willa w stylu śródziemnomorskim.
• Sala kinowa, stół bilardowy, sala fitness, sauna.

Villa del Mar (6200 mkw)
• 6 sypialni, 9 łazienek.
• Nowoczesna willa z cechami architektury andaluzyjskiej.
• Kolekcja dzieł sztuki i antyków, centrum fitness.

Ekskluzywne wille w hotelu  
Marbella Club, Hiszpania



Finca Cortesin
pomiędzy Marbellą i Sotogrande, Costa del Sol

Na południu kraju, blisko miasteczka Casares, znajdują się góry 
oferujące piękne widoki na morze. Jest stąd blisko do Gibraltaru 
(40 km) i do mauretańskiego kompleksu Alhambra w Grenadzie (2 
godz. jazdy). Unikalny klimat i ponad 300 słonecznych dni w roku 
czynią ten kierunek doskonałym dla entuzjastów sportów wodnych, 
jazdy na rowerze i jazdy konnej. Wystrój hotelu jest inspirowany 
tradycyjny architekturą andaluzyjską, dlatego też pomieszczenia 
są przestronne i jasne. Apartamenty cechuje elegancja, np. 
łazienki wykończono włoskim marmurem. Zespołowi kucharzy 
przewodzi  Lutz Bösing, który przez ponad 30 lat poznawał tajniki 
kuchni hiszpańskiej. Warto odwiedzić japońską restaurację Kabuki 
Raw, która otrzymała gwiazdkę Michelin. Tutejsze 18-dołkowe 
mistrzowskie pole golfowe zostało zaprojektowane przez Cabella 
Robinsona (obecna jest ponadto akademia golfa Jacka Nicklausa). 
Na plaży Bahia de Casares czeka elegancki klub plażowy o pow. 
6000 mkw., w którym znajduje się restauracja i basen bez krawędzi. 
Spa zajmuje pow. 2200 mkw. i jest podzielone na strefy zabiegowe 
(np. strefy do zabiegów na twarz lub ciało). Wydzielone są również 
3 strefy termalne (dla kobiet, dla mężczyzn, dla obu płci). 

Najważniejsze udogodnienia: 67 apartamentów; 4 restauracje 
i 1 bar; basen bez krawędzi w klubie plażowym, 2 baseny, bujne 
ogrody, Wi-Fi; centrum fitnessowe ze sprzętem marki Technogym, 
golf, tenis i padel; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 2650 € w niskim sezonie 
od 3600 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na ville oraz 15% zniżki na apartamenty typu 
Executive za rezerwacje dokonane przed 31.03.2019
(nie dotyczy pobytów w terminie 14—21.04.2019).
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Hiszpania



Can Bordoy
Palma de Mallorca, Majorka

La Lonja to stara dzielnica stolicy wyspy. W cichym otoczeniu 
i w pobliżu mariny znajduje się obiekt, który zauroczy miłośników 
sztuki, architektury i stylu. Zajmuje wyjątkowy średniowieczny 
budynek. Obecnie na wystrój składają się m.in. barokowe lustra, 
jedwabne zasłony i gotyckie elementy. Słynie z tego, że posiada 
największy ogród w centrum miasta. W nim natomiast znajdują 
się podgrzewany basen i jacuzzi. Doskonałe położenie czyni 
ekskluzywny hotel świetnym miejscem do rozpoczęcia wycieczki po 
okolicy. Można zobaczyć np. znaną katedrę La Seu, a także muzeum 
sztuki współczesnej Es Baluard. Apartamenty o pow. od 30 do 80 
mkw. mają widok na piękny ogród, starą dzielnicę lub wewnętrzne 
patio. Każdy posiada łoże królewskie, świetnie wyposażony barek 
oraz zestaw do przygotowywania koktajli. Ich wystrój przywołuje 
na myśl dawne europejskie apartamenty pełne luksusowych tkanin 
i mebli w stylu art-deco. Samochód można zostawić na parkingu. 
Potrzeby gości zaspokoją kamerdyner i konsjerż. Restauracja 
Botanic specjalizuje się w lokalnych daniach na bazie ekologicznych 
składników. Dostępny jest bar na tarasie i oranżeria – miejsca 
sprzyjające relaksowi po zwiedzaniu i zakupach. Spa intryguje 
ciekawym, surowym wystrojem, znajduje się w XII-wiecznych 
murach. 

Najważniejsze udogodnienia: 24 apartamenty; restauracja i bar; 
podgrzewany basen, Wi-Fi, bujne ogrody; wycieczki po okolicy; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 990 € w niskim sezonie 
od 1650 € w wysokim sezonie
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Hiszpania



The Ritz-Carlton, Abama
Costa Adeje, Teneryfa

Otoczony piękną przyrodą charakterystyczną dla południowo-
wschodniego wybrzeża wyspy hotel w stylu mauretańskim. Jego 
pokoje mają widok na tereny hotelowe lub na ocean, oferują 
wykończone w marmurze łazienki, wanny i prysznice. Pyszne 
dania serwuje się w kilku restauracjach, w tym w nagrodzonym 2 
gwiazdkami Michelin lokalu M.B, który słynie z kreatywnych potraw, 
oraz w restauracji Abama Kabuki odznaczonej 1 gwiazdką Michelin, 
która specjalizuje się w daniach łączących tradycje japońskie z 
zachodnimi metodami gotowania. W obiekcie znajduje się jedno 
z najlepszych 18-dołkowych pól golfowych w całej Hiszpanii. 
Zostało zaprojektowane przez byłego gracza Dave’a Thomasa i 
zachwyca malowniczymi widokami oceanu. Akademię tenisa (7 
kortów tenisowych i 4 korty do padla) prowadzi profesjonalna 
tenisistka Annabel Croft. Warto wybrać się na szczyt wulkanu Teide, 
pożeglować na wyspę La Gomera lub zwiedzić okoliczne, zabytkowe 
miasta. W lobby czeka specjalny zespół, który pomoże w organizacji 
wypraw. Wielokrotnie nagradzane spa odmładza duszę i ciało 
poprzez zindywidualizowane zabiegi i masaże. Gościom zapewnia 
się ponadto możliwość skorzystania z kolejki dowożącej do plaży. 

Najważniejsze udogodnienia: 459 pokoi i apartamentów; 10 
restauracji i 2 bary; 7 basenów, klub dla dzieci Ritz Kids; golf, padel, 
tenis, fitness, joga, pilates, treningi siłowo-wytrzymałościowe, 
interwałowe i na rowerku treningowym; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 1600 € w niskim sezonie 
od 2000 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki przy rezerwacji do 31.03.19 
(oferta dotyczy pobytu od 01.05.19 do 31.10.19).
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Hiszpania

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Nielimitowany wstęp na pole golfowe (oferta dotyczy 
pobytu od 22.04.19 to 18.10.19 przy min pobycie na 7 nocy).
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Bahia Del Duque,  
Las Villas                  Costa Adeje, Teneryfa

Polecamy zakwaterowanie w eleganckiej części willowej z własną 
recepcją i basenem tylko dla gości willi. Korzystają oni także z 
wszelkich udogodnień hotelowych, do których należą m.in.: spa, 
studio wellness, 2 korty tenisowe, 8 restauracji i 12 barów, atrakcje 
dla dzieci i młodzieży, obserwatorium z teleskopem. Ponadto goście 
mają możliwość gry w squasha oraz golfa na mistrzowskich polach. 

Villa Las Retamas (256 m², 1 sypialnia, 3 osoby) 
Piętrowa luksusowa willa z ekskluzywnymi meblami i  marokańskimi 
dywanami. Parter zajmują przestronny salon i w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, natomiast na  piętrze jest sypialnia z łazienką. Na 
zewnątrz znajduje się taras wypoczynkowy, jadalnia i wspaniały 
prywatny basen bez krawędzi. 

Villa Las Palmeras (202 m², 1 sypialnia, 2 osoby + 2 dzieci)
Komfortowo urządzona i wyposażona we wszelkie udogodnienia. 

Oferuje przestronną sypialnię z łazienką i bezpośrednim wyjściem 
na taras. Na zewnątrz znajdują się wyposażony w leżaki słoneczny 
taras, jadalnia i wspaniały prywatny basen z podgrzewaną wodą. 

Villa Las Mimosas (440 m², 2 sypialnie, 4 osoby + 2 dzieci)
Największa prywatna willa, której powierzchnia mieszkalna wynosi 
194  m². Składa się z 2 komfortowych sypialni, każda z  łazienką i  
bezpośrednim wyjściem do ogrodu, oraz przestronnego salonu. Na  
zewnątrz znajdują się w pełni umeblowany taras wypoczynkowy, 
jadalnia oraz prywatny basen z podgrzewaną wodą.



Anantara Vilamoura 
Algarve Resort     Algarve

Malownicze, południowe wybrzeże kraju słynie z rajskich plaż, pól 
golfowych i wybornej kuchni. W miejscowości Vilamoura można 
odwiedzić butiki, kasyna i doskonałe restauracje. Jest tu też hotel, 
który stanowi doskonały punkt do rozpoczęcia zwiedzania regionu. 
Oferuje wypoczynek przy 3 zewnętrznych basenach, z czego po 
jednym przeznaczono dla dorosłych i dla dzieci. Główny basen jest 
podgrzewany w zimie.  Dostępna jest nowoczesna siłownia i kort 
tenisowy z syntetycznej trawy. Z hotelu roztaczają się widoki na pole 
golfowe Victoria, gdzie co roku odbywa się turniej Portugal Masters. 
Swoją wiedzą nt. regionu chętnie podzielą się specjaliści, którzy 
mogą zorganizować wycieczki balonem na nagrzane powietrze, 
rejsy po wodach wokół słynnych wysp Ria Formosa lub wycieczki 
do wiekowych winnic. W restauracji smakosze wina mogą skorzystać 
z jednej z najbardziej urozmaiconych list tego szlachetnego trunku 
w okolicy. Pokoje we współczesnym stylu mają widoki na ogrody, 
baseny lub pole golfowe. Obiekt, jako jeden z nielicznych, szczyci 
się bezpłatnym wstępem do klubu plażowego Purobeach. W spa 
można odpocząć dzięki zabiegom, którym towarzyszyć będzie zapach 
egzotycznych olejków eterycznych oraz widok zieleni pola golfowego. 

Najważniejsze udogodnienia: 280 pokoi i apartamentów; 3  bary, 
3 restauracje; 3 baseny, klub dla dzieci i młodzieży, sezonowy klub 
dla plaży, Wi-Fi, bezpłatne przejazdy do centrum miasta Vilamoura; 
golf, siłownia, tenis, joga; Anantara Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 850 € w niskim sezonie 
od 1750 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane przed 31.03.2019
(dotyczy pobytu w terminie  22.04—31.10.2019).
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VidaMar Resort  
Villas Algarve
Salgados, Albufeira

Na zachód od miasta Albufeira, w kurorcie Salgados, znajdują 
się doskonałe domy w zabudowie szeregowej, będące częścią 
obiektu Vidamar Resort Algarve. Łatwo można się z nich dostać 
na piaszczystą plażę i na 18-dołkowe pole golfowe. Każda jest 
wyposażona w klimatyzację, Wi-Fi, płaski telewizor w rozdzielczości 
Full HD i 2 podziemne miejsca parkingowe. Posiadają również strefę 
wypoczynkową na świeżym powietrzu, która prowadzi na taras 
z basenem i zacienioną strefę jadalną. W przypadku pobytu bez 
wyżywienia, goście mogą korzystać z dobrze wyposażonej kuchni. 
Dostępne są płyta grzejna, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, 
lodówka, zamrażarka, zmywarka do naczyń, pralka, toster, czajnik, 
ekspres do kawy oraz deska do prasowania.

Dom z 2 sypialniami (135 mkw. wewnątrz i 139 mkw. na zewnątrz, 
4 os. dorosłe i 1 dziecko do 11 roku życia)
Na parterze znajduje się jadalnia (17,6 mkw.), łazienka (2,8 mkw.) 
sąsiadująca z kuchnią (13 mkw.), a także przestronny pokój dzienny 
(46,6 mkw.), który prowadzi do strefy wypoczynkowej na świeżym 
powietrzu z basenem (5m x 3m x 1,2m). Z kuchni można wyjść na 
taras (4,5 mkw.). Na pierwszym piętrze znajdują się 2 pokoje (16,7 
i 19,2 mkw.) z łazienkami (odpowiednio 6,3 i 8 mkw.). Odpocząć 
można na przestronnym balkonie (21,9 mkw.).

Dom z 3 sypialniami (159 mkw. wewnątrz i 139 mkw. na zewnątrz, 
6 os. dorosłych i 1 dziecko do 11 roku życia)
Plan domu jest podobny do wersji z 2 sypialniami, jednak kuchnia 
(11,7 mkw.) w tym przypadku posiada również mały składzik 
(1,3 mkw.). Na pierwszym piętrze znajdują się 3 sypialnie, każdą 
z łazienką, a także przestronny balkon.

Dom z 4 sypialniami (203 mkw. wewnątrz i 185 mkw. na zewnątrz, 
8 os. dorosłych i 1 dziecko do 11 roku życia)
Ten rodzaj domu oferuje przestronną kuchnię (24,7 mkw.). Na 
parterze nie ma tarasu. Na pierwszym piętrze są 4 sypialnie 
i 3 łazienki (z czego 2 znajdują się w sypialniach, a 1 jest wspólna).
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Villa Margherita (365 mkw)
• 4 sypialnie, salon z jadalnią, 5 łazienek.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Posiada prywatny basen i ogród.

Villa Sofia (230 mkw)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Posiada prywatny basen i ogród.

Villa Yasmine (210 mkw)
• 2 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Ogród z basenem, widok na morze.
• Elegancki włoski design, usługi butlera.

Villa Aurora (365 mkw)
• 4 sypialnie, salon, 5 łazienek.
• Widok na morze, prywatny basen.
• Piękny ogród o powierzchni 1000 mkw.

Włochy
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EUROPA
Forte Village
Santa Margherita di Pula, Sardynia

Jedyny w swoim rodzaju rodzinny kompleks położony przy białych 
piaszczystych plażach, składający się z 8 eleganckich hoteli, 44 
luksusowych apartamentów oraz 9 wytwornych willi z prywatnymi 
basenami. Szeroki wybór znakomitych restauracji: włoska, 
sardyńska, japońska czy brazylijska. Polecamy także najnowszą 
restaurację Hell’s Kitchen! O  kulinarne doznania dba 4 wybitnych 
kucharzy nagrodzonych gwiazdkami Michelin: Gordon Ramsey, 
Alfons Schuhbeck, Carlo Cracco i Emanuele Scarello w La Trattoria 
Italiana. Do dyspozycji gości także 11 barów oraz night club. Forte 
Village oferuje wiele atrakcji oraz udogodnień, które zapewnią 
fantastyczny wypoczynek każdemu członkowi rodziny. 

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

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami

BOUGANVILLE 4* za 1 os. w bungalowie dwuosobowym
od 1660 €  w niskim sezonie 
od 2990 € w wysokim sezonie 
PINETA 5* za 1 os. w pokoju dwuosobowym z balkonem
od 2400 € w niskim sezonie 
od 4100 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowy pobyt 2 dzieci poniżej 13 roku życia  
(oferta dotyczy pobytu w terminach  
13.04—30.06.2019 i 1.09—7.10.2019).

Włochy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS!  Powitalna butelka wina, wstęp do centrum SPA na 
talasoterapię.



Villa La Coste
okolice Aix-en-Provence, Prowansja

Prowansja jest doskonałym kierunkiem dla miłośników sztuki, 
architektury, wyśmienitej kuchni oraz natury. Hotel jest doskonale 
położony, jako że nie jest stąd daleko do zabytkowego Aix-en-
Provence i malowniczego Parku Narodowego Luberon. Również 
do Lazurowego Wybrzeża jest zaledwie 50 km. Warto odwiedzić 
Awinion lub Marsylię i w pełni zanurzyć się w atmosferze Prowansji. 
Piękno przyrody zachwyca w samym obiekcie, który znajduje 
się pośród winnic, wzgórz i wysokich cyprysów. Nic dziwnego, 
że region był tak bardzo kochany przez van Gogha. Restauracje 
oferują posiłki gotowane ze świeżych produktów sezonowych 
pozyskiwanych z ekologicznych ogrodów oraz lokalnych targowisk. 
Obiekt jest częścią dużej posiadłości zorientowanej na produkcję 
wina. Warto wobec tego wybrać się do piwniczki, w której można 
skosztować wybornych, lokalnych roczników tego szlachetnego 
trunku. Apartamenty oferują od 90 do 250 mkw. powierzchni 
mieszkalnej, mają własne ogrody i tarasy gwarantujące prywatność, 
oraz zachwycają współczesnym wystrojem. Spa oferuje różnorodne 
peelingi i masaże na bazie lokalnych produktów gwarantujące 
odnowę ciała i umysłu. 

Najważniejsze udogodnienia: 28 apartamentów; w tym 3 wille z 2 
sypialniami i prywatnymi basenami; restauracja i bar, 3 restauracje 
w posiadłości Domaine Château La Coste; zewnętrzny, podgrzewany 
basen, rozległe ogrody, winnica, butik, degustacja wina, Wi-Fi; pokój 
gier, sesje jogi i pilatesu na zapytanie, centrum fitnessu; Le Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 2780 € w niskim sezonie 
od 4180 € w wysokim sezonie 
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Francja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, butelka wina, pamiątkowy album 
o sztuce w Villi La Coste.
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OZEN by Atmosphere 
at Maadhoo
wyspa Maadhoo, Południowy Atol Malé

Na spokojnej wyspie Maadhoo, w Południowym Atolu Malé, znajduje 
się luksusowy OZEN Resort by Atmosphere. Jego nowoczesny styl 
świetnie komponuje się ze wspaniałym kameralnym otoczeniem. 
To idealnie miejsce dla najbardziej wymagających gości. Położony 
35 km od międzynarodowego lotniska Male. Hotelowy zespół czeka 
na lotnisku, żeby zabrać gości na luksusową motorówkę z pełnym 
serwisem na pokładzie – 35 minut relaksu i podziwiania pięknych 
widoków. W ośrodku, tuż przy dziewiczej, piaszczystej plaży, 
malowniczo rozrzuconych jest 41 willi. Do dyspozycji gości jest też 
49 willi zbudowanych na palach. 80 z 90 willi ma prywatne baseny. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 restauracji oraz bar z bogatym 
wyborem potraw i drinków, luksusowe spa z profesjonalnymi 
masażystami i terapeutami: 4 pojedyncze i 4 podwójne gabinety 
zabiegowe nad wodą, z widokiem na lagunę, klub dla dzieci i 
młodzieży oferujący najróżniejsze gry i zabawy, światowej klasy, 
certyfikowane centrum nurkowania i sportów wodnych, takich 
jak windsurfing, kajakarstwo, pływanie katamaranem, w pełni 
wyposażona siłownia, zajęcia w centrum sportu lub na świeżym 
powietrzu, prowadzone przez profesjonalnych trenerów, wyprawy 
wędkarskie o zachodzie słońca.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5100 $ w niskim sezonie 
od 6950 $ w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane 60 dni przed przylotem 
7% zniżki na rezerwacje dokonane 30 dni przed przylotem
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The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort
Wyspa Vommuli, atol Dhaalu

Hotel łączy współczesne wzornictwo z dbałością o środowisko. 
Goście mieszkający w każdej z 33 willi przy plaży i 44 nawodnych 
mają własnego lokaja, a na rodziny czekają wille z 3 sypialniami oraz 
przestronnymi tarasami z widokiem na Ocean Indyjski lub tropikalny 
ogród, który zapewnia spokój i intymność. Goście mają okazję 
delektować się potrawami w 6 różnych restauracjach inspirujących 
się włoską, wschodnią i azjatycką kuchnią. Można również złożyć 
zamówienie lokajowi, który przyniesie dania do willi. Dla aktywnych 
przygotowano wiele atrakcji: sporty wodne w Vommuli Dive & 
Watersports Centre, basen zewnętrzny o powierzchni 450 mkw. z 
fantastycznym widokiem na ocean, korty tenisowe, salę fitnessu. 
Dobre samopoczucie gwarantują zabiegi w Iridium Spa, które 
położone jest nad wodą. Szum fal pozwala na pełny relaks. Dla 
najmłodszych gości organizowane są ciekawe zajęcia w klubiku. 

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

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie 

OFERTA SPECJALNA: 
20% zniżki na rezerwacje dokonane 30 dni przed przylotem 
(pobyty w terminie 1.04—5.05.2019) 
10% zniżki na pobyty w terminie 6.05—30.09.2019.
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Malediwy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Wycieczka na snorkelling (Coral garden).



Shangri-La’s Villingili 
Resort & Spa   Wyspa Villingili, atol Addu

W otoczeniu dżungli i turkusowej wody oceanu znajduje się 
ośrodek zapewniający spokojne wakacje i wyśmienitą kuchnię. 
Posiada również dostęp do jedynego na Malediwach 9-dołkowego 
pola golfowego oraz oferuje duży wybór sportów wodnych. 
Prywatne wille są bogato i stylowo wyposażone. W ich wystroju 
widoczne są wpływy bliskowschodnie i indyjskie. W restauracjach 
można posmakować wyjątkowych, acz prostych specjałów 
przygotowanych ze świeżych produktów. Wyspę pokrywa gęsta 
roślinność – jest to idealne miejsce na wędrówki. Ośrodek stawia 
sobie za cel szerzenie wiedzy nt. życia morskiego, które przybliża 
w obiekcie Eco Centre. Podwodny świat można poznać również 
podczas wypraw snorkellingowych i nurkowych. Przygotowano 
także kursy w tym zakresie o różnych poziomach zaawansowania. 
Doświadczeni nurkowie mogą odwiedzać światowej klasy miejsca. 
Spa umieszczono w małej wiosce, znajdującej się na terenie obiektu. 
Relaks zapewnią przestronne wille zabiegowe z prywatnymi 
ogrodami, pawilon do jogi oraz różne zabiegi. 

Najważniejsze udogodnienia: 132 wille; 3 restauracje i 3 bary; 
basen zewnętrzny, możliwość organizacji prywatnych posiłków, 
Wi-Fi, wynajem łodzi, zajęcia dla dzieci, wycieczki zapoznające z 
kulturą i historią; tenis i badminton, jogging, joga i medytacja, golf, 
nurkowanie i snorkelling, łowienie dużych okazów ryb i na żyłkę, 
sporty wodne (np. kajaki, żeglowanie, paddle boarding, surfing 
i windsurfing); spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. willi dwuosobowej z basenem
od 3400 $ w niskim sezonie 
od 4800 $ w wysokim sezonie

CIEKAWOSTKA: 
Hotel dysponuje 9-dołkowym polem golfowym  
– jedynym tego rodzaju na Malediwach
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Baglioni Resort Maldives
Wyspa Maagau, atol Dhaalu

Położony na prywatnej wyspie z plażą z białym piaskiem 
i  tropikalną naturą kompleks willi, który otacza piękna laguna i 
rafa koralowa. Goście mogą korzystać z usług centrum nurkowego 
i zgłębiać tajniki podwodnego świata. Wille posiadają tarasy lub 
własne odcinki plażowe, z których można podziwiać turkusowe 
wody. Hotelem zarządza grupa Italian Luxury Hotel Group Baglioni 
Hotels & Resorts, której celem było stworzenie pierwszego w kraju 
kompleksu inspirowanego włoskim nastrojem. Dlatego obecna jest 
tu doskonała, włoska restauracja Gusto. Dania kuchni japońskiej 
podaje się w restauracji Umami, a potrawy kuchni międzynarodowej 
w lokalu Taste. Wszystkie 3 serwują potrawy z karty. Dostępna 
jest bogata oferta wycieczek, np. wizyty na pobliskich wyspach 
i poznanie codziennego życia ich mieszkańców oraz rejsy 
pozwalające spotkać delfiny. Możliwe jest zaaranżowanie rejsów 
pod rozgwieżdżonym niebem lub o zachodzie słońca. W spa czeka 
bogaty wybór zabiegów, które są przeprowadzane w zewnętrznych, 
drewnianych pawilonach otoczonych tropikalną roślinnością. 

Najważniejsze udogodnienia: 96 willi; 3 restauracje i bar przy 
basenie; piwniczka z winami, basen, serwis plażowy z leżakami, 
usługa kamerdynera, Wi-Fi, butik, klub dla dzieci; siłownia, 
siatkówka plażowa, piłka nożna, tenis, joga, nurkowanie, 
snorkelling, żeglowanie, stand-up paddle boarding, łowienie ryb, 
rejsy katamaranami, rowerki wodne, kajaki; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 4000 $ w niskim sezonie 
od 6200 $ w wysokim sezonie 
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Malediwy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina (Ferrari Trento DOC) oraz kosz 
owoców.



Kanuhura Maldives
Wyspa Kanuhura, atol Lhaviyani

Kanuhura Maldives to luksusowy resort na tropikalnej wyspie, 
otoczonej białą, piaszczystą plażą, w skład którego wchodzą także 
dwie bezludne wysepki: Jehunuhura i Masleggihura. Stworzone 
z naturalnych materiałów i będące w całkowitej harmonii z 
otoczeniem,  apartamenty, bungalowy i wille położone są wzdłuż 
plaży. Posiadają prywatne drewniane tarasy oraz wspaniałe widoki 
na lagunę. Niektóre wyposażono również w prywatne baseny. 
Goście mogą wybrać zakwaterowanie we wschodniej lub zachodniej 
części wyspy. Kanuhura jest rajem dla nurków. Można tu odkrywać 
uroki podwodnego świata podczas nurkowania z akwalungiem 
lub snurkowania z przewodnikiem. Resort szczyci się wyjątkową 
kuchnią. Goście mogą delektować się potrawami np. w restauracji 
Drift na wyspie Jehunuhura. Oprócz tego można skosztować 
smakołyków kuchni międzynarodowej, doskonałych dań włoskich 
oraz prawdziwych malediwskich specjałów. Na romantyczną kolację 
najlepszym miejscem będzie natomiast plaża. Spa jest tropikalną 
oaza spokoju o wystroju inspirowanym naturą i delikatnych 
zapachach. 

Najważniejsze udogodnienia: 80 willi; 5 restauracji, kawiarnia, 
2 bary; basen bez krawędzi, miniklub dla dzieci, pokój gier, butik, 
wycieczki, Wi-Fi; centrum nurkowe, centrum sportów wodnych, 
2 korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej, kort do squasha, 
siłownia, joga, rowery; Kokaa Wellness Retreat & Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 3360 $ w niskim sezonie 
od 5380 $ w wysokim sezonieltm
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Darmowe kolacje przy pobycie od 28.04 do 28.09.2019 
(przy rezerwacji do 31.03.2019).
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Hotel wyłącznie dla dorosłych, znajdujący się na prywatnej wyspie o powierzchni 6,5 ha z piękną, 
piaszczystą plażą. Wyspę otacza rafa koralowa i błękitna laguna. Goście odpoczywają w przestronnych 
willach, które cechują się nowoczesnym wystrojem i są zbudowane z całkowicie naturalnych materiałów, 
dzięki czemu wspaniale komponują się z okoliczną roślinnością. Smakoszy zaprasza się do największej na 
świecie, przeszklonej, podwodnej restauracji 5.8 Undersea Restaurant, w której serwowane są doskonałe 
potrawy i rewelacyjne wina z hotelowej piwniczki (do wyboru 355 rodzajów). Podczas posiłku można 
obserwować wspaniałe otoczenie i pływające w okolicy ryby. Piękna laguna zapewnia świetne warunki 
do snorkellingu. By poznać podwodne środowisko, warto dołączyć do warsztatów prowadzonych przez 
biologa morza. Zespół hotelu może też zorganizować zindywidualizowane wycieczki, w tym ekskluzywne 
rejsy, ekspedycje wędkarskie i romantyczne wyprawy. 

Najważniejsze udogodnienia: 90 willi; 3 restauracje i 3 bary; basen bez krawędzi, luksusowe rejsy, 
piwniczka z winami, Wi-Fi; łowienie głębokomorskie, snorkelling, piłka nożna, tenis, badminton, siatkówka 
plażowa, centrum fitnessu, różnorodne sporty wodne, pokój gier; Duniye Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w willi dwuosobowej
od 4000 $ w niskim sezonie, od 6150 $ w wysokim sezonie 

Kudadoo Maldives Private Island  
by Hurawalhi       Atol Lhaviyani

Sanktuarium dla osób powyżej 15. roku życia na prywatnej wyspie, gwarantującej pełnię prywatności. 
Jest świetnym miejscem dla lubiących nurkowanie z rurką lub pływanie wśród mant i żółwi. Goście mogą 
korzystać z oferty „cokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek”. Na wyspie nie ma sztywnego menu, a szef 
przygotowuje dania zgodnie z oczekiwaniami gości i serwuje je w dowolnie wybranym miejscu. To samo 
dotyczy zabiegów spa. Każda rezydencja posiada basen bez krawędzi o pow. 44 mkw. i przestronny taras. 
Rezydencje zostały zbudowane z naturalnych materiałów i wtapiają się w bujną zieleń. Podczas rejsów 
można zwiedzić atol Lhaviyani i obserwować manty, zrelaksować się na odludnych plażach lub odwiedzić 
niezamieszkane wyspy. Jest to też doskonały wybór dla fanów wędkarstwa, jako że warto tu spróbować 
schwytać tuńczyka, barakudę, karanksa lub istiophorusa (czyli żaglicę), a następnie zjeść sushi ze świeżo 
złowionej zdobyczy. Warto wybrać się do atolu Noonu i rezerwatu przyrody morskiej w zatoce przy wyspie 
Hanifaru, która jest chroniona przez UNESCO. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 rezydencji; bar, posiłki przygotowywane zgodnie z życzeniami gości 
w różnych miejscach; piwniczka z winami; różne sporty wodne, centrum fitnessu; zabiegi spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive za 1 os. w willi dwuosobowej
od 11 600 $

Hurawalhi Island Resort       Atol Lhaviyani

Malediwy



LUX* North Male Atoll
Wyspa Olhuhali, Północny Atol Malé

Obiekt znajduje się wyspie o pow. 6 ha. i oferuje zakwaterowanie 
w ogromnych willach typu penthouse, elegancko urządzonych 
w morskich odcieniach przez pochodzącą z Singapuru grupę 
projektantów Miaja. Do wyboru są usytuowane przy plaży wille z 
prywatnymi basenami i wille nawodne. Każda dysponuje tarasem 
na dachu, z którego można podziwiać malowniczy krajobraz 
najbardziej płaskiego kraju świata. Warto skosztować pysznych dań 
kuchni międzynarodowej w lokalu Glow lub doskonałych potraw 
japońsko-peruwiańskich w lokalu INTI. LUX* North Malé Atoll 
posiada doskonałą lokalizację do odkrywania najbardziej znanych 
miejsc nurkowych na Malediwach i rozległą prywatną lagunę z rafą 
koralową. W hotelu znajduje się również kino z dużym ekranem i 
galeria sztuki. Podczas pobytu goście mogą korzystać z centrum 
fitnessu, ćwiczyć jogę lub grać w tenisa. Równowagę fizyczną i 
emocjonalną można przywrócić w nawodnym LUX* ME Spa. Składa 
się ono z pięciu ekskluzywnych willi, wspólnej strefy relaksacyjnej 
i salonu piękności. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 rezydencji; 3 restauracje, 2 bary 
i kawiarnia; prywatna laguna, beach club (klub plażowy), kino, 
miniklub dla dzieci, czarter jachtów, Wi-Fi, butiki z pamiątkami, 
biżuterią i artykułami modowymi; centrum nurkowe PADI; 
motorowe i niemotorowe sporty wodne, rejsy jachtami; centrum 
fitnessu, bezpłatne sesje jogi na plaży, tenis; LUX* ME Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5100 $ w niskim sezonie 
od 5700 $ w wysokim sezonieltm
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Six Senses Laamu
Atol Laamu

Urzekające miejsce otoczone bezludnymi plażami o białym piasku, 
turkusowymi wodami oceanu i bujną egzotyczną roślinnością. 
Ten ekskluzywny ośrodek oferuje zakwaterowanie w 96 willach, 
usytuowanych przy plaży pośród tropikalnej roślinności lub na palach 
nad laguną. Morska bryza swobodnie przepływa przez rustykalne 
wnętrza hotelowych restauracji i barów, z których większość 
usytuowana jest nad wodą. Wszystkie lokale gastronomiczne zostały 
zaprojektowane tak, aby umożliwić gościom podziwianie wspaniałych 
wschodów i zachodów słońca podczas delektowania się znakomitymi 
potrawami kuchni międzynarodowej, śródziemnomorskiej czy 
japońskiej. Ekskluzywne spa położone jest tuż przy plaży i posiada 
9 unikalnych pawilonów, otoczonych tropikalną roślinnością. 
Wody otaczające luksusowy ośrodek Six Senses Laamu stwarzają 
możliwość wielu różnych atrakcji. Goście mogą nurkować na rafie 
koralowej i podziwiać różne gatunki kolorowych ryb lub surfować na 
najsłynniejszej fali w atolu — Ying Yang. Ponadto centrum sportów 
wodnych oferuje szeroki wybór zajęć. Goście mogą także odkrywać 
niezamieszkane wysepki atolu Laamu. 

Najważniejsze udogodnienia: 96 willi; 4 restauracje i 2 bary; basen, 
miniklub The Den dla dzieci w wieku 3 —12 lat, kino plenerowe, 
biblioteka, butik; sporty wodne: nurkowanie, snorkelling, kajaki, 
żeglowanie katamaranem, windsurfing i stand up paddling (SUP), 
joga i zajęcia fitnessu; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2600 $ w niskim sezonie 
od 3200 $ w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane przed 28.02.2019.
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Malediwy

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! W przypaku pobytu minimum 7 nocy: upgrade do nastepnej 
kategorii pokoju, wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze 
wykwaterowanie (w zależności od dostępności), jeden 60-minutowy 
masaż Six Senses Signature Spa Massage na każdą willę.



Six Senses Zil Pasyon
Félicité Island

Luksusowy hotel położony na prywatnej wyspie Félicité, na 
Seszelach, znanej z malowniczych plaż. Zapewnia bezpośredni 
kontakt z naturą i bardzo wysoki komfort wypoczynku. Składa 
się z 30 willi z basenem oraz kilku rezydencji z niezapomnianymi 
widokami na ocean. Wille mają komfortowe tarasy, wyposażone 
są w klimatyzację, telewizję satelitarną oraz prywatną piwniczkę z 
winami. 5 hotelowych restauracji proponuje menu, którego twórców 
zainspirowały smaki Seszeli (mieszanka kuchni afrykańskiej, 
chińskiej, francuskiej, angielskiej i hinduskiej). Spa, położone w 
malownicznej scenerii wyspy, oferuje bardzo szeroki wachlarz 
usług wellness i  zabiegów kosmetycznych wykonywanych w 5 
gabinetach. Na jego terenie są też: łaźnia turecka, sauna, salon 
kosmetyczny oraz specjalna strefa do uprawiania jogi. W pobliżu 
znajduje się nowoczesne centrum fitness. Goście mogą również 
relaksować się na przepięknej plaży nad krystalicznie czystą 
wodą, wędrować licznymi szlakami turystycznymi. Na  sąsiednich 
wyspach są dobre warunki do uprawiania golfa i kolarstwa. Wielką 
atrakcję stanowią wycieczki do słynnego parku wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – May Valley na wyspie Praslin. 

Najważniejsze udogodnienia: luksusowe wille z bezpośrednim 
dostępem do basenu; 5 restauracji i bar; spa, łaźnia turecka, sauna, 
gabinet kosmetyczny, centrum fitness.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5500 € w niskim sezonie 
od 6800 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowe kolacje na pobyt do 31.05.2019 (oferta  
nie dotyczy pobytu w terminie: 13.04-20.04.2019).
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! W przypaku pobytu minimum 7 nocy: upgrade do nastepnej 
kategorii pokoju, wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze 
wykwaterowanie (w zależności od dostępności), jeden 60-minutowy 
masaż Six Senses Signature Spa Massage na każdą willę.
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Na prywatnej wyspie North Island, obok fantastycznej plaży East Beach i o krok od oceanu oraz wśród 
bujnej zieleni, znajdują się wille, zbudowane z lokalnych materiałów. Niedaleko są 3 inne plaże, w tym 
jedna jest idealnym miejscem do zorganizowania romantycznego pikniku. Usługi, z uwzględnieniem 
posiłków, są wysoce zindywidualizowane. Poza 2 strefami, gdzie serwuje się dania i przekąski, potrawami 
można delektować się w zaciszu własnej willi lub gdziekolwiek na wyspie. W centrum nurkowym 
chętni mogą zdobyć certyfikat PADI, wynająć sprzęt, a następnie poznać bogate dno oceanu. Wycieczki 
rowerowe, z przekąskami i napojami przygotowanymi na życzenie, są również ciekawą opcją. Można także 
wybrać się na rejs i zobaczyć delfiny lub złowić tuńczyka. Program Beach Buddy przygotowano z myślą o 
najmłodszych, którym oferuje się atrakcje dostosowane do oczekiwań każdego dziecka. W spa dostępne 
są natomiast zabiegi na bazie naturalnych, ziołowych składników. 

Najważniejsze udogodnienia: 11 willi; restauracja, bar; posiłki w wybranych miejscach, piwniczka 
z winami, centrum nurkowe, organizacja wesel, zajęcia dla dzieci; snorkelling, nurkowanie, kajakarstwo 
morskie, wędkarstwo, surfing, standup paddling, żeglarstwo, piesze wędrówki, jazda na rowerze, joga; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie 

Fregate Island       Wyspa Fregate

Położony na prywatnej wyspie kompleks willi harmonijnie wtapia się w okoliczną naturę i oferuje dostęp 
do lazurowego oceanu oraz możliwość zobaczenia rzadkich gatunków zwierząt. Wille posiadają duże 
tarasy i baseny bez krawędzi, a kamerdynerzy chętnie zapewnią wszelkie usługi. W centrum znajduje się 
Fregate House — komfortowa strefa, na którą składają się m.in. 2 baseny, bar na plaży, butik, biblioteka i 
elegancka restauracja. Na wyspie jest 7 fantastycznych plaż, a każda jest inna — np. przy jednej woda jest 
zawsze spokojna z powodu pobliskiej rafy koralowej, a inna jest świetna do uprawiania snorkellingu. Mogą 
stać się w pełni prywatne po użyciu znaku „Plaża zajęta”. Hotel ma własną przystań, centrum nurkowe i 
jachtklub. Spacerując, można spotkać żółwie morskie i żółwie olbrzymie. W Rock Spa, które znajduje się na 
szczycie wzgórza w budynku z drzewa tekowego, goście mogą skorzystać z sesji jogi i rytuałów wellness. 

Najważniejsze udogodnienia: 16 willi; restauracja, bar na plaży; 2 baseny, butik, biblioteka, kapliczka, klub 
dla dzieci, posiłki w wybranych miejscach, muzeum morskiej flory i fauny, lokalne wycieczki, organizacja 
wesel; żeglarstwo, snorkelling, nurkowanie, surfing, kajakarstwo, narty wodne, połowy dużych okazów 
ryb, łowienie głębokomorskie, joga, siłownia, piesze wędrówki, obserwacja zwierząt; The Rock Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie 

North Island       Wyspa North Island

Seszele



Four Seasons Resort 
Seychelles at Desroches 
Island     Wyspa Desroches

Jedyny na wyspie hotel oferuje zakwaterowanie w prostym stylu 
z XIX-wiecznymi akcentami. Ma bezpośredni dostęp do plaży o 
długości 14 km. Wille wyposażono w prywatne baseny. Restauracje 
serwują dania nawiązujące do kuchni śródziemnomorskiej, łatwe do 
spakowania potrawy (idealne na pikniki na plaży) oraz grillowane 
ryby. Hotelowy basen bez krawędzi oferuje widoki na plażę i ocean. 
Warto odwiedzić centrum edukacyjne Discovery Centre, pokazujące 
piękno lokalnej natury podwodnej oraz pobliskie sanktuarium 
dla żółwi olbrzymich. Na wyspie jest 15 km tras rowerowych i 
15 punktów nurkowych, które pozwolą gościom poznać okolicę. 
Wędkarze mogą podczas rejsów spróbować złowić marlina lub 
koryfenę. Znajdujące się na plaży centrum Castaway Centre 
umożliwia uprawianie sportów wodnych, a klub Kids For All Seasons 
organizuje atrakcje dla dzieci. Obok oświetlonego kortu tenisowego 
jest nowoczesne centrum fitnessu z pawilonem do jogi. Spa oferuje 
zaś zabiegi na bazie organicznych produktów marki Terres d’Afrique. 

Najważniejsze udogodnienia: 71 bungalowów, apartamentów 
i willi; 3 restauracje i 3 bary; basen bez krawędzi, klub dla dzieci 
Kids For All Seasons, centrum młodzieżowe, posiłki w pokojach, 
centrum edukacyjne Discovery Centre; centrum fitnessu, tenis, 
kajakarstwo, snorkelling, nurkowanie, standup paddling, siatkówka 
plażowa, wędkarstwo, jazda na rowerze, spacery po wyspie, joga, 
joga antygrawitacyjna; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5900 €
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Darmowy lunch dla 2 osób oraz voucher 100€ 
do wykorzystania w spa.



Four Seasons Resort 
Seychelles
Petit Anse, Wyspa Mahé
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Seszele

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Prywatny transfer limuzyną z/na lotnisko.

Luksusowy hotel oferuje swoim gościom niezrównane doznania 
w samym sercu rajskiego ogrodu. Opustoszałe plaże, wspaniałe 
widoki na Ocean Indyjski oraz światowej klasy usługi łączą się 
tu, aby rzucić wyzwanie koncepcji raju na ziemi. Wille w stylu 
kreolskim usytuowane są na palach na wzgórzu pośród gęstej 
dżungli lub w pobliżu plaży i lazurowych wód oceanu. Każda z nich 
oferuje przestronne wnętrza oraz basen bez krawędzi, otoczony 
drewnianym tarasem. Goście mogą delektować się wyśmienitymi 
daniami w 2 restauracjach i 2 barach. Zaledwie kilka kroków od 
każdej willi czeka na nich wiele możliwości uprawiania sportu i 
rekreacji. W spokojnych wodach zatoki spróbować można różnych 
sportów wodnych, od pływania z wiosłem, przez surfowanie, po 
żeglowanie katamaranem. Goście mogą też zaprzyjaźnić się z 
najstarszymi mieszkańcami wyspy, czyli żółwiami olbrzymimi. 
Do swojej dyspozycji mają ponadto zajęcia jogi, a biegacze mogą 
korzystać z pieszych szlaków i ścieżek joggingowych, które 
prowadzą wokół laguny i bujnych ogrodów lub przez strome zbocza 
wzgórza, z których podziwiać można niezapomniane widoki na 
wyspę. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 willi, 2 restauracje i 2 bary; 
piaszczysta plaża, basen, bezpłatne Wi-Fi; centrum fitnessu, trening 
personalny, ścianka wspinaczkowa, siatkówka plażowa i badminton, 
ścieżki spacerowe i joggingowe, zajęcia jogi, spływy kajakowe, 
nurkowanie z rurką i akwalungiem, żeglowanie katamaranem, 
surfing i pływanie z wiosłem; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 4990 €



Hilton Seychelles 
Northolme Resort & Spa
Wyspa Mahé

To w tym 5-gwiazdkowym hotelu leżącym w ustronnej okolicy 
Ian Fleming napisał słynny zbiór opowiadań o przygodach 007 
pt. „Tylko dla twoich oczu”. Niewielkie, zapewniające prywatność 
i zachwycające wyposażeniem romantyczne wille na wodzie 
gwarantują wspaniałe widoki na ocean. Okoliczne plaże z białym 
piaskiem, tropikalne ogrody i krystalicznie czyste wody sprawiają, 
że goście mogą w pełni oderwać się od codzienności. Przyjmuje 
wyłącznie gości powyżej 13 roku życia. W wystroju przywiązano 
dużą uwagę do szczegółów, co jest zauważalne m.in. w pięknych, 
drewnianych wnętrzach cechujących się współczesnym stylem. 
W willach na gości czekają szlafroki, kapcie, woda mineralna i 
owoce. Najnowsze wille typu Grand Ocean Pool Villa zachwycają 
prywatnymi basenami bez krawędzi oraz tarasami skąpanymi 
w słońcu. Relaksowi sprzyjają sofy i duże fotele z podnóżkami 
w pokojach dziennych, wanny z hydromasażem i balkony z 
niesamowitymi widokami. Można wypożyczyć bezpłatnie sprzęt 
do snorkellingu i kajakarstwa. Doskonałe spa jest zawieszone na 
granitowych głazach i zachwyca widokiem na ocean. 

Najważniejsze udogodnienia: 56 willi; 2 restauracje i bar; 
bezpośredni dostęp do sezonowej plaży, basen, wycieczki po 
okolicy; fitness, padel, tenis stołowy, bilard, snorkelling; eforea Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej z basenem bez krawędzi
od 3650 €

OFERTA SPECJALNA: 
To idealne miejsce na powiedzenie sakramentalnego TAK.
Śluby i pobyty poślubne są organizowane są z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły. Znajdziecie tam takie atrakcje 
jak: lot śmigłowcowem o zachodzie słońca i romantyczne 
kolacje na plaży w blasku księżyca.
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Hilton Seychelles  
Labriz Resort & Spa
Wyspa Silhouette

Otoczony bujnym lasem tropikalnym obiekt oferuje pobyt 
w  luksusowych willach, urządzonych we współczesnym stylu 
z tropikalnymi akcentami. Mają one widok na ocean lub góry, 
w tym na szczyt Mount Dauban. Wszystkie posiadają tarasy, a 
niektóre również baseny typu plunge lub do pływania. Restauracje 
oferują smaki całego świata, w tym wyśmienite dania włoskie w 
towarzystwie świetnych win, pyszne grillowane owoce morza i 
sushi, a także lokalne kreolskie specjały. Niedaleko znajduje się 
XIX-wieczna wioska La Passe, którą zakupiła rodzina Dauban, i, 
według legendy, zapłaciła za nią skrzypcami. 93% obszaru wyspy 
jest chronione w ramach Parku Narodowego Silhouette, którego 
powstanie jest uważane za ważne w procesie ratowania gatunków 
zagrożonych wyginięciem. Goście mogą zobaczyć rzadkie gatunki, w 
tym żółwie olbrzymie i miejscowe drzewa Coco de Mer. Morski Park 
Narodowy Silhouette otacza rafa koralowa, która tworzy świetne 
warunki do nurkowania i snorkellingu. 

Najważniejsze udogodnienia: 111 willi; 8 restauracji i barów; basen, 
klub dla dzieci, wyprawy łodziami z wędkowaniem, 5-gwiazdkowe 
centrum nurkowe PADI; centrum fitnessu, tenis, joga, minigolf, 
piesze wędrówki, nurkowanie, wędkarstwo, kajakarstwo, jazda na 
rowerze, badminton, gra w bule (petanka), jogging; eforea Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 1950 €

OFERTA SPECJALNA: 
To idealne miejsce na powiedzenie sakramentalnego TAK.
Śluby i pobyty poślubne są organizowane są z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły. Znajdziecie tam takie atrakcje 
jak: lot śmigłowcowem o zachodzie słońca i romantyczne 
kolacje na plaży w blasku księżyca.
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Seszele



Shangri-La’s Le 
Touessrok Resort & Spa
Trou d’Eau Douce

Zaledwie kilka kroków od pięknej i wolnej od tłumów plaży, 
znajduje się hotel oferujący usługi na światowym poziomie. Blisko 
jest stąd również na pobliskie wyspy: Ilot Mangénie, gdzie czeka 
modny klub na tamtejszej plaży i na Île aux Cerfs z 18-dołkowym, 
mistrzowskim polem golfowym zaprojektowanym przez znanego 
gracza, Bernharda Langera. Pokoje i apartamenty zachwycają 
widokami na ocean. Cechuje je współczesny wystrój z lokalnymi 
akcentami. Najbardziej ekskluzywne są wille oferują całodobową 
obsługę kamerdynera, prywatne baseny, prywatne wejście na plażę 
i bujne, tropikalne ogrody. Restauracje serwują głównie dania kuchni 
zachodniej i azjatyckiej godne najbardziej wymagających smakoszy. 
CHI, The Spa znajduje się w odludnej części obiektu i jest otoczone 
bujną roślinnością. Terapeuci skupiają się tu przede wszystkim na 
zabiegach holistycznych. 

Najważniejsze udogodnienia: 200 pokoi, apartamentów i  willi; 
5 restauracji, 2 bary; 2 baseny, w tym jeden dla dorosłych; biblioteka, 
możliwość wypożyczenia samochodu, organizacja spotkań, Wi-
Fi, kluby dla dzieci i nastolatków; aerobik, aerobik w wodzie, 
nurkowanie z rurką, wakeboarding, windsurfing, narty wodne, stand 
up paddling (SUP), kajaki, łucznictwo, badminton, gra w kule, boks, 
rzutki, piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, tenis, ćwiczenia 
rozciągające, jogging, siatkówka, joga, fitness, golf; CHI, The Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 2500 € w niskim sezonie 
od 3360 € w wysokim sezonie 
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP napój powitalny, w części Frangipani uzupełniany 
codziennie mini barek, darmowe napoje alkoholowe w Grill Club od 
17-stej do 18-stej.



St Regis Mauritius  
La Gaulette le Morne
Półwysep Le Morne Brabant

Na półwyspie Le Morne, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, pomiędzy turkusową laguną i bazaltowym monolitem, 
wznoszącym się ponad pół kilometra nad białą plażą, po nawietrznej 
stronie Mauritiusa, leży romantyczny kurort słynący z kolonialnej 
rezydencji Manor House. Mauritius słynie z niezrównanych 
miejsc do surfowania i kremowych plaż rozciągających się 
wzdłuż turkusowego oceanu. Każdy ze 172 apartamentów i willi, 
inspirowanych wyspiarską sztuką i architekturą oferuje prywatny 
ogród lub taras i luksusowe wyposażenie. Zadbane w każdym 
szczególe, nasz basen, klub fitness, sporty wodne i korty tenisowe 
zapewniają gościom niekończącą się rozrywkę. Centrum fitness 
jest wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do kompletnego i 
satysfakcjonującego treningu. Pięć różnych lokali gastronomicznych 
zaprasza na wyrafinowaną kuchnię z całego świata. 

Najważniejsze udogodnienia: 172 wille i apartamenty: 
aparatamenty Junior Suites, Beachfront Suites, 7 apartamentów 
w Manor House, Wille z 1 lub 2 sypialniami; 4 restauracje; 1 bar; 
stół szefa kuchni – prywatne obiady; Kite Flyer’s Club dla dzieci; 
WiFi; basen; centrum fitnesu; boisko do siatkówki; tenis stołowy; 
wypożyczalnia rowerów; kajaki; pływanie łódką; nurkowanie 
z butlą; snorkeling; kort tenisowy; surfing; sauna; Iridium Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 2700 € w niskim sezonie 
od 3900 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki i darmowy full board przy rezerwacji do 
28.02.2019 (oferta dotyczy pobytu od 1.05 do 31.09.2019).
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Mauritius

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, romantyczna kolacja podczas pobytu 
(min. 5 nocy).



Heritage le Telfair Golf 
& Wellness Resort
  Bel Ombre

Odnowiony w lecie 2017 r. hotel zawdzięcza nazwę Charlesowi 
Telfairowi, XIX-wiecznemu irlandzkiemu przyrodnikowi. Zachwyca 
stylem kolonialnym i wnętrzami przypominającymi wystrojem 
dawne posiadłości na plantacjach. Jego poziom potwierdza 
członkostwo w organizacji Small Luxury Hotels of the World. 
Hotel słynie z nagradzanego 18-dołkowego pola golfowego klasy 
mistrzowskiej, pięknie położonego między górami a laguną. W 
tropikalnym ogrodzie kryje się spa oferujące prócz zabiegów 
kuchnię prozdrowotną oraz codzienne zajęcia sprzyjające odnowie 
(ćwiczenia jogi i tai-chi, medytacje). W Parku Krajobrazowym 
Frederica o powierzchni 1300 ha goście mają okazję poznać 
zachowaną w naturalnym stanie przyrodę, która jest chroniona 
przez hotel wspólnie z fundacją Mauritian Wildlife Foundation. By 
poznać malowniczą okolicę, warto wybrać się na wycieczki piesze, 
rowerowe lub pojazdami buggy. Organizowane rano lub wieczorami 
wyprawy z przewodnikiem przypominają afrykańskie safari. 

Najważniejsze udogodnienia: 158 apartamentów; 12 restauracji 
i  barów; zewnętrzny basen, windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo, 
pływanie rowerami wodnymi, snorkelling, gimnastyka wodna, 
łowienie ryb, stand-up paddling, wycieczki łodziami ze szklanym 
dnem, sporty plażowe, kolarstwo górskie, golf, tenis, tenis stołowy, 
joga, centrum fitnessu, bocce, aerobik, spa, klub dla dzieci, program 
dla nastolatków; wynajem samochodów, wycieczki z przewodnikiem.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 1500 € w niskim sezonie 
od 2000 € w wysokim sezonie
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Jedna godzina zabiegu w SPA.



Four Seasons Resort 
Mauritius at Anahita
Beau Champ

Ukryty pośród przepięknej, tropikalnej roślinności, luksusowy 
ośrodek Four Seasons Resort Mauritius at Anahita to miejsce, 
gdzie każdy dzień spędzać można na wiele sposobów: żeglując 
wzdłuż dziewiczego wybrzeża własną łodzią, zwiedzając plantacje 
trzciny cukrowej, zaprzyjaźniając się z olbrzymimi żółwiami, a 
po wszystkim zasypiając pod rozgwieżdżonym niebem. Wille i 
rezydencje doskonale wtapiają się w otaczający je krajobraz i oferują 
wspaniałe  widoki na góry oraz wybrzeże. Wszystkie wille mają 
tarasy z basenami i prywatne ogrody. Jest tu kilka niepowtarzalnych 
lokali gastronomicznych, gdzie goście mogą delektować się daniami 
kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej. Mogą także odwiedzić 
francuskie bistro lub restaurację położoną nad basenem, która 
serwuje indyjskie, chińskie i lokalne potrawy, a ponadto oferuje 
unikatowe wieczory tematyczne. Hotelowe spa składa się z 12 
pawilonów, z których każdy dysponuje prywatną łaźnią parową. 
8 pawilonów poświęconych jest relaksacyjnym kuracjom dla par. 

Najważniejsze udogodnienia: 136 willi i rezydencji; 4 restauracje i 4 
bary; 4 baseny, warsztaty kulinarne, kluby dla dzieci i nastolatków, 
bezpłatne Wi-Fi; sporty wodne, 2 korty tenisowe, centrum 
fitnessu, bezpłatny dostęp do mistrzowskiego pola golfowego, 
zaprojektowanego przez Erniego Elsa, bezpłatna wypożyczalnia 
rowerów, poranne sesje jogi, codzienne wyprawy snurkowe; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2400 € w niskim sezonie 
od 4400 € w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
5% zniżki na rezerwację do 28.02.2019 pobyt min. 7 nocy.
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Mauritius

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Darmowy codzienny dostęp do pola golfowego.



The Residence Zanzibar
Kizimkazi, Zanzibar

Pięciogwiazdkowy resort The Residence zlokalizowany jest na 
południowo-zachodnim wybrzeży wyspy. Ośrodek ukryty jest pośród 
32 hektarów lasów palmowych i wspaniałych okoliczności przyrody. 
Jego kilkukilometrową, pokrytą miękkim, białym piaskiem plażę, 
czule otulają ciepłe i krystaliczne wody Oceanu Indyjskiego. W tej 
części wyspy Zanzibar zaobserwujemy duże odpływy morza. W tym 
rajskim zakątku powstało 66 bardzo luksusowych i przestronnych 
willi z basenami. Ich wystrój łączy elementy typowe dla kultur 
Suahili, brytyjskiej i indyjskiej ze współczesnymi udogodnieniami. 
Mieszkańcy każdej willi mają do dyspozycji wygodne rowery, które 
pozwolą na beztroskie wycieczki oraz poznawanie przepięknych 
okolic. W doskonałych restauracjach mistrzowie kuchni dbają 
o kulinarne gusta swoich Gości. Do dyspozycji Gości jest także 
ekskluzywne SPA. Duży wybór sportów wodnych, kort tenisowy, 
basen oraz wiele innych ciekawych atrakcji pozwoli na aktywne 
spędzenie czasu. Podczas pobytu warto także wybrać się na rejs 
połączony z obserwacją delfinów, odwiedzić miasto Stone Town, 
plantacje przypraw lub wyspę Changuu, na której żyją żółwie 
olbrzymie. Również dzieci nie będą się tutaj nudzić - moc atrakcji 
zapewnią wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy.

Najważniejsze udogodnienia: 66 willi; 2 restauracje i bar; basen 
bez krawędzi, lokalne wycieczki kulturoznawcze, organizacja 
prywatnych posiłków w willach, klub dla dzieci, butik i sklep z 
prezentami, usługi konsjerża; centrum fitnessu, siatkówka, jazda 
na rowerze, tenis, joga, kajakarstwo, rowerki wodne, katamarany 
(hobie cat), snorkelling, za opłatą: rejsy łodziami dhow, kitesurfing, 
łowienie głębokomorskie, obserwacja delfinów; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 3000 € w niskim sezonie
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalne wino musujące oraz romantyczna kolacja na 
plaży (pobyt przez minimum 4 noce).



Zanzibar White Sand 
Luxury Villas & Spa
Plaża Paje, Zanzibar

Na dziewiczej plaży Paje usytuowany jest butikowy hotel, będący 
prawdziwym sanktuarium, posiadający kilka luksusowych willi. 
Większość z nich zajmuje obszar 1500 mkw., ograniczony bujnymi 
ogrodami, gwarantującymi najwyższy poziom prywatności. 
Wszystkie posiadają własne baseny oraz cechują się unikalną 
architekturą, wtapiającą się w naturalne piękno otoczenia. Na 
posiłki zapraszają Doors to Zanzibar Restaurant, specjalizująca się w 
daniach lokalnej kuchni z elementami kuchni międzynarodowej oraz 
Beach BBQ, serwująca grillowane owoce morza i organiczne sałatki. 
3 bary proponują świetne koktajle i świeże soki w relaksującej 
atmosferze. Jedną z zalet obiektu jest klub Zanzibar Kite Paradise, 
w którym można wypożyczyć najlepszy sprzęt do kitesurfingu lub 
poprosić o profesjonalne lekcje. Otoczenie sprzyja snorkellingowi, 
kajakarstwu i standup paddlingowi (SUP). Spa zachwyca lokalizacją 
wśród tropikalnych roślin i tuż obok wodospadu. Oferuje zabiegi 
oparte na lokalnych produktach. 

Najważniejsze udogodnienia: 11 willi z basenami; 2 restauracje 
i 3  bary; konsjerż, organizacja wycieczek, basen dla dzieci, plac 
zabaw, bujne tropikalne ogrody; kitesurfing, snorkelling, stand up 
paddling, kajaki, strefa fitnessu na świeżym powietrzu, rowery, gra 
w kule, ping-pong, gimnastyka wodna i różne zajęcia grupowe; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2900 € w niskim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje potwierdzone i opłacone 
minimum 90 dni przed przylotem (oferta bezzwrotna).
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Tanzania

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz voucher 50$ na zabieg w spa.



Alfajiri villas
Plaża Diani

Przestronne wille usytuowane na południu Kenii są doskonałym 
miejscem na odpoczynek po safari w Rezerwacie Narodowym Masai 
Mara. Rozciąga się z nich piękny widok na ocean, a goście mogą 
korzystać z uroków plaży Diani, która jest znana z białego piasku 
oraz okolicznych raf koralowych. Wody w tym miejscu są spokojne, 
dzięki czemu jest to doskonały kierunek dla rodzin. Okolica sprzyja 
nurkowaniu z rurką lub akwalungiem, uprawianiu kitesurfingu, 
wędkowaniu i korzystaniu z innych atrakcji (mniej zaawansowanym 
fanom wodnego szaleństwa obiekt może zorganizować kursy). 
Wille posiadają własne baseny, a ich wystrój nawiązuje do tradycji 
afrykańskich. Menu jest omawiane z gośćmi przed każdym posiłkiem, 
który można bez pośpiechu cieszyć się w zaciszu własnej willi. 
Specjały mają rodowód przede wszystkim śródziemnomorski, ale 
szef kuchni może przygotować potrawy zgodne z życzeniem gości 
i w czasie przez nich określonym. Potrawom mogą towarzyszyć 
doskonałe południowoafrykańskie lub południowoamerykańskie 
wina. 

Najważniejsze udogodnienia: 3 wille z prywatnymi basenami; 
wyżywienie w formule all-inclusive, posiłki przygotowywane 
na życzenie, dostępne menu z potrawami śródziemnomorskimi; 
usługa kamerdynera, dostęp do plaży, klimatyzacja; snorkelling, 
nurkowanie, kitesurfing, łowienie ryb na głębokim morzu, skutery 
wodne, golf, spadochroniarstwo, siłownia w pobliżu; każda willa 
posiada prywatną strefę do masaży.

Przykładowa cena za 7 noclegów*
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 9600 $ w niskim sezonie 
od 10 900 $ w wysokim sezonie 
*cena zawiera: zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, napoje 
bezalkoholowe, piwa i wina, osobisty lokaj, pralnia, wi-fi, dostęp 
do klubów golfowych, dostęp do sprzętu do nurkowania z rurką 
i wycieczki na rafe koralową, masaż, transfer z szoferem na 
obszarze Diani Beach, wizyta w lokalnych wioskach na plaży Diani.
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Wyspa z czystymi piaszczystymi plażami i turkusowym morzem zaprasza do ręcznie wybudowanych 
willi w tradycyjnym mozambickim stylu. Otaczają je ogrody z tutejszą roślinnością. Są zaledwie kilka 
kroków od plaży, a każda posiada prywatny basen typu plunge oraz taras. Doskonałe posiłki serwuje się w 
różnych miejscach, a zespół hotelowy zaskakuje pomysłowością. Goście mogą liczyć również na własnych 
kamerdynerów. Można oczekiwać śniadania na plaży, a także kolacji pod rozgwieżdżonym niebem lub 
w willach. Rafy koralowe archipelagu Bazaruto, zamieszkiwane m.in. przez ryby rozdymkowate, idolki 
mauretańskie i papugoryby, są idealnym miejscem do uprawiania snorkellingu i nurkowania. Na żeglarzy 
czekają rejsy tradycyjną, mozambicką łodzią dhow. Warto też wybrać się na przejażdżkę konną po 
plaży, a także udać się w głąb wyspy, gdzie znajdują się wspaniałe jeziora, przy których można czasami 
zaobserwować krokodyle.

Najważniejsze udogodnienia: 20 willi; restauracja i bar, posiłki serwowane w różnych zakątkach wyspy; 
wycieczki lokalne, piwniczka z winami, centrum nurkowe PADI; nurkowanie, snorkelling, łowienie ryb, 
jazda konna, paddle boarding, rejsy łodzią dhow, obserwacja ptaków i życia morskiego; African Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive za 1 os. w willi dwuosobowej
od 7700 $

Azura Quilalea       Wyspa Quilalea

Kompleks willi w eleganckim stylu afrykańskim, z widokiem na morze, na prywatnej, bezludnej wyspie. 
Posiłki są przygotowywane z prostych składników oraz ryb i owoców morza (w tym dużych krabów i 
langust), a następnie podawane w różnych zakątkach wyspy. Obsługa zaskakuje gości i czyni z każdego 
posiłku wyjątkowe wydarzenie. Można spodziewać się np. śniadań na brzegu morza i kolacji przy świecach 
na plaży. 5-gwiazdkowe centrum nurkowe PADI umożliwia nurkowanie przy chronionych rafach koralowych 
archipelagu wysp Quirimbas, gdzie przebywają m.in. żółwie skórzaste, płaszczki i mureny. Najbliższa rafa 
znajduje się przy głównej plaży, jednak w okolicy jest 17 innych miejsc do nurkowania. Goście mogą 
również wybrać się na prywatny piknik na plaży, na której znajdują się gniazda żółwi. Miłośnicy przyrody 
mogą poznać florę i faunę (w tym zobaczyć potężne baobaby) podczas wędrówek z przewodnikiem lub 
spróbować zaobserwować wszystkie z 60 gatunków ptaków, żyjących na wyspie. 

Najważniejsze udogodnienia: 9 willi; restauracja i bar, posiłki serwowane w różnych zakątkach wyspy; 
basen, wycieczki lokalne i krajoznawcze, organizacja miesiąca miodowego, butik, centrum nurkowe PADI 
i sportów wodnych, Wi-Fi, piwniczka z winami; żeglowanie łodziami dhow, kajaki; African Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5660 $

Azura Benguerra       Wyspa Benguerra

Mozambik



Ananda Spa
Riszikesz, u podnóża Himalajów

U podnóża najwyższych gór na świecie i pośród pięknych widoków 
na duchowe centrum Riszikesz i dolinę rzeki Ganges znajduje się 
wielokrotnie nagradzany obiekt z wyjątkowym spa, który pozwala 
doświadczyć pełnej odnowy oraz zanurzyć się w kulturze Indii. Na 
początku XX w. Riszikesz był miastem kolonialnym, a styl tego 
luksusowego hotelu jest inspirowany tym okresem. Hotel jest 
świetnym punktem do rozpoczęcia trekkingu, jako że można ruszyć 
na ciekawe szlaki, wybrać się przez bujne lasy Sal do znanego, 
wiszącego nad świętą dla hindusów rzeką mostu Laxman Jhula 
lub odwiedzić świątynię Kunjapuri poświęconą bogini Śakti i Śiwie. 
Hotel znajduje się w murach byłej posiadłości maharadży i jest 
doskonałym miejscem by uczestniczyć w sesjach jogi i medytacji 
prowadzonych przez wizytujących mistrzów. Dostępne są zarówno 
przytulne pokoje (45 mkw.), jak i spore wille z prywatnymi basenami. 
Posiłki są gotowane zgodnie z zasadami Ajurwedy, a menu jest 
codziennie inne. Perełką jest spa, gdzie radami dzielą się dietetycy, 
lekarze ajurwedyjscy i medycyny zachodniej. Dostępni są również 
terapeuci spa oraz eksperci fitnessowi. 

Najważniejsze udogodnienia: 78 pokoi; restauracja, herbaciarnia 
i strefa wypoczynkowa przy basenie; zewnętrzny basen z 
kontrolowaną temperaturą położony pośród bujnych ogrodów, 
Wi-Fi; siłownia, spływy rzeczne, joga, medytacja, safari po okolicy, 
6-dołkowe pole dołkowe (par 3), wycieczki po okolicy; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive Wellness 
Programme za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 6900 $ w niskim sezonie 
od 8800 $ w wysokim sezonie

CIEKAWOSTKA: 
Ananda góruje nad miastem Rishikesh, które uznawane jest 
za światową stolicę jogi. To miasto, któremu John Lennon 
poświęcił piosenkę pod tytułem „Happy Rishikesh song”. 
To mekka dla miłośników medytacji, ascetów, mędrców 
i pustelników.
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The Datai Langkawi
Zatoka Datai, Langkawi

Plaża Datai została uznana przez National Geographic za jedną 
z 10 najpiękniejszych plaż na świecie. Tutejsze wody są ciepłe, 
turkusowe i są doskonałe do uprawiania sportów wodnych. 
Pobliska dżungla, której wiek szacuje się na 10 mln lat, zamieszkują 
langury czarne, gekony toke i lotokoty malajskie. Jej tajemnice 
pomogą odkryć hotelowi przyrodnicy. Warto odwiedzić obecne w 
niej stawy i wodospady oraz zobaczyć ją po zmroku. 18-dołkowe, 
par-72, mistrzowskie pole golfowego w klubie The Els Club Teluk 
zaprojektował znany gracz Ernie Els. Jest pięknie usytuowane 
pomiędzy morzem a lasem pierwotnym. Dostępne są pokoje i 
apartamenty w głównym budynku oraz wille położone w głębi 
dżungli lub przy plaży. W restauracjach serwuje się dania kuchni 
malajskiej, tajskiej, międzynarodowej i francuskiej. Z basenu dla 
dorosłych można podziwiać dżunglę, Morze Andamańskie i tajską 
wyspę Tarutao. Na rodziny z dziećmi czeka basen znajdujący się 
kilka kroków od plaży. Spa jest tuż obok cichego strumyka i oferuje 
terapie na bazie malajskich tradycji „Ramuan”, zabiegi na dłonie i 
stopy zaprojektowane przez Bastiena Gonzaleza oraz zabiegi na 
twarz na bazie kosmetyków marki Phyto5. 

Najważniejsze udogodnienia: 121 pokoi, apartamentów i willi, 
4 restauracje i 2 bary; 3 baseny, plaża z białym piaskiem, butik, 
siłownia, trekking, spacery z przyrodnikami, joga i pilates, golf, 
snorkelling, kajaki, windsurfing, żeglowanie, tenis; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2990 $ w niskim sezonie
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The Royal Sands
Wyspa Koh Rong

Koh Rong to wyspa na południe od Kambodży, która słynie z 550 
m. rajskiej plaży z białym piaskiem, którą otaczają turkusowe 
wody. Obiekt oferuje wille cechujące się tropikalnym wystrojem, 
z przestronnymi łazienkami z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
deszczownicami, łożami królewskimi i strefami relaksacyjnymi na 
zewnątrz. 30 willi posiada prywatne baseny. Restauracje serwują 
grillowane ryby i owoce morza, a także dania śródziemnomorskie 
i proste potrawy azjatyckie. Jedna znajduje się na plaży, a druga 
zachwyca widokiem na cały kompleks oraz morze. Zespół hotelu 
chętnie wskaże najlepsze miejsca do nurkowania z rurką. Kambodża 
jest chętnie odwiedzana przez fanów nurkowania. W pobliżu wyspy 
znajduje się wiele raf koralowych, dzięki czemu okoliczne wody są 
bardzo bezpieczne. Obiekt posiada własne centrum nurkowe PADI. 
Wybierając się kajakami w głąb wyspy można zobaczyć dżunglę, 
lasy namorzynowe oraz niewielką sawannę. Sekrety dżungli można 
odkryć również podczas trekkingu. Spa oferuje zabiegi w pokojach 
ze szklanymi podłogami, dzięki czemu korzystając z oferty można 
również oglądać tropikalne ryby. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 willi; 2 restauracje; biała, 
piaszczysta plaża, Wi-Fi, basen bez krawędzi; siłownia, joga, 
medytacja, snorkelling, nurkowanie, łowienie ryb, kajaki, 
żeglowanie, jazda na rowerze górskim, stand-up paddling, trekking, 
wycieczki prywatnymi łodziami na sąsiednie wyspy; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 3200 $ w niskim sezonie 
od 4000 $ w wysokim sezonie

Kambodża

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Dla pobytu przez minimum 7 nocy: VIP pakiet powitalny; 
bezpłatny dostęp do kajaków na plaży, sprzętu do snorkelingu oraz 
deski surfingowej; 30-minutowy masaż głowy i ramion.
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Otoczony lasem deszczowym centralnej Jawy, hotel Amanjiwo usytuowany jest w naturalnym amfiteatrze 
utworzonym przez wznoszące się nieopodal wzgórza Menoreh oraz równiny Kedu rozciągające się u 
podnóża stromych wulkanów widocznych na horyzoncie. Hotel znajduje się w pobliżu wpisanej na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO IX-wiecznej buddyjskiej świątyni Borobudur. Oferuje zakwaterowanie w 
apartamentach, których wnętrza zainspirowane zostały architekturą świątyni. Wszystkie posiadają tarasy 
wypoczynkowe, niektóre mają także prywatny basen. Goście mogą stąd podziwiać widoki na wzgórza 
Menoreh, dolinę oraz świątynię Borobudur. 

Najważniejsze udogodnienia: restauracja serwująca specjały pochodzące z Jawy oraz kuchnię 
indonezyjską, SPA, szeroki wybór zajęć rekreacyjnych, m.in. wycieczki do położonych w okolicy licznych 
świątyń, trekking w pięknym krajobrazowo terenie; gra w tenisa, zajęcia jogi na powietrzu, siłownia 
i basen; biblioteka, butik oraz galeria sztuki.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
na indywidualne zapytanie

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve    Bali

Hotel znajduje się w duchowym sercu wyspy i oferuje niepowtarzalną podróż do autentycznej balijskiej 
wioski, w której wszystkimi zmysłami można doświadczyć tutejszej kultury. Jest pięknie położony w miejscu, 
gdzie dżungla spotyka rzekę Ayung, a świątynie górują nad tarasami ryżowymi. Dzięki bogatej ofercie spa i 
świetnie wyposażonemu centrum fitnessowemu hotel ten jest prawdziwym sanktuarium dla duszy i ciała. 
Goście mogą korzystać z przygotowywanych specjalnie dla nich programów wellness, prozdrowotnych i 
duchowych. Dostępna jest ponadto szeroka oferta zajęć, która zaciekawi gości w każdym wieku. W mieście 
Ubud warto zobaczyć galerie sztuki i tradycyjny targ. Warto również skorzystać z możliwości spływu rzeką 
Ayung oraz wybrać się na wyprawę na szczyt wulkanu Batur. Można również odwiedzić najpiękniejsze pola 
ryżowe w wiosce Jatiluwih, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Najważniejsze udogodnienia: 60 willi i apartamentów; 4 restauracje i 4 bary; basen, możliwość organizacji 
prywatnych posiłków, wycieczki po okolicy, zajęcia dla dzieci; centrum fitnessu, joga, medytacja, 
bezpłatne zajęcia, takie jak wizyty na tarasach ryżowych z systemem irygacyjnym subak, pokazy rzemiosła 
balijskiego, prelekcje nt. kultury balijskiej; Mandapa Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
na indywidualne zapytanie

Amanjiwo   Jawa

Indonezja



Bawah Reserve
Wyspy Anambas
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Romantyczna kolacja dla 2 osób oraz powitalne wino 
(pobyt przez minimum 7 nocy).

Bawah to hotel zaprojektowany z myślą o ekoturystach. Jest położony 
na 5 pokrytych dżunglą wyspach z 3 krystalicznie czystymi lagunami i 
13 piaszczystymi plażami. W   obiekcie może przebywać naraz jedynie 
70 gości. W zależności od zakwaterowania goście mogą podziwiać 
widok na lagunę lub okoliczną tropikalną zieleń. Hotel zbudowano z 
materiałów przyjaznych środowisku, w tym z bambusów i lokalnego 
drewna. Restauracje wykorzystują lokalne uprawy warzyw, które 
służą do przygotowania dań kuchni głównie azjatyckiej. Nawet 
woda pochodzi z deszczu, studni lub systemu odwróconej osmozy. 
Krajobraz pozostał niezmieniony przez wieki, więc teren jest idealny 
na piesze wędrówki, a pobliskie rafy z błazenkami, papugorybami 
i żółwiami są doskonałe dla fanów snorkellingu. 

Najważniejsze udogodnienia: 35 apartamentów i willi; 4 lokale 
gastronomiczne; basen zewnętrzny, butik, wieczorki tematyczne, 
kino pod gołym niebem, Wi-Fi, biblioteka The Wallace Library; 
joga, pilates, medytacja, snorkelling, tenis, piesze wędrówki, 
niemotorowe sporty wodne, w tym kajakarstwo, paddle boarding, 
żeglarstwo, kitesurfing; centrum wellness Aura.

Przykładowa cena za 7 noclegów z pełnym wyżywieniem*
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 6990 $ w wysokim sezonie 
*Cena zawiera: wszystkie posiłki (śniadanie, obiad i kolacja), transfer 
w obie strony z Singapuru przez Batam (prywatny samochód, szybki prom 
i wodnosamolot), wszystkie napoje bezalkoholowe, w tym herbata, kawa 
i woda butelkowana Bawah,  minibar - napoje bezalkoholowe i przekąski; 
rozpakowanie i pakowanie; codzienne usługi prania; wybrane zabiegi 
odnowy biologicznej.

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje dokonane 90 dni przed przylotem
(Beach Suite, Deluxe Beach Suite i Overwater Bungalows).



Anantara Seminyak 
Bali Resort            Seminyak, Bali

Anantara Seminyak to jeden z czołowych hoteli na wyspie, który 
charakteryzuje się doskonałą lokalizacją − przy wspaniałej plaży, 
a jednocześnie w niewielkiej odległości od centrów handlowych, 
restauracji i barów. Na gości czeka 59 apartamentów i penthouse, 
które charakteryzują się nowoczesnym i eleganckim wystrojem z 
elementami ze szkła i z drewna. Na tarasach znajdują się prywatne 
jacuzzi. Doskonałe potrawy kuchni azjatyckiej i kontynentalnej 
są serwowane w 2 lokalach umożliwiających delektowanie się 
zarówno potrawami, jak i widokiem na morze. Hotel jest znany z 
wyjątkowego spa, gdzie wykonywane są tajskie okłady herbaciane 
oraz masaże balijskie. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą 
skorzystać z szerokiego wyboru sportów wodnych i uczestniczyć w 
zajęciach, takich jak joga, lekcje gotowania lub warsztaty dotyczące 
balijskiej kultury. Hotel oferuje ekskluzywne wycieczki oraz 
wyprawy na szczyty Batur i Agung. 

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje; 59 apartamentów 
i penthouse; basen, Wi-Fi, Anantara Spa, centrum fitnessu; zajęcia 
jogi, wycieczki po okolicy, lekcje gotowania, warsztaty − jak zrobić 
tradycyjny tajski okład herbaciany, zajęcia dla dzieci − robienie i 
puszczanie latawców, przygotowywanie balijskich podarunków; 
cocktail party z zespołem hotelowym, organizacja spotkań i wesel.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 1650 $

OFERTA SPECJALNA: 
20% zniżki na rezerwacje minimum 60 dni przed przylotem
15% zniżki na rezerwacje minimum 30 dni przed przylotem
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny 15-minutowy masaż, codziennie świeże sezonowe 
owoce, zajęcia jogi każdego poranka. Darmowa kolacja (pobyt przez 
min 4 noce).



The Mulia and Mulia 
Villas                                Nusa Dua, Bali

W malowniczym kurorcie, przy plaży uznawanej za jedną 
z  najlepszych w regionie, gdzie wody są wyjątkowo spokojne, 
znajduje się hotel, który posiada wspaniale położone baseny z 
widokiem na ocean, oferuje prywatne altany plażowe oraz zapewnia 
obsługę  kamerdynerów. Relaksowi sprzyja bogata oferta sportów 
plażowych i wodnych, np. pływania kajakami i stand-up paddle 
boardingu. Utrzymać formę można dzięki centrum fitnessowemu z 
nowoczesnym sprzętem i bezpłatnymi zajęciami. Apartamenty mają 
widok na rajską plażę Geger i ocean lub na bujne ogrody. Wille są 
ulokowane w ustronnych ogrodach i są wyposażone w baseny z 
funkcjami hydroterapeutycznymi, które otacza tropikalna roślinność. 
W  restauracjach goście mogą skosztować potraw japońskich, 
chińskich, azjatyckich i śródziemnomorskich. Dostępne są również 
2 ekskluzywne lokale: Living Room dla gości Mulia Villas oraz The 
Lounge z pięknym widokiem na ocean dla gości The Mulia i Mulia 
Villas. Goście tych obiektów mają również dostęp do 2 basenów 
bez krawędzi (Aqua Pool oraz Oasis Pool) ze wspaniałym widokiem 
na ocean. Spa specjalizuje się w tradycyjnych i współczesnych 
zabiegach oraz zindywidualizowanych terapiach. 

Najważniejsze udogodnienia: 111 apartamentów i 108 willi; 
9 restauracji i barów; 4 baseny na terenie kompleksu i po 1 basenie 
w obiektach The Mulia i Mulia Villas (wyłącznie dla ich gości); 
centrum fitnessowe, tenis; Mulia Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
od 2700 $

ltm
@

lux
ur

ytr
av

el.
pl 

  | 
 Te

l.: 
22

 39
2 6

0 1
6 /

 19

62

AZ
JA

Indonezja

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny (tropikalne owoce), voucher 35$/50$ 
do wykorzystania w spa (pobyty na minimum 3 noce w The Mulia/
The Mulia Villas).



The Oberoi, Bali
Denpasar, Bali

The Oberoi, Bali położony jest przy malowniczej plaży Seminyak, 
pośród 15 akrów tropikalnych ogrodów. Wystrój hotelu odzwierciedla 
spokój i ponadczasowe piękno wyspy. Jednocześnie hotel znajduje 
się w pobliżu designerskich butików i urozmaiconego życia 
nocnego. Hotel oferuje szereg zajęć, podczas których goście będą 
mogli zetknąć się z balijską kulturą i poznać niektóre z sekretów 
wyspy. Znajduje się tu świetny basen i szeroka, piaszczysta plaża. 
Pokryte tradycyjnym, słomianym dachem, 74 luksusowe pokoje i 
wille posiadają widok na Ocean Indyjski i tropikalne ogrody oraz 
wyposażone są w nowinki techniczne. Hotel oferuje wyśmienite 
dania kuchni europejskiej i indonezyjskiej, którymi delektować 
się można w tradycyjnych restauracjach pokrytych strzechą, w 
amfiteatrze, w usytuowanej na plaży kawiarni lub w urokliwym 
barze, podziwiając wspaniałe widoki na ocean. Spa to doskonałe 
miejsce na relaks dla ciała i ducha w otoczeniu tropikalnej 
roślinności i przepięknych stawów pokrytych liliami. Goście mogą 
także skorzystać z zajęć aqua pilatesu i jogi oraz studia fitnessu. 

Najważniejsze udogodnienia: 60 pokoi w stylu tradycyjnym i 14 
prywatnych willi; 4 restauracje i bary; basen; studio fitnessu, kort 
do tenisa, aqua pilates, joga na świeżym powietrzu; spa; odnowienie 
przysięgi małżeńskiej, ceremonia przy pełni księżyca dla par.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej z prywatnym basenem
od 8600 $ w niskim sezonie 
od 9580 $ w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki przy pobycie od 4 nocy 
15% zniżki przy pobycie od 6 nocy 
przy rezerwacji do 28.02.2019 (dotyczy pobytu  
w terminie  1.04.—31.07, 1.09.—31.10.2019).
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna kompozycja kwiatowa oraz butelka lokalnego 
wina. Romantyczna kolacja przy świecach (przy pobytach od 3 nocy).
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The Racha
Wyspa Racha Yai

Racha Yai to wysepka na Morzu Andamańskim kilka mil morskich na 
południe od Phuket. Jest tam piękna zatoka w kształcie półksiężyca 
z rajską plażą z białym piaskiem oblewaną lazurową wodą. 
Czekają tam wille zbudowane pośród bujnej, tropikalnej zieleni. Są 
wyposażone w tarasy, przestronne łazienki, wypoczynkowe łóżka 
wewnątrz i na zewnątrz oraz prysznice zarówno w środku, jak i na 
świeżym powietrzu. Posiłek można zjeść pośród natury. Wieczorami, 
pod rozgwieżdżonym niebem, serwowane są np. owoce morza, a 
także tajskie, pikantne specjały. W centrum nurkowym można 
poznać podstawy tego sportu dzięki ozonowanemu basenowi 
instruktażowemu i zdobyć certyfikat PADI. Okoliczne wody są 
świetne do nurkowania, ich temperatura wynosi od 27 do 30 stopni 
Celsjusza. Są zamieszkiwane m.in. przez płaszczki neotrygon kuhlii, 
barakudy, graniki wielkie i inne kolorowe gatunki. Wyspa jest 
stosunkowo mała, jednak sprzyja trekkingowi. Wystarczy pół dnia by 
ją poznać. Warto wspiąć się na najwyższe wzgórze i podziwiać widok 
na zatokę oraz zachody słońca. W otoczonym bujną roślinnością spa 
dostępne są 4 apartamenty zabiegowe, każdy z basenem. 

Najważniejsze udogodnienia: 85 willi; 3 restauracje, lodziarnia, 
2 bary; 3 ozonowane baseny, Club Del Mar, butik, biblioteka, Wi-
Fi; siłownia, nurkowanie i snorkelling, tenis, jazda na rowerach 
górskich, lekcje tajskiego rękodzieła, kajaki, bilard, joga; Anumba 
Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 1200 $ w niskim sezonie 
od 1600 $ w wysokim sezonie

Tajlandia

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz talerz ze świeżymi owocami, 
20% zniżki na zabiegi spa oraz 10% zniżki na dania oraz napoje 
z menu (nie dotyczy świąt ani sylwestra).
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The Vijitt Resort Phuket
Rawai, Phuket

Piękne, spokojne plaże, kołyszące się palmy i pyszne dania 
tajskie. Obiekt pozwala poznać wszystkie uroki regionu. Goście 
mogą dowiedzieć się, jak pozyskiwany jest kauczuk, zachwycić 
się bogactwem zapachów w ogrodach podczas spacerów z 
przewodnikami, a także poznać podstawy boksu tajskiego. Hotel jest 
położony wzdłuż 250-m odcinka odludnej plaży z dużymi pływami. 
Rozciąga się z niego panoramiczny widok od zatoki Chalong aż po 
półwysep Panwa i wyspy Lon i Koralową. Wille są otoczone bujnymi 
ogrodami i mają piękne widoki. Wystrój jest prosty i bazuje na 
przyjaznych środowisku materiałach. Dachy są pokryte tradycyjnymi 
drewnianymi dachówkami, a wnętrza wykończono drewnem 
tekowym. Restauracje serwują potrawy kuchni zachodniej i tajskiej 
gotowane z ekologicznych ziół, warzyw i owoców pozyskiwanych 
z hotelowych upraw. Nazwa spa nawiązuje do 5 zmysłów, które są 
stymulowane różnymi zabiegami i masażami. Tymi można cieszyć 
się w pawilonach otoczonych tropikalną roślinnością. 

Najważniejsze udogodnienia: 92 wille; 2 restauracje i 1 bar; klub dla 
dzieci, bezpłatna, codzienna usługa przejazdu do Rawai i na plażę 
Nai Harn, do miasta Phuket i punktu widokowego Promthep Cape, 
basen bez krawędzi, piwniczka z winami, Wi-Fi; centrum fitnessu, 
lekcje boksu tajskiego i tajskiej jogi, pokazy pozyskiwania kauczuku, 
spacery przyrodoznawcze, lekcje gotowania potraw tajskich, aerobik 
w wodzie; The V Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 1200 $ w niskim sezonie 
od 1600 $ w wysokim sezonie

Tajlandia

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS!  60-minutowy masaż dla 2 osób w V Spa (w godzinach 
10-14) przy pobytach przez minimum 5 nocy.



Rayavadee
Krabi

Morski Park Narodowy w regionie Krabi i półwysep Phra Nang 
zachwycają roślinnością, białymi plażami, turkusowymi wodami i 
wapiennymi klifami. Można tutaj odpocząć w luksusowych willach 
i pawilonach oraz zwiedzić cuda natury, takie jak wyspy Phi Phi 
znane z filmu “Niebiańska Plaża” z Leonardo di Caprio. Kilka innych, 
pobliskich wysp (Ko Po Da Nai, Ko Kai, Tub i Hong) również zachwyca 
plażami. Warto udać się do miasta Krabi na poranne targowisko i 
poznać życie mieszkańców okolicy, a także popływać kajakiem po 
lesie namorzynowym w zatoce Tha Lane. Rayavadee zostało uznane 
przez  magazyn Condé Nast Traveler za jeden z najlepszych obiektów 
w Azji. Hotel oferuje zakwaterowanie otoczone tropikalnymi 
ogrodami i gajami kokosowymi. Wille i pawilony są przestronne, 
wspaniale wtapiają się w otoczenie i zachwycają tropikalnym 
wystrojem oraz ręcznie wykonanymi detalami. Niektóre posiadają 
zewnętrzne jacuzzi lub prywatny basen. Spa zapewnia odnowę 
dzięki terapiom inspirowanym lokalnymi tradycjami. Wiele z nich 
jest dostosowywanych do potrzeb gości. 

Najważniejsze udogodnienia: 96 dwupiętrowych pawilonów, 
5  willi; 4 restauracje; butik; kajaki, snorkelling, centrum fitnessu, 
tenis, squash, lekcje kuchni tajskiej, tworzenie girland kwiatowych, 
rzeźbienie w owocach; Rayavadee Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pawilonie dwuosobowym
od 2990 $ w niskim sezonie 
od 3700 $ w wysokim sezonie 

OFERTA SPECJALNA: 
10% zniżki na rezerwacje potwierdzone  
minimum 60 dni przed planowanym przylotem
(dotyczy pobytu w terminie  do 31.10.2019 z wyłączeniem 
terminów 02.02—10.02.2019 oraz 19.04—22.04.2019).
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Tajlandia

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Transfer szybką łodzią. Butelka musującego wina oraz 
kolacja w restauracji Krua Phranang (bez napjów) dla pobytów od 
7 noclegów.
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Six Senses Yao Noi
Wyspa Yao Noi

Obiekt położony jest na wyspie pomiędzy Phuket i Krabi i oferuje 
piękne widoki na wapienne formacje zatoki Phang Nga. Unikalnie 
zaprojektowane i przestronne wille (co najmniej 154 mkw.) 
posiadają prywatne baseny bez krawędzi oraz widok na ocean lub 
ogród. Pyszne dania serwują lokale specjalizujące się głównie w 
kuchni europejskiej i tajskiej. Potrawy gotuje się na bazie produktów 
pochodzących z hotelowych ogrodów i farm ekologicznych. 
Restauracja The Hilltop Reserve zachwyca również basenem z 
widokiem na zatokę. Obiekt słynie z profesjonalnie zorganizowanych 
wycieczek i zajęć. Goście mogą m.in. odwiedzić najlepsze w regionie 
miejsca do nurkowania lub zwiedzić wyspę pieszo oraz na rowerach. 
Wynajmując jacht, można odkrywać pobliskie wyspy. Błękitne wody 
są doskonałe na wyprawy kajakami. Na fanów wspinaczki skałkowej 
czeka ponad 100 tras. Six Senses Spa to sanktuarium zachwycające 
odmładzającymi i oczyszczającymi zabiegami oraz masażami, w tym 
ajurwedyjskimi. 

Najważniejsze udogodnienia: 56 willi; 4 restauracje i 3 bary; 
wycieczki z wyspy na wyspę, wycieczki lokalne, zabawy dla dzieci, 
organizacja wesel i imprez, lekcje kuchni tajskiej, malowanie w stylu 
batik, rejsy o zachodzie słońca, wynajem jachtów, kino pod gołym 
niebem; tenis, narty wodne, nurkowanie, snorkeling, kajaki, piesze 
wędrówki, wspinaczki skałkowe, jazda na rowerze, żeglarstwo, boks 
tajski, joga; The Six Senses Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 3500 $ w niskim sezonie 
od 5400 $ w wysokim sezonie

Tajlandia

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! W przypaku pobytu minimum 7 nocy: upgrade do nastepnej 
kategorii pokoju, wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze 
wykwaterowanie (w zależności od dostępności), jeden 60-minutowy 
masaż Six Senses Signature Spa Massage na każdą willę.
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W jednym z najważniejszych miast turystycznych kraju, na placu poświęconym znanemu brazylijskiemu 
poecie i dramaturgowi, znajduje się budynek w unikalnym stylu lat 30-tych, w którym niegdyś mieściła 
się gazeta A Tarde. Dziś w jego murach można odpoczywać w apartamentach, które intrygują swoim 
wystrojem zaprojektowanym przez znanego architekta Isaya Weinfeda. Hotel ma doskonały widok na 
Zatokę Wszystkich Świętych i pozwala w pełni poznać kulturę Brazylii oraz zabytkowe centrum Salvadoru. 
Można np. zachwycić się architekturą kolonialną i obejrzeć pokazy capoeiry. To w tym mieście rozwinęła 
się ciekawa religia Candomblé, w której połączono elementy katolicyzmu i wierzeń afrykańskich. Ponadto 
w mieście co roku odbywa się największy uliczny karnawał na świecie. Pokoje wyposażono w łoża 
królewskie oraz łazienki wykończone w marmurze. Restauracja Fasano serwuje doskonałe dania kuchni 
włoskiej. Potrawami można rozkoszować się we wnętrzach, które zachowały estetykę lat 30-tych. Na 
dachu, z którego rozciąga się wspaniały widok, znajduje się drewniany taras oraz basen. 

Najważniejsze udogodnienia: 70 apartamentów; restauracja i bar przy basenie; zewnętrzny basen, Wi-Fi, 
usługi konsjerża, usługi kamerdynera; centrum fitnessu; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1190 $ w niskim sezonie

Fasano Punta del Este       Maldonado

Dzięki wielokrotnie nagradzanemu projektowi architektonicznemu Isay Weinfeld, który bez wysiłku 
współdziała z zapierającym dech w piersiach naturalnym krajobrazem, hotel Fasano Punta del Este w 
Urugwaju jest powszechnie znany jako jeden z najpiękniejszych kurortów na świecie. Z obiektu roztacza 
się widok na rzekę Maldonado. Obiekt zajmuje powierzchnię 490 hektarów w samym sercu miejscowości 
La Barra. Nowe apartamenty, dodane w 2016 roku do istniejących 20 bungalowów, oferują niesamowite 
widoki. Nieformalna atmosfera restauracji Las Piedras to interpretacja włoskiej trattorii Rogério Fasano. 
W połączeniu z rustykalnym urokiem Punta del Este, przestrzeń jest idealna na nieformalne posiłki. 
Usytuowana nad skalistym wzgórzem, na jednym z najwyższych szczytów w kraju, restauracja Fasano 
Punta del Este oferuje zapierające dech w piersiach widoki na urugwajską okolicę. Łączy naturalne piękno 
Las Piedras z wyrafinowaną kuchnią rodziny Fasano. Basen hotelowy jest wyrzeźbiony w naturalnej 
formacji skalnej na pochyłym wzgórzu. Kompleks Las Piedras dysponuje własnym polem golfowym. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 pokoi i apartamentów; 20 bungalowów; 2 restauracje, 1 bar; WiFi; basen; 
siłownia; 2 korty tenisowe; pole golfowe; prywatna plaża; jazda konna; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 2205 $ w niskim sezonie

Fasano Salvador       Salvador

Urugwaj Brazylia
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Jest to pierwszy budynek w Brazylii zaprojektowany przez Philippe’a Starcka, co czyni go najbardziej 
fascynującym miejscem na plaży Ipanema. Wśród jego atrakcji znajduje się pozbawiony krawędzi basen, 
zdający się pochylać nad plażą. Architektura i wystrój wnętrz oddają hołd duchowi ery Bossa Nova. 
Pokoje typu Superior z widokiem na dziedziniec lub te z widokiem na ocean wykończone są w wysokiej 
jakości parkietami, a na ich ścianach wiszą lustra przypominające surrealistyczne prace Salvadora Dali. 
Apartamenty Oceanfront i Oceanfront Deluxe zapraszają do przestronnego salonu z prywatnym barem i 
balkonem, z którego roztacza się wspaniały widok na ocean. Bar Baretto-Londra będący numerem jeden 
w rankingu barów hotelowych na świecie wg magazynu „Wallpaper”, oferuje doskonałe koktajle i lekkie 
dania. Usytuowany na ósmym piku obok niesamowitego basenu Rooftop Pool Bar oferuje niezrównany 
panoramiczny widok na plażę Ipanema. Spa Fasano poświęcone jest holistycznemu pojęciu ciała, oferując 
różnorodne zabiegi relaksacyjne i kosmetyczne. 

Najważniejsze udogodnienia: 89 pokoi oraz apartamentów; pokoje z widokiem na ogród i na ocean; 
1 restauracja i 2 bary; dostęp do plaży; wypożyczalnia desek surfingowych; basen na dachu; Spa Fasano.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 3840 $

Fasano Angra Dos Reis       Costa Verde

Angra dos Reis to kurort znany z tropikalnej zieleni, doskonałych szlaków pieszych i rajskich plaż. Wśród 
pięknej natury znajduje się hotel, który stworzono, by oferował najwyższej klasy usługi wymagającym 
gościom. Pokoje i apartamenty posiadają łoża królewskie, prywatne balkony i łazienki wykończone w 
marmurze. Hotel szczyci się 18-dołkowym polem golfowym par 72, które zaprojektowali Dave Thomas i 
Peter Allis. Znajduje się u podnóży szczytu Pico do Frade i tuż obok lasu Mata Atlântica. Można tu odpocząć 
i podziwiać okoliczną przyrodę, np. kapibary, pancerniki, aguti i lokalne jelenie. W regionie podczas rejsów 
można zwiedzić ponad 365 wysp znanych z dobrze zachowanej przyrody. Entuzjastów trekkingu zainteresują 
szlaki, dzięki którym można odkryć Park Narodowy Serra da Bocaina słynący z gór i bogatej flory i fauny. 
Doskonałe spa, zajmujące ponad 2000 mkw., oferuje różne terapie w 8 pokojach zabiegowych.

Najważniejsze udogodnienia: 60 apartamentów; 2 restauracje i 3 bary; zewnętrzny basen, klub dla dzieci, 
usługi konsjerża i kamerdynera; pole golfowe, tenis, piesze wędrówki, wycieczki łodziami; Fasano Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 2100 $

Fasano Rio de Janeiro      Plaża Ipenama, Rio de Janeiro

Brazylia

We wrześniu 2019 roku planowane jest otwarcie kolejnego hotelu  
znajdującego się przy plaży i należącego do tego wspaniałego brandu: Fasano Trancoso
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Mashpi Lodge
Tumbes-Chocó-Darién, Ekwador

Obiekt położony na płaskowyżu porośniętym lasem deszczowym, 
na wysokości 950 m n.p.m., zapewnia komfortowy i luksusowy 
wypoczynek. Należy do grupy National Geographic Unique Lodges 
of the World™ i oferuje różne formy wypoczynku oraz aktrakcje pod 
opieką przyrodników i przewodników wywodzących się z lokalnych 
społeczności. Hotel zaprojektowano w stylu modernistycznym, 
łączącym stal, kamień, szkło i ciepłe kolory ziemi. 

Najważniejsze udogodnienia: 23 pokoje i apartamenty; restauracja 
i bar; wieża obserwacyjna, spa, ćwiczenia jogi, biblioteka, butik; 
piesze wędrówki, wycieczki po okolicy,  obserwacja dzikiej przyrody.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
na indywidualne zapytanie

Casa Gangotena
Quito, Ekwador

Hotel znajduje się w centrum pierwszego miasta wpisanego na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, z uroczymi brukowanymi uliczkami 
i domami z charakterystycznymi balkonami. Można tu dowiedzieć się 
wiele o imperium Inków oraz kolonialnym okresie w historii kraju. 
Zabytkowy budynek hotelu zachwyca elementami nawiązującymi do 
stylów art nouveau i art déco i wyposażeniem: pięknymi lustrami, 
antykami, żyrandolami i egipskim marmurem w korytarzach. 

Najważniejsze udogodnienia: 31 pokoi i apartamentów; restauracja 
i bar; taras na dachu z pięknym widokiem, Wi-Fi; indywidualne 
posiłki na życzenie, wycieczki kulturoznawcze i spacery.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
na indywidualne zapytanie

Finch Bay Galapagos Hotel
Wyspa Santa Cruz, archipelag Galapagos, Ekwador

Hotel, który należy do grupy National Geographic Unique Lodges 
of the World™, jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania 
wysp Galapagos. Piesze wędrówki są okazją poznania geologii 
wulkanicznych terenów oraz flory i fauny wyspy. Warto zobaczyć 
formację skalną Las Grietas tworzoną przez dwa klify rozdzielone 
oceanem. Endemiczne gatunki zwierząt można obserwować 
podczas wycieczek kajakami po parku morskim lub rejsów jachtem. 

Najważniejsze udogodnienia: 27 pokoi i apartamentów; restauracja 
i bar; basen, piwniczka z winami; piesze wędrówki, jazda na rowerze, 
kajakarstwo, nurkowanie, surfowanie, wycieczki i rejsy po okolicy.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
na indywidualne zapytanie
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San Marcos to artystyczna dzielnica Quito, która przez dekady była zamieszkiwana przez malarzy, pisarzy 
i muzyków. Na tętniącej życiem ulicy Junin, gdzie są wystawiane na sprzedaż dzieła lokalnych twórców, 
znajduje się XVII-wieczny budynek, który został wspaniale odrestaurowany. W jego murach znajduje się 
hotel pozwalający odpocząć, a zarazem dzięki doskonałemu położeniu zachęcający do zwiedzania stolicy 
Ekwadoru i leżących w pobliżu muzeów, Placu Niepodległości i bazyliki del Voto Nacional. Zachwyca 
stylem przywodzącym na myśl ekwadorskie posiadłości z początku XX w. Wysoki poziom usług, unikalny 
wystrój i położenie sprawiły, że magazyn The Time uznał go za jedno z najwspanialszych miejsc na świecie 
w rankingu na 2018 r., a New York Times wskazał go w rankingu w 2018 jako jeden z nowych hoteli, które 
należy odwiedzić. Każde z pięter prezentuje inny styl i nawiązuje do najważniejszych okresów w historii 
Ekwadoru. Nagradzana restauracja znajduje się na piętrze w stylu kolonialnym i serwuje pyszne dania 
regionalne bazujące na produktach dostarczanych z lokalnych upraw i hodowli. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 pokoi i apartamentów; wykwintna restauracja, bar na dachu; usługi 
konsjerża, piwniczka z winami; całodobowa siłownia; spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie 

The Galapagos Sea Star Journey
Wyspy Galapagos, południe Oceanu Spokojnego

Najlepszym sposobem na odkrycie tajemnic niesamowitego archipelagu jest rejs butikowym jachtem. 
Podczas niego gościom będzie towarzyszył przyrodnik, który podzieli się swoją bogatą wiedzą nt. 
wulkanów, dzikich zwierząt, ekosystemu wysp i życia podwodnego. Codziennie będą organizowane 
wycieczki po lądzie, dzięki czemu goście zobaczą najważniejsze miejsca archipelagu, w tym te, gdzie 
obecna jest unikalna flora i fauna. W każdym apartamencie znajdują się udogodnienia typowe dla pokoi 
hotelowych, w tym sejfy, klimatyzacja, a nawet biodegradowalne kosmetyki. Dostępne są 3 programy. 
Pierwszy, trwający 6 dni/5 nocy, zakłada wizytę na południowych wyspach. Nacisk jest położony na 
obserwację ptaków i gatunków endemicznych. Druga opcja trwa 5 dni/4 noce i jest skierowana do osób 
pragnących zobaczyć unikalne formacje wulkaniczne, potoki lawy i stożki wulkaniczne. Trzecia propozycja 
(6 dni / 5 nocy) pozwala odkryć przyrodę wysp podczas trekkingu i pieszych wędrówek. Programy można 
łączyć i zaprojektować wyprawę trwającą nawet 15 dni / 14 nocy. 

Najważniejsze udogodnienia: 8 apartamentów; piesze wędrówki, snorkelling, kajaki; strefa rozrywkowa 
dla dzieci; wycieczki krajoznawcze z przyrodnikiem.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie 

Illa Experience Hotel       San Marcos, Quito, Ekwador
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Peru śladami Inków

Był to ósmy dzień mojej podróży po tym magicznym kraju, czyli 
zaledwie półmetek. Stwierdziłem, że jest idealny moment, by 
napisać coś i podzielić się wrażeniami. Okazja sama się nadarzyła, 
gdyż akurat przed dwudniową podróżą luksusowym pociągiem 
Belmond Andean Explorer zmogło mnie przeziębienie. Leżąc więc 
w komfortowej kabinie, w wygodnym łóżku, racząc się szklaneczką 
doskonałego koniaku oraz podziwiając niezwykłe widoki przez 
panoramiczne okno kabiny, będę starał się przekonać Was, jak bardzo 
wartym odwiedzenia i Waszego cennego czasu krajem jest Peru.  

LIMA

Po wylądowaniu w Limie i szybkiej odprawie spotykam się kierowcą, 
który przejmuje ode mnie bagaż. Udajemy się w kierunku jednego z 
moich ulubionych hoteli – Country Club Lima Hotel. Zlokalizowany 
w uroczej części Limy San Isidro, ok. 30 minut jazdy od lotniska, w 
bezpośrednim sąsiedztwie najlepszego pola golfowego, hotel ten 
stał się w pewnym sensie wizytówką miasta. 

Decyzję o budowie Country Club Lima Hotel podjął prezydent 
Augusto B. Leguía w latach 20. ubiegłego stulecia. Na początku był 
to budynek klubowy przyległego pola golfowego, w krótkim czasie 
stał się znakomitym hotelem. Z czasem zaczął skupiać śmietankę 
Limy i okolic. To miejsce, w którym czuje się tchnienie historii, pełne 
śladów arystokratycznego pochodzenia. Piękne drzwi wejściowe 
prowadzą w ekscytujący świat, szybko stajemy się jego cząstką. 
Hotel nadal jest bardzo ważnym miejscem spotkań najpiękniejszych 
i najważniejszych tego miasta. A także tych, którzy chcą się w ich 
blasku ogrzać. Wystarczy wieczorem, najlepiej w weekend, wejść do 
hotelowego baru na drinka, by stać się częścią high society of Lima.  

Kolejnym hotelem zdecydowanie zasługującym na uwagę  
i  w  mojej opinii najlepszym w Limie jest położony w modnej 
dzielnicy Miraflores Belmond Hotel. Z okien większości pokoi i suit 
roztaczają się spektakularne widoki na ocean. W bliskiej okolicy 
znajdziecie mnóstwo kawiarenek, barów i restauracji serwujących 
dania przeróżnych kuchni. Hotel oferuje przestronne pokoje nawet 
w standardowej konfiguracji. Polecam szczególnie Junior Suite, 
niektóre z sauną, przydatną podróżującym poza szczytowym 

Peru

Widok z okien pokoju hotelu Belmond Miraflores Park, Lima
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nich miłośników fal ochoczo naciągających na siebie pianki bądź 
ściągających ze swoich pojazdów deski surfingowe. 

Uwielbiam spacery promenadą biegnącą po wysokim klifie, wzdłuż 
brzegu. Zazwyczaj niespokojny Ocean Spokojny nie daje o sobie 
zapomnieć, wciąż z łoskotem wyrzuca ogromnie fale. Dziesiątki 
surferów próbuje je okiełznać niczym jeźdźcy rozjuszone rumaki. 
Z różnym efektem. Wspaniały, długi spacer. Co jakiś czas zaprasza 
kolejna kafejka czy restauracja. Otulony nieco przychmurzonym 
słońcem mógłbym tak spacerować bez końca.

Zabytkowa część Limy jest bardzo ciekawa. Na każdym niemal 
kroku odczuwalne są bardzo mocne wpływy hiszpańskie. Gdyby nie 
charakterystyczne, nieeuropejskie rysy twarzy mieszkańców, można 
by zapomnieć, że jesteśmy na innym kontynencie, o kilkanaście 
godzin lotu od Europy. Przyczyną jest nie tylko wszechobecny 
język hiszpański, architektura z mocnymi iberyjskimi wpływami, ale 
też spokój i bezpieczeństwo, jakie odczuwamy, przechadzając się 
niespiesznie ulicami miasta.  

Według mnie optymalnym czasem na odkrywanie Limy, biorąc pod 
uwagę dalszą podróż po Peru, są 3 dni. 

sezonem. Wtedy temperatura w Limie spada nawet do srogich 
+15 st. C. Ponadto na dachu jest fantastyczny open bar ze sporych 
rozmiarów basenem. Cudowne miejsce na relaks.

Najbardziej jednak lubię Hotel B, położony w modnej artystycznej 
dzielnicy o przytulnie brzmiącej nazwie, El Barranco. To przepiękna, 
niemal 100-letnia willa przerobiona na butikowy hotel. Ma 
kilkanaście gustownie urządzonych pokoi i suit. Jeśli ktoś lubi taki 
artystyczno-elegancki styl w butikowym wydaniu, z pewnością 
zakocha się w tym miejscu.   

Za każdym razem kiedy wracam do Limy, miasto podbija mnie 
na nowo. Już nie zwracam uwagi na chaos panujący na ulicach 
dojazdowych do lotniska, rozklekotane kilkudziesięcioletnie 
auta i autobusy, niekiedy bez szyb. Takie widoki szybko znikają, 
gdy się wjeżdża w bardziej cywilizowane i eleganckie rejony. Po 
półgodzinnej drogowej gehennie docieramy jakby w inny świat, 
zostawiając chaos za sobą. Jeszcze tego samego dnia mam okazję 
skosztować dań niepowtarzalnej lokalnej kuchni. Moja ulubiona 
restauracja w El Barranco– Taberna Isolina – nie jest szczególnie 
wyszukana czy elegancka. Wybierzcie się tam w wygodnym obuwiu 
oraz zwyczajnej, codziennej odzieży. Jeśli nie dokonacie wcześniej 
rezerwacji, uzbrójcie się w cierpliwość i spokojnie czekajcie na stolik. 

Kiedy już się do niego dostaniecie, przygotujcie się na ścisk i gwar. 
Ale najważniejsze, że możecie się spodziewać rzadko spotykanych 
doznań kulinarnych. Szef kuchni zaklął bowiem wszystkie 
ekscytujące doznania w niezwykle prostych, tradycyjnych, niemal 
banalnych w formie potrawach. Wydobywa z nich smaki, które 
wydają się nie być nam obce, ale o intensywności i wyrazistości 
wcześniej niespotkanej. Wspaniałymi, już bardziej eleganckimi, 
godnymi rekomendacji restauracjami są Astrid y Gaston, Central 
oraz Maido. 

CIEKAWOSTKA: Lima to jedno z najbardziej suchych miast na 
świecie. Mimo swojego położenia cierpi na niedostatek wody pitnej. 
I chociaż można odnieść wrażenie, że wciąż zanosi się na deszcz, 
on nigdy niemal nie pada. A jeśli już, pojawia się w postaci mżawki, 
zaledwie kilka dni w roku. Nie trzeba więc zabierać ze sobą parasola, 
nigdy się nie przyda :)

Lima jest największym miastem Peru. Trudno to sobie wyobrazić, 
ale w kraju liczącym 33 mln mieszkańców aż 12 mln zamieszkuje 
stolicę. Jak na europejskie standardy, proporcje niespotykane. Gdy 
jednak spojrzymy na mapę i zobaczymy, że większość terytorium 
kraju zajmują wysokie, surowe góry i dżungla, sytuacja stanie się 
jasna. 

Nie jest tajemnicą, że społeczeństwa krajów Ameryki Południowej 
są mocno zróżnicowane klasowo. Widać to niemal na każdym kroku. 
Bogactwo miesza się z ubóstwem, charakter klasy średniej znacznie 
odbiega od standardów europejskich. Oczywiście różnice nie są tak 
duże jak w Indiach czy innych krajach azjatyckich i afrykańskich, 
jednak dla mniej wprawionego podróżnika bardzo widoczne. Lima to 
także fascynująca, porozrywana dzikimi falami Oceanu Spokojnego, 
linia brzegowa. A jeśli fale, to surferzy. Nie brak ich tutaj. Jadąc 
wybrzeżem, widzimy setki aut zaparkowanych przy plaży, obok 

Pomelo, trzcina cukrowa i owoce kakaowca

Lobby, Hotel B, 
Barranco, Lima
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Pewnego popołudnia udałem się by obejrzeć z bliska hotel, 
w którym byłem wcześniej, ale nie miałem okazji poznać jego 
właścicieli. W Sol y Luna, będącym częścią sieci Relais & Chateaux, 
zatrzymują się klienci Luxury Travel. To miejsce doskonałe do 
wypoczynku, w mojej opinii najlepsze w dolinie. Nabiera jeszcze 
większej wartości kiedy pozna się historię właścicieli oraz tego 
miejsca. Urocza Madamme Petite, która razem z mężem stworzyła 
to miejsce i jest jego duszą, to prawdziwa wizjonerka i człowiek o 
wielkim sercu. Prowadzi prężną fundację, pomaga najbiedniejszym, 
fundując stypendia, wielką część zysków z hotelu przekazuje na 
cele charytatywne. Niektórzy pracownicy dzięki Madamme Petite 
wyszli z nędzy i patologicznych rodzin, mogli się kształcić. Sol y 
Luna to dużo więcej niż hotel. To historia pasji, miłości do miejsca i 
ludzi oraz chęci niesienia pomocy, dzielenia się. Z całą pewnością, 
obok wspaniałej, doniosłej i wszechobecnej historii Inków, także 
Sol y Luna i jej właściciele mają swój drobny wkład w wyjątkowość 
Świętej Doliny. 

Po krótkim, ale fascynującym pobycie w Świętej Dolinie udaję 
się w drogę pociągiem Inka Rail ze stacji Ollantaytambo. Podróż 
trwa  półtorej godziny i w końcu docieram do miejsca, na którego 
poznanie czekałem szczególnie – Machu Picchu. 

SACRED VALLEY

Po kilku dniach wyruszam jednym z dostępnych kilkudziesięciu 
lotów dziennie, do Cuzco. Podróż trwa nieco ponad godzinę, 
przebiega sprawnie, do celu przybywamy punktualnie. Następnym 
etapem jest trwający półtorej godziny przejazd do uroczego hotelu 
Belmond Hotel Rio Sagrado, gdzie spędzę 3 dni. 

Największą okoliczną atrakcją jest Święta Dolina Inków – Sacred 
Valley, z wieloma ciekawymi miejscami związanymi z ich fascynującą 
kulturą. Rozciąga się z zachodu na wschód, obejmuje tereny wzdłuż 
rzeki Urubamba, uważanej przez Inków, ale także przez dzisiejszą 
ludność za rzekę świętą, oraz między miastem z ruinami inkaskich 
budowli w Písac na zachód do Machu Picchu odległego o niecałe 
100 km. Dolina była najważniejszym obszarem produkcji rolnej, 
m.in. upraw kukurydzy, w imperium Inków, a dostęp przez dolinę do 
obszarów tropikalnych ułatwiał import produktów, takich jak liście 
koki i chili, do Cuzco. 

W Świętej Dolinie Inków zachowało się wiele monumentów oraz 
pozostałości wiosek. Do najważniejszych należy miasteczko 
Ollantaytambo leżące na wysokości ok. 2800 m n.p.m., które w 
okresie swojej świetności pełniło funkcję świątyni oraz twierdzy wojskowej i magazynów żywności. Jest ono przykładem maestrii 

inżynieryjnej oraz astrologicznej Inków, są w nim dobrze zachowane 
tarasy i mury obronne oraz fragmenty budowli. Kolejnym bardzo 
ciekawym miejscem są tarasy solne Salineras de Maras, na których 
od czasów imperium Inków do dziś wytwarza się sól. Wyłączność 
na produkcję mają mieszkańcy okolicznych miejscowości, Maras i 
Pichingoto, którzy są właścicielami tych terenów. Wszelkie profity 
z tej działalności, ale też z turystyki trafiają właśnie do nich. Tarasy 
solne składają się z ok. 5 tys. minizbiorniczków solnych o powierzchni 
kilku metrów kwadratowych każdy, ułożonych kaskadowo. Miejsce 
z niepowtarzalnymi widokami, bardzo interesujące.

CIEKAWOSTKA: Czy wiesz, że najwyższe szczyty Świętej Doliny 
Inków to Sahuasiray, wznoszący się na 5818 m n.p.m., oraz Veronica, 
o wysokości 5893 m n.p.m. Dno doliny ma średnio 1 km szerokości, 
wykorzystywane jest pod uprawy, podobnie jak jej stoki, na których 
utworzono tarasy.

Luksusowy  hotel Belmond Rio Sagrado, w którym się zatrzymałem, 
to miejsce urocze, zaprojektowane w stylu wiejskim, by współgrało 
z otoczeniem. Sprzyja błogiemu wypoczynkowi, ale też stanowi 
doskonałą bazę wypadową dla wybierających się na zwiedzanie 
cudów Świętej Doliny. 

Jeden z wielu kościołów napotkanych po drodze Mieszkanka miasteczka Maras

Słomiane pływające wyspy Uros,  
Jezioro Titicaca
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Cóż mógłbym powiedzieć na temat Machu Picchu? Przed przyjazdem 
czytałem wiele na jego temat, przeglądałem blogi i zdjęcia, znałem 
opinie wielu klientów Luxury Travel, ale to, co zobaczyłem, 
przerosło wszelkie oczekiwania! To miejsce niezwykłe, jedno z 
najwspanialszych, jakie widziałem. Każdy, kto ma możliwość, 
powinien zwiedzić Machu Picchu! 

Po tym dniu pełnym wrażeń udałem się na spotkanie z właścicielem 
hotelu Sumaq Machu Picchu. I tu kolejna miła niespodzianka. 
Wspaniały, 5* hotel w pięknej okolicy. Absolutnie godny polecenia! 

Wieczorem jeszcze spacer uliczkami Aguas Calientes, kolorowego, 
pełnego turystów miasteczka. To ostatni wieczór przed kolejnym 
fascynującym etapem mojej podróży. W samego rana jadę do 
jednego z najważniejszych i najbardziej znanych miejsc w Peru, a 
mianowicie do Cuzco.

MACHU PICCHU

Zamieszkałem w miasteczku Aguas Calientes u stóp Machu 
Picchu. Hotel Inkaterra oferuje wyjątkową lokalizację pośród 
bujnych ogrodów. Pokoje zlokalizowano w klimatycznych domkach 
wybudowanych z kamienia. Każdy z nich oferuje przestrzeń, 
komfortowe zakwaterowanie oraz kominek, który na życzenie 
zostaje rozpalany przez obsługę. Kilka suit posiada własne mini 
baseny z wodami termalnymi. Także główny hotelowy basen oraz 
jacuzzi zasilane są właśnie wodą pochodzącą ze źródeł termalnych. 
Wspaniała okazja na relaks przed smaczną kolacją oraz eskapadą do 
Machu Picchu.

Z samego rana w towarzystwie przewodnika idę na przystanek 
autobusowy. Nie ma innej możliwości, wszyscy pragnący zobaczyć 
Machu Picchu muszą pojechać tam publicznym autobusem. Pojazdy 
marki Mercedes, czyste i komfortowe. Podróż zaś trwa ok 15 minut i 
wiedzie panoramiczną, szutrową drogą. Piesza wycieczka po Machu 
Picchu trwa prawie pół dnia. Koniecznie trzeba mieć wygodne buty 
i ubranie, zabrać nakrycie głowy oraz wodę pitną. Po przekroczeniu 
bramy spacer trwa z niewielkimi przerwami kilka godzin. Jest wiele 
podejść i zejść, a nie ma już możliwości zakupu napojów.

Machu Picchu w języku quechua oznacza Stary Szczyt, u jego stóp 
płynie święta rzeka Urubamba. Miasto położone jest na wysokości 
2090–2400 m n.p.m., zbudowano je w XV w., za panowania 
wybitnego Pachacuti Inca Yapanqui. Składało się z dwóch głównych 
części: dolnej – mieszkalnej, pełnej kamiennych domów krytych 
strzechami oraz warsztatów rzemieślniczych, oraz górnej, gdzie 
mieściły się najważniejsze budowle i miejsca kultu – Świątynia 
Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana, 
największa inkaska świętość. Był to kamienny zegar astronomiczny, 
nazywany przez Inków „tarczą wiążącą słońce”. 

Machu Picchu zamieszkiwali przedstawiciele arystokracji, kapłani, 
żołnierze oraz wybrani, najlepsi rzemieślnicy i artyści. Miasto 
stanowiło centrum gospodarcze, duchowe i militarne. Okalające je 
strome zbocza zagospodarowano, tworząc tarasy pod uprawy.

Machu Picchu
Tarasy Solne
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Wszystkie opisywane obiekty są synonimami luksusu, wyrafinowania 
oraz dobrego smaku. Przepięknie urządzone meblami z epoki i 
ozdobione dziełami sztuki, otoczone zadbanymi ogrodami, oferują 
też wszelkie nowoczesne rozwiązania uprzyjemniające gościom 
pobyt. Wszystkie trzy zasługują na miano arcydzieł hotelarstwa, 
jednocześnie tak bardzo się różnią, że aby doradzić pobyt w którymś 
z nich, trzeba dokładnie poznać Wasze preferencje.

Dodam, że baza hotelowa w Cusco jest bardzo bogata. Znajduje się 
tam wiele 5* i 4* hoteli, ale też urocze 3*. Jeśli więc nie uda się Wam 
zdobyć pokoju w którymś z opisanych hoteli, doradca Luxury Travel 
przygotuje najlepszą alternatywę.

MOJA RADA: nie bądź anonimowym gościem, kolejnym numerkiem 
rezerwacyjnym w systemie! Nie rezerwuj online. Daj się zaskoczyć 
lepszym cenom oraz indywidualnym pakietom powitalnym od 
Luxury Travel!

Kolejne trzy dni spędziłem na samodzielnym przemierzaniu 
setek kolorowych uliczek i skwerów, odwiedzaniu niezliczonych 
kościołów, muzeów oraz poznawaniu lokalnych atrakcji, barów i 
restauracji. Przy okazji kolejne zakupy, pamiątki, drobne upominki. 
Miałem o tym nie pisać, ale odbierzcie to jako ostrzeżenie: przybyło 
mi 3 kg! Tutejsza kuchnia potrafi zniewolić... Od dzisiaj zero mięsa 
i zero deserów. Dzisiaj opuszczam Cusco. 

CIEKAWOSTKA: nazwa miasta Cusco w języku quechua oznacza 
pępek świata. Było stolicą ogromnego imperium, które w okresie 
największego rozkwitu obejmowało tereny od Ekwadoru przez Peru 
po Chile oraz częściowo terytoria Boliwii, Kolumbii i Argentyny.

CUSCO – Unesco Heritage

Niezwykle barwne, żywe miasto, położone na wysokości 3399 
m n.p.m. Turystyczna stolica Peru, pełna ciekawych miejsc, 
zabytkowych kościołów, wąskich uliczek ze sklepikami i barami 
oferującymi dania z całego świata. 

Trzy noce spędziłem w przepięknym, luksusowym hotelu Belmond 
Palacio Nazarenas, mieszczącym się w zabudowaniach dawnego 
klasztoru. Zarówno ten obiekt, jak i sąsiadujący z nim, obecnie 
udostępniony na hotel Belmond Monasterio stanowią własność 
Kościoła katolickiego i są jedynie dzierżawione. 

CIEKAWOSTKA: oba budynki klasztorne, obecnie hotele, łączy 
niedawno odkryte podziemne przejście. Belmond chciał udostępnić 
je swoim gościom, jednak nie uzyskał pozwolenia władz kościelnych.

Przy okazji dodam, że Palacio Nazarenas jako jedyny w całym 
Cusco ma zewnętrzny basen, w dodatku podgrzewany! O jakości 
obu obiektów nie będę się rozpisywał, stanowią absolutny szczyt 
w dziedzinie hotelarstwa pod każdą postacią. Nieważne więc, 
który wybierzecie, w każdym zasmakujecie komfortu i najwyższej 
jakości usług. Hotele różnią się pewnymi detalami, np. wystrojem, 
udogodnieniami dla rodzin itp. O szczegóły pytajcie jednak 
doświadczonego doradcy Luxury Travel. Zapewniam, że doradzi 
profesjonalnie. 

Wracając do Cusco, mnie pochłonęły niezliczone galerie sztuki. 
Posiadam, niemieszczącą się już od dawna w domu, bogatą kolekcję 
pamiątek z różnych stron świata. Niewielka ich część ozdabia biuro 
Luxury Travel w Warszawie, przy ul. Hożej 50. Uwielbiam także 
malarstwo, co odbiło się znacząco na przeznaczonym na tę podróż 
budżecie. Poznałem bowiem ciekawego artystę peruwiańskiego, 
którego kilka prac mocno obciążyło mój bagaż. 

Spędziłem w Cusco 5 dni, w tym dwa pod opieką miejscowego 
przewodnika. Jeśli Wasza znajomość angielskiego nie pozwala 
na swobodną konwersację, lepiej dobrać sobie do przewodnika 
polskojęzycznego tłumacza. Nikt inny niż rdzenny mieszkaniec nie 
opowiada z większą pasją o zwiedzanych miejscach. Oczywiście, 
samą wiedzę można przyswoić, jednak historii z życia wziętych, 
opowieści z lat dzieciństwa, drobnych historyjek, legend czy 
tajemnic ukrytych w zakamarkach odwiedzanych miejsc, domów, 
uliczek, nauczyć się nie da. Taki przewodnik z pewnością nieco 
więcej kosztuje, ale to wydatek wart każdego dolara.

MOJA RADA: pamiętajcie, by zawsze korzystać z wcześniej 
zarezerwowanych usług przewodników z odpowiednimi licencjami. 
Nieznajomość języka angielskiego nie jest dla Was przeszkodą!

Na pozostałe dwa dni przeniosłem się do hotelu Inkaterra, 
położonego po drugiej stronie placu, naprzeciwko hoteli Belmond. 
Właściciele Inkaterra proszą, by nie nazywać ich obiektu hotelem, 
tylko domem. Bardziej pasuje jednak określenie pałac. Jest w nim 
jedynie 12 przepięknych, bajecznie udekorowanych suit, wspaniałe 
patio w andaluzyjskim stylu z ogrodem, urokliwa restauracja oraz 
bar. 

Budynek jest prywatną własnością rodzinną, znajduje się pod 
jurysdykcją UNESCO. Pieczołowicie odnawiany, jest autentyczny i 
stanowi doskonałą alternatywę hoteli z naprzeciwka. Jego atutem 
jest kameralność, z drugiej strony niewielka liczba pokoi oznacza 
problem z ich rezerwacją. Im wcześniej dokonacie więc wyboru, 
tym większa szansa, że uzyskacie przywilej – piszę to z pełną 
świadomością – bycia jego gościem. To jeden z hoteli, w którym 
pobyt zachowuje się w pamięci na wiele lat.

PRAKTYCZNA INFORMACJA*: ze względu na położenie na dużej 
wysokości większość dobrej klasy hoteli oferuje na życzenie 
dotlenianie pokoi, co bywa niezbędne dla osób starszych i źle 
znoszących wysokość. Tylko hotele Belmond zapewniają tę usługę 
bezpłatnie! Inne żądają dopłaty sięgającej kilkudziesięciu dolarów 
za dzień, za osobę, a nie zawsze o tym informują w momencie 
dokonywania samodzielnych rezerwacji.

* Tej informacji nie znajdziecie na większości portali rezerwacji online.

Miejscowe kobiety przykładają 
dużą wagę do swoich strojów

Galeria sztuki sakralnej, Cusco
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CIEKAWOSTKA: w pociągach Belmond na jednego gościa przypada 
średnio jedna osoba z obsługi. Podczas mojej podróży na 33 
pasażerów było 32 osób obsługi.

Jest 17.50, za oknem już ciemno. Powoli zbliża się czas kolacji. I znów 
będę miał okazję rozkoszować się doskonałą kuchnią restauracji 
Belmond. Resztę wieczoru planuję spędzić w piano barze, przy 
muzyce live i kieliszku szampana. Tymczasem obsługa przygotuje 
dla mnie łóżko, na życzenie uzupełniając dawkę tlenu w kabinie, dla 
komfortowego snu. Na dziś wystarczy wrażeń. Dobranoc :). 

Autor zdjec i tekstu: Marek Mazur. Dalsza czesc relacji na stronie 
internetowej www.luxurytravel.pl w dziale Relacje z Wypraw.

Więcej informacji i rezerwacja: 
ltm@luxurytravel.pl, tel: 22 392 60 16/19 

POCIĄG BELMOND ANDEAN EXPLORER:  
TRASA CUSCO - PUNO, JEZIORO TITICACA

Pobudka, lekkie śniadanie, pakowanie i przejazd na stację kolejową 
Wanchaq. Stąd wyruszam w następny etap podróży – luksusowym 
pociągiem Belmond Andean Explorer.

FAKT: Luxury Travel od 5 lat jest oficjalnym ambasadorem marki 
Belmond. Jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. 
Rezerwując z Luxury Travel, robisz to bez pośredników!

To kolejna moja podróż pociągiem tej marki, wiem więc, czego 
się spodziewać. Pierwsza jednak na tej trasie, zatem jest pewien 

element zaskoczenia. Powitanie na peronie szampanem oraz 
peruwiańską muzyką live. Od pierwszej chwili obsługa dba o 
podróżnych, opiekuje się bagażami, robi wszystko, co niezbędne. 
Nawet nie znając języka, nikt nie czuje się zagubiony. Po krótkim 
powitaniu oraz briefingu każdy pasażer zostaje odprowadzony 
przez kamerdynera do swojej kabiny. Typowo dla marki Belmond: 
wszystko perfekcyjnie!

Jazda tej klasy pociągiem oznacza wszystko, czego może oczekiwać 
wymagający podróżnik. Po godzinie przeznaczonej na odpoczynek 
zostajemy zaproszeni na lunch à la carte.  Kuchnia ulokowana 
jest na pokładzie, ilość menu jest więc nieco ograniczona, jednak 
jego jakość rekompensuje w zupełności tą drobną niedogodność. 
Wiedziony radą mojej mamy, że na przeziębienie najlepszy jest 
gorący rosół, taką zupę sobie zażyczyłem. Nic to, że nie było go w 
karcie. Wytłumaczyłem, o co mi chodzi, i kucharz rosół przygotował. 
Nie był oczywiście tak smaczny jak domowy, ale zdarzało mi się 
jadać gorsze w kraju nad Wisłą, słynącym z najlepszych zup na 
świecie!

Podczas podróży zorganizowano 2 wycieczki. Pierwsza miała 
na celu zwiedzanie parku archeologicznego Raqchi, z obiektami 
stanowiącymi wspaniały przykład budownictwa z epoki Inków. 
Wycieczka trwa godzinę i nie jest oczywiście obowiązkowa, ale 
warta uczestnictwa.

Kolejną atrakcją jest przełęcz La Raya, czyli osiągnięcie wysokości 
4319 m n.p.m., największej podczas podróży. Tutaj zaskoczyły nas 
obfite opadu śniegu z deszczem. Krajobraz zmienił się w jednej 
chwili z letniego w jesiennozimowy. I chociaż obsługa na taką 
niespodziankę również była przygotowana (była odpowiednia 
odzież dla gości, parasole), ja ciągle jestem przeziębiony. Leżę w 
łóżku, popijając gorącą herbatę i doskonały koniak, i nikt mnie 
nie wyciągnie z mojego królestwa. Zamówiłem kolejny czajniczek 
herbaty z miętą. Mój kamerdyner sumiennie zarabia na godny 
napiwek, przemierzając korytarz raz po raz w drodze do baru. 

Cześć restauracyjna pociągu  
Belmond Andean Explorer

Ceremonia szamanów w Świętej Dolinie

Jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Peru i całej 
Ameryki Południowej - Sabancaya, 5976 m n.p.m.

Zwiedzając kompleks archeologiczny UYO UYO



Hotel Xcaret Mexico
Playa del Carmen, Riviera Maya

Położony pomiędzy tajemniczą dżunglą porastającą Riviera Maya 
i turkusowymi wodami Morza Karaibskiego oraz otoczony przez 
piękne plaże, zatoki i rzeki obiekt, który proponuje skorzystanie z 
Programu ALL-FUN INCLUSIVE™. Dzięki niemu goście mają pełny 
dostęp do wycieczek i parków rozrywki Xcaret Group. Pokoje i 
apartamenty zachwycają zapierającymi dech w piersiach widokami 
na ocean, ogród, rzekę lub basen. Są urządzone we współczesnym 
stylu z meksykańskimi elementami. Każdy ma jacuzzi, deszczownice 
i balkon wyposażony w hamaki w stylu meksykańskim. Restauracje 
specjalizują się w daniach kuchni meksykańskiej i międzynarodowej. 
Znajduje się tu między innymi meksykański steak house La 
Cantina, Teatro Del Río z tradycyjnymi meksykańskimi pokazami i 
restauracja El Mercado 360° oferująca dania przygotowywane ze 
świeżych składników. Muluk Spa gwarantuje głęboką relaksację i 
regenerację ciała podczas zabiegów wykonywanych w naturalnych 
podziemnych jaskiniach czy rytuałów saunowych w meksykańskich 
temazcal. Dostępne są również hydroterapia, salon relaksacyjny 
i udogodnienia biodynamiczne. 

Najważniejsze udogodnienia: 900 pokoi i apartamentów; 10 
restauracji i 8 barów; 11 basenów, butik i sklep z upominkami, kluby 
dla dzieci i nastolatków; 3 siłownie, joga, korty do tenisa i padla, 
dostęp do wycieczek i parków rozrywki Xcaret Group; Muluk Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów All Inclusive
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym z widokiem na morze
od 2440 $ w niskim sezonie
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, upgrade do wyższej kategorii pokoju 
(w zależności od dostępności) dla pobytów przez min 5 nocy.
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Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen, Riviera Maya
• Nowoczesny ośrodek o niepowtarzalnym designie;
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z basenem;
• 3 restauracje serwujące dania kuchni meksykańskiej, 
azjatyckiej oraz międzynarodowej.

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

Fairmont Mayakoba, Playa del Carmen, Riviera Maya
• 5 basenów, prywatny dostęp do plaży Playa del Carmen;
• SPA Willow Stream, 18-dołkowe pole golfowe El Cameleon;
• Restauracje oferują dania z grilla, owoce morza, sushi; bar 
w basenie.

Viceroy Riviera Maya, Playa del Carmen, Riviera Maya
• Ukryty w małej miejscowości Playa Xcalacoco;
• 41 luksusowych willi z basenami, wspaniałe spa;
• Znakomita kuchnia, biblioteka, basen w kształcie laguny, 
piaszczysta plaża.

Meksyk



Rejsy na 7 kontynentów
Silversea All Inclusive!
Silversea w swojej flocie posiada 10 ultra luksusowych statków 
rejsowych docierających w najbardziej niesamowite miejsca świata. 

 Silversea to najbardziej luksusowa linia oceaniczna, której statki 
zawijają do najciekawszych portów, nawet tych niewielkich, 
na siedmiu kontynentach. Rejsy te umożliwiają podróżnikom 
odkrywanie mało znanych zakątków naszego globu, gdzie nie 
docierają duże liniowce pasażerskie.

Co szczególnie odróżnia flotę Silversea od innych linii? Ekskluzywny 
i kameralny wystrój, wykwintna kuchnia, spersonalizowana i 
perfekcyjna obsługa, romantyczna atmosfera oraz duży rozmiar 
kabin. Posiadają one panoramiczne okna, wyposażone są w lornetki 
obserwacyjne dalekiego zasięgu; większość kabin ma również 
dostęp do prywatnych werand. Zakwaterowanie na wszystkich 
jednostkach jest na najwyższym światowym poziomie a podczas 
wszystkich rejsów goście mogą cieszyć się troskliwą obsługą 
kamerdynerów.

Szczególnie polecamy rejsy ekspedycyjne na mniejszych 
jednostkach, które zabiorą Was w tak niesamowite miejsca jak 
Galapagos, Wyspy Cook’a, Mikronezja czy Papua Nowa Gwinea.

Więcej informacji i rezerwacja: 
ltm@luxurytravel.pl, tel: 22 392 60 16/19 

ltm
@

lux
ur

ytr
av

el.
pl 

  | 
 Te

l.: 
22

 39
2 6

0 1
6 /

 19

80

RE
JS

Y 
I E

KS
PE

DY
CJ

E NOWOŚĆ!



Koh Yao Yai

Koh Phangan Koh Chang Phuket Nataiwww.santhiya.com



www.luxurytravel.pl
ltm@luxurytravel.pl

22 392 60 16/19
502 057 769, 517 500 558
Instagram: ltm_luxurytravel

10 powodów dlaczego warto z nami zarezerwować wakacje:

1. Solidna i stabilna firma rodzinna, 16 lat na rynku.
2. Wysokie ubezpieczenie organizatora turystyki na kwotę gwarancyjną  

6’570’000,00 zł (1’575’501.79 euro).
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. Liczne benefity dla Klientów, firma należy do prestiżowego zrzeszenia 

Traveller Made.
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.


