
ul. Hoża 50/23, Warszawa 
tel.: 22 392 60 16/19 
ltm@luxurytravel.pl

www.luxurytravel.pl

15 
LAT!

Specjalista turystyki  
luksusowej

str.  12–19
MALEDIWY I MAURITIUS

str.  20–21
MEKSYK 

str.  22–35
INDONEZJA, INDIE, 
WYPRAWY I GOLF

str.  2–11
W ŚNIEGU I LODZIE



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

W słynnym kurorcie narciarskim znajduje się hotel, który 
zapewnia korzystanie z najlepszych tras, a zarazem usługi 
na najwyższym poziomie. Goście mogą jeździć na nartach po 
lodowcach Rettenbach i Tiefenbach (34,3 km tras i 8 wyciągów) 
lub po stoku, na którym organizowane są zawody Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim. Czekają na nich pokoje i 
apartamenty o różnorodnym wystroju – od romantycznego 
przez rustykalny po klasycznie elegancki. Główna restauracja 
– Feinspitz – serwuje potrawy z lokalnych produktów, a 
Ötztaler Stube proponuje prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej. 
Na deser zaprasza Fondue, lokal, który znajduje się w piwnicy 
z winem zawierającej 30 tys. butelek. Także w okolicy 
znajduje się kilka restauracji należących do hotelu, m.in. ice 
Q usytuowany na szczycie Gaislachkogl (3048 m n.p.m.), który 
zachwyca panoramicznym widokiem na góry. Widok docenili 
twórcy filmu „Spectre” o przygodach Jamesa Bonda, którego 
część scen właśnie tam kręcono. Po aktywnie spędzonym dniu 
można odpocząć w trzypiętrowym spa, które specjalizuje się w 
zindywidualizowanych zabiegach. 

Najważniejsze udogodnienia: 125 pokoi i apartamentów; 9 
lokali gastronomicznych, piwniczka z winem; Wi-Fi, centrum 
fitnessu, spa, narciarstwo (alpejskie i biegowe), jazda na 
łyżwach, wędrówki w rakietach śnieżnych, nordic walking, 
piesze wycieczki; dowóz do wyciągów narciarskich.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1480 €

Das Central –  
Alpine . Luxury . Life
Sölden, Tyrol, Austria

Austria
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Hotel Gasthof Post
Lech, przełęcz Arlberg

Ekskluzywny hotel, który od ponad 40 lat należy do znanej 
grupy obiektów „Relais & Châteaux” i znajduje się w słynnym 
kurorcie narciarskim. Do wyboru jest 97 wyciągów narciarskich 
oraz 340 km przygotowanych stoków. Gotowe są również trasy 
do trekkingu w rakietach śnieżnych, a pary mogą wybrać się 
w romantyczną przejażdżkę bryczką przez ośnieżone tereny. W 
lecie panują tu świetne warunki do pieszych wędrówek (350 
km oznaczonych szlaków), joggingu i nordic walkingu. W Lech 
jest 9-dołkowe pole golfowe (najwyżej położone w Austrii). 
Pokoje zachwycają alpejskim stylem i przytulną atmosferą, na 
którą składają się drewniana boazeria, artystycznie malowane 
meble, piękne antyki i trofea łowieckie. Każdy z nich cechuje się 
nieco innym wystrojem. W hotelu można spróbować lokalnych 
specjałów, w tym sznycla wiedeńskiego, tatara wołowego, 
wołowiny Tafelspitz i omletu cesarskiego. Regenerację 
zapewnia „Post Beauty & Spa”, specjalizujące się w masażach 
(np. tajskim, Lomi lomi nui i drenażu limfatycznym). Dostępna 
jest ponadto sauna z pięknym widokiem na okolicę. Centrum 
fitnessu wyposażono w sprzęt do ćwiczeń wydolnościowych 
i siłowych marki Technogym. Z siłownia również rozciąga się 
wspaniały widok. 

Najważniejsze udogodnienia: 46 pokoi i apartamentów; 
6  lokali gastronomicznych; 15-metrowy basen zewnętrzny, 
podgrzewany, Wi-Fi; narciarstwo, piesze wędrówki i trekking, 
fitness, golf, Post Beauty & Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1980 €

Austria
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Grand Hotel Courmayeur
Mont Blanc

• Elegancki hotel znajdujący się w spokojnej dzielnicy.
• 72 komfortowych pokoi i apartamentów.
• Prywatny stok narciarski oraz wspaniałe centrum wellness.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1090 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Grand Hotel Savoia
Cortina D’Ampezzo

• Mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku.
• Zaledwie 600 metrów od stacji kolejki linowej Faloria.
• Kryty basen, łaźnia parowa oraz sauna, spa, centrum fitness.

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

Cristallo Resort & Spa
Cortina D’Ampezzo

• Ośrodek górski, który gościł Igrzyska Olimpijskie w 1956 r.
• Centrum wellness i spa z basenem, sauną i łaźnią parową.
• Eleganckie zakwaterowanie; 3 restauracje i bar.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1380 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Alpen Suite
Madonna Di Campiglio

• Położony ok. 350 m. od wyciągu narciarskiego Cinque Laghi.
• Wyłącznie apartamenty o podwyższonym standardzie.
• Alpejska dekoracja wnętrz i świeże kwiaty.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 999 € / 1 os. w apartam. dwuos.

Nira Montana
La Thuile

• Ulokowany w sercu europejskich gór na wys. 1441 m n.p.m. 
• Jazda na snowboardzie i nartach, trekking i rafting.
• Doskonały wybór dla rodzin z dziećmi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 895 € / 1 os. w apartam. dwuos.

Włochy
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Chalet del Sogno
Madonna di Campiglio, Trentino

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

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 925 €

Włochy
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Hôtel Le K2 Palace
Courchevel 1850

• Ekskluzywny hotel o dogodnej lokalizacji.
• Najwyższy poziom usług oraz najrozmaitsze udogodnienia.
• Spa z krytym basenem; atrakcje dla młodszych gości.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 3100 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Hôtel Annapurna
Courchevel 1850

• Nowoczesny hotel, leży na największej wysokości w okolicy.
• Doskonale wyposażone 58 pokoi i 12 apartamentów.
• Unikalny widok na góry; spa, hotelowy sklep narciarski.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1995 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Hotel Barrière Les Neiges
Courchevel 1850

• Ekskluzywny hotel położony w samym sercu kurortu Courchevel 1850.
• 42 luksusowe pokoje i apartamenty z balkonem lub tarasem z widokiem na góry.
• 2 restauracje i bar, Bernard Orcel Ski Room, spa, basen, kids club.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 2900 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Alpy francuskie  
– ski in & ski out!
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Les Airelles
Courchevel 1850

Pałac Les Airelles oczekuje na gości w samym sercu 
Courchevel, które jest idealne na luksusowy wyjazd na 
narty. Jest to ekskluzywny hotel, gwarantujący łatwy dostęp 
do najbardziej prestiżowych stoków na wysokości 1850 
metrów. Został urządzony w ciepłych kolorach i cechuje się 
eleganckim wystrojem. Wyposażenie przypomina XIX-wieczny 
styl austro-węgierski. Wiele z pokoi i apartamentów posiada 
widok na “Jardin Alpin” oraz zbocza górskie pokryte śniegiem. 
Najbardziej luksusowy penthouse ma własne spa, bar, kominek 
oraz osobny pokój kinowy. Na tarasie zaś znajduje się jacuzzi. 3 
restauracje hotelowe oferują wykwintną kuchnię. La Table des 
Airelles specjalizuje się w śniadaniach i lunchach. Tradycyjne 
potrawy sabaudzkie dostępne są w Le Coin Savoyard. Można 
tam skosztować również niesamowitego fondue oraz serowego 
raclette. Odznaczony 3 gwiazdkami Michelin Pierre Gagnaire 
jest szefem trzeciej restauracji, w której podawane są finezyjne 
potrawy. Hotelowe spa słynie z zabiegów na bazie produktów 
Crème de la Mer. Dostępne są także masaże oraz usługi z 
zakresu osteopatii. Goście mogą skorzystać z rytuałów odnowy 
ciała i umysłu w saunach, hammamie, basenie oraz w kabinie 
do krioterapii. 

Najważniejsze udogodnienia: 32 pokoje, 15 apartamentów 
i 1 penthouse, 3 restauracje i 1 bar, basen, Magic Kingdom for 
Children, konsjerż, jazda na nartach, trener osobisty, centrum 
fitnessu, The Spa by La Mer.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 3350 €

Francja
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa w niepowtarzalną podróż po 
fascynującej Islandii. 

To kraj, w którym ogień i lód współistnieją w niezachwianej harmonii. 
Gdzie mroczne zimy są zrównoważone letnim północnym słońcem, 
a wyspiarskie położenie obrodziło bogatą i tętniącą życiem kulturą. 

Zachwyćcie się Państwo przepiękną zorzą polarną, a po obfitującym 
we wrażenia dniu zrelaksujcie się w gorących źródłach. Przejazdy 
odbywają się luksusowym samochodem 4x4. Podróżujcie przez 
prastare lodowce i majestatyczne wulkany, zatrzymując się na 
humara, czyli tutejszego homara, w lokalnej restauracji. 

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

Odwiedźcie słynne Golden Circle z jego największymi atrakcjami: 
• wodospad Gullfoss i jazda skuterem śnieżnym po Langjökull, 
drugim co do wielkości lodowcu w Islandii, wizyta nad pięknym 
jeziorem Kerith wewnątrz krateru Grimsnes; 
• Park Narodowy Thingvellir znajdujący się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO; 
• gejzer Geysir na wysokości 120 m n.p.m., o temperaturze 
sięgającej 125ºC. 

Odkryjcie półwysep Reykjanes – aktywny obszar geotermalny 
z rozległymi polami lawy, zielonymi jeziorami i groźnymi 
urwiskami. Ten nadmorski obszar – bogaty w ptactwo – łączy 
płyty kontynentalne Euroazji i Ameryki, dzięki czemu można przez 
moment być jednocześnie w Ameryce i w Europie. 

Odwiedźcie świat różnorodności – 90-kilometrowy półwysep 
Snaefellsjokull. Piaszczyste i kamieniste plaże umożliwiają jazdę 
konną, a górzysty teren zachęca do wspinaczki. A może pobyt 
w Landmannalaugar i kąpiel w gorącej rzece? 

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

Islandia z Luxury TravelIslandia
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Laponia – Finlandia
Zimowy pakiet dla miłośników śniegu 
i noc w igloo pod zorzą polarną 
Dzień 1. 
Przybycie do Rovaniemi, przejazd taksówką z lotniska do hotelu. 
Kolacja w hotelowej restauracji. 

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

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

Dzień 4. 
Wizyta u św.. Mikołaja. Najpopularniejsza wycieczka w Finlandii, 
łączy w sobie piękno przyrody, kulturę oraz ducha świąt Bożego 
Narodzenia. Wyprawa do farmy reniferów, ceremonia przekraczania 
koła podbiegunowego, spotkanie ze św. Mikołajem w jego siedzibie. 

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

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

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

Finlandia
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Dzień 1. Zabytkowe centrum miasta i moskiewskie metro
Goście rozpoczną zwiedzanie tętniącej życiem stolicy Rosji i zobaczą 
najciekawsze miejsca tego fascynującego miasta. Najpierw pojadą 
do zabytkowego centrum Moskwy, na słynny plac Czerwony. 
Przespacerują się nadrzecznym bulwarem, z którego rozciąga się 
wspaniały widok na Kreml oraz Teatr Bolszoj. Następnie udadzą 
się do moskiewskiego metra, które nazywane jest podziemnym 
pałacem. Tego dnia planowana jest także wycieczka fakultatywna 
do nietypowego parku, wypełnionego monumentami z poprzedniej 
epoki. Są tu m.in. pomniki Lenina, Stalina, Breżniewa.

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

Dzień 3. Galeria Tretiakowska i zdobienie matrioszek
Wizyta w Państwowej Galerii Tretiakowskiej, skarbnicy rosyjskiej 
sztuki (głównie malarstwa) i jednym z największych muzeów na 
świecie. W galerii znajduje się ponad 170 tys. dzieł rozmieszczonych 
w 62 salach. Kolejną atrakcję stanowi udział w warsztatach 
artystycznych. Goście będą mogli poczuć się jak prawdziwi artyści, 
zdobiąc własne matrioszki. Udział w warsztatach pozwoli gościom 
zanurzyć się w rosyjskiej kulturze i zyskać niebanalną pamiątkę 
z ekskluzywnej wycieczki do Moskwy. 

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

Moskwa, 4 dniRosja
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Petersburg, 5 dni
Dzień 1. Twierdza Pietropawłowska, Cerkiew na Krwi i Sobór św. Izaaka
Witamy w Petersburgu, najbardziej europejskim z rosyjskich miast, zadziwiającym turystów z całego 
świata swoim przepychem. Podczas naszej ekskluzywnej wycieczki goście poznają główne atrakcje 
Petersburga, zabytki z różnych epok i w różnym stylu − wspaniałe pałace, okazałe katedry, unikatowe 
mosty i malownicze nabrzeże Newy. Najpierw udadzą się do Twierdzy Pietropawłowskiej, najstarszej 
budowli w Petersburgu. Zwiedzą sobór Świętych Piotra i Pawła, w którym znajdują się krypty rosyjskich 
monarchów, m.in. Piotra Wielkiego i Mikołaja II. Następnie zwiedzą Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, 
który stanął w miejscu, gdzie w 1881 w zamachu zginął car Aleksander II. Z tym wiąże się jego potoczna 
nazwa − Cerkiew na Krwi. Kolejnym punktem zwiedzania będzie wizyta w Soborze św. Izaaka, największej 
prawosławnej świątyni w Petersburgu i czwartej pod względem wielkości świątyni kopułowej Europy.

Dzień 2. Państwowe Muzeum Ermitażu i warsztaty kulinarne
Goście udadzą się dziś do Ermitażu, jednego z największych muzeów świata, którego kolekcja zawiera 
m.in. obrazy Rembrandta, Rubensa, Picassa. W drugiej części dnia goście będą mieli wyjątkową okazję 
przygotowania trzech potraw kuchni rosyjskiej, w tym słynnych pierożków pielmieni. Warsztaty kulinarne 
przeprowadzi znakomity szef kuchni, który nauczy gości gotować jak rodowici Rosjanie! 

Dzień 3. Muzeum Fabergé, Carskie Sioło i koncert muzyki klasycznej
Kolejny dzień zwiedzania Petersburga rozpocznie się wizytą w Muzeum Jajek Fabergé. Zawiera największą 
kolekcję dzieł Carla Fabergé, w tym dziewięć słynnych jajek wykonywanych w pracowni nadwornego 
jubilera na zamówienie cara jako prezent wielkanocny dla żony. Następnie goście odwiedzą Carskie Sioło, 
barokowy kompleks pałacowo-parkowy założony w XVIII w. W pałacu goście zobaczą rekonstrukcję 
Bursztynowej Komnaty, zaginionej w czasie II wojny światowej i uznawanej za jeden z cudów świata. 
Wieczorem wezmą udział w koncercie muzyki klasycznej odbywającym się w petersburskim pałacu, gdzie 
przedstawiciele rosyjskiej arystokracji spotykali się, by porozmawiać o sztuce, kulturze i muzyce. 

Dzień 4. Peterhof i rejs kanałami
Wiele osób porównuje Peterhof do Wersalu. Gdy goście odwiedzą to miejsce, będą jednak mogli się 
przekonać, że petersburski zespół pałacowo-ogrodowy zdecydowanie przewyższa słynną rezydencję 
francuskich królów. Znajduje się tu największy na świecie system fontann i kaskad wodnych. Po południu 
goście udadzą się na ekskluzywny rejs kanałami miasta. Petersburg jest nazywany Wenecją Północy, ze 
względu na rozbudowany system kanałów, które odgrywały ogromną rolę w komunikacji. 
Dzień 5. Kompleks parkowo-pałacowy w Pawłowsku
Goście odwiedzą dziś pałac w Pawłowsku, który był letnią rezydencją cara Pawła I, syna Katarzyny II. 
Klasycystyczny pałac z ogrodem został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cały kompleks 
otoczony jest blisko 600-hektarowym angielskim parkiem krajobrazowym, jednym z największych 
w Europie. W rezydencji dziś mieści się muzeum, w którym podziwiać można obrazy, ozdobne meble, 
przedmioty z brązu, jedwabne tkaniny, komplety porcelany i włoskie rzeźby. Goście będą mieli okazję 
zwiedzić park krajobrazowy powozem lub na rowerze, a w jednym z jego cichych i  romantycznych 
zakątków zorganizowany zostanie piknik.

Rosja
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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 naturalnych 
materiałów, dzięki czemu wspaniale komponują się z 
otoczeniem. 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 
wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez biologa 
morza. Zespół hotelu może też zorganizować indywidualne  
wycieczki, w tym ekskluzywne rejsy, ekspedycje wędkarskie i 
romantyczne wyprawy (np. na małą, bezludną wyspę). W spa 
relaks zapewniają profesjonaliści oferujący masaże azjatyckie i 
zabiegi na bazie całkowicie naturalnych produktów. 

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 All Inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3825 $

Hurawalhi  
Island Resort
Atol Lhaviyani

Malediwy
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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”. Oznacza to, że na wyspie nie ma 
sztywnego menu, a szef kuchni przygotowuje dania zgodnie 
z oczekiwaniami gości i serwuje je w dowolnie wybranym 
miejscu. To samo dotyczy zabiegów spa, które mogą zostać 
wykonane np. na plaży lub w rezydencji. Do wyboru jest 
13 rezydencji z 1 sypialnią o pow. 300 mkw. i 2 rezydencje 
z 2 sypialniami o pow. 380 mkw. Każda 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 doskonałe 
miejsce dla fanów wędkarstwa, ponieważ warto tu spróbować 
schwytać tuńczyka, barakudę, karanksa lub istiophorusa (czyli 
żaglicę), a następnie zjeść sushi ze świeżo złowionej zdobyczy. 
Warto też wybrać się do atolu Noonu i rezerwatu przyrody 
morskiej w zatoce przy wyspie Hanifaru, która jest chroniona 
przez UNESCO. 

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

Przykładowa cena All Inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4450 $

Malediwy
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Na wyspie koralowej wznosi się hotel oferujący wakacje 
w zacisznym miejscu, w willach o powierzchni 70−400 mkw. 
Niektóre są zbudowane na palach, inne w tropikalnej zieleni 
ogrodu. Wszystkie charakteryzują się minimalistycznym 
wystrojem i komfortowym wyposażeniem. Podczas pobytu 
warto wybrać się w rejs o zachodzie słońca, często w 
towarzystwie delfinów, lub odwiedzić okoliczne wyspy i 
zobaczyć codzienne życie ich mieszkańców. Dhigali Resort 
jest doskonałym lokum dla miłośników sportów wodnych. 
Entuzjastów nurkowania z rurką zachwyci rafa koralowa, która 
zaczyna się już 3−4 m od brzegu. Nieco dalej głębokość wynosi 
już 20−25 m, a widoki są jeszcze ciekawsze: można zobaczyć 
tuńczyki, napoleony, manty, żarłacze rafowe czarnopłetwe 
i ryby cesjowate. W hotelu goście wypożyczą sprzęt m.in. do 
windsurfingu i paddleboardingu. Na najmłodszych (od 4 do 12 
lat) czeka klubik proponujący pasjonujące zajęcia. Wśród kilku 
restauracji są specjalizujące się w daniach europejskich, ale 
także serwujące potrawy malediwskie i azjatyckie. Na życzenie 
gości organizuje się prywatne posiłki na plaży. Znajdujące się 
w tropikalnym ogrodzie ekskluzywne Dhigali Spa oferuje m.in. 
lokalne terapie oraz rytuały uzdrawiające. 

Najważniejsze udogodnienia: 7 lokali gastronomicznych; 180 
willi; strefa z 3 basenami, szerokie możliwości uprawiania 
sportów wodnych, centrum fitnessu, ćwiczenia jogi, Dhigali 
Spa; butik, klub dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 3180 $

Dhigali
Wyspa Dhigali, atol RaaMalediwy
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Faarufushi
Atol Raa

W odludnym atolu Raa znajduje się niewielka wyspa 
koralowa, a  na niej hotel idealny na ekskluzywne wakacje. 
Obiekt rozpocznie działalność w grudniu 2018 r. i zaoferuje 
zakwaterowanie w przestronnych, nowoczesnych willach 
różnych typów. To wymarzone miejsce dla entuzjastów 
nurkowania, bo tętniącą życiem rafę koralową mają na 
wyciągnięcie ręki. Warto wybrać się w rejs, szczególnie o 
zachodzie słońca, nierzadko bowiem można spotkać delfiny. 
Wspaniałymi widokami goście nacieszą się podczas posiłków w 
restauracji Iru lub w barze Sangu, tuż obok głównego basenu, 
serwującym orzeźwiające napoje. Prawdziwych smakoszy, 
ale też romantyków zaprasza lokal Eclipse, który znajduje się 
nad wodą i ma kształt półksiężyca, dzięki czemu zapewnia 
panoramiczne widoki. Zachody słońca natomiast najlepiej 
widać z restauracji Boli usytuowanej ponad wodą i na krawędzi 
rafy koralowej. Można w niej skosztować m.in. wyśmienitych 
win. Na uwagę zasługuje lokal pod nazwą Athiri, w którym 
podawane są dania przyrządzane na rozgrzanej płycie 
(teppanyaki) oraz wyśmienite przekąski. Mieści się w nim 
również centrum sportów wodnych oraz siłownia pozwalająca 
podziwiać otoczenie podczas ćwiczeń. Odnowę zapewni Nika 
Spa, którego pomieszczenia zabiegowe skryto w bujnej zieleni 
ogrodu. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 lokali gastronomicznych; 80 
willi; basen, możliwości uprawiania najróżniejszych sportów 
wodnych, centrum fitnessu, ćwiczenia jogi, Nika Spa; Wi-Fi, 
butik.

Przykładowa cena 
na zapytanie

Malediwy
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Hotel o standardzie 6*lux, usytuowany na prywatnej wyspie 
uosabiającej wszystko, co najwspanialsze w archipelagu. 
Jego właściel Jiri Smejc wielokrotnie spędzał wakacje na 
Malediwach, co zainspirowało go do stworzenia własnego 
hotelu. Obiekt projektował czeski architekt Peter Kolar, do jego 
budowy użył miejscowych materiałów, a architektura i wystrój 
nawiązują do otaczającej natury. Budynki i wille na wyspie 
Velaa zostały rozmieszczone w taki sposob, że z lotu ptaka 
przypominają żółwia. Bogato umeblowane wille wyposażono 
w baseny. Wśród restauracji na uwagę zasługuje Aragu, czyli 
lokal dla smakoszy, gdzie z produktów ekologicznych powstają 
dzieła sztuki kulinarnej. Czuwa nad tym znany szef kuchni 
Gaushan De Silva. W piwniczce z winami znajduje się ponad 
800 skrzynek i jest to największa kolekcja na Malediwach. 
Podczas pobytu na wyspie warto wybrać się na rejs trimaranem 
Weta lub katamaranem Topcat K1, a także odwiedzić miejsca 
do nurkowania (jedynie 15 min od brzegu wyspy). W ośrodku 
znajduje się 6-metrowa ścianka wspinaczkowa. Spa zaprasza 
na sesje jogi i medytacji prowadzone na platformie z pięknym 
widokiem na bujne ogrody i pole golfowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 47 willi, domów i rezydencji, 
3  restauracje, własna luksusowa awionetka; sporty wodne, 
m.in. nurkowanie, żeglowanie, wędkarstwo, siatkówka 
plażowa, 9-dołkowe pole golfowe par 3, squash, badminton, 
fitness, spa My Blend by Clarins;  biblioteka, klub dla dzieci Lha 
Velaa Kids Club, ekskluzywne butiki.

Przykładowa cena ze śniadaniami i podatkami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 7825 €

Velaa Private Island
Velaa, atol NoonuMalediwy
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Noku Maldives
Wyspa Kuda-Funafaru, atol Noonu

Pierwszy luksusowy hotel butikowy na Malediwach, który 
zajmuje maleńką wyspę o długości 750 m i szerokości 250 
m w błękitnej lagunie. Ostatnio został odnowiony. Wille 
wykończono w innej niż dotąd kolorystyce i wyposażono w 
nowe dachy oraz tarasy. Leżą one w odległości 15 m od siebie, 
co gwarantuje prywatność. Atol Noonu to raj dla entuzjastów 
nurkowania, którzy chcieliby odkryć tajemnice północnych 
atoli. W regionie jest ponad 20 miejsc do nurkowania, m.in. 
jaskinie i ściany raf koralowych. Dwa punkty są szczególnie 
polecane: Orima Thila, gdzie można spotkać ryby z rodziny 
orleniowatych (mantowatych) i rafowe rekiny szare, oraz 
Christmas Tree Rock, w którym koralowce tworzą szczyt 
o ciekawym kształcie zamieszkiwany przez tuńczyki, ryby 
z rodziny lucjanowatych, płaszczki, a także rekiny rafowe. 
Pomoc w organizacji ekspedycji zapewnia centrum nurkowe 
PADI. Można wybrać się na wyprawę również w nocy i przeżyć 
niepowtarzalne spotkanie z fluorescencyjnymi stworzeniami 
morskimi. Warto popłynąć na ryby o zachodzie słońca i poznać 
starodawną technikę łowienia bez wędki. Hotel zaprasza też 
na wycieczki tradycyjną łodzią dhoni do typowej malediwskiej 
wioski rybackiej. 

Najważniejsze udogodnienia: 50 willi; 2 restauracje i 2 bary; 
basen, siłownia,  Wi-Fi, bezpłatny minibarek (codziennie 
uzupełniany), nurkowanie, snorkelling i inne sporty wodne, 
spa; prywatne posiłki na życzenie przez całą dobę, organizacja 
wycieczek i wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej (175 mkw.)
7 noclegów od 2025 $

Malediwy
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MauritiusOne&Only  
Le Saint Géran     
Pointe de Flacq

Znany One&Only Le Saint Géran to prawdziwa perła 
hotelarstwa. Otacza swoich gości olśniewającym luksusem 
i niebywałą gościnnością. Świeżo otwarty, po generalnym 
remoncie, oferuje pokoje z bezpośrednim wyjściem do 
bujnych ogrodów lub widokiem na ocean, apartamenty z 
dużymi balkonami lub tarasami oraz willę z widokiem na 
Ocean Indyjski. Restauracje serwują dania na bazie produktów 
ekologicznych, grillowane owoce morza oraz potrawy kuchni 
azjatyckiej i międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają piękna 
piaszczysta plaża na końcu półwyspu Belle Mare oraz 
podgrzewane baseny. W ośrodku są 3 korty tenisowe i 2 korty 
do padla. Dzięki centrum nurkowemu PADI można uzyskać 
certyfikat i odwiedzić rafy koralowe niedaleko wraku Le 
Saint Géran. W okolicy panują świetne warunki do uprawiania 
sportów wodnych. Dla dzieci (3—11 lat) oraz młodzieży (11—17 
lat) przygotowano osobne programy rozrywkowe. Spa oferuje 
zabiegi inspirowane lokalnymi tradycjami i indywidualne 
terapie. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1730 €
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Belmond Maroma Resort  
& Spa   Punta Maroma, Playa del Carmen

• Jest na liście 100 najlepszych hoteli i ośrodków świata.
• Leży przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży.
• 3 baseny, Kinan Spa, centrum sportów wodnych.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2470 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Rosewood Mayakoba
Solidaridad, Playa del Carmen

• Nowoczesny ośrodek o niepowtarzalnym designie.
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z osobnym basenem.
• 3 restauracje, dania kuchni meksykańskiej, międzynarodowej.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3980 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Viceroy Riviera Maya
Riviera Maya, Playa del Carmen

• Ukryty w Playa Xcalacoco, na obrzeżach Playa del Carmen.
• 41 luksusowych willi z basenami, wspaniałe spa.
• Basen w kształcie laguny, piaszczysta plaża.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3350 $ / 1 os. w willi dwuos.

Fairmont Mayakoba
Riviera Maya, Playa del Carmen

• 5 basenów, prywatny dostęp do plaży Playa del Carmen.
• Dania z grilla, owoce morza, sushi; bar w basenie.
• SPA Willow Stream, 18-dołkowe pole golfowe El Cameleon.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2990 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Grand Velas Riviera Maya
Solidaridad, Playa del Carmen

• Luksusowy hotel z dostępem do wspaniałej plaży.
• Ogromny basen, bujne ogrody, spa, strefa dla dzieci.
• Dania kuchni meksykańskiej i śródziemnomorskiej.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3150 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Meksyk
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Banyan Tree Mayakoba
Playa del Carmen, Riviera Maya

Luksusowy hotel, który łączy meksykańską kulturę z azjatycką 
gościnnością. Otrzymał nagrodę AAA Five Diamond. Eleganckie, 
prywatne, zapewniające spokój wille z basenami, wtapiają 
się w naturę i oferują przestronne wnętrza. Zaletą obiektu 
jest bogactwo doznań kulinarnych w kilku restauracjach 
serwujących potrawy różnych kuchni. Przy basenie szefowie 
kuchni przyrządzają doskonałą wołowinę i świeżo złowione 
ryby, a w willach organizują prywatne barbecue. Otoczeniem 
można zachwycać się podczas rejsów tradycyjną łodzią 
trajinera, zwaną Ixchel (Bogini Księżyca), po okolicznych 
rzekach, podczas których serwowane są wykwintne posiłki. 
Warto skorzystać z oferty dań poza klasycznymi restauracjami 
i wziąć udział w wydarzeniu Haab, które przybliża starodawną 
kulturę, zwyczaje i kuchnię Majów. Jest to pokaz, podczas 
którego, nawiązując do 4 świętych żywiołów (wody, ziemi, 
wiatru i ognia), przedstawia się, jak Majowie uprawiali swoją 
żywność. Goście mogą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu. 
Nagradzane Banyan Tree Spa promuje orientalne podejście do 
odnowy. Terapeuci zdobyli wiedzę w szkole Banyan Tree Spa 
Academy w Tajlandii. 

Najważniejsze udogodnienia: 123 wille; 5 restauracji i 4 bary; 
basen, organizacja prywatnych posiłków w willach, degustacja 
win i tequili, organizacja wesel i imprez, rejsy tradycyjną łodzią; 
tenis, centrum fitnessu, golf, spacery krajoznawcze, joga, 
kajaki, jazda na rowerze, jogging, obserwacja ptaków; Banyan 
Tree Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 2290 $

Meksyk
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MesaStila Resort
Magelang, środkowa Jawa

• Otoczony górami i bujnymi tropikalnymi ogrodami.
• 23 unikalne wille na terenie o powierzchni 22 ha.
• Wyjątkowe doznania w jedynym autentycznym Hammam Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 450 $ / 1 os. w willi dwuos.

Plataran Borobudur Resort  
& Spa    Magelang, środkowa Jawa

• Znakomity widok na Wielką świątynię Borobudur.
• 21 nowoczesna willa z prywatnymi basenami.
•Spa, centrum jogi, szeroki zakres lokalnych atrakcji.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 700 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Indonezja
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Alila Ubud Hotel
Ubud, Bali

• Położony na wzgórzu w zielonej dolinie Ayung.
• 56 pokojów w 14 dwupiętrowych budynkach.
• Najlepsza w kraju restauracja, uzdrawiające spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 960  $ / 1 os. w pokoju dwuos.

The St. Regis Bali Resort
Nusa Dua, Bali

• Usytuowany przy plaży, otoczony przepięknym ogrodem.
• 123 apartamenty i wille, nowoczesne udogodnienia.
• Kamerdyner, restauracje i bary, spa, centrum fitnessu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2580 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Viceroy Bali Resort
Ubud, Bali

• Dobrze znany wymagającym podróżnikom.
• 25 willi z basenami i widokiem na rzekę Petanu.
• Joga, wycieczki, lekcje gotowania i tańca.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2850 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Kupu Kupu Barong Villas  
& Tree Spa    Ubud, Bali

• Malowniczo położony wśród bujnej tropikalnej zieleni.
• 39 odosobnionych, luksusowych willi z basenami.
• Spa w konarach drzew mango.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1200 $ / 1 os. w willi dwuos.

Rimba Jimbaran Bali  
by Ayana     Jimbaran, Bali

• Wielokrotnie nagradzany, pięciogwiazdkowy luksus.
• 282 nowoczesne, stylowe pokoje z pięknymi widokami.
• Bar i restauracja, jedno z najlepszych na świecie spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 890 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Mandapa, A Ritz Carlton 
Reserve     Ubud, Bali

• Idealne miejsce na relaks umysłu i ciała.
• 60 kameralnych willi i apartamentów.
• Basen, wellness & spa, 4 restauracje z widokami.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2390 $ / 1 os. w apartam. dwuos.
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Palace on Wheels

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

Terminy w 2018 roku: XI: 7, 14, 21, 28; XII: 5, 12, 19, 26.
Terminy w 2019 roku: I: 2, 9, 16, 23, 30; II: 6, 13, 20, 27; III: 6, 13, 20, 27; IV: 3, 10, 17, 24.

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

Maharajas’ Express

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

Terminy w 2018 roku: 13.X, 10.XI, 08.XII.
Terminy w 2019 roku: 05.I, 02.II, 02.III, 30.III.

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

Indie



Kabini, Orange County         Karnataka

Ten uksusowy hotel posiada doskonałą lokalizację w jednej z  najpopularniejszych części 
regionu Kabini, w miejscu, gdzie park narodowy Bandipur graniczy z parkiem Nagarhole. 
Ten malowniczy resort oferuje szeroką gamę aktywności, dzięki którym goście poznają 
wyjątkową, lokalną kulturę i będą mogli podziwiać piękno natury. Organizowane są tu 
między innymi ekskluzywne safari pod okiem doświadczonych przyrodników. Hotel oferuje 
zakwaterowanie w luksusowych chatach zbudowanych w stylu Kuruba i stanowiących 
harmonijne połączenie tradycyjnego rzemiosła oraz współczesnego luksusu. Chaty posiadają 
dachy ze strzechy, drewniane podłogi, prywatne baseny i urokliwe dziedzińce. 

Najważniejsze udogodnienia: 28 pokoi; 2 restauracje; basen bez krawędzi; basen dla rodzin; 
jacuzzi; czytelnia; safari z przyrodnikami; klub fitness; siłownia; tradycyjne spa ajurwedyjskie, 
Vaidyasala; mini klub dla dzieci; centrum biznesowe; usługi pralnicze; opieka lekarza.

Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem za 1 os. w willi dwuosobowej
3 noclegi od 660 $

Coorg, Orange County        Karnataka

To właśnie tutaj, w stanie Karnataka w Południowych Indiach, w otoczeniu drzew palisandrowych 
i figowców, uprawiana jest najbardziej aromatyczna kawa świata. Zamieszkująca ten region 
ludność Kodava znacznie różni się od pozostałych. Ich kuchnia jest głównie niewegetariańska, 
a ulubionymi potrawami są:  curry wieprzowe, curry z kurczaka, makaron ryżowy oraz curry 
bambusowe. Dostępne w hotelu wille Lily Pool stwarzają możliwość podejrzenia życia na 
plantacji, natomiast zaciszne wille Heritage Pool oferują gościom całkowitą prywatność. 
Goście mogą zrelaksować się i zregenerować w ekskluzywnym Vaidyasala Spa, gdzie 
kultywowane są starożytne systemy uzdrawiania ducha i ciała. 

Najważniejsze udogodnienia: 69 pokoi, w tym 2 typy willi, bungalowy i chaty; 2 restuaracje; 
bar; Vaidyasala Spa oferujące zabiegi Ajurwedy; salon piękności; basen bez krawędzi; basen 
dla rodzin; klub fitness; siłownia; centrum biznesowe; usługi pralnicze; opieka lekarza.

Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem za 1 os. w willi dwuosobowej
3 noclegi od 660 $
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środkowych Indii między VI a XII wiekiem. Zakwaterowanie w 
hotelu Badami Court lub Clarks Inn. 

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

Dzień 6. Badami – Hampi
Po śniadaniu goście zwiedzą jaskinie w Badami – kompleks 
hinduistycznych, dżinistycznych i buddyjskich świątyń. Stanowią 

Pałace, świątynie i dżungla
Indie Południowe w 19 dniIndie

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

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

Dzień 3. Bidar – Gulbarga
W tym dniu goście zobaczą wspaniały XV-wieczny fort w Bidarze, 
jeden z największych w Indiach Południowych. Następnie 
udadzą się na lunch a po posiłku zwiedzą grobowce sułtanów 
bahmanidzkich i  wyruszą do Gulbargi. Obejrzą tam fort z 
1347 roku, jeden z najznakomitszych przykładów architektury 
muzułmańskiej w Karnatace. Zakwaterowanie w hotelu Lumbinis 
Grand lub Heritage Inn w Gulbardze. Wieczorem czas wolny. 

Dzień 4. Bidżapur – Badami 
Wcześnie rano goście wyruszą do Bidżapuru. Zwiedzanie 
rozpoczną w Gol Gumbaz, mauzoleum sułtana Bidżapuru 
Mohammeda Adil Shaha. Następnie udadzą się do Ibrahim Roza, 
miejsca pochówku cesarza Ibrahima Adil Shaha II, a później do 
Bara Kaman, niedokończonego mauzoleum Alego Adil Shaha 
II. Przyczyny nieukończenia budowy grobowca są niejasne do 
dziś. Po zwiedzaniu goście wyruszą w 160-kilometrową trasę do 
Badami, dawnej stolicy ustanowionej przez władców z dynastii 
Ćalukjów, która panowała nad dużą częścią południowych i 
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one doskonały przykład indyjskiej architektury kamiennej i należą 
do najstarszych świątyń w Indiach. Powrót do hotelu w Badami na 
lunch i wyjazd do Hampi. Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie 
w hotelu Orange County.

Dzień 7. Hampi
Dzień goście rozpoczną od zwiedzania Centrum Pałacowego w 
Hampi, w skład którego wchodzą budynki administracyjne oraz 
świątynie ściśle związane z rodziną królewską. Goście zobaczą 
tu między innymi świątynię Kriszny, pałac Lotus Mahal, stajnie 
dla słoni, świątynię Hazara Rama. Powrót do hotelu na lunch. Po 
południu goście przepłyną rzeką Tunghabharda do kompleksu 
świątynnego Vittala.

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

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

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

Dzień 11. Kodagu
Goście wyruszą po śniadaniu do Kodagu, prawdziwej atrakcji dla 
miłośników natury. Znajdują się tu piękne wzgórza porośnięte 
wiecznie zielonymi lasami, plantacje przypraw i kawy otulone 
tajemniczą mgiełką. Zakwaterowanie w ekskluzywnym hotelu 
Orange County, Coorg.

Dzień 12. Kodagu
Tego dnia goście udadzą się na wyprawę, podczas której będą 
mieli okazję obserwować różne gatunki ptaków. Odwiedzą także 
lokalną wioskę, a po lunchu plantacje kawy i przypraw. 

Indie
Dzień 13. Kodagu
Spacer przez piękne lasy rezerwatu Dubare położonego na brzegu 
rzeki Kaveri. Po południu goście mają czas wolny, a wieczorem 
mogą obejrzeć program kulturalny. 

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

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

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

Dzień 17. Mysuru
Rano goście wyruszą do Mysuru. Po zakwaterowaniu w hotelu 
będą mieli chwilę na odpoczynek po podróży. Wieczorem zostaną 
zaproszeni na spacer po ogrodach Brindavan, uznawanych za 
jedne z najpiękniej zaprojektowanych na świecie i słynących z 
symetrycznego układu. Ozdabia je wiele fontann, wodospadów 
i strumyków płynących przez soczyście zielone trawniki, wśród 
mnóstwa gatunków pięknych kwiatów, krzewów oraz drzew. 

Zakwaterowanie w hotelu Radisson Blu, Windflower lub Royal 
Orchid Metropol.

Dzień 18. Mysuru
Półdniowe zwiedzanie pałacu maharadży Mysuru, jednego z 
największych pałaców w Indiach. Wieczorem wizyta na lokalnym 
targu kwiatów. 

Dzień 19. Bengaluru
Po przejechaniu 135 kilometrów goście dotrą do Bengaluru – 
tętniącej życiem stolicy Karnataki. Zakwaterowanie w hotelu 
Oberoi Bengaluru, Taj West End lub Leela Palace. Wieczorem 
zwiedzanie miasta i kolacja pożegnalna.
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– Czinduin. To słabo zaludnione okolice, których nieliczni 
mieszkańcy od wieków żyją tak samo, kultywują tradycje 
przodków, a krajobraz utrzymał swe naturalne piękno.

4. Rejsy po Nilu, The Oberoi Philae Nile Cruiser, Egipt 
Należy do najpiękniejszych tras świata. Podczas 4- lub 7-dniowej 
podróży na trasie Luksor – Aswan goście mają możliwość 
niespiesznego zwiedzania najważniejszych zabytków Egiptu, bez 
tłumów turystów. Wycieczki organizowane są indywidualnie. 
Goście będą odkrywać tajemnice faraonów w luksusowych 
warunkach, które zapewnia jeden z najwspanialszych statków 
wycieczkowych Afryki.

5. Rejsy po Wołdze luksusowym statkiem Volga Dream, Rosja 
Prawdziwa Rosja to znacznie więcej niż Moskwa i St. Petersburg, 
a jej charakter można odnaleźć w małych miasteczkach 
obfitujących w zabytki, osadach bogatych w wielowiekowe 
tradycje oraz w niepowtarzalnej i inspirującej naturze. Wszystko 
to najbardziej komfortowo i w opłacalny sposób można podziwiać 
podczas rejsów statkiem.

Jachty, ekspedycje i luksusowe rejsy rzeczne

1. Rejsy łodzią Alila Purnama, Raja Ampat, Indonezja
Jedna z najbardziej luksusowych tradycyjnych łodzi spośród 
pływających po wodach Azji. Zapewnia ultranowoczesne i 
relaksujące zakwaterowanie dla maksymalnie dziesięciu osób. 
46-metrowa Alila została ręcznie zbudowana tradycyjną metodą 
przez szkutników południowego Celebes w Indonezji.

2. Rejsy Plataran Phinisi Felicia, Małe Wyspy Sundajskie, 
Indonezja
Plataran Phinisi Felicia to największa jednostka floty Plataran 
Private Cruises, zacumowana przy plaży Waecicu w Labuan Bajo. 
Żaglowiec zabierze gości do najpiękniejszych miejsc w Indonezji, 
takich jak wyspy Rinca, Komodo, Kanawa i Sabolon, a także 
Manta Point i Różowa Plaża.

3. Rejsy po rzece Irawadi statkiem Belmond Orcaella,  
Birma (Myanma)
Luksusowy statek Orcaella został nazwany tak jak delfiny żyjące 
w wodach Irawadi. Ta kameralna jednostka przepływa przez 
nietkniętą cywilizacją dolinę rzeki oraz jeden z jej dopływów 

1.

2.

3. 4. 5.
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6. Na pokładzie Haumana Cruises, Polinezja Francuska 
Prawdziwy raj na ziemi składający się z 5 archipelagów i ponad 
150 wysp. Zapraszamy na ekscytujący kameralny rejs luksusowym 
katamaranem po wodach Oceanu Spokojnego. Goście odkryją 
wspaniałości koralowego archipelagu wysp Bora-Bora oraz 
wulkanicznej wyspy Taha’a. 

7. Rejsy po archipelagu Galapagos, Ekwador 
Galapagos to archipelag kilkunastu wysp pochodzenia 
wulkanicznego położony na Oceanie Spokojnym. Słynie z 
bujnej flory, ale przede wszystkim z niepowtarzalnej fauny. 
Najpopularniejszym gatunkiem występującym na wyspach są 
żółwie, dlatego archipelag zwany jest również Wyspami Żółwimi. 
Rejs wśród niezwykle malowniczych wysp jest niezapomnianym 
przeżyciem.

8. Statek Zafiro, Peru, Amazonia 
Pływający po Amazonce pięciogwiazdkowy hotel Zafiro zabierze 
gości w fascynujący rejs po Rezerwacie Narodowym Pacaya-
Samiria. Podczas tej magicznej podróży podziwiać można wiele 

fascynujących roślin, takich jak lilia amazońska, oraz zwierząt, 
np. harpię wielką, jaguara, różowego delfina, leniwca, a także 
niezliczone gatunki motyli, ryb i ptaków.

9. Cruceros Australis, Argentyna i Chile, Patagonia 
Patagonia i Ziemia Ognista to jeden z najdzikszych i najtrudniej 
dostępnych obszarów na kuli ziemskiej. Ushuaia to z kolei najdalej 
wysunięte na południe miasto świata. Podczas rejsów małymi 
statkami ekspedycyjnymi goście zwiedzą najpiękniejsze parki 
narodowe – Torres del Paine, Los Glaciares, Tierra del Fuego 
i ogromne lodowce, w tym słynny Perito Moreno.

10. Rejsy ekspedycyjne podbiegunowe,  
Arktyka i Antarktyda 
Niezwykła oferta wypraw w okolice biegunów północnego 
i  południowego: rejsy po wodach Svalbardu w Norwegii, Ziemi 
Franciszka Józefa, Grenlandii, Falklandów, Georgii Południowej, 
Półwyspu Antarktycznego… Jak żadne inne na Ziemi, obszary 
polarne wywołują jednocześnie euforię i spokój, pozwalając na 
kontakt z prawdziwie dziką naturą.

6. 7. 10.

9.

8.
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Dzień 3. Sydney
Będąc w Sydney, koniecznie należy poznać miasto od strony 
wybrzeża. Polecamy trwającą pół dnia wycieczkę po zatoce, 
tzw. Sydney Harbour Luxury Sailing. To najlepsza okazja do 
zrobienia zdjęć gmachu Opery, mostu Harbour Bridge oraz 
całego wybrzeża Sydney. Na pokładzie jachtu gościom zostanie 
podany lunch oraz wino. Jeżeli będą mieli ochotę na nurkowanie 
w orzeźwiających wodach zatoki, na pokładzie dostępny będzie 
sprzęt do snorkelingu. Dzięki tej wycieczce można poznać miasto 
z zupełnie innej strony. Będzie to także dobra okazja do złapania 
promieni słonecznych i poczucia na sobie odświeżającej morskiej 
bryzy. Wszystko to na luksusowym jachcie.

Dzień 4. i 5. Wolgan Valley
Po śniadaniu goście przejadą malowniczą trasą wiodącą przez 
Góry Błękitne, które zawdzięczają swoją nazwę poświacie 
tworzonej przez unoszące się w powietrzu cząsteczki olejków 
eterycznych eukaliptusa. Goście dotrą do luksusowego hotelu 
Emirates One&Only Wolgan Valley, który zajmuje powierzchnię 
ponad 1,5 ha. To unikalny resort, który pozwoli w pełni 
doświadczyć wyjątkowości tej części Australii. Miejsce ukryte 
pośród niepowtarzalnych krajobrazów. Jego niepowtarzalna 
koncepcja pozwala na bezpośredni kontakt z przyrodą w 
eleganckiej i komfortowej atmosferze.

Dzień 6.–8. Sydney – Wyspa Kangura
Rano goście przejadą na lotnisko w Sydney, skąd polecą na 
południe kraju, do Adelajdy. Następnie lot awionetką na 
Wyspę Kangura, gdzie zostaną powitani i przetransportowani 
do Seascape Lodge. Jeżeli przyjęlibyśmy skalę używaną do 
oceniania hoteli, bez wątpienia tutejsza przyroda sklasyfikowana 
zostałaby jako pięciogwiazdkowa. Podczas pobytu goście będą 
mieli zagwarantowane pełne wyżywienie oraz 2 dni wycieczek 
prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników. To 
znakomita okazja do zapoznania się z naturalnym krajobrazem 
wyspy: skalistym wybrzeżem, piaszczystymi plażami, czerwonymi 

Powrót do Edenu
Australia w 18 dniAustralia

Dzień 1. Sydney
Po przylocie do Sydney goście zostaną powitani przez naszych 
przedstawicieli i przewiezieni prywatnym samochodem do 
hotelu Four Seasons Sydney. Zatrzymają się w pokoju Deluxe 
Full Harbour, z którego rozpościera się widok na dwa największe 
symbole Sydney, czyli gmach Sydney Opera oraz most Harbour 
Bridge. Four Seasons jest najlepszym hotelem w mieście i stanowi 
doskonałe miejsce, aby czas w Sydney spędzić z największą klasą.

Dzień 2. Sydney
Zaplanowaliśmy trwające pół dnia zwiedzanie Sydney. 
Doświadczeni i pełni pasji przewodnicy zapoznają gości z historią 
miasta i oprowadzą po najstarszej dzielnicy The Rocks, a także po 
znanych z butików z modną odzieżą dzielnicach Woolhara oraz 
Double Bay. Sydney to świetne miejsce na zakupy, ale nie tylko. 
Przy Circular Quay można znaleźć doskonałe restauracje, a – żeby 
zbudować pełny obraz miasta – na pewno warto odwiedzić także 
miejską plażę. Sydney to tętniące energią miasto, które ma do 
zaoferowania moc wrażeń.
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formacjami skalnymi i dzikimi parkami narodowymi. Wyjątkowa 
jest także tutejsza fauna: foki, delfiny, wiele gatunków ptaków 
oraz oczywiście kangury.

Dzień 9. i 10. Flinders Ranges
Następny punkt programu ma na celu przybliżyć gościom 
jeszcze inne oblicze Australii. Rankiem powrócą awionetką do 
Adelajdy, skąd wyruszą w czterogodzinną podróż na północ, do 
Flinders Ranges. To największy łańcuch górski w Australii. Goście 
zatrzymają się w hotelu Arkaba – miejscu jeszcze bardziej dzikim 
i niedostępnym dla przeciętnego turysty, wysoko cenionym 
przez doświadczonych podróżników. W skrócie opisuje się ją 
jako “luksus w środku dzikiego buszu”. Dom przeznaczony dla 
gości wybudowany został w 1851 r. i ma jedynie pięć sypialni. 
Jest to oaza spokoju, ciszy i komfortu. Każdy pokój wykończono 
i udekorowano naturalnymi materiałami. W czasie pobytu 
w Arkabie zorganizowane zostaną prywatne wycieczki po 
zapierających dech w piersiach terenach rezerwatu.

Dzień 11. Barossa
Australia słynie z produkcji najlepszych win na świecie. Z tego 

Australia

właśnie względu następny dzień goście spędzą w regionie 
winiarskim Barossa. Zatrzymają się w najlepszym butikowym 
hotelu w regionie – The Louise. To doskonała baza wypadowa 
do miejscowych winiarni, słynących z klasycznego wina Shiraz. 
Barossa jest regionem znanym także z przepięknych krajobrazów 
oraz wyśmienitego jedzenia.

Dzień 12. Queensland
Rano z lotniska w Adelajdzie goście polecą do Cairns, w 
Queensland, w północno-wschodniej części kontynentu. Z 
lotniska zostaną przewiezieni prywatnym samochodem do 
eco-hotelu Silky Oaks Lodge. Obóz usytuowany jest nad rzeką 
Moosman, otoczony tropikalnym lasem. Ta niecodzienna 
lokalizacja sprawia, że jest miejscem idealnym do wypraw po 
naturalnym tropikalnym terenie. Przez pierwsze 12 dni goście 
mieli okazję poznać najrozmaitsze oblicza Australii, tropikalne 
Silky Oaks będzie doświadczeniem zupełnie odmiennym.

Dzień 13. Queensland – Daintree Forest 
Po śniadaniu w Silky Oaks goście wyruszą na trwające pół 
dnia safari w towarzystwie przewodnika, by poznać uroki lasu 
tropikalnego Daintree. To najstarszy na świecie las tropikalny, 
rosnący w tym miejscu od 110 mln lat. Podczas safari 
przewidziano pływanie canoe po rzece, a także obserwację 
krokodyli. Doświadczeni przewodnicy pomogą zgłębić sekrety 
lokalnej przyrody.

Dzień 14.–17. Great Barrier Reef
Rankiem goście przejadą na lotnisko w Cairns i polecą w kierunku 
Wielkiej Rafy Koralowej. Goście spędzą 4 noce w bajecznej 
scenerii, z turkusowymi wodami i białym piaskiem. Orpheus 

Island Lodge  położony jest na Wielkiej Rafie Koralowej, czyli 
największej na świecie pojedynczej strukturze wytworzonej 
przez organizmy żywe. To wspaniała oaza luksusu i spokoju, 
doskonałe miejsce do wypoczynku na plaży oraz nurkowania. 

Dzień 18. Great Barrier Reef
Tego dnia zakończy się australijska przygoda. Zorganizujemy 
dla gości przejazd na lotnisko oraz lot powrotny do Polski.
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Golf z Luxury Travel

The Ritz-Carlton, Abama
Guía de Isora, Teneryfa, Hiszpania

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 2080 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Pine Cliffs Resort
Algarve, Portugalia

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 890 € / 1 os. w apartam. dwuos.
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Marbella Club Hotel, Golf  
Resort & Spa    Costa del Sol, Hiszpania

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1690 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Hotel Camiral at PGA
Catalunya Resort   Girona, Hiszpania

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 700 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Villa Padierna Palace Hotel
Benahavís, Hiszpania

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1060 € / 1 os. w pokoju dwuos.

The Oitavos
Cascais, Portugalia

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 870 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Heritage Le Telfair
Mauritius

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 850 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Conrad Pezula
Knysna, RPA

Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1500 $ / 1 os. w apartam. dwuos.
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Private Jet
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Private Jet
Dookoła Świata w 22 dni

Jesteś jeden krok i jeden lot od odkrywania cudownego świata!

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

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

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

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

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

Cena w różnych klasach podróży za 1 osobę:
Espace Safrans – 23’500 €
Club Safrans – 33’000 €
Club Safran Premiere Class – 45’000 €

Cena zawiera:
• 22-dniowy rejs prywatnym samolotem, rozpoczynający 
się i kończący w Paryżu, zakwaterowanie w pokojach 
dwuosobowych, w hotelach 5* (hotel 4* na Wyspie 
Wielkanocnej).
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (niektóre posiłki w trakcie
przelotu).
• Napoje na pokładzie samolotu: szampan, wina, piwo, 
alkohole wysokoprocentowe, napoje bezalkoholowe.
• Transfery lotniskowe.
• Zwiedzanie w miejscach pobytu z transportem: autokar, 
bus, łódka, 4x4, pociąg, hydroplan, z miejscowymi 
przewodnikami w języku angielskim i francuskim.
• Wieczorne programy rozrywkowe.
• Obsługę bagażową.
• Obsługę formalności przy przekraczaniu granic.
• Ubezpieczenie podróżne i opłaty wizowe.

Ostatnie dostępne miejsca!



Szanowni Podróżni i Drodzy Odkrywcy Świata,

serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, 
zarówno naszych stałych Klientów, jak i osoby, które nie 
miały jeszcze okazji poznać Luxury Travel. 

Przy rezerwacjach za naszym pośrednictwem oferujemy 
atrakcyjne bonusy w różnych zakątkach świata.

Zadzwoń i przekonaj się sam!

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

Luxury Travel
ul. Hoża 50/23 (parter) 
00-682 Warszawa 
Biuro czynne 
pon.–pt. w godz. 9.00–18.00 
sob. w godz. 10.00–17.00 

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

Zamów bezplatnie 
najnowszy katalog 
firmowy Zima 2019!

www.nomadstory.pl 

Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykłe 

 
w nowym serwisie  

internetowym!

Teraz możesz zamówić  
w naszym biurze bezpłatny

katalog z wyprawami.

Fot. Nomad Story

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

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

www.luxurytravel.pl


