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Z radością oddajemy w Wasze ręce najnowszą 
edycję naszego firmowego katalogu Afryka, 
Arabia i Ocean Indyjski.

Jest to egzotyczna kwintesencja 15-letniej 
działalności Luxury Travel a zarazem kolekcja 
najbardziej wyjątkowych tras i hoteli.

W tym wydaniu gorąco zapraszamy na 
bezkresy Sahary w Maroko, do najnowszych 
hoteli Emiratów Arabskich, jak i na ultra-
luksusowy wypoczynek na Mauritius.

Poznajcie z nami ‘perły hotelarstwa’ Oceanu 
Indyjskiego – North Island i Four Seasons 
na Seszelach oraz przepiękny hotel Velaa na 
Malediwach.

Dla poszukiwaczy wrażeń i osób, które 
nie lubią przebywać zbyt długo w jednym 
miejscu, mamy do zaoferowania ekskluzywne 
wycieczki objazdowe z prywatnym kierowcą 

i indywidualnym przewodnikiem. Szczególnie 
polecamy nasze wyjątkowe programy 
zwiedzania, które łączą w sobie kilka krajów – 
np. Jordania z Libanem bądź Izrael z Egiptem. 

Na szczególne okazje zorganizujemy dla 
Państwa najbardziej niebywałe miejsca, na 
przykład sprywatyzowanie Muzeum Egiptu 
w Kairze na wyłączne zwiedzanie, piknik 
na Górze Stołowej w  Kapsztadzie czy też 
tradycyjne poławianie pereł u wybrzeży 
emiratu Ajman.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, 
usytuowanego w zabytkowej kamienicy 
przy ul. Hożej 50 w Warszawie. Zespół 
Luxury Travel jest do Państwa dyspozycji, 
by realizować marzenia o  najwspanialszych 
wakacjach. 

Prezes Zarządu,
Diana Carter

Szanowni Czytelnicy i Drodzy Podrózni,

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

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

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

.

10 powodów dlaczego warto z nami zarezerwować wakacje:

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

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

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

Luxury Travel 

Biuro Warszawa 
ul. Hoża 50/23 (parter)

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

Kom.: +48 509 601 246

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku: 

w godz. 9.00–18.00 
w soboty:

w godz. 10.00–17.00

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

Cena w różnych klasach podróży za 1 osobę: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ostatnie dostępne miejsca!

Jesteś jeden krok i jeden lot od odkrywania cudownego świata!

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

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

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

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

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

NOWOSC! Private Jet
Dookoła Świata w 22 dnì

`
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Saruni Samburu     Rezerwat Kalama Conservancy, Kenia

Obiekt oferujący wille w samym sercu rezerwatu przyrody Kalama, który leży na szlaku migracyjnym 
słoni. Wille wybudowane na skałach wulkanicznych wyposażono w zewnętrzne prysznice, werandy oraz 
przestronne jadalnie. Śniadania są podawane nad rzeką Ewaso Nyiro, a kolacje często w suchym korycie 
rzeki. Podróż będzie okazją do poznania plemienia Samburu, które wciąż kultywuje swoje tradycje – można 
m.in. wspiąć się na świętą dla lokalnej ludności górę. Warto odwiedzić jaskinie z malowidłami oraz wioskę 
Kiltimany, gdzie można się zetknąć z codziennym życiem tubylców. Goście mają unikalną okazję objechania 
rezerwatu przyrody Kalama oraz rezerwatu Samburu. Odwiedzający mogą poznać umiejętności przydatne 
podczas życia w buszu oraz tropienia zwierząt w Warriors Academy, co może być interesujące szczególnie dla 
dzieci. Po dniu pełnym przygód relaks umożliwia strefa oferująca masaże i zabiegi. 

Najważniejsze udogodnienia: 6 willi; posiłki w buszu; dzienne i nocne safari grupowe i wędrówki po buszu z 
przewodnikiem, kryjówka fotograficzna przy wodopoju, 2 baseny bez krawędzi, wyprawa na szczyt Ololokwe 
(dodatkowo płatna), Warriors Academy, wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, wycieczki helikopterem 
(na żądanie i za dodatkową opłatą); obserwowanie ptaków i zwierząt; Samburu Wellbeing Space.

Przykładowa cena z wyżywieniem, napojami bezalkoholowymi, park fees oraz safari raz dziennie
za 1 os. w lodgy dwuosobowej    3 noclegi od 1635 $

Saruni Mara     Rezerwat Mara North Conservancy, Kenia

W samym sercu rezerwatu dzikiej przyrody Mara North, który graniczy ze słynnym Rezerwatem Narodowym 
Masai Mara, znajduje się kilka domków. Każdy urządzono w innym stylu: np. The Observatory wyposażono 
w starodawny mosiężny teleskop, a Love Shack (apartament dla nowożeńców) ozdobiono antykami. Główną 
atrakcją są safari w rezerwacie Mara North oraz Rezerwacie Narodowym Masai Mara. W pierwszym z nich 
organizowane są również wycieczki nocą, by obserwować zwierzęta żyjące po zmroku.  W asyście przewodnika 
i stosownego pojazdu można zdobyć Kilileoni – najwyższy szczyt ekosystemu Mara-Serengeti. Warto 
odwiedzić masajski targ i poznać kulturę tubylców. W Warriors Academy najmłodsi zdobędą umiejętności 
przydatne podczas życia w buszu oraz wiedzę lokalnych plemion. Obiekt jest doskonałym wyborem dla osób, 
pragnących obserwować coroczną Wielką Migrację zwierząt, w tym antylop gnu i zebr. W Maasai Wellbeing 
Space oferowane są zabiegi, łączące współczesne techniki i starodawne mądrości Masajów. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 domków i 2 wille; pikniki i posiłki w buszu; biblioteka, dzienne i nocne safari 
grupowe i wędrówki po buszu z przewodnikiem, Warriors Academy, wycieczki kulturoznawcze i krajoznawcze, 
organizacja wesel, Wi-Fi, sklep z prezentami; obserwacja ptaków i zwierząt; Maasai Wellbeing Space.

Przykładowa cena z wyżywieniem, napojami bezalkoholowymi, park fees oraz safari raz dziennie
za 1 os. w lodgy dwuosobowej    3 noclegi od 1635 $



KeniaMahali Mzuri
rezerwat Olare Motorogi

Luksusowy obóz zachwyca położeniem w prywatnym rezerwacie 
w ekosystemie Masai Mara. Goście są kwaterowani w stylowych 
apartamentach namiotowych z łazienkami, tarasami i pięknymi 
widokami na otaczającą naturę. Posiłki przygotowywane przez 
doświadczonych kucharzy, łączących tradycje różnych zakątków 
Afryki, zachwycają różnorodnością smaków i przypraw. Zaletą są 
również barbecue w buszu, wieczorne drinki, pikniki oraz świeżo 
wypiekane pieczywo i wyroby cukiernicze. Wszystkie dania powstają 
na bazie lokalnych produktów. Główną atrakcją są ekskluzywne 
safari organizowane 2 razy dziennie oraz w nocy. Warto również 
odwiedzić wioskę Masajów, aby poznać ich codzienne życie i kulturę 
ściśle związaną z hodowlą zwierząt. Będzie dość czasu, by zwiedzić 
tradycyjny dom, pomóc w dojeniu bydła lub poznać kilka słów w 
języku maa. Dla dzieci przygotowano program rozrywkowy, który 
jest również nastawiony na przekazanie im informacji o okolicznej 
naturze. Kilka kroków od obozu znajduje się Nasaro. Jest to obiekt 
oferujący masaże, a także zabiegi na bazie produktów renomowanej 
marki Africology. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 apartamentów namiotowych; 
posiłki w buszu, na tarasie i w jadalni namiotowej; basen zewnętrzny 
bez krawędzi, objazdy po rezerwacie, lokalne wycieczki, Wi-Fi, 
biblioteka, atrakcje przeznaczone dla dzieci; obserwacja ptaków 
i zwierząt; Nasaro spa.

Przykładowa cena z wyżywieniem, napojami bezalkoholowymi, 
park fees oraz safari raz dziennie
za 1 os. w lodgy dwuosobowej
3 noclegi od 3200 $

ltm@
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KENIA

Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 1 darmowa noc 
za wcześniejszą rezerwację (pobyt przez minimum 3 noce)*/**

* Rezerwacje dokonane do 30.06.2018; dotyczy pobytów w terminach 1.05 - 
14.06.2018 oraz 15.10 -21.12.2018 / ** Rezerwacje dokonane do 31.12.2018; 
dotyczy pobytów w terminach 2.01 - 13.06.2019 oraz 14.10 -21.12.2019



Zanzibar Zuri Zanzibar  
Hotel & Resort

Kendwa, Zanzibar

Wzdłuż spokojnego Oceanu Indyjskiego i skierowanej ku zachodowi 
piaszczystej plaży z balijskimi leżankami rozciąga się kompleks, 
oferujący bungalowy, apartamenty i wille z pięknymi widokami. 
Wystrój zawdzięczają renomowanej firmie Jestico + Whiles. Mimo 
nowoczesnych wygód, odzwierciedlają unikalną atmosferę wyspy 
i są jednocześnie przyjazne środowisku. Każdy typ zakwaterowania 
posiada przestronny, w pełni wyposażony taras, otoczony 
tropikalnymi ogrodami. Apartamenty i wille mają dostęp do 
półprywatnej plaży (najbardziej luksusowa, Three Bedroom Ocean-
Front Villa, posiada własną plażę). Restauracje serwują potrawy 
kuchni południowoeuropejskiej, afrykańskiej i dania regionu Oceanu 
Indyjskiego. Hotel organizuje romantyczne kolacje przy świecach i 
prywatne lekcje gotowania. W centrum sportów wodnych można 
wynająć sprzęt do ich uprawiania, by w pełni skorzystać z wód 
oceanu. Centrum nurkowe organizuje kursy dla początkujących 
odkrywców podwodnego świata. Relaksowi sprzyja Maua Wellness, 
a także ogród przyprawowy, będący zieloną oazą spokoju. 

Najważniejsze udogodnienia: 46 bungalowów, 6 apartamentów 
i 3 wille; 3 restauracje i 4 bary; posiłki w wybranych miejscach, 
kursy nurkowania PADI, wynajem sprzętu do sportów wodnych, 
ogród przyprawowy, basen bez krawędzi, biblioteka z książkami i 
DVD,  Wi-Fi; sporty wodne, nurkowanie, joga, fitness, siłownia; Maua 
Wellness.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1200 €
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS!  
VIP pakiet powitalny.



ZanzibarTulia Zanzibar Unique 
Beach Resort

Pongwe, Zanzibar

Goście cenią ten piękny kompleks za doskonałą lokalizację na 
wschodnim wybrzeżu wyspy, tuż przy znanej piaszczystej plaży 
Pongwe. Wille posiadają prywatne tarasy oraz wystrój odwołujący 
się do afrykańskiego stylu i lokalnej kultury. W zależności od typu 
zakwaterowania powierzchnia mieszkalna wynosi 102, 145 lub 160 
mkw. Każda willa i bungalow posiada duży ogród. Uważana za jedną 
z najlepszych na wyspie, restauracja Cobia serwuje dania kuchni 
międzynarodowej z wyczuwalnymi smakami regionu. Zrelaksować 
można się w 2 basenach, z czego 1 wyposażono w zjeżdżalnie. 
Turkusowe wody oceanu są idealne do uprawiania snorkellingu, 
paddle boardingu i kajakarstwa. Sprzęt do tych sportów jest 
dostępny bezpłatnie. Można również wynająć skutery lub rowery, 
które pozwolą odkryć piękno okolicznej natury. Hotel chętnie 
zorganizuje jazdę konną z wykwalifikowanym instruktorem lub 
wyjazd na 9-dołkowe pole golfowe,  zaprojektowane przez znanego 
golfistę, Petera Matkovicha. Warto skorzystać z oferty wycieczek, 
np. na plantacje przypraw i do lasu Jozani. W Tulia Spa  poleca się 
przede wszystkim masaże tkanek głębokich i holistyczne. 

Najważniejsze udogodnienia: 16 willi i bungalowów; 1 restauracja 
i bar; lokalne wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, wynajem 
skuterów, basen, basen ze zjeżdżalniami wodnymi, konsjerż, Wi-Fi, 
organizacja wesel; golf w pobliżu hotelu, jazda konna, snorkelling, 
kajaki; Tulia Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1630 €

ltm@
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TANZANIA

Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Prywatny 
powrotny przejazd z lotniska, powitalna butelka wina  
oraz 1 masaż podczas pobytu dla każdego gościa.



Zanzibar The Residence Zanzibar
Kizimkazi, Zanzibar

Wśród 32 ha tropikalnych ogrodów w wiosce, usytuowanej wzdłuż 
wybrzeża usianego palmami, znajduje się hotel z dostępem do 
białej, piaszczystej plaży. Jego wystrój łączy elementy typowe dla 
kultur Suahili, omańskiej, brytyjskiej i indyjskiej ze współczesnymi 
wygodami. Wille mają tarasy i prywatne baseny o gł. 1,2 m, a okolice 
można zwiedzić dzięki rowerom, w które są wyposażone. Oprócz dań 
kuchni arabskiej, indyjskiej i śródziemnomorskiej można spróbować 
potraw doprawionych słynnymi przyprawami z wyspy. Dla gości 
celebrujących ważną okazję możliwe jest zorganizowanie kolacji w 
zaciszu willi. Podczas pobytu warto wybrać się na rejs i obserwować 
delfiny lub odwiedzić miasto Stone Town z unikalną architekturą, 
łączącą tradycje indyjskie i arabskie ze stylem kolonialnym, lokalne 
plantacje przypraw lub wyspę Changuu, na której żyją żółwie 
olbrzymie. Dzieciom czas uprzyjemnią opiekunowie i wizyty w 
pobliskim zoo. Zabiegi spa w oparciu o organiczne kosmetyki marki 
ila są dostosowane do potrzeb gości. 

Najważniejsze udogodnienia: 66 willi; 2 lokale gastronomiczne; 
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 ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1355 €
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS!  
Powitalna butelka musującego wina.



TanzaniaAzura Selous Game 
Reserve      Rezerwat Przyrody Selous

Rezerwat Przyrody Selous to najstarszy i największy rezerwat 
w Afryce, znany z niepowtarzalnej flory i fauny, dzięki czemu znalazł 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Azura Selous 
posiada wille namiotowe położone wzdłuż brzegów rzeki Great 
Ruaha. Oferują prywatne baseny typu plunge, usługi kamerdynerów 
gotowych, by zaspokoić wszelkie potrzeby gości, a także 
urozmaicone posiłki w różnorodnych miejscach. W centralnej części 
obozu znajduje się basen bez krawędzi z tarasem relaksacyjnym, 
barem i elegancką strefą gastronomiczną. Luksusowe safari piesze 
lub organizowane w otwartych pojazdach z napędem na 4 koła są 
dostosowywane do oczekiwań gości. Podczas nich można podglądać 
likaony, słonie, lwy, hipopotamy i bawoły. W trakcie nocnych 
wyjazdów gościom zaprezentują się drapieżcy: lamparty, lwy i 
hieny, które chętnie polują po zmroku. Rzeka Great Ruaha słynie 
z obecności różnych gatunków ryb   – wędkarze mogą spróbować 
złowić np. ryby tygrysie. Po powrocie można odpocząć dzięki 
relaksującym masażom lub zabiegom przy basenie. Profesjonaliści 
używają m.in. rzadkich olejków z maruli i baobabu. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 willi namiotowych; prywatne 
posiłki à la carte , pikniki z daniami dla smakoszy, posiłki w buszu; 
basen bez krawędzi, safari samochodowe i piesze z przewodnikiem, 
safari nocne; obserwacja zwierząt i ptaków, wędkarstwo; masaże i 
zabiegi na bazie składników organicznych, inspirowane afrykańskimi 
tradycjami.

Przykładowa cena z wyżywieniem, napojami bezalkoholowymi, 
park fees oraz safari raz dziennie
za 1 os. w lodgy dwuosobowej
3 noclegi od 2715 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Rejs o zachodzie 
słońca i zwiedzanie wyspy, m in. wizyta w lokalnej szkole.



Dzień 3. Park Narodowy Tarangire
Tego dnia na gości czeka mnóstwo atrakcji: piesza wyprawa 
w poszukiwaniu dzikich zwierząt, wizyta w autentycznej masajskiej 
wiosce, koktajl w samym środku buszu albo nocne safari. Lunch 
i kolacja podane zostaną w Tarangire Treetops. 

Dzień 4. Krater Ngorongoro
O poranku goście wybiorą się do Parku Narodowego Tarangire. 
Lunch podany zostanie po drodze na pas startowy w Kuro. Z Kuro 
goście polecą do Manyara, gdzie oczekiwać ich będzie przedstawiciel 
Luxury Travel. Pojadą z nim do luksusowego ośrodka The Manor 
at Ngorongoro przylegającego do jednego z najpiękniejszych 
na świecie rezerwatów przyrody. Posiadłość charakteryzuje się 
afroeuropejską architekturą i jest doskonale wkomponowana w 
otoczenie. Po dotarciu na miejsce goście zostaną poczęstowani 
podwieczorkiem i zakwaterowani w komfortowych domkach Manor 
Cottage. 

Dzień 5. Krater Ngorongoro
Po śniadaniu goście wyruszą na całodniową wyprawę na rozległy 
obszar krateru Ngorongoro. Podziwianie przepięknych widoków ze 
skraju krateru to przeżycie, które na długo zostaje w pamięci. Widok 
ze szczytu może równać się jedynie z atrakcją przygotowaną przez 
naturę u podnóża krateru, gdzie poza wieloma gatunkami roślin i 
zwierząt można podziwiać tzw. wielką piątkę Afryki. Największa 
na świecie niezatopiona kaldera wulkaniczna powstała w wyniku 
erupcji wulkanu 2–3 miliony lat temu i zajmuje ponad 25 tysięcy 
hektarów. Znajdują się tu rozległe trawiaste równiny i liczne jeziora. 
Po zjechaniu w dół krateru goście zjedzą lunch, a następnie będą 
zwiedzać okolicę. 

Dzień 6. Park Narodowy Serengeti 
Tego dnia goście mogą pojechać do Parku Narodowego Jeziora 
Manyara lub zostać w obozie, gdzie przygotowano dla nich 
najróżniejsze atrakcje, takie jak jazda konna, jazda na rowerze 
masaże. Po obiedzie zostaną przewiezieni na pas startowy w 
Manyara i polecą do Parku Narodowego Serengeti. Zostaną 
zakwaterowani w obozie Serengeti Pioneer Camp lub Serengeti 
Migration Camp. Oba luksusowe obozy znajdują się w pobliżu 
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Dzień 1. Arusha
Po przylocie do portu lotniczego Kilimandżaro goście zostaną 
powitani przez lokalnego przedstawiciela firmy Luxury Travel oraz 
przewiezieni do Arusha Coffee Lodge, która usytuowana jest u stóp 
góry Meru, godzinę drogi od masywu Kilimandżaro. Arusha Coffee 
Lodge to luksusowa posiadłość położona na jednej z największych 
działających plantacji kawy w Tanzanii.

Dzień 2. Park Narodowy Tarangire
Po śniadaniu goście wybiorą się na wycieczkę po plantacji. Lunch 
podany zostanie na świeżym powietrzu, w przepięknym ogrodzie. 
Następnie goście wyruszą na lotnisko w Arushy, skąd polecą 
do Tarangire. Na miejscu powita ich przewodnik reprezentujący 
ośrodek Tarangire Treetops. Już sam przejazd do ośrodka przez 
słynny Park Narodowy Tarangire stanowi ogromne przeżycie i 
daje przedsmak safari. Park to piękny i zróżnicowany ekosystem, 
a jego chlubą jest największa liczba słoni w Afryce Wschodniej. 
Znajdujące się tu zielone przez cały rok tereny podmokłe to z kolei 
największe siedlisko ptaków na świecie. Można tu zobaczyć 550 
gatunków w jednym miejscu. Goście dotrą do Tarangire Treetops 
wieczorem. Ekskluzywny obóz znajduje się na graniczącym z 
parkiem narodowym obszarze chronionym o powierzchni 30 tysięcy 
hektarów. 20 luksusowych namiotów ustawiono na podwyższonych 
platformach otoczonych gałęziami baobabów i drzew marula. 
Główny bar i strefę jadalną usytuowano wokół tysiącletniego 
baobabu. 

Tanzania Podniebne safari
Tanzania w 14 dni: Tarangire, Ngorongoro, Serengeti i Zanzibar
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ścieżek migracyjnych antylop gnu. Położony na wzgórzu i szczycący 
się wspaniałym widokiem na równiny Serengeti, ekskluzywny obóz 
Serengeti Pioneer Camp gwarantuje powrót do natury i przeszłości 
podczas tradycyjnego safari. Serengeti Migration Camp, położony 
w północnej części parku, oferuje luksusowe namioty nad rzeką 
Grumeti, co pozwala obserwować przeprawiające się przez rzekę 
zwierzęta.

Dzień 7. Park Narodowy Serengeti 
Po śniadaniu goście spędzą cały dzień, odkrywając uroki rozległego 
obszaru Serengeti, gdzie bezkresne trawiaste równiny spotykają się 
z błękitnym niebem. Najstarszy park narodowy w Tanzanii, wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1981 r., od wielu 
lat przyciąga wielu przyrodników, twórców filmowych, pisarzy, 
działaczy ochrony przyrody i turystów, którzy na własne oczy chcą 
zobaczyć jeden z najbardziej tajemniczych spektakli natury – wielką 
migrację. Po południu goście zjedzą lunch w buszu, a następnie 
wyruszą na safari. 

Dzień 8. Arusha – Zanzibar 
O poranku goście będą mogli wybrać się na safari lub spędzić 
czas, relaksując się w luksusowym obozie. Po lunchu pojadą na 

lądowisko, z którego odlecą na Zanzibar. Podczas lotu będą mieli 
okazję podziwiać zróżnicowany tanzański krajobraz. Na miejscu 
powita ich przedstawiciel Luxury Travel, z którym udadzą się do 
luksusowego hotelu butikowego Kilindi, położonego przy samej 
plaży i popularnego wśród par szukających własnego kawałka raju 
na tropikalnej wyspie. 

Dzień 9.–13. Zanzibar
Goście mogą spędzić czas, nurkując w krystalicznie czystej zatoce, 
jeżdżąc na wycieczki fakultatywne lub podziwiając piękno natury 
ze swych wspaniałych prywatnych pawilonów. Luksusowy hotel 
Kilindi stanowi interesującą mieszankę różnorodnych kultur, 
które można znaleźć w Tanzanii, między innymi skandynawskiego 
minimalizmu i architektonicznych elementów Bliskiego Wschodu. 
W każdym apartamencie białe drewniane okiennice osłaniają duże 
okna o łukowatym kształcie, które wychodzą na Ocean Indyjski. 
Każdy pawilon usytuowany jest w zacisznym miejscu tropikalnego 
ogrodu, co gwarantuje gościom poczucie całkowitej prywatności. 
A jeśli zechcą opuścić swą oazę spokoju, mogą skorzystać z 
organizowanych specjalnie dla nich różnorodnych zajęć i wycieczek 
fakultatywnych.

Dzień 14. Powrót
Goście zostaną wykwaterowani z hotelu około południa i udadzą się 
na lotnisko, skąd odlecą do kraju.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.
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Uganda

Papyrus Guest House     Entebbe

Dzięki gościnności Ugandyjczyków goście poczują się w przestronnych pokojach z łazienkami jak u siebie 
w domu. Atrakcją są bagna Mabamba obok Jeziora Wiktorii, które zamieszkuje rzadki trzewikodziób i ok. 
260 gatunków innych ptaków, oraz rejsy o zachodzie słońca po jeziorze. Warto odwiedzić schronisko 
Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, gdzie żyje 49 osieroconych szympansów. Obiekt ten jest zarządzany 
przez organizację pozarządową, Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust (CSWTC), która 
współpracuje z władzami oraz działa na rzecz edukowania lokalnych społeczności. Schronisko znajduje 
się na wyspie, na której obecne są również potężne varanusy oraz różnorodne ptactwo. Na północnych 
brzegach jeziora jest ogród botaniczny Entebbe Botanical Gardens, gdzie można zobaczyć różne gatunki 
roślin, 115 gatunków ptaków, gerezy i wiewiórki. Hotel organizuje wycieczki piesze i rowerowe oraz wizyty 
w parku z wężami. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 pokoi; restauracja i bar; bezpłatne Wi-Fi w głównej części obiektu, 
usługi pralnicze, lokalne wycieczki; obserwacja zwierząt i ptaków.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie

Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge     
Nieprzenikniony Las Bwindi

Z grzbietu Nteko Ridge (2161 m n.p.m.) rozciąga się widok na wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO Nieprzenikniony Las Bwindi. Bujne lasy pokrywają pobliskie zbocza, a w tle widać wulkaniczny 
łańcuch górski Wirunga i Wielki Rów Zachodni. Można podążyć śladami goryli, odwiedzić tubylców, ich 
targi, plantacje kawy i herbaty oraz szkoły. Lasy Bwindi, Nombe i Buniga są zamieszkane przez ok. 350 
gatunków ptaków (23 endemiczne), co jest atrakcją dla miłośników ornitologii. Warto poznać plemię 
Batwa, czyli jeden z najstarszych zbieracko-łowieckich ludów w Afryce Równikowej, oraz opłynąć jezioro 
Mutanda tradycyjnym czółnem, wydrążonym w pniu. 

Najważniejsze udogodnienia: 16 pokoi; restauracja i bar z kawiarnią; bezpłatne Wi-Fi w części głównej 
obiektu; stanowisko do masażu; tropienie goryli, obserwacja dzikiej przyrody i ptaków, wycieczki 
kulturoznawcze.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie



Dzień 5. Okolice Fort Portal
Po śniadaniu pojedziecie do odległego o mniej więcej 4 godziny 
drogi Kyaninga, blisko Fort Portal. Kyaninga Lodge składa się z 8 
przestronnych i komfortowych domków z przepięknym widokiem na 
jezioro. Podczas pobytu zapewnione jest pełne wyżywienie wraz z 
napojami.

Dzień 6. Park Semliki
Po śniadaniu droga do Kibale i obserwowanie szympansów. Są 
najbardziej zbliżone do człowieka ze wszystkich żyjących na ziemi 
gatunków małp. Będzie to także okazja do obserwacji rzadkich 
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UGANDA
Goryle i szympansy we mgle

Uganda w 12 dni

Uganda jest krajem kontrastów. 
Zaledwie pół dnia wystarczy, by przejechać z otulonych mgłą 
wulkanicznych gór do gorącej sawanny, pełnej dzikiego życia. 
Malownicze wzgórza z plantacjami herbaty, bujne dżungle i lasy 
tropikalne, ośnieżone szczyty i niebieska wstęga Nilu.  To prawdziwa 
Afryka! 

Dzień 1. Entebbe
Po przylocie do Entebbe w hali przylotów zostaną Państwo 
powitani przez przedstawiciela Luxury Travel. Zakwaterowanie ze 
śniadaniem w Luxury Guest House.

Dzień 2. Park Bwindi
Po wczesnym śniadaniu przejazd na lotnisko w Entebbe, skąd 
polecicie do Parku Bwindi, gdzie żyją goryle górskie. Transfer 
do Clouds Mountain Gorilla Lodge. Składa się z 8 komfortowych 
domków z kominkami. Wiek tropikalnego lasu w Parku Bwindi jest 
określany na około 25 000 lat. Położony jest na wysokości od 1200 
do 2600 m. Żyją tam goryle górskie oraz 120 innych gatunków 
ssaków, 350 gatunków ptaków i 202 gatunki motyli. Lodge oferuje 
niepowtarzalne widoki na Zachodnią Dolinę Ryftową. Z lampką 
dobrego wina na werandzie można podziwiać wulkany. Po południu 
spacer do pobliskiej osady. Nocleg w Lodge.

Dzień 3. Park Bwindi
Wczesna pobudka na obfite śniadanie, które dostarczy energii 
niezbędnej podczas tropienia goryli. Około godz. 8.00, w 
towarzystwie przewodnika i uzbrojonego rangera, wyruszycie 
Państwo na powitanie przygody. Wyprawa może trwać nawet 
7 godzin. Gdy odnajdziecie Państwo grupę goryli, pozostając w 
bezpiecznej odległości i uzbrojeni w sprzęt fotograficzny zbliżycie 
się do tych łagodnych olbrzymów! Niestety, populacja tych pięknych 
zwierząt to jedynie ok. 650 sztuk. Droga powrotna do lodge’y.

Dzień 4. Park Queen Elizabeth
Po śniadaniu udacie się Państwo spacerem do Buhoma, skąd ze 
swoim przewodnikiem pojedziecie do Ishasha. Na miejscu będziecie 
podziwiać lwy. Nocleg w Ishasha Wilderness Camp z pełnym 
wyżywieniem i napojami w cenie.

gatunków ptaków, leśnych słoni, bawołów oraz kilku gatunków 
antylop. Następnie przejazd do Rezerwatu Przyrody Semliki, 
położonego w Zachodniej Doliny Ryftowej. W dolinie rzeki Wassa 
odnajdziecie małą i luksusową Semliki Safari Lodge. Czeka na Was 
8 luksusowych domków. W cenie posiłki, alkohole non-premium, 
napoje soft oraz dwie wyprawy na safari dziennie. Nocleg w Lodge.

Dzień 7. Park Semliki
Po wczesnym śniadaniu wycieczka statkiem po Jeziorze Alberta, 
by zobaczyć rzadkie bociany trzewikodziobe; przypominają one 
skrzyżowanie dodo i dinozaura. Po lunchu oraz wypoczynku – 
do wyboru popołudniowe safari lub spacer do lasu i podziwianie 
zachodu słońca. Nocleg w Semliki Safari Lodge. 

Dzień 8. Park Doliny Kidepo, północna Uganda
Po śniadaniu i wymeldowaniu transfer na lotnisko, a  następnie 
lot w kierunku Parku Narodowego Doliny Kidepo. Powitanie 
przez kierowcę na lądowisku Apoka Safari Lodge; oferuje ona 10 
luksusowych namiotów z wygodnymi meblami. Z wyrzeźbionej w 
skale wanny, rozpościera się fantastyczny widok. Pobliski wodopój 
przyciąga mnóstwo zwierząt, które można obserwować z tarasu. 
Podczas pobytu zapewnione jest pełne wyżywienie, napoje oraz 
alkohole, dwie wyprawy na safari dziennie.

Dzień 9. Park Doliny Kidepo, północna Uganda
Piesze safari lub autami 4x4 wzdłuż piaszczystego, suchego koryta 
rzeki. Obserwacja drapieżników m.in. lwów i  gepardów. Nocleg w 
Apoka Safari Lodge.

Dzień 10. Wyspa Bulago
Po porannym safari i obiedzie wylot z Kidepo do Entebbe. Po 
wylądowaniu transfer do Pineapple Bay, Bulago Island. Ta 
500-hektarowa wyspa oferuje przepiękne krajobrazy, skaliste klify 
i piaszczyste plaże. Podczas pobytu w Pineapple Bay zapewnione 
jest pełne wyżywienie.

Dzień 11. Wyspa Bulago
Tego dnia odwiedzicie Państwo Ngamba Chimp Sanctuary, gdzie 
leczy się ranne szympansy. Będziecie uczestniczyć w ich porannym 
karmieniu. Nocleg w Pineapple Bay.

Dzień 12. Wylot z Entebbe
Po śniadaniu przejazd łodzią na stały ląd, a następnie transfer na 
lotnisko w Entebbe i lot powrotny do Europy.



RPA One&Only Cape Town
Kapsztad, RPA

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

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
3 noclegi od 870 $
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POŁUDNIOW
A AFRYKA

RPAGondwana Game Reserve
Garden Route, Prowincja Przylądkowa Zachodnia

Najważniejsze udogodnienia: 14 apartamentów w Kwena Lodge, 
16 willi Fynbos i Bush oraz Tented Eco Camp (5 namiotów) i nowy 
luksusowy Ulubisi House z osobistym szefem kuchni, kamerdynerem 
i przewodnikiem; w Kwena Lodge do dyspozycji gości jest restauracja 
i bar, basen bez krawędzi, spa i sklep z pamiątkami; atrakcje i zajęcia 
sportowe: pikniki w buszu, safari, podczas którego zobaczyć można 
Wielką Piątkę, obserwacje ptaków, program Junior Ranger, kolarstwo 
górskie, wyprawy na równiny Fynbos, wędkarstwo, surfing i gra 
w golfa na polach golfowych położonych w pobliżu.

Gondwana Game Reserve to idealne miejsce, by wybrać się na 
luksusowe, pełne wrażeń safari podczas wizyty w Kapsztadzie. Ten 
wolny od malarii rezerwat ma powierzchnię 11 tys. hektarów i leży 
przy popularnej trasie Garden Route, 45 minut od portu lotniczego 
George. W niezwykle pięknej okolicy spotkać można przedstawicieli 
Wielkiej Piątki Afryki, antylopy, hipopotamy oraz wiele innych 
gatunków zwierząt. 

Zakwaterowanie oferowane jest w Kwena Lodge, nowoczesnej 
i luksusowej wersji tradycyjnej buszmeńskiej wioski. 14 apartamentów 
z kominkami i luksusowymi łazienkami oferuje panoramiczne 
widoki. Usytuowane w samym środku buszu przestronne wille (z 
3 lub 4 sypialniami z łazienkami) przeznaczone są dla rodzin lub 
grup znajomych i mają tarasy z pięknymi widokami. Goście mogą 
delektować się fantastycznymi południowoafrykańskimi winami oraz 
daniami stanowiącymi mieszankę kuchni europejskiej i afrykańskiej 
w różnych zakątkach rezerwatu, zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
świeżym powietrzu. 

Przygotowano dla nich światowej klasy udogodnienia i szereg 
atrakcji. Mogą zagrać w golfa na jednym z mistrzowskich pól 
golfowych, takich jak Pinnacle Point, Fancourt czy Oubaai, odwiedzić 
wspaniałe plaże z doskonałymi warunkami do pływania i surfowania 
albo udać się do nadmorskich miejscowości Knysna i Plettenberg 
Bay. Ekskluzywny ośrodek oferuje ponadto wyśmienitą kuchnię, 
inspirujące wnętrza, troskliwą obsługę, m.in opiekę doświadczonych 
rangerów, oraz wiele atrakcji, do których należą różne formy safari, 
kolarstwo górskie, wędkarstwo i popularny program Junior Ranger. 
Goście mogą także zrelaksować się w Gondwana Spa, gdzie terapeuci 
stosują ekskluzywne produkty marki Africology. 

Tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat ochrony przyrody 
w Afryce, polecamy trzy- lub pięciodniowe safari w Gondwana’s 
Tented Eco Camp. Miłośnicy dzikiej przyrody będą tu mieli możliwość 
uczestniczenia w zarządzaniu rezerwatem i zdobędą różne 
umiejętności przydatne w afrykańskim buszu. 

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.
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• Wolna od malarii, zlokalizowana w obrębie Parku Narodowego.
• Rozległe równiny i kręte rzeki, bogactwo gatunków zwierząt.
• Komfortowe zakwaterowanie oraz safari dla całych rodzin.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1500 $

Marataba Safari Lodge 5*

• Wyjątkowy wybór na romantyczny wyjazd czy podróż poślubną.
• Ekskluzywne domki z widokiem na rzekę; eleganckie spa i siłownia.
• Doskonałe safari z przewodnikami, nauka tropienia zwierząt.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 2650 $

Londolozi Pioneer Camp 5*

Najlepsze  lodge RPA
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• Kameralna lodge, doskonała na wyjazdy rodzinne.
• Domki z przepięknym widokiem i prywatnymi basenami.
• Restauracja z pięknym tarasem widokowym.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 970 $

Leopard Hills Lodge 5*
• Idealne miejsce na romantyczny wyjazd we dwoje.
• Safari w samochodach, pieszo, konno, w dzień i w nocy.
• Wspaniałe doświadczenia kulinarne.

Przykładowa cena za 1 os. w pokoju dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 750 $

Ants Hill 5*
• Kameralna i piękna lodge, doskonała na wyjazdy rodzinne.
• Stylowe zakwaterowanie z prywatnymi tarasami widokowymi.
• Doskonałe udogodnienia: basen i siłownia; szeroki wybór sportów.

Przykładowa cena za 1 os. w willi dwuosobowej zawiera  
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1320 $

Phinda Homestead 5*

• Luksusowe domki z tarasami i basenami, w afrykańskim stylu.
• Doskonała kuchnia; wieczorny grill przy ognisku.
• Niezapomniane safari dzięki doświadczonym przewodnikom.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1360 $

Savanna Lodge 5*
• 5 indywidualnie zaprojektowanych ekskluzywnych apartamentów.
• Centrum wellness, dobrze wyposażona siłownia.
• Piwniczka z najlepszymi gatunkami win i innych alkoholi.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1800 $

Mateya Safari Lodge 5*
• Lodge najbardziej przyjazna rodzinom i najmłodszym gościom.
• Dla dzieci: fantastyczny klub, zabawy i gry edukacyjne, safari.
• Przestronne domki; świetnie wyposażone Amani Spa.

Przykładowa cena za 1 os. w apartamencie dwuosobowym zawiera 
wszystkie posiłki, lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1500 $

Sabi Sabi Bush Lodge 5*
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występujących tylko w RPA (przykładem jest ostrygojad – czarny 
ptak z jaskrawoczerwonym dziobem, oraz zebra górska występująca 
tylko na obszarach południowej Afryki). Po wjeździe na słynny 
punkt obserwacyjny Cape Point Lighthouse oczom gości ukaże 
się magiczny widok na zatokę False Bay. Po lunchu w nadmorskiej 
restauracji wizyta na Boulders Beach, gdzie żyje kolonia afrykańskich 
pingwinów. Następnie w miasteczku Simon’s Town goście zobaczą 
kwaterę główną południowoafrykańskiej marynarki wojennej, a w 
ruchliwym porcie Kalk Bay przybijające do brzegu kutry rybackie. 
Z miasteczek St. James i Muizenberg rozciągają się niepowtarzalne 
widoki na Ocean Atlantycki. Po dniu pełnym wrażeń przejazd do 
Waterfront, eleganckiej dzielnicy Kapsztadu, do luksusowego 
hotelu Cape Grace, gdzie goście spędzą 2 noce. 

Dzień 4. Kapsztad
Półdniowa wycieczka ze zwiedzaniem miasta oraz wjazd na Górę 
Stołową (wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych). 
Góra Stołowa została uznana za jeden z nowych siedmiu cudów 
świata w oficjalnym rankingu z 2012 r. Po powrocie do miasta 
lunch oraz zwiedzanie: District Six Museum, Company Gardens, 
SA Museum (wjazd na Górę Stołową i wstępy do wymienionych 
muzeów – w cenie imprezy). Następnie goście zostaną zaproszeni 
na spacer po Greenmarket Square, gdzie można oglądać i kupić 
piękne, niepowtarzalne pamiątki wykonane przez lokalnych 
artystów. Kolejna propozycja to wycieczka do Zamku Dobrej Nadziei 
– najstarszego budynku w RPA, z fantastyczną kolekcją obrazów. 
Później goście udadzą się na wyspę Robben, położoną w Zatoce 
Stołowej, u wybrzeży kontynentu afrykańskiego, około 11 km 
na północ od Kapsztadu. Na tę wyspę podczas kolonizacji Afryki 
Południowej przez Europejczyków zsyłano więźniów, chorych i 
żebraków. W czasie II wojny światowej istniała tam baza wojskowa, 
a w 1960 r. powstało więzienie, będące najcięższą kolonią karną 
w kraju. Wyrok dożywotniego więzienia odsiadywał w nim swego 
czasu Nelson Mandela. Dziś jest to zabytek i aktywnie działające 
muzeum. Gości oprowadzi Thulani Mabaso, były więzień, dzięki 
czemu zwiedzanie będzie jeszcze bardziej emocjonujące. Na 
wyspie utworzono rezerwat przyrody dla ochrony pingwinów i 
różnych gatunków ptaków, który w 1999 r. został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dzień 1. Kapsztad – Franschhoek (RPA)
Na lotnisku w Kapsztadzie miejscowy przedstawiciel biura powita 
gości i zawiezie ich do malowniczego, słynącego z winnic regionu 
Franschhoek. W luksusowym hotelu La Residence spędzą 2 noce 
(w cenie śniadania, lokalne napoje, przekąski, przejazdy do miasta 
Franschhoek).

Dzień 2. Franschhoek
Całodniowa wycieczka do wybranych winnic, z degustacją win, 
a także Cap Classiques (tzw. Południowoafrykańskiego szampana). 
Wyprawa obejmuje też zwiedzanie miasteczek: Stellenbosch, 
jednego z najstarszych w RPA, Simonsberg, Paarl i Franschhoek. 
Malowniczo położone wśród winnic, są idealnym miejscem na 
poznawanie burzliwej XVII- i XVIII-wiecznej historii Afryki. Obiad w 
jednej z fantastycznych restauracji. Po obiedzie dalsze zwiedzanie i 
zakupy – w Franschhoek i Stellenbosch działa wiele galerii sztuki.

Dzień 3. Kapsztad (RPA)
Całodniowa wycieczka po Przylądku Dobrej Nadziei. Rozpocznie się 
od zwiedzania najładniejszych dzielnic Kapsztadu: Sea Point, Bantry 
Bay, Clifton, Bakoven, Llandudno, a następnie wioski rybackiej Hout 
Bay. Na wybrzeżu goście zobaczą największą kolonię fok. Następnie 
przejadą Chapman’s Peak Drive, jedną z najokazalszych dróg w 
Afryce. Od czerwca do listopada istnieje możliwość obserwowania 
wielorybów. Przylądek Dobrej Nadziei zapewni wiele atrakcji. 
Goście zobaczą wspaniałe skaliste wybrzeże, unikalną roślinność, 
niezwykłe zwierzęta – wiele gatunków endemicznych, czyli 

RPA Winnice, Wielka Piatka i Wodospady Wiktorii
RPA, Zimbabwe i Zambia w 14 dni

,
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Dzień 5.–8. Kapsztad – Park Krugera (RPA)
Tego dnia goście pojadą na lotnisko w Kapsztadzie i polecą do Parku 
Krugera. Zostaną zakwaterowani w luksusowej lodge’y w Savanna 
Game Lodge, gdzie spędzą 4 noce. Proponujemy dwa safari dziennie 
otwartym jeepem lub wyprawy do buszu.

Dzień 9. Park Krugera – Johannesburg (RPA)
Tego dnia goście polecą prywatną awionetką z Sabi Sands do 
Johannesburga. Na miejscu powita ich przedstawiciel biura, który 
zaopiekuje się bagażami. Następnie z prywatnym kierowcą udadzą 
się na wycieczkę Johannesburg & Soweto Orientation Tour. Zwiedzać 
będą m.in. dzielnice Hillbrow i Braamfontein, siedzibę Trybunału 
Konstytucyjnego Republiki Południowej Afryki, dzielnicę biznesową, 
wjadą windą na 50. Piętro Carlton Centre, skąd rozpościera się 
przepiękny widok na miasto. Następnie kierowca zawiezie gości 
do Soweto (South Western Township). Zobaczą tam wszystkie 
najważniejsze atrakcje, takie jak szpital Chris Hani Baragwanath, 
pl. Wolności, pomnik Hectora Pietersona, dom Nelsona Mandeli. Po 
zakończeniu zwiedzania przejazd do luksusowego DaVinci Hotel & 
Suites, na 1 noc (śniadanie wliczone w cenę).

Dzień 10.–11. Johannesburg (RPA) – Chobe (Botswana)
Rano goście pojadą na międzynarodowe lotnisko i lotem rejsowym 
udadzą się do Victoria Falls Airport, gdzie powita ich przedstawiciel 
biura. Następnie indywidualny przejazd (około 1,5 godziny) do 
Kasane. Z Kasane goście zostaną przewiezieni do Ngoma Safari 
Lodge, gdzie spędzą 2 kolejne noce (w cenie imprezy luksusowy 
pakiet All Inclusive). W czasie pobytu proponujemy poranne 
wycieczki lub przejażdżki jeepem, jedno całodniowe safari otwartym 
jeepem, safari nocne lub wędrówki po buszu.

Dzień 12.–13. Chobe (Botswana) – Wodospady Wiktorii 
(Zimbabwe)/Park Narodowy Zambezi (Zambia)
Po przyjeździe na lotnisko Kasane goście wyruszą do Victoria 
Falls Safari Lodge. W malowniczej scenerii ośrodka spędzą 2 noce 

(śniadania oraz kolacje Boma Dinner wliczone w cenę imprezy). 
Jest położony 4 km od wodospadów, na płaskowyżu, który tworzy 
naturalną granicę z Parkiem Narodowym Zambezi w Zambi. 
Wnętrza luksusowych domków mają prawdziwie afrykański klimat, 
a hotel szczyci się gościnnością, pysznym jedzeniem i wspaniałymi 
widokami. W pobliżu obserwować można wiele zwierząt, m.in. całe 
rodziny słoni i duże stada bawołów. Podczas pobytu goście udadzą 
się na wycieczkę, zobaczą m.in. David Livingstone Statue i Devil 
Cataract, powędrują przez las deszczowy do Point Danger, odbędą 
magiczny rejs po rzece Zambezi o zachodzie słońca i zwiedzą 
położoną niedaleko wioskę.

Dzień 14. Wodospady Wiktorii (Zimbabwe) – Johannesburg (RPA) 
Po śniadaniu goście zostaną przewiezieni z Victoria Falls Safari 
Lodge na lotnisko. Polecą do Johannesburga, a następnie w kierunku 
Europy.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.
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Dzień 1. Przylot do Johannesburga
Po wylądowaniu przewiezieni zostaną Państwo do luksusowego 
hotelu The Michelangelo, gdzie spędzicie noc. Johannesburg to 
tętniące życiem miasto o kosmopolitycznej atmosferze, bogate w 
doskonałe restauracje, eleganckie butiki i światowej klasy centra 
handlowe. Przygotowane dla gości pokoje hotelowe zapewniają 
zupełną prywatność, większość z nich ma słoneczne prywatne 
balkony ze wspaniałym widokiem.

Dzień 2. i 3. Delta Okawango
Po śniadaniu wylot z Johannesburga do Maun w Botswanie. Stamtąd 
lekkim samolotem goście udadzą się do obozu Belmond Eagle Island 
Camp, położonego w bogatym siedlisku ptactwa delty Okawango, 
gdzie spędzą dwie noce. Jeżeli pozwoli na to poziom wód, wybiorą 
się Państwo na spokojną wędrówkę po delcie.

Dzień 4. i 5. Rezerwat Dzikiej Przyrody Moremi
Po porannym posiłku i podglądaniu natury polecą Państwo na dwie 
kolejne noce do obozu Belmond Khwai River Lodge, leżącego w 
bogatym w interesujące gatunki zwierząt regionie Rezerwatu Dzikiej 
Przyrody Moremi. Obóz stanowi doskonałe miejsce obserwacji 
ptaków oraz bazę wypadową do safari w otwartych samochodach, z 
których można podziwiać lwy i słonie. Popołudnia przeznaczone są 
na relaks przy obozowym basenie. Organizowane są również nocne 
safari. Na miejscu znajduje się centrum SPA, w którym można się 
poddać bezpłatnemu masażowi.

Dzień 6. i 7. Park Narodowy Chobe
O poranku będziecie Państwo mogli kolejny raz podziwiać budzącą 
się przyrodę, a po posiłku zostaniecie przetransportowani lekkim 
samolotem do regionu Savute w Parku Narodowym Chobe. Region ten 
należy do ulubionych przez słonie i ceniony jest za niepowtarzalny 
ekosystem. Podczas dwudniowego pobytu w obozie Belmond Savute 
Elephant Camp goście, pod opieką doświadczonego przewodnika, 
będą mieli okazję obserwować z bliska dzikie zwierzęta. Jednego 
wieczoru przed każdym namiotem zostanie przygotowana prywatna 
kolacja przy świecach.

RPA Splendor Afryki
RPA, Botswana, Wodospady Wiktorii w 16 dni
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Dzień 8. Wodospady Wiktorii, Victoria Falls
Dzień rozpocznie poranne podpatrywanie natury i posiłek. Następnie 
zostaniecie Państwo przewiezieni na lotnisko, skąd lekkim samolotem 
polecicie do Kasane. Stamtąd udacie się do miasta Victoria Falls i 
zatrzymacie się w hotelu nieopodal słynnych Wodospadów Wiktorii. 
Czekają Państwa: przechadzka nad wodospady, cudowny rejs 
o zachodzie słońca oraz przelot helikopterem nad wodospadami.

Dzień 9. Johannesburg
Lot powrotny do Johannesburga i nocleg w hotelu DaVinci Hotel & 
Suites.

Dzień 10.–12. Pociąg Rovos Rail
Przejazd do Pretorii, skąd goście wyruszą w sławną trasę luksusowym 
pociągiem Rovos Rail do Kapsztadu. Klimatyzowane dwuosobowe 
przedziały wyposażono we wszelkie nowoczesne wygody, a wnętrze 
pociągu urządzono bardzo elegancko. Trasa licząca 1600 km wiedzie 
przez Kimberley − miasto słynne z wydobycia diamentów, gdzie 
znajduje się największe zagłębienie wykopane przez człowieka. 
Przyjazd do Kapsztadu w godzinach popołudniowych, w sam raz na 

herbatę w eleganckim hotelu One & Only, w którym zatrzymacie się 
Państwo na trzy noce. W hotelu będziecie mogli również skorzystać 
z bezpłatnego zabiegu w SPA.

Dzień 13.–16. Kapsztad
Trzy noce i cztery pełne dni w Kapsztadzie, wśród pięknych winnic, 
w cieniu Góry Stołowej, niedaleko Cape Point − najdalej na południe 
wysuniętego skrawka Afryki. W tym czasie odbędziecie Państwo 
półdniową wycieczkę po mieście, zobaczycie Górę Stołową, spędzicie 
cały dzień w Cape Winelands – Winnicach Przylądka. Również cały 
dzień poświęcony jest na wyprawę na Cape Point.

Dzień 16. Wyjazd
Przejazd do portu lotniczego i powrót do domu.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.
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Dzień 4. Swakopmund
Rano przejazd na przystań w miasteczku Walvis Bay, skąd goście 
wyruszą w prywatny rejs po zatoce Walvis Bay (ok. 3,5 godziny). 
Będą mogli podziwiać pustynne krajobrazy z perspektywy oceanu, 
a także olbrzymią kolonię wylegujących się na brzegu fok oraz 
pelikany. Mają szansę zobaczenia również innych gatunków ptaków, 
a także spotkania delfinów zamieszkujących przybrzeżne wody. Nie 
zabraknie degustacji świeżych ostryg z kieliszkiem wina. Wieczorem 
goście wezmą udział w romantycznej kolacji na pustyni. Kelner 
zaserwuje czerwone i białe wino oraz szampana, by mogli w pełni 
celebrować wyjątkowe chwile.

Dzień 5. Swakopmund – Serra Cafema Camp
Po śniadaniu goście udadzą się na lotnisko w Swakopmund, z którego 
polecą prywatną awionetką do Serra Cafema Camp, luksusowego 
i należącego do najbardziej niedostępnie położonych obozów w 
Afryce. Po przylocie krótki przejazd do obozu i zakwaterowanie w 
jednym z 8 domków na brzegu rzeki Kunene, której zielone otoczenie 
ciekawie kontrastuje z surowymi zboczami okolicznych wzgórz. 
Czas na lunch i wypoczynek nad basenem, a po południu udział 
w zajęciach oferowanych przez załogę obozu, takich jak wizyta w 
wiosce ludu Himba, rejsy łodzią po rzece, safari samochodem 4x4, 
spacery przyrodnicze, safari na quadach. Wieczorem romantyczna 
kolacja „na końcu świata”. 

Dzień 6. Serra Cafema
Ten dzień przeznaczono na korzystanie z atrakcji przygotowanych 
przez załogę obozu. Polecamy wizytę u ludu Himba, który od 
wieków prowadzi niezmieniony tryb życia. Spotkanie to jest 
okazją do poznania zwyczajów ludzi z odległej epoki. Rejsy łodzią 
pozwalają podziwiać księżycowe wręcz krajobrazy, a także zobaczyć 
zamieszkujące brzegi rzeki krokodyle i ptactwo. W czasie spacerów 
mających na celu obserwację przyrody można poznać życie 
najmniejszych mieszkańców pustyni, takich jak kameleony i pająki. 

Dzień 7. Serra Cafema Camp – rezerwat Ongava
Rano, po śniadaniu, przelot prywatną awionetką z Serra Cafema do 
prywatnego rezerwatu Ongava. Po wylądowaniu goście zostaną 
przewiezieni do położonej na szczycie wzgórza Little Ongava 

Dzień 1. Windhuk – Kulala Reserve 
Lokalny przedstawiciel Luxury Travel powita gości na lotnisku 
w Windhuk. Następnie polecą wyczarterowaną na wyłączność 
awionetką do rezerwatu Kulala. Powitanie na pasie startowym i 
krótki przejazd do luksusowej lodge Little Kulala. Zakwaterowanie 
na 2 noce w kameralnej willi oferującej piękne widoki na pustynię. 
Po krótkim wypoczynku lunch i atrakcje oferowane przez lodge 
w ramach pobytu, takie jak wyprawa do Sossusvlei i Dead Vlei, 
oglądanie kanionu Sesriem, przejazdy przyrodnicze samochodem 
z napędem na cztery koła, spacery przyrodnicze, safari na quadach. 

Dzień 2. Little Kulala Lodge
Wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca, w lobby 
hotelowym goście spotkają się z przewodnikiem i wyruszą na miejsce, 
skąd wystartuje balon. W czasie godzinnego lotu będą podziwiać 
przepiękne krajobrazy Parku Narodowego Namib-Naukluft. Po 
wylądowaniu w środku pustyni podane zostanie śniadanie z 
szampanem. Następnie goście wrócą do lodge, gdzie czekają ich 
wyjątkowe atrakcje. Jedną z obowiązkowych jest oglądanie wydm 
Sossusvlei w świetle wschodzącego lub zachodzącego słońca. 
Przewidziany jest przejazd do podnóża wydm samochodem 4x4 i 
podziwianie kształtów czerwonych olbrzymów. Goście mają szansę 
zobaczenia również zamieszkujących te tereny oryksów, strusi, 
szakali i otocjonów oraz wspięcia się na jedną z wydm, np. słynną 
Dune 45, i podziwiania widoków z jej szczytu. Niezwykłe wrażenie 
robi także surrealistyczna Dead Vlei, gdzie biel wyschniętego jeziora 
kontrastuje z czerwienią otaczających wydm i czernią obumarłych 
drzew. Wart odwiedzenia jest też oczywiście kanion rzeki Sesriem.

Dzień 3. Kulala Reserve – Swakopmund
Po śniadaniu przejazd na pas startowy i przelot prywatną awionetką 
do Swakopmund. Podczas lotu goście zobaczą niezwykłe namibijskie 
Wybrzeże Szkieletów, gdzie Ocean Atlantycki spotyka się z morzem 
piasków. Po wylądowaniu transfer do The Stiltz Lodge i zakwaterowani. 
Po południu wypoczynek oraz spacery po Swakopmund z dobrze 
zachowaną kolonialną niemiecką zabudową, oferujące liczne 
restauracje, kawiarnie, sklepiki, niekończące się piaszczyste plaże. 
Poszukiwaczy wrażeń ucieszą doskonałe warunki uprawiania 
sandboardingu i skydivingu, przejażdżki quadami po wydmach. 

Namibia Ekskluzywna wyprawa awionetka
Namibia z lotu ptaka w 11 dni

,
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Lodge. Znajduje się ona w odległości 5 km od Narodowego Parku 
Etosha Little Ongava i należy do najbardziej luksusowych miejsc 
noclegowych w Namibii. Oferuje bowiem niepowtarzalną wręcz 
prywatność, gdyż w obozie wzniesiono jedynie 3 dwuosobowe 
apartamenty. Znajduje się tam duży basen, a w jego sąsiedztwie 
kryty strzechą pawilon jadalni, z której można podziwiać zwierzęta 
idące do wodopoju. Po południu czas na wypoczynek lub korzystanie 
z atrakcji obozu wliczonych w cenę pobytu: safari 4x4 na terenie 
prywatnego rezerwatu lub w Parku Narodowym Etosha, piesze 
wyprawy pod opieką uzbrojonego przewodnika.

Dzień 8. Little Ongava
Wypoczynek i korzystanie z atrakcji obozu. Safari samochodem 
4x4 na terenie rezerwatu Ongava lub w Parku Narodowym Etosha 
pozwoli obserwować wiele gatunków zwierząt: lwy, stada słoni, 
żyrafy, zebry antylopy. Jeśli szczęście dopisze, goście zobaczą 
nawet geparda, lamparta lub czarnego nosorożca. Podczas pieszych 
safari goście spotykają mniejszą liczbę zwierząt, ale oglądają je 
z niewielkiej odległości, co gwarantuje niezapomniane przeżycia. 

Dzień 9. Rezerwat Ongava – Damaraland
Po śniadaniu goście opuszczą rejon Parku Etosha. Polecą prywatną 
awionetką do Damaralandu, w okolice masywu górskiego 
Brandenberg w zachodniej Namibii, z najwyższym szczytem 
kraju Königstein o wysokości 2606 m n.p.m. Zakwaterowanie 
w komfortowej lodge i wypoczynek po podróży.

Dzień 10. Sorris Sorris Lodge
Pobyt w Sorris Sorris Lodge pozwoli odpocząć przed powrotem do 
Polski, a jednocześnie zobaczyć jeden z najbardziej malowniczych 
regionów Namibii – Damaraland. W gwarantującym wyjątkową 
prywatność obozie do dyspozycji gości jest zaledwie 9 
apartamentów, zapewniających nowoczesne udogodnienia. Gościom 
dostępne są prywatne piesze wycieczki z przewodnikiem w górach 
Brandenberg, a także wyprawy samochodem 4x4 w dolinę rzeki 
Ugab, w poszukiwaniu pustynnych słoni, oryksów i innych zwierząt. 

Dzień 11. Damaraland – Windhuk
Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i lot wyczarterowaną 
awionetką na lotnisko w Windhuk, skąd goście odlecą do Europy.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.



Botswana Wilderness Safaris  
Mombo Camp

Rezerwat Moremi Game

Obóz pozwala poznać okolice delty Okawango oraz północnego 
krańca wyspy Chief’s w rezerwacie Moremi Game. Dominują tu 
tzw. lasy mopane, przeplatane pasami piachu pustyni Kalahari oraz 
drzewami akacji. Okolice obozu są znane z licznego występowania 
zwierzyny oraz drapieżników. Widać je z namiotów znajdujących 
się na drewnianych podestach. Luksusowe namioty posiadają 
własne baseny typu plunge, strefy wypoczynkowe na świeżym 
powietrzu oraz tarasy. W okolicy występują żyrafy, zebry, guźce, 
koby moczarowe, sasebi, gnu, kudu, słonie, bawoły i impale. 
Można również zaobserwować takich drapieżców jak lew, krokuty 
cętkowane i lamparty. Pozwalają na to organizowane w dzień safari 
w otwartych pojazdach z napędem na 4 koła (maksymalnie 6 os.). 
Jako że w regionie ponownie wprowadzono (reintrodukowano) 
białe i czarne nosorożce, organizowane są prelekcje i prezentacje 
na temat działań podejmowanych w celu ochrony tych ssaków. Za 
dodatkową opłatą można podczas wycieczek helikopterem spojrzeć 
na cały ekosystem z lotu ptaka. 

Najważniejsze udogodnienia: 9 namiotów; strefa gastronomiczna 
w namiocie na podeście; strefa z ogniskiem obozowym, basen, 
butik, tradycyjna boma (afrykańskie ogrodzenie) i posiłki pod 
rozgwieżdżonym niebem, safari dzienne; siłownia, joga, obserwacja 
ptaków i zwierząt, obserwacja gwiazd ze wskaźnikiem laserowym, 
prelekcje na temat ochrony nosorożców; zabiegi upiększające, 
masaże w namiotach gości.

Przykładowa cena z wyżywieniem, napojami bezalkoholowymi, 
park fees oraz aktywnościami dwa razy dziennie
za 1 os. w lodgy dwuosobowej
3 noclegi od 5675 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
Powitalna butelka wina oraz piknik - niespodzianka w buszu.



ZimbabweWilderness Safaris 
Ruckomechi Camp

Park Narodowy Mana Pools

Luxury Travel zaprasza na ekskluzywne safari w słynnym Parku 
Narodowym Mana Pools, który od 1984 r. znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten odludny obszar w sercu 
doliny rzeki Zambezi słynie z tego, że rzeka tam rozlewa się 
szeroko i występują terasy zalewowe oraz lasy nadrzeczne. Okolicę 
zamieszkują hipopotamy i krokodyle nilowe. Podczas luksusowych 
safari można obserwować stada bawołów, słoni i kudu. Spływy rzeką 
Zambezi zapadną w pamięć, jako że goście zobaczą liczne ptactwo. 
Są organizowane w 9-osobowych pontonach lub w 6-osobowych 
motorówkach. Odważniejsi goście mogą podróżować kajakami. 
Piękno Parku Narodowego Mana Pools można również podziwiać 
podczas wędrówek z profesjonalnymi przewodnikami. Wędkarze 
mogą spróbować swoich sił – obowiązuje zasada „złów i wypuść” 
– i pochwycić tilapię, suma lub rybę tygrysa (za dodatkową opłatą). 
Noc można spędzić poza obozem w romantycznym łożu (Star Bed), 
położonym 400 m od obozu i tuż obok wodopoju. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 namiotów; strefa gastronomiczna 
z barem na drewnianych podestach; basen w części głównej z 
tarasem i leżakami, taras do obserwacji gwiazd, z miejscem na 
ognisko i widokiem na rzekę Zambezi, usługi pralnicze, safari 
dzienne (dostępne są również nocne), spływy rzeczne; wędkarstwo, 
obserwacja ptaków i zwierząt, wędrówki z przewodnikiem, 
obserwacja gwiazd ze wskaźnikiem laserowym.

Przykładowa cena za pakiet
na indywidualne zapytanie
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
Powitalna butelka wina oraz piknik - niespodzianka w buszu.



Madagaskar Time + Tide Miavana
Nosy Ankao

Na wyspie Nosy Ankao w archipelagu chronionym przez rafę 
koralową można spędzić niezapomniane chwile w przestronnych 
willach (min. 450 mkw.) z prywatnymi basenami z widokiem 
na ocean, usługami kamerdynera oraz bezpłatnymi rowerami i 
elektrycznymi pojazdami buggy, idealnymi by móc zwiedzać wyspę. 
W centrum kompleksu jest basen bez krawędzi z barem oraz gabinet 
osobliwości, a w nim m.in. jajo wymarłego strusia madagarskiego, 
kości dinozaurów i zatopiony skarb. Dziewiczą naturę przybliżą 
„blue safari”  z przewodnikiem, które łączą odkrywanie i 
poznawanie lądu i oceanu. W ciągu kilku chwil można przenieść się 
do lasu zamieszkiwanego przez lemury, a podczas rejsów nurkować 
i zgłębić tajemnice rafy. Co więcej, dno usłane koralowcami znajduje 
się również niedaleko plaży. Wędkarze mogą spróbować złapać 
karanksa żółtopłetwego, barakudę lub tuńczyka błękitnopłetwego, 
a atrakcją dla całej rodziny będzie obserwowanie delfinów, diabłów 
morskich i wielorybów. Warto podejrzeć żółwie składające jaja lub 
odwiedzić helikopterem pobliskie parki narodowe. Zabiegi spa na 
bazie organicznych produktów i tutejszej roślinności oferuje się 
w willach, gwarantując pełnię prywatności. 

Najważniejsze udogodnienia: 14 willi; 3 strefy gastronomiczne 
i 1 bar; basen, lokalne wycieczki, gabinet osobliwości, dostęp do 
Internetu, blue safari, butik; piesze wędrówki, obserwacja zwierząt, 
snorkelling, nurkowanie z akwalungiem, żeglarstwo, kajakarstwo, 
flyboarding, wędkarstwo z łodzi, paddle boarding, kitesufing, jazda 
na rowerze; zabiegi spa oferowane w willach.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 2910 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS!  
VIP pakiet powitalny, 30-minutowy masaż.
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MadagaskarKraina baobabów
Madagaskar w 11 dni

na listę UNESCO Znajdują się tu niezliczone wąskie wąwozy 
z endemicznymi gatunkami zwierząt i roślin. Obiad w formie pikniku. 
Późnym popołudniem goście zostaną przewiezieni do luksusowej 
Soleil des Tsingy Lodge, która znajduje się na najwyższym wzgórzu, 
w miejscowości Bekopaka. Do dyspozycji gości jest 9 przestronnych 
bungalowów z dużymi łóżkami. Hotelowa restauracja oferuje 
szerokie menu i obfite śniadania.

Dzień 6. Tsingy de Bemaraha
Śniadanie w hotelu, a następnie wędrówka po niepowtarzalnym 
masywie Tsingy de Bemaraha. Po południu czas na wypoczynek.

Dzień 7. Tsingy de Bemaraha – Anjajavy
Tego dnia po śniadaniu prywatny lot do Anjajavy. 2,5-godzinna 
podróż umożliwi gościom poznanie dużej części Madagaskaru z lotu 
ptaka. Po wylądowaniu goście zostaną przewiezieni do luksusowego 
hotelu Anjajavy, sieci Relais & Chateaux. Do ich dyspozycji oddano 
25 palisandrowych willi z widokiem na morze. W każdej jest duży 
taras, salon, kącik śniadaniowy i sypialnia. 

Dzień 1. Warszawa – Antananarywa
Po przybyciu na lotnisko w Antananarywie goście zostaną 
przewiezieni na nocleg do hotelu Tamboho. 

Dzień 2. Antananarywa – Park Narodowy Isalo
Po śniadaniu goście odbędą wycieczkę po Antananarywie, a następnie 
udadzą się na lotnisko. Lot prywatnym samolotem czarterowym na 
południe wyspy. Po wylądowaniu w miasteczku Ranohira przejazd 
do Parku Narodowego Isalo. Zakwaterowanie w komfortowej lodge 
Jardindu Roy, zbudowanej z miejscowych materiałów, m.in. marmuru 
i palisandru. Do dyspozycji gości jest duży basen. Po lunchu czas 
na relaks lub aktywy wypoczynek – jazdę konną. Kolacja i nocleg 
w hotelu.

Dzień 3. Park Narodowy Isalo
Rankiem przejazd do podnóża płaskowyżu należącego do Parku 
Narodowego Isalo na wędrówkę  kanionami wśród skał. Występuje 
tam wiele endemicznych gatunków roślin: aloes, wilczomlecz, palma 
madagaskarska i kalanchoe. Lunch w formie pikniku podany zostanie 
w lesie. Następnie powrócą do hotelu, gdzie o zachodzie słońca 
zaserwowany zostanie aperitif.

Dzień 4. Park Narodowy Isalo – Morondava
Czas wolny o poranku, a następnie przejazd na lotnisko i lot do 
miejscowości Morondava, podczas którego goście będą podziwiać 
masyw Makay. Obejmuje on prawie 4000 km² i jest jednym z 
ostatnich dziewiczych obszarów na Ziemi. Po wylądowaniu przejazd 
do hotelu Palissandre Cote Ouest, położonego przy piaszczystej 
plaży. Po obiedzie w hotelu czas wolny lub wizyta w wiosce rybackiej. 
Późnym popołudniem goście udadzą się na słynną Aleję Baobabów. 
Te ogromne, wiekowe drzewa rosną wzdłuż drogi i robią niezwykłe 
wrażenie. Tu zostanie podany koktajl, a następnie goście wrócą do 
hotelu na kolację.

Dzień 5. Morondava – Bekopaka – Tsingy de Bemaraha
Po śniadaniu prywatny lot na zachód Madagaskaru nad masywem 
Tsingy de Bemaraha. Po przybyciu do Amborodii goście udadzą się do 
Parku Narodowego, gdzie będą spacerować wśród niespotykanych 
wapiennych skał. Masyw jest sanktuarium przyrody wpisanym Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.

Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.

Dzień 8.–10. Anjajavy
Czas na skorzystanie z atrakcji, takich jak rejsy katamaranem, 
nurkowanie, pływanie kajakiem, windsurfing, paddle surfing, 
zwiedzanie jaskiń, obserwowanie ptaków, narty wodne, 
wakeboarding, wędkowanie, rejs do pięknej zatoki Moramby.

Dzień 11. Anjajavy – Antananarywa – wylot
Około południa przejazd na pas startowy i lot do Antananarywy. 
W  stolicy goście odwiedzą targ rzemiosła, gdzie można kupić 
plecione kosze, rzeźby, metalowe zabawki czy też kamienie 
półszlachetne. Odpoczynek i obiad. Następnie przejazd na lotnisko 
i powrót do kraju. 



Mauritius The St. Regis Mauritius 
Resort

Le Morne, Mauritius

Położony na białych, miękkich piaskach, z magicznym widokiem 
na turkusową lagunę, z górą Le Morne Brabant w tle. Luksusowy 
pięciogwiazdkowy ośrodek oferuje zakwaterowanie w 172 
komfortowych pokojach i apartamentach z zapierającym dech w 
piersiach widokiem na Ocean Indyjski, a także luksusową St Regis 
Villa – najbardziej ekskluzywną willę na wyspie. 

Najważniejsze udogodnienia: fantastyczne Iridum Spa z 12 
pokojami zabiegowymi, salonem piękności, jacuzzi, sauną i łaźnią 
parową; centrum fitness, wysokiej klasy restauracje, w tym Simply 
India, prowadzoną przez dwukrotnego zdobywcę gwiazdki Michelin, 
indyjskiego szefa kuchni Atula Kochhara. Możliwość uprawiania 
sportów wodnych: nurkowania, kitesurfingu, windsurfingu, 
i lądowych: trekkingu w górach, tenisa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1530 €
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
Powitalna butelka wina musującego.



MauritiusFour Seasons Resort 
Mauritius at Anahita

Beau Champ, Mauritius

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, centrum fitnessu, bezpłatny dostęp 
do mistrzowskiego pola golfowego, zaprojektowanego przez 
Erniego Elsa, 2 korty tenisowe, bezpłatna wypożyczalnia rowerów, 
poranne sesje jogi, codzienne wyprawy snurkowe; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1410 €

ltm@
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
VIP pakiet powitalny.



Mauritius Maradiva Villas  
Resort & Spa

Wolmar, Mauritius

Obiekt oferuje ulokowane wzdłuż wybrzeża ciche, prywatne 
wille z basenami i widokiem na ocean lub ogród. W nagradzanym 
holistycznym spa poleca się terapie ajurwedyjskie (po konsultacji z 
lekarzem ajurwedyjskim z Kerali w Indiach). W głównej restauracji 
oprócz dań kuchni międzynarodowej można spróbować potraw 
maurytyjskich. Lokal japoński z teppanem (podgrzewaną płytą) 
prowadzi jeden z najlepszych maurytyjskich szefów kuchni 
japońskiej. Obiekt ma dostęp do długiej piaszczystej plaży, a w 
jego otoczeniu występują chronione gatunki zwierząt i ok. 150 
endemicznych gatunków roślin. Zespół hotelu chętnie zaaranżuje 
wycieczki, np. spotkania z delfinami lub ekspedycje nurkowe na 
rafy koralowe, które ochraniają wiele maurytyjskich plaż. W parku 
Casela na odważnych czeka najdłuższa tyrolka w regionie Oceanu 
Indyjskiego i spotkanie z lwami. Mauritius to  również świetne 
miejsce dla fanów golfa, a najbliższe pole znajduje się zaledwie 15 
min jazdy od hotelu. 

Najważniejsze udogodnienia: 65 willi; 3 restauracje i 1 bar 
(również inne opcje gastronomiczne); basen, miniklub dla dzieci, 
całodobowa obsługa kamerdynerów (na życzenie); joga i medytacja, 
centrum fitnessu, tenis, tenis stołowy, badminton, boks, sporty 
wodne (snorkelling, narty wodne, katamarany Hobie Cat, żaglówki, 
rowerki wodne, kajaki, windsurfing), płatne: golf, nurkowanie z 
akwalungiem, łowienie głębokomorskie, wycieczka krajoznawcza 
autem marki Rolls Royce z koszem piknikowym; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1260 €ltm
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! VIP pakiet 
powitalny, kosmetyki do kąpieli Hermes, domowe wypieki 
z marmoladą z mango i ananasa lub mini pączki z czekoladą.



MauritiusHeritage le Telfair  
Golf & Wellness Resort

Bel Ombre, Mauritius

Pięciogwiazdkowy hotel, należący do Small Luxury Hotels of 
the World, przypominający urokiem i stylem dawne kolonialne 
posiadłości na plantacjach trzciny cukrowej. Budynek otacza 
rozległy, przecięty wstęgą rzeki tropikalny ogród. Został odnowiony 
we wrześniu 2017 r. Gościom zapewniono doskonałą obsługę i 
przestronne, luksusowe apartamenty z XIX-wiecznym wystrojem. 
Z wielkich panoramicznych okien w każdym apartamencie roztacza 
się widok na morze, ogród lub rzekę. Zachowujące klimat minionej 
epoki wnętrza są jednocześnie wyposażone w najnowocześniejsze 
rozwiązania, gwarantujące gościom niezrównany komfort. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 restauracji; piaszczyste plaże, 
duży basen; spa z 9 prywatnymi pokojami zabiegowymi, z basenem 
i zaciszną przestrzenią relaksacyjną, sauną i łaźnią parową; 
18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe i 9-dołkowe minipole, 
szkoła tenisa z 3 oświetlonymi kortami, boiska do badmintona, 
siatkówki i piłki plażowej, stoły do ping-ponga, siłownia, klub dla 
dzieci z bezpiecznym basenem. Goście uprawiać mogą windsurfing, 
kitesurfing, żeglarstwo, narciarstwo wodne, snorkeling, pływać 
kajakami, rowerami wodnymi, odbywać rejsy łodzią z przeszklonym 
dnem, łowić ryby, jeździć konno i na rowerach górskich, zwiedzać 
rezerwat przyrody, uczestniczyć w zajęciach jogi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 890 €

ltm@
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Upgrade z Sea 
View Suite do Beachfront Suite*, powitalny kosz owoców.* 
*W zależności od dostępności w dniu przyjazdu;  
dotyczy pobytów w terminie 28.03.2018 - 30.08.2019  
(nie dotyczy pobytów w terminie 23.12.2018 - 6.01.2019).



Mauritius One&Only Le Saint Géran
Pointe de Flacq, Mauritius

Obiekt oferuje niezapomniane wakacje na półwyspie z tropikalną 
zielenią, plażami bez końca i pięknymi lagunami. W ofercie są 
pokoje z dostępem do bujnych ogrodów lub widokiem na ocean, 
apartamenty z dużymi balkonami lub tarasami oraz 1 willa z 
widokiem na Ocean Indyjski położona wśród tropikalnej zieleni. 
Restauracje serwują dania na bazie produktów organicznych, 
grillowane owoce morza oraz dania kuchni azjatyckiej i 
międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają biała, piaszczysta plaża na 
końcu półwyspu Belle Mare oraz podgrzewane baseny. Dostępne 
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. 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, wycieczki 
lokalne; joga, centrum fitnessu, padel, tenis, mini golf, piłka nożna, 
Zumba, kajakarstwo, snorkelling, windsurfing, rowerki wodne, 
paddle boarding, narty wodne, nurkowanie z akwalungiem, 
żeglowanie, łowienie głębokomorskie, łucznictwo, siatkówka, jazda 
na rowerze, jogging; One&Only Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1750 €
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MauritiusThe Residence Mauritius
Belle Mare, Mauritius

Luksusowy hotel usytuowany wzdłuż pięknej plaży z białym 
piaskiem i wśród tropikalnych ogrodów. Jest idealny, by zwiedzać 
wschodnie wybrzeże wyspy z jego pięknymi zatokami, lagunami 
i miejscami do nurkowania. Architektura hotelu przypomina styl 
domów na plantacjach z przełomu wieków. Wystrój łączy elegancję i 
styl kolonialny. Goście mogą delektować się daniami maurytyjskimi, 
łączącymi tradycje indyjskie, europejskie, chińskie i kreolskie. 
Warto wybrać się w głąb wyspy, gdzie czeka bujna zieleń, wyżynne 
plantacje herbaty i pola trzciny cukrowej. Mauritius jest znany 
jako ojczyzna wymarłego ptaka dodo, jednak bardziej kojarzy się 
z obecnymi tu żółwiami olbrzymimi, które są chronione na terenie 
rezerwatu na wyspie Ile aux Aigrettes. Lokalną kulturę można 
poznać w mieście targowym Centre de Flacq lub w wiosce Poste 
de Flacq, słynącej z hinduskiej świątyni Sagar Shiv Mandir, która 
wydaje się unosić na wodzie. Na południu warto odkryć jezioro 
Talao – święte miejsce dla hindusów, wierzących, że znajduje się 
w nim woda z rzeki Ganges. 

Najważniejsze udogodnienia: 135 pokoi i 28 apartamentów; 
3  restauracje i 1 bar; basen, bezpłatne Wi-Fi, klub dla dzieci The 
Planters Kids Club, lokalne wycieczki, organizacja wesel, imprez i 
spotkań, butik i sklep z prezentami; centrum fitnessu, tenis, sporty 
wodne, w pobliżu 3 18-dołkowe mistrzowskie pola golfowe; The 
Sanctuary Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 580 €

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



Malediwy One&Only Reethi Rah
Malediwy

Usytuowany malowniczo na największej wyspie w północnej 
części atolu Malé. Hotel oferuje zakwaterowanie w 128 willach 
charakteryzujących się niezwykłą kameralnością i wyjątkowymi 
widokami na otaczające wyspę liczne zatoki. Goście mogą 
zamieszkać w willach położonych przy plaży lub na wodzie, a 
ponadto do ich dyspozycji jest także niezwykle przestronna willa 
Grand Sunset Residence z prywatnym basenem. Tapasake połóżona 
nad wodą serwuje najlepsze owoce morza, dania nowoczesnej 
japońskiej kuchni oraz wspaniałe sake. Hotel oferuje także wiele 
możliwości aktywnego spędzenia czasu, zarówno na lądzie jak i na 
oceanie. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4800 $
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MalediwyVelaa Private Island 
Maldives      Atol Noonu, Malediwy

Hotel na prywatnej wyspie uosabiające wszystko, co najwspanialsze 
w archipelagu. Jego właścicielem Jiri Smejc, który widział wiele wysp, 
ale Velaa uznał za najlepsze miejsce na spędzenie wakacji. Hotel 
zbudowano z miejscowych materiałów, a jego wystrój i architektura 
nawiązują do otaczającej natury. Budynek przypomina kształtem 
głowę żółwia, co jest efektem pracy czeskiego architekta Petra 
Kolara. Bogato umeblowane wille wyposażono w baseny. Wśród 
restauracji na uwagę zasługuje Aragu, czyli lokal dla smakoszy, 
gdzie z produktów ekologicznych powstają dzieła sztuki. Czuwa nad 
tym znany szef Gaushan De Silva. W piwniczce z winami znajduje się 
ponad 500 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; 6 lokali 
gastronomicznych; sporty wodne, m.in. nurkowanie, żeglowanie, 
wędkarstwo, oraz siatkówka plażowa, golf, squash, badminton, 
ćwiczenia fitness, spa; biblioteka, klub dla dzieci Lha Velaa Kids 
Club, ekskluzywne butiki.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
na indywidualne zapytanie

ltm@
luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19, 32 747 87 61
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Malediwy Cocoon Maldives
Wyspa Ookolhufinolhu, atol Lhaviyani

Wyspa Ookolhufinolhu, o powierzchni 7 ha, zaprasza na wypoczynek 
w sąsiedztwie laguny i długiej, piaszczystej ławicy. Jako że na atolu 
występują lekkie monsuny, hotel można odwiedzać przez cały 
rok. Unikalny wystrój obiektu, w tym willi, restauracji i barów jest 
dziełem LAGO, nagradzanej, włoskiej firmy projektanckiej. Łączy 
naturalne piękno Malediwów z najlepszymi elementami włoskiego 
stylu. W restauracji Octopus zachwyca oszklona piwniczka z winami, 
w której znaleźć można wyśmienite roczniki. Natomiast restauracja 
Manta jest pięknie usytuowana nad wodą. Fanów snorkellingu 
zaciekawią rafy koralowe, zamieszkane przez diabły morskie, delfiny 
i żółwie. Dzięki swojemu położeniu obiekt ma dostęp do 50 miejsc 
do nurkowania, takich jak np. „Shipyard” z 2 wrakami statków i 
„Kuredu Express”, gdzie można obserwować rekiny. Na rozrywkę 
mogą liczyć całe rodziny, jako że organizowane są takie atrakcje jak 
Boduberu, czyli tradycyjny malediwski pokaz kulturalny z muzyką 
i tańcem. 

Najważniejsze udogodnienia: 150 willi; 3 restauracje i 2 bary; 
basen, dyskoteka, karaoke, organizacja wycieczek, rejsy z delfinami, 
barbecue na plaży, bezpłatne Wi-Fi, butik, usługa opieki nad 
dzieckiem, klub dla dzieci Cocoon’s Kids Club, centrum nurkowe; 
łowienie o zachodzie słońca, snorkelling, łowienie dużych okazów 
ryb, joga, pilates, zumba, aerobik w wodzie, sporty wodne, siłownia; 
The Cube Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1965 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS!  
Kosz owoców na powitanie.



MalediwyThe St. Regis Maldives 
Vommuli Resort

Wyspa Vommuli, atol Dhaalu

Hotel łączy nowoczesny desing ze współczesnym wzornictwem 
oraz z ogromnym uznaniem dla środowiska ekologicznego. Goście 
mieszkający w każdej z 33 willi na plaży i 44 willi nawodnych mają 
swojego lokaja, a na rodziny czekają wille z 3 sypialniami oraz 
prywatnymi przestronnymi tarasami z widokiem na Ocean Indyjski 
lub tropikalny ogród, który zapewnia spokój i intymność. Goście 
mają okazję delektować się potrawami w 6 różnych restauracjach 
i barach inspirujących się włoską, wschodnią i azjatycką kuchnią, 
a także tapas. Można również złożyć zamówienie lokajowi, który 
przyniesie potrawy do willi. Dla aktywnych przygotowano wiele 
atrakcji: sporty wodne w Vommuli Dive & Water Centre, korty 
tenisowe, sala fitness oraz basen zewnętrzny o powierzchni 450 
mkw. z fantastycznym widokiem na ocean. Dobre samopoczucie 
gwarantują zabiegi w Iridium Spa, które położone jest nad wodą. 
Szum fal pozwala na pełny relaks. Dla najmłodszych przygotowano 
animacje w klubie. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4190 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS!  
Wycieczka na snorkelling (Coral garden).
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Azura Quilalea     Wyspa Quilalea, Mozambik

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. 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. Podczas rejsów tradycyjną, mozambicką łodzią dhow warto podziwiać wspaniałe 
zachody słońca. Miłośnicy przyrody mogą poznać florę i faunę (w tym zobaczyć potężne baobaby) podczas 
wędrówek z przewodnikiem lub 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; snorkelling, nurkowanie z akwalungiem, łowienie dużych 
okazów ryb, żeglowanie łodziami dhow, kajaki, obserwacja ptaków; African Spa.

Przykładowa cena All inclusive za 1 os. w wili dwuosobowej
3 noclegi od 3190 $

Azura Benguerra     Wyspa Benguerra, Mozambik

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. Można 
również skorzystać z oferty 5-gwiazdkowego centrum nurkowego PADI. 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 All inclusive za 1 os. w wili dwuosobowej
3 noclegi od 5070 $
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Mozambik

Anantara Medjumbe Island Resort     Medjumbe

Mała, prywatna wyspa w archipelagu Quirimbas jest rajem, w którym znajdują się kryte strzechą wille 
(36 mkw.) z bezpośrednim dostępem do wspaniałej plaży i pięknym widokiem na ocean. Posiadają tarasy 
do opalania i baseny. Daniami kuchni mozambijskiej, międzynarodowej i portugalskiej można delektować 
się w restauracji Jahazi. Warto jednak skomponować własne menu i skorzystać z możliwości prywatnego 
posiłku w willi, na plaży lub nawet w pobliskiej latarni. 15 min rejsu od Medjumbe leży wyspa Quissanga, 
która jest idealnym miejscem na prywatne, romantyczne pikniki. Odkrywając okoliczne tropikalne obszary 
można zaobserwować różne gatunki ptaków. Od lipca do października pobliskie wody goszczą wieloryby, 
które migrują z Antarktyki. Nurkując w stale ciepłych i krystalicznych wodach zobaczyć można wiele 
innych gatunków. Niezapomniane zachody słońca warto podziwiać w trakcie rejsów łodzią dhow. 

Najważniejsze udogodnienia: 12 willi; restauracja i bar; basen zewnętrzny, możliwość noclegu pod 
rozgwieżdżonym niebem; wędkarstwo, narty wodne, kajakarstwo morskie, żeglowanie katamaranem 
(hobie cat), snorkelling, wakeboarding, kneeboarding, stand up paddle boarding, nurkowanie, żeglowanie 
łodzią dhow, obserwacja ptaków, obserwacja wielorybów (od lipca do października); Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie

Anantara Bazaruto Island Resort      Bazaruto

Bazaruto to prywatna wyspa z białymi, piaszczystymi plażami, na której znajdują się luksusowe wille. 
Najmniejsza z nich ma 58 mkw., a najbardziej komfortowa willa Anantara Pool Villa aż 310 mkw. 
powierzchni. Doskonała restauracja Golfinho znajduje się w pomieszczeniach, których ściany pamiętają 
czasy pierwszych portugalskich handlarzy, odwiedzających wyspę. Bazaruto można odkrywać w pojazdach 
terenowych lub konno. Warto odwiedzić pobliskie wioski i poznać codzienność tubylców lub obserwować 
ptaki przy odizolowanych jeziorach w głębi wyspy. Nurkując na obszarze Morskiego Parku Narodowego 
Bazaruto można spotkać m.in. barakudy i manty. Podczas luksusowych rejsów warto spróbować złowić 
duże okazy ryb. Żeglować można także tradycyjną łodzią dhow. Jest doskonała na romantyczne wyprawy 
o zachodzie słońca. Spa oferuje m.in. masaże i luksusowe zabiegi, w tym te na bazie glinki Rhassoul. 

Najważniejsze udogodnienia: 44 wille; 3 restauracje i 1 bar; 1 basen dla dorosłych i 1 dla rodzin, lekcje 
gotowania, wycieczki, pokój zabaw dla dzieci; centrum fitnessu, siatkówka, obserwacja ptaków, jazda 
konna, sandboarding na wydmach, łowienie głębokomorskie, centrum sportów wodnych, snorkelling, 
nurkowanie, narty wodne, kneeboarding i wakeboarding, kajaki, żeglowanie łodzią dhow; Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie



Seszele 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 malowniczej 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. 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. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3990 €
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SeszeleNorth Island
Wyspa North Island

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 (w ramach opcji all-inclusive). 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, a także wykorzystujące 
kosmetyki uznanej marki Thalgo. 

Najważniejsze udogodnienia: 11 willi; 1 lokal gastronomiczny i 1 
bar; basen, posiłki w willach, na plaży i w wybranych miejscach, 
butik, piwniczka z winami, biblioteka, centrum nurkowe, organizacja 
wesel i miesiąca miodowego, zindywidualizowane zajęcia dla dzieci; 
snorkelling, nurkowanie, kajakarstwo morskie, wędkarstwo, surfing, 
standup paddling, rejsy o zachodzie słońca, piesze wędrówki, jazda 
na rowerze, kolarstwo górskie, joga, bodyboarding, śledzenie żółwi, 
dyskusje nt. ekologii, pikniki, zwiedzanie pojazdami buggy; spa.

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

Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Powitalna butelka 
szampana, romantyczna kolacja, rejs o zachodzie słońca.*
*Pobyt przez minimum 5 nocy



Seszele Four Seasons Resort 
Seychelles

Wyspa Mahé, Petite Anse

Luksusowy hotel oferujący swoim gościom niezrównane przeżycia 
w samym sercu zachwycającego ogrodu. Opustoszałe plaże, 
wspaniałe widoki na Ocean Indyjski oraz najwyższej 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 willa 
oferuje przestronne wnętrza oraz basen bez krawędzi, otoczony 
drewnianym tarasem. Goście mogą delektować się daniami 
wyśmienitej kuchni w 3 restauracjach i 2 barach. Zaledwie kilka 
kroków od każdej willi, na gości czeka 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 zaprzyjaźnić 
się z najstarszymi mieszkańcami wyspy, żółwiami olbrzymimi. Do 
swojej dyspozycji mają ponadto zajęcia jogi. Mogą także korzystać 
ze szlaków pieszych i ścieżek joggingowych, które prowadzą 
wokół laguny i bujnych ogrodów lub przez strome zbocza wzgórz, 
z których podziwiać można imponujące 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 ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3100 €ltm

@
lux

ur
ytr

av
el.

pl 
  | 

 Te
l.: 

22
 39

2 6
0 1

6 /
 19

, 3
2 7

47
 87

 61

42

OC
EA

N 
IN

DY
JS

KI

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



SeszeleFour 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 ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 2960 €

ltm@
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
VIP pakiet powitalny.



Seszele Hilton Seychelles Labriz 
Resort & Spa

Wyspa Silhouette

W cichym zakątku znajduje się Hilton Seychelles Labriz Resort 
& Spa. 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. W zacisznym i nowoczesnym 
spa można skorzystać z masaży oraz zabiegów oferowanych przez 
terapeutów. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1050 €ltm
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•  Zużycie paliwa w cyklu miejskim/pozamiejskim/mieszanym: 8,3  / 6,5  /  11,5  l / 100 km (zgodnie z normą EU)
•  Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 180 g / km, Klasa efektywności (Niemcy): D (zgodnie z normą EU)
 

•  324 kW (440 KM)  •  660 Nm  •  Vmax 303 km/h  •  0  - 100 km / h  3,9 s  

Pełne gracji PIĘKNO połączone z potężnym SPORTOWYM CHARAKTEREM.
COUPE, AWD

BMW ALPINA B4 S BITURBO

Ul. Ostrobramska 73  •  04 - 175 Warszawa  •  + 48 605 329 628 WWW.FACEBOOK.COM/ALPINAAUTOMOBILEWWW.ALPINA-AUTOMOBILES.DE WWW.YOUTUBE.COM/ALPINAAUTOMOBILES

ALPINA POLSKA  •  AUTO FUS WWW.BMW-AUTOFUS.PL/ALPINA

WWW.ALPINA.DE

lay_LuxuryTravelCatalogue_0418_297x210mm_POL.indd   1 25.04.2018   11:02:04
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Zatoka  Gwinejska

Sundy Praia     Wyspa Książęca, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Hotel otoczony jest gęstym, tropikalnym lasem, a zarazem znajduje się zaledwie kilka kroków od plaży. 
Oferuje kilka willi namiotowych ukrytych wśród migdałeczników i bananowców. Dzięki drewnianym 
panelom stylizowanym na zwietrzałe i tarasom przypominają domy rybackie. Sezonowe menu w restauracji 
pełne jest unikalnych smaków i aromatów dzięki produktom pochodzącym z  bujnie rosnącej, okolicznej 
roślinności oraz organicznych farm. Wyspa jest domem dla endemicznych ptaków, roślin, gadów i płazów. 
Czasami można nawet podejrzeć wykluwanie się żółwi morskich. Kilka ścieżek przyrodniczych pozwala 
zanurzyć się w unikalnej atmosferze lasu deszczowego. Podczas pobytu warto odwiedzić tradycyjną 
wioskę rybacką lub lokalną plantację, by poznać sekrety upraw organicznych. Podczas rejsów goście mają 
okazję odkrywać piękne plaże na północnym wschodzie wyspy oraz próbować złowić marlina błękitnego. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 willi namiotowych z 1, 2 lub 3 sypialniami; restauracja i bar przy basenie; 
basen bez krawędzi, organizacja wesel i podróży poślubnych, Wi-Fi, lokalne wycieczki krajoznawcze i 
kulturoznawcze, organizacja prywatnych posiłków; piesze wędrówki, łowienie dużych okazów ryb, 
snorkelling, obserwowanie żółwi i wielorybów, obserwowanie ptaków; zabiegi spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie

Bom Bom Principe Island     
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

W języku portugalskim Bom Bom oznacza „dobry dobry”, co jest świetną nazwą dla tego nienaruszonego 
przez cywilizację raju. Można tu usłyszeć wieloryby i być naocznym świadkiem pierwszych kroków 
małego żółwia. Hotel oferuje 19 bungalowów ukrytych wśród egzotycznych drzew nad brzegiem morza. 
Wszystkie wyposażone są w klimatyzację, telewizor, telefon, Internet, lodówkę. W każdym jest łóżko z 
moskitierą, łazienka z prysznicem i balkon. Restauracja serwuje egzotyczne dania i potrawy kuchni 
śródziemnomorskiej, do wyboru z karty, przyrządzone z miejscowych sezonowych produktów. Podczas 
odpływu stoliki rozstawiane są na plaży i piękne otoczenie dodaje uroku posiłkom. 

Najważniejsze udogodnienia: basen, możliwość uprawiania sportów wodnych; wycieczki statkiem 
i  wędrówki szlakami turystycznymi, wycieczki z przewodnikiem dla pragnących lepiej poznać lokalną 
kulturę, trwające ok. 3 godzin. Goście zwiedzić mogą np. plantację kakao i przypraw oraz wioskę rybacką.

Przykładowa cena ze śniadaniami za pakiet
na indywidualne zapytanie



Emiraty Arabskie Anantara Sir Bani Yas 
Island Resorts

Wyspa Sir Bani Yas, Abu Zabi

Wyspa Sir Bani Yas zachwyca widokiem dzikich zwierząt 
swobodnie wędrujących w surowej scenerii okolicy. Znajdują się 
tu 3 luksusowe hotele. Anantara Desert Islands Resort & Spa z 
pięknym widokiem na Zatokę Perską, położony jest nad brzegiem, 
niczym twierdza. Anantara Al Sahel Villa Resort urzeka lokalizacją w 
parku krajobrazowym pełnym zwierząt zamieszkujących sawannę. 
Anantara Al Yamm Villa Resort wznosi się w pobliżu lasów 
namorzynowych, gdzie żyją stada flamingów. Warto skorzystać z 
atrakcji, takich jak wyprawy kajakami po Zatoce Perskiej lub wzdłuż 
wybrzeża namorzynowego, odkryć ciekawe formacje skalne, dotrzeć 
do stanowiska archeologicznego z chrześcijańskim klasztorem z 
VI w. n.e., który jest jedynym zachowanym świadectwem kultury 
wczesnochrześcijańskiej w Emiratach Arabskich. 

Najważniejsze udogodnienia: Anantara Desert Islands Resort 
& Spa (64 pokoje, apartamenty i wille), Anantara Al Yamm Villa 
Resort (30 willi), Anantara Al Sahel Villa Resort (30 willi); 5 lokali 
gastronomicznych; basen, korty tenisowe, klub dla dzieci, centrum 
fitnessu, łucznictwo, kajakarstwo, kolarstwo górskie, za opłatą: 
przejażdżki w celu obserwowania natury i zwierząt, jazda konna, 
żeglarstwo lądowe, snorkelling, pływanie na bananie; Anantara Spa, 
biblioteka, centrum konferencyjne, butik; organizacja wycieczek po 
okolicy i wesel, przygotowywanie prywatnych posiłków (w ramach 
programu Dining by Design).

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 945 $
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Anantara Al Yamm Villa Resort

Anantara Al Yamm Villa ResortAnantara Al Sahel Villa Resort

Anantara Al Sahel Villa Resort

Anantara Al Sahel Villa Resort



Emiraty ArabskieAnantara Qasr Al Sarab 
Desert Resort

Pustynia Ar-Rab al-Chali, Abu Zabi

Wśród wydm największej piaszczystej pustyni na świecie, Ar-Rab al-
Chali, znajduje się hotel w arabskim stylu, którego pomieszczenia 
udekorowano lokalnymi tekstyliami i ozdobami. Tarasy, balkony lub 
patia hotelu zapewniają widok na pustynię. Wille mają baseny typu 
plunge. Restauracje serwują dania lokalnej kuchni, w tym jagnięcinę 
i kofty. Pustynię poznaje się w czasie wypraw z przewodnikiem i 
w trakcie przejażdżek na wielbłądach, które dostosowano do 
potrzeb rodzin z dziećmi powyżej 4. roku życia i gości chcących 
doznać arabskiej magii podczas zachodu słońca. W pobliżu jest 
stanowisko do ćwiczenia łucznictwa –sztuki świetnie opanowanej 
przez tubylców. Warto uczestniczyć w pokazach sokolnictwa i 
chartów perskich i poznać kulturę, zwyczaje i sporty mieszkańców 
regionu (dostępne poza miesiącach letnich). Relaksujące lekcje jogi 
odbywają się pośród cichych wydm. Spa oferuje tradycyjne zabiegi, 
w tym marokański hammam, oczyszczające i odżywiające peelingi 
oraz zabiegi na twarz. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 lokali gastronomicznych; 206 
pokoi i willi; basen, klub dla dzieci, klub dla młodzieży, organizacja 
prywatnych posiłków i barbecue (BBQ) w willi, biblioteka, lekcje 
gotowania, lokalne wycieczki; centrum fitnessu, joga, tenis, w 
pobliżu: łucznictwo, wędrówki po pustyni, w tym na wielbłądach 
i autami terenowymi, sokolnictwo, jazda konna, jazda na rowerach 
z grubymi oponami; Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 890 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
VIP pakiet powitalny.



Emiraty Arabskie The Oberoi Beach Resort
Al Zorah, Adżman

Ekskluzywny hotel położony wzdłuż dziewiczej plaży w rezerwacie 
przyrody, z lasami namorzynowymi zamieszkiwanymi przez 
flamingi. Oferuje świetną obsługę i wszelkie współczesne wygody. 
Zakwaterowania cechują się jasnymi kolorami i naturalnymi 
materiałami. Goście mogą odpoczywać na prywatnych tarasach lub 
w prywatnych basenach, w zależności od wybranej opcji. Restauracje 
i bary są przykładami doskonałego wystroju, harmonizującego z 
okolicznymi krajobrazami. Wykwintna restauracja Vinesse serwuje 
potrawy z całego świata. Lokal przy plaży – Aquario, położony 
na drewnianych tarasach, oferuje owoce morza, pozyskiwane w 
odpowiedzialny sposób z wód lokalnych i międzynarodowych, i 
przyrządzane w tradycyjny sposób. W pobliżu jest, otoczone lasami 
namorzynowymi i oferujące różne wyzwania, 18-dołkowe pole, 
Al Zorah Golf Club, zaprojektowane przez firmę Nicklaus Design. 
Goście mogą odwiedzić Dubaj, który jest oddalony zaledwie 30 min 
drogi samochodem. Spa słynie ze wspaniałych zabiegów na bazie 
naturalnych produktów Alqvimia. 

Najważniejsze udogodnienia: 89 pokoi, apartamentów i willi; 
2 restauracje i 3 bary; basen bez krawędzi, klub dla dzieci; golf, joga, 
medytacja, centrum fitnessu, jogging, kajaki, skutery wodne, sofa 
tube (tuba do holowania), jazda na bananach i pączkach, kula wodna 
do chodzenia po wodzie, wakeboarding, flyboarding, narty wodne, 
łowienie głębokomorskie, wędkarstwo; The Oberoi Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1280 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! VIP pakiet 
powitalny, butelka wina, 60-minutowy masaż*
* Pobyt przez minimum 5 nocy.



Emiraty ArabskieBulgari Resort Dubai
Wyspa Jumeira Bay Island, Dubaj

Nowo wybudowany hotel, który przyjmuje gości od grudnia 2017 r., 
znajduje się na sztucznej wyspie w kształcie konika morskiego i 
zachwyca ogrodami śródziemnomorskimi i architekturą włoską. 
Jego apartamenty i wille mają wspaniałe widoki na hotelową, 
piaszczystą plażę, Zatokę Perską lub panoramę Dubaju. Wszystkie 
wille posiadają prywatne baseny i tarasy lub patio. Elegancki 
lokal Il Ristorante – Niko Romito, z widokiem na zatokę, oferuje 
pyszne dania, łączące współczesne i tradycyjne smaki Włoch. Są 
przygotowywane zgodnie ze wskazówkami nagrodzonego gwiazdką 
Michelin szefa kuchni. Smakoszom poleca się Il Cioccolato, gdzie 
wytwarza się doskonałe wyroby czekoladowe, będące idealnym 
pomysłem na prezent. Nastrój regionu Morza Śródziemnego 
odtworzono w mieszczącej 50 łodzi przystani z włoską restauracją, 
klubem, basenem zewnętrznym, klubem dla dzieci i barem. Zajmujące 
1700 mkw. Bulgari Spa posiada m.in. całodobowe centrum fitnessu, 
hammam, centrum urody, włoski salon fryzjerski oraz basen kryty o 
dł. 25 m z widokiem na morze. Goście mogą skorzystać ze wsparcia 
doświadczonych instruktorów, specjalizujących się w fitnessie, 
jodze, pływaniu, pilates i ćwiczeniach siłowych. 

Najważniejsze udogodnienia: 101 pokoi i apartamentów oraz 
20 prywatnych willi; 7 lokali gastronomicznych; jachtklub i port 
jachtowy, sklep Il Cioccolato, organizacja spotkań, imprez i wesel; 
centrum fitnessu; The Bulgari Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1220 $

ltm@
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 
VIP pakiet powitalny.



Emiraty Arabskie Anantara The Palm Dubai 
Resort     Palma Jumeirah, Dubaj

Hotel położony we wschodniej części Palmy Jumeirah, zachwyca 
tajską architekturą, wkomponowaną w arabskie otoczenie. Z okien 
pokoi widać laguny lub tropikalne ogrody. Wiele willi wyposażono 
w prywatne baseny, a wille typu Over Water mają również szklane 
elementy w podłodze, które pozwalają cieszyć się błękitem 
morza. Goście mogą delektować się nie tylko daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, międzynarodowej czy arabskiej, ale również 
potrawami azjatyckimi, z których słynie restauracja Mekong. 
Relaksacji sprzyjają basen bez krawędzi o dł. 50 m, prywatna plaża 
o dł. 400 m, 2 oświetlone korty tenisowe oraz centrum fitnessu 
ze sprzętem TechnoGym. Okolica oferuje wiele atrakcji, w tym 
wyprawy na pustynię pojazdami terenowymi, na wielbłądach lub 
pojazdami dune buggy (samochody z grubymi oponami i otwartym 
nadwoziem). Warto odwiedzić najwyższy budynek na świecie (Burdż 
Chalifa), z oszałamiającym widokiem z tarasu widokowego, lub 2 
parki wodne (Aquaventure i Wild Wadi). 

Najważniejsze udogodnienia: 293 pokoi i willi; 7 lokali 
gastronomicznych; siłownia, tenis, jazda na bananie, narty wodne, 
wakeboarding, kneeboarding, windsurfing, katamarany (Hobie 
Cat), żeglowanie, kajaki, rowerki wodne, stand-up paddle boarding, 
wędkarstwo, snorkelling, siatkówka plażowa, joga; Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 800 $
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Atlantis, The Palm
Palm Jumeirah, Dubaj

Jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli na świecie z wystrojem 
inspirowanym morską tematyką, położony w Dubaju, na słynnej 
sztucznej wyspie Palm Jumeirah. To idealne miejsce na spędzenie 
rodzinnych wakacji pełnych wrażeń i przygód! Dwie wieże hotelu 
rozpinają nad koroną wyspy baśniową bramę, a po jej przekroczeniu 
oczom gości ukazuje się świat cudów, przywodzący na myśl 
zaginione miasto — Atlantydę. Rwące potoki, laguna pełna żywych 
rekinów, podwodne tunele. Spoglądając przez szyby ogromnego 
akwarium, goście będą mogli podziwiać 65 tys. morskich stworzeń 
poruszających się wśród ruin ukrytych w wodnej toni. Będą też 
mogli spotkać się twarzą w twarz z delfinami w Dolphin Bay. 

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

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

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

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

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

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

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1350 $



Emiraty Arabskie One&Only Royal Mirage
Plaża Jumeirah, Dubaj

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

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1280 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Bilet wstępu  
do parku wodnego Adventure*. 
* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu.



Emiraty ArabskieOne&Only The Palm
Palma Jumeirah, Dubaj

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

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

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 2050 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Bilet wstępu  
do parku wodnego Adventure*. 
* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu.



Emiraty Arabskie The Ritz-Carlton Ras Al 
Khaimah, Al Wadi Desert

Ras Al Khaimah

Pośród pustyni w Ras Al Khaimah znajdują się wille z prywatnymi 
basenami, inspirowane beduińską architekturą. Mają prywatne 
baseny z widokiem na pustynię lub są w pełni osłonięte, gwarantując 
prywatność. Znakiem rozpoznawczym restauracji Farmhouse są 
wędzone mięsa i warzywa z własnych upraw. Goście mogą również 
zażyczyć sobie prywatną kolację, z ustalonym wedle ich oczekiwań 
menu, w arabskiej strażnicy lub pośród wydm pustyni. W każdy 
piątek ma miejsce barbecue w spokojnej atmosferze, pozwalającej 
poczuć nastrój Arabii dzięki widokowi na pustynny krajobraz. 
Obiekt znajduje się w rezerwacie (500 ha chronionego obszaru), 
w którym obserwowanie ptaków, oryksów arabskich gazel to tylko 
jedna z opcji. Innymi są zaznajomienie się ze sztuką sokolnictwa 
i łucznictwa, dołączenie do wyprawy wędkarskiej lub udział w 
wędrówce na wielbłądach. The Ritz-Carlton Spa słynie z łagodzących 
stres zabiegów holistycznych, w tym peelingów wykorzystujących 
jęczmień, zieloną herbatę i miód, a także z różnych masaży. 

Najważniejsze udogodnienia: 101 willi; 3 lokale gastronomiczne; 
prywatne posiłki w wieży Al Wadi lub na wydmach, barbecue w każdy 
piątek w odprężającym, arabskim otoczeniu, lokalne wycieczki, Wi-
Fi, usługi konsjerża, program dla dzieci Ritz Kids; centrum fitnessu, 
jazda na koniach i wielbłądach w Al Wadi Equestrian Centre, 
łucznictwo, jazda na rowerze po pustyni, obserwowanie ptaków, 
obserwacja gwiazd; The Ritz-Carlton Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 2450 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Powitalny 
koktajl, Rainforest Spa Expereince (60-minutowy zabieg 
hydrotermalny) w spa dla każdego gościa.



Emiraty ArabskieThe Ritz-Carlton Ras Al 
Khaimah, Al Hamra Beach

Ras Al Khaimah

Luksusowy hotel położony na prywatnej plaży, którego pawilony 
spa i wille zaprojektowano tak, aby zapewnić pełnię prywatności i 
możliwość oderwania się od problemów dnia codziennego. Wystrój 
willi nawiązuje do piękna i tradycji regionu. Każda z willi ma basen i 
taras. Doskonałe owoce morza oraz dania kuchni międzynarodowej 
z elementami lokalnymi serwuje restauracja Shore House, mająca 
widok na Zatokę Perską. Hotel organizuje na życzenie prywatne 
barbecue dla rodzin oraz romantyczne kolacje na plaży. Goście 
mają bezpłatny wstęp do rezerwatu Al Wadi Nature Reserve, gdzie 
cała rodzina może miło spędzić czas dzięki bliskiemu kontaktowi z 
sowami oraz pokazom sokolnictwa. W pobliżu są dostępne różne 
atrakcje, w tym np. Al Dżazira Al Hamra, tj. najstarsza wioska 
rybacka w Zatoce Perskiej, XIX-wieczny fort Dhayah oraz wyjątkowa 
hodowla pereł. Program Ritz Kids® oferuje dzieciom w wieku 4 lat i 
starszym możliwość poznania podwodnego życia i kultury regionu. 
Bogate spa posiada wspaniały widok na zatokę i poleca zabiegi, 
wykorzystujące naturalne składniki, takie jak kwiaty i lokalne 
przyprawy. 

Najważniejsze udogodnienia: 32 wille; lokal gastronomiczny; 
posiłki na plaży, posiłki w willach, program dla dzieci Ritz Kids, 
urządzanie wesel i uroczystości, bezpłatne Wi-Fi, usługi konsjerża, 
bezpłatny wstęp do rezerwatu Al Wadi, wycieczki lokalne; centrum 
fitnessu, sporty wodne, siatkówka; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 2150 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Powitalny 
koktajl, Rainforest Spa Expereince (60-minutowy zabieg 
hydrotermalny) w spa dla każdego gościa.
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Dubaj, Abu Zabi i Fujairah w 8 dni

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.

Dzień 1.: Powitanie w Dubaju
Goście przylatują na międzynarodowe lotnisko w Dubaju, gdzie wita 
ich opiekun Luxury Travel i przewozi do hotelu w Dubaju.

Dzień 2.: Zwiedzanie Dubaju, obiad w Burj Khalifa
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Dubaju z prywatnym 
przewodnikiem. Al Fahidi to najstarsza, zabytkowa dzielnica Dubaju. 
Domy pokryte chropowatymi murami chroniącymi prywatność 
bogatych mieszkańców i wyposażone w tradycyjne wieże 
wentylacyjne, stały się symbolem tej dzielnicy. Spacer po Al Fahidi. 
Następnie zwiedzanie Muzeum Dubajskiego. Budowla, wzniesiona 
w 1787 r., jest najstarszym budynkiem w mieście. Na przestrzeni 
wieków służyła za pałac, garnizon oraz więzienie. Obecnie w 
zbiorach działającego w forcie muzeum można oglądać znaleziska 
archeologiczne i wystawę etnograficzną. Następnie na pokładzie 
tradycyjnej łodzi abra goście przepłyną kanał Dubai Creek, zajrzą na 
Złoty Suk i suk z przyprawami. 
Obiad w Burdż Chalifa, najwyższym budynku świata, którego szczyt 
wznosi się na zawrotną wysokość 829 m. Nocleg w hotelu w Dubaju.

Dzień 3. Seawings Tour – Heritage Dinner Safari
Po śniadaniu goście udadzą się na wycieczkę awionetką nad 
najważniejszymi budowlami Dubaju. Po południu udział w safari 
jeepami i w tradycyjnej kolacji. Uczestnicy pojadą zabytkowym 
samochodem marki Land Rover przez rezerwat przyrody Dubai 

Desert Conservation Reserve, w poszukiwaniu dzikiej zwierzyny 
i arabskich oryksów. Goście obejrzą pokaz sokolnictwa, pokaz 
przygotowania tradycyjnej arabskiej kawy i wypiekania chleba. Na 
koniec, pod gwiazdami, zjedzą luksusową kolację przed powrotem 
na nocleg w hotelu w Dubaju.

Dzień 4. Abu Zabi
Po śniadaniu goście opuszczą hotel w Dubaju i pojadą do Abu Zabi. 
Prywatne całodniowe zwiedzanie Abu Zabi z obiadem w Emirates 
Palace Hotel. Jego wystrój korzysta z tradycyjnych, arabskich 
motywów, takich jak wielka kopuła centralna i 114 mniejszych kopuł, 
tworzących dach. Goście zatrzymają się w parku rozrywki Ferrari 
World na wyspie Yas – znajduje się tu najszybsza kolejka górska 
na świecie – Formula Rossa. Zwiedzanie bulwaru nadmorskiego 
Corniche i Heritage Village – rekonstrukcji tradycyjnej wioski 
oraz Wielkiego Meczetu Szejka Zajida. Jego główna kopuła jest 
największą kopułą na świecie – ma 85 m wys. i średnicę 32,8 m. 
W meczecie znajduje się 7 pozłacanych żyrandoli, wykonanych 
z kryształów Swarovskiego.

Dzień 5. Dzień wolny w Abu Zabi
Po śniadaniu w hotelu goście mają czas wolny – mogą skorzystać 
z opcjonalnych (płatnych dodatkowo) atrakcji, takich jak Yas Driving 
Experiencee albo Sea Cruise Trip. Nocleg w hotelu w Abu Zabi.

Dzień 6. Fujairah
Po śniadaniu w hotelu goście udadzą się do emiratu Fujairah. Tu, 
wśród ukrytych dolin majestatycznych gór Al-Hadżar, leży ośrodek 
Fairmont Fujairah Beach Resort. Czas wolny na relaks w ośrodku 
— okolica hotelu cieszy się popularnością wśród miłośników 
nurkowania. Nieopodal zlokalizowane są szlaki piesze oraz 
stanowiska archeologiczne. W ciągu 5 min można dojść do plaży o 
długości 2,5 km. Obiekt zaprasza na basen, tarasy słoneczne, saunę 
oraz zaplecze do uprawiania sportów wodnych. Nocleg w hotelu 
Fairmont Fujairah Beach Resort.

Dzień 7. Fujairah
Po śniadaniu goście mogą wybrać się na rejs Musandam Dibba – 
całodniową wyprawę po krystalicznie czystych wodach Oceanu 

Indyjskiego na pokładzie tradycyjnej, 2-pokładowej łodzi dau. 
W  fiordach występuje niezwykłe bogactwo zwierząt morskich – 
w tym delfinów. Są tu cudowne osamotnione plaże, potężne góry 
i izolowane wioski o niezwykłych historiach. Nocleg w hotelu 
Fairmont Fujairah Beach Resort.

Dzień 8.: Pożegnanie
Po śniadaniu goście opuszczą hotel. Transfer na międzynarodowe 
lotnisko w Dubaju.

Opcje noclegów:
• Dubaj: The Palace Downtown , Jumeirah Zabeel Saray
• Abu Zabi: Ritz Carlton Grand Canal, Emirates Palace 
• Fujairah: Fairmont Fujairah Beach Resort 



KatarBanana Island Resort 
Doha by Anantara

Banana Island

Hotel położony jest na wyspie o powierzchni 13 ha, która zachwyca 
mariną i rafami. Obiekt z szacunku dla lokalnej kultury poleca wakacje 
bez alkoholu, a zarazem usługi na najwyższym poziomie. Pokoje w 
stylu arabskim mają piękny widok na morze. Restauracje serwują 
potrawy m.in. kuchni włoskiej, arabskiej i śródziemnomorskiej. Obiekt 
oferuje wiele atrakcji: można odwiedzić lokalne muzea związane z 
kulturą regionu, zapisać się na kurs nurkowania (certyfikat RAID) lub 
nauczyć się surfować w kontrolowanym środowisku przy pomocy 
instruktorów. Dostępne jest 9-dołkowe pole golfowe do puttowania 
i kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 100-metrowy 
basen ma wydzieloną część dla najmłodszych. Dzieci i młodzież 
mogą odwiedzać kluby oferujące rozrywki stosowne do ich wieku. 
Spa poleca zabiegi odwołujące się do lokalnych tradycji. 

Najważniejsze udogodnienia: 141 pokoi, apartamentów, willi; 7 
lokali gastronomicznych; basen, klub dla dzieci, klub dla młodzieży, 
centrum nurkowe (kursy RAID), rejsy łodziami, lokalne wycieczki, 
symulator Formuły 1, do wynajęcia: rowery, samochody elektryczne 
i segwaye; nurkowanie, snorkeling, centrum fitnessu, pole golfowe, 
siatkówka plażowa, kręgle, tenis, łowienie ryb, kajaki; Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 960 $

ltm@
luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19, 32 747 87 61
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Maroko Amanjena
Marrakesz

Amanjena, czyli „Spokojny raj”, znajduje się w cichej oazie wśród 
drzew oliwnych i palmowych, zaledwie 20 min od zabytkowej 
części Marrakeszu i pięknej medyny chronionej przez UNESCO. 
Co więcej, leży tuż obok 27-dołkowego pola golfowego Amelkis 
Championship Golf Course. Zakwaterowania Amanjeny cechują 
się tradycyjną architekturą marokańską, nawiązującą do starych, 
miejskich budynków wznoszonych z ubijanej ziemi, a także 
berberyjskich wiosek. Zachwycają wejściami w kształcie łuków, 
zdobionymi sklepieniami w stylu weneckim oraz dziedzińcami z 
ogrodami. Niektóre mają prywatne baseny podgrzewane. Japońska 
restauracja Nama serwuje sushi i dania kuchni washoku (prawdziwe 
dzieła sztuki!). Widać z niej główny basen. Tradycyjnie urządzona 
restauracja marokańska (posiada m.in. piękną fontannę) słynie 
z oryginalnego, domowego tadżinu. Poleca się wycieczki do 
berberyjskiej wioski u podnóża gór Atlas lub starych meczetów i 
kasb (fortów) w wysokich górach. Spa oferuje tradycyjny hammam 
i zabiegi na bazie naturalnych produktów marki Aman. W tenisa 
można zagrać na 2 oświetlonych kortach ziemnych. 

Najważniejsze udogodnienia: 40 pawilonów mieszkalnych i domów; 
6 lokali gastronomicznych; basen zewnętrzny, podgrzewany (dł. 33 
m), osobny basen dla dzieci, biblioteka, butik, lokalne wycieczki,  
Wi-Fi; centrum fitnessu, tenis, golf; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 2360 $
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MarokoFairmont Royal Palm 
Marrakech   Marrakesz

Położony pośród naturalnej scenerii w otoczeniu palm, drzew 
oliwnych i ośnieżonych szczytów, ekskluzywny hotel Fairmont Royal 
Palm to prawdziwa oaza luksusu i stylu. Oferuje zakwaterowanie 
w 134 apartamentach i willach, których pełne przepychu wnętrza 
stanowią subtelne połączenie tradycyjnego stylu marokańskiego i 
nowoczesności. Roztaczają się z nich widoki na ogród, pole golfowe 
i imponujące pasmo górskie Atlas. Na terenie hotelu znajduje się 6 
restauracji i barów, w których serwowane są dania kuchni lokalnej 
i międzynarodowej, a także basen, 18-dołkowe pole golfowe, 
kompleks sportowy i miniklub dla dzieci. Hotelowe spa zostało 
zaprojektowane jak riad, tradycyjny marokański dom, z odrobiną 
nowoczesności. W tym eleganckim i wyrafinowanym miejscu goście 
mogą oddać się w ręce ekspertów i skorzystać z wielu ekskluzywnych 
zabiegów. Fairmont Royal Palm to doskonały wybór, niezależnie od 
tego, czy goście chcą spędzić tu spokojny urlop, rodzinne wakacje 
lub wyjazd służbowy, udoskonalić swoją grę w golfa czy odkrywać 
uroki Marrakeszu. 

Najważniejsze udogodnienia: 134 pokoje, apartamenty i wille; 
6 restauracji i barów; butiki, basen, miniklub dla dzieci, konsjerż, 
usługi pralnicze; centrum sportowe z podgrzewanym basenem oraz 
szeroką gamą zajęć, takich jak trening kardio, metoda body building, 
zajęcia pilates, squash i tenis; Golf & Country Club zaprojektowany 
przez Cabella B. Robinsona, legendę wśród projektantów pól 
golfowych; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1070 $

ltm@
luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19, 32 747 87 61
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! Wstęp do spa, 
darmowe WIFI, wcześniejsze zakwaterownaie i późniejsze 
wykwaterowanie*, bezpłatny zestaw do parzenia kawy  
herbaty, bezpłatne napoje bezalkoholowe w minibarku.
* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu/wyjazdu.



Maroko Royal Mansour
Marrakesz

Położony w sercu jednego z najbardziej urzekających miast świata, 
Royal Mansour Marrakech stanowi esencję marokańskiej tradycji i 
oferuje swoim gościom niebywały luksus oraz najwyższej klasy 
usługi. Cieszy się doskonałą lokalizacją przy Rue Abou Abbas el 
Sebti i jest jednym z najbardziej znaczących architektonicznie 
hoteli w Marrakeszu. Nie ma tu ani pokojów, ani apartamentów. 
Po przyjeździe do hotelu goście przeprowadzeni zostają przez 
medinę i ogród wprost do ich prywatnej rezydencji – tradycyjnego, 
marokańskiego riadu. Jest to jedyny hotel, który oferuje taką formę 
zakwaterowania. Każdy riad posiada trzy kondygnacje. Na parterze 
znajduje się patio z basenem oraz dziedziniec, wokół którego 
rozmieszczony jest salon, bar i jadalnia. Sypialnie z łazienkami 
znajdują się na pierwszym piętrze. Na dachu znajduje się taras, z 
którego podziwiać można miasto, a do dyspozycji gości jest tu basen, 
marokański namiot oraz kominek. Większe riady posiadają łaźnię 
parową. 3 hotelowe restauracje należą do najwykwintniejszych w 
Marrakeszu. Wybitny szef kuchni, Yannick Alleno, zapewni swoim 
gościom niezapomniane doznania kulinarne. Hotelowe spa to z kolei 
doskonałe miejsce na relaks w iście marokańskim otoczeniu. 

Najważniejsze udogodnienia: 53 riady; 7 lokali gastronomicznych; 
2 baseny, miejsca do zorganizowania przyjęć i różnego rodzaju 
spotkań, miniklub dla dzieci, konsjerż; siłownia, joga, pilates, trening 
obwodowy, wycieczki po Marrakeszu z prywatnym przewodnikiem; 
spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 3930 $
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! VIP powitanie 
na lotnisku oraz przejazd z/na lotnisko w Marrakeszu, 
wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze wykwaterowanie*, 
VIP pakiet powitalny (świeże owoce, ciastka).
* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu/wyjazdu.



MarokoFour Seasons Resort 
Marrakech     Marrakesz

Znany hotel słynący z mauretańskiego ogrodu o pow. 16 ha 
i położenia pomiędzy starodawną medyną miasta, a nowoczesnymi 
osiedlami. Goście są kwaterowani w budynku głównym, 1 
ekskluzywnej willi oraz kilku pawilonach. W zależności od 
rodzaju zakwaterowania można spodziewać się widoku na góry 
Atlas, prywatnego basenu typu plunge lub obsługi kamerdynera. 
Wszystkie pokoje posiadają balkony, tarasy lub własne ogrody. 
Jedna z restauracji specjalizuje się w bufetach śniadaniowych, 
tradycyjnych marokańskich wypiekach oraz daniach z południa 
Włoch. Inna natomiast serwuje grillowane mięsa, świeże ryby, 
sałatki (np. francuską nicejską (niçoise) lub tajską z papai) oraz 
wyborne lody. Lokal Inara serwuje potrawy kuchni marokańskiej 
z elementami kuchni fusion. Relaksowi sprzyja 40-metrowy basen 
dla dorosłych i ceglany kort tenisowy. Oprócz tego hotel posiada 
świetne zaplecze do jogi i fitnessu, urządzone w stylu zen. Klub dla 
dzieci zapewnia atrakcje, nastawione na rozrywkę i edukację – ma 
w ofercie własny teatr, małą kuchnię, bibliotekę i zewnętrzne place 
zabaw. W spa można skorzystać z marokańskich zabiegów hammam 
i rytuałów upiększających, wykorzystujących eukaliptus, szafran, 
płatki róż, pomarańcze, oliwki, olejek arganowy czy glinkę Rhassoul. 

Najważniejsze udogodnienia: 139 pokoi; 3 restauracje; 2 baseny 
(1 dla dorosłych i 1 dla rodzin z dziećmi), klub dla dzieci (Kids for 
All Seasons), butik, lokalne wycieczki; joga, centrum fitnessu, tenis; 
Le Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1940 $

ltm@
luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19, 32 747 87 61
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! VIP pakiet 
powitalny - butelka marokańskiego wina oraz świeże owoce.



Maroko Kasbah Tamadot
Asni

Wielokrotnie nagradzany hotel położony w imponującym paśmie 
górskim Atlas w Maroku, z widokiem na górę Tubkal i kilka 
tradycyjnych, berberyjskich wiosek. Obecny właściciel, sir Richard 
Branson, kupił obiekt podczas jednej ze swoich wypraw balonowych. 
Hotel oferuje zakwaterowanie w 28 pokojach i apartamentach, 
wliczając w to 10 ultraluksusowych namiotów berberyjskich. 
Wszystkie formy zakwaterowania wyposażone zostały w tradycyjne, 
marokańskie meble i antyki, niektóre z nich posiadają prywatny 
basen. Restauracja Kanoun serwuje smaczne dania kuchni lokalnej i 
międzynarodowej. Gdy pogoda jest ładna, goście mogą delektować 
się posiłkami na świeżym powietrzu, w barze przylegającym do 
basenu lub na tarasie położonym na dachu budynku. Wypoczynek 
nad basenem w promieniach słońca to gwarancja udanego pobytu, 
jednak goście powinni także odwiedzić Asounfou Spa, które 
oferuje łaźnię turecką oraz szereg zabiegów pielęgnacyjnych. W 
hotelu i jego okolicy czeka wiele atrakcji, takich jak odpowiednio 
dopasowane wycieczki fakultatywne, wędrówki na mułach, lekcje 
gotowania czy gra w tenisa. 

Najważniejsze udogodnienia: 28 pokoi i apartamentów; restauracja; 
basen odkryty, podgrzewany, bez krawędzi i z jacuzzi; biblioteka z 
przytulną salą z kominkiem, Asmoun Lounge wyposażony w stół 
bilardowy, telewizję satelitarną, odtwarzacz DVD, sprzęt muzyczny 
i bar, kino pod gwiazdami; siłownia, 2 korty do tenisa, trekking, 
wycieczki, warsztaty kulinarne; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
na indywidualne zapytanie
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Tylko dla klientów Luxury Travel: GRATIS! 1 darmowa noc 
za wcześniejszą rezerwację (pobyt przez minimum 3 noce)*/**

* Rezerwacje dokonane do 30.06.2018; dotyczy pobytów w terminie 1.06 
- 31.08.2018 / ** Rezerwacje dokonane do 31.12.2018; dotyczy pobytów 
w terminie 1.06 -31.08.2019



MarokoDar Ahlam
Skoura

Pobyt w Dar Ahlam stanowi doskonałą inspirację do napisania 
swojej baśni niczym z „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Hotel znajduje 
się u progu Sahary i otoczony jest wonnymi krzewami migdałowca 
i palmami. Roztacza się stąd wspaniały widok na pasmo górskie 
Atlas. Obiekt posiada basen, łaźnię turecką, gabinet do masażu oraz 
14 luksusowych apartamentów, których wystrój stanowi połączenie 
tradycyjnych, marokańskich elementów i współczesnego stylu. 
Ponadto ma do dyspozycji willę z prywatnym ogrodem i basenem. 
Pobyt w Dar Ahlam uatrakcyjnią ponadto indywidualne wycieczki 
z osobistym przewodnikiem, takie jak trekking do Doliny Róż oraz 
wizyty w pobliskich oazach lub XII-wiecznej berberyjskiej wiosce, 
gdzie można wziąć udział w tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty 
o zmierzchu. Za murami Dar Ahlam rozpościerają się piaski Sahary, 
a goście mogą przemierzać wydmy na wielbłądzie i spędzić noc 
w namiocie pod rozgwieżdżonym niebem w samym sercu pustyni. 

Najważniejsze udogodnienia: 14 apartamentów i willa; 
indywidualnie przygotowywane posiłki; basen, dostęp do Internetu; 
jazda konna, rowery, The Memory Road – wyprawa z Marrakeszu do 
Dar Ahlam, Dar Ahlam Nomade – nocny pobyt w pustynnym obozie 
w Dolinie Róż (dostępny tylko podczas miesięcy letnich); łaźnia 
turecka.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1865 $

ltm@
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The Nile Ritz-Carlton, Cairo     Kair

Rewelacyjnie położony, ekskluzywny hotel z widokiem na Nil. Co więcej, jest usytuowany w sąsiedztwie 
siedziby Ligi Państw Arabskich oraz w niedużej odległości od placu Tahrir. Oferuje pokoje i apartamenty z 
oknami od podłogi do sufitu, które mają widok na rzekę lub Muzeum Egipskie (będące zaledwie 290 m od 
hotelu). Spośród różnych restauracji, barów i klubów na uwagę zasługuje Vivo – włoski lokal, nadzorowany 
przez nagrodzonego 2 gwiazdkami Michelin szefa kuchni, Olivera Glowiga. Dzięki świetnemu położeniu 
można łatwo odwiedzić Operę Kairską (1,1 km na północ od hotelu) lub Cytadelę Saladyna (średniowieczną 
islamską fortyfikację z meczetami i muzeami, położoną 7,2 km na południowy zachód). Oczywiście poleca 
się zwiedzić piramidy w Gizie – najstarszy i jedyny nienaruszony z 7 cudów starożytnego świata. Na 
południe od hotelu znajduje się słynny suk Chan al-Chalili. Jest to bazar w islamskiej dzielnicy Kairu, który 
wybudowano za rządów Fatymidów w 970 r. Swoją ofertą przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców. 
Warto ponadto odwiedzić najwyższy budynek w północnej Afryce, czyli Wieżę Kairską o wysokości 187 m. 

Najważniejsze udogodnienia: 349 pokoi i apartamentów; 9 lokali gastronomicznych; basen olimpijski, 
internet szerokopasmowy, program rozrywkowy dla dzieci Ritz Kids; całodobowe centrum fitnessu; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
3 noclegi od 430 $

Four Seasons Hotel Cairo  
at the First Residence     Kair

Hotel w znanym kompleksie First Place, położony na zachodnim brzegu Nilu. Widać z niego piramidy, a sam 
obiekt oferuje dostęp do wszystkich atrakcji tego antycznego miasta. Pokoje i apartamenty znajdują się 
w 20-piętrowym budynku, którego wnętrza udekorowano w kolorach złota, czerwieni i zieleni. Konsjerż 
pomaga w zaaranżowaniu wizyty w słynnym Muzeum Egipskim, podczas której świetny przewodnik, 
Zahi Hawass (były szef Ministerstwa Starożytności i znany egiptolog), przybliży historię i kulturę kraju. 
Następnie na gości czekać będzie wykwintna kolacja w ogrodach muzeum, oparta o zindywidualizowane 
menu. Można również zarezerwować rejs po Nilu na feluce (tradycyjnej, lokalnej łodzi) lub wybrać się na 
pokaz tańca sufickiego. Entuzjaści zakupów docenią, że w kompleksie znajdują się 3 piętra z ekskluzywnymi 
butikami m.in. takich marek, jak Rolex, Bally i Tiffany & Co. 

Najważniejsze udogodnienia: 262 pokoje i 50 apartamentów; 3 lokale gastronomiczne; basen zewnętrzny, 
basen dla dzieci, lokalne wycieczki, usługi konsjerża, organizacja spotkań i wesel; centrum fitnessu; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
3 noclegi od 430 $
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EgiptFour Seasons Resort  
Sharm El Sheikh    Szarm el-Szejk

Luksusowy hotel w kurorcie znanym z krystalicznie czystej wody oraz 
raf koralowych, gwarantujących udane wyprawy nurkowe. Posiada 
w ofercie różne typy zakwaterowania – większość gwarantuje 
widok na Morze Czerwone. Na uwagę zasługuje restauracja 
Arabesque, gdzie serwowane są dania kuchni śródziemnomorskiej, 
marokańskiej i libańskiej. Największy z basenów obiektu ma 1000 
mkw., a obok niego znajdują się bar i leżanki z baldachimami. 
Obiekt przygotował własne centrum nurkowe, aby ułatwić gościom 
możliwość poznawania głębin. Wiele miejsc do  nurkowania jest 
zaledwie kilka minut drogi od hotelu. Obiekt oferuje również 
wyjątkową możliwość nurkowania pośród wraków, pamiętających 
czasy II wojny światowej. Towarzyszyć w wyprawie może ekspert, 
John Kean, a celem mogą być dwa statki: SS Thistlegorm i Rosalie 
Moller. Można również nurkować przy świetle księżyca. Warto 
odwiedzić górę Synaj i znajdujący się u jej stóp Klasztor Świętej 
Katarzyny, gdzie Mojżesz ujrzał krzew gorejący. 

Najważniejsze udogodnienia: 200 pokoi i apartamentów; 9 lokali 
gastronomicznych; 4 baseny, bezpłatne Wi-Fi, centrum biznesowe, 
centrum młodzieżowe, Kids For All Seasons Centre (centrum 
dla dzieci); nurkowanie z akwalungiem, gry plażowe, spacery i 
podziwianie przyrody, sporty wodne, tenis, koszykówka, gra w kule, 
aerobik wodny, piłka nożna, siatkówka, centrum fitnessu; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
5 noclegów od 1410 $
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zapasów kupieckich karawan i pielgrzymów przemierzających 
Jedwabny Szlak), cytadelę, mury obronne. Obejrzą też pozostałości 
podziemnego miasta krzyżowców – kompleks sal wykorzystywanych 
przez zakon rycerski joannitów, gdzie można poznać niezwykłe 
efekty poszukiwań archeologicznych. Następnie przejazd do Galilei, 
zakwaterowanie w hotelu oraz kolacja.

Dzień 3. Jezioro Tyberiadzkie, Górna Galilea i Wzgórza Golan
Po śniadaniu, w towarzystwie osobistego przewodnika i kierowcy, 
goście wyruszą na kolejną fascynującą wycieczkę. Będzie to przejazd 
wzdłuż Jeziora Galilejskiego (Tyberiadzkiego), które odegrało ważną 
rolę we wczesnych latach chrześcijaństwa. To miejsce, w którym żył, 
nauczał i czynił cuda Jezus. Następnie goście dotrą do Kafarnaum, w 
Nowym Testamencie nazywanego Miastem Jezusa. Znajduje się tu 
jeden z najstarszych kościołów na świecie, a także monumentalna 
starożytna synagoga. Było to również miejsce, w którym mieszkał 
Piotr w okresie, kiedy Jezus czynił cuda. Kolejnym przystankiem w 
podróży będzie Tabha, gdzie nastąpił cud rozmnożenia ryb i chleba 
przez Jezusa. Goście zwiedzą także odnowiony kościół Benedyktynów, 
zbudowany w tym samym stylu i według tych samych zasad, co 
oryginalny. Na Górze Błogosławieństw będzie można zobaczyć 
miejsce kazań Jezusa. Roztaczają się z niej piękne widoki na gaje z 
palmami i magnoliami, ale przede wszystkim na Jezioro Tyberiadzkie, 
ruiny Kafarnaum i Tabhi. Następnie przejazd malowniczymi szlakami 
prowadzącymi przez Wzgórza Golan. Na koniec wycieczki zapraszamy 
na degustację regionalnych owoców oraz win z okolic Wzgórz Golan. 
Po wycieczce powrót do hotelu.

Dzień 4. Z Galilei przez dolinę Jordanu do Jerozolimy
Tego dnia proponujemy fascynującą całodniową wycieczkę. Zacznie 
się przejazdem do Nazaretu, kolebki chrześcijaństwa, miasta, 
w którym archanioł Gabriel objawił się Marii z wiadomością, że 
pocznie ona z mocy Ducha Świętego, a także miejsca, w którym Jezus 
spędził dzieciństwo i młodość. Goście przemierzą dolinę Jordanu 
do Bet Sze’an, miasta położonego między doliną Jordanu i doliną 
Jezreel (Yizre’el), zwanego również Scytopolis, które ze względu na 
korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych weszło 
w skład związku miast – Dekapolu. Odwiedzą także Gan Gooro, 
niezwykłe miejsce – park ukazujący australijską przyrodę w Izraelu. 

Dzień 1. Tel Awiw
Na lotnisku w Tel Awiwie na gości będzie czekał przedstawiciel 
biura, w którego towarzystwie przejdą odprawę paszportową oraz 
kontrolę graniczną z przyspieszoną odprawą VIP Priority Line. Gdy 
odbiorą bagaż, osobisty kierowca zawiezie gości do hotelu z oferty 
Luxury Travel. Po zakwaterowaniu w komfortowym pokoju pozostała 
część dnia przeznaczona jest na wypoczynek po podróży.

Dzień 2. Tel Awiw – Galilea
Po śniadaniu, w hotelowym lobby goście spotkają się 
z  polskojęzycznym przewodnikiem, z którym udadzą się 
komfortowym autem wzdłuż malowniczego wybrzeża Tel Awiwu 
do zabytkowego Old Jaffa, jednego z najstarszych portów na 
świecie. Tysiące lat historii, piękna architektura, zabytkowe kościoły, 
antykwariaty i galerie, malowniczy port rybacki to największe 
atrakcje tego miejsca. Po opuszczeniu Tel Awiwu goście wyruszą w 
drogę prowadzącą wybrzeżem Morza Śródziemnego, do Cezarei – 
starożytnego miasta i portu, siedziby Heroda Wielkiego. Zapraszamy 
na spacer i zwiedzanie pałacu Heroda, cytadeli krzyżowców, teatru 
rzymskiego oraz akweduktu. Następnie goście zostaną przewiezieni, 
drogą wzdłuż wybrzeża, do miasta Hajfa. Zwiedzą Sanktuarium 
Bahai, Perski Ogród, będą podziwiać Górę Karmel i Zatokę Hajfy. 
Kolejnym celem podróży będzie Old Acre (Akka) – miasto, w którym 
spotyka się Wschód z Zachodem, nowe ze starym, piękno z ruinami, 
tworząc wyjątkową i mistyczną atmosferę. Goście zobaczą m.in.: 
łaźnie tureckie, karawanseraj (miejsce odpoczynku, uzupełnienia 

Izrael Szlakiem wiary + Morze Martwe
Izrael w 8 dni
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Przewidziana jest również (jako opcja, przed zwiedzaniem Bet 
Sze’an) wizyta w fabryce czekolady Galita. Następnie przez dolinę 
Jordanu goście dotrą do Jerozolimy. Droga do hotelu powiedzie 
wzdłuż murów jej Starego Miasta. Po przybyciu do hotelu American 
Colony Hotel Jerozolima – zakwaterowanie i kolacja.

Dzień 5. Jerozolima, Stare Miasto
Kolejny wspaniały dzień, pełen niezapomnianych wrażeń. Po 
śniadaniu goście wybiorą się z przewodnikiem na Górę Oliwną, by 
podziwiać piękne widoki na starożytną Jerozolimę. Oddzielona od 
Wschodniego Wzgórza (Wzgórze Świątynne i Miasto Dawida) przez 
dolinę Cedron, Góra Oliwna zajmowała zawsze ważne miejsce w 
krajobrazie Jerozolimy. Od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą 
do dziś wzgórze to służy jako jedno z głównych miejsc pochówku. 
Jest także miejscem wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Następnie 
zwiedzanie ogrodu Getsemani i Kościoła Wszystkich Narodów. 
Zaskoczeniem dla przybywających do ogrodu Getsemani jest fakt, 
że stare, sękate drzewa oliwne rosły już, gdy Jezus przyszedł tu z 
uczniami pamiętnej nocy po Ostatniej Wieczerzy. Imponujący Kościół 
Wszystkich Narodów wybudowany został w 1920 r. na fundamentach 
wcześniejszych kościołów, które były świadkami wiekopomnych 
wydarzeń uwidocznionych na mozaikach: modlitwy Jezusa w 
odosobnieniu, zdrady Judasza, odcięcia ucha sługi najwyższego 
kapłana. 

Kolejnym etapem wycieczki będzie przejazd do Starego Miasta 
i odwiedzenie Wzgórza Świątynnego. Jest ono miejscem świętym, jak 
wiele innych w Jerozolimie, dla żydów, muzułmanów i chrześcijan. 
Niegdyś wznosiła się tu wielka Świątynia Jerozolimska, dziś stoją: 
muzułmańska Kopuła na Skale oraz meczet Al Aksa. Następnie goście 
zobaczą Ścianę Płaczu stanowiącą część muru zachodniej ściany 
kompleksu Wzgórza Świątynnego. Do tej części muru przylega duży 
plac umożliwiający wiernym modlitwę w jej pobliżu. Goście przejdą 
przez 14 stacji Drogi Krzyżowej, aż na wzgórze Golgoty - miejsca 
ukrzyżowania. Znajduje się ono w kościele Grobu Świętego, który 
zwiedzą. Po tych chwilach zadumy goście udadzą się na spacer po 
kolorowym arabskim bazarze znajdującym się w murach Jerozolimy. 
Po zakończeniu wycieczki – kolacja w jednej z miejskich restauracji 
lub bezpośredni powrót do American Colony Hotel Jerozolima.

Dzień 6. Jerozolima, nowe miasto – Morze Martwe
Po śniadaniu goście rozpoczną dzień przejazdem przez nowe miasto, 
by podziwiać główne jego atrakcje: Sąd Najwyższy i siedzibę Knesetu 
(parlamentu). Zwiedzą Muzeum Izraela, największą instytucję 
kulturalną w kraju, z Sanktuarium Zwojów, które mieści najstarsze 

rękopisy biblijne, a także rzadkie wczesne rękopisy średniowieczne. 
W sąsiedztwie Sanktuarium znajduje się model Jerozolimy z okresu 
Drugiej Świątyni. Opcjonalnie proponujemy także spacer przez Shuk 
Mahane Yehuda (rynek żywności). Następnie przejazd w kierunku 
Autonomii Palestyńskiej. Po przekroczeniu granicy zwiedzanie 
kościoła Bożego Narodzenia w Betlejem. To jedyny bizantyjski 
kościół, który przetrwał wiele najazdów i zniszczeń. (Wycieczka z 
lokalnym przewodnikiem palestyńskim; wymagany jest paszport). 
Dalej krajobrazowy przejazd wzdłuż pustyni Judei do Morza 
Martwego. Po południu uczestnictwo w starożytnej hebrajskiej 
ceremonii Hebrew Hospitality oraz przejazd wielbłądami w samym 
sercu pustyni w Judei. Późnym wieczorem goście dotrą do hotelu nad 
Morzem Martwym.

Dzień 7. Morze Martwe
Dzień przeznaczony na relaks, do wyboru: hotelowe spa, plaża i 
baseny hotelowe. Można też wybrać się na wycieczkę z osobistym 
przewodnikiem – płatną dodatkowo. Nocleg i kolacja w hotelu.

Dzień 8. Morze Martwe
Rano czas na wypoczynek hotelu. Po wymeldowaniu, w towarzystwie 
osobistego kierowcy, goście udadzą się na międzynarodowe 
lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie. Na lotnisku będzie czekał na 
nich przedstawiciel Luxury Travel, w którego towarzystwie przejdą 
security check in oraz odprawę.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.
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Dzień 6: Morze Martwe – lotnisko w Ammanie – Bejrut
Po śniadaniu goście pojadą na lotnisko Królowej Alii w Ammanie, 
skąd odlecą do Bejrutu. Tam, po przejściu odprawy granicznej 
powita ich nasz przewodnik, a następnie zawiezie do hotelu.

Dzień 7: Bejrut – Grota Jeita – Harisa – Byblos – Bejrut
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Libanu, w której murach zapisane 
jest 3500 lat historii. Prowadzone w centrum miasta wykopaliska 
odsłoniły warstwy osadnictwa fenickiego, hellenistycznego, 
rzymskiego, arabskiego i osmańskiego. Następnie goście pojadą 
wzdłuż wybrzeża do Skał Gołębich, potem do Muzeum Narodowego 
i na Plac Męczenników. Następnie nadmorską drogą nasi goście 
udadzą się do Groty Jeita, która jest uważana za jeden z naturalnych 
cudów świata. Następnie przejazd do Harisy do Sanktuarium Matki 
Bożej Pani Libanu, i do miasta Byblos, w którym leży najstarszy port 
na świecie. Od III tysiąclecia p.n.e. Byblos znane było jako fenicki 
ośrodek handlowy. Przed powrotem do hotelu w Bejrucie goście 
odwiedzą w Byblos m.in. stare suki handlowe, mury obronne i 
rzymski amfiteatr.

Dzień 8: Bejrut – Andżar – Baalbek – Bejrut
Po śniadaniu goście wyruszą przez góry Liban do doliny Beka, by 
odwiedzić Andżar, ufortyfikowane miasto. Stąd pojadą do Baalbek 
– w starożytności znane jako miejsce kultu fenickiego boga słońca 
Baala, następnie pod nazwą Heliopolis jako jedno z najpiękniejszych 
miast hellenistycznych. Z Baalbek goście wrócą na noc do hotelu w 
Bejrucie.

Dzień 9: Bejrut – lotnisko w Bejrucie
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Bejrucie. Koniec wyprawy.

Dzień 1: Lotnisko w Ammanie – Morze Martwe
Po przylocie na międzynarodowe lotnisko Królowej Alii, przejściu 
przez odprawę graniczną i odebraniu bagaży, gości powita nasz 
przewodnik. Przejazd nad Morze Martwe.

Dzień 2: Morze Martwe – Betania – Góra Nebo – Madaba
Po śniadaniu goście zwiedzą Betanię za Jordanem, gdzie, według 
tradycji Jezus z Nazaretu został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. 
Goście skierują się na górę Nebo, leżącą pomiędzy Morzem Martwym 
a Madabą. Jest ona jednym z najbardziej czczonych świętych miejsc 
Jordanii. To właśnie z tej góry biblijny Mojżesz miał zobaczyć Ziemię 
Obiecaną, do której nie było mu jednak dane wkroczyć razem 
z plemionami izraelskimi. Następnie podróżnicy udadzą się do 
Madaby – miasta znanego z bizantyjskich i umajjadzkich mozaik. 
Wieczorem goście wrócą do hotelu nad Morzem Martwym.

Dzień 3: Morze Martwe – Petra – Wadi Rum
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie różowego miasta skał – Petry, 
od 1985 roku wpisanego na listę UNESCO.  To rozległe miasto wyryli 
w stromych klifach doliny Nabatejczycy, którzy uczynili je stolicą 
swojego państwa ok. IV w. p.n.e. Miasto leży w skalnej dolinie, do 
której prowadzi jedna wąska droga wśród skał – wąwóz As-Sik, którą 
nasi goście pokonają konno. W mieście odwiedzimy m.in. Skarbiec 
Faraonów, Rzymski Teatr, wielki zespół Grobowców Królewskich 
na tzw. Ścianie Królewskiej, Kasr Bint Firaun oraz Ad-Dajr, czyli 
Klasztor. Po zakończeniu zwiedzania Petry goście wyruszą na Wadi 
Rum (od 2011 roku wpisanego na listę UNESCO) – pustynną dolinę 
wyrzeźbioną wśród granitowych i piaskowcowych masywów. Goście 
będą mieli okazję podziwiać niesamowity zachód słońca na pustyni. 
Kolację i nocleg w obozie Beduinów. 

Dzień 4: Wadi Rum – Morze Martwe
Po śniadaniu 2-godzinna wyprawa jeepami Beduinów w głąb Wadi 
Rum. Na noc powrót do hotelu nad Morzem Martwym.

Dzień 5: Morze Martwe – dzień wolny.
Po śniadaniu goście mają dzień wolny na odpoczynek i rozkoszowanie 
się bogatymi w minerały wodami Morza Martwego czy zdrowotne 
kąpiele błotne. 

Ekskluzywna podróz 
Jordania i Liban w 9 dni

.

Termin wyjazdu na safari: dowolny, przez cały rok.
Cena programu zależy od ilości uczestników i terminu podróży.

Jordania
i Liban
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