
• Ślub w stylu James'a Bonda
• Romantyczne wyspy Oceanu Indyjskiego
• Azjatycka selekcja: Indie, Wietnam i Tajlandia
• Bajkowa Riviera Maya i luksusowa Dominikana
• Nowość – statki Quantum z Royal Caribbean

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



Nawet tytułowy James Bond nie 
od zawsze był Agentem 007. Bę-
dąc młodzieńcen skierowanym na 
osiągnięcie sukcesu, postawił na 
ciężki trening i pracę. Nawet jeśli w 
tych latach miałby czas na miłość 
i związanie się z tą jedną, jedyną, 
obowiązki w służbie Jego Królew-
skiej Mości pochłaniałyby go bez 
reszty. Po latach ciężkiej i stresują-
cej pracy, kiedy skroń naszego bo-
hatera osypała się nieco srebrem 
zaś do najbardziej pochłaniają-
cych i niebezpiecznych akcji ma 
już sztab zaufanych agentów, jest 
gotów pomyśleć poważniej o tym, 

co być może nieco zaniedbał przez 
lata intensywnej kariery.

Ciekawe, ilu z Was, drodzy czytel-
nicy, może się identyfikować z po-
wyższą opowieścią. Ilu z Was po-
chłonęła bez reszty budowa firmy, 
ciągła praca. Ilu przez to być może 
nieco zaniedbało swoje obowiąz-
ki małżeńskie? Ten żar jednak nie 
ugasł, tli się w nas ciągle z wielką 
siłą. Nie pozwólny mu zgasnąć! 
Najlepszą ku temu okazją jest 
własnie odnowienie przyrzecze-
nia małżeńskiego! Tak, po latach, 
kolejny raz, już kameralnie, nie dla 

gości czy rodziny a głównie i wy-
łącznie dla Was samych. Ten trend 
wdziera się do nas z zachodu. I jak 
osobiście nie pochwalam ślepe-
go powielania wszystkiego co do 
nas dociera z Europy zachodniej 
czu USA, to jest jednak wspaniała 
idea! 

Pojawia się pytanie, jak prawdziwy 
James Bond chciałby to zorganizo-
wać? Tutaj z pomocą przychodzi 
Państwu Luxury Travel, biuro które 
jako pionier na rynku luksusowej 
turystyki posiada wiele ciekawych 
rozwiązań by zrealizować te plany.

Ślub w stylu James’a Bonda 
Czyli jak to zrobić po latach

Rejs łodzią Sunseeker Enchanted Island Resort-Beach
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James Bond zapewne wybrał-
by wygodny lot klasą biznes na 
wspaniałe Seszele. Tam zaś, bardzo 
romantyczną, prywatną wyspę 
Round Island na której znajduje 
się jedynie 10 willi z basenami 
należącymi do Enchanted Island 
Resort. Luksus na luzie, tak moż-
na by je streścić w trzech słowach. 
Miejsce to charakteryzuje wspa-
niała natura z malowniczymi, ma-
łymi prywatnymi plażyczkami przy 
każdej z willi, serdeczna oraz pro-
fesjonalna obsługa. Wspomnieć 
należy też o klimatycznej restau-
racji serwującej przesmaczne da-
nia kuchni kreolskiej, indyjskiej, 
sródziemnomorskiej. Szef kuchni 
także przygotuje menu wg osobi-
stych preferencji każdego z gości. 
Obsługa wyróżnia się indywidual-
nym podejściem dając poczucie 
autentycznego ciepła i gościnno-
ści. Enchented Resort to miejsce z 

doświadczeniem w tego typu wy-
darzeniach, więc macie pewność, 
że Wasze oczekiwania zostaną 
spełnione perfekcyjnie i przygoto-
wane dokładnie zgodnie z życze-
niami. Sama uroczystość powinna 
odbyć się na plaży otulonej słoń-
cem i lazurowymi wodami oceanu. 
Kiedy patrząc sobie w oczy wypo-
wiecie ponownie słowa przysięgi, 
wystrzelą szampany, poczujecie 
się jak wtedy, stojąc na ślubnym 
kobiercu, lata temu. Z pewnością 
uczucie zapłonie na nowo gorą-
cym płomieniem. Zanim jednak 
udacie się do willi by świętować 
to wydarzenie we dwoje, koniecz-
nym jest odbycie prywatnego rej-
su ku zachodowi słońca, oczywi-
ście super łodzią Sunseeker którą 
to pływał nasz bohater w niezapo-
mnianym „Quantum of Solace”. Po-
tem już tylko truskawki, szampan i 
WY dwoje...  

Ślub na plaży, Enchanted Island Resort, Seszele

Enchanted Island Resort-Beach

Lądowanie w wielkim stylu

Willa w Enchanted Island Resort
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Po spędzeniu kilku nocy w tych 
romantycznych okolicznościach, 
będąc oderwanym zupełnie od co-
dzienności, warto powrócić w sty-
lu Jamesa Bonda i spędzić 3 noce 
w najbardziej wyrafinowanym i 
luksusowym miejscu na Seszelach. 
By tam dotrzeć agent Luxury Travel 
wynajmie dla Was helikopter. Zale-
dwie 15 minutowy lot przeniesie 
Was do mekki luksusu. To gwaran-
tuje Fregate Island Private. Miejsce 

odwiedzane przez najmożniej-
szych tego świata pozwoli zato-
pić się komforcie niespotykanym 
nigdzie indziej. Przepiękna natura, 
żółwie giganty żyjące na wolności, 
luksusowe wille z basenami, mięk-
kie niczym mąka plaże, wyszukana 
kuchnia to jedynie ułamek tego, 
co oferuje Fregate Island. By to po-
czuć, trzeba tam być gdyż niewiele 
innych miejsc bardziej pasuje do 
naszego bohatera, niż to właśnie. 

Niesamowita fauna i flora, Fregate Island

Willa we Fregate Island Private
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Jak wszystko co piękne szybko się 
kończy, Wasz pobyt na Seszelach 
dobiega też ku końcowi. Jednak 
to, co tam się wydarzyło pozosta-
nie na zawsze w Waszych sercach 
i myślach. Niczym para zakocha-
nych nastolatków, wsiadając rado-
śnie do helikoptera, oddalicie się 
od raju w kierunku głównej wyspy, 
Mahe. Stamtąd, lotem rejsowym 
odlecicie w dalszą część swojej po-
dróży poślubnej. Na czarny ląd, do 
Kenii na safari! Dlaczego właśnie 
tam? Gdyż to blisko z Seszeli, dzi-
ko, autentycznie i luksusowo. Cho-
ciaż Kenia kojażyć się może z ma-
sową turystyką, jednak na granicy 

reserwatu Masai Mara znajdują się 
prywatne parki, które zapewniają 
wysoką jakość safari, restrykcyj-
nie ograniczony ruch turystyczny 
oraz wspaniałe  miejsca na wy-
poczynek. Jednym z nich, zdecy-
dowanie godnym polecenia jest 
Mara Bushtops Camps. Luksusowe 
namioty, wyposażone we wszel-
kie udogodnienia  spełnią oczeki-
wania najbardziej wymagających 
gości. Wspaniałe widoki z tarasu, 
wykwintna kuchnia oraz atmosfe-
ra pobytu w wyjątkowym miejscu. 
Wyjazdy na safari prywatnymi, 
komfortowymi pojazdami 4x4 w 
towarzystwie najlepszych prze-

wodników, romantyczne lunche 
lub śniadania z szampanem w bu-
szu. Gwarancja obserwowania dra-
pieżników niemal na wyciągnię-
cie ręki, każdego dnia, mnogość 
zwierząt i ptactwa, fantastyczne 
krajobrazy. To absolutnie koniecz-
ny punkt do odwiedzenia dla każ-
dego poszukiwacza przygód na 
najwyższym poziomie. Bushtops 
oferuje też jedno z najlepszych, 
wielokrotnie nagradzanych safari 
Spa na kontynencie afrykańskim. 
Taka przygoda na łonie dzikiej na-
tury to idealne zwieńczenie wspa-
niałej, luksusowej przygody. 

Ultra-luksusowy namiot w Mara Bushtops 

Niewiarygodne widoki w Masai Mara Szampańskie śniadanie, Mara Bushtops, Masai Mara

Masajskie powitanie
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Taka podróż nie tylko pozwoli 
Wam cieszyć się wyjątkowymi 
miejscami, pięknymi plażami, roz-
koszować luksusem, niezachwia-
ną, dziką przyrodą, ale to także 
swoista wyprawa wgłąb siebie. 
Taki powrót do przeszłości, okazja 
by coś naprawić, coś udowodnić 
samemu sobie czy też po prostu 
pokazać tej najważniejszej osobie 
jak wiele dla nas znaczy. W otocze-
niu luksusu na który tak ciężko pra-
cowaliście przez wszystkie te lata. 

Jesteście tego warci, podejmijcie 
to wyzwanie, dla Was samych! 

To także doskonały pomysł na 
pierwszy ślub! Doradca Luxury 
Travel zadba o każdy szczegół 
realizacji Waszych planów. Jeśli 
macie inne marzenie związane z 
podróżami, podzielcie się z nami 
a z całą pewnością Luxury Travel 
stanie na wysokości zadania speł-
niając Wasze marzenie! 

Więcej informacji I rezerwacja:  
22 392 60 16/19 
ltm@luxurytravel.pl

Tekst: Marek Mazur

Mara Bushtops – Masai Mara, Kenya
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Dzień 1.  Park Narodowy Nairobi
Po przylocie do Nairobi powitanie przez 
lokalnego przedstawiciela Luxury Travel, a 
następnie przejazd do Nairobi Tented Camp. 
Zameldowanie w obozie i odpoczynek po 
podróży przed popołudniowym safari. Wizy-
ta w schronisku dla małych słoni. Powrót na 
kolacje oraz koktajl przy zachodzie słońca. 

Dzień 2. Park Amboseli, Porini Amboseli 
Camp
Wczesnym rankiem przejazd do obszaru 
chronionego Selenkay w regionie Amboseli 
(ok. 4h). Po lunchu wizyta w wiosce masaj-
skich wojowników – zapoznanie się z ich 
fascynującą kulturą. Kolejnym punktem wy-
cieczki będzie safari połączone z podziwia-
niem zachodu słońca oraz zachwycających 
widoków na Kilimanjaro. Powrót do obozu 
na kolacje i nocleg.

Dzień 3. Porini Amboseli Camp
Przejazd do Parku Narodowego Amboseli 
na poranne safari, po którym zaplanowany 
jest piknik. Późnym wieczorem zapraszamy 
na ekscytujące nocne safari. Nocleg w Porini 
Amboseli Camp.

Dzień 4. Mount Kenya, Porini Rhino Camp
Goście udadzą się przez Park Amboseli na 
pas startowy – lot z Safarilink do Wilson, a 

następnie na lot do Nanyuki. Po wylądowa-
niu przejazd do Porini Rhino Camp zlokali-
zowanym w obszarze ochrony Pejeta u pod-
nóża góry Kenya. Po lunchu i podwieczorku 
w obozie goście udadzą się na safari w po-
szukiwaniu nosorożców. Powrót do obozu, 
kolacja i nocleg.

Dzień 5. Porini Rhino Camp
Całodzienne safari połączone z pieszymi 
wędrówkami wokół obozu. Nocleg w Porini 
Rhino Camp.

Dzień 6. Porini Lion Camp
Wyjazd z Porini Rhino Camp, ok. godz.10:00 
lot do Masai Mara, następnie transfer do 
Porini Lion Camp. Po lunchu wyprawa na 
eskortowane safari. Powrót do Porini Lion 
Camp na kolacje oraz nocleg

Dzień 7. Porini Lion Camp
Całodniowa wyprawa do Parku Narodowe-
go Masai Mara z lunchem w formie pikniku. 
Kolacja i nocleg w Porini Lion Camo

Dzien 8. Nairobi
Poranne safari oraz śniadanie w obozie. Na-
stępnie transfer na pas startowy Kiombo i 
lot do Wilson w Nairobi. Następnie przejazd 
na międzynarodowe lotnisko Jomo Kenyat-
ta na lot powrotny do Europy.

Kenia a'la Hemingway 
7 nocy/8 dni

Cena uczestnictwa w wyprawie zależy od liczby osób, terminu wyjazdu 
oraz dostępności hoteli.
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Fregate Island 
Private
Seszele
• Prywatna wyspa z 16 luksusowymi 

rezydencjami z basenami
• Jedna z 7 plaż, wielokrotnie 

uznawana za najpiękniejszą na 
świecie

• Bogata fauna i flora: egzotyczne 
ptaki, żółwie, barwne życie 
podwodne

Cena za 7 noclegów w Private Pool 
Residence od 13 950 € za 1 osobę.

W cenie: All Inclusive oraz transfer  
z/na lotnisko helikopterem.

Savoy Resort 
& SPA
Seszele
• Oferuje komfortowe 

zakwaterowanie w 163 pokojach  
i apartamentach

• Posiada największy na Seszelach 
basen o powierzchni 700 m²

• 6 restauracji, SPA, studio fitness, 
piękna plaża, kort tenisowy

Cena za 7 noclegów w Junior Suite 
Ocean View od 1 900 € / 1 os.*

W cenie: śniadania.

Four Seasons 
Seychelles
Seszele
• Hotel płożony pośród bujnej zieleni 

na wyspie Mahe
• Wspaniałe wille, idealnie 

wkomponowane w otoczenie  
i okoliczną przyrodę

• Idealne miejsce zarówno dla par,  
jak i dla rodzin z dziećmi

Cena za 7 noclegów w Ocean View Villa 
od 4 750 € / 1 os.*

W cenie: śniadania.

Maia Luxury 
Resort & SPA
Seszele 
• Piękna plaża, świetne warunki  

do uprawiania sportów wodnych;
• Fantastyczne SPA, wyśmienita 

kuchnia oraz doskonale 
wyposażona piwniczka win;

• Resort przyjazny dzieciom  
z wieloma atrakcjami, butler service 
dla dzieci

 
Cena za 7 noclegów w Ocean 
Panoramic Villa od 5 700 € / 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

* Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)
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Enchanted Island Resort
Round Island, Seszele
Kameralny i romantyczny hotel, położony malowniczo na Round Island 
w Parku Narodowym Marine na Seszelach. Enchanted Island Resort jest 
ukrytym skarbem Oceanu Indyjskiego oferującym wybór 10 luksuso-
wych kreolskich willi w stylu kolonialnym w tym 8 willi z prywatnym 
basenem (130 m² z 1 sypialnią), 1 Enchanted Signature Villa (240 m² z 
2 sypialniami) oraz 1 Owner’s Signature Villa (243m² z 2 sypialniami). 
Wszystkie wille mają bezpośredni dostęp do plaży, obsługę osobistego 
kamerdynera, prywatny basen i taras wypoczynkowy. Hotel oferuje wy-
jątkowe kulinarne doznania w restauracji znajdującej się przy głównym 
basenie z zachwycającym widokiem na Ocean Indyjski. Serwowane są tu 
wyborne dania współczesnej kuchni międzynarodowej z silnymi wpły-
wami kuchni kreolskiej, które zaspokoją gusta każdego smakosza. Do 
dyspozycji gości jest także Castaway Bar oferujący szeroki wybór egzo-
tycznych koktajli i aperitifów, będący idealnym miejscem do podziwia-
nia złotego zachodu słońca. Istnieje także możliwość zamówienia posił-
ków do willi (Private/In-Villa Dining). Dla gości na terenie całego hotelu 
jest dostępny bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Najważniejsze udogodnienia: zlokalizowane na wzgórzu Serena SPA z 
trzema oddzielnymi pawilonami do zabiegów - każdy z prywatną łaźnią 
parową, prysznicem oraz tarasem z widokiem na Ocean Indyjski i buj-
ne ogrody; Ponadto: główny basen, w pełni wyposażona siłownia, bu-
tik Tresor, Centrum Sportów Wodnych. Idealna okolica do snorkellingu 
i nurkowania. Bliskie sąsiedztwo słynnej wyspy Ile Moyenne z pakiem 
narodowym.

Przykładowa cena w terminie: 12.01. – 18.03.2016
Zakwaterowanie w Private Pool Villa za 7 noclegów =  
od 2 750 € / 1 os.

W cenie: śniadania i transfer z/na lotnisko.
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Constance Le 
Prince Maurice
Mauritius
• Dziewicze plaże z białym piaskiem, 

zakwaterowanie w fantastycznych 
willach 

• 2 ekskluzywne restauracje 
serwujące dania z grilla, owoce 
morza oraz lokalne przysmaki

• Ekskluzywne SPA z szeroką ofertą 
zabiegów i masaży nie tylko dla 
dorosłych ale także dla dzieci 

Cena za 7 noclegów w Junior Suite  
od 1 650 € / 1 os.*
W cenie: śniadania i prywatne transfery 
 z/na lotnisko.

The Residence 
Mauritius
• Luksusowy hotel zbudowany w 

eleganckim stylu kolonialnym
• Prywatna piaszczysta plaża oraz 

10-hektarowy tropikalny ogród
• Gustownie urządzone pokoje 

i apartamenty z prywatnym 
kamerdynerem

Cena za 7 noclegów w pokoju  
z widokiem na ocean od 1 850 € / 1 os.*  
W cenie: śniadania, kolacje i transfer  
z/na lotnisko.

The Oberoi 
Mauritius
• Położony w bujnym subtropikalnym 

ogrodzie nad brzegiem naturalnego 
parku morskiego Turtle Bay  

• Centrum sportów wodnych, 600 m. 
piaszczystych plaż 

• Wielokrotnie nagradzane hotelowe 
SPA

Cena za 7 noclegów w pokoju Luxury 
od 1 750 € / 1 os.* 
W cenie: śniadania i prywatne transfery 
z/na lotnisko. 

Four Seasons 
Resort at Anahita
Mauritius 
• Leży na najpiękniejszym 

piaszczystym wschodnim wybrzeżu 
wyspy

• Duże okna i szklane drzwi 
zapewniają wspaniałe widoki na 
lagunę

• 3 baseny, 3 ekskluzywne restauracje, 
luksusowe SPA, kids club

 

Cena za 7 noclegów w Ocean Pool Villa 
od 3 100 € / 1 os.* 
W cenie: śniadania, kolacje i transfer  
z/na lotnisko. 

* Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)
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The Westin Turtle Bay 
Resort & SPA
Mauritius

Pięknie położony na północno-zachodnim wybrzeżu 
wyspy, pomiędzy Grand Bay a stolicą Port-Louis, tuż 
przy piaszczystej plaży należącej do obiektu.. Prze-
budowany i odnowiony, został ponownie otwarty 
w 2014 r. W pobliżu hotelu znajdują się Ogrody Bo-
taniczne Pamplemousses i Muzeum/ Fabryka Cukru. 
Luksusowy pięciogwiazdkowy ośrodek oferuje za-
kwaterowanie w 190 komfortowych pokojach i apar-
tamentach.

Najważniejsze udogodnienia: 2 duże baseny, pięk-
na plaża 800m, 4 restauracje, Heavenly SPA, klub dla 
dzieci, centrum fitness, centrum nurkowania, kort te-
nisowy.

Przykładowa cena w terminie:
9.01. – 25.03.2016 
Zakwaterowanie w Junior Suite za 7 noclegów 
od 1 500 € / 1 os.
W cenie: śniadania, kolacje i prywatne transfery 
z/na lotnisko.

The St. Regis 
Mauritius Resort
Położony na białych, miękkich piaskach z magicznym 
widokiem na turkusową lagunę, z górą Le Morne Bra-
bant w tle. Luksusowy pięciogwiazdkowy ośrodek 
oferuje zakwaterowanie w 172 komfortowych po-
kojach i apartamentach z zapierającym dech w pier-
siach widokiem na Ocean Indyjski, a także luksusową 
St Regis Villa – najbardziej ekskluzywną na wyspie.

Najważniejsze udogodnienia: Iridum SPA z 12 po-
kojami zabiegowymi, salonem piękności, jacuzzi, 
sauną i łaźnią parową; centrum fitness, wysokiej 
klasy restauracje, w tym Simply India, prowadzona 
przez dwukrotnego zdobywcę gwiazdki Michelin, 
indyjskiego szefa kuchni Atul Kochhar; możliwość 
uprawiania sportów wodnych: nurkowanie, kitesur-
fing, windsurfing, i lądowych: trekking w górach, gra  
w tenisa. 

Przykładowa cena w terminie:
9.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Junior Suite za 7 noclegów 
od 2 150 € / 1 os.
W cenie: śniadania, kolacje i prywatne transfery 
z/na lotnisko.
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Hideaway Beach 
Resort & Spa
Malediwy
• Butikowy hotel, wille z bezpośrednim 

dostępem do plaży
• Ekskluzywne SPA, 2 baseny, korty 

tenisowe
• Restauracje serwują dania kuchni 

międzynarodowej, indyjskiej, 
azjatyckiej

Cena za 7 noclegów w Sunset Beach Villa 
od 5 550 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania i kolacje oraz transfery  
z/na lotnisko. 

Cheval Blanc 
Randheli
Malediwy
• Drugi hotel w kolekcji Cheval Blanc 

należący do grupy LVMH
• Kameralny i nowoczesny hotel 

zlokalizowany na dziewiczym atolu 
Noonu 

• Do dyspozycji m.in. korty tenisowe, 
symulator gry w golfa, możliwość 
uprawiania sportów wodnych, kids 
club 

Cena za 7 noclegów w Island Villa  
od 13 600 $ / 1 os.*   
W cenie: śniadania i transfery  
z/na lotnisko.

Ayada Maldives 
Malediwy
• Wille lub apartamenty z małym 

prywatnym basenem z własną 
werandą

• Pływanie wśród raf, kajaki, SPA, 
centrum fitness

• Wyśmienite restauracje serwują 
kuchnię indyjską, japońską oraz 
lokalną. Szeroki wybór win i serów

Cena za 7 noclegów w Garden Villa  
od 3 950 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania i kolacje oraz 
transfery z/na lotnisko.

Park Hyatt 
Maldives Hadahaa
Malediwy
• Wielokrotnie wyróżniany, 

ekskluzywny hotel o nowoczesnej 
architekturze

• Położony w North Huvadhoo –  
jednym z największych  
i najgłębszych atoli na świecie

• Luksusowe SPA, centrum fitness, 
jacuzzi, 2 duże baseny, 5* centrum 
nurkowe PADI dla dorosłych  
i dla dzieci

Cena za 7 noclegów w Park Pool Villa 
od 6 900 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania i kolacje oraz 
transfery z/na lotnisko.

*  Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)

12



JA Manafaru
Malediwy
Idylliczna wyspa na Malediwach obiecująca wyjąt-
kowe i wspaniałe doświadczenia w ukrytym tropi-
kalnym raju. Znajduje się na najbardziej wysuniętej  
na północ wyspie atolu Malediwów – Haa Alif, 320 km 
na północ od Male. Oferuje łącznie 84 wille i luksuso-
we apartamenty, zapewniając komfortowy wypoczy-
nek zarówno dla par jak również dla rodzin z dziećmi. 
JA Manafaru oferuje 7 światowej klasy restauracji –  
3 z nich otrzymały prestiżową nagrodę Wine Spec-
tacular Award of Excellence 2014 za bogaty wybór 
win, bogactwo smaków oraz używanie lokalnych 
produktów i przypraw z regionu. Wykwintne dania  
z pewnością zaspokoją najbardziej wymagające pod-
niebienia.  

Najważniejsze udogodnienia: 3 główne baseny, 5* 
centrum nurkowe PADI, centrum sportów wodnych, 
SPA, pawilon odnowy biologicznej, centrum rozrywki 
na lądzie (m.in. boisko do siatkówki, korty tenisowe, 
tenis stołowy, stół bilardowy), biblioteka oraz kids 
club.

Przykładowa cena w terminie:
9.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Beach Pool Bungalow  
za 7 noclegów od 5 950 $ / 1 os.
W cenie: All Inclusive i prywatne transfery  
z/na lotnisko.
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Maharajas’ Express
Indie
Pociąg Maharajas’ Express to najsłynniejszy pociąg w Indiach, idealny 
dla najbardziej wymagających. Zapewnia znakomity serwis, luksusowe 
przedziały, posiłki na najwyższym poziomie. Kursuje na wielu trasach, ale 
najciekawsza i najpopularniejsza jest „Indian Splendour” – najbardziej 
różnorodna ze wszystkich, ponieważ prowadzi przez wiele rejonów. Tra-
sa rozpoczyna się w Delhi, skąd pociąg kieruje się do Agry. Następnie 
przemierza Radżasthan i jego najważniejsze punkty: Dżajpur, Udajpur i 
Dżodhpur. Po opuszczeniu Radżasthanu Maharajas’ Express zmierza na 
południe, do miejscowości Balasinor, i kończy trasę w słynnym Bombaju.

Maharaja Express Exclusive Charter: 
20.04. - 23.04.2016  
Cena: od 3 650 $ / 1 os.

Koszt 4-dniowej podróży 1 osoby w kabinie 2-osobowej De-
luxe, obejmuje koszty zwiedzania i wycieczek z przewodnikiem, 
opcje Full Board – 3 posiłki dziennie z napojami i alkoholami.
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The Imperial  
New Delhi
Indie
• Hotel Ikona - wybudowany w 1931 r. 

w stylu kolonialnym
• 9 nagrodzonych restauracji i barów, 

SPA oraz salon
• 35 przestronnych pokoi i 

apartamentów ze wszelkimi 
udogodnieniami

Cena za 3 noclegi w Deluxe Room  
od 700 $ / 1 os.**
W cenie: śniadania.

Taj Lake Palace 
Udaipur 
Indie
• Marmurowy hotel położony na 

środku jeziora z pięknymi pokojami 
z ręcznie rzeźbionymi meblami z 
drewna 

• Całodobowe centrum fitness, basen 
SPA z ciepłą i zimną wodą , pasaż 
handlowy, joga, sesje astrologiczne

• Restauracje na najwyższym 
poziomie 

Cena za 3 noclegi w Luxury Room  
od 930 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania.

The Oberoi 
Udaivilas Udaipur 
Indie
• Położony nad jeziorem Pichola, w 

otoczeniu ogrodów, fontann i dzieł 
sztuki

• Do dyspozycji gości są 3 restauracje 
serwujące dania kuchni indyjskiej, 
śródziemnomorskiej oraz tajskiej

• Przejażdżki na słoniach i 
wielbłądach, rejsy drewnianą łodzią, 
lekcje jogi, 2 ogrzewane baseny oraz 
luksusowe SPA

Cena za 3 noclegi w Premium  
od 1 200 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania. 

The Leela Goa 
Beach Resort
Indie 
Ogrody, laguny, plaże tak w skrócie 
można opisać ten wspaniały resort
• Luksusowe pokoje wyposażone w 

balkony oraz widok na lagunę
• 12-dołkowe pole golfowe, basen, 

korty tenisowe, joga, zajęcia z 
garncarstwa

• 7 lokali gastronomicznych serwuje 
posiłki kuchni indyjskiej oraz 
włoskiej

Cena za 3 noclegi w Premier Room   
od 700 $ / 1 os.*
W cenie: śniadania.  

* Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)
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Six Senses Con Dao 
Wietnam

Luksusowy hotel stworzony z pasji, zaprojektowany 
z dbałością o środowisko naturalne. Jego 50 luksuso-
wych willi znajduje się nieopodal piaszczystej plaży, 
chronionej przez pokryte lasem zielone wzgórza. 
Komfortowe i przestronne wnętrza zdobione prze-
pięknym tekowym drewnem, z elementami rzeźbio-
nymi, tworzą niesamowity nastrój i styl. Six Senses 
Con Dao jest jednym z najlepszych miejsc w Wietna-
mie do nurkowania – okoliczne wody zamieszkuje ok. 
1 300 gatunków morskich form życia, w tym rzadkie 
gatunki krów morskich i żółwi morskich, jak również 
piękne rafy koralowe.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna pla-
ża, SPA, zaplecze fitness, korty tenisowe, zaplecze  
do uprawiania sportów wodnych.

Przykładowa cena w terminie:
12.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Ocean View Duplex Pool 
Villa za 7 noclegów od 2 100 $ / 1 os.
W cenie: śniadania i prywatny transfer  
z/na lotnisko..

Six Senses  
Ninh Van Bay
Wietnam

Pięciogwiazdkowy hotel położony nad malowniczą 
zatoką w otoczeniu majestatycznych gór. Oferuje 
komfortowe zakwaterowanie w luksusowych, prze-
stronnych willach z prywatnymi basenami i tarasem. 
Hotelowe restauracje zapraszają na wyśmienite da-
nia kuchni międzynarodowej, Fusion oraz na lokalne 
potrawy. Na specjalne okazje gorąco polecamy The 
Cave, gdzie w prawdziwej skale organizowane są ka-
meralne, romantyczne kolacje. Znakomite Six Senses 
SPA zaprasza m.in. na programy detoksykacyjne oraz 
nowoczesne terapie tlenowe. 

Najważniejsze udogodnienia: fantasyczne SPA, kids 
club, możliwość uprawiania sportów wodnych, orga-
nizacja wycieczek.

Przykładowa cena w terminie:
12.01. – 25.03.2016 

Zakwaterowanie w Hill Top Pool Villa  
za 7 noclegów od 3 250 $ / 1 os.
W cenie: śniadania i prywatny transfer  
z lotniska.
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An Lamh Ninh  
Van Bay Villas
Wietnam

Pięciogwiazdkowy, luksusowy hotel otoczony bujną 
zielenią lasów tropikalnych oraz malowniczym wido-
kiem na zatokę Ninh Van. Oferuje zakwaterowanie w 
komfortowych willach z prywatnymi basenami. Ho-
tel oddalony jest ok. 20 km od centrum miasta Nha 
Trang oraz około 60 minut drogi od lotniska. Dzięki 
doskonałej lokalizacji, zapewnia łatwy dostęp do naj-
ważniejszych atrakcji w mieście. An Lam Ninh Van Bay 
to wyjątkowe miejsce na spędzenie urlopu w niezwy-
kłym miejscu by uciec od dnia codziennego i poddać 
się błogiemu relaksowi.

Najważniejsze udogodnienia: basen bez krawędzi, 
wspaniałe SPA z szeroką ofertą masaży, wyśmienita 
restauracja; goście mogą korzystać z zajęć jogi, plaży 
oraz bezprzewodowego Internetu.

Przykładowa cena w terminie:
10.01. – 25.03.2016 

Zakwaterowanie w Lagoon Villa za 7 nocle-
gów od 2 300 $ / 1 os.
W cenie: śniadania i prywatny transfer  
z/na lotnisko

Fusion Maia Da Nang
Wietnam

Wspaniały luksusowy hotel położony w północno-
-wschodniej części Wietnamu w prowincji Da Nang. 
Fusion Maia leży nad piękną plażą, jedną z najpięk-
niejszych na świecie (wg rankingu magazynu Forbes). 
Oferuje swoim gościom luksusowe prywatne wille z 
jedną sypialnią zlokalizowane w pięknych zielonych 
ogrodach, SPA wille z dwiema sypialniami oraz wil-
le na plaży z trzema sypialniami. Każda willa posiada 
przestronne wnętrza, nowoczesne wyposażenie, wiele 
udogodnień oraz prywatny basen. Wspaniałe posiłki 
dopełniają wyjątkową atmosferę – można je spożywać 
w dowolnym miejscu i czasie, obsługa dba o to, by 
sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom. 

Najważniejsze udogodnienia: największe SPA w 
środkowym Wietnamie, kilka łaźni parowych, sauny, 
basen, biblioteka.

Przykładowa cena w terminie:
10.01. – 25.03.2016 

Zakwaterowanie w Pool Villa za 7 noclegów 
od 1 850 $ / 1 os.
W cenie: śniadania.
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Soneva Kiri 
Koh Kood, Tajlandia
Luksusowy hotel zlokalizowany w obszarze chronio-
nym Zatoki Tajlandzkiej, na wyspie Koh Kood, w po-
bliżu granicy z Kambodżą. Soneva Kiri leży na obsza-
rze 60 ha tropikalnej przyrody, wzdłuż piaszczystych 
plaż, otoczonych krystalicznie czystą wodą. Stanowi 
jedyny w swoim rodzaju resort z wyjątkową atmosfe-
rą, w którym przyświeca idea luksusowego powrotu 
do natury. Na komfortowe zakwaterowanie ośrodka 
składają się same wille z basenami. Soneva Kiri to ide-
alne miejsce na rodzinny wypoczynek – szereg udo-
godnień i możliwości sprawią, że powrócicie Państwo 
nie raz do tego wyjątkowego tropikalnego miejsca.

Najważniejsze udogodnienia: 3 restauracje, udo-
godnienia dla dzieci, szeroki wybór sportów wod-
nych, doskonałe hotelowe SPA oferujące najróżniej-
sze zabiegi dla ciała nie tylko dla dorosłych także dla 
dzieci! 

Przykładowa cena w terminie:
11.01. – 25.03.2016 

Zakwaterowanie w Cliff Pool Villa za 7 nocle-
gów od 7 900 $ / 1 os.
W cenie: śniadania.

Conrad 
Koh Samui, Tajlandia
Położony na tropikalnej wyspie Koh Samui stylowy 
hotel Conrad został nagrodzony między innymi za 
najlepsze SPA w Azji w 2013 roku oraz wyróżniony 
jako jeden z najlepszych hoteli w Tajlandii w 2014. 
Usytuowany na zacisznym południowo-zachodnim 
krańcu wyspy, Conrad Koh Samui obejmuje kompleks 
luksusowych willi z prywatnymi basenami, malowni-
czo rozrzuconymi na powierzchni 25 hektarów tro-
pikalnego ogrodu, z zapierającymi dech w piersiach 
panoramicznymi widokami na zatokę. Ma piękną 
prywatną plażę i pływające molo, z którego można 
podziwiać spektakularne zachody słońca.

Najważniejsze udogodnienia: dwupiętrowe SPA, 
w pełni wyposażona siłownia, zajęcia z jogi na świe-
żym powietrzu; The Turtle Kids Club; 5 lokali gastro-
nomicznych z prywatną winiarnią; możliwość zorga-
nizowania wycieczek – w pobliżu znajduje się m.in. 
ogród motyli oraz zoo z tygrysami.

Przykładowa cena w terminie:
7.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Ocean Pool Villa za 7 noc-
legów od 2 800 $ / 1 os.
W cenie śniadania.
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W Retreat
Koh Samui, Tajlandia
• Hotel położony w najlepszym 

miejscu na wyspie, w prawdziwie 
dziewiczym otoczeniu

• 74 eleganckie wille z prywatnymi 
basenami

• 6 restauracji i barów, nowoczesna 
siłownia, SPA

Cena 7 noclegów w Jungle Oasis Pool 
Villa od 3 150 $ / 1 os.*
W cenie śniadania oraz prywatny transfer 
z/na lotnisko

Phulay Bay, A Ritz 
Carlton Reserve
Krabi, Tajlandia
• Obsługa na światowym poziomie, 

rewelacyjna kuchnia (5 restauracji)
• 54 bajeczne wille z wnętrzami o 

tajskim wystroju, łóżka o szerokości 
4 m 

• Szeroka oferta atrakcji dla dorosłych 
i dzieci, a wśród nich mały słoń!

 

Cena 7 noclegów w Ocean Pavilion od 
2 450 $ / 1 os.*
W cenie śniadania

Rayavadee 
Krabi, Tajlandia
• Wielokrotnie nagradzany hotel 

otoczony trzema piaszczystymi 
plażami

• 98 przestronnych pawilonów oraz 4 
luksusowe wille 

• SPA, sauna, boiska do tenisa 
ziemnego i squasha, siłownia, 
możliwość uprawiania sportów 
wodnych 

Cena 7 noclegów w Deluxe Pavilion  
od 1 700 $ / 1 os.* 
W cenie śniadania

Anantara Phuket 
Villas
Phuket, Tajlandia
• Butikowy hotel położony przy Mai 

Khao – najdłuższej plaży na Phuket 
• 91 prywatnych willi z basenami 

(najmniejsza ma 180 m²)
• Anantara SPA, centrum fitness, 2 

korty tenisowe

Cena 7 noclegów w Pool Villa od 1 650 
$ / 1 os.*
W cenie śniadania

* Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)
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Casa de Campo
La Romana, Dominikana
Luksusowy kompleks golfowy, należący do The Leading 
Hotels of the World. Rajskie plaże i błękitne wody otacza-
jące La Romana oraz wiele atrakcji oferowanych przez 
hotel sprawia, że jest to wymarzone miejsce dla gości 
preferujących bardziej aktywny wypoczynek. Casa de 
Campo proponuje komfortowe zakwaterowanie w 185 
pokojach i apartamentach oraz w ekskluzywnych willach 
(od 3 do 7 sypialni) z prywatnymi basenami. Na czas ca-
łego pobytu do dyspozycji gości są 4-osobowe meleksy. 

Najważniejsze udogodnienia: 6 hotelowych restau-
racji; piękna piaszczysta plaża z Beach Clubem; klub 
jeździecki; trzy mistrzowskie pola golfowe; 13 kortów 
tenisowych w tym 10 oświetlonych; rewelacyjne SPA, 
nowocześnie wyposażona siłownia oraz centrum fitness; 
udogodnienia dla dzieci i młodzieży oraz fantastyczne 
centrum rozrywki; hotel dysponuje także heliportem 
oraz prywatną przystanią m.in. z centrum handlowym, 
klubem jachtowym oraz szkółką żeglarską.

Przykładowa cena w terminie:
7.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Elite Patio za 7 noclegów  
od 3 750$ / 1 os.  
W cenie: All Incusive.

Punta Palmera 
Cap Cana, Dominikana

Elegancki hotel położony w malowniczej nadmorskiej 
miejscowości z pięknymi widokami oraz z bezpośred-
nim dostępem do jednej z najlepszych plaż na Karaibach 
– Juanillo Beach. Oferuje zakwaterowanie w 192 prze-
stronnych i stylowo urządzonych apartamentach, sper-
sonalizowane usługi na najwyższym poziomie oraz wiele 
udogodnień. Hotel będzie prawdziwym rajem dla golfi-
stów: Punta Espada Golf w Cap Cana to pierwsze z trzech 
pól golfowych zaprojektowanych przez Jacka Nicklausa, 
najlepszego golfistę wszech czasów i jednego z najwybit-
niejszych projektantów pól golfowych na świecie.

Najważniejsze udogodnienia: piaszczysta plaża, szeroki 
wybór sportów wodnych, przejażdżki konne, parasailing; 
usługi prywatnego szefa kuchni, do wyboru kilka restau-
racji, Caletón Beach Club, bar, kawiarnia i dyskoteka; pięk-
ne ogrody, duży basen, sklep z pamiątkami oraz klub dla 
dzieci; bezpłatny bezprzewodowy Internet na terenie ca-
łego obiektu; w pobliżu hotelu znajduje się siłownia oraz 
salon piękności.  

Przykładowa cena w terminie:
7.01. – 25.03.2016

Zakwaterowanie w Jacuzzi Ocean View Suite za 7 
noclegów od 1 350$ / 1 os. 
W cenie: śniadania.
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Grand Velas 
Riviera Maya
Meksyk
• Luksusowy resort all-inclusive z 

dostępem do niebiańskiej plaży
• Przeogromny basen, bujne ogrody, 

SPA, strefa dla dzieci
• 3 całodzienne restauracje serwujące 

dania kuchni meksykańskiej oraz 
śródziemnomorskiej

Cena za 7 noclegów w Grand Pool 
Suite od 3 600 $ / 1 os.*

W cenie: All Inclusive. 

Fairmont 
Mayakoba
Meksyk
• 5 basenów, prywatny dostęp do 

plaży Playa del Carmen, 18-dołkowe 
pole golfowe

• Restauracje oferują dania z grilla, 
owoce morza, sushi 

• SPA Willow Stream – tradycyjne 
masaże i zabiegi kosmetyczne

 
Cena za 7 noclegów w Fairmont Room 
od 1 950 $ / 1 os.*

W cenie: All Inclusive.

Belmond Maroma 
Resort & SPA
Meksyk
• Hotel znajduje się w rankingu 100 

najlepszych hoteli i resortów świata
• Leży przy prywatnej, szerokiej i 

piaszczystej plaży 
• Do dyspozycji m.in. 3 baseny, Kinan 

SPA, centrum sportów wodnych

Cena za 7 noclegów w Ocean View 
Room od 3 750 $ / 1 os.*

W cenie: śniadania.

Rosewood 
Mayakoba
Meksyk
• Nowoczesny resort o niesamowitym 

designie 
• 3 baseny, SPA, siłownia, sauna, 

łaźnia parowa, 
• 3 doskonałe restauracje, klub dla 

dzieci oferujący osobny basen 

Cena za 7 noclegów w Lagoon Studio 
od 4 700 $ / 1 os.*

W cenie: śniadania.

* Przykładowe ceny w terminie 11.01. – 31.03.2016 (nie dotyczy Wielkanocy)
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Statki klasy Quantum - klasa sama w sobie...
Jest tylko jedno słowo, które idealnie opisuje naszą najnowszą klasę statków Quantum: 

WOW! Dwa nowe statki – Quantum of the Seas i Anthem of the Seas – oraz Oviation of 

the Seas, który wejdzie do służby w kwietniu przyszłego roku, to najnowocześniejsze 

i oszałamiające skalą inteligentnych rozwiązań technicznych statki wycieczkowe na 

świecie. Tutaj wakacje nabierają prawdziwego znaczenia. 

O klasie Quantum można powiedzieć wiele, ale trzeba 
ją zobaczyć – to między innymi nowocześnie 
zaprojektowane kabiny, zupełnie nowe rozwiązania 
technologiczne, przełomowe miejsca spotkań 
i najlepsza kuchnia. A to tylko namiastka tego, co 
znajdziecie na pokładzie. Zwerbowaliśmy najlepszych 
ekspertów w dziedzinie projektowania wnętrz, sportu 
i rekreacji oraz rozrywki do współpracy przy programie 
QuantumSMExperience Advisor, aby wykorzystać 
w pełni ich wiedzę i doświadczenie przy tworzeniu 
kabin, kluczowych udogodnień i niepowtarzalnych 
miejsc.

Czego możecie doświadczyć na naszych 
statkach?
RipCord by iFLY® – przedstawiamy pierwszy 
prawdziwy symulator skoków spadochronowych 
na morzu! Doświadcz dreszczyku emocji 
i podekscytowania z latania w specjalnej maszynie, 
pozwalającej na unoszenie się w powietrzu 
w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

North StarSM – doznaj uniesień (dosłownie 
i w przenośni) w wyjątkowej kapsule w kształcie 
klejnotu, która łagodnie wznosi się na wysokość  
91 metrów nad poziomem morza. Zapierający dech 
w piersiach, panoramiczny 360° widok na morze  
i ląd sprawia, że North Star SM to najbardziej 
oczekiwana atrakcja na statku.

SeaplexSM – największe dotychczas i przełomowe 
centrum rozrywki na morzu. W ciągu dnia goście 
mogą wziąć udział w zajęciach cyrkowych, nauczyć się 
latania na trapezie lub pograć w koszykówkę na 
pełnowymiarowym boisku. W ciągu nocy po raz 
pierwszy na morzu będą mogli pojeździć na gokartach 
lub rolkach przy muzyce puszczanej na żywo przez 
unoszącego się nad ziemią DJ’a.

Two70°SM – całkowicie nowe miejsce na statku, które 
ma szanse zostać nazwane ikoną klasy Quantum. 
W naturalny sposób łącząc technologię i rozrywkę  
ta jedyna w swoim rodzaju ogromna przestrzeń 
obiecuje transformację, jakiej jeszcze nie widziałeś. 
W ciągu dnia stanowi idealne miejsce do wypoczynku 

i relaksu z niebywałym 270° panoramicznym 
widokiem, nocą zaś staje się miejscem spektakularnych 
występów, pokazów światła i tętniącym życiem 
centrum rozrywki.

Nowocześnie zaprojektowane kabiny – przywitaj się ze 
swoim domem na czas rejsu i odkryj kabiny modułowe, 
specjalnie zaprojektowane dla całych rodzin i pierwsze 
na morzu kabiny z wirtualnym balkonem.

Rejsy Quantum, Anthem i Ovation of the Seas 

Przydatne informacje:
Cena za osobę, przy zakwaterowaniu 2 osób w kabinie. 
Cena zawiera: całodzienne wyżywienie, wybrane 
napoje bezalkoholowe, opłaty portowe i podatki, 
napiwki dla obsługi kabiny i restauracji głównej. 
Dodatkowo płatne: transfery lotnisko-port, port-
lotnisko, hotel przed/po rejsie. Cena może ulec 
zmianie. Cena zależy od terminu, kategorii kabiny, 
dostępności miejsc i liczby gości zakwaterowanych 
w jednej kabinie. 

Statki klasy Quantum zabiorą Ciebie i Twoich bliskich we wszystkie najciekawsze 

miejsca na świecie. Zwiedzisz z nami perły Azji, odpoczniesz na Karaibach i Bahamach, 

pozachwycasz się najpiękniejszymi miastami basenu Morza Śródziemnego. Oto rejsy, 

które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie:

QUANTUM OF THE SAES
25 – 30.12.15
ŚWIĘTA
25.12  Hong Kong, Chiny
26.12  Xiamen, Chiny
27.12  dzień na morzu
28.12  Okinawa (Naha), Japonia
29.12  dzień na morzu
30.12  Szanghaj (Baoshan), Chiny

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1015 €
kabina z oknem  od 1065 €
kabina z balkonem  od 1115 €
apartament  od 1525 €

SYLWESTER
30.12  Szanghaj, Chiny
31.12  dzień na morzu
01.01  Kumamoto, Japonia
02.01  Busan, Korea Pd
03.01  dzień na morzu
04.01  Szanghaj, Chiny

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 967 €
kabina z oknem  od 1497 €
kabina z balkonem  od 1117 €
apartament  od 1447 €

ANTHEM OF THE SEAS 
FERIE 2016
Karaiby
25.01 – 06.02.16
25.01  Cape Liberty, New Jersey
26.01  dzień na morzu
27.01  dzień na morzu
28.01  Labadee, Haiti
29.01  Falmouth, Jamajka 
30.01  George Town, Wielki Kajman

31.01  Costa Maya, Meksyk 
01.02  Roatan, Honduras 
02.02  Cozumel, Meksyk 
03.02  dzień na morzu
04.02  dzień na morzu
05.02  dzień na morzu
06.02  Cape Liberty, New Jersey 

Ceny:
kabina wewnętrzna od 1251 €
kabina z oknem  od 1611 €
kabina z balkonem  od 1769 €
apartament  od 3527 €

Bahamy
6 – 13.02.16
06.02  Cape Liberty, New Jersey
07.02  dzień na morzu
08.02   Orlando (Port Canaveral), Floryda
09.02  Nassau, Bahamy 
10.02  Cococay, Bahamy
11.02  dzień na morzu
12.02  dzień na morzu
13.02  Cape Liberty, New Jersey

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1023 €
kabina z oknem  od 1158 €
kabina z balkonem  od 1165 €
apartament  od 1810 €

OVATION OF THE SEAS 
(najnowszy statek klasy Qauntum, będzie 
wodowany wiosną 2016r. Pierwszy rejs 
dostępny dla naszych gości 22.04.16)

DŁUGI WEEKEND MAJOWY  
NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM
22 – 29.04.16
22.04   Southampton, Wielka Brytania
23.04  dzień na morzu

24.04  Gijon, Hiszpania
25.04  Bilbao, Hiszpania
26.04 dzień na morzu
27.04  Le Havre (Paryż), Francja 
28.04  Cherbourg, Francja 
29.04   Southampton, Wielka Brytania

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1323  €
kabina z oknem  od  1451 €
kabina z balkonem  od  1526 €
apartament  od 2253  €

03 – 10.05.16
03.05   Southampton, Wielka Brytania
04.05  dzień na morzu
05.05  Gijon, Hiszpania
06.05  Vigo, Hiszpania
07.05  dzień na morzu
08.05  Gibraltar, Wielka Brytania
09.05  dzień na morzu
10.05  Barcelona, Hiszpania

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1097  €
kabina z oknem  od  1180 €
kabina z balkonem  od 1420  €
apartament  od  2470 €

NOWOŚĆ 
Rejsy z Luxury Travel! 
Zapraszamy do rezerwacji 
pobytów na statkach jak i 
pobytów przed i po rejsach. 
22 392 60 16, 
ltm@luxurytravel.pl
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Rejsy Quantum, Anthem i Ovation of the Seas 

Przydatne informacje:
Cena za osobę, przy zakwaterowaniu 2 osób w kabinie. 
Cena zawiera: całodzienne wyżywienie, wybrane 
napoje bezalkoholowe, opłaty portowe i podatki, 
napiwki dla obsługi kabiny i restauracji głównej. 
Dodatkowo płatne: transfery lotnisko-port, port-
lotnisko, hotel przed/po rejsie. Cena może ulec 
zmianie. Cena zależy od terminu, kategorii kabiny, 
dostępności miejsc i liczby gości zakwaterowanych 
w jednej kabinie. 

Statki klasy Quantum zabiorą Ciebie i Twoich bliskich we wszystkie najciekawsze 

miejsca na świecie. Zwiedzisz z nami perły Azji, odpoczniesz na Karaibach i Bahamach, 

pozachwycasz się najpiękniejszymi miastami basenu Morza Śródziemnego. Oto rejsy, 

które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie:

QUANTUM OF THE SAES
25 – 30.12.15
ŚWIĘTA
25.12  Hong Kong, Chiny
26.12  Xiamen, Chiny
27.12  dzień na morzu
28.12  Okinawa (Naha), Japonia
29.12  dzień na morzu
30.12  Szanghaj (Baoshan), Chiny

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1015 €
kabina z oknem  od 1065 €
kabina z balkonem  od 1115 €
apartament  od 1525 €

SYLWESTER
30.12  Szanghaj, Chiny
31.12  dzień na morzu
01.01  Kumamoto, Japonia
02.01  Busan, Korea Pd
03.01  dzień na morzu
04.01  Szanghaj, Chiny

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 967 €
kabina z oknem  od 1497 €
kabina z balkonem  od 1117 €
apartament  od 1447 €

ANTHEM OF THE SEAS 
FERIE 2016
Karaiby
25.01 – 06.02.16
25.01  Cape Liberty, New Jersey
26.01  dzień na morzu
27.01  dzień na morzu
28.01  Labadee, Haiti
29.01  Falmouth, Jamajka 
30.01  George Town, Wielki Kajman

31.01  Costa Maya, Meksyk 
01.02  Roatan, Honduras 
02.02  Cozumel, Meksyk 
03.02  dzień na morzu
04.02  dzień na morzu
05.02  dzień na morzu
06.02  Cape Liberty, New Jersey 

Ceny:
kabina wewnętrzna od 1251 €
kabina z oknem  od 1611 €
kabina z balkonem  od 1769 €
apartament  od 3527 €

Bahamy
6 – 13.02.16
06.02  Cape Liberty, New Jersey
07.02  dzień na morzu
08.02   Orlando (Port Canaveral), Floryda
09.02  Nassau, Bahamy 
10.02  Cococay, Bahamy
11.02  dzień na morzu
12.02  dzień na morzu
13.02  Cape Liberty, New Jersey

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1023 €
kabina z oknem  od 1158 €
kabina z balkonem  od 1165 €
apartament  od 1810 €

OVATION OF THE SEAS 
(najnowszy statek klasy Qauntum, będzie 
wodowany wiosną 2016r. Pierwszy rejs 
dostępny dla naszych gości 22.04.16)

DŁUGI WEEKEND MAJOWY  
NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM
22 – 29.04.16
22.04   Southampton, Wielka Brytania
23.04  dzień na morzu

24.04  Gijon, Hiszpania
25.04  Bilbao, Hiszpania
26.04 dzień na morzu
27.04  Le Havre (Paryż), Francja 
28.04  Cherbourg, Francja 
29.04   Southampton, Wielka Brytania

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1323  €
kabina z oknem  od  1451 €
kabina z balkonem  od  1526 €
apartament  od 2253  €

03 – 10.05.16
03.05   Southampton, Wielka Brytania
04.05  dzień na morzu
05.05  Gijon, Hiszpania
06.05  Vigo, Hiszpania
07.05  dzień na morzu
08.05  Gibraltar, Wielka Brytania
09.05  dzień na morzu
10.05  Barcelona, Hiszpania

Ceny:
kabina wewnętrzna  od 1097  €
kabina z oknem  od  1180 €
kabina z balkonem  od 1420  €
apartament  od  2470 €

NOWOŚĆ 
Rejsy z Luxury Travel! 
Zapraszamy do rezerwacji 
pobytów na statkach jak i 
pobytów przed i po rejsach. 
22 392 60 16, 
ltm@luxurytravel.pl
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Luxury Travel Management sp. z o.o. posiada LICENCJĘ NR 756 dla organizatorów 
turystyki wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ 

Signal Iduna o nr M 204360 na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł, czyli umowę 
ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych 

przez klientów za imprezę turystyczną. Ceny zamieszczone w niniejszym katalogu  
są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Luxury Travel.

LUXURY  TRAVEL
ul. Hoża 50/23, 00-682 Warszawa 

Tel: 22 392 60 16/19 
Kom: 509 601 246

ltm@luxurytravel.pl * www.luxurytravel.pl

SAFARI ŻYCIA Z LUXURY TRAVEL
Nasi doświadczeni agenci przygotują dla Państwa 

wyjątkowe wyprawy na najwyższym poziomie! 

•	 RPA
•	 Botswana
•	 Kenia
•	 Mozambik
•	 Namibia
•	 Tanzania & Zanzibar
•	 Uganda
•	  Zambia 

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY!


