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Specjalista turystyki luksusowej



Szanowni Państwo i Drodzy Podróżni, 
Wakacje to czas wyjatkowy aby spędzić go z najbliższym nam osobami. 
To także jedna z największych przyjemności w życiu, jeśli są właściwie dobrane 
i zaplanowane. Biuro Luxury Travel szczyci się gronem ponad 90% powracających 
Klientów, którzy polecają nas też dalej swoim bliskim i znajomym.

GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY na luksusowe hotele z oferty Luxury Travel. 
Lepsze niż  bezpośrednio z hotelu czy innych, zagranicznych biur podróży, także 
operatorów internetowych jak hrs czy booking.com

Klienci Luxury Travel otrzymują wiele wyjątkowych benefitów, takich jak:
-  VIP asysta i powitanie na lotnisku;
-  darmowe transfery standardowe bądź limuzyną;
-  pakiety VIP na powitanie: wino, szampan, kosz owoców, kwiaty, drinki i przekąski;
-  darmowe romantyczne kolacje lub posiłki-niespodzianki;
-  zniżki za wcześniejsze rezerwacje i promocje darmowych obiadów lub kolacji;
-  wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie bez dopłaty;
-  darmowy upgrade do następnej kategorii pokoju lub apartamentu;
-  zniżka do 40% na pobyty i specjalne oferty na długie pobyty w hotelach
-  darmowe zabiegi SPA, lekcje golfa i inne atrakcje.

* Niektóre korzyści  zależą od dostępności zakwaterowania
* Może być wymagany minimalny pobyt, aby uzyskać pewne benefity

Biuro posiada licencję Nr 756 dla organizatorów turystyki oraz polisę 
ubezpieczeniową o Nr M206153 na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł

Mandarin Oriental
Bodrum, Turcja

Znajdujący się przy samym wybrzeżu w pobliżu 
historycznego miasta Göltürkbükü i grobowca 
Mauzolosa, uznanego za jeden z siedmiu cudów 
świata starożytnego, hotel Mandarin Oriental 
Bodrum oferuje swoim gościom prawdziwą, 
śródziemnomorską idyllę. Urokliwie położony 
w zatoce Paradise Bay, ten oszałamiający resort 
z widokiem na Morze Egejskie to miejsce, gdzie 
spełniają się marzenia. 

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



Boutique Hotel Alhambra
Lošinj, Chorwacja
Najelegantszy hotel na wyspie Lošinj, otoczony sosnami, palmami i krystalicznie 
czystą wodą zatoki Čikat. Alhambra to wyrafinowany, 5* hotel mieszczący się 
w ponad 100-letniej willi w austro-węgierskim stylu. Zapewnia gościom komfortowe 
udogodnienia i najlepszą obsługę.

Najważniejsze udogodnienia: stylowy lounge bar, wspaniała restauracja, piwniczka z 
wybornymi winami; basen z podgrzewaną wodą morską, prywatna plaża, SPA z sauną 
fińską i łaźnią turecką, darmowe Wi-Fi.

Zakwaterowanie w Deluxe Sea View Room
7 noclegów od 1250 € / 1 os. W cenie śniadania. 

Hotel Bellevue
Lošinj, Chorwacja
Hotel położony malowniczo pośród lasu sosnowego, kilka kroków od krystalicznie 
czystego morza. Oferuje zakwaterowanie w pokojach typu superior i deluxe oraz 
unikatowych, luksusowych apartamentach. Posiłki, przygotowywane przez światowej 
klasy szefów kuchni, zawierają najwyższej jakości przysmaki z lokalnych produktów. 

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża; baseny wypełnione morską wodą; 
taras; możliwość uprawiania sportów na świeżym powietrzu; eleganckie SPA oferujące 
zabiegi na twarz i ciało; sale konferencyjne; darmowe Wi-Fi.

Zakwaterowanie w Superior Sea Side 
7 noclegów od 780 € / 1 os. W cenie śniadania. 

Przykładowa cena w terminie: 1.05 – 31.10.2016

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Upgrade do wyższej kategorii pokoju i early check in / late check out (w zależności od dostępności) oraz VIP pakiet powitalny (butelka wina oraz praliny).
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The Ritz-Carlton, Abama
Guía de Isora, Teneryfa

Rewelacyjny ośrodek, przypominający piękną zieloną 
oazę, z luksusowym i elegancko urządzonym kompleksem 
hotelowym o ciekawej architekturze, otoczonym licznymi 
basenami. The Ritz-Carlton Abama to 5* hotel oferujący 
komfortowe zakwaterowanie w budynku głównym, 
tzw. Cytadeli (321 pokoi i apartamentów), oraz 148 
ekskluzywnych pokojach oraz apartamentach w części 
Tagor Villas przeznaczonej tylko dla dorosłych, co 
zapewnia gościom ciszę i spokój. Hotel gwarantuje 
niezapomniane doznania kulinarne w 12 restauracjach 
i barach, na czele z restauracją Martina Berasategui 
nagrodzoną dwiema gwiazdkami Michelin i restauracją 
japońską Kabuki, z jedną gwiazdką Michelin. Abama jest 
laureatem wielu prestiżowych nagród: dwie gwiazdki 
Michelin, najlepszy luksusowy resort SPA (2014), znalazł 
się też na listach magazynu „Condé Nast Traveller” 100 
najlepszych hoteli na świecie oraz najlepszych ośrodków 
w Hiszpanii

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywna plaża, 7 ba-
senów, w tym basen zarezerwowany wyłącznie dla osób 
dorosłych, 2500 m² SPA, centrum fitness, butiki, pole 
golfowe, akademia tenisa, klub dla dzieci.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w pokoju z widokiem na ocean 
7 noclegów od 1300 € / 1 os.
W cenie śniadania i prywatny transfer
z/na lotnisko w Reina Sofia. 

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Early check in / late check out 
(w zależności od dostępności) oraz 1 voucher 
ze wstępem do SPA (bez zabiegów) dla 
każdego gościa podczas pobytu.
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Pine Cliffs,  
a Luxury Collection Resort
Albufeira, Algarve, Portugalia

Algarve jest najbardziej znanym na świecie regionem 
Portugalii, głównie za sprawą klimatu i pięknych 
klifowych plaż. Elegancki gruntownie odrestaurowany 
hotel Pine Cliff wznosi się na szczycie klifu nad Oceanem 
Atlantyckim, skąd rozpościerają się widoki na pole 
golfowe i zadbane pachnące ogrody. Szeroka, piaszczysta 
plaża znajduje się zaledwie kilka kroków od hotelu. Na 
terenie hotelu znajduje się też 7 luksusowych willi z 4 
sypialniami. Wyposażono je w prywatne baseny i małe 
baseniki dla dzieci, tarasy, barbeque, prywatne ogrody 
z leżakami oraz salony z kominkiem. Gościom zajmującym 
wille zapewniono 24-godzinny room service, sprzątnie 
oraz dostęp do wszystkich udogodnień hotelowych. Hotel 
przeznaczony jest na rodzinne wakacje, zapewniając 
szeroki wybór atrakcji dla gości w każdym wieku.

Najważniejsze udogodnienia: szeroka piaszczysta plaża 
z prywatnym zejściem, 9 restauracji i 2 bary, znane 
pole golfowe, pole golfowe, 5 kortów tenisowych wraz 
z akademią, baseny, zabiegi SPA, klub dla dzieci.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w apartamencie z 1 sypialnią 
7 noclegów od 990 € / 1 os.
W cenie śniadania i prywatny transfer  
z/na lotnisko w Faro. 

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Early check-in & check-out 
(w  zależności od dostępności), wstęp do 
Pine Cliffs Active health club (z siłownią, 
podgrzewanym krytym basenem, jacuzzi), pół 
butelki wina Porto.
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Uroki Magicznej Portugalii
15 dni / 14 nocy

Portugalia to ojczyzna ludzi, którzy doceniają urok 
prostych przyjemności. Spacerując labiryntem 
wąskich uliczek po misternie ułożonych ozdobnych 
chodnikach i podziwiając piękne kompozycje 
z  ceramicznych płytek azulejos, natknąć się można 
niespodziewanie na cytrynowe i pomarańczowe 
drzewka lub usłyszeć niosącą się nad miastem tęskną 
melodię fado.

Dzień 1. Lizbona
Przylot do Lizbony i przejazd do hotelu The 
Oitavos, położonego w Cascais, na 4 noce. Reszta 
dnia przeznaczona na odpoczynek. Zachęcamy 
do skorzystania ze znakomitego hotelowego SPA lub 
spaceru brzegiem morza. Na kolację rekomendujemy 
doskonałą restaurację hotelową Ipsylon Restaurant 
& Bar.

Dzień 2. Lizbona
Całodniowa prywatna wycieczka po stolicy Portugalii. 
Zaczniemy od wizyty w Baixa (Dolnym Mieście) − 
centrum handlowym i finansowym. Następnie goście 
zobaczą najstarszą i najbardziej charakterystyczną 
dzielnicę Alfamę, a po przerwie na lunch zwiedzą 
Zamek św. Jerzego oraz dawną dzielnicę portową 
Belém. Dwa najważniejsze zabytki wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to klasztor 
Hieronimitów (pełniący funkcję portugalskiego 
panteonu, pochowano w nim samego Vasco da Gamę) 
i wieża Belém. Następnie przejazd do restauracji 
z muzyką fado i wizyta w słynnym Oceanarium.

Dzień 3. Sintra − Cascais
Całodzienne zwiedzanie okolic Lizbony. Droga 
do Sintry prowadzi przez malownicze, górzyste 
tereny, w oddali widać ocean. Goście zwiedzą Pałac 
Pena wpisany na listę UNESCO oraz stare miasto 
z  mnóstwem sklepików i tradycyjnych cukierni. Po 
przerwie na lunch przejazd do najdalej wysuniętego 
na zachód punktu Europy – Cabo da Roca, a następnie 
wybrzeżem − do Cascais, niegdyś wioski rybackiej, 

dziś znanego kurortu. Goście dotrą do Estoril, 
gdzie przespacerują się po ogrodach największego 
w  Europie kasyna Casino Estoril. Po wycieczce 
przejazd do wybranej restauracji w Cascais lub 
powrót do hotelu. 

Dzień 4. Lizbona
Półdniowa wycieczka w południowe rejony Lizbony. 
W  słynnej mleczarni goście poznają sposoby 
produkcji i skosztują znakomitego sera Azeitao. 
Odwiedzą też warsztaty wytwarzające słynne płytki 
ceramiczne i będą mieli okazję własnoręcznie 
ozdobić kafelek. Następnie w winnicy José Maria 
da  Fonseca spróbują wspaniałych czerwonych win. 
Po południu czas wolny.

Dzień 5. Lizbona − Porto
W drodze do Porto krótkie przystanki w Obidos 
i Nazare. Obidos to urocze średniowieczne miasteczko, 
nadal otoczone murami, z pięknymi bielonymi 
domami z kolorowymi wykończeniami. W  Nazare, 
jednej z najbardziej znanych wiosek rybackich 
w Portugalii. goście zjedzą wspaniały posiłek 
ze  świeżych z ryb i owoców morza. Po  przyjeździe 
do Porto zakwaterowanie w The Yeatman Hotel.

Dzień 6. Porto i Guimaraes
W Porto goście zwiedzą kościół Świętego Franciszka, 
Pałac Stock Exchange i winiarnię Ferreira, gdzie 
poznają tajemnicę produkcji oraz przechowywania 
ogromnie cenionego na świecie trunku, a także 
wezmą udział w jego degustacji. Następnie czas 
wolny na obiad i wizyta w pełnym zabytków 
Guimarães. 

Dzień 7. Porto
Całodniowa wycieczka do doliny Douro – jednego 
z najpiękniejszych miejsc w Portugalii, z łagodnymi 
wzgórzami, pięknymi winnicami na zboczach 
i  oczywiście wspaniałym winem. Po przyjeździe 
do   inhão goście popłyną w rejs rzeką Douro 
(prywatny rejs za dodatkową opłatą). Później 
odwiedzą najsłynniejszych producentów win porto 
i douro – Quinta de Marrocos. Po spacerze po winnicy 
zostaną zaproszeni na piknik. Kolejnym punktem 
będzie obejrzenie winiarni i oczywiście degustacja. 



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

Dzień 8. Porto
Dzień wolny w Porto. Polecamy kilka ciekawych miejsc, m.in. ulicę Santa 
Catarina – najsłynniejszy deptak w Porto, Mercado do Bolhão – targ, gdzie 
można kupić wiele typowych portugalskich produktów, ale także poczuć 
klimat miasta. Majestic Café to najsłynniejsza kawiarnia w Porto, do której 
warto wstąpić na smaczną kawę, ale także by podziwiać jej architekturę. 
Dawniej była miejscem spotkań artystów i pisarzy. Została uznana za jedną 
z 10 najpiękniejszych kawiarni na świecie! Z kolei Livraria Lello to jedna 
z najpiękniejszych na świecie bibliotek, zbudowana w XIX wieku w stylu 
neogotyckim.

Dzień 9. Porto − Madera
Przejazd na lotnisko w Porto i lot na Maderę. Po przylocie prywatny przejazd 
z lotniska do hotelu, reszta dnia przeznaczona na odpoczynek.

Dzień 10. Madera: Porto Moniz
Całodniowa prywatna wycieczka po Maderze Zachodniej (Porto Moniz). 
Goście odwiedzą m.in. miasto Câmara de Lobos, Cabo Girão – jeden 
z najwyższych klifów w Europie (589 m). Kolejne punkty to Serra de Água, 
Encumeada, las Laurisilva i rejs do Porto Moniz, gdzie goście zjedzą lunch 
(obiad na własny koszt). Powrót do hotelu. 

Dzień 11. Madera
Półdniowa wycieczka po mieście Funchal. Rozpocznie się na rynku 
Lavradores, gdzie znajduje się właściwie wszystko, począwszy od kwiatów 
przez warzywa, owoce i przeróżne gatunki ryb. Goście zwiedzą również 
zabytkowe centrum miasta oraz kościół Matki Bożej Monte, gdzie można 
wjechać kolejką linową (opcja dodatkowo płatna). Po południu czas wolny.

Dzień 12.−13. Madera
Dni przeznaczone na wypoczynek i korzystanie z udogodnień hotelowych.

Dzień 14. Madera
Całodniowa wyprawa do obserwatorium delfinów oraz do doliny Nun’s. 
Goście będą mieli okazję obserwować delfiny i wieloryby w towarzystwie 
biologa morskiego. Obserwacja odbywa się w dwóch etapach: na lądzie − 
z punktu obserwacyjnego, oraz ze statków przystosowanych do tego celu. 
Chętni mogą również pływać z delfinami! Po wycieczce kierowca zabierze 
gości do hotelu, aby mogli się przebrać. Po południu z przewodnikiem 
pojadą do Eira do Serrado, skąd rozciąga się piękny widok na dolinę Nun’s. 
Miejsce to jest znane także ze znakomitego likieru wiśniowego oraz ciasta 
kasztanowego.

Dzień 15. Madera − Lizbona
Przejazd na lotnisko i powrót do Polski. 

Cena imprezy zależy od liczby uczestników, terminu wyjazdu oraz 
dostępności hoteli.
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Perły Sycylii
6 dni / 5 nocy

Największa wyspa na Morzu Śródziemnym, 
którą charakteryzuje górzysty krajobraz, rozległe 
malownicze równiny oraz długie wybrzeże z plażami. 
Zamieszkana od ponad 3000 lat, była w rękach 
różnych władców, a każdy kolejny pozostawiał 
tu swój ślad. Wschodnia Sycylia jest idealna do 
wypoczynku w otoczeniu przyrody i zabytków, warto 
poznać jej tradycje, posmakować wspaniałych win 
i wyśmienitych potraw. 

Dzień 1. Katania
Po przylocie do Katanii prywatny przejazd 
do  luksusowego hotelu The Ashbee w Taorminie. 
Zakwaterowanie na 5 noclegów ze śniadaniami. 

Dzień 2. Etna
Na ten dzień zaplanowano wspaniałą prywatną 
wycieczkę z polskojęzycznym przewodnikiem. 
Po  śniadaniu kierowca zabierze gości na Etnę, 
największy aktywny wulkan w Europie. Popioły 
wulkaniczne są niezwykle urodzajne, dlatego 
na stokach góry znajduje się wiele plantacji 
pomarańczowych i cytrynowych oraz winnic. 

Następnie czeka gości niezwykła podróż „winem 
płynąca” do najlepszych winnic Etny: Graci, 
Passopisciaro, Russo, słynące z czerwonych win. 
Wycieczka obejmuje zwiedzanie winnic z degustacją 
oraz specjalną ucztę − obiad w restauracji 
Palmento, w której serwowane są wyjątkowe dania, 
przygotowywane ze świeżych sycylijskich produktów. 
Po lunchu przewodnik pokaże gościom urocze wioski 
w pobliżu Etny (Aci Trezza, Aci Castello, Adrano, 
Bronte, Zafferana Etnea).

Dzień 3. Caltagirone
W towarzystwie osobistego kierowcy oraz polskiego 
przewodnika goście udadzą się do miasteczka 
Caltagirone. Po drodze postój w pobliżu Piazza 
Armerina i zwiedzanie Villa del Casale, która jest

jednym z najciekawszych zabytków Sycylii. Przed 
obiadem spacer urokliwymi uliczkami Caltagirone. 
Lunch w wyjątkowym miejscu, jakim jest niewątpliwie 
restauracja Coria, polecana także przez przewodniki 
Michelin. Następnie czas wolny. 

Dzień 4. Syrakuzy
Po śniadaniu prywatna wycieczka do Syrakuz. 
W V wieku p.n.e. Syrakuzy uważano za najpiękniejsze, 
najbogatsze i najludniejsze miasto wyspy (około 
200 tys. mieszkańców), z dwoma portami (handlowym 
i wojennym), które zapewniały panowanie nad 
wschodnią częścią Sycylii. Cyceron opisał je jako 
„największe greckie miasto i  najpiękniejsze 
ze  wszystkich”. Później stały się częścią 
Republiki Rzymskiej i Cesarstwa Bizantyjskiego. 
Ze  względu na cenne zabytki Syrakuzy wpisane 
są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Na obiad polecamy restaurację Porta Marina, 
mieszczącą się w XV-wiecznej kamienicy na jednej 
z wąskich uliczek średniowiecznej dzielnicy 
na wysepce Ortygia. Serwuje znakomite dania 
stanowiące połączenie tradycji z wyrafinowaną 
kuchnią nowoczesną. Goście zwiedzą także 
park archeologiczny z ruinami świątyni i teatru 
oraz kamieniołomem, ze względu na niezwykłą 
akustykę zwanym Uchem Dionizosa. Będzie czas 
na odwiedzenie wspaniałych butików i zakupy.

Dzień 5. Taormina
Półdniowa prywatna wycieczka po Taorminie, 
perle Sycylii, jednym z najbardziej popularnych 
ośrodków wypoczynkowych na wyspie. Miasteczko 
urzeka malowniczym położeniem na wzgórzu, 
pięknymi placami, urokliwymi uliczkami, wonnymi 
ogrodami i wspaniałymi widokami na morze i góry. 
Do najważniejszych zabytków Taorminy należy 
dobrze zachowany teatr grecki oraz położony nad 
miastem zamek. Po południu czas wolny na dalsze 
zwiedzanie i zakupy w eleganckich butikach.

Dzień 6. Katania
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko 
do Katanii.

Cena imprezy zależy od liczby uczestników, terminu 
wyjazdu oraz dostępności hoteli.



Capri Palace  
Hotel & SPA
Capri, Włochy

• Luksusowe pokoje I apartamenty 
urządzone w stylu śródziemno-
morskim.

• Piwniczka z bogatą kolekcją 
najlepszych włoskich win; Beach 
Club „Il Riccio”.

Zakwaterowanie w Classic Room 
7 noclegów od 1300 € / 1 os. 
W cenie śniadania.

Villa 
Marina Capri
Capri, Włochy

• Eleganckie pokoje i apartamenty ze 
wspaniałym widokiem na wyspę.

• Centrum odnowy biologicznej, 
Stai SPA z sauną, łaźnią turecką 
i basenem bez krawędzi.

Zakwaterowanie w Deluxe Room 
7 noclegów od 1100 € / 1 os. 
W cenie śniadania.

Cesar Augustus
Capri, Włochy

• Elegancki hotel oferujący 
widoki na Wezuwiusz i Zatokę 
Neapolitańską.

• Panoramiczny basen, przestronne 
pokoje i apartamenty, doskonała 
restauracja.

Zakwaterowanie w pokoju  
typu Classic  
7 noclegów od 1050 € / 1 os. 
W cenie śniadania

Punta Tragara
Capri, Włochy

• Wyrzeźbiony w skale hotel oferuje 
spektakularne widoki. 

• Restauracja Monzu serwuje 
wyborne dania kuchni śródziem-
nomorskiej.

Zakwaterowanie  
w Prestige Garden View 
7 noclegów od 1400 € / 1 os. 
W cenie śniadania.
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Chia Laguna
Sardynia, Włochy

Idealne miejsce, w którym można odpocząć od tłumu 
i przyjemnie spędzić czas. Jest szczególnie atrakcyjne dla 
dzieci, zaspokoi oczekiwania rodzin pragnących spędzić 
urlop aktywnie – na plaży, w basenie czy uprawiając 
sporty. Pachnące ogrody z wieloma gatunkami drzew, 
kwiatów, rozkwitającymi krzewami wokół budynków 
i  ścieżek. Chia Laguna oferuje zakwaterowanie w 
hotelach: Laguna, Spazio Oasi i Village. W hotelu Laguna 
powstały 2 nowe eleganckie apartamenty zapewniające 
wypoczynek na najwyższym poziomie (Luxury Panorama 
Suite o  powierzchni 140 m² i  prywatnym jacuzzi oraz 
Natural Prestige Suite o 80m²).

Najważniejsze udogodnienia: 9 restauracji, w tym  res-
tauracja dla dzieci, Luna Club z eleganckim barem, 
restauracją, pizzerią oraz dyskoteką, wypożyczalnia 
rowerów, kids club, nowe luksusowe SPA, sala do ćwiczeń, 
korty tenisowe, 4 baseny na zewnątrz, basen dla dzieci, 
możliwość uprawiania różnych sportów, m.in. siatkówki 
na plaży, jazdy konnej, trekkingu, sportów wodnych, 
w tym nurkowania (własne diving centre). 

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w pokoju typu Superior
7 noclegów od 2100 €  / 1 os
W cenie śniadania i kolacje oraz prywatny 
transfer z/na lotnisko w Cagliari.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Early check in / check out, (w zależ-
ności od dostępności), VIP pakiet powitalny 
(butelka wina i kosz owoców), dodatkowo dla 
gości Hotelu Laguna 1x zabieg Bioaquam 
circuit podczas pobytu.
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Castello di Velona Resort, 
Thermal SPA & Winery
Montalcino, Włochy

Ulokowany między Val d’Orcia, krainą wpisaną na  Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, w sercu Toskanii, 
a górą Amiata, Castello di Velona Resort to wielowiekowa 
rezydencja oferująca gościom unikalne doznania. Zamek 
Velona powstał jako forteca obronna w XI wieku. 46 
pokojów i apartamentów, podzielonych na 2 typy: Castle 
(umieszczone w starej części zamku, w której zachowano 
oryginalną strukturę, w tym terakotowe płytki na 
podłodze, sklepienia i belki) oraz Sunset (ulokowane 
w nowym skrzydle zamku, elegancko udekorowane 
w nowoczesnym stylu). Do dyspozycji gości jest 
restauracja Settimo Senso, której Szef kuchni proponuje 
wyrafinowane, choć inspirowane toskańskimi tradycjami 
kulinarnymi, dania a także 2 bary - Velona Lounge Bar 
gdzie serwowane są małe przekąski, dania lunchowe i 
fantazyjne koktajle oraz Pool Bar.

Najważniejsze udogodnienia: 2 baseny na świeżym 
powietrzu i 2 zadaszone z Jacuzzi - wszystkie z pięknym 
widokiem na Val d’Orcia. Woda, tryskająca ze źródła 
w górze Amiata, jest głównym naturalnym elementem Oli 
SPA, o powierzchni 1500 m² z 5 kabinami zabiegowymi, 
2 łaźniami tureckimi i sauną.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w pokoju  
z widokiem na ocean 
7 noclegów od 1950 €  / 1 os.
W cenie śniadania. 

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP welcome.



Daios Cove Luxury Resort & Villas
Kreta, Grecja

Hotel położony w uroczej zatoce, na północnym wybrzeżu 
Krety. Zapewnia komfortowe zakwaterowanie - większość 
apartamentów ma prywatne baseny. Przy samym morzu 
znajdują się wspaniałe wille z 1, 2 lub 3 sypialniami i 
specjalną VIP obsługą oraz udogodnieniami dla dzieci, 
m.in. łóżeczkami, podgrzewaczami do butelek oraz 
basenami chronionymi płotkami.  

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje, 2 bary, 
w  tym beach bar, baseny ze świeżą wodą morską, 
prywatna piaszczysta plaża z leżakami i  parasolami, 
SPA, sauna fińska, siłownia, joga, pilates, korty tenisowe; 
klubik dla dzieci, klub dla nastolatków; sporty wodne.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w Deluxe Sea View
7 noclegów od 1200 € / 1os
W cenie śniadania.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Early check in / late check out 
(w zależności od dostępności), 1 wstęp do SPA 
(wet area facilities) dla każdego gościa, kwota 
50 € do wykorzystania podczas pobytu na 
rezerwację.

Porto Zante Villas & SPA
Zakinthos, Grecja

Wznoszący się majestatycznie na piaszczystej plaży, 
w ustronnej zatoczce, Porto Zante to 8 luksusowych willi, 
w których goście cieszą się nieskrępowaną prywatnością 
oraz wyjątkową obsługą. Wszystkie wnętrza udekorowano 
malowidłami uznanych greckich artystów, a specjalnie 
dobrane meble pochodzą z prestiżowej kolekcji Armani 
Casa. 

Najważniejsze udogodnienia: odosobniona prywatna 
plaża, SPA przy morzu z talasoterapią, siłownia; możliwość 
jazdy konno, nurkowania oraz zorganizowania rejsu 
do  znanej na całym świecie Zatoki Wraku i Błękitnych 
Jaskiń.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w Deluxe SPA Villa
7 noclegów od 4300 € / 1 os.
W cenie śniadania i prywatny transfer  
z/na lotnisko. 

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Powitalna butelka szampana, 2 za-
biegi SPA na rezerwację, 3 godzinna opieka 
nad dziećmi, 15% zniżki na zajęcia sportowe 
i na wycieczki.
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Elounda Gulf Villas & Suites
Kreta, Grecja

Luksusowa rodzinna posiadłość położona nad zatoką 
Mirabello, należąca do prestiżowego Small Luxury 
Hotels of The World stanowiąca idealne miejsce dla 
osób poszukujących kameralnej atmosfery. Elounda Gulf 
Villas & Suites został stworzony z myślą o najbardziej 
wymagających klientach, którzy pragną komfortu, obsługi 
na najwyższym poziomie, ale także poczucia domowego 
spokoju. Hotel posiada jedynie 10 indywidualnie 
zaprojektowanych apartamentów oraz 18 luksusowych 
willi – wszystkie zostały inaczej urządzone i posiadają 
szereg udogodnień takich jak basen, jacuzzi, sauna, 
taras, w pełni wyposażona kuchnia czy bezprzewodowy 
Internet. Hotel charakteryzuje się dbałością o szczegóły, 
dlatego w każdym pokoju goście poczują się niezwykle 
przytulnie.

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje, prywatna 
plaża - bezpłatny transfer do prywatnego klubu 
plażowego; eleganckie SPA; na życzenie gości opiekunka 
dla dzieci, prywatne masaże w willi czy usługi prywatnego 
kucharza;

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w apartamencie  
z widokiem na morze
7 noclegów od 990 € / 1 os.

W cenie śniadania. 

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Early check in / late check out 
(w zależności od dostępności), VIP pakiet 
powitalny (butelka wina oraz talerz owoców) 
oraz wycieczka tradycyjną łodzią na wyspę 
Spinalonga.
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Domes of Elounda,  
Autograph Collection
Kreta, Grecja

Fantastyczny ośrodek willowy Domes of Elounda, 
rozciąga się na się 10 akrach mocno osłonecznionego 
brzegu Krety. Zapewnia niezapomniany wypoczynek 
w oazie luksusu w samym sercu wyspy. Składa się z 80 
apartamentów, 4 willi oraz części Residence. Wszystkie 
pomieszczenia umeblowane są ręcznie wykonanymi 
dziełami sztuki sławnych projektantów, dla których 
inspiracją były średniowieczne zabytki wyspy Spinaloga 
oraz tradycja Bizantium. 3 rewelacyjne restauracje 
zapewniają prawdziwą kulinarną przygogę oferując 
wyborne dania kuchni greckiej i śródziemnomorskiej. Na 
lekkie przekąski czy koktajl polecamy bar Grand Domes 
z muzyką na żywo lub Spina Bar, gdzie pod naturalną 
kopułą nieba i gwiazd można słuchać jazzu.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna piaszczysta 
plaża, klub dla dzieci z bogatym programem zajęć, 
eleganckie SPA z jacuzzi, podgrzewanym krytym 
basenem, sauną, łaźnią parową, siłownią, 4 pokojami 
zabiegowymi oraz salonem fryzjerskim; podświetlany 
kort tenisowy, narty wodne, windsurfing, nurkowanie, 
żeglarstwo, rowery wodne. 

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w Premium Suite Sea View
7 noclegów od 990 € / 1 os.*
W cenie śniadania i kolacje

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



Sani Asteria Suites
Chalkidiki, Grecja

Luksusowy, kameralny hotel położony przy prywatnej 
piaszczystej plaży obmywanej turkusowymi wodami  
Morza Egejskiego oferuje zakwaterowanie tylko w 
57 eleganckich apartmentach. Wszystkie posiadają 
marmurowe łazienki oraz przestronne, umeblowane 
tarasy z pięknym widokiem, idealne na romantyczną 
kolację przy świecach. O kulinarne doświadczenia dbają 
szefowie kuchni nagrodzeni gwiazdkami przewodnika 
Michelin, oferując wyrafinowane i wyborne dania. 

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne prywatne 
plaże, SPA, centrum sportowe (5 boisk do piłki nożnej, 
6 kortów tenisowych), klub dla dzieci i osobny dla 
nastolatków, akademia piłki nożnej dla dzieci, możliwość 
uprawiania licznych sportów wodnych, centrum nurkowe, 
park wodny.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w Junior Suite 
7 noclegów od 1150 €  / 1 os.
W cenie śniadania i prywatny transfer z/na 
lotnisko z Salonik

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Pakiet powitalny.

Porto Sani Village & SPA
Chalkidiki, Grecja

Nowoczesny i elegancki hotel zlokalizowany blisko 
portu Sani Marina, oferuje luksusowe zakwaterowanie 
w łącznie 109 apartamanetach. 3 restauracje zadowolą 
gusta każdego smakosza a wszczególności najnowsza 
i  ekskluzywna Byblos Caviar z najlepszym kawiorem 
na  świecie serwowanym w sposób tradycyjny 
i  innowacyjny oraz wędzonymi rybami i skorupiakami. 
Bar przy basenie oferuje różne smaczne soki owocowe 
i koktajle wraz szerokim wyborem sałatek i delikatnych 
przekąsek.

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne prywatne 
plaże, SPA, centrum sportowe (5 boisk do piłki nożnej, 
6 kortów tenisowych), klub dla dzieci i osobny dla 
nastolatków, akademia piłki nożnej dla dzieci, możliwość 
uprawiania licznych sportów wodnych, centrum nurkowe, 
park wodny.

Przykładowa cena w terminie:  
1.05 – 31.10.2016

Zakwaterowanie w Garden Suite
7 noclegów od 900 €  / 1 os
W cenie śniadania i prywatny transfer z/na 
lotnisko z Salonik.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Pakiet powitalny.
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