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Sandals Emerald Bay  
Golf, Tennis & SPA Resort
Great Exuma, Bahamy

Na jednej z wysp archipelagu Bahamów położony jest 
wspaniały hotel Sandala Emerald Bay, który zapewnia 
gościom luksus i obsługę na najwyższym poziomie. 
Komfortowy ośrodek został zaprojektowany tak, 
aby każdy poczuł się wyjątkowo, jakby był jedyną 
osobą w tym miejscu. Najwyższej klasy eleganckie 
wille i  partamenty w pełni harmonizują z naturą. 
Nad samym morzem stoją luksusowe wille z patio, 
prywatnym basenem oraz jacuzzi, których mieszkańcy 
korzystają z indywidualnych usług kamerdynera. 
Ponadto hotel oferuje zaprojektowane przez Grega 
Normana 18-dołkowe pole golfowe, jedne z najlepszych 
na Karaibach.

Najważniejsze udogodnienia: 7 restauracji, 5 barów, 
w  tym beach bar, 3 baseny, 2 jacuzzi, piaszczysta plaża 
z leżakami i parasolami, możliwość uprawiania sportów 
wodnych, SPA, siłownia, fitness, joga, pilates, pole 
golfowe.

Zakwaterowanie w Beach House Oceanview 
Grande Luxe Club Level Room
7 noclegów od 2200 $/1 os.
W cenie All Inclusive.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Darmowy przelot z Nassau 
do Exuma, VIP pakiet dla nowożeńców (pobyt 
musi być zrealizowy do 21 dni od daty ślubu), 
spersonalizowany check-in dla klientów Club 
Level, wczesne zameldowanie i póżniejsze 
wymeldowanie *.

* w zależności od dostępności.
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Sandals LaSource Grenada 
Resort & SPA
St. George’s, Grenada

Elegancki hotel położony na wyspie Grenada, której 
ogromną atrakcją jest pierwszy na świecie podwodny 
park rzeźb. To jedno z najpiękniejszych miejsc 
do  nurkowania. Wyspa ma też bardzo bogatą faunę 
i florę. Sandals LaSource oferuje 4 wille, 257 pokoi 
o  nowoczesnym designie. Niepowtarzalny wystrój 
wnętrz, duży basen pod gołym niebem, mniejsze 
prywatne baseny, wodospady i bystre strumienie 
sprawiają, że ośrodek jest niepodobny do żadnego 
innego. Na ekskluzywnej plaży Pink Gin czuje się zapach 
tropików i romantyczną atmosferę, jakiej nie spotka się 
nigdzie indziej.

Najważniejsze udogodnienia: 10 restauracji, 6  barów, 
5  basenów, 2 jacuzzi, piaszczysta plaża z leżakami 
i  parasolami, możliwość uprawiania najróżniejszych 
sportów wodnych, SPA, siłownia, fitness, butik z biżuterią 
najlepszych jubilerów, takich jak: Longines, Gucci, Tissot, 
Rado and Michael Kors.

Zakwaterowanie Pink Gin Grande Luxe Room
7 noclegów od 1950 $/1 os.
W cenie All Inclusive.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! 1 zabieg SPA dla 2 osób, VIP 
pakiet powitalny, wczesne zameldowanie 
i póżniejsze wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności.
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Sandals Royal Plantation
Jamajka

Luksusowy butikowy hotel Sandals Royal Plantation, 
znany z dbałości o każdy najdrobniejszy szczegół, 
zaprasza do 74 willi z widokiem na ocean. Komfortowe 
SPA z kosmetykami najlepszych marek i najwyższej 
klasy usługi kamerdynera sprawiają, że jest to ulubione 
miejsce światowej elity. Wnętrza zaprojektowane w stylu 
jamajskim budzą zachwyt najbardziej wymagających 
gości.

Najważniejsze udogodnienia: 5 restauracji, 2 bary, 
2 baseny, jacuzzi, prywatna piaszczysta plaża z leżakami 
i parasolami, możliwość uprawiania wszelkich sportów 
wodnych, SPA, siłownia, fitness, usługi kamerdynera 
na 2 prywatnych plażach, pole golfowe.

Zakwaterowanie w Plantation Oceanfront 
Butler Suite
7 noclegów od 1980 $/1 os.
W cenie All Inclusive.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Prywatny transfer z/do lotniska 
w Kingston, VIP pakiet powitalny, wczesne 
zameldowanie i póżniejsze wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności.
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Beaches Turks & Caicos 
Resort Villages & SPA
Providenciales, Turks & Caicos

Niewiarygodnie piękne widoki, radosna atmosfera, all 
inclusive, wakacje dla całej rodziny, Oryginalny ośrodek 
składa się z kilku części: French, Italian, Caribbean oraz 
Key West Luxury Village. Do dyspozycji gości jest 20 km 
plaży nad ciepłym turkusowym morzem. Hotel oferuje 
duże apartamenty dla rodzin z dziećmi i zapewnia moc 
atrakcji dla każdego w każdym wieku − place zabaw, 
ogromny park wodny, salony gier z konsolami Xbox, 
dyskoteki dla młodzieży, niepowtarzalne bary dla 
dorosłych, a wszystko to w jednym z najpiękniejszych 
miejsc na ziemi.

Najważniejsze udogodnienia: 21 różnorodnych 
restauracji, 15 barów serwujących najlepszej jakości 
alkohole, w tym 5 bary przy basenie; 10 basenów, 
ogromny park wodny, klub nocny, kidscamp, piaszczysta 
plaża z leżakami i parasolami, możliwość uprawiania 
wielu sportów wodnych, SPA, siłownia, fitness.

Zakwaterowanie w Caribbean Deluxe Room
7 noclegów od 2600 $/1 os.
W cenie All Inclusive.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Prywatny transfer z/do lotniska 
Providenciales, VIP pakiet powitalny, wczesne 
zameldowanie i póżniejsze wymeldowanie *.

* w zależności od dostępności.
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Malliouhana, An Auberge Resort 
Anguilla, Karaiby

Prawdziwa tropikalna oaza w luksusowym resorcie 
na  Karaibach, przy piaszczystej plaży ciągnącej się 
2,5  km wzdłuż brzegu turkusowego oceanu. Butikowy 
hotel Malliouhana oferuje zakwaterowanie w 44 
eleganckich pokojach i apartamentach oraz posiłki 
w  światowej klasy restauracjach. Najwyższej klasy 
usługi świadczone przez personel dają poczucie 
swobody, luksusu i niezakłóconego wypoczynku. Hotel 
powstał z myślą o gościach, którzy będą czuć się tu jak 
w raju.

Najważniejsze udogodnienia: 7 restauracji, 2 bary, w tym 
beach bar, 2 baseny, 3 jacuzzi, prywatna piaszczysta 
plaża z leżakami i parasolami, możliwość uprawiania 
najróżniejszych sportów wodnych, SPA, siłownia, fitness, 
joga, pilates, pole golfowe.

Zakwaterowanie w pokoju z widokiem na ocean
7 noclegów od 2150 $/1 os.
W cenie śniadania.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! Prywatny transfer z/do lotniska 
w Anguilla, VIP pakiet powitalny, wczesne 
zameldowanie i póżniejsze wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności.



NAD POLSKIM  
MORZEM

Rosevia Resort
ul. Rozewska 23

Rozewie
+48 782 06 06 06 
+48 58 738 95 45

www.rosevia.pl

JEDYNE TAKIE MIEJSCE NAD POLSKIM MORZEM PRZYLĄDEK ROSEVIA FRIENDS & FAMILY RESORT
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Denis Private Island
Seszele

Prywatna wyspa Denis Island to idealne miejsce 
do  spokojnego wypoczynku na wyspie zwanej 
rajem dzięki położeniu i klimatowi. Hotel został 
tak zaprojektowany, że współgra z otoczeniem 
i  dziewiczą przyrodą wyspy. Na jego terenie znajduje 
się 25  eleganckich prywatnych willi rozrzuconych 
napięknych plażach. Goście mogą podziwiać miejscowe 
rafy koralowe i cieszyć się nienaganną, przemiłą 
obsługą. Wokół restauracji rozciągają się pola uprawne 
i hodowane jest bydło, dzięki czemu warzywa, owoce 
i inne składniki potraw zawsze są świeże.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja, bar; SPA, 
możliwość nurkowania i podziwiania przepięknych raf 
koralowych oraz morskiej fauny, łowienie ryb.

Zakwaterowanie w Beach Cottage
7 noclegów od 2880 $/1 os.
W cenie pełne wyżywienie  
oraz lot Mahe – Denis – Mahe.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny, 1 romantyczna 
kolacja-niespodzianka, wczesne 
zameldowanie i póżniejsze wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności.
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Bom Bom Principe Island
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

To jedno z najodleglejszych i najbardziej niebanalnych 
miejsc - można tu stanąć na równiku! Większość 
odwiedzających stawia tu swe kroki aby poznać 
prawdziwy smak czekolady oraz  by napić się najlepszej 
na świecie kawy. 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, 
wędrówki szlakami turystycznymi.

Zakwaterowanie w pokój z widokiem na ocean
7 noclegów od 1850 €/1 os.
W cenie pełne wyżywienie.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! VIP pakiet powitalny
1 wycieczka półdniowa  (min 7 nocy pobytu), 
wczesne zameldowanie i póżniejsze 
wymeldowanie *.

* w zależności od dostępności.
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Jumeirah Vittaveli
Malediwy

Ekskluzywny hotel wzniesiony tuż przy piaszczystej 
plaży, nad krystalicznie czystym Oceanem Indyjskim. 
Malowniczy krajobraz budzi podziw, a piękna rafa 
koralowa zachęca do snorkelingu i nurkowania. Hotel 
oferuje komfortowe wille (najmniejsze o powierzchni 
184 m²), wszystkie z prywatnymi basenami oraz 
najnowocześniejszymi udogodnieniami. Prawdziwych 
kulinarnych rozkoszy goście zaznają w czterech 
hotelowych restauracjach. Na życzenie kucharz 
przygotuje prywatną kolację przy świecach na plaży lub 
dowolny posiłek w willi.

Najważniejsze udogodnienia: Talise SPA, sala fitness, 
baseny; dla najmłodszych gości Kuda Koli Kids Club 
otwarty od 9.00 do 21.00; sporty wodne: wędkowanie, 
snorkeling, kajakarstwo, windsurfing, kitesurfing 
i nurkowanie.

Zakwaterowanie w willi na plaży  
z prywatnym basenem
7 noclegów od 3600 $/1 os.
W cenie śniadania.

Tylko dla klientów Luxury Travel:
GRATIS! 60 minut sesja SPA dla pary  
oraz VIP pakiet powitalny.



Yasawa Island Resort & SPA, Fidżi
– Jedna z najbardziej odległych i dziewiczych wysp Fidżi 
– Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
– 10 prywatnych plaż, szeroki wybór zajęć sportowych

Zakwaterowanie w Bure Suite
7 noclegów od 2200 $/1 os., z pełnym wyżywieniem

Six Senses Zil Pasyon, Seszele
– Najnowszy hotel ekskluzywnej sieci Six Senses 
– Przestronne, elegancko urządzone wille 
– Wyrafinowana kuchnia, SPA, sporty wodne

Zakwaterowanie w Hideaway Pool Villa
7 noclegów od 3390 €/1 os., ze śniadaniami

Soneva Jani, Malediwy
– Unikatowy kompleks eleganckich rezydencji
– 24 wille na wodzie i ekskluzywna rezydencja na plaży
– Centrum nurkowe, kino, atrakcje dla dzieci, restauracje 

Zakwaterowanie w Water Retreat 
7 noclegów od 5900 $/1 os., ze śniadaniami

The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort, Malediwy
– 77 nowoczesnych willi z prywatnym basenem
– Udogodnienia dla dzieci, centrum sportowe, SPA

Zakwaterowanie w Garden Villa with Pool
7 noclegów od 5500 $/1 os., ze śniadaniami

Essque Zalu Zanzibar, Tanzania
– Najwyższy standard obsługi w połączeniu z pięknem natury
– Wymarzone miejsce dla par 
– W 2014 r. przyznano nagrodę Trip Advisor Travelers’ Choice

Zakwaterowanie w Garden Suite
7 noclegów od 1480 $/1 os., ze śniadaniami i kolacjami

Zaya Nurai Island, Abu Zabi
– Jedna z najbardziej ekskluzywnych prywatnych wysp
– Nowoczesne wille z basenami
– Sporty wodne i lądowe 

Zakwaterowanie w Beach House z 1 sypialnią
7 noclegów od 3890 $/1 os., z transferem łodzią



Six Senses Laamu, Malediwy
Zakwaterowanie w Lagoon Water Villa
7 noclegów od 3900 $/1 os., ze śniadaniami i kolacjami

Six Senses Con Dao, Wietnam
Zakwaterowanie w Ocean View Duplex
7 noclegów od 1700 $/1 os., ze śniadaniami

Six Senses Ninh Van Bay, Wietnam
Zakwaterowanie w Beachfront Pool Villa

7 noclegów od 2300 $/1 os., ze śniadaniami

Six Senses Zighy Bay, Oman
Zakwaterowanie w Pool Villa

7 noclegów od 1900 $/1 os., ze śniadaniami


