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Wakacje w SPA i nowości 2017 



MesaStila Resort, Jawa Centr.
– Zlokalizowany w otoczeniu wulkanów i plantacji kawy.
– 23 unikalne wille na terenie o powierzchni 22 ha.
– Wyjątkowe doznania w autentycznym Hammam Spa.

Zakwaterowanie w Plantation Villa
3 noclegi od 450 $  / 1 os. W cenie śniadania

Plataran Borobudur Resort and Spa
– Znakomity widok na Wielką świątynię Borobudur.
– 21 nowoczesnych willi z prywatnymi basenami.
– Spa, centrum jogi, szeroki zakres lokalnych atrakcji.

Zakwaterowanie w Executive Suite with Private Pool
3 noclegi od 700 $  / 1 os. W cenie śniadania

Magiczna Indonezja

Świątynia Borobudur, Jawa Centralna



Mandapa, A Ritz Carlton Reserve
– Idealne miejsce na relaks umysłu i ciała.
– 60 kameralnych willi i apartamentów.
– Basen, wellness & spa, 4 restauracje z widokami.

Przykładowa cena pobytu w Reserve Suite
7 noclegów od 2390 $ /1 os. W cenie śniadania

The St. Regis Bali Resort
– Usytuowany przy plaży, otoczony przepięknym ogrodem.
– 123 apartamenty i wille, nowoczesne udogodnienia.
– Kamerdyner, restauracje i bary, spa, centrum fitness.

Przykładowa cena pobytu w St. Regis Suite
7 noclegów od 2580  $  / 1 os. W cenie śniadania

Rimba Jimbaran Bali by Ayana
– Wielokrotnie nagradzany, pięciogwiazdkowy luksus.
– 282 nowoczesne, stylowe pokoje z pięknymi widokami.
– Bar i restauracja, jedno z najlepszych na świecie spa.

Przykładowa cena pobytu w Hillside Room
7 noclegów od 890 $ /1 os. W cenie śniadania

Alila Ubud Hotel
– Położony na wzgórzu w zielonej dolinie Ayung.
– 56 pokojów w 14 dwupiętrowych budynkach.
– Najlepsza w kraju restauracja; uzdrawiające spa.

Przykładowa cena pobytu w Superior Room
7 noclegów od 960 $ /1 os. W cenie śniadania

Kupu Kupu Barong Villas and Tree Spa
– Malowniczo położony wśród bujnej, tropikalnej zieleni
– 39 odosobnionych, luksusowych willi z basenami
– Spa w konarach drzew mango.

Przykładowa cena pobytu w Duplex Pool Villa
7 noclegów od 1200 $ /1 os. W cenie śniadania

Viceroy Bali Resort, Ubud
– Dobrze znany wymagającym podróżnikom.
– 25 willi z basenami i widokiem na rzekę Petanu.
– Joga, wycieczki, lekcje gotowania i tańca.

Przykładowa cena pobytu w Pool Suite
7 noclegów od 2850 $ / 1os. W cenie śniadania



The Royal Purnama
Sukawati, Gianyar, Bali, Indonezja

Wyjątkowy hotel, położony tuż przy plaży Pantai Purnama na 
południowozachodnim wybrzeżu Bali. Oferuje gościom wiele 
możliwości spędzania wolnego czasu od spacerów pośród 
plantacji, przez wycieczki do licznych świątyń i na lokalne 
targi, po rejsy na pobliskie wysepki. Plaża Purnama pokryta 
jest czarnym, wulkanicznym piaskiem, który słynie ze swoich 
leczniczych właściwości i jest wykorzystywany podczas 
zabiegów w Black Sand Spa. 48 luksusowych apartamentów 
i willi z basenami, których wnętrza oparte są na otwartym 
planie i stanowią harmonijne połączenie nowoczesnej, 
balijskiej architektury z romantycznymi elementami.

Najważniejsze udogodnienia: kryty i zewnętrzny basen; 
restauracja Standing Stones, Garden & Beach Lounge; lekcje 
gotowania z szefem kuchni; klub fitness; zajęcia jogi; praktyka 
medytacji; jeździectwo; wędkarstwo; nurkowanie; pole golfowe 
(15 km od hotelu), ogród; butik; galeria sztuki; biblioteka; 
konsjerż; usługi pralnicze.

Zakwaterowanie w Jepun Jacuzzi 
Suite
7 noclegów od 1150 $/1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Spa: 2 gabinety zabiegowe dla par z dużą wanną; pojedynczy 
gabinet zabiegowy; aromatyczna łaźnia parowa; 4 altany na 
dachu do masażu tajskiego i refleksologii.



The Menjangan, North West Bali
– Położony w parku narodowym West Bali National Park.
– Wyjątkowy odpoczynek w przepięknym otoczeniu.
– Pokoje, apartamenty, wille i prywatna rezydencja, spa.

Przykładowa cena pobytu w Beach Villa
7 noclegów od 1450 $  / 1 os. W cenie śniadania

The Amala, Seminyak, Bali
– Położony w ekscytującym miejscu pełnym rozrywek.
– Szereg rozmaitych atrakcji i klubów nocnych w pobliżu. 
– 3 pokoje Deluxe, 12 willi, restauracja, spa & wellness.

Przykładowa cena pobytu w Deluxe Room
7 noclegów od 1280 $  / 1 os. W cenie śniadania

Ize Seminyak, Bali
– Położony w samym sercu modnej dzielnicy Seminyak.
– 81 eleganckich pokoi i apartamentów.
– Bar na dachu; siłownia, biblioteka, basen na dachu.

Przykładowa cena pobytu w Club Suite 
7 noclegów od 700 $  / 1 os. W cenie śniadania

The Santai, Umalas, Bali
– Położony w pobliżu pól ryżowych i lokalnych świątyń.
– 11 willi z basenami, do dyspozycji kamerdyner.
– Lekcje gotowania, lekcje masażu.

Przykładowa cena pobytu w 2 Bedroom Pool Villa
7 noclegów od 1380 $  / 1 os. W cenie śniadania

The Balé, Nusa Dua, Bali
– Relaks, wypoczynek, regeneracja (tylko dla dorosłych).
– 29 pawilonów, każdy z prywatnym basenem.
– Rewelacyjne spa, restauracje, beach club, biblioteka.

Przykładowa cena pobytu w Single Pavilion
7 noclegów od 1780 $  / 1 os. W cenie śniadania

The Samata, Sanur, Bali
– Niepowtarzalny luksusowy obiekt.
– Widoki na pola ryżowe i Ocean Indyjski.
– Spa, siłownia, cross fit, 3 baseny, sporty wodne.

Przykładowa cena pobytu w 1 Bedroom Pool Villa
7 noclegów od 1100 $  / 1 os. W cenie śniadania



Nihiwatu
Wanokaka, Sumba, Indonezja

Luksusowy hotel położony na wyspie Sumba, 400 km 
na  wschód od Bali. W 2016 r. uznany za najlepszy hotel 
na świecie przez magazyn Travel & Leisure. Magiczne miejsce, 
wypełnione cudami natury, gdzie luksusowe udogodnienia 
łączą się z możliwością zagłębienia się w znakomicie 
zachowaną kulturę wyspy. Goście mogą wybrać się na piknik 
pod wodospadem, relaksować się pod palmami na plaży Nihi 
Oka oraz delektować wybornymi potrawami w wykwintnych 
restauracjach. 28 willi z widokiem na ocean posiada 
panoramiczne okna, ogrody, strefy jadalne na świeżym 
powietrzu, tarasy i prywatne baseny.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża o długości 
2,5 km; 4 restauracje i bary; Oka Spa Safari; wycieczki 
do starożytnych zabytków i tradycyjnych wiosek; rowery górskie; 
jazda konna; sporty wodne; lekcje gotowania; Kids Pony Club; 
fabryka czekolady Chris & Charly’s; usługi kamerdynera.

Spa: malownicze położenie z widokiem na ocean; doświadczeni 
terapeuci oferują szeroki zakres masaży i zabiegów na twarz 
i  ciało, w tym refleksologię; madicure & pedicure; pawilon 
do jogi i medytacji.

Zakwaterowanie w Sumba 
1-Bedroom Villa
7 noclegów od 3150 $ / 1 os.
Przykładowa cena z pełnym 
wyżywieniem.

Tel: 22 392 60 16/19
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Nihiwatu - prawdziwy raj dla surferów!



Phulay Bay, A Ritz Carlton Reserve
Krabi, Tajlandia

Luksus w najczystszej formie, obsługa na światowym 
poziomie, rewelacyjna kuchnia, wspaniałe warunki do 
aktywnego wypoczynku – to zaledwie niektóre atrakcje. 
Kojące piękno natury wyspy Krabi stanowi wymarzoną 
scenerię dla tego niezwykle komfortowego ośrodka. 54 
bajeczne wille z wnętrzami o tajskim wystroju i z widokiem 
na ogród lub ocean, wszelkie wygody, szeroka oferta atrakcji 
dla dorosłych i dzieci, a także pyszne dania ze świeżych 
składników, serwowane w urokliwych restauracjach. Z wielką 
dumą i przyjemnością zapraszamy do jednego z najbardziej 
luksusowych hoteli w Tajlandii.

Najważniejsze udogodnienia: 5 restauracji; bary najwyższej 
klasy; doskonałe spa, fitness, joga, pilates, masaże; lekcje 
gotowania, nauka podstaw języka tajskiego; zajęcia dla dzieci; 
wycieczki, wspinaczka, trekking, nurkowanie i wiele innych.

Spa: prawdziwa oaza spokoju malowniczo zlokalizowana w 
scenerii tropikalnej dżunglii i wapiennych wzgórz. Obejmuje: 
11 pokoi zabiegowych, 2 prywatne apartamenty dla par, saunę 
i łaźnię parową, przestronne pomieszczenie relaksacyjne, 
siłownię, basen.

Zakwaterowanie w Reserve Pavilion
7 noclegów od 1500 $ / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Kabini, Orange County 
Kabini, Karnataka, Indie
Ten malowniczy resort oferuje szeroką gamę aktywności, dzięki którym goście poznają 
wyjątkową, lokalną kulturę i będą mogli podziwiać piękno natury. Organizowane są 
tu między innymi ekskluzywne safari pod okiem doświadczonych przyrodników, 
którzy podzielą się z gośćmi wszystkimi sekretami, jakie kryje region. Hotel oferuje 
zakwaterowanie w luksusowych chatach zbudowanych w stylu Kuruba i stanowiących 
harmonijne połączenie tradycyjnego rzemiosła oraz współczesnego luksusu.

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

Zakwaterowanie w Jacuzzi Hut
3 noclegi od 560 $ / 1 os.
Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem.

Coorg, Orange County 
Coorg, Karnataka, Indie
To właśnie tutaj, w otoczeniu drzew palisandrowych i figowców, uprawiana jest 
najbardziej aromatyczna kawa świata. Zamieszkująca ten region ludność Kodava 
znacznie różni się od pozostałych. Ich kuchnia jest głównie niewegetariańska:  curry 
wieprzowe, curry z kurczaka, makaron ryżowy oraz curry bambusowe. Dostępne 
w hotelu wille Lily Pool stwarzają możliwość podejrzenia życia na plantacji, natomiast 
zaciszne wille Heritage Pool oferują gościom całkowitą prywatność.

Najważniejsze udogodnienia: 69 pokoi, 2 typy willi; 2 restuaracje; bar; ekskluzywne 
Vaidyasala Spa oferujące zabiegi Ajurwedy; salon piękności; basen bez krawędzi; 
basen dla rodzin; klub fitness i siłownia; pływanie koraklem; piesze wyprawy; centrum 
biznesowe; konsjerż; wypożyczalnia rowerów; jacuzzi; usługi pralnicze; opieka lekarza. 

Zakwaterowanie w Lily Pool Cottage
3 noclegi od 550 $ / 1 os.
Przykładowa cena z pełnym wyżywieniem.



Orange County, Hampi
Hampi, Karnataka, Indie

Elegancki hotel położony w okręgu Bellary w stanie Karnataka, 
4 km od ruin w Hampi, wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, architekturą odzwierciedla świetność 
Imperium Widźajanagar. Basen bez krawędzi inspirowany był 
zbiornikami wodnymi znajdującymi się w świątyniach, a wystrój 
kameralnego lounge Deep Mahal i ekskluzywnego Vaidyasala 
Spa odzwierciedla przepych dawniejszego Imperium. Hotel 
oferuje szereg aktywności, dzięki którym goście mogą poznać 
lokalną historię i kulturę. 46 luksusowych apartamentów w 4 
różnych kategoriach, udekorowanych dziełami lokalnej sztuki, 
purpurowymi zasłonami i dodatkami w odcieniu burgundu. 
Niektóre apartamenty posiadają prywatny taras z jacuzzi.

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje; bar; basen bez 
krawędzi; klub fitness; czytelnia; kameralny lounge Deep 
Mahal; jacuzzi; mini klub dla dzieci; parking; pralnia; room 
service; 24-godzinna recepcja; sklep z pamiątkami.

Spa: tradycyjne zabiegi Ajurwedy; wykwalifikowana kadra 
lekarska oraz doświadczeni masażyści; usługi dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klientów serwowane na najwyżsyzm 
poziomie.

Zakwaterowanie w Nivasa - Deluxe 
Suite with Private Jacuzzi

3 noclegi od 450 $ / 1 os.
Przykładowa cena  

ze śniadaniami i kolacjami.

Tel: 22 392 60 16/19
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Zabytki UNESCO w Hampi - niezapomniane doświadczenia!



Raffles Seychelles
Anse Takamaka, Praslin, Seszele

Otoczony dziewiczymi plażami, luksusowy hotel Raffles 
Seychelles znalazł się w prestiżowym zestawieniu „Top 10 
Beach Resorts” opublikowanym przez magazyn Forbes Travel 
Guide. Hotel położony jest na wyspie Praslin, 40 kilometrów 
od Mahé, głównej wyspy Seszeli. Na wyspie i w jej pobliżu 
znajduje się wiele pięknych i wartych odwiedzenia miejsc, 
takich jak między innymi naturalny las palmowy Vallée de Mai, 
wyspa Curieuse, olśniewające plaże La Digue, czy rezerwat 
przyrody na wyspie Aride. 86 nowoczesnych willi, otoczonych 
egotyczną roślinnością, oferuje zapierające dech w piersiach 
widoki na Ocean Indyjski i całkowitą prywatność. Każda willa 
posiada taras z leżakami, strefą jadalną oraz prywatnym 
basenem. W hotelowych restauracjach i barach serwowane są 
wyśmienite, lokalne i międzynarodowe dania.

Najważniejsze udogodnienia: plaża Anse Takamaka; 2 odkryte 
baseny; sporty wodne; programy dla rodzin; butik i kawiarnia 
Raffles; restauracje i bary; całodobowa formuła „in-villa 
dining”; usługi kamerdynera przez całą dobę; konsjerż.

Zakwaterowanie w Garden  
View Pool Villa
7 noclegów 2350 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

Tel: 22 392 60 16/19
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Spa: Ekskluzywne Raffles Spa: 13 pawilonów zabiegowych, 
zabiegi na twarz i ciało, masaże, zabiegi dla par, sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi, klub fitness, salon piękności i butik.



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 luksusowych kreolskich 
willi w stylu kolonialnym. Wszystkie wille mają bezpośredni 
dostęp do plaży i oferują obsługę osobistego kamerdynera. 
Hotel oferuje wyjątkowe 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 wpływami 
kuchni kreolskiej, które zaspokoją gusta każdego smakosza. 
Do dyspozycji gości jest także Castaway Bar oferujący 
szeroki wybór egzotycznych koktajli i aperitifów, będący 
idealnym miejscem do podziwiania złotego zachodu słońca. 
Dla gości na  terenie całego hotelu jest dostępny bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Najważniejsze udogodnienia: główny basen, spa, w pełni 
wyposażona siłownia, butik Tresor, Centrum Sportów Wodnych.

Spa: zlokalizowane na wzgórzu posiada 3 oddzielne pawilony 
zabiegowe, łaźnię parową, prysznic oraz taras z  widokiem 
na Ocean Indyjski i bujne ogrody.

Zakwaterowanie w Private  
Pool Villa

7 noclegów 2500 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



One&Only Royal Mirage  
Dubaj

Najbardziej stylowy hotel, położony wzdłuż brzegu w Dubaju w zadbanych ogrodach, 
oferujący gościom prawdziwie królewski wypoczynek. Urzeka pełnym przepychu, typowo 
arabskim stylem. Znajduje się zaledwie 5 minut drogi samochodem od Dubai Marina, 
10 minut od pola golfowego Emirates, 20 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall. Składa się 
z trzech stylowych części – The Palace, Arabian Court i Residence&Spa.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża, baseny z regulowaną temperaturą wody; 
8 restauracji i barów; 3 oświetlone korty tenisowe; możliwość uprawiania koszykówki, 
siatkówki plażowej, sportów wodnych; ekskluzywne spa z 12 pokojami zabiegowymi, 
tradycyjnym Oriental Hammam z łaźnią parową i sauną; salon fryzjerski dla mężczyzn 
i kobiet, manicure i pedicure studio; centrum fitness; KidsOnly Club oferujący szeroki 
wybór interesujących zajęć dla dzieci. 

The Palace, gdzie finezja wykonania i tradycja łączą się w jedno, oferuje 231 luksusowo 
urządzonych pokoi, każdy z balkonem lub tarasem nad prywatną plażą. Wnętrza utrzymane 
są w neutralnych odcieniach, przestronne, z pięknymi widokami na morze. Zaplecze 
rekreacyjne obejmuje 2 imponujące baseny z  kontrolowaną temperaturą wody, centrum 
sportów wodnych, korty tenisowe.

5 noclegów w Palace Superior Deluxe Room od 1700 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami.

Residence&Spa to zaciszne, kameralne miejsce dla pragnących komfortu i luksusu. 
Składa się z 32 eleganckich pokoi i 16 apartamentów o bardzo wysokim standardzie, 
z balkonem lub tarasem z widokiem na morze. Posiada osobną recepcję, restaurację i salon 
piękności. W One&Only Spa goście mogą zrelaksować się podczas masażu lub w łaźniach 
parowych i jacuzzi, w pięknym ogrodzie.

5 noclegów w Residence Prestige Room od 2550 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami.



One&Only The Palm 
Dubaj
Ekskluzywny hotel położony bezpośrednio przy prywatnej plaży, na sztucznej wyspie 
The Palm. Doskonałe miejsce dla najbardziej wymagających gości, poszukujących 
szczególnie luksusowych warunków. 90 eleganckich pokoi i apartamentów z widokiem 
na ogród oraz 4 wille (325 m²) z basenami i bezpośrednim dostępem do plaży. Wspaniałe 
doznania kulinarne zapewniają trzy eleganckie restauracje.

Najważniejsze udogodnienia: piaszczysta plaża, basen o powierzchni 850 m² 
z regulowaną temperaturą wody, spa z 9 pokojami zabiegowymi, doskonale wyposażony 
klub fitness, salon piękności, kort tenisowy oraz możliwość uprawiania sportów 
wodnych; w pobliżu mistrzowskie, 18-dołkowe pole golfowe; udogodnienia dla dzieci. 

Zakwaterowanie w Palm Manor House Premier Room
5 noclegów od 2550 $ / 1 os.
Przykładowa cena śniadaniami i kolacjami.

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.

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, klub KidsOnly, centrum 
fitness, 2 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej; sporty wodne; butiki. 

Zakwaterowanie w Beach Villa
7 noclegów od 5500 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.



Hideaway Beach Resort & Spa
Malediwy

Tropikalny raj, gdzie czekają na gości białe plaże i turkusowe 
laguny z krystalicznie czystą wodą oraz niezwykłe, tętniące 
podwodnym życiem rafy koralowe znajdujące się zaledwie 
kilka metrów od brzegu. Hotel zapewnia luksusowe 
zakwaterowanie w eleganckich willach, komfortowo 
urządzonych i wyposażonych w najnowocześniejsze 
udogodnienia, większość z prywatnymi basenami. Przez cały 
pobyt do dyspozycji gości jest prywatny butler. Przy każdej 
willi czekają na gości rowery, dzięki którym z łatwością można 
poruszać się po wyspie.  Restauracje i bary zapewnią gościom 
znakomite kulinarne doznania oraz wyśmienitą kolekcję win.

Najważniejsze udogodnienia: baseny, marina, aquapark 
z  trampolinami i zjeżdżalniami, sporty wodne, żeglowanie 
katamaranem, rejsy o zachodzie słońca; kompleks sportowy 
z  siłownią, kortami tenisowymi i boiskami do siatkówki 
plażowej; pakiety ślubne dla nowożeńców wraz z wypożyczalnią 
strojów ślubnych i okolicznościowych; darmowe Wi-Fi 
na terenie całego obiektu; klubik dla dzieci.

Zakwaterowanie w Sunset  
Beach Villa
7 noclegów od 2900 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Spa: centrum odnowy biologicznej posiada saunę oraz 
zewnętrzny pawilon usytuowany w przepięknym ogrodzie, 
oferuje szeroką ofertę zabiegów i masaży.



Eskaya Beach Resort & Spa
Wyspa Panglao, Bohol, Filipiny

Luksusowy hotel otoczony cudami natury - jego idealne 
położenie pośród bujnych, tropikalnych ogrodów, w pobliżu 
rzeki Loboc, Wzgórz Czekoladowych oraz historycznych 
budynków i kościołów sprawia, że jest to idealne miejsce na 
wypoczynek. Na sąsiednich wyspach, Balicasag i Pamilacan, 
goście mogą nurkować lub obserwować delfiny i wieloryby. 
W hotelu można ponadto zagrać w siatkówkę plażową, 
badmintona, czy szachy oraz uprawiać sporty wodne. 15 
świetnie urządzonych willi (tzw. balai) odznacza się lokalną, 
rustykalną architekturą. Każda luksusowa willa posiada 
bambusowy dach, basen oraz spektakularne widoki na morze 
i ogrody. Wykwintna restauracja Lantawan serwuje pyszne 
lokalne i międzynarodowe dania, którymi można delektować 
się w willi, przy basenie lub na plaży, podziwiając wspaniały 
widok.

Najważniejsze udogodnienia: basen bez krawędzi; prywatne 
baseny; jacuzzi; restauracja Lantawan (dania lokalne i 
międzynarodowe); bar swim-up; sporty wodne; wycieczki; 
opiekunka do dziecka; 24-godzinny room service.

Spa: filipińskie i azjatyckie zabiegi oraz rytuały spa 
wykorzystujące elementy terapii muzyką,  dotykiem i kolorem.

Zakwaterowanie w Deluxe  
Villa with Private Pool

7 noclegów od 1950 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Santo Maris Oia
Oia, Santorini, Grecja

Roztaczają się z hotelu zapierające dech w piersiach widoki na 
słynne klify i zachody słońca nad Morzem Egejskim. Piękno 
natury, życzliwa atmosfera i luksusowe formy zakwaterowania 
łączą się tu, by stworzyć idealne miejsce na wypoczynek. 44 
luksusowe apartamenty i wille posiadają podgrzewane jacuzzi 
oraz prywatne werandy z wygodnymi leżakami. Wszystkie 
formy zakwaterowania zbudowane zostały z przyjaznych 
środowisku materiałów, a ich architektura zainspirowana 
jest tradycyjnym stylem cykladzkim. Restauracja Alios Ilios 
serwuje kuchnię grecką i śródziemnomorską oraz najlepsze 
wina i domowe desery.

Najważniejsze udogodnienia: 4 odkryte baseny; prywatne 
baseny; restauracja Alios Ilios; 2 bary; spa z krytym, 
podgrzewanym basenem; ekskluzywne wycieczki po winnicach; 
rejsy łodzią; w pełni wyposażona siłownia; zajęcia jogi; piesze 
wyprawy; jazda konna; 24-godzinna recepcja; codzienne 
sprzątanie i ścielenie łóżek; biblioteka; konsjerż; bezpłatny 
parking.

Spa: Santo Maris Oia Luxury Spa oferujące różnorodne zabiegi 
na ciało, terapie nawilżające i przeciwstarzeniowe, krioterapię, 
kryty basen, saunę oraz łaźnię parową.

Zakwaterowanie w Suite  
Pool Front
7 noclegów 1200 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Santo Maris Oia - wspaniały hotel dla par!



Divani Apollon Palace & Thalasso
Vouliagmeni, Ateny, Grecja

Położony w sercu Riwiery Ateńskiej, Divani Apollon Palace 
& Thalasso to luksusowy ośrodek, który w 2016 roku 
zwyciężył w rankingu World Travel Awards jako wiodący 
hotel i spa w  Grecji. Doskonała lokalizacja w pobliżu 
międzynarodowego lotniska w Atenach sprawia, że hotel to 
idealne miejsce zarówno na wakacyjny pobyt, jak i wyjazd 
biznesowy. Hotel oferuje szereg wycieczek, między innymi 
nad jezioro Vouliagmeni, do modnej miejscowości Glifada, czy 
na słynący z odkryć archeologicznych przylądek Sunion. Każdy 
z 280 eleganckich pokoi i apartamentów posiada łóżko typu 
queen size, ekskluzywną łazienkę oraz umeblowany balkon 
z widokami na bezkresne morze.

Najważniejsze udogodnienia: 280 luksusowych pokoi 
i  apartamentów; 5 restauracji i barów; 2 odkryte baseny; 
prywatna, piaszczysta plaża; klub fitness; ścieżka joggingowa; 
18-dołkowe pole golfowe; sporty wodne; kort tenisowy; 
w  pełni wyposażone centrum biznesowe;  usługi konsjerża 
24/7; wynajem samochodów; opiekunka do dziecka.

Spa: Luksusowe Divani Athens Spa & Thalasso Centre 
z  basenem do talasoterapii i 25 gabinetami zabiegowymi, 
oferujące ekskluzywne zabiegi na bazie kosmetyków Ligne 
St. Barth i Thalgo.

Zakwaterowanie w Executive Room
7 noclegów 650 € / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Macdonald Monchique Resort & Spa
Monchique, Algarve, Portugalia

Pięciogwiazdkowy Macdonald Monchique Resort & Spa 
to  połączenie gościnności, nowoczesnego designu i piękna 
natury. Każdy z luksusowych apartamentów posiada 
umeblowany balkon lub taras, przestronny salon, komfortowe 
sypialnie i łazienki oraz oferuje panoramiczne widoki na ocean 
lub góry. Hotel posiada wiele udogodnień dla rodzin. Należą 
do nich 2 mini kluby dla dzieci, strefa sportowo-wypoczynkowa 
oraz basen rodzinny. Hotel Macdonald Monchique Resort 
& Spa to doskonałe miejsce zarówno na spokojny, rodzinny 
pobyt, jak i aktywne wakacje pełne przygód.

Najważniejsze udogodnienia: 190 apartamentów; 2 baseny; 
4 restauracje, 3 bary, w tym 2 pool bary; targ z delikatesami; 
parki rozrywki; siłownia; golf; jazda konna; kolarstwo; surfing; 
fitness; mini kluby dla dzieci w wieku 4-12 lat – Max Kids 
i Junior Club; Welcome Pack dla rodziny po przyjeździe.

Zakwaterowanie w Terrace  
King Suite
7 noclegów 800 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami 
i kolacjami.

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

Spa: Ekskluzywne Sensorial Spa oferujące 8 gabinetów 
zabiegowych, saunę ze ścianą wykonaną z soli himalajskiej, 
grotę aromatyczną, kryte baseny, grotę lodową oraz luksusowe 
zabiegi na bazie kosmetyków marki ESPA i Monchique Cosmetics.





NOWOŚĆ! Statek Zafiro  
- luksusowy rejs po Amazonii!

Rezerwat Narodowy Pacaya-Samiria, 
Amazonia, Peru

Pływający po Amazonce, pięciogwiazdkowy hotel Zafiro 
zabierze gości w fascynujący rejs przez Rezerwat Narodowy 
Pacaya-Samiria. Podczas tej magicznej podróży podziwiać 
można bujną roślinność i wiele fascynujących zwierząt takich 
jak lilia amazońska, harpia wielka, jaguar, różowy delfin, 
leniwiec, a także niezliczone gatunki motyli, ryb i ptaków. Na 
gości czeka tu szereg aktywności, między innymi pływanie z 
delfinami, łowienie piranii podczas zachodu słońca, tropienie 
aligatorów, wyprawy w głąb dżungli i obserwacja ptaków. 
Profesjonalni przewodnicy wprowadzą gości w tajemniczy 
świat Amazonii, co pozwoli im lepiej poznać historię rezerwatu 
oraz tradycje i kulturę mieszkającej tu ludności. Statek oferuje 
19 luksusowych apartamentów z prywatnymi łazienkami, 
klimatyzacją, olbrzymimi oknami oraz tarasami.

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne spa z gabinetem 
do masażu; jacuzzi na świeżym powietrzu; klub fitness; 
siłownia; Dining Room; Outdoor Lounge na świeżym powietrzu; 
Indoor Bar & Lounge; szeroka oferta wycieczek z możliwością 
personalizacji trasy; butik.

Rejsy luksusowym statkiem Zafiro odbywają się przez cały 
rok. Dostępne są rejsy 4-dniowe (w wybrane środy), 5-dniowe 
i 8-dniowe (w wybrane soboty). Statek oferuje 4 różne typy 
zakwaterowania: First Deck Suite, Second Deck Suite, Master 
Suite oraz Zafiro Suite.

*Cena zawiera wszystkie posiłki, napoje bezalkoholowe oraz 
piwo na pokładzie statku, wycieczki, transfery z/na lotnisko.

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

ul. Hoża 50/23, Warszawa

Przykładowa cena 4-dniowego rejsu
od 3100 $* / 1 os.
w dwuosobowej kabinie First Deck Suite.


