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Szanowni Podróżni i Drodzy Odkrywcy Świata,

Przedstawione w niniejszym mini-katalogu propozycje 
(oferty turystyczne) nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa 
i nie są wiążące. Mają charakter wyłącznie informacyjny, 
mogą podlegać aktualizacji lub zmianie. Wszelkie informacje 

dotyczące hoteli otrzymano z ich własnych źródeł. 
Jednocześnie Luxury Travel nie bierze odpowiedzialności 
za  ich prawidłowość i kompletność. Ceny zamieszczone 
w  niniejszym katalogu są orientacyjne, mogą ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych od Luxury Travel.

Luxury Travel

Biuro Warszawa 
ul. Hoża 50/23 (parter)

00-682 Warszawa

Tel.: +48 22 392 60 16 / 19
Kom.: +48 509 601 246

Biuro czynne
od pn. do pt. w godz. 9.00–18.00 
w sob. w godz. 10.00–17.00

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

Z dużą radością prezentuję Państwu kolejną edycję naszego firmowego mini-katalogu. 
Dla wielu podróżników stał on się wyznacznikiem trendów oraz wiarygodnym źródłem 
informacji o godnych odwiedzenia miejscach i hotelach na świecie.

Rynek turystyki luksusowej ewoluuje nie tylko z roku na  rok, ale wręcz z miesiąca 
na miesiąc. Dlatego częściej o tym Państwa informujemy za pomocą katalogów bądź 
newsletterów. Nieustannie powstają nowe, przepiękne kurorty, hotele, statki, które 
osobiście wizytujemy.

Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług szczególnie osoby, które 
nie znają jeszcze Luxury Travel. Oferujemy atrakcyjne bonusy i gratisowe dodatki, 
wynegocjowane specjalnie dla rezerwujących za pośrednictwem naszej firmy. U nas 
zawsze mogą Państwo liczyć na lepsze stawki niż w zagranicznych biurach bądź 
na popularnych internetowych systemach rezerwacyjnych.

ZADZWOŃ i PORÓWNAJ, a nie będziesz zawiedziony!

NOWOŚĆ!
W związku z rosnącymi oczekiwaniami naszych klientów VIP, Luxury Travel otworzyło 
również osobny lokal do prywatnej obsługi i indywidualnej prezentacji oferty 
na  najwyższym poziomie. Tu będą mogli Państwo odpocząć, wypić dobrą kawę lub 
lampkę wina i porozmawiać w spokoju o zrealizowaniu Waszych marzeń związanych 
z  kolejną podróżą. Serdecznie zapraszamy do naszego wyjątkowego biura, przy 
ul. Hożej 50/23 w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,
Diana Carter



Monaco Concierge

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, do oferty 
wprowadziliśmy usługę Monaco Concierge.

Luxury Travel w Monako ma własnego przedstawiciela, 
który łączy funkcje ekskluzywnego asystenta – doradcy 
i prestiżowego hotelowego konsjerża.

W niewielkim księstwie odbywa się mnóstwo ciekawych 
imprez kulturalnych i sportowych, a my wiemy, co ciekawego 
dzieje się w danym czasie w Monte Carlo. Doradzimy, jaką 
restaurację wybrać, gdzie zrobić najlepsze zakupy, także 
poza granicami księstwa Monako.

Nasz Monaco Concierge wskaże najlepszą szkołę językową 
dla Waszych dzieci, ale także jacht idealny na rejs 
o zachodzie słońca.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem 
usług Monaco Concierge:

− organizacja wyjazdów sportowych i tematycznych:  
Tennis Open, Formuła 1, Monaco Yacht Show, Festiwal 
Cyrkowy itd.;
− planowanie lokalnych wycieczek po Laurowym Wybrzeżu 
i Prowansji;
− czarter motorówek na dzienne wycieczki i jachtów;
− wynajem ekskluzywnych lodzi Riva;
− rezerwacja komfortowych transferów: limuzyną lub 
helikopterem;
− rezerwacja hoteli sieci SBM; jesteśmy w klubie Diamond, 
nasi goście są traktowani priorytetowo;
− wynajem willi i luksusowych rezydencji;
− organizacja obsługi domowej, kierowców i opiekunek 
do dzieci;
− F1 tylko z Luxury Travel – najlepsze miejsca na 
oglądanie wyścigów Formuły 1.
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Puente Romano Beach Resort
Costa del Sol, Andaluzja, Hiszpania

Idealne miejsce dla tych, którzy lubią bardzo ciepły klimat 
i  unikalne śródziemnomorskie widoki. Leży między Marbellą 
a Puerto Banús, na Costa del Sol – słynnym południowym 
wybrzeżu Hiszpanii. Urządzona w  niepowtarzalnym stylu 
andaluzyjskiej wioski posiadłość, zajmuje powierzchnię 
ponad 5 hektarów i porośnięta jest bujną podzwrotnikową 
roślinnością, która łagodną kaskadą opada ku Morzu 
Śródziemnemu. Hotel oferuje zakwaterowanie w łącznie 253 
pokojach i apartamentach oraz w 3 eleganckich willach (z 3, 
4 i 5 sypialniami). Wszystkie pokoje są niezwykle przestronne, 
każdy ma własny taras lub balkon. Szeroki wybór hotelowych 
restauracji zaspokoi wszelkie kulinarne gusty – serwowane są 
tu dania kuchni hiszpańskiej, włoskiej i międzynarodowej.

Najważniejsze udogodnienia: mistrzowski klub tenisowy z 10 
kortami tenisowymi, gdzie odbywały się m.in. mecze Pucharu 
Davisa; korty do paddle tenis; doskonale wyposażone centrum 
fitness, sauna, masaże, kąpiele tureckie, aerobik, jazda konna, 
3  baseny (2 ogrzewane), sporty wodne, 18-dołkowe pole 
golfowe (tylko kilka minut jazdy samochodem od hotelu).

Zakwaterowanie w Junior Suite
7 noclegów od 930 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Oferujemy GRATIS: 1 obiad w wyśmienitej restauracji The Sea 
Grill*, gdzie serwowane są wyborne dania z owoców morza.
*bez napojów, pobyt przez min. 5 noclegów, nie dotyczy terminu 15.06-15.09.



Marbella Club Hotel
Costa del Sol, Andaluzja, Hiszpania

Bajkowy hotel położony na pięknym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego. Ekskluzywny ośrodek, w którym panuje miła 
i bardzo kameralna atmosfera. Do dyspozycji gości są pokoje 
i apartamenty, ale również wille z osobnym dostępem do plaży. 
Hotel jest wspaniałym miejscem również dla rodzin. Oferuje 
wiele opcji łączenia pokoi różnego typu oraz rozmaite atrakcje 
dla dzieci i całych rodzin, takie jak: spływy kajakowe, surfing, 
zbieranie muszelek, lekcje gotowania, tenis, lekcje pływania, 
lekcje hiszpańskiego, kursy małego ogrodnika i wiele innych! 
Żadne dziecko nie będzie się tu nudzić. Rodzice w tym czasie 
mogą zrelaksować się we wspaniałym spa lub wypić drinka 
w Beach Clubie.

Najważniejsze udogodnienia: światowej klasy Beach Club, 
Golf Club, jazda konna, Thalasso Spa, klubik dla dzieci, 
organizacja ślubów i wszelkiego rodzaju imprez.

Gorąco polecamy! Champagne Room, gdzie skosztują Państwo 
najlepszych szampanów z Andaluzji, a także kawioru i innych 
przekąsek.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów 1290 € / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Shangri-La Hotel Qaryat Al Beri
Abu Dhabi

Luksusowy i wytworny hotel, wzniesiony przy prywatnej 
plaży i w pobliżu kanału oddzielającego wyspę Abu Dhabi 
od  tałego lądu. To najprawdziwsza oaza wyszukanego 
luksusu w  baśniowym stylu, ukryta w samym sercu stolicy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hotel oferuje 213 
luksusowych pokoi i  apartamentów oraz 6 willi (każda z 4 
sypialniami i  prywatnym basenem), urządzonych w bardzo 
eleganckim, współczesnym arabskim stylu. W scenerii 
orientalnego ogrodu zaaranżowano tradycyjny arabski suk 
(targ), gdzie znajduje się mnóstwo sklepów, oferując tysiące 
egzotycznych dóbr. Kanałem wodnym żeglują leniwie 
pomiędzy nimi arabskie łodzie, umożliwiając Gościom 
podziwianie tego niezwykłego miejsca.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża; 5 restauracji, 
3 bary i lobby lounge; ekskluzywne spa CHI oraz klub wellness 
obejmujące siłownię, saunę, łaźnię parową, zajęcia pilatesu 
i jogi, baseny (w tym basen dla dzieci).

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów od 1150 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Wspaniała lokalizacja! Hotel oddalony jest o około 15 minut 
spacerem od meczetu Sheikh Zayed.



The Ritz-Carlton
Grand Canal, Abu Dhabi

5-gwiazdkowy hotel położony na tle majestatycznego 
meczetu Sheikh Zayed, wzorowany na renesansowej 
architekturze weneckiej. Dysponuje 447 luksusowymi 
pokojami i  apartamentami, a także 85 willami z 1 lub 2 
sypialniami. 10 hotelowych restauracji oferuje wyśmienite 
dania kuchni z całego świata, koktajle przy basenie 
i  eleganckie podwieczorki. Kompleks spa dla gości powyżej 
16 lat, oferuje luksusowe zabiegi, m.in. masaże, maseczki 
na twarz i ciało, w 16 luksusowo wyposażonych pokojach. 
Hotel przygotował także zajęcia dla dzieci, np. malowanie 
twarzy i poszukiwanie skarbów. Podczas licznych wycieczek 
goście mogą poznać wspaniałą architekturę, historię, kulturę 
regionu, przeżyć przygody na łonie natury, a także zajrzeć 
do luksusowych sklepów.

Najważniejsze udogodnienia: wielki basen, piaszczysta 
plaża a pomiędzy nimi - Splash Park z licznymi atrakcjami; 
nowoczesne spa o powierzchni 2000 m² z łaźnią turecką, 16 
pokojami zabiegowymi oraz oddzielnymi pomieszczeniami 
relaksacyjnymi dla mężczyzn i kobiet; wspaniały kids club.

Wspaniała propozycja dla rodzin z dziećmi! Hotel oferuje 
wspaniałe udogodnienia i atrakcje dla najmłodszych gości.

Zakwaterowanie w Deluxe Room
7 noclegów 930 $ / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Rezerwuj Seszele z LUXURY TRAVEL
Tel.: +48 22 392 60 16/19
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Seychelles Tourism Board
Tél. : + 33 1 44 53 93 20
info-tourisme.fr@seychelles.travel
www.seychelles.travel







Atlantis The Palm
Dubaj

Dwie wieże hotelu Atlantis The Palm rozpinają ponad koroną 
Wyspy Palmowej baśniową bramę do skarbca Dubaju. Po jej 
przekroczeniu oczom gości ukazuje się świat pełen cudów, 
przywodzący na myśl zaginione miasto − Atlantydę. Rwące 
potoki, laguna pełna żywych rekinów, podwodne tunele 
i tysiące morskich stworzeń przemykających w labiryncie 
pradawnych ruin. Imponujące wieże i oba skrzydła hotelu 
mieszczą łącznie 1539 przestronnych pokoi, wyposażonych 
we wszelkie możliwe wygody, z oknami wychodzącymi na 
lazurowe wody zatoki. Na gości czekają również apartamenty 
ulokowane w zupełnie nieoczekiwanych miejscach: u szczytu 
gigantycznej bramy nad Wyspą Palmową oraz w podwodnym 
świecie mitycznej krainy. Wytworne wnętrza i piękne 
tarasy 17 hotelowych restauracji i barów, w których można 
rozkoszować się smakiem m.in. owoców morza, specjałów 
kuchni arabskiej i włoskiej oraz smaków Lewantu i Dalekiego 
Wschodu, zadowolą na pewno gusty najbardziej wytrawnych 
koneserów dobrej kuchni. Kulinarną perłą hotelu Atlantis 
jest niewątpliwie restauracja azjatycka – kolejna odsłona 
niezmiernie ekskluzywnej restauracji Nobu.

Najważniejsze udogodnienia: mistrzowsko zaaranżowane 
wodne ogrody i baseny staną się dla gości wspaniałym 
miejscem wypoczynku, a możliwość odwiedzenia wykwintnych 
restauracji i eleganckich sklepów stanowić będzie dodatkową 
atrakcję. W Królewskich Wieżach hotelu Atlantis znajduje 
się ekskluzywne centrum spa z 27 gabinetami do zabiegów. 
Dla gości preferujących czynny wypoczynek przygotowano 
bieżnię i 4 korty tenisowe. Pod hotelem ciągnie się labirynt 
zatopionych korytarzy i komnat zaginionego miasta Atlantydy, 
gdzie można podziwiać kilkadziesiąt tysięcy morskich 
stworzeń przemykających wśród ruin skrytych w wodnej toni.

Zakwaterowanie w Ocean Deluxe
7 noclegów 1600 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.
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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; 8 restauracji i barów; 3 
oświetlone korty tenisowe; możliwość uprawiania sportów wodnych i lądowych; 
KidsOnly Club; ekskluzywne spa z 12 pokojami zabiegowymi, tradycyjnym Oriental 
Hammam z łaźnią parową i sauną; salon fryzjerski, manicure i pedicure studio; fitness. 

Zakwaterowanie w Palace Superior Deluxe Room
7 noclegów od 2200 $ / 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 niebywale komfortowych 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 licznych sportów 
wodnych; w pobliżu mistrzowskie, 18-dołkowe pole golfowe; udogodnienia dla dzieci. 

Zakwaterowanie w Palm Manor House Premier Room
7 noclegów od 2990 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami.



One&Only Reethi Rah
Malediwy, Ocean Indyjski

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 niedawno odrestaurowanych 
willach, położonych przy plaży lub na wodzie, a ponadto 
do ich dyspozycji jest także niezwykle przestronna willa Grand 
Sunset Residence z prywatnym basenem. Restauracja Reethi 
jest prawdziwą świątynią dla smakoszy - eklektyczna kuchnia 
łączy wpływy azjatyckie i  śródziemnomorskie, a szklane 
ściany aż po sufit pozwalają na podziwianie okolicy podczas 
wyśmienitych posiłków. Tapasake położona nad wodą serwuje 
najlepsze owoce morza, dania nowoczesnej japońskiej kuchni 
oraz wspaniałe sake. Hotel oferuje także wiele ciekawych 
możliwości aktywnego spędzenia czasu, zarówno na lądzie jak 
i na oceanie.

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

Zakwaterowanie w Beach Villa
7 noclegów 5750 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.
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Anantara Kihavah Maldives Villas
Malediwy, Ocean Indyjski

Spokojna lokalizacja i błogo usytułowane wille, niesamowita 
podwodna restauracja, niezmierzone horyzonty, czynią 
to miejsce najwspanialszą lokalizacją w tej części Malediwów 
w zatoce Hanifaru na atolu Baa. Wyspa na której leży hotel jest 
perfekcyjnym miejscem do eksploracji podwodnego świata 
Oceanu Indyjskiego. 79  przestronnych willi z prywatnymi 
basenami, o powierzchni od 260 m² do 2,730 m² ulokowane 
są tuż nad lazurowymi wodami oceanu lub przy plaży. Cały 
podwodny świat jaki otacza wyspę, wliczając w to rafy 
koralowe i kolonię żółwi wodnych, jest wpisany na Światową 
Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Najważniejsze udogodnienia: 6 restauracji; baseny, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki, badminton; szachy, bilard; 
mozliwość uprawiania sportów wodnych, centrum nurkowania; 
oganizacja różnych wycieczek; Club Coral organizujący wiele 
zajęć dla dzieci; Spice Spoons -  lekcje gotowania; bajecznie 
zlokalizowane nad oceanem spa; zajęcia jagi oraz ćwiczenia 
medytacyjne; centrum fitness.

Zakwaterowanie w Beach Pool Villa
7 noclegów od 3150 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami 
i kolacjami.
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Wspaniałe warunki do nurkowania, zachwycający kolorowy 
podwodny świat!



Anantara Dhigu Maldives Resort
Malediwy, Ocean Indyjski

Bajeczny komfort oraz natura tak piękna, że nigdy nie przestaje 
zadziwiać. Wszystkie domki harmonijnie wkomponowano 
w otoczenie kryształowo czystej, płytkiej laguny. Do dyspozycji 
110 apartamentów i willi z  dużymi łazienkami, część 
z prywatnymi basenami. Przestronne wille kryją się w bujnych 
ogrodach, apartamenty zaś wzniesiono na palach nad wodą 
– można z nich zejść wprost do oceanu. To miejsce pozwala 
gościom zapomnieć o całym świecie i rozkoszować się spokojną 
atmosferą i delikatną morską bryzą. Ośrodek położony jest 
nieopodal wyspy, na której znajduje się romantyczny siostrzany 
obiekt − Anantara Veli. Goście Anantara Dhigu w wieku powyżej 
18 lat korzystają bez ograniczeń z udogodnień obu hoteli.

Najważniejsze udogodnienia: basen przy plaży, 7 restauracji, 
nauka gotowania tajskich i  lokalnych potraw; prestiżowe 5* 
centrum nurkowe PADI, szkoła surfingu, centrum sportów 
wodnych, rejsy luksusowym jachtem, połowy ryb na otwartym 
morzu, wycieczki na pobliskie wyspy, zajęcia jogi i medytacji 
nad brzegiem oceanu; kort tenisowy, siłownia, spa, klubik dla 
dzieci.

Szeroka oferta sportów wodnych dla gości w każdym wieku – 
wynajęcie kajaku w cenie (1 godzina dziennie).

Zakwaterowanie w Sunrise Beach Villa
7 noclegów 2450 $ / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.
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The Oberoi, Mauritius
Hotel oferuje urokliwe pawilony i wille z widokami 
na  ocean i ogrody. Każda forma zakwaterowania posiada 
rustykalne meble, panoramiczne okna i marmurowe łazienki, 
w  niektórych znajdują się prywatne baseny. Hotel oferuje 
4 restauracje, serwujące tradycyjną kreolską kuchnię oraz 
potrawy międzynarodowe. Ukryte pośród bujnej roślinności 
spa to zaciszna „oaza w sercu oazy” oferująca zabiegi łączące 
współczesne trendy i starożytne filozofie.

Najważniejsze udogodnienia: 71 pawilonów i willi, 2 baseny, 
klub fitness, korty tenisow, hatha yoga, t’ai chi, medytacja; 
sporty wodne; degustacje wina. 

Przykładowa cena pobytu w Luxury Pavilion
7 noclegów od 1900 € / 1 os. W cenie śniadania

The Oberoi, Bali
Wystrój hotelu odzwierciedla spokój i ponadczasowe 
piękno wyspy. Jednocześnie, hotel znajduje się w pobliżu 
designerskich butików i kolorowego życia nocnego. Hotel 
oferuje szereg zajęć, podczas których goście będą mogli 
zetknąć się z balijską kulturą i poznać niektóre z sekretów 
wyspy. 74 luksusowe pokoje i wille posiadają widok na Ocean 
Indyjski i tropikalne ogrody. Hotel oferuje wyśmienitą 
europejską i indonezyjską kuchnię.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje i bary, basen, 
studio fitness, kort do tenisa, aqua pilates, joga na nadbrzeżu;  
odnowienie przysięgi małżeńskiej, room service. 

Przykładowa cena pobytu w Luxury Lanai Garden View Room
7 noclegów od 1590 $ / 1 os. W cenie śniadania

The Oberoi, Lombok
Obiekt otoczony jest bujnymi drzewami i kwitnącymi krzewami 
bugenwilli. Roztaczają się z niego niesamowite widoki 
na zapierające dech w piersiach zachody słońca nad wulkanem 
Mount Agung. Znajduje się tu sala konferencyjna oraz wiele 
miejsc, w których zorganizować można ceremonię ślubną. 
Wykwintne restauracje serwują kuchnię międzynarodową 
i  lokalne przysmaki, a podczas posiłków goście zabawiani są 
przez miejscowych tancerzy i muzyków.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje i bary, odkryty 
basen, The Oberoi Spa, centrum nurkowe PADI: snurkowanie, 
nurkowanie i wędkowanie na otwartym morzu. 

Przykładowa cena pobytu w Luxury Pavilion Garden View Room
7 noclegów od 1390 $ / 1 os. W cenie śniadania



The Samaya Seminyak
Bali, Indonezja

Ten ekskluzywny resort to doskonały wybór dla wszystkich, 
którzy oczekują odprężających wakacji. Hotel oferuje 
wille z  basenami w dwóch wyjątkowych lokalizacjach – 
na nadbrzeżu przy modnej plaży Seminyak oraz w spokojnym 
otoczeniu, wzorowanym na tradycyjnych balijskich wioskach. 
W jednej z najbardziej romantycznych restauracji na Bali, 
BREEZE, podziwiać można widoki na spektakularne zachody 
słońca. Restauracja oferuje dania międzynarodowe i lokalne. 
W hotelu znajduje się także elegancki bar i klimatyzowana 
piwniczka z winami. Goście mogą także odnaleźć równowagę 
ducha i ciała podczas odprężających zajęć jogi prowadzonych 
przez doświadczonych instruktorów. 

Najważniejsze udogodnienia: 52 pokoje, 2 restauracje, opcja 
in-villa dining; basen, siłownia, rowery; Spa at The Samaya: 
2 gabinety zabiegowe z jacuzzi i sauną, 2 gabinety zabiegowe 
wyposażone w  prysznic w ogrodzie, 5 rodzajów masażu – 
japoński, tajski, hawajski Lomi-Lomi, szwedzki i balijski, salon 
piękności; wycieczki fakultatywne; butler; konsjerż.

Zakwaterowanie w Pool Villa
7 noclegów od 1850 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Oferujemy GRATIS: 60-minutowy masaż Balinese dla 2 osób*.
* pobyt przez minimum 3 noce.



The Samaya Ubud
Bali, Indonezja

Hotel znajduje się na brzegu rzeki Ayung pośród pól ryżowych 
i wzgórz pokrytych bujną zielenią. Goście mogą tu obserwować 
codzienne życie lokalnej ludności w położonych w pobliżu 
resortu wioskach, czy odwiedzić jedną z wielu znajdujących 
się w okolicy świątyń. Hotel oferuje 19 willi z basenami, 
łózkami typu king-size i eleganckimi łazienkami. Znajdują 
się tu dwie restauracje – Scene Bar & Lounge z widokiem 
na tarasy ryżowe oraz Swept Away, górująca nad rzeką Ayung 
i oferująca nowoczesne i eklektyczne dania. W hotelowym spa 
oferowany jest szereg znakomitych zabiegów takich jak masaż 
shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, czy refleksologia. The 
Samaya Ubud oferuje idealne otoczenie, by zwolnić tempo 
życia, zrelaksować się i wypocząć. 

Najważniejsze udogodnienia: 19 willi, 2 restauracje, 
całodobowa opcja in-villa dining; spa oferujące masaż balijski, 
masaż shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, refleksologię, 
zabiegi ajurwedyjskie; siłownia, rowery, piesze wycieczki, 
zajęcia jogi; warsztaty gotowania tradycyjnych balijskich 
potraw, butler, usługi pralnicze.

Oferujemy GRATIS: 60-minutowy masaż Balinese dla 2 osób*.
* pobyt przez minimum 3 noce.

Zakwaterowanie w Hill Side Villa
7 noclegów 1690 $ / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Rayavadee
Krabi, Tajlandia

Wielokrotnie nagradzany, luksusowy hotel usytuowany 
na  wyjątkowo malowniczym przylądku Phranang, na terenie 
Morskiego Parku Narodowego, otoczony trzema piaszczystymi 
plażami. Składa się z 98 oryginalnie zaprojektowanych, 
przestronnych pawilonów oraz 4 luksusowych willi. 
Wszystkie  umeblowane w stylu tajskim, niektóre posiadają 
własne jacuzzi. Pawilony mają szklane ściany, dzięki czemu 
goście odnoszą wrażenie, że mieszkają w egzotycznym 
ogrodzie. Elegancka restauracja Raya Dining proponuje tajską 
i międzynarodową kuchnię z muzyką na żywo. Krua Phranang 
serwuje owoce morza i tradycyjne, regionalne dania. Drinki 
i  delikatne przekąski podawane są w Raitalay Terrace albo 
w The Grotto.

Najważniejsze udogodnienia: wspaniały basen, sauna, korty 
do tenisa ziemnego i squasha, stoły do ping-ponga, siłownia; 
spa, masaże, aromaterapia; wycieczki do lasów tropikalnych 
w parkach narodowych, pełnych rozmaitych gatunków fauny 
i flory, wodospadów i jaskiń; windsurfing, snorkeling, wyprawy 
na sąsiednie wyspy.

Zakwaterowanie w Deluxe Pavilion
7 noclegów od 1250 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Malownicza lokalizacja oraz wysoki poziom obsługi zapewnią 
wymarzony urlop we dwoje!



The Village Coconut Island
Phuket, Tajlandia

Hotel położony malowniczo na wyspie Coconut oddalonej 
o 500 metrów od wybrzeża Phuket, 5 minut łodzią motorową 
od przystani Laem Hin. Jest to póki co jedyny kompleks hotelowy 
na wysepce, ukryty w bujnym tropikalnym lesie. Na Gości czeka 
spokojna, kameralna atmosfera. The Village Coconut Island 
oferuje komfortowe zakwaterowanie w willach z 2, 3, 4 lub 5 
sypialniami. Każda willa posiada w pełni wyposażoną kuchnię, 
salon, jadalnię oraz patio z basenem, wnętrza wyposażono 
w  nowoczesne sprzęty audio-video. Z  willi rozpościera się 
piękny widok na zatokę Phang Nga.

Najważniejsze udogodnienia: 2 duże główne baseny, 
zjeżdżalnia wodna; 2 restauracje i bar – w hotelu jest 
dostępna opcja All Inclusive; spa, centrum fitness; 550 metrów 
prywatnej plaży, sklepik z artykułami spożywczymi oraz 
pamiątkami, wypożyczalnia sprzętów wodnych, pole golfowe, 
kort tenisowy, klubik dla dzieci oraz szereg atrakcji; wodna 
taksówka dostępna 24 h oferująca transfery na Phuket w cenie 
pobytu.

Tamarind – restauracja szczycąca się wspaniałym widokiem 
na plażę, oferuje grillowane specjały oraz potrawy kuchni 
zachodniej.

Zakwaterowanie w One Bedroom 
Garden View Pool Villa

7 noclegów 750 $ / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Hard Rock Hotel & Casino  
Punta Cana
Punta Cana, Dominikana

Hotel położony jest północnej części Bavaro, w pobliżu 
szerokiej plaży Macao, z daleka od innych obiektów. Na gości 
czeka tu emocjonujące życie nocne i mnóstwo dobrej zabawy 
w najlepszym na Karaibach kasynie, podczas koncertów 
na żywo, czy w trakcie wieczoru spędzonego w klubie nocnym 
ORO. Przestronne pokoje wyposażone są w rockowe detale, 
duże balkony i wanny z hydromasażem. 9 wyśmienitych 
i  różniących się wystrojem restauracji serwuje urozmaicone, 
międzynarodowe potrawy. Goście mogą zrelaksować się 
w Rock Spa, wybrać się do fitness klubu, zagrać w siatkówkę 
plażową lub w golfa na polu zaprojektowanym przez Jacka 
Nicklausa. 

Najważniejsze udogodnienia: 9 restauracji, 23 bary i lounge; 
kasyno Hard Rock; The Rock Spa; 13 basenów; salon piękności 
i butik Posh; zjeżdżalnia i mini klub dla dzieci; klub fitness, 
boiska do piłki i siatkówki plażowej; 18-dołkowe pole golfowe.

Zakwaterowanie w Caribbean Suite
7 noclegów od 1690 $ / 1 os.
Przykładowa cena All Inclusive.

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

Na terenie hotelu znajduje się najlepsze w okolicy kasyno. 



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.

Przykładowa cena 4-dniowego rejsu
7 noclegów 3100 $* / 1 os.
w dwuosobowej kabinie First Deck 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
www.luxurytravel.pl




