
*Daios Cove Luxury Resort & Villas, Kreta
Przy rezerwacjach dokonanych w okresie od 23 do 30 maja Luxury Travel oferuje zniżkę 40% od cen oficjalnych + darmowe kolacje. 

Przykładowa cena za 7 noclegów w Deluxe Room Sea View z basenem w terminie 2-28 czerwca wynosi 2130 € 1290 € / 1 os. 
Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji na min. 5 noclegów w dowolnym terminie do 4.11.2017r. !

ul. Hoża 50/23, Warszawa 
Tel: 22 392 60 16/19 

ltm@luxurytravel.pl 
www.luxurytravel.pl

Promocja Flash Sales*



Zakwaterowanie w Junior Suite Sea View
7 noclegów od 990 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Okoliczne atrakcje: Hotel znajduje się niedaleko granicy 
Autonomicznej Republiki Góry Athos (Świętej Góry) 
zamieszkiwanej wyłącznie przez mnichów prawosławnych. 
Dostęp do niej odbywa się drogą morską, wymagana jest wiza, 
ponadto na terenie półwyspu nie mogą przebywać kobiety!

Eagles Palace
Ouranoupolis, Halkidiki, Grecja

Bujne ogrody pełne palm i drzew oliwnych, prywatna 
piaszczysta plaża, luksusowe pokoje, doskonały serwis 
i  panoramiczne widoki na Morze Egejskie, to zwięzły 
opis tego fragmentu greckiego kawałka raju. Położony 
w  odległości 4 km od kameralnego kurortu Ouranoupolis, 
należący do prestiżowej sieci Small Luxury Hotels of The 
World eco resort dysponuje 157 pokojami, apartamentami 
i willami. Doskonałym początkiem każdego dnia jest 
certyfikowane greckie śniadanie składające się z lokalnych 
wypieków, serów i  owoców. Podczas pozostałych posiłków 
także można liczyć na wyjątkowe doznania kulinarne.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje, 4 bary, jeden 
z muzyką na żywo, spa z sauną i hammamem, podgrzewane 
baseny (kryty, odkryty, dla dzieci), centrum fitness, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, 2 kid’s cluby, plac 
zabaw, wynajem łodzi, wycieczki rowerowe, centrum 
sportów wodnych (żeglarstwo, kajaki, windsurfing, wake 
boarding, narty wodne, oferta jest dostosowana także dla 
dzieci), centrum nurkowe PADI, organizacja ślubów.



Certyfikowane centrum nurkowe: na terenie hotelu 
znajduje się Pelagos Dive Center. Goście mogą podziwiać 
wraki, jaskinie, skaliste dno morskie, rafy i archeologiczne 
znaleziska.

Zakwaterowanie w Junior Suite Garden View
7 noclegów od 680 € / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Minos Beach Art Hotel
Agios Nikolaos, Kreta, Grecja

Należący do sieci bluegr i Small Luxury Hotels of the World 
ośrodek oferuje wymarzone warunki do wypoczynku 
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Położony na krawędzi 
morza w sąsiedztwie klimatycznego miasteczka Agios 
Nikolaos, z bezpośrednim dostępem do plaży i krystalicznie 
czystej wody oraz bujnym ogrodem będącym jednocześnie 
galerią sztuki stanowi spełnienie marzeń o luksusowym 
wypoczynku. 129 pokoi i willi 12 kategorii o tradycyjnej 
architekturze oraz minimalistycznym wystroju pozwoli 
spełnić niemal każde wymagania. Szeroka oferta atrakcji 
pozwoli aktywnie spędzić czas, a jedne z najlepszych 
restauracji na Krecie zapewnią niezapomniane doznania 
kulinarne.

Najważniejsze udogodnienia: 4 restauracje, 3 bary, basen, 
centrum spa, kort tenisowy, siłownia, centrum nurkowe 
oraz sportów wodnych oferujące windsurfing, żeglarstwo, 
narty wodne i wycieczki motorówkami, organizacja ślubów 
i różnego rodzaju imprez, Wi-Fi w pokojach, roomservice.



Marbella Club Hotel 
Marbella, Costa del Sol, 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. 

Przykładowa cena ze śniadaniami w Deluxe Room
7 noclegów od 1290 € / 1 os.

Puente Romano Beach Resort 
Marbella, Costa del Sol, Hiszpania
Idealne miejsce dla tych, którzy lubią unikalne śródziemnomorskie widoki i bardzo ciepły 
klimat. 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. Wszystkie pokoje są przestronne, każdy 
ma własny taras lub balkon. Szeroki wybór restauracji zaspokoi wszelkie kulinarne gusty – 
serwowane są tu dania zarówno kuchni hiszpańskiej, jak również włoskiej i międzynarodowej.

Najważniejsze udogodnienia: mistrzowski klub tenisowy (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). 

Przykładowa cena ze śniadaniami w Junior Suite
7 noclegów od 930 € / 1 os.



Can Lluc Ibiza
San Rafael, Ibiza, Hiszpania

Ekskluzywny butikowy hotel Can Lluc to idylliczne miejsce, 
gdzie śródziemnomorski duch wyspy kryje się w każdym 
zakątku. Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 12 pokojach 
i 8 willach. Niektóre pokoje posiadają jacuzzi lub kominek. 
Otoczone ogrodami wille są przestronne oraz posiadają 
dwie sypialnie, aneks kuchenny i duży taras. Goście Can Lluc 
mogą podziwiać zachody słońca nad zatoką San Antonio z 
platformy widokowej, relaksować się podczas sjesty pod 
drzewami karobowymi albo zanurzyć się w  basenie. W 
restauracji można skosztować współczesnych potraw z 
nutą kuchni balearskiej, a bar przy basenie to  komfortowe 
miejsce na odpoczynek w  hamaku. Hotelowe spa oferuje 
gościom masaże i zabiegi pielęgnacyjne w  wyjątkowym 
otoczeniu natury.

Najważniejsze udogodnienia: basen z jacuzzi; restauracja 
i bar; platforma z widokiem na zatokę San Antonio; Wi-Fi; 
siłownia; spa z sauną; konsjerż; jogging i  piesze wędrówki 
na terenie posiadłości Can Lluc oraz po malowniczej okolicy. 

Śluby i specjalne okazje: Butikowy hotel Can Lluc jest 
wymarzonym miejscem na wypowiedzenie sakramentalnego 
TAK bądź na zorganizowanie urodzinowej imprezy.

Zakwaterowanie w Superior Room with Jacuzzi
7 noclegów od 1850 $/ 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Luz Houses
Fatima, Portugalia

Urzekający, butikowy przyjazny środowisku i otoczeniu 
hotel znajduje się w  odległości 500m od Fatimskiego 
Sanktuarium. To  wyjątkowe miejsce oferujące raptem 
15 pokoi zostało zainspirowane historią oraz lokalnymi 
tradycjami i zaprojektowane z dbałością o przyrodę na wzór 
tradycyjnej wioski otoczonej lasem. Prosty wystrój i dbałość 
o detale stwarza niepowtarzalny klimat, a  pełen uroczych 
zakątków ogród zachęca do romantycznych spacerów. 
Letnie wieczory upływają tu przy dźwiękach cykad, w 
świetle gwiazd. W ciągu dnia goście, którzy przyjeżdżają tu 
by odpocząć od codziennego zgiełku i odzyskać siły mogą 
relaksować się w centrum odnowy biologicznej z gabinetem 
masażu i zabiegami oraz nad basenem.

Najważniejsze udogodnienia: wspólny living room, 
restauracja, bar, śniadanie serwowane w pokojach, basen, 
centrum spa & wellness oferujące masaże, yogę oraz reiki, 
wypożyczalnia rowerów, usługa babysitting, bezpłatne WiFi, 
w bliskiej odległości od hotelu znajdują się spektakularne 
zespoły jaskiń Santo Antonio i Alvados.

Zakwaterowanie w pokoju typu Superior Deluxe
3 noclegi od 170 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Okoliczne atrakcje: Sanktuarium fatimskie jest celem wielu 
pielgrzymek katolickich i stanowi bardzo ważny ośrodek 
kultu maryjnego. Objawienie Matki Boskiej w Fatimie 
kościół uznał za cud w roku 1930.



Macdonald Monchique Resort & Spa 
Monchique, Algarve, Portugalia
• Połączenie gościnności, nowoczesnego designu i piękna natury. 
• 190 luksusowych apartamentów, każdy z umeblowanym balkonem lub tarasem. 
• Udogodnienia dla rodzin: 2 klubiki dla dzieci, strefa sportowo-wypoczynkowa, basen.

Przykładowa cena pobytu w Classic Family Suite
7 noclegów 760 € / 1 os. W cenie śniadania i kolacje.

EPIC SANA Hotel 
Albufeira, Algarve, Portugalia
• Nowoczesny hotel położony bezpośrednio przy plaży. 
• Atrakcje dla najmłodszych: Baby Club (6 miesięcy do 3 lat), kids club (4–12 lat). 
• Liczne udogodnienia: 5 basenów, spa, centrum fitness.

Przykładowa cena pobytu w pokoju typu Deluxe
7 noclegów od 890 € za 1 osobę. W cenie śniadania.

Pine Cliffs Resort, a Luxury Collection Resort 
Albufeira, Algarve, Portugalia
• Malowniczo położony na klifie; oferuje dużą piaszczystą plażę. 
• Ogromny plac zabaw dla dzieci Porto Pirata. 
• Boiska do gier zespołowych, minigolf, spa także dla najmłodszych.

Przykładowa cena pobytu w Premium Junior Suite
7 noclegów od 1098 € za 1 osobę. W cenie śniadania.

The Oitavos 
Cascais, Portugalia
• Otoczony polami golfowymi Oitavos, doskonale wkomponowany w krajobraz. 
• Charakteryzuje go śmiały design, gładkie linie i eleganckie proste wnętrza. 
• 142 pokoje, 4 restauracje, spa, jacuzzi, sauna, siłownia, basen zewnętrzny i kryty.

Przykładowa cena pobytu w Premium Loft
7 noclegów od 890 € / 1 os. W cenie śniadania.



Grand Hotel Majestic
Jezioro Maggiore, Włochy

Elegancki hotel malowniczo położony nad jeziorem 
Maggiore, zaledwie 45 min jazdy samochodem z lotniska 
w Mediolanie. Został wybudowany w 1870 roku w stylu 
belle epoque. Przez wiele lat był on ulubionym miejscem 
wypoczynku członków rodziny królewskiej, artystów 
i  słynnych muzyków. Wiosną 1930 roku został uznany 
za jeden z najpiękniejszych hoteli w Europie. Dziś, dzięki 
radykalnej renowacji, jest ponownie zaliczany do najbardziej 
luksusowych hoteli Włoch jak i Europy. Jest prawdziwą 
oazą spokoju, choć znajduje się tylko kilka kilometrów 
od miasteczka Pallanza. Jego niewątpliwym atutem jest fakt, 
iż prawie z każdego pokoju, tarasu, balkonu, hotelowego 
baru i restauracji rozpościera się widok na piękne jezioro. 
Hotel jest odpowiednim miejscem zarówno na rekreację, jak 
i sport.

Najważniejsze udogodnienia: kryty basen, prywatna 
przystań z małą plażą, korty tenisowe, fitness club. Można 
wynająć żaglówkę, powędkować lub pojeździć na rowerach.

Zakwaterowanie w pokoju typu Superior Deluxe
7 noclegów od 730 €/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Okoliczne atrakcje: Wynajem łodzi na rejs po urzekająco 
pięknych wodach Jeziora Maggiore umożliwia podziwianie 
majestatycznego i zróżnicowanego krajobrazu.



Aqualux Hotel Spa Suite & Terme 
Jezioro Garda, Włochy
• Nowoczesny hotel 4* S położony w Bardolino, znanej malowniczej i eleganckiej wiosce. 
• Bogate spa (pow 1000 m²) obejmujące siłownię, 4 sauny, 2 łaźnie tureckie. 
• 125 pokoi, 8 basenów (4 na świeżym powietrzu), 2 restauracje, Lounge i Pool Bar.

Przykładowa cena pobytu w Garden Suite
7 noclegów od 1150 € / 1 os. W cenie śniadania.

Grand Hotel Tremezzo 
Tremezzina, Włochy
• Jest jednym z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli nad jeziorem Como. 
• 76 pokoi i 14 apartamentów z widokami na Bellagio i Riviera delle Azalee lub piękny ogród. 
• Szefem kuchni jest Gualtiero Marchesiego, jeden z najbardziej znanych we Włoszech.

Przykładowa cena pobytu w pokoju typu Park View Prestige
7 noclegów od 1690 € / 1 os. W cenie śniadania.

Lefay Resort & Spa 
Jezioro Garda, Włochy
• Ekskluzywny hotel, w którym stosuje się zasady filozofii Wellness. 
• Lefay oferuje przepiękne widoki na jezioro Garda ze swoich stylowych apartamentów. 
• Centrum spa, łączące chińską tradycję i medycynę z osiągnięciami zachodniej nauki.

Przykładowa cena pobytu w Prestige Junior Suite
7 noclegów od 1750 € / 1 os. W cenie śniadania.

Grand Hotel Villa Serbelloni 
Jezioro Como, Włochy
• Elegancki hotel znajdujący się w centrum Bellagio, w bajecznej scenerii jeziora. 
• Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 95 pokojach i apartamentach. 
• 2 wyśmienite restauracje, ekskluzywne spa, siłownia, korty tenisowe, basen.

Przykładowa cena pobytu w Classic Room Park View
7 noclegów od 1850 € / 1 os. W cenie śniadania.



Altafiumara Resort & Spa
Costa Viola, Kalabria, Włochy

Urozmaicona linia brzegowa, piaszczyste plaże, krystalicznie 
czysta woda, bujna śródziemnomorska roślinność i bogate 
lokalne tradycje, to najbliższe otoczenie zbudowanego  
na  pozostałościach znajdującej się na klifie XVII-wiecznej 
fortecy Altafiumara Resort & Spa. Z terenu hotelu 
rozciągają się piękne widoki na okoliczne miejscowości, 
Morze Tyreńskie, Sycylijskie wybrzeże oraz znajdujące się 
w oddali wyspy Eolskie. Do dyspozycji gości są klasycznie 
umeblowane pokoje z prywatnymi tarasami lub patio. 
Relaksować można się także w hotelowym basenie i  spa, 
spacerując po bujnych ogrodach lub długiej piaszczystej 
plaży oraz kameralnej miejscowości Villa San Giovanni.

Najważniejsze udogodnienia: 2 restauracje, 2 bary, 
oraz elegancka podziemna winiarnia, wypożyczalnia 
samochodów, basen, piaszczysta plaża z  leżakami, ścieżka 
biegowa, siłownia, centrum spa z sauną i jacuzzi, plac zabaw, 
wycieczki z przewodnikiem, organizacja ślubów, hotel 
przyjazny zwierzętom.

Zakwaterowanie w Vista Mare Suite
7 noclegów od 525 € / 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Raj dla koneserów wina: The Accademia del Vino 
skrywa w  swoich kamiennych wnętrzach 450 gatunków 
wyśmienitych win z całego świata.



Donnafugata Golf Resort & Spa
Contrada Piombo, Sycylia, Włochy

Sycylia zachwyca bogactwem zabytków oraz krajobrazów. 
Błękitne morze, piękne plaże, najwyższy wulkan Europy 
oraz doskonałe wino, kawa i desery to tylko kilka powodów 
żeby ją odwiedzić. Położony w pobliżu pięknych barokowych 
miast południa wyspy, takich jak Ragusa, Noto czy Syrakuzy, 
otoczony winnicami i polami golfowymi resort to idealne 
miejsce na wypoczynek i aktywne spędzanie czasu. 194 
pokoje, prywatna piaszczysta plaża, infinity pool oraz spa, 
docenione przez magazyn Condé Nast, zregenerują siły, 
a doskonała infrastruktura golfowa sprosta najwyższym 
oczekiwaniom. 5 hotelowych restauracji zaspokoją każde 
kulinarne gusta, a bogato zaopatrzone piwnice dopełnią 
wybornym winem posiłki spożywane w pięknej scenerii.

Najważniejsze udogodnienia: 5 restauracji, 5 barów, dwa 
18-dołkowe pola golfowe, driving range z 70 stanowiskami, 
rezydujący Golfista Pro, 2 baseny, fitness, spa, hydromasaże, 
sauna, łaźnia, wypożyczalnia samochodów, łodzi, skuterów 
i rowerów, lokalne wycieczki, kid’s club w sezonie letnim.

Atrakcje hotelowe: Dwa 18-dołkowe pola golfowe Parkland 
i Link, zaprojektowane przez Franco Piras, o łącznej długości 
ponad 6500 metrów.

Zakwaterowanie w pokoju typu Superior
7 noclegów od 790 € / 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Villa Lavinia (215 m²)
• 2 sypialnie, salon, 2 łazienki. 
• Możliwość połączenia z 4 apartamentami. 
• Widok na morze, prywatny basen i ogród.

Villa Sofia (200 m²)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki. 
• Piętrowa willa z widokiem na morze. 
• Posiada prywatny basen i ogród.

Villa Lidia (200 m²)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki. 
• Oferuje widok na morze i prywatny basen. 
• Piękny ogród o powierzchni 900 m².

Villa Chiara (272 m²)
• 4 sypialnie, salon, 4 łazienki. 
• Widok na morze, prywatny basen i ogród. 
• Usługi butlera i osobistego kucharza.



Forte Village
Santa Margherita di Pula, Sardynia

Jedyny w swoim rodzaju rodzinny kompleks położony 
przy białych piaszczystych plażach, składający się z 8 
eleganckich hoteli, 44 luksusowych apartamentów oraz 9 
wytwornych willi z prywatnymi basenami. Szeroki wybór 
znakomitych restauracji: włoska, sardyńska, japońska czy 
brazylijska. Polecamy także najnowszą restaurację Hell’s 
Kitchen! O  kulinarne doznania dba 4 wybitnych kucharzy 
nagrodzonych gwiazdkami Michelin: Gordon Ramsey, Alfons 
Schuhbeck, Carlo Cracco i Emanuele Scarello w La Trattoria 
Italiana. Do dyspozycji gości także 11 barów oraz night club. 
Forte Village oferuje wiele atrakcji oraz udogodnień, które 
zapewnią fantastyczny wypoczynek każdemu członkowi 
rodziny.

Najważniejsze udogodnienia: 13 kortów tenisowych, 
gokarty, kręgielnia, 6 basenów dla dorosłych, 3 baseny 
dla dzieci; centrum fitness, akademie sportu m.in. rugby, 
krykieta, tenisa, siatkówki, koszykówki, szkółka piłkarska 
pod patronatem Chelsea Londyn, szkoła pływania; 
Acquaforte Thalasso&SPA, dyskoteka, piano bar oraz wiele 
butików z produktami najlepszych światowych marek.

Przykładowe ceny ze śniadaniami i kolacjami
BOUGANVILLE 4* - Deluxe Bungalow  
za 7 noclegów - od 1790 € / 1 os.
PINETA 5* - Superior Terrace Room  
za 7 noclegów - od 1990 € / 1 os.
Il CASTELLO 5* - Superior Room  
za 7 noclegów - od 2150 € / 1 os.

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



Falisia, a Luxury Collection 
Resort & Spa
Sistiana, Zatoka Triesteńska, Włochy

Butikowy hotel zlokalizowany jest w ekskluzywnym 
kompleksie Portopiccolo Sistiana obejmującym beach club, 
restauracje, bary, promenadę z luksusowymi butikami oraz 
port jachtowy. Prawie każdy z 65 gustownie urządzonych 
pokoi i apartamentów oferuje widoki na morze. Hotelowa 
restauracja serwuje dania gourmet i spa łącząc tradycję 
z nowymi trendami w sztuce kulinarnej. Posiłki spożywane 
na tarasie z widokiem na marinę i Morze Adriatyckie 
są prawdziwą przyjemnością. Goście mają zapewniony 
bezpłatny dostęp do jednego z najbardziej ekskluzywnych 
beach clubów na wybrzeżu Adriatyku, w tym jego prywatnej 
części obejmującej infinity pool i taras z leżakami. Szum fal 
miesza się tu z dźwiękami dj-skich setów rozpoczynających 
się o zachodzie słońca, który można podziwiać z drinkiem 
w dłoni. Pobliski Triest sprawia, że nawet przy dłuższym 
pobycie nie sposób się tu nudzić.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja, bar, beach club, 
centrum fitness, spa wyposażone w saunę, hammam oraz 
jacuzi, lekcje gotowania.

Zakwaterowanie w pokoju typu Classic
7 noclegów od 790 €/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Atrakcje hotelowe: Nowoczesne centrum wellness & spa 
z  szerokim zakresem usług, gdzie można m.in. zrelaksować 
się w saunie czy łaźni tureckiej lub skorzystać z masaży lub 
innych zabiegów na ciało.



Aman Venice 
Wenecja, Włochy
Hotel mieści się w XVI-wiecznym Palazzo Papadopoli, a jego wnętrza skrywają muzealne 
skarby i rokokowe freski Tiepolo. Doskonała lokalizacja ekskluzywnego Aman Venice pozwala 
gościom cieszyć się wspaniałą architekturą, kościołami, muzeami, meandrującymi uliczkami 
i  wszystkim, co może zaoferować to wspaniałe włoskie miasto. Hotel ma złocone sufity, 
wielowiekowe pokrycia ścienne ze  skóry, rozłożyste, eleganckie schody oraz 24 luksusowe 
pokoje i apartamenty. 2 restauracje prowadzone przez nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa 
kuchni oferują wyborne dania i wspaniałe widoki na miasto. Ponadto, hotel oddaje do dyspozycji 
swoich gości prywatny ogród, taras na dachu, kameralną bibliotekę oraz studio fitness.

Najważniejsze udogodnienia: 24 luksusowe pokoje i apartamenty, 2 restauracje i bar, 
prywatny ogród, kameralna biblioteka, studio fitness, siłownia, trening personalny, Aman Spa. 

Przykładowa cena za pobyt w Palazzo Bedroom
3 noclegi od 1500 €/ 1 os.
W cenie śniadania oraz 60-minutowy masaż.

Aman Sveti Stefan 
Czarnogóra
Ekskluzywny kompleks hotelowy usytuowany pośród okazałej natury i historycznego bogactwa 
Czarnogóry, państwa słynącego ze swego niebanalnego piękna. Położony malowniczo 
na skalistej wyspie, połączonej z lądem groblą, która jest zalewana w czasie przypływów. Hotel 
oferuje komfortowe zakwaterowanie w 50 przestronnych, indywidualnie zaprojektowanych 
i elegancko urządzonych pokojach, domkach i apartamentach. Niektóre z nich oferują widok 
na morze. Każdy z 58 prywatnych domów jest indywidualnie urządzony i urządzony, łącząc 
w sobie cechy historyczne z nowoczesnymi reinterpretacjami.

Najważniejsze udogodnienia: spa z łaźnią parową, sauną i Jacuzzi; siłownia; studio do pilatesu 
i jogi; 2 baseny otoczone drewnianym tarasem, na którym rozmieszczone są wygodne leżaki; 
prywatna plaża; spersonalizowane wycieczki z przewodnikiem do malowniczych miejsc 
położonych na wybrzeżu i w głębi lądu; biblioteka. 

Przykładowa cena za pobyt w Garden View Milocer Suites
3 noclegi od 1200 €/ 1 os.
W cenie śniadania, 60-minutowy masaż oraz transfer z Tivat



Anantara Kihavah Maldives Villas 
Malediwy, Ocean Indyjski
Spokojna lokalizacja i błogo usytuowane wille, niesamowita podwodna restauracja, 
niezmierzone horyzonty, czynią to miejsce najwspanialszą lokalizacją w tej części Malediwów  
w zatoce Hanifaru na atolu Baa. Na gości czeka 79 przestronnych willi z prywatnymi 
basenami, zlokalizowanymi 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 dla dzieci; Spice Spoons - lekcje gotowania; 
bajecznie zlokalizowane nad oceanem spa; zajęcia jagi oraz ćwiczenia medytacyjne; centrum 
fitness. 

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami w Beach Pool Villa
7 noclegów od 3850 $/ 1 os.

Anantara Dhigu Maldives Resort 
Malediwy, Ocean Indyjski
Hotel oferuje zakwaterowanie w 110 apartamentach i willach 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, które 
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 powyżej 18 roku życia mogą korzystać bez 
ograniczeń z udogodnień obu hoteli.

Najważniejsze udogodnienia: efektowny basen przy plaży, 7 restauracji, Spice Spoons – 
nauka gotowania tajskich i lokalnych potraw; prestiżowe 5* centrum nurkowe PADI, szkoła 
surfingu, centrum sportów wodnych, nurkowanie na rafie, zajęcia jogi i medytacje nad 
brzegiem oceanu; kort tenisowy, siłownia, spa, klubik dla dzieci. 

Przykładowa cena ze śniadaniami w Sunrise Beach Villa
7 noclegów od 2550 $/ 1 os.
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Sun Aqua Vilu Reef
Malediwy, Ocean Indyjski

Krótka podróż hydroplanem (ok. 35 minut) przeniesie 
gości do idealnego miejsca na relaksujący wypoczynek 
przy piaszczystych plażach i na odkrywanie wyjątkowego, 
kolorowego świata podwodnego. Sun Aqua Vilu Reef oferuje 
gościom zakwaterowanie w przestronnych, elegancko 
urządzonych willach, z nowoczesnymi udogodnieniami, 
w  tym bezpłatnym WiFi. Do wyboru jedna z 62 willi na 
lądzie oraz 41 na wodzie. O zaspokojenie kulinarnych 
zmysłów zadbają 2 hotelowe restauracje –  The Aqua 
(wszystkie posiłki w formie bufetu) oraz Well Done (tylko 
kolacje, à la carte) ze szklaną winiarnią z szerokim wyborem 
wyszukanych trunków z całego świata. Island Pizza oferuje 
przekąski, można także skorzystać z opcji dine around.

Najważniejsze udogodnienia: eleganckie spa (6 pawilonów 
do masaży, salon piękności, szeroki zakres zabiegów 
i masaży), siłownia, sala do gier; centrum nurkowe, centrum 
sportów wodnych, korty tenisowe, siatkówka, imponujący 
klubik dla dzieci Turtle Kidz z  basenem; butiki; organizacja 
wycieczek (na połów ryb, czy obserwacja delfinów 
o zachodzie słońca).

Zakwaterowanie w Deluxe Beach Pool Villa
7 noclegów od 2550 $/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami.

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

Atrakcje hotelowe: Przy barze Nautilius każdego dnia 
o  godzinie 18:00 wyszkolony personel karmi płaszczki – 
wyjątkowe doświadczenie!



The Sun Siyam Iru Fushi
Malediwy, Ocean Indyjski

Hotel zajmuje teren o powierzchni 21 hektarów jednej 
z  wysp na  atolu Noonu. Usytuowany jest w odległości 45 
minut lotu hydroplanem od międzynarodowego lotniska na 
wyspie Malé. Goście na każdym kroku mogą się zachwycać 
tym, co  na wyspach najlepsze: plażami pokrytymi 
śnieżnobiałym piaskiem, kołyszącymi się na delikatnym 
wietrze palmami oraz błękitnym niebem. The Sun Siyam Iru 
Fushi oferuje luksusowe zakwaterowanie w 221 willach oraz 
3 ustronnych rezydencjach, które posiadają komfortową 
strefę dzienną, przestronne łazienki oraz prywatne tarasy, 
z widokiem na ogród i ocean. Eleganckie spa z 20 pokojami 
zabiegowymi, nagrodzone jako najlepsze spa na Oceanie 
Indyjskim przez World Luxury Spa 2016.

Najważniejsze udogodnienia: 14 restauracji i barów (także 
w opcji All Inclusive), piękna prywatna plaża, sporty wodne, 
centrum nurkowe certyfikowane przez PADI, Koamas Kidz 
Club; kort tenisowy, bilard, sauna, fitness, spa, biblioteka, 
zespół animatorów, klub nocny/DJ; wycieczki (łowienie ryb, 
romantyczne rejsy przy lampce szampana i wiele innych).

Atrakcyjne benefity dla nowożeńców: powitalna butelka 
wina oraz owoce, 1 półdniowa wycieczka, voucher na  50$ 
do  spa na parę, kolacja przy świecach (3 daniowa, bez 
napojów), darmowy upgrade do następnej kategorii willi 
w zależności od dostępności (nie dotyczy willi typu Retreat).

Zakwaterowanie w Beach Villa
7 noclegów od 2600 $/ 1 os.

Przykładowa cena All Inclusive.

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



Kanuhura
Malediwy, Ocean Indyjski

Luksusowy hotel po raz kolejny otwarty w 2016 roku 
po pełnym remoncie oferuje niepowtarzalne doświadczenie 
dla swoich gości. Jest otoczony malowniczo tropikalną 
roślinnością oraz białą, piaszczystą plażą i posiada dwie 
dodatkowe pobliskie wyspy: Jehunuhura (z restauracją Drift 
– gril) i Masleggihura, przeznaczone na prywatne wycieczki. 
Hotel zapewnia luksusowe zakwaterowanie i wszelkie 
udogodnienia na najwyższym poziomie. Goście mogą w pełni 
korzystać z szerokiego wyboru form wypoczynku, zarówno 
biernego jak i aktywnego. Wszystkie dania serwowane 
w  Kanuhura to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. 
Goście mogą wybierać z bogactwa dań oferowanych przez 
5 główych restauracji: A Mano (całodzienna restauracja), 
Bottega (kuchnia włoska), Dagas (tradycyjna kuchnia 
malediwska), Dhoni (na tradycyjnej łodzi) i Fogo (kuchnia 
brazylijska). Pod koniec 2017 roku otwarta zostanie kolejna 
restauracja Yu z potrawami kuchni azjatyckiej.

Najważniejsze udogodnienia: łącznie 6 restauracji i 3 bary; 
Kokaa Wellness Retreat & Spa oferuje 6 pojedyńczych 
pokoi zabiegowych, w których prowadzone są m.in. 
prywatne zajęcia jogi, 3 podwójne pokoje zabiegowe, 
osobne sauny i łaźnie parowe dla kobiet i mężczyzn, plunge 
pool z zimną wodą, jacuzzi; klubik dla dzieci (od 4 do 11 
lat); basen ze  słodką wodą, 2 oświetlone korty tenisowe, 
kort do squasha; snorkeling, nurkowanie, sporty wodne; 
organizowanie wycieczek: wędkowanie, pikniki na wyspie 
i rejsy po zachodzie słońca.

Zakwaterowanie w Beach Bungalow Sunrise
7 noclegów od 2550 $/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami.

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



Crimson Resort & Spa Mactan 
Mactan Island, Cebu, Filipiny
Nowy elegancki hotel położony w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc turystycznych 
w  tym regionie Filipin. Rozciąga się on na powierzchni 6 hektarów i jest zlokalizowany przy 
piaszczystej plaży. Oferuje zakwaterowanie w 250 pokojach łączących komfort z nowoczesnym 
stylem azjatyckim oraz w 40 luksusowych prywatnych willach z basenami. Kulinarną podróż 
zapewnią Gościom 4 hotelowe restauracje, w tym Azure Beach Club i Saffron Cafe, które 
uznane zostały za jedne z najbardziej wybitnych restauracji 2016 na Filipinach.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża; 4 restauracje, bar i kawiarnia; renomowane, 
wielokrotnie nagradzane Aum Spa – 14 pokoi zabiegowych, pokoje dla mężczyzn i  kobiet 
z suszarnią i sauną, jacuzzi, basen z hydromasażem i joga; klubik dla dzieci z placem zabaw; 2 
baseny: duży i głęboki basen infinity; centrum fitness; sporty wodne – banan, kajaki, snorkeling, 
karmienie ryb, jetski, parasailing, rejsy łodzią motorową, wycieczki po wyspie, nurkowanie. 

Zakwaterowanie w Pivate Pool Villa
7 noclegów od 1450 $/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

Crimson Resort & Spa Boracay 
Malay, Aklan, Filipiny
Wyspa Boracay słynie z delikatnego białego piasku i w 2016 r. została uznana jako najlepsza 
wyspa na świecie (Condé Nast Traveler’s Top 20 Best Islands). Niepowtarzalny i innowacyjny 
styl hotelu będzie go niewątpliwie wyróżniał od reszty. Łącząc elegancką współczesną 
architekturę, krajobraz i wnętrza z elementami tradycyjnej filipińskiej kultury, wzbudza 
entuzjazm i zachęca gości do pełnego korzystania z jego oferty. Wyspa ma do zaoferowania 
wiele  form  aktywności: nurkowanie skalne, parasailing, narty wodne, wycieczki po wyspie. 
Boracay ma około 25  miejsc nurkowych, przeznaczonych dla osób o zróżnicowanych 
poziomach doświadczenia. Po  aktywnym dniu hotelowe spa zaoferuje odprężający masaż na 
plaży. Wieczorem będzie można wybrać się do barów i klubów aby spróbować życia nocnego 
na wyspie – muzyka, wyborne koktajle zapewnią wspaniałą zabawę. 

Otwarcie hotelu planowane jest na wrzesień 2017 roku!



Aava Resort & Spa
Khanom, Nakhon Si Thammarat, Tajlandia

Usytuowany przy pięknej plaży Nadan w Khanom, Aava 
Resort & Spa zaprasza, by cieszyć się orzeźwiającą morską 
bryzą oraz spektakularnymi widokami. Można tu między 
innymi odwiedzić pobliski Park Narodowy Khao Luang, 
poznawać kulturę tajską, wypatrywać rzadkich różowych 
delfinów albo udać się na zakupy w Koh Samui. Hotel 
oferuje zakwaterowanie w luksusowych bungalowach 
i willach, które urządzone są w skandynawsko-tajskim stylu 
oraz posiadają prywatne ogrody i tarasy z niesamowitymi 
widokami na morze. Goście mogą delektować się azjatycką 
i europejską kuchnią w położonej przy plaży restauracji Aalto. 
Oferuje ona dania przygotowywane ze składników wysokiej 
jakości oraz świeżych owoców morza. Można tu także wziąć 
udział w warsztatach kulinarnych przygotowywania tajskich 
potraw. Luksusowe Aava Spa oferuje relaks dla ducha 
i odnowę dla ciała podczas tradycyjnych tajskich zabiegów. 
Goście mogą także poprawić swoją sprawność fizyczną 
podczas zajęć jogi, medytacji, Pilatesu, Tai Chi oraz Muay 
Thai.

Najważniejsze udogodnienia: 28 luksusowych bungalowów 
i willi; restauracja; prywatna plaża; odkryty basen; sala 
konferencyjna; lekcje gotowania; joga; medytacja; pilates; 
zajęcia Tai Chi i Muay Thai; snurkowanie i łowienie ryb; 
Aava Spa: sauna, aromatyczne kąpiele mleczne, scruby, 
body wrapping, pedicure, manicure oraz pielęgnacja twarzy; 
mini klub dla dzieci; opiekunka do dziecka; wycieczki 
fakultatywne; room service; pralnia; całodobowa recepcja.

Zakwaterowanie w Poolside Villa
7 noclegów od 699 $/ 1 os.
Przykładowa cena ze śniadaniami.

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



Banyan Tree Lang Cô
Da Nang, Wietnam

Odkryj piękno i urok Lang Cô w Centralnym Wietnamie, 
gdzie znajduje się luksusowy resort Banyan Tree Lang Cô. 
Luksusowy hotel położony malowniczo przy piaszczystej 
plaży i usytuowany w pobliżu 3 zabytków wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – cesarskiego miasta 
Hue, czarującego Hoi An, oraz historycznych ruin My So’n. 
Ta idylliczna przystań oferuje swoim gościom niebywale 
komfortowe zakwaterowanie w ultra luksusowych willach. 
Goście będą tu mogli relaksować się na prywatnym tarasie 
siedząc nad basenem i podziwiając wspaniałe widoki, które 
roztaczają się w oddali.

Najważniejsze udogodnienia: 3 restauracje, światowej 
klasy spa; szeroki wybór aktywności: wyprawy rowerowe, 
wycieczki do nieodległej wioski rybackiej Lang Cô; 
możliwość uprawiania różnorodnych sportów wodnych: 
kajakarstwo, pływanie na bananie i  skuterze wodnym, 
czy wędkarstwo; baseny; tenis; wyprawy na  quadach; 
gra w golfa na mistrzowskim 18-dołkowym polu w klubie 
golfowym Laguna Lang Cô; pawilon do jogi i siłownia; butik.

Zakwaterowanie w Lagoon Pool Villa
7 noclegów od 1200 $/ 1 os.

Przykładowa cena ze śniadaniami.

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

Okoliczne atrakcje: wycieczki rowerowe po polach 
ryżowych, lekcje gotowania, wyprawy łodzią do wiosek 
rybackich czy spływ kajakiem po parku narodowym.



Szanowni Podróżni i Drodzy Odkrywcy Świata,
Serdecznie zapraszamy 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.

ZADZWOŃ i PORÓWNAJ, a nie będziesz zawiedziony!

Gorąco zapraszamy do naszego wyjątkowego biura,  
przy ul. Hożej 50/23 w Warszawie. Zamów katalog:

Luxury Travel Management Sp. z o.o. posiada LICENCJĘ nr 756 dla organizatorów 
turystyki, wydaną przez wojewodę mazowieckiego, oraz POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
Signal Iduna nr M 207063, na sumę gwarancyjną 2 376 000,00 zł, czyli umowę 
ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych 
przez klientów na imprezę turystyczną. 

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
ul. Hoża 50/23 (parter) 
00-682 Warszawa 
Tel.: +48 22 392 60 16 / 19 

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


