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Otwarcie hotelu 1 grudnia 2017!



Shanti Maurice A Nira Resort 
Chemin Grenier, Mauritius
• Soczyście zielone ogrody, urzekająca piaszczysta plaża.
• Komfortowo i gustownie urządzone apartamenty oraz wille.
• 5 restauracji serwujących pyszne i  zdrowe posiłki; Nira Spa, kids club.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1150 € / 1 os. w Junior Suite Ocean View

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort 
Bel Ombre, Mauritius
• Hotel został ponownie otwarty we wrześniu 2017 r. po całkowitym remoncie.
• Hotel oferuje łącznie 158 pokoi i apartamentów w 20 willach.
• 18-dołkowe pole golfowe, 9-dołkowe minipole, szkoła tenisa z 3 oświetlonymi kortami.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 840 € / 1 os. w Garden View Suite

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.

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 minikatalogu propozycje 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 
PN — PT w godz. 9.00–18.00 
SB w godz. 10.00–17.00 

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

Zamów bezpłatnie najnowszy  
katalog Zima 2017/2018!



The Westin Turtle Bay 
Resort & Spa
Turtle Bay, Mauritius

Luksusowy hotel położony przy prywatnej piaszczystej 
plaży, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, między 
Grand Bay a stolicą Port Louis. Gruntownie przebudowany 
i odnowiony, został ponownie otwarty w 2014 r. The 
Westin Turtle Bay Resort & Spa oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w  190 elegancko urządzonych pokojach 
i apartamentach z balkonami i  tarasami, z których 
podziwiać można wspaniałe widoki. Hotelowe restauracje 
o współczesnym wystroju serwują wyśmienite dania 
przygotowane z  najlepszych egzotycznych składników. 
Goście mogą skosztować wybornych tradycyjnych potraw 
miejscowych lub indyjskich, smacznych dań z grilla oraz 
kuchni typu fusion. W pobliżu hotelu znajdują się Ogrody 
Botaniczne Pamplemousses i Muzeum – Fabryka Cukru.

Najważniejsze udogodnienia: 2 duże baseny, piękna plaża 
o długości 800 m; 4 restauracje; Heavenly Spa, klub dla 
dzieci, centrum fitness, centrum nurkowania, kort tenisowy.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 1200 € / 1 os.
w Grand Deluxe Room Ocean View

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

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny — butelka wina i kosz 
owoców.
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LUX* South Ari Atoll
Atol Ari, Malediwy

Położony na wyspie Dhidhoofinolhu, luksusowy ośrodek 
z rozległą laguną o krystalicznie czystej wodzie i piękną, 
czterokilometrową plażą. Urządzone w nowoczesnym 
stylu, przestronne wille usytuowane są przy plaży lub nad 
wodą i posiadają umeblowane tarasy oraz nowoczesne 
udogodnienia. Niektóre mają prywatne baseny. LUX* South 
Ari Atoll oferuje największy wybór sportów wodnych ze 
wszystkich ośrodków na Malediwach. Centrum nurkowe 
PADI umożliwia poznanie bogatego życia morskiego wokół 
wyspy. Goście mogą tu obserwować rekiny wielorybie, a 
także spotkać żółwie, manty i delfiny. Ośrodek proponuje  
rejsy łodzią ze szklanym dnem, rejsy o zachodzie słońca 
i wyprawy na bezludne wyspy. Ponadto hotel posiada 
korty tenisowe i centrum fitness, a leniwy dzień można 
spędzić nad jednym z basenów znajdujących się na 
zachodnim wybrzeżu wyspy. LUX* Me Spa oferuje 15 
ekskluzywnych willi zabiegowych, w tym 4 wille nawodne, 
saunę, łaźnię turecką i salon kosmetyczny. Lokalnymi i  
międzynarodowymi potrawami można delektować się w 13 
restauracjach i barach.

Najważniejsze udogodnienia: 8 restauracji i 5 barów; 193 
pawilony i wille; 2 baseny bez krawędzi, beach club, spa, 
centrum fitness, joga, centrum nurkowe PADI, sporty 
wodne, rowery, 2 korty tenisowe, bilard, piłkarzyki, kino 
Paradiso, miniklub dla dzieci; sala konferencyjna, butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1750 $ / 1 os.
w dwuosobowym Beach Pavilion

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

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Rejs statkiem o zachodzie słońca.
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LUX* North Malé Atoll
Północny Atol Malé, Malediwy

Położony na sześciohektarowej wyspie Olhahalihotel 
LUX* North Malé Atoll to innowacyjny ośrodek z  rozległą 
prywatną laguną. Tradycyjne wille pokryte dachem ze 
strzechy są tu zastąpione przez ogromne rezydencje 
typu penthouse. Zostały elegancko urządzone przez 
singapurską grupę projektantów Miaja, mają tarasy na 
dachu, z których podziwiać można malowniczy krajobraz 
najbardziej płaskiego kraju świata. Ośrodek położony 
jest w pobliżu najpopularniejszych miejsc nurkowych na 
Malediwach i posiada światowej klasy centrum nurkowe 
PADI. Ponadto oferuje szeroki wybór zajęć i sportów 
wodnych, takich jak wędkarstwo, windsurfing, kite surfing, 
kajaki i rowery wodne. Do dyspozycji gości jest także kino z 
systemem nagłośnienia SONOS. Goście mogą zrelaksować 
się w jacuzzi, pograć w tenisa, uprawiać jogę lub poćwiczyć 
na siłowni. Nawodne LUX* Me Spa oferuje różnorodne 
zabiegi kosmetyczne i masaże. Goście mają okazję 
spróbować japońsko-peruwiańskich potraw w hotelowych 
restauracjach, delektować się koktajlami w barze i trunkami 
z hotelowej piwniczki lub zrelaksować w klubie plażowym.

Najważniejsze udogodnienia: 67 rezydencji; 6 restauracji 
i barów; prywatna laguna, centrum nurkowe PADI, sporty 
wodne, centrum fitness, joga, korty tenisowe, spa, beach 
club, kino, jacuzzi, gry na świeżym powietrzu, miniklub dla 
dzieci, pracownia artystyczna, sale konferencyjne, czarter 
jachtów, wycieczki.

Planowane otwarcie hotelu — jesień/zima 2017

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

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Voucher o wartości 250 $ do wykorzystania 
podczas pobytu*.

* 1 voucher na 1 willę
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Six Senses Laamu
Laamu Atoll, Malediwy

Six Senses Laamu to ustronny raj otoczony wspaniałymi 
rafami koralowymi. Hotel znajduje się w południowej części 
atolu Laamu, zapewnia prawdziwy spokój i prywatność. 
Ten ekskluzywny hotel oferuje zakwaterowanie w 97 
ekologicznych, superluksusowych i przytulnych willach. 
Mają one powierzchnię od 108 do 730 m2 i oferują 
spektakularne widoki na ocean. Każda willa wyposażona 
jest w łóżko typu king size lub twin size, klimatyzację, 
37-calowy, płaski telewizor z telewizją satelitarną, minibar 
oraz łazienkę z prysznicem na świeżym powietrzu. 
Goście mogą spacerować boso po piasku, cieszyć się 
niepowtarzalnymi zachodami słońca, korzystać z 5 
restauracji lub zamówić prywatną kolację na plaży, a także 
zafundować sobie przyjemność w postaci masażu lub sesji 
medytacji.

Najważniejsze udogodnienia: 5 barów i restauracji, 
większość usytuowana na wodzie; ekskluzywne Six Senses 
Spa z 9 pokojami zabiegowymi z widokami na ocean lub 
ukrytymi pośród bujnej roślinności, pawilonem do zabiegów 
ajurwedyjskich, a także zajęciami fitness i jogi; rejsy o 
zachodzie słońca na spotkanie z delfinami,  nurkowanie i 
snurkeling, sporty wodne: surfing, wakeboard, narty wodne, 
kajaki, katamarany, windsurfing i stand up paddling; The 
Den – bezpłatny miniklub dla dzieci w wieku 3—11 lat, kino 
pod gwiazdami, biblioteka, luksusowy butik.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 2350 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej Lagoon Water

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Six Senses Zil Pasyon
Félicité Island, Seszele

Luksusowy hotel położony na prywatnej wyspie Félicité, 
na Seszelach, znanej z malowniczych plaż. Zapewnia 
bezpośredni kontakt z naturą i bardzo wysoki komfort 
wypoczynku. Składa się z 30 willi z basenem oraz kilku 
rezydencji z niezapomnianymi widokami na ocean. Wille 
mają komfortowe tarasy, wyposażone są w klimatyzację, 
telewizję satelitarną oraz prywatną piwniczkę z winami. 
2 hotelowe restauracje proponuje menu, którego 
twórców zainspirowały smaki Seszeli (mieszanka kuchni 
afrykańskiej, chińskiej, francuskiej, angielskiej i hinduskiej). 
Spa, położone w malownicznej scenerii wyspy, oferuje 
bardzo szeroki wachlarz usług wellness i  zabiegów 
kosmetycznych wykonywanych w 5 gabinetach. Na jego 
terenie są też: łaźnia turecka, sauna, salon kosmetyczny 
oraz specjalna strefa do uprawiania jogi. W pobliżu znajduje 
się nowoczesne centrum fitness. Goście mogą również 
relaksować się na przepięknej plaży nad krystalicznie 
czystą wodą, wędrować licznymi szlakami turystycznymi. 
Na  sąsiednich wyspach są dobre warunki do uprawiania 
golfa i kolarstwa. Wielką atrakcję stanowią wycieczki 
do słynnego parku wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO – May Valley.

Najważniejsze udogodnienia: 2 bary i piwniczka z winami, 
2 restauracje, możliwość zamawiania wszystkich posiłków 
do willi bez dodatkowych kosztów; luksusowe wille z 
bezpośrednim dostępem do basenu; spa z 5 gabinetami 
zabiegowymi, łaźnia turecka, sauna, gabinet kosmetyczny, 
centrum fitness.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3330 € / 1 os.
w dwuosobowej willi z basenem typu Hideaway

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Hôtel Le K2 Palace
Courchevel 1850, Francja
• Ekskluzywny hotel o dogodnej lokalizacji.
• Najwyższy poziom usług oraz najrozmaitsze udogodnienia.
• Spa z krytym basenem; atrakcje dla młodszych gości.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 3100 € / 1 os. w Classique Room

Hôtel Annapurna
Courchevel 1850, Francja
• Nowoczesny hotel, leży na największej wysokości w okolicy.
• Doskonale wyposażone 58 pokoi i 12 apartamentów.
• Unikalny widok na góry; spa, hotelowy sklep narciarski.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1995 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Hotel Barrière Les Neiges
Courchevel 1850, Francja
• Ekskluzywny hotel położony w samym sercu kurortu Courchevel 1850.
• 42 luksusowe pokoje i  apartamenty z balkonem lub tarasem z widokiem na góry.
• 2 restauracje i bar, Bernard Orcel Ski Room, spa, basen, kids club.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
5 noclegów od 2900 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym
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Le Blizzard Hotel
Val-d’Isère, Francja
• Eleganckie pokoje i apartamenty, restauracja, bar.
• Świetny widok na góry lub miasteczko Val-d’Isère.
• Spa i centrum wellness z basenem, sauną i jacuzzi.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1560 € / 1 os. w Mountain View Room

Le Chabichou
Courchevel 1850, Francja
• Oferuje ski-in & ski-out, shuttle bus na stoki narciarskie.
• Pokoje i apartamenty urządzone w alpejskim stylu.
• Restauracja hotelowa szczyci się 2 gwiazdkami Michelin.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1850 € / 1 os. w Comfort Room

Hôtel de Charme Les Airelles
Courchevel 1850, Francja
• Bajkowy zamek w sercu ekskluzywnego kurortu narciarskiego.
• Wspaniale urządzone wnętrza, najwyższy poziom obsługi.
• 3 restauracje i bar; spa, klubik dla dzieci.
Przykładowa cena śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 3750 € / 1 os. w Standard Valley Side Room

Hotel Alpaga
Megève, Francja
• Malowniczy widok na dolinę Val d’Arly i górę Mont Blanc.
• Wyjątkowa kuchnia, restauracja z gwiazdką Michelin.
• 22 pokoje, eleganckie spa, centrum fitness, atrakcje dla dzieci.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od od 1180 € / 1 os. w Classic Room

Hotel Mont-Blanc
Chamonix, Francja
• Odnowiony budynek, położony niedaleko centrum Chamonix.
• Wyrafinowany styl; jedynie 40 pokoi i apartamentów.
• Spa z łaźnią parową, sauną, salą fitness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od od 920 € / 1 os. w Superior Room

Hotel La Sivoliere
Courchevel 1850, Francja
• Położony bezpośrednio przy stokach narciarskich.
• Luksusowe zakwaterowanie w rodzinnej atmosferze.
• Kryty basen, łaźnia turecka, siłownia, ski-in & ski-out.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od od 2240 € / 1 os. w Superior Room

NARTY —
 FRANCJA
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Grand Hotel Savoia
Cortina D’Ampezzo, Włochy
• Mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku.
• Zaledwie 600 metrów od stacji kolejki linowej Faloria.
• Kryty basen, łaźnia parowa oraz sauna, spa i centrum fitness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1370 € / 1 os. w Comfort Room

Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa     Cortina D’Ampezzo
• Ośrodek górski, który gościł Igrzyska Olimpijskie w 1956 r.
• Centrum wellness i spa z basenem, sauną i łaźnią parową.
• Eleganckie zakwaterowanie; 3 restauracje i bar.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1380 € / 1 os. w Classic Room

Alpen Suite
Madonna Di Campiglio, Włochy
• Położony ok. 350 m. od wyciągu narciarskiego Cinque Laghi.
• Wyłącznie apartamenty o podwyższonym standardzie.
• Alpejska dekoracja wnętrz i świeże kwiaty.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 999 € / 1 os. w Suite Cavalieri

Chalet Del Sogno
Madonna Di Campiglio, Włochy
• Ekologiczny hotel położony przy wyciągu narciarskim.
• 18 eleganckich apartamentów z przepięknym widokiem.
• Nowoczesne centrum odnowy biologicznej.
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 950 € / 1 os. w Junior Suite

Grand Hotel Courmayeur
Mont Blanc, Włochy
• Elegancki hotel znajdujący się w spokojnej dzielnicy.
• Dysponuje 72 komfortowymi pokojami i apartamentami.
• Prywatny stok narciarski oraz wspaniałe centrum wellness.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1090 € / 1 os. w Comfort Room

Nira Montana
La Thuile, Mont Blanc, Włochy
• W sercu europejskich gór na wysokości 1441 m n.p.m. 
• Jazda na snowboardzie i nartach, trekking i rafting.
• Doskonały wybór dla rodzin z dziećmi.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 895 € / 1 os. w Junior Suite



Chalet RoyAlp Hôtel & Spa
Villars-sur-Ollon, Szwajcaria
• Należy do Leading Hotels of the World.
• 63 pokoje,apartamenty, 30 eleganckich rezydencji.
• Światowej klasy restauracje; 1200 m² spa, kids club.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1490 CHF / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia
Karyntia, Austria
• Bezpośrednie położenie przy stacji narciarskiej.
• Przestronne 160 pokoje i apartamenty, wspaniała kuchnia.
• Obszerne, rozbudowane Acquapura Spa (2,400 m²).
Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
7 noclegów od 650 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Kempinski Grand Hotel des Bains
St. Moritz, Szwajcaria
• Wymarzone warunki do uprawiania wielu sportów zimowych. 
• 184 pokoi i apartamentów oraz ekskluzywna część Residence.
• 4 restauracje, bar, zajęcia dla dzieci, kasyno, spa (1500 m²).
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1450 CHF / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Dachsteinkönig Hotel
Gosau, Austria
• Najbardziej innowacyjny i nowoczesny hotel w Alpach.
• 105 elegancko urządzonych apartamentów i 12 domków.
• Rozrywki dla dzieci – 2000 m² terenu do zabaw.
Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1395 € / 1 os. w apart. rodzinnym

Kempinski Hotel Das Tirol
Kitzbühel, Austria
• Luksusowy hotel otoczony Alpami Tyrolskimi.
• Elegancko urządzone pokoje i apartamenty.
• Spa (3600 m²), ski-in & ski-out.
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 790 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

The Chedi Andermatt
Andermatt, Szwajcaria
• Jeden z najnowszych ośrodków sportowych w Szwajcarii. 
• 123 pokoi i apartamentów o najwyższym 6* standardzie.
• W sezonie letnim do dyspozycji gości sa 4 pola golfowe. 
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1760 CHF / 1 os. w pokoju dwuosob.
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Luksus w buszu i wypoczynek 
na plaży
Kenia w 10 dni 
Dzień 1. Nairobi − Masai Mara
Powitanie gości i przejazd z przedstawicielem Luxury Travel 
na lotnisko Nairobi-Wilson, które stanowi punkt startowy 
powietrznych safari w Kenii. Przelot do Masai Mara. Położony 
w południowo-zachodniej części Kenii i obejmujący obszar 
1510 km² Narodowy Rezerwat Masai Mara jest krainą 
rozległych równin. Obszar został uznany za jeden z siedmiu 
cudów świata, dzięki nadzwyczajnemu zjawisku migracji 
zwierząt odbywającej się od lipca do listopada, kiedy 1,3 
miliona gnu i zebr przechodzi z Serengeti do Masai Mara w 
poszukiwaniu zielonych pastwisk. Następnie goście pojadą  
do luksusowego obozu Sand River Masai Mara znajdującego 
się w pobliżu granicy z Tanzanią i położonego malowniczo nad 
brzegiem rzeki, od której pochodzi jego nazwa. Zlokalizowany 
w zacisznym miejscu, stworzony został w wyjątkowym stylu, 
który przywodzi na myśl najwspanialsze obozy z końca lat 20. 
XX w.

Dzień 2. Masai Mara
Opcjonalny lot balonem lub śniadanie w buszu są doskonałym 
początkiem kolejnego dnia w rezerwacie Masai Mara, który 
słynie ze zdumiewającej liczby żyjących w nim zwierząt. Na 
żyznych, rozległych równinach można spotkać m.in.: lwy, 
lamparty, gepardy, hieny, żyrafy, słonie, a także ponad 450 
gatunków ptaków. Poranne i popołudniowe safari zapewnią 
fantastyczną możliwość obserwacji przyrody, a w pozostałym 
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czasie goście będą mogli korzystać z komfortowych 
udogodnień i atrakcyjnych zajęć w obozie.

Dzień 3. Masai Mara
Po wczesnym śniadaniu goście wyruszą na safari, które 
będzie obfitowało w wiele możliwości obserwacji zwierząt 
zamieszkujących rezerwat Masai Mara. Lunch w formie 
pikniku zostanie podany w buszu. Żaden pobyt w rezerwacie 
Masai Mara nie może obejść się bez poznania kultury 
Masajów, dlatego goście odwiedzą wioskę, gdzie będą 
mieli niepowtarzalną okazję poznać obyczaje plemienia. 
Powrót do obozu na obiad. Nocleg w luksusowym namiocie, 
z nadzwyczajnymi dźwiękami natury w tle.

Dzień 4. Masai Mara − Park Narodowy Amboseli
Po śniadaniu w buszu goście wybiorą się na przejażdżkę, 
podczas której będą obserwować zwierzęta. Wrócą do obozu 
na obiad, a po południu odbędą lot do Parku Narodowego 
Amboseli. Na miejscu zostaną powitani przez pracowników 
luksusowego obozu Tortilis Camp. Po drodze do obozu będą 
podziwiać dziewiczą przyrodę. Park Narodowy Amboseli jest 
drugim co do popularności obszarem dzikiej przyrody w Kenii, 
znanym z liczącej 1000 osobników populacji słoni i pięknych 
krajobrazów, z najwyższą na świecie wolno stojącą górą, 
ośnieżonym Kilimandżaro w tle. Dzięki istnieniu w Amboseli 
zielonych terenów podmokłych żyje tu ponad 600 gatunków 
ptaków, m.in.: pelikany, zimorodki, warugi, 47 gatunków 
gadów oraz bawoły, hieny, żyrafy, zebry, impale, gazele i 
gnu, a także przedstawiciele wielkich kotów − lwy i gepardy. 
Wśród drzew Acacia tortilis rosnących wokół obozu znajdują 
się tysiące gniazd wikłaczy. Tortilis Camp oferuje ponadto 
niezrównane widoki na Kilimandżaro.
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Dzień 5. Park Narodowy Amboseli
Wczesnym rankiem goście wyruszą na safari, aby zobaczyć 
budzącą się do życia naturę. Po południu będą mogli wybrać 
się na przejażdżkę z przewodnikiem. Wyprawa zakończy się 
koktajlem zaserwowanym o zachodzie słońca.

Dzień 6. Park Narodowy Amboseli − Diani Beach
Po śniadaniu ostatnia przejażdżka w Parku Narodowym 
Amboseli. Następnie lot do Ukundy i przejazd do butikowego 
hotelu AfroChic, stojącego przy jednej z najpiękniejszych plaż 
na świecie − Diani Beach.

Dzień 7.−9. Diani Beach
Położona na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego Diani Beach 
jest plażą najbardziej znaną i najpiękniejszą w Kenii, 
słynie z raf koralowych i bujnej tropikalnej roślinności. To 
wspaniałe miejsce, by popływać, spróbować surfingu lub 
po prostu cieszyć się promieniami słońca. Do dyspozycji 
gości są kilometry rozległych i prawie bezludnych plaż, 
a na preferujących bardziej aktywny wypoczynek czeka 
mistrzowskie 18-dołkowe pole golfowe oddalone o zaledwie 
3 minuty drogi od hotelu. W pobliżu znajdują się ponadto 
butiki, spa i targi rzemiosła.

Dzień 10. Pożegnanie
Po lunchu przejazd na lotnisko i lot powrotny do Europy.



fabrykę makaronu i sad, gdzie można spróbować miejscowych 
owoców. Zwiedzą też zabytkowy domek Binh Thuy oraz 
Khmer Pagoda.

Dzień 6. Can Tho – Chau Doc
Po śniadaniu wyprawa do Chau Doc, by zwiedzić świątynie 
Lady Chua Xu, Thoai Ngoc Hau i Tay An u podnóży Sam 
Mountain. Po obiedzie odbędzie się rejs po Mekongu. Goście 
zwiedzą wioskę Champa i miejsce hodowli ryb znajdujące się 
na rzece.

Dzień 7. Chau Doc – Ho Chi Minh City
Tego dnia goście opuszczą Chau Doc i wyruszą w drogę 
powrotną do Ho Chi Minh City. Podczas przejazdu, który trwa 
ok. 8 godzin, będzie przerwa na obiad. Goście zatrzymają się 
w hotelu Sofitel Plaza.

Dzień 8. Ho Chi Minh City – Phan Thiet
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Phan 
Thiet na wypoczynek w luksusowym hotelu na plaży (przejazd 
zajmie ok. 4 godzin, w przerwie zapewniony będzie obiad).

Dzień 9.–15. Wypoczynek na plaży
Tygodniowy relaks w jednym z luksusowych hoteli, w pięknej 
willi z basenem.

Dzień 3. Ho Chi Minh City – całodniowa wycieczka po Tay 
Ninh i Cu Chi
Po śniadaniu kolejna wycieczka pod opieką osobistego 
kierowcy. W programie prowincja Tay Ninh, której główną 
atrakcję stanowi świątynia kaodaistyczna założona w 1923 r. 
Następnie Cu Chi – niezwykły kompleks podziemnych tuneli 
używanych w czasie wojny w Wietnamie. Po dniu pełnym 
wrażeń powrót do hotelu Sofitel Plaza. Podczas wycieczki 
goście mają zapewniony obiad (kolacja we własnym zakresie).

Dzień 4. Ho Chi Minh City – wycieczka Cai Be – Can Tho
Rankiem wycieczka do Cai Be. Podróż będzie trwała ok. 2,5 
godziny, a następnie goście wyruszą w rejs luksusową łodzią 
Cai Be Princess po tętniącym życiem Mekongu, aby przyjrzeć 
się z bliska miejscowej ludności podczas codziennych zajęć na 
jego brzegach. Wycieczka obejmuje także zwiedzanie kanału, 
w którym znajduje się pływający targ w Cai Be, a także wizytę 
w rodzinnej firmie, gdzie produkuje się papier ryżowy i płatki 
kukurydziane. Po posiłku przejazd do miejscowości Can Tho, 
uważanej za największe miasto delty Mekongu.

Dzień 5. Can Tho – rejs o wschodzie słońca
Zapraszamy na wspaniały rejs, ze śniadaniem o wschodzie 
słońca, hotelową łodzią Lade Hau. Zaplanowany jest na 
godzinę 6.30 i będzie trwał ok. 4 godzin. Gdy goście będą 
się delektowali śniadaniem, Lade Hau skieruje się w stronę 
pływającego targu. Po dotarciu do Cai Rang Floating Market 
goście przesiądą się do tradycyjnej łódki i z hotelowym 
przewodnikiem popłyną przez liczne zatoczki, by zobaczyć 

Południowy Wietnam
15 dni
Dzień 1. Ho Chi Minh City (Sajgon)
Po przybyciu na międzynarodowe lotnisko Tan Son Nhat 
w Ho Chi Minh City goście mają zapewnione VIP Fast Track 
– pierwszeństwo przy odprawie oraz Visa Assistance – 
uwzględnione opłaty wizowe. Po zakończeniu formalności 
zostaną powitani kwiatami przez piękną dziewczynę ubraną w 
tradycyjny strój ao dai. Następnie osobisty kierowca zabierze 
gości do hotelu Sofitel Plaza.

Dzień 2. Ho Chi Minh City − całodniowa wycieczka
Zapraszamy na zwiedzanie z prywatnym przewodnikiem Ho 
Chi Minh City, które wielu jego mieszkańców wciąż nazywa 
Sajgonem. Goście odwiedzą m.in.: Pałac Zjednoczenia, 
Muzeum Wojny, świątynię Jade Pagoda, stary sajgoński urząd 
pocztowy oraz katedrę Notre Dame. Po obiedzie przewidziano 
dalsze zwiedzanie. Następnym punktem programu jest 
gwarne Chinatown i położona tam świątynia Thien Hau oraz 
spacer po barwnym targu Binh Tay.
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Malezja nowoczesna 
i kolonialna
9 dni
Dzień 1. Kuala Lumpur
Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu rekomendowanego 
przez Luxury Travel. Reszta dnia przeznaczona na odpoczynek 
po podróży.

Dzień 2. Kuala Lumpur
Po śniadaniu zapraszamy na całodniową wycieczkę po 
stolicy Malezji Kuala Lumpur, obecnie jednym z najszybciej 
rozwijających się miast Azji Południowo-Wschodniej. Goście 
odwiedzą niezwykły Narodowy Meczet, Tugu Negara, 
czyli pomnik ku czci poległych w walkach o niepodległość 
Malezji, i zabytkową stację kolejową, która jest przykładem 
muzułmańskiej architektury. Kolejne obiekty warte 
zobaczenia to z pewnością: Pałac Królewski, Cricket Club w 
stylu Tudorów, Thean Hou – sześciopoziomowa przepiękna 
świątynia, jedna z największych w tej części Azji. Kuchnia 
malezyjska należy do najlepszych kuchni świata, dlatego 
każdy posiłek będzie tu dla gości przygodą! Na obiad udadzą 
się do jednej z doskonałych restauracji, natomiast po posiłku 
zwiedzą Batu Caves – niezwykłe miejsce łączące architekturę 
z naturą. Między wapiennymi skałami znajduje się posąg 
Lorda Subramaniam, a po pokonaniu 272 schodów dochodzi 
się do jego sanktuarium.

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

Dzień 3. Malakka
Tego dnia po śniadaniu przejazd do miasta Malakka, 
które należało kolejno do: Portugalczyków, Holendrów, 
Brytyjczyków i Japończyków. W efekcie stanowi mieszaninę 
kultur i stylów. Goście zobaczą różowy plac holenderski 
z wieżą zegarową i fontanną królowej Wiktorii, chińską 
świątynię Cheng Hoon Teng pochodzącą z 1645 r. (najstarszą 
funkcjonującą chińską świątynię w Malezji), portugalską 
bramę prowadzącą do twierdzy La Formosa i wiele innych 
ciekawych miejsc. Po południu czas wolny na obiad i spacer 
po urokliwych uliczkach. Zakwaterowanie w hotelu The 
Majestic Malacca. Wieczorem kierowca będzie do dyspozycji 
gości, jest więc świetna okazja do obejrzenia miasta nocą.

Dzień 4. Cameron Highlands
Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu, a następnie przejazd do 
Cameron Highlands, które jest położone 1542 m n.p.m. i słynie 
z uprawy herbaty. Po drodze przystanek przy wodospadach 
Waterfalls oraz w wiosce Orang Asli. W Cameron goście 
odwiedzą plantację herbaty oraz fabrykę, która się przy niej 
znajduje. Po południu zakwaterowanie w hotelu Cameron 
Highlands Resort. Wieczorem kierowca będzie do dyspozycji 
gości.

Dzień 5. Cameron Highlands
Zapraszamy na półdniową wycieczkę do Brinchang. Goście po 
śniadaniu wyruszą do lasu Mossy, gdzie znajduje się szczyt 
Gunung Brinchang położony na wysokości 2032 m n.p.m. 
Zobaczą tu niezwykłe mięsożerne rośliny, które połykają 
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owady. To rośliny endemiczne, czyli charakterystyczne 
dla tego jednego miejsca na świecie. Okolicę goście będą 
zwiedzać land roverem (4x4). Po południu powrót do hotelu 
w Cameron Highlands; kierowca będzie do dyspozycji.

Dzień 6.–8. Pangkor Laut Resort
Przejazd do portu w Lumut, a następnie rejs łodzią do Pangkor 
Laut Resort. Na miejscu goście zostaną zakwaterowani w 
willach z ogrodem, w których spędzą 3 noce. Pozostała 
część dnia przeznaczona jest na odpoczynek. Zapraszamy 
do hotelowego spa, które było wielokrotnie nagradzane 
jako jedno z najlepszych w Malezji. Hotel będzie idealnym 
miejscem na zwieńczenie tej wspaniałej podróży.

Dzień 9. Kuala Lumpur
Śniadanie w hotelu. Rejs łodzią do Lumut, a następnie przejazd 
na lotnisko w Kuala Lumpur i powrót do kraju.
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