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The Residence
Malediwy

Ten ekskluzywny hotel idealnie wtapia się w egzotyczny 
krajobraz i stanowi harmoniczne połączenie tradycyjnej, 
malediwskiej architektury, współczesnej elegancji oraz 
najwyższej klasy udogodnień. The Residence Maldives 
położony jest w południowej części Malediwów w atolu 
Gaafu Alifu, jednym z największych i najgłębszych atoli na 
świecie. Oferuje luksusowe zakwaterowanie w 94 willach, 
wyposażonych we wszystkie niezbędne, nowoczesne 
udogodnienia. Do hotelowych restauracji i barów należą: 
Dining Room (modne bistro przy plaży oferujące azjatycką 
i indyjską kuchnię fusion ze współczesnym twistem), 
Falhumaa (ekskluzywna nawodna restauracja malowniczo 
położona na samym końcu 230-metrowego molo, oferująca 
kuchnię wschodnią opartą na grillowanych daniach 
mięsnych i świeżych owocach morza oraz doskonały 
wybór win z całego świata) oraz Beach Bar (lekkie posiłki, 
doskonałe drinki, tapas oraz alkohole wysokoprocentowe 
po zachodzie słońca).

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne Spa by Clarins 
z 6 pawilonami zabiegowymi, salonem fryzjerskim, sauną, 
łaźnią parową i pawilonem z widokiem na ocean do jogi i 
medytacji; centrum fitness; biblioteka; butik; sporty wodne: 
katamarany, kajaki, narty wodne, windsurfing; basen 
położony przy plaży; certyfikowane centrum nurkowe 
PADI; mini klub dla dzieci.

Przykładowa cena z All Inclusive
7 noclegów od 3900 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Upgrade do wyższej kategorii willi* oraz 
późniejsze wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności

2



The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort
Malediwy

Ten wspaniały resort znajduje się na prywatnej wyspie, na 
którą można przylecieć hydroplanem z oddalonego o 45 
minut lotniska w Male. Hotel łączy nowoczesny desing ze 
współczesnym wzornictwem oraz z ogromnym uznaniem 
dla środowiska ekologicznego. Każda z 33 willi na plaży i 44 
willi nawodnych ma swojego lokaja, zaś na rodziny czekają 
wille z 3 sypialniami oraz prywatnymi przestronnymi 
tarasami z widokiem na wody Oceanu Spokojnego lub 
tropikalny ogród, który zapewnia spokój i intymność. 
Goście mogą delektować się potrawami w 6 różnych 
restauracjach i barach inspirowanych włoską, wschodnią 
i azjatycką kuchnią, a także tapas. Można również złożyć 
zamówienie lokajowi, który przyniesie je do willi. Na 
aktywnych czekają tu nie lada atrakcje w postaci sportów 
wodnych w Vommuli Dive & Water Centre, korty tenisowe, 
sala fitness oraz basen zewnętrzny o powierzchni 450 m2 
z fantastycznym widokiem na ocean. Dobre samopoczucie 
zagwarantowane jest podczas zabiegów w Iridium Spa, 
które położone jest nad wodą. Szum fal pozwala na pełny 
relaks i odpoczynek zmysłów. Dla dzieci przygotowane są 
gry, zabawy rozwijające kreatywność, nauka gotowania 
pod okiem szefów kuchni oraz nauka jogi, która pomaga 
dzieciom w skupieniu się.

Najważniejsze udogodnienia: prywatny lokaj; 6 restauracji 
i barów; kort tenisowy; możliwość uprawiania sportów 
wodnych takich jak: snorkeling, windsurfing, kajaki, 
wakeboarding; studio jogi, również dla dzieci; basen 
na świeżym powietrzu; rejsy na obserwacje delfinów; 
wspaniałe spa z Ayurwedą, zabiegami i kąpielą dla dwojga.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3450 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Zaya Nurai Island
Abu Zabi

Zaya Nurai Island położony jest na naturalnej wyspie 
u wybrzeży Abu Zabi — jednej z 22 najpiękniejszych wysp na 
świecie według “Condé Nast Traveler UK”. Rodzinny resort 
oferuje 32 wille na plaży z prywatnymi tarasami, basenami 
otoczonymi palmami, dużymi sofami i niepowtarzalnymi 
widokami na ocean. Każda willa ma okna sięgające od 
podłogi do sufitu, wyposażona jest w łóżka typu king-size, 
duże wanny oraz 40-calowe telewizory. Północna część 
wyspy oferuje kilka wyśmienitych restauracji i barów, 
które serwują owoce i warzywa, świeżo złowione ryby i 
biodynamiczne wina. Do dyspozycji gości jest nowoczesna 
siłownia oraz Nurai Spa oferujące relaksujące masaże 
i zabiegi. Goście mogą także uprawiać najróżniejsze sporty 
wodne.

Najważniejsze udogodnienia: 32 wille, 6 restauracji i barów, 
plaża, miniklub dla dzieci, siłownia, joga i pilates, tenis, ping-
pong, gra w bule, siatkówka plażowa, badminton, piłkarzyki, 
stand up paddle, snurkowanie, rowery wodne, kajaki, golf, 
spa, gry planszowe, konsola Xbox; room service, pralnia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3800 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Butelka szampana, VIP pakiet powitalny, 
wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze 
wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności
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The St. Regis Saadiyat  
Island Resort
Abu Zabi

Wspaniały hotel położony przy prywatnej piaszczystej plaży 
na wyspie Saadiyat, 10 minut od centrum miasta. Pięknie 
zaprojektowany w śródziemnomorskim stylu, oferuje 
312 gustownie urządzonych pokoi i 65 przestronnych 
apartamentów, w tym eksluzywna dwupoziomowa Royal 
Suite o łącznej powierzchni 2100 m². Apartamenty typu 
Spa Suite, oprócz dużej sypialni, salonu i jadalni dodatkowo 
posiadają indywidualny gabinet Iridium Spa z hammamem 
lub pokojem do tajskiego masażu. Wszystkie pokoje i 
apartamenty posiadają balkony oraz najnowocześniejsze 
udogodnienia. Na terenie hotelu znajduje się 5 basenów 
w tym basen kryty, dla dzieci oraz tylko dla dorosłych. W 
salonie wellness Iridium Spa, w którym rekomendowane 
są kosmetyki ESPA, można skorzystać z wielu zabiegów, 
również dla par. Dla osób, które uprawiają sport jest bogato 
wyposażone centrum fitness oraz pomieszczenia do 
uprawiania jogi czy spinningu. Na zamówienie jest również 
trener personalny, który pomoże dostosować odpowiednie 
ćwiczenia. Hotel jest idealnym miejscem dla rodzin z 
dziećmi. W Sandcastle Club każde dziecko (w wieku 1-12 
lat) znajdzie mnóstwo zajęć dla siebie m.in. układanie puzzli, 
gry i zabawy, ping-pong, gry Playstation i Xbox. W St. Regis 
Saadiyat znajduje się 6 restauracji i barów serwujących 
kuchnię międzynarodową, azjatycką oraz potrawy z grilla.

Najważniejsze udogodnienia: prywatna plaża; 6 restauracji 
i barów; 5 basenów; usługi indywidualnego lokaja; Iridium 
Spa z 12 gabinetami zabiegowymi; Kids Club z opieką dla 
najmłodszych; centrum fitness wraz z usługami trenera 
personalnego, 2 korty tenisowe i 2 korty do squasha, oferta 
sportów wodnych (kajaki, paddling, snorkeling).

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1400 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Palazzo Versace Dubai
Dubaj

Zaaranżowany w stylu XVI-wiecznego włoskiego pałacu, 
ekskluzywny 5-gwiazdkowy hotel Palazzo Versace Dubai 
jest neoklasycznym arcydziełem z delikatnymi detalami 
zaczerpniętymi z architektury arabskiej. Z majestatycznym 
wejściem, wysokimi sufitami, pięknie zdobionymi włoskimi 
meblami, otoczony pięknym ogrodem jest doskonałym 
symbolem marki Versace. Hotel wznosi się w samym sercu 
Culture Village, niecałe 15 minut od międzynarodowego 
lotniska w Dubaju, 8 minut od Burj Khalifa i Downtown 
Dubai, nad brzegiem Dubai Creek. Każdy mebel i tkanina, 
które ozdabiają wnętrza 215 pokojów i apartamentów, 
zostały zaprojektowane przez Izbę Versace specjalnie 
dla Palazzo Versace Hotel w Dubaju. Na Gości czekają 
przestronne pokoje Deluxe i Premier z łóżkami typu 
king size lub dwoma typu queen size oraz z widokiem 
na Zatokę Dubai Creek. W hotelu znajduje się 8 lokali 
gastronomicznych – w restauracji Vanitas spróbować 
można kuchni włoskiej, a w restauracji Enigma tureckich 
smaków, w Mosaico można napić się popołudniowej 
herbaty lub zjeść lunch, zaś w Q’s Bar and Lounge można 
posłuchać muzyki na żywo podczas miłego wieczornego 
spotkania. Dla najmłodszych gości hotel przygotował 
wspaniały klubik, w którym organizowane są różne ciekawe 
zajęcia dopasowane do wieku dzieci.

Najważniejsze udogodnienia: 8 restauracji; ekskluzywne 
zabiegi w V Spa, które posiada odrębne damskie i męskie 
salony; czynna całą dobę siłownia; centrum biznesowe; 3 
baseny z krystalicznie czystą wodą (Capri – basen centralny, 
Portofino –basen zachodni, Ischia – basen wchodni); 
sklepy Versace (moda, biżuteria i artykuły dla dzieci); hotel 
zapewnia przejazd do Dubai Festival City i Dubai Mall.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1550 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Six Senses Zighy Bay
Dibba-Musandam, Oman

Idealne miejsce dla wysportowanych i żądnych przygód par, 
do którego bardzo łatwo dotrzeć z lotniska w Dubaju. Pobyt 
tu można rozpocząć w widowiskowym stylu – przylotem 
na motoparalotni. Urlop w hotelu wypełnią ekscytujące 
zajęcia: wspinaczka, strzelanie z łuku, piesze wycieczki, gra 
w tenisa, kolarstwo górskie, uprawianie sportów wodnych. 
Goście mogą także zrelaksować się w prywatnym basenie 
lub sącząc szampana podczas rejsu o zachodzie słońca. 
Wszystkie 82 wille, jakie hotel ma w swojej ofercie, 
zapewniają maksymalną prywatność, a hotelowe spa 
pozwala na całkowite zrelaksowanie się. Pokoje oraz 
wille, które czekają na Gości zbudowane są z naturalnych 
surowców – kamienia oraz drewna, które nadają wnętrzom 
przytulności. Podczas gorących dni można schłodzić się 
w prywatnym basenie popijając wino z własnej piwniczki. 
Wille Spa Pool dodatkowo posiadają pokój, w którym 
można korzystać z zabiegów spa. Hotel Six Senses to 
również raj dla podniebienia. Restauracje prowadzone są 
przez światowej sławy kucharzy. W lokalu Sense on the 
Edge podczas kolacji podziwiać można przepiękny widok 
na całą zatokę, a w Shua Shack podawane są przepyszne 
sałatki z organicznych produktów uprawianych na terenie 
hotelu.

Najważniejsze udogodnienia: 6 restauracji i barów; spa; 
siłownia i sala fitness; pasjonujące zajęcia: rejsy o zachodzie 
słońca tradycyjną arabską łodzią, latanie na motoparalotni, 
wspinaczka, nurkowanie z akwalungiem; Chaica’s Club dla 
dzieci w wieku 4–10 lat oraz klub dla nastolatków; kino 
Paradiso usytuowane pod gołym niebem na plaży.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2390 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Royal Garden Villas
Teneryfa
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1450 € / 1 os. w willi dwuosobowej

Belmond Reid’s Palace
Madera, Portugalia
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1050 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Sheraton La Caleta Resort & Spa
Teneryfa
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 680 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Gran Hotel Bahia Del Duque
Teneryfa
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1420 € / 1 os. w pokoju dwuos.

Gran Hotel Atlantis Bahia Real
Fuerteventura
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 700 € / 1 os. w apartamencie dwuos.

Red Level Gran Meliá Palacio  
de Isora  Teneryfa
Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 980 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym
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Pine Cliffs Resort
Algarve, Portugalia
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 890 € / 1 os. w apartamencie dwuos.

The Ritz-Carlton, Abama
Guía de Isora, Teneryfa
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 2080 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym
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NOWOŚĆ! GOLF Z LUXURY TRAVEL
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Hotel Camiral at PGA  
Catalunya Resort Girona, Hiszpania
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 700 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Marbella Club Hotel, Golf Resort 
& Spa Costa del Sol, Hiszpania
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1690 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Villa Padierna Palace Hotel
Benahavís, Hiszpania
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1060 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

GOLF Z LUXURY TRAVEL

Conrad Pezula
Knysna, RPA
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 1500 $ / 1 os. w apart. dwuos.

The Oitavos
Cascais, Portugalia
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 870 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym

Heritage Le Telfair
Mauritius
Przykładowa cena ze śniadaniami i Green Fee
7 noclegów od 850 € / 1 os. w pokoju dwuosobowym 11



USA z Luxury Travel
Od wybrzeża do wybrzeża
Kraj, który budzi wiele emocji. Zjawisko, na które zwrócone są oczy całego świata. Ogromne, niezwykle różnorodne 
państwo. Symbol marzeń, bogactwa i wielkich możliwości, także podróżowania. Ameryka. 

50 różnych stanów − krain zielonych lasów, rozległych złocistych pól, bezkresnych równin i dzikich pustyń, 
majestatycznych gór oraz nowoczesnych metropolii. Ojczyzna wszystkich nacji i kultur, otoczona słonecznymi 
wybrzeżami dwóch oceanów. 

Proponujemy przemierzenie tego fascynującego kraju w sposób, jaki Państwu najbardziej odpowiada. Jeżeli czujecie 
zew przygody i macie duszę nieustraszonych odkrywców, pomożemy wynająć wygodny samochód i podarujemy 
starannie zaplanowaną trasę, by mogli Państwo bez obaw ruszyć przed siebie i odkrywać najpiękniejsze zakątki USA. 

Wybraliśmy najlepsze, najpiękniej położone i najciekawsze hotele, tworząc kolekcję 4* i 5* obiektów obiektów z 
najbardziej atrakcyjnych miejsc. Oferujemy naszym gościom idylliczne wakacje w Miami i Orlando na słonecznej 
Florydzie czy pobyt w ścisłym centrum nowoczesnego świata w otoczeniu wieżowców Nowego Jorku. Z Luxury 
Travel goście mogą zobaczyć naprawdę Dziki Zachód, posmakować nieprzyzwoicie bogatych rozrywek w Las Vegas, 
a także odwiedzić hollywoodzkie Miasto Aniołów. 

Zapraszamy do realizacji marzeń o przygodzie życia — zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie oraz wyjątkowe 
wrażenia. Niech spełni się amerykański sen!

Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl
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Jachty, ekspedycje i luksusowe rejsy rzeczne JACH
TY, REJSY, EKSPEDYCJE

1. Rejsy łodzią Alila Purnama,  
Raja Ampat, Indonezja
Jedna z najbardziej luksusowych tradycyjnych łodzi 
spośród pływających po wodach Azji. Zapewnia 
ultranowoczesne zakwaterowanie dla maksymalnie 
dziesięciu osób. 46-metrowa Alila została ręcznie 
zbudowana tradycyjną metodą przez szkutników 
południowego Celebes w Indonezji.

2. Rejsy Plataran Phinisi Felicia,  
Małe Wyspy Sundajskie, Indonezja
Plataran Phinisi Felicia to największa jednostka floty 
Plataran Private Cruises, zacumowana przy plaży 
Waecicu w Labuan Bajo. Żaglowiec zabierze gości do 
najpiękniejszych miejsc w Indonezji, takich jak wyspy 
Rinca, Komodo, Kanawa i Sabolon, a także Manta Point 
i Różowa Plaża.

3. Rejsy po Wołdze luksusowym statkiem  
Volga Dream, Rosja 
Prawdziwa Rosja to znacznie więcej niż Moskwa i St. 
Petersburg, a jej charakter można odnaleźć w małych 
miasteczkach obfitujących w zabytki, osadach bogatych 

w wielowiekowe tradycje oraz w niepowtarzalnej 
i inspirującej naturze. Wszystko to najbardziej 
komfortowo i w opłacalny sposób można podziwiać 
podczas rejsów statkiem.

4. Statek Zafiro, Peru, Amazonia 
Pływający po Amazonce pięciogwiazdkowy hotel 
Zafiro zabierze gości w fascynujący rejs po Rezerwacie 
Narodowym Pacaya-Samiria. Podczas tej magicznej 
podróży podziwiać można wiele fascynujących roślin, 
takich jak lilia amazońska, oraz zwierząt, np. harpię 
wielką, jaguara, różowego delfina, leniwca, a także 
niezliczone gatunki motyli, ryb i ptaków.

5. Rejsy ekspedycyjne podbiegunowe,  
Arktyka i Antarktyda 
Niezwykła oferta wypraw w okolice biegunów 
północnego i południowego: rejsy po wodach 
Svalbardu w Norwegii, Ziemi Franciszka Józefa, 
Grenlandii, Falklandów, Georgii Południowej, Półwyspu 
Antarktycznego… Jak żadne inne na Ziemi, obszary 
polarne wywołują jednocześnie euforię i spokój, 
pozwalając na kontakt z prawdziwie dziką naturą. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem:  
Tel.: 22 392 60 16/19 | ltm@luxurytravel.pl

5.

4.

3.

1. 2.

13



Londolozi Pioneer Camp 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie.
2 noclegi od 2650 $ / 1 os. w klimatyzowanym apart.

Marataba Safari Lodge 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie.
2 noclegi od 1500 $ / 1 os. w Luxury Tented Suite
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SAFARI W RPA Z LUXURY TRAVEL
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Ants Hill 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
wybrane napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 750 $ / 1 os. w Superior Deluxe Room

Leopard Hills Lodge 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 970 $ / 1 os. w klimatyzowanym apart.

Savanna Lodge 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1360 $ / 1 os. w Luxury Suite

SAFARI Z LUXURY TRAVEL

Sabi Sabi Bush Lodge 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
wybrane napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1500 $ / 1 os. w Luxury Suite

Mateya Safari Lodge 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1800 $ / 1 os. w klimatyzowanym apart.

Phinda Homestead 5*
Przykładowa cena zawiera wszystkie posiłki,  
lokalne napoje oraz 2 safari dziennie
2 noclegi od 1320 $ / 1 os. w willi (max 8 osób) 15



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
ul. Hoża 50/23 (parter) 
00-682 Warszawa 
Biuro czynne 
PN — PT w godz. 9.00–18.00 
SB w godz. 10.00–17.00 

E-mail: ltm@luxurytravel.pl 
Tel.: +48 22 392 60 16 / 19

Zamów bezpłatnie najnowszy  
katalog Zima 2017/2018!

www.nomadstory.pl 

Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykłe.

Już wkrótce w nowym  
serwisie internetowym!

Teraz możesz zamówić  
w naszym biurze bezpłatny

katalog z wyprawami.

Fot. Nomad Story

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.

www.luxurytravel.pl


