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Atlantis, The Palm
Dubaj

Urządzony w morskiej tematyce, ten 
spektakularny hotel położony jest w 
Dubaju na słynnej sztucznej wyspie 
Palm. To idealne miejsce na spędzenie 
rodzinnych wakacji pełnych wrażeń i 
przygód! Dwie wieże hotelu rozpinają 
ponad koroną wyspy baśniową bramę, a 
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. Spoglądając przez szyby 
ogromnego akwarium goście będą mogli 
podziwiać 65 tys. morskich stworzeń 
poruszających się wśród ruin ukrytych w 
wodnej toni. Będą też mogli spotkać się 
twarzą w twarz z delfinami w Dolphin Bay. 

Imponujące wieże i oba skrzydła hotelu 
mieszczą łącznie 1539 przestronnych 
pokoi, wyposażonych we wszelkie 
wygody, z oknami wychodzącymi na 
lazurowe wody zatoki. Oto proponowane 
rodzaje zakwaterowania: 

Guest Rooms: Deluxe Room (45–47 m²), 
Ocean Deluxe Room (45–47 m²), Palm 
Beach Deluxe Room (45–47 m²), Family 
Deluxe Room (90 - 94 m²) – wszystkie 
pokoje oferują niesamowite widoki na 
wyspę Palm, panoramę Dubaju lub Zatokę 
Perską. 

Imperial Club Room (45–47 m²): goście 
mają dostęp do Imperial Club Lounge, 
gdzie serwowane są śniadania, przekąski 
przez cały dzień oraz napoje. 

Club Suites: Terrace Club Suite (94 m²), 
Executive Club Suite (101 m²), Regal Club 
Suite (164 m²), Two Bedroom Suites (141-
211 m²) – ceny pobytu we wszystkich 
wymienionych apartamentach zawierają 
dostęp do Imperial Club Lounge. 

Signature Suites, najbardziej luksusowe 
apartamenty: Underwater Suite (165 m²), 
Presidential Suite (220 m²), Grand Atlantis 
Suite (429 m²) oraz największy, znajdujący 
się w centralnej części, w koronie hotelu – 
Royal Bridge Suite (924 m²). 

Plaża Royal Beach i baseny są wspaniałym 
miejscem wypoczynku. Hotelowi goście 
mają ponadto nielimitowany wstęp do 
parku wodnego Aquaventure Waterpark – 
nr 1 na Bliskim Wschodzie i w Europie. Dla 
gości preferujących czynny wypoczynek 
przygotowano 3 korty tenisowe, ścieżkę 
joggingową i nowoczesne centrum fitness. 

Hotel oferuje wiele miejsc, w których 
można urządzić przyjęcie lub inne ważne 
wydarzenie. Wytworne wnętrza i piękne 
tarasy 20 hotelowych restauracji i 
barów, w których można rozkoszować 
się daniami kuchni arabskiej, włoskiej, 
czy brytyjskiej oraz smakami Lewantu i 
Dalekiego Wschodu, zadowolą na pewno 
gusty najbardziej wytrawnych koneserów 
dobrej kuchni. Kulinarną perłą hotelu 
Atlantis, The Palm jest niewątpliwie 
słynna restauracja Nobu, prowadzona 
przez znakomitego szefa kuchni Nobu 
Matsuhisa. Hotel znany jest również ze 
swojego ekskluzywnego ShuiQi Spa z 27 
gabinetami zabiegowymi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1350 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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One&Only Royal Mirage
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 1790 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 1100 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 1070 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

Anantara The Palm Dubai Resort 
Przykładowa cena ze śniadaniami
5 noclegów od 990 $ / 1 os w pokoju dwuosobowym

DUBAI SHOPPING FESTIVAL 26.12.2017-27.01.2018
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Islandia z Luxury Travel
Mamy przyjemność zaprosić Państwa w niesamowitą 
podróż po fascynującej Islandii.
To kraj, w którym ogień i lód współistnieją w niezachwianej 
harmonii. Gdzie mroczne zimy są zrównoważone letnim 
północnym słońcem, a wyspiarskie położenie obrodziło  
bogatą i tętniącą życiem kulturą.
Zachwyćcie się Państwo spektakularną zorzą polarną, a po 
obfitującym we wrażenia dniu zrelaksujcie w gorących 
źródłach termalnych. Transfery odbywają się luksusowym 
samochodem 4x4. Podróżujcie przez prastare lodowce i 
majestatyczne wulkany, zatrzymując się na humara, czyli 
tutejszego homara,  w lokalnej restauracji.
Przeżyjcie niezapomniany lot helikopterem nad aktywnym 
wulkanem Eyjafjallajökull i nad „doliną Thora” – Thórsmörk 
– znajdującą się między trzema lodowcami.
Odwiedźcie słynne Golden Circle z jego słynnymi 
atrakcjami:

• wodospad Gullfoss i jazda skuterem śnieżnym po 
Langjökull, drugim co do wielkości lodowcu w Islandii,  
wizyta – w drodze powrotnej – nad pięknym jeziorem 
Kerith wewnątrz krateru Grimsnes.
• Park Narodowy Thingvellir znajdujący się na Liście 
światowego dziedzictwa UNESCO.
• gejzer Geysir na wysokości 120 metrów n.p.m., 
o temperaturze sięgającej 125ºC.

Odkryjcie półwysep Reykjanes – aktywny obszar 
geotermalny z rozległymi polami lawy, zielonymi jeziorami 
i pięknymi urwiskami. Ten nadmorski obszar – bogaty w 
ptactwo – łączy płyty kontynentalne Euroazji i Ameryki, 
dzięki czemu można przez moment być jednocześnie 
w Ameryce i w Europie.
Odwiedźcie świat różnorodności – 90-kilometrowy 
półwysep Snaefellsjokull. Piaszczyste i kamieniste plaże 
stwarzają możliwość jazdy konnej, a górzysty teren oferuje 
możliwość wspinaczki. A może pobyt w Landmannalaugar z 
możliwością kąpieli w termalnej rzece?
Wszystkie z naszych propozycji są niestandardowe i „szyte 
na miarę”. Jesteśmy w stanie dostosować je do Państwa 
indywidualnych preferencji, zawsze oferując luksusowy 
serwis i zakwaterowanie w najlepszych hotelach oraz 
lodge’ach.

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

IS
LA

ND
IA

6



Laponia - Finlandia
Zimowy pakiet dla miłośników śniegu
i noc w Igloo pod zorzą polarną
Dzień 1. 
Przyjazd do Rovaniemi, transfer taksówką z lotniska do 
hotelu. Kolacja w hotelowej restauracji. 

Dzień 2. 
Największą atrakcją tego dnia jest wieczorny spacer na 
rakietach śnieżnych. Podczas tej wyprawy doświadczycie 
prawdziwych emocji związanych z zimową nocą w lasach 
Północy.

Dzień 3. 
Spędzicie niezapomniane chwile na świeżym arktycznym 
powietrzu oraz doświadczycie lapońskiej przyrody w 
jej najlepszym wydaniu. Dzięki wyprawie na skuterach 
śnieżnych z przewodnikiem, z łatwością znajdziecie miejsce 
na rozpalenie ogniska, smażenie kiełbasek, wędkarstwo 
podlodowe czy po prostu podziwianie piękna przyrody.

Dzień 4. 
Wizyta u Św. Mikołaja. Najpopularniejsza wycieczka 
w Finlandii, łączy w sobie piękno przyrody, kulturę oraz 
ducha Świąt Bożego Narodzenia. Wyprawa do farmy 
reniferów, ceremonia przekraczania Koła Podbiegunowego, 
spotkanie ze świętym Mikołajem w jego siedzibie. 

Dzień 5-6. Program 1
Narciarstwo zjazdowe na wzgórzu Ounasvaara. 10 tras 
zjazdowych dla początkujących i średnio-zaawansowanych. 
Osobna trasa dla dzieci. Tory dla snowboardingu. 
Alternatywnie: lapońskie safari, safari w zaprzegu 
psów husky, Muzeum Laponii i Terenów Arktycznych, 
narciarstwo biegowe.

Dzień 5-6. Program 2
Hotel & Igloo Village Kakslauttanen, 300 km na północ od 
koła polarnego. W igloo zbudowanym ze szkła wspaniale 
widać nocną panoramę rozgwieżdżonego nieba.

Dzień 7.
Transfer taksówką na lotnisko w Rovaniemi lub w Ivalo.

Czas rozpoczęcia imprezy: 
dowolny, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018.

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

FINLANDIA
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Kempinski Hotel Das Tirol
Jochberg, region Kitzbühel, Austria

Pięciogwiazdkowy luksusowy hotel w malowniczych 
Alpach Tyrolskich. Położony w miasteczku Jochberg 
otoczonym potężnymi górami Hahnenkamm, Wurzhohe, 
Rettenstein, Pangelstein i Geissstein. Miasteczko ma 
wspaniałą lokalizację, ponieważ znajduje się w odległości 
zaledwie 7 km na południe od Kitzbühel, które stanowi 
najbardziej znany austriacki ośrodek narciarski na 
świecie. Kempinski Hotel Das Tirol oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w elegancko urządzonych, przestronnych 
pokojach i apartamentach.

Najważniejsze udogodnienia: kryty i odkryty basen, 
trzypiętrowe spa o powierzchni 3600 m²; bezpośredni 
dostęp do tras narciarskich; butik odzieżowy z luksusowymi 
markami, m.in. Bogner, sklep sportowy z wypożyczalnią 
nart, parking podziemny. Hotel zapewnia ponadto opiekę 
na dziećmi w klubie Kempi Kids Club.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 720 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Benefity Luxury Travel Club: 
GRATIS! Powitalna butelka wina, przy pobycie 
min. 8 nocy. Wczesne zameldowanie i późne 
wymeldowanie*.

* w zależności od dostępności
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The Chedi Andermatt
Andermatt, Szwajcaria

Hotel przyciąga gości o wszystkich porach roku - stoki 
narciarskie pokryte grubą warstwą śniegu w zimie, latem 
przepiękne zielone łąki i pola. Elegancja w każdym detalu 
– wnętrza wykończone takimi materiałami jak drewno 
czy kamień, azjatyckie dekoracje czynią hotel Chedi 
Andermatt kameralnym i luksusowym. Oprócz natury 
okolica Andermatt ma wiele do zaoferowania, Muzea Sasso 
Gottardo i Doliny Urseren, które mieszczą się w bogato 
urządzonym górskim domu. Dla tych, którzy szukają 
górskich doznań blisko natury - lodowiec Express jest 
obowiązkowym punktem na mapie, trekking po zboczach 
lodowca daje możliwość zobaczenia krystalicznie czystych 
jezior górskich oraz pięknych małych wiosek. W sezonie 
zimowym kolejka linowa zabiera narciarzy na wysokość 
3 000 m – szczyt Mount Gemsstock, aby cieszyć się białym
szaleństwem w promieniach słońca. Andermatt jest jednym 
z najpiękniejszych w Europie ośrodków sportów zimowych. 
W sezonie letnim do dyspozycji gości sa 4 pola golfowe. 
18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe Andermatt zostało 
przystosowane do terenu alpejskiego.

Najważniejsze udogodnienia: kryty basen o długosci 35 m, 
Centrum SPA i Wellness o powierzchni 2,400 m2, specjalne 
zajęcia z jogi i pilatesu, treningi z prywatnym instruktorem, 
nowoczesna siłownia, wybór saun i łaźni parowych, 
wypożyczalnia rowerów i samochodów, instruktorzy 
narciarscy i kompletny sprzęt do wypożyczenia, prywatne 
lodowisko w zimie, 6 barów i restauracji (w tym japońska, 
Clubhouse, Chalet, The Restaurant, The Lobby Lounge, The 
Courtyard & The Bar).

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1760 CHF / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

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

ALPY SZW
AJCARSKIE

9



Nira Montana
La Thuile, Włochy

Pięciogwiazdkowy hotel w sercu europejskich gór, bajecznie 
położony na wysokości 1441 m n.p.m., ukazuje urok 
nietkniętej przez cywilizację alpejskiej wioski. Usytułowany 
w północno-zachodniej części zapierającej dech w piersiach 
doliny Aosta, oferuje 160 km tras narciarskich na obszarze 
Francji i Włoch. Goście mogą aktywnie spędzać czas, 
nie tylko jeżdżąc na snowboardzie czy nartach, ale także 
uprawiając trekking czy rafting, a następnie zrelaksować 
się w hotelowym SPA. Hotel będzie doskonałym wyborem 
dla rodzin z dziećmi – zapewnia m.in. rodzinne przestronne 
apartamenty oraz specjalnie menu dla dzieci. W ofercie Nira 
Montana znajdują się pokoje deluxe, lofty i apartamenty - 
wszystkie urządzone w alpejskim stylu, większość posiada 
taras lub balkon.

Najważniejsze udogodnienia: hotelowa restauracja 
serwująca wykwintne dania i zdrowe bogate śniadania, 
autentyczna pizzeria z piecem opalanym drewnem, bar & 
lounge, bar & lounge oraz piwniczka z winami; hotel oferuje 
przejazdy na wyciągi; SPA z szeroką ofertą zabiegów, 
siłownia, basen, łaźnia parowa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 795 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Benefity Luxury Travel Club: 
GRATIS! Powitalna butelka wina oraz 20% zniżki na 
wszystkie zabiegi SPA*.

10

160 km tras
narciarskich!



Les Airelles
Courchevel, Francja

Ten ekskluzywny hotel gwarantuje ski-in i ski-out, czyli 
łatwy dostęp do najbardziej prestiżowych stoków na 
wysokości 1850 metrów. Został urządzony w ciepłych 
kolorach i cechuje się eleganckim wystrojem. Wyposażenie 
przypomina XIX-wieczny styl austro-węgierski. Wiele z 
pokoi i apartamentów posiada widok na «Jardin Alpin» oraz 
zbocza górskie pokryte śniegiem. Najbardziej luksusowy 
penthouse ma własne spa, bar, kominek oraz osobny pokój 
kinowy. Na tarasie zaś znajduje się jacuzzi. 3 restauracje 
hotelowe oferują wykwintną kuchnię. La Table des Airelles 
specjalizuje się w śniadaniach i lunchach. Tradycyjne 
potrawy sabaudzkie dostępne są w Le Coin Savoyard. 
Można tam skosztować również niesamowitego fondue 
oraz serowego raclette. Znany francuski kucharz Pierre 
Gagnaire otwiera nowy koncept restauracji włoskiej. 
Hotelowe spa słynie z zabiegów na bazie produktów LA 
MER. Dostępne są także masaże oraz usługi z zakresu 
osteopatii. Goście mogą skorzystać z rytuałów odnowy 
ciała i umysłu w saunach, hammamie, basenie oraz 
w kabinie do krioterapii.

Najważniejsze udogodnienia: 32 pokoje, 15 apartamentów 
i penthouse z usługą private butler; 3 restauracje i bar, 
basen, Children’s Kingdom, ski-consierge i nowy ski-room, 
trener osobisty, centrum fitnessu, The Spa LA MER.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3 350 € / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

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

ALPY FRANCUSKIE
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Benefity Luxury Travel Club: 
GRATIS! Bezpłatny Wi-Fi, VIP pakiet powitalny. 
Wczesne zameldowanie i późne wymeldowanie*, 
upgrade do następnej kategorii pokoju*.

* w zależności od dostępności



Hard Rock Hotel  
Riviera Maya
Puerto Aventuras, Riviera Maya, Meksyk

Ten prestiżowy hotel zapewnia całodobową obsługę na 
najwyższym poziomie, rozrywkę o każdej porze dnia i nocy 
oraz nadzwyczajną kuchnię i napoje w kilkunastu barach 
i restauracjach, oferujących specjały z różnych zakątków 
świata. Hard Rock Hotel Riviera Maya posiada w ofercie 
różnorodne pokoje i apartamenty (również hipoalergiczne 
w standardzie PURE®);  możliwość korzystania z prywatnej 
plaży. Dzięki temu każdy może nurkować, pływać lub 
uprawiać kajakarstwo w krystalicznie czystych wodach 
Morza Karaibskiego. Rodzice docenią baseny familijny 
oraz ze stopniowaną głębokością. Najmłodsi na pewno 
zaprzyjaźnią się ze znanymi postaciami w The Little 
Big Club™, gdzie animatorzy organizują interaktywne i 
nadzorowane zajęcia, które bawią i uczą. Dorośli mogą 
brać udział w całonocnych imprezach w Club Heaven lub 
relaksować się w jednym z trzech basenów i w barach 
przeznaczonych tylko dla nich.  Ekskluzywny Hard Rock 
Hotel słynie ze swojego spa, w którym goście znajdą 75 
pomieszczeń zabiegowych, łaźnie parowe i wiele innych 
możliwości odnowy biologicznej. Mogą również oczyścić 
swoje ciało i umysł w temazcal ‒ tradycyjnej meksykańskiej 
saunie, wykorzystującej rozgrzane kamienie lawy.

Najważniejsze udogodnienia: 1 264 pokoi i apartamentów, 
17 lokali (restauracji i barów), 5 basenów, fitness, 
nurkowanie, golf, kajakarstwo, joga, The Rock Spa®, Pos 
Beauty Salon®.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1460 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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UNICO 20°87° Riviera Maya
Solidaridad, Quintana Roo, Mexico

Położony niedaleko zatoki Kantenah hotel UNICO 
20°87° to jedyny w swoim rodzaju obiekt tylko dla 
dorosłych, oferujący wakacje typu all-inclusive. Słoneczne 
popołudnia, piaszczysta plaża z krystalicznie czystą wodą, 
niewymuszony luksus i okazja poznania bogatej kultury 
Meksyku sprawiają, że UNICO 20°87° to idealne miejsce na 
relaks, zabawę i opalanie. Goście mogą zobaczyć prawdziwe 
oblicze rajskiej Riviera Maya. Wystrój 448 pokoi stanowi 
połączenie nowoczesności z rustykalnymi elementami 
inspirowanymi historią regionu. Każdy pokój ma basen 
lub wannę spa, oryginalne meble, ozdobiony jest dziełami 
miejscowych artystów, a z okien rozciągają się wspaniałe 
widoki na ocean. Hotelowe restauracje i bary proponują 
zróżnicowaną mieszankę międzynarodowych smaków, a 
ich charakterystyczną cechą jest to, że szefowie kuchni 
zmieniają się każdego roku. 4 restauracje i liczne bary 
serwują dania kuchni włoskiej, meksykańskiej i azjatyckiej. 
Goście mogą się poddać najróżniejszym luksusowym 
zabiegom spa inspirowanym lokalną tradycją. W ośrodku 
są 3 baseny z komfortowymi siedziskami rozmieszczonymi 
wokół, boisko do koszykówki, korty tenisowe, hotel 
zapewnia też warunki do uprawiania sportów wodnych 
oraz gry w golfa.

Najważniejsze udogodnienia: 448 pokoi; 5 restauracji 
i 2 bary; zajęcia na plaży, boisko do koszykówki i korty 
tenisowe, nowoczesna siłownia, medytacja i joga, trening 
personalny, imprezy typu pop-up, spa, salon piękności, 
Esencia Beauty Bar; butik z rękodziełem, centrum 
kongresowe.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 1820 $ / 1 os.
w pokoju dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Tortuga Bay® Hotel
Punta Cana, Dominikana

Na terenie rezerwatu ekologicznego o powierzchni prawie 
4 hektarów znajduje się luksusowy Tortuga Bay® Hotel. 
Goście mieszkają w 30 luksusowych apartamentach 
zaprojektowanych przez słynnego Óscara de la Renta, 
który postarał się, by odzwierciedlały prawdziwą karaibską 
kulturę. Naturalne materiały, przestronne wnętrza i 
niezapomniane widoki czekają na wszystkich gości 
zwracających uwagę na wystrój. Posiłki przygotowywane 
są przez wielokrotnie nagradzane restauracje, w tym 
serwującą kuchnię śródziemnomorską słynną La Yola 
i Bamboo, w której przyrządza się dania z warzyw 
pochodzących z ekologicznych ogrodów. W Bamboo 
podawane są również potrawy ze skrzydlicy, gotowane 
w ramach programu wspierania równowagi lokalnego 
środowiska morskiego. W okolicach basenu goście mogą 
spróbować lokalnych przekąsek oraz zapalić ręcznie 
zwijane cygaro. Łowienie ryb na pełnym morzu, jazda 
konna i kite sailing to atrakcje dla szukających aktywnego 
wypoczynku. Najlepsi eksperci wyszkoleni w azjatyckich 
technikach oczekują na gości w strefach zabiegowych w Six 
Senses Spa (uznawanym za najlepsze w obu Amerykach), by 
pomóc im się zrelaksować.

Najważniejsze udogodnienia: 30 apartamentów w 13 
willach; 4 restauracje; basen; centrum fitness, rowery i 
kajaki, golf, łowienie ryb, eco-paddle surfing, kite sailing, 
tenis, jazda konna, jazda na segwayu; Six Senses Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2830 $ / 1 os.
w apartamencie dwuosobowym

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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Kata Rocks
Phuket, Tajlandia

Kata Rocks to prawdziwa oaza spokoju nad Morzem 
Andamańskim. Ten wyjątkowy, nowoczesny hotel znajduje 
się na małym przylądku, między plażami Kata i Kata Noi. 
Z hotelowego tarasu rozpościera się wspaniały widok na 
morze i jachty zakotwiczone u brzegu uroczej wyspy Koh 
Pu. Kata Rocks znany jest i ceniony przez odwiedzających 
go gości za lokalizację w pobliżu jednej z najbardziej 
romantycznych plaż na świecie oraz usługi na najwyższym 
poziomie. To z pewnością najlepszy wybór, jakiego dokonać 
można, decydując się na niezapomniane wakacje na wyspie 
Phuket. Wszystkie hotelowe Sky Villas mają przestronną 
strefę dzienną, otwartą kuchnię oraz prywatny basen. 
Zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami, 
by zapewnić gościom prywatność i oszałamiające widoki na 
morze, które podziwiać można z prywatnego tarasu, sącząc 
drinka o zachodzie słońca.

Najważniejsze udogodnienia: restauracja i bar, możliwość 
zorganizowania pikniku na skałach oraz podawania 
posiłków w zaciszu willi przez osobistych szefów kuchni; 
najlepsze spa na wyspie Phuket, oferujące masaż tajski, 
centrum fitness; biblioteka oraz pomieszczenie idealne 
do organizowania różnego rodzaju uroczystości i spotkań 
biznesowych.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2500 $ / 1 os.
w willi dwuosobowej

Tel.: 22 392 60 16/19
ltm@luxurytravel.pl
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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 najnowsze
katalogi: 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 208635, na sumę gwarancyjną 4 500 000,00 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.

www.luxurytravel.pl


