
Daios Cove Luxury Resort  
& Villas 5*, Kreta

SUPER PROMOCJA! Zniżka 40% od cen oficjalnych 
na rezerwacje z Luxury Travel w okresie od 15 do 31 marca.  

 
Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami w Deluxe 

Room Sea View z basenem w terminie 15–30.04 i 15.10–3.11.2018  
1500 € 900 € / 1 os. Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji  

na minimum 5 noclegów w dowolnym terminie do 3.11.2018 r.!

ul. Hoża 50/23, Warszawa 
Tel.: 22 392 60 16/19 
ltm@luxurytravel.pl 

Marzec 2018
www.luxurytravel.pl

15 
LAT!

Spelniamy marzenia od 15 lat!~
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Grecja

GRECJA

Miraggio Thermal Spa
  Chalkidiki, Grecja

Elegancki hotel położony na południowo–zachodnim wybrzeżu 
półwyspu Kassandra i otoczony dziewiczą naturą. Przestronne 
pokoje z widokiem na ogrody lub Morze Egejskie mają balkony 
lub tarasy, a niektóre apartamenty także mają prywatne baseny. 
W kilku restauracjach można spróbować świetnych dań kuchni 
amerykańskiej, międzynarodowej i greckiej przygotowanych z 
lokalnych składników. Pyszne koktajle i drinki są serwowane 
w barach (przy basenie, na plaży i w holu). Wyposażona w 
ok. 300 parasoli i 600 leżaków plaża Kanistro leży tuż przy 
hotelu. Zagrać w tenisa można na korcie o twardej nawierzchni. 
Profesjonalni opiekunowie zapewniają nadzorowaną rozrywkę 
dzieciom podczas zabaw, gier i rozrywek. Słynne Miraggio 
Myrthia Thermal Spa korzysta ze źródła geotermalnego i 
oferuje odnowę w pomieszczeniach o powierzchni 3000 mkw. 
Spa posiada również strefę fitnessu, łaźnię parową, saunę 
fińską, tepidarium i saunę ziołową. 

Najważniejsze udogodnienia: 300 pokoi i apartamentów; 
4 restauracje i 5 barów; 3 podgrzewane (poza sezonem) baseny 
z wodą morską; strefa zakupów, żłobek, klub dla dzieci, Wi–Fi; 
strefa fitnessu, minipiłka nożna, tenis, siatkówka, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 570 € 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny:  
butelka wina i talerz owoców  
oraz 15% zniżki na zabiegi spa
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Grecja

GRECJA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 1 zabieg thalassotherapii dla 

każdego gościa*.

* Pobyt przez minimum 7 nocy

The Royal Blue
  Kreta, Grecja

Kompleks, który jest oazą spokoju na północnym wybrzeżu 
Krety. Oferuje stylowe pokoje utrzymane w ciepłych i kojących 
barwach. Na gości czekają łóżka podwójne lub łoża królewskie, 
przestronne łazienki i balkony lub tarasy. Wiele pokoi, 
apartamentów i willi ma wspólne lub prywatne baseny. Dania 
kuchni śródziemnomorskiej na bazie najlepszych kreteńskich 
składników oferuje kilka lokali, a potrawom towarzyszyć może 
wino z piwniczki Enoteca Wine Cellar szczycącej się kolekcją 
roczników z całego świata. Kompleks posiada małą plażę we 
własnej zatoce, na której jest bar, leżaki i parasole. Dzieci w 
każdym wieku mogą korzystać z programu rozrywkowego 
przewidującego lekcje gotowania, zabawy na świeżym 
powietrzu i zajęcia dotyczące greckiej kultury, historii i natury. 
Pure Senses Spa odmładza przez masaże, saunę i hammam 
oraz zabiegi na twarz. 

Najważniejsze udogodnienia: 187 pokoi, apartamentów i willi; 
4 restauracje i 4 bary; 2 główne baseny, 1 basen w spa, basen 
dla dzieci, Wi–Fi, pokazy i lekcje gotowania, rozrywka na żywo, 
strefa dla dzieci; siłownia, tenis, jachty, kolarstwo górskie, 
sporty wodne; Pure Senses Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 1250 € 
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Grecja

GRECJA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny, butelka 

wina oraz prywatny transfer z/na lotnisko.

Lesante Blu Exclusive 
Beach Resort
Tragaki, Zakynthos

Hotel należący do grupy The Leading Hotels of the World 
przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Pozwala zanurzyć 
się w klimacie malowniczej wioski Tragaki oraz korzystać 
z otaczającej ją lazurowej wody. Goście są kwaterowani w 
apartamentach z widokiem na morze, które w zależności od 
typu oferują 44, 57, 85 lub 160 mkw. powierzchni. Wyposażono 
je w duże balkony lub tarasy oraz wykończone w marmurze 
łazienki. Niektóre apartamenty mają prywatne zewnętrzne 
jacuzzi, a wiele posiada własny basen o powierzchni 16, 21, 28 
lub 50 mkw. Wszystkie (poza pokojami Double Suite Sea View) 
oferują łoża królewskie. W restauracjach można smakować 
wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej oraz potrawy z 
bufetu amerykańskiego. Bary specjalizują się w doskonałych 
koktajlach. Są podawane w lokalu z widokiem na morze, przy 
basenie lub na plaży. Sam obiekt znajduje się tuż obok odludnej 
plaży. Podczas pobytu można odwiedzić słynną Zatokę Wraku, 
obserwować żółwie Karetta (Caretta caretta) oraz zwiedzić 
lokalne kościoły i monastyry. Hotelowe spa specjalizuje się 
w zabiegach na bazie kosmetyków Germaine de Capuccini i 
na życzenie aranżuje prywatne sesje. Goście mogą korzystać 
z basenu krytego, podgrzewanego i centrum fitnessu. 

Najważniejsze udogodnienia: 92 apartamenty; 5 lokali 
gastronomicznych; basen kryty, podgrzewany, basen 
zewnętrzny, sauna, hammam, 2 sklepy, bezpłatne Wi–Fi, 
wynajem samochodów i jachtów, usługi konsjerża, wieczorne 
rozrywki; centrum fitnessu, tenis; The Essence Wellness & Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym z basenem
7 noclegów od 820 € 
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Wyspy Kanaryjskie

HISZPANIA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 1 lunch w Beach Club z butelką 

lokalnego wina oraz 1 wstęp do spa.

Bahía Del Duque
  Costa Adeje, Teneryfa

Na rozległej złocistej plaży stoi wyniosły gmach luksusowego 
hotelu Bahía Del Duque, który od ponad 50 lat należy 
do ulubionych miejsc pobytu wielu podróżników. Został 
zaprojektowany w wytwornym stylu XIX–wiecznego pałacu 
i wspaniale harmonizuje z idylliczną scenerią: bujną zielenią 
palm i błękitem Atlantyku. Niepodważalnym atutem tego 
miejsca jest także klimat, uważany za jeden z najbardziej 
sprzyjających człowiekowi (temperatura na Teneryfie w ciągu 
sezonu wynosi średnio 24–28 st. C). Hotel oferuje komfortowe 
zakwaterowanie w pokojach, apartamentach oraz luksusowych 
willach z prywatnymi basenami. Wszystkie pokoje mają balkon 
lub patio, ze wspaniałym widokiem na morze lub na bujne 
ogrody hotelowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 58 apartamentów, 346 pokoi i 40 
prywatnych willi; 13 barów i klubów; ogrody, obserwatorium 
astronomiczne, muzeum tytoniu; Duqui Club, Teen Lounge; 
kitesurfing, surfing, paddle surfing, windsurfing, flyboarding, 
nurkowanie, tenis i padel, golf, paralotniarstwo, lotniarstwo 
za łodzią motorową, jet ski, trekking; Bahía Wellness Retreat 
− zabiegi Natura Bissé, Thai Room Plaza.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1350 € 
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Wyspy Kanaryjskie

HISZPANIA

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! VIP pakiet powitalny: butelka 

wina oraz słodycze.

Hard Rock Hotel 
Tenerife
  Playa Paraíso, Adeje, Teneryfa

Luksusowy hotel na południowym wybrzeżu wyspy blisko 
miasta Adeje. Przestronne zakwaterowanie (od 35 do 154 
mkw. w zależności od typu) wyposażono w udogodnienia, 
pozwalające poczuć się niczym gwiazda rocka (np. 
bezprzewodowe głośniki, chromoterapię i umeblowane 
tarasy). Apartamenty posiadają wanny z hydromasażem. 
Restauracje serwują m.in. dania kuchni japońskiej, teksasko–
meksykańskiej (tex–mex) i śródziemnomorskiej. W obiekcie 
cały czas coś się dzieje – warto zajrzeć do kalendarza imprez 
dla dorosłych, w którym wymieniane są pokazy i koncerty. 
Odpocząć można przy basenach z 2 barami. Mile widziane są 
rodziny z dziećmi. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji, w tym 
osobny basen oraz rozrywki w klubie Hard Rock Roxity Kids 
Club (np. lekcje miksowania muzyki, pojedynki w grę muzyczną 
Guitar Hero, i wcielanie się w gwiazdy rocka). Hotelowe Rock 
Spa i centrum fitnessu Body Rock pozwalają się odprężyć lub 
utrzymać formę. Posiadają takie udogodnienia, jak nowoczesny 
sprzęt, grotę śnieżną, hammam i sauny (fińską i mokrą). 

Najważniejsze udogodnienia: 624 pokoje i apartamenty; 6 
restauracji i 5 barów; 3 baseny i 1 basen dla dzieci, Wi–Fi, 
wynajem samochodów, klub dla dzieci (Hard Rock Roxity Kids 
Club), zabawy dla dorosłych w godzinach nocnych; aerobik, 
zumba, joga, tenis, nurkowanie, snorkelling, gimnastyka w 
wodze, koszykówka i siatkówka wodna, piłka wodna, siatkówka, 
piłka nożna, minigolf, fitness; Rock Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 820 € 
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Wyspy Kanaryjskie

HISZPANIA

Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Gardens
  Puerto de la Cruz, Teneryfa

Ekskluzywny obiekt usytuowany w Puerto de la Cruz, w sercu 
doliny Orotavy. Eleganckie, a zarazem przytulne pokoje 
znajdują się w 5–piętrowym budynku. W zależności od typu 
posiadają widok na subtropikalne ogrody, Atlantyk lub szczyt 
Teide i dolinę Orotavy. Restauracje oferują lekkie przekąski, 
lunche, grillowane mięsa oraz dania włoskie i orientalne. Hotel 
otacza 25 000 mkw bujnych ogrodów z cichymi zakątkami. 
Zrelaksować się można w czasie sesji jogi, tai–chi i aerobiku. 
Fani golfa mogą skorzystać z bezpłatnych terenów zielonych do 
ćwiczenia techniki o powierzchni 5 000 mkw. Zaledwie 5 min 
jazdy od obiektu znajdują się wulkaniczne, piaszczyste plaże, 
przy których można również uprawiać sporty wodne. Dzieci 
mogą dołączyć do programu rozrywkowego, przygotowanego 
wspólnie ze słynnym ogrodem zoologicznym Loro Park i 
znanym parkiem wodnym Siam Park. Luksusowe The Oriental 
Spa Garden specjalizuje się w medycynie estetycznej 
i rytuałach wellness. 

Najważniejsze udogodnienia: 252 pokoje i apartamenty; 
4 restauracje i bar; 3 baseny (2 w spa), piękne ogrody, program 
rozrywkowy dla dzieci Botanico Kinder Adventure, prywatna 
kolekcja dzieł sztuki, butiki, wycieczki lokalne; joga, tai–chi, 
lekcje aerobiku, tenis, ping–pong, bilard, golf driving range 
(obiekt do trenowania i nauki gry w golfa), w pobliżu: jazda 
konna, nurkowanie z akwalungiem, paralotniarstwo, golf; The 
Oriental Spa Garden.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 630 € 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
Wcześniejsze zakwaterowanie lub późniejsze 

wykwaterowanie*, VIP pakiet powitalny (butelka 
wina oraz owoce), dzienny wstęp do spa**.

* W zależności od dostępności w dniu przyjazdu / wyjazdu
** Dotyczy pobytów w Junior Suite i Superior
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Jezioro Como, Wlochy

WŁOCHY

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalne wino musujace i truskawki*. 

 
* Dotyczy pobytu w pokojach minimum typu Deluxe.

Grand Hotel  
Villa Serbelloni
  Bellagio, Jezioro Como

Słynny neoklasyczny Grand Hotel Villa Serbelloni jest 
idealnym miejscem na luksusowe wakacje w sąsiedztwie 
wspaniałego jeziora Como. Położony na wzniesieniu, zapewnia 
wyjątkowy widok na otoczenie – włoskie ogrody, subtropikalne 
rośliny oraz spokojne brzegi jeziora. Zachęca do spokojnego 
odpoczynku, pieszych wędrówek i poznawania regionu. Pokoje 
i apartamenty odzwierciedlają wystrój typowy dla XIX w. Styl 
art nouveau i freski gwarantują doświadczanie pełni luksusu. 
Restauracja Mistral specjalizuje się w wykwintnych daniach 
szykowanych przez szefa nagrodzonego gwiazdką Michelin. 
Można się nimi delektować na tarasie z widokiem na jezioro. 
Druga – La Goletta – skupia się na owocach morza i daniach 
tradycyjnej kuchni włoskiej. Konsjerż chętnie zaaranżuje 
potrzebne usługi, w tym opiekę nad dzieckiem lub wyjazd na 
zakupy, oraz podzieli się wiedzą na temat lokalnych atrakcji 
i wycieczek. Spa Serbelloni Beauty Sensation to sanktuarium, 
w którym oferowane są zabiegi odświeżające ciało i umysł 
oparte na wierze w dobroczynne oddziaływanie swobodnego 
przepływu energii. Sąsiadujące z hotelem ogrody są zaś 
doskonałe do ćwiczenia jogi lub pilatesu. 

Najważniejsze udogodnienia: 95 pokoi i apartamentów; 2 
restauracje; garaże, 3 baseny, ogród, konsjerż, organizacja 
wesel; siłownia, piesze wędrówki, tenis, w pobliżu hotelu: golf, 
kolarstwo górskie; Spa Serbelloni Beauty Sensation.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1600 € 

~



9ltm@luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19, 32 747 87 61

Toskania, Wlochy

WŁOCHY

Il Borro Toskana 
Relais & Châteaux
  San Giustino Valdarno, Toskania

Ta była forteca, położona na toskańskich wzgórzach, zachwyca 
piękną panoramą okolicznej przyrody. Oferuje luksusowe 
apartamenty w średniowiecznej wiosce. Część z nich posiada 
kominki, podłogi parkietowe lub z terakoty oraz marmurowe 
łazienki. Ponadto 10–pokojowa zabytkowa willa Dimora 
Il Borro gwarantuje wysoce zindywidualizowane usługi. 
Dostępne są także wille w wiejskiej części obiektu i wiejskie 
rezydencje (w tym oddalona od obiektu i znajdująca się 20 
min od centrum Florencji Villa Marina). Doskonałe restauracje 
serwują tradycyjne dania toskańskie, przyrządzane z 
najlepszych lokalnych i organicznych produktów. Hotel szczyci 
się kolekcją grawerunków z motywem wina oraz degustacjami. 
Dla smakoszy organizowane są polowania na trufle i lekcje 
gotowania. W spa terapeuci zapewniają unikalne zabiegi na 
bazie kosmetyków Kanebo i Pevonia. Dostępne są również 
indywidualne programy wellness i zajęcia jogi. 

Najważniejsze udogodnienia: 38 apartamentów, 10 pokoi, 2 
wille i 5 rezydencji; 3 restauracje; lekcje gotowania, polowanie 
na trufle, Wine & Art Gallery, piwnica winna, degustacje win, 
organizacja imprez i wesel, warsztaty lokalnych rzemieślników, 
wycieczki helikopterem, wyprawy balonem na ogrzane 
powietrze, wyjazdy na zakupy, wycieczki samochodami marki 
Ferrari; golf, jazda konna, joga, tenis, trekking, piłka nożna, 
kolarstwo górskie, siłownia, fitness; Il Borro Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1050 € 

~
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Katar

KATAR

Banana Island Resort 
Doha by Anantara
Banana Island, Katar

Hotel położony na wyspie o powierzchni 13 ha, która zachwyca 
mariną i rafami. Obiekt z szacunku dla lokalnej kultury poleca 
wakacje bez alkoholu, a zarazem usługi na najwyższym 
poziomie. Pokoje w stylu arabskim mają piękny widok na 
morze. Restauracje serwują potrawy m.in. kuchni włoskiej, 
arabskiej i śródziemnomorskiej. Obiekt oferuje wiele atrakcji: 
można odwiedzić lokalne muzea związane z kulturą regionu, 
zapisać się na kurs nurkowania (certyfikat RAID) lub nauczyć 
się surfować w kontrolowanym środowisku przy pomocy 
instruktorów. Dostępne jest 9–dołkowe pole golfowe do 
puttowania i kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
100–metrowy basen ma wydzieloną część dla najmłodszych. 
Dzieci i młodzież mogą odwiedzać kluby oferujące rozrywki 
stosowne do ich wieku. Spa poleca zabiegi odwołujące się do 
lokalnych tradycji. 

Najważniejsze udogodnienia: 141 pokoi, apartamentów, willi 
z basenami oraz willi na wodzie; 7 lokali gastronomicznych; 
basen, basen do nauki surfingu, klub dla dzieci, klub dla 
młodzieży, centrum nurkowe (kursy RAID), rejsy łodziami, 
lokalne wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, kino, 
symulator Formuły 1, do wynajęcia: rowery, samochody 
elektryczne i segwaye; nurkowanie z akwalungiem, snorkeling, 
centrum fitnessu, pole golfowe do puttowania, siatkówka 
plażowa, kręgle, tenis, jazda na bananie, łowienie ryb, kajaki; 
Anantara Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1050 $ 
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Emiraty Arabskie

EMIRATY ARABSKIE

Atlantis The Palm
Dubaj

Dwie wieże hotelu Atlantis The Palm rozpinają ponad koroną 
Wyspy Palmowej baśniową bramę do skarbca Dubaju. Po jej 
przekroczeniu oczom gości ukazuje się świat pełen cudów, 
przywodzący na myśl zaginione miasto − Atlantydę. Rwące 
potoki, laguna pełna żywych rekinów, podwodne tunele 
i tysiące morskich stworzeń przemykających w labiryncie 
pradawnych ruin. Imponujące wieże i oba skrzydła hotelu 
mieszczą łącznie 1539 przestronnych pokoi, wyposażonych we  
wszelkie wygody, z  oknami wychodzącymi na lazurowe wody 
zatoki. Na gości czekają również apartamenty ulokowane w 
zupełnie nieoczekiwanych miejscach: u szczytu gigantycznej 
bramy nad Wyspą Palmową oraz w  podwodnym świecie 
mitycznej krainy. 

Najważniejsze udogodnienia: nielimitowany wstęp do  parku 
wodnego Aquaventure (nr 1 na Bliskim Wschodzie i w Europie) 
− tylko dla gości hotelowych, dziewicza plaża Royal Beach i 
baseny, 3 korty tenisowe, ścieżka joggingowa, nowoczesne 
centrum fitness, 20 hotelowych restauracji i barów, 
ekskluzywne ShuiQi Spa z 27 gabinetami zabiegowymi.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1900 $ 
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Emiraty Arabskie

EMIRATY ARABSKIE

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Bilet wstępu do parku wodnego 

Adventure*.

* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu.

One&Only  
Royal Mirage
  Jumeirah Beach, Dubaj

Najbardziej stylowy hotel, położony wzdłuż brzegu w Dubaju 
w zadbanych ogrodach, oferujący gościom prawdziwie królewski 
wypoczynek. Urzeka pełnym przepychu, typowo arabskim 
stylem. Znajduje się zaledwie 5 minut drogi samochodem od 
Dubai Marina, 10 minut od pola golfowego Emirates, 20 minut 
od Burj Khalifa i Dubai Mall. Składa się z trzech stylowych 
części – The Palace, Arabian Court i Residence&Spa. 

Najważniejsze udogodnienia: kilometrowa prywatna plaża, 
baseny z regulowaną temperaturą wody; 8 restauracji i barów, 
oferujących wyjątkowe doznania kulinarne; 3 oświetlone korty 
tenisowe; możliwość uprawiania sportów wodnych i lądowych; 
KidsOnly Club; ekskluzywne spa z 12 pokojami zabiegowymi, 
tradycyjnym Oriental Hammam z łaźnią parową i sauną; 
salon fryzjerski, manicure i pedicure studio; centrum fitness z 
najnowocześniejszym sprzętem.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1850 $ 
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Emiraty Arabskie

EMIRATY ARABSKIE

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Bilet wstępu do parku wodnego 

Adventure*.

* 1 bilet dla każdego gościa na każde 3 dni pobytu.

One&Only  
The Palm
  The Palm Jumeirah, Dubaj

Wyjątkowy i ekskluzywny hotel położony bezpośrednio przy 
prywatnej plaży, na sztucznej wyspie The Palm Jumeirah. 
Doskonałe miejsce dla najbardziej wymagających gości, 
poszukujących szczególnie luksusowych warunków. Hotel 
oferuje 90 niebywale komfortowych pokoi i apartamentów 
z widokiem na ogród oraz 4 wille (325 mkw.) z basenami 
i bezpośrednim dostępem do plaży. Wspaniałe doznania 
kulinarne zapewniają trzy eleganckie restauracje. 

Najważniejsze udogodnienia: piaszczysta plaża, basen 
o powierzchni 850 mkw. z regulowaną temperaturą wody, spa z 
9 pokojami zabiegowymi, doskonale wyposażony klub fitness, 
salon piękności, kort tenisowy oraz możliwość uprawiania 
licznych sportów wodnych; w pobliżu mistrzowskie, 18–
dołkowe pole golfowe; udogodnienia dla dzieci, doskonały 
kids club.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 2850 $ 
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Malediwy

OCEAN INDYJSKI

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! 5% zniżki na wszystkie rezerwacje 

dokonane do 15.04.2018 r.*

* Dotyczy pobytów w terminie 1.10.2018 – 16.12.2018 r.

One&Only Reethi Rah
  Malediwy

Hotel, usytuowany na największej wyspie atolu Malé, 
oferuje zakwaterowanie w 128 willach charakteryzujących 
się niezwykłą kameralnością i wyjątkowymi widokami na 
otaczające wyspę liczne zatoki. Goście mogą zamieszkać w 
willach położonych przy plaży lub na wodzie, a ponadto do 
ich dyspozycji jest także niezwykle przestronna willa Grand 
Sunset Residence z prywatnym basenem. Restauracja Reethi 
jest prawdziwą świątynią dla smakoszy – eklektyczna kuchnia 
łączy wpływy azjatyckie i śródziemnomorskie, a szklane 
ściany aż po sufit pozwalają na podziwianie okolicy podczas 
wyśmienitych posiłków. Tapasake połóżona nad wodą serwuje 
najlepsze owoce morza, dania nowoczesnej japońskiej kuchni 
oraz wspaniałe sake. Hotel oferuje także wiele możliwości 
aktywnego spędzenia czasu, zarówno na lądzie jak i na oceanie. 

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

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4800 $ 
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Mauritius

OCEAN INDYJSKI

One&Only  
Le Saint Géran
  Pointe de Flacq, Mauritius

Legendarny One&Only Le Saint Geran to prawdziwa perła 
hotelarstwa. Otacza swoich gości olśniewającym splendorem 
i niebywałą gościnnością. Świeżo otwarty, po generalnym 
remoncie oferuje pokoje z dostępem do bujnych ogrodów 
lub widokiem na ocean, apartamenty z dużymi balkonami 
lub tarasami oraz 1 willę z widokiem na Ocean Indyjski. 
Restauracje serwują dania na bazie produktów organicznych, 
grillowane owoce morza oraz potrawy kuchni azjatyckiej i 
międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają biała piaszczysta plaża 
na końcu półwyspu Belle Mare oraz podgrzewane baseny. W 
ośrodku są 3 korty tenisowe i 2 korty do padla. Dzięki centrum 
nurkowemu PADI można uzyskać certyfikat i odwiedzić rafy 
koralowe niedaleko wraku Le Saint Géran. W okolicy panują 
świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Dla dzieci 
(3–11 lat) oraz młodzieży (11–17 lat) przygotowano osobne 
programy rozrywkowe. Spa oferuje zabiegi inspirowane 
lokalnymi, maurytyjskimi tradycjami i indywidualne terapie. 

Najważniejsze udogodnienia: 142 pokoje i apartamenty oraz 
1 willa; 5 restauracji i 3 bary; 3 podgrzewane baseny, klub 
dla dzieci KidsOnly, klub dla młodzieży One Tribe, biblioteka; 
wycieczki po okolicy, joga, centrum fitnessu, padel, tenis, 
minigolf, piłka nożna, zumba, kajakarstwo, snorkelling, 
windsurfing, rowerki wodne, paddle boarding, narty 
wodne, nurkowanie z akwalungiem, żeglowanie, łowienie 
głębokomorskie, jazda na rowerze, łucznictwo, siatkówka, 
jogging; One&Only Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1750 € 
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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 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 minikatalogu 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.

Najpiekniejszy hotel w Kapsztadzie!,


