
Asia Gardens Hotel & Thai Spa, 
Hiszpania

Położony w Finestrat, Costa Blanca, 45 km od lotniska w Alicante.
Hotel spa leży na wzgórzach Sierra Cortina i zapewnia 

niepowtarzalny widok na wybrzeże Costa Blanca. Na jego terenie 
znajduje się 7 basenów, w tym 2 całoroczne podgrzewane. Pokoje 
są przestronne - najmniejszy oferuje 30, a największy 100 mkw.

Cena 7 noclegów ze śniadaniami w pokoju typu Deluxe  
w terminie 01.11–20.12.2018 725 € / 1 os

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

Maj 2018
www.luxurytravel.pl

15 
LAT!

Spelniamy marzenia od 15 lat!~
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Hiszpania Nobu Hotel Marbella     Costa del Sol

Dorosłych gości może zainteresować wypoczynek w hotelu położonym w regionie określanym 
Złotą Milą (Costa del Sol), który rozciąga się od zachodniej granicy Marbelli do Rio Verde i 
jest uznawany za jeden z najbardziej tętniących życiem w kraju. Pokoje są położone niedaleko 
lokalnych restauracji, barów i placu pełnego rozrywek, słynącego z życia nocnego. Wystrój 
cechuje się łagodnymi i uspokajającymi kolorami. Obiekt poleca się koneserom dobrego 
jedzenia, jako że restauracja serwuje potrawy inspirowane smakami regionu. Można skosztować 
m.in. serioli z jalapeño lub anoplopomy z miso. Goście mają wyłączny wstęp do klubu The 
Owner’s Club, z prywatnym barem, centrum biznesu, pokojem wypoczynkowym i konsjerżem. 

Najważniejsze udogodnienia: 49 pokoi i apartamentów; Nobu Hotel leży na terenie Puente 
Romano Beach hotel; 12 restauracji; 2 bary i klub nocny; basen, tropikalne ogrody; promenada 
na plaży, sporty wodne, centrum fitnessu; Six Senses Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 2085 €

Puente Romano Marbella     Costa del Sol

Usytuowany tuż przy plaży hotel, zaprojektowany w stylu andaluzyjskiej wioski i otoczony 
bujną tropikalną roślinnością, oferuje 262 pokoje i apartamenty rozmieszczone w 27 
trzykondygnacyjnych budynkach oraz 2 ultraluksusowe wille urządzone w śródziemnomorskim 
nowoczesnym stylu. Pokoje, apartamenty i wille są bardzo przestronne, mają balkony lub tarasy 
oraz wszystkie udogodnienia, dzięki którym zapewniają gościom komfortowy, niezapomniany 
pobyt. Plaza Village to unikatowe centrum gastronomiczne z 12 restauracjami, w tym restauracja 
posiadająca 2 gwiazdki Michelin oraz słynna restauracja NOBU. Zwieńczeniem wieczoru może 
być wizyta w La Suite, jednym z najlepszych klubów nocnych na całym Costa del Sol. 

Najważniejsze udogodnienia: 262 pokoje i apartamenty oraz 3 wille; 12 restauracji; bezpośredni 
dostęp do plaży, 3 baseny, klub tenisowy, spa, wolny wstęp do centrum fitness z siłownią, sauną, 
łaźnią; zajęcia aerobiku, jogi i pilatesu, 2 prywatne pola golfowe; darmowe Kids’ Club.

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

HISZPANIA

Z pewnością najbardziej elegancki hotel na Półwyspie 
Iberyjskim otwarty został w 1950 r. przez księcia Alfonsa 
von Hohenlohe. Obiekt zachwyca tradycyjną andaluzyjską 
architekturą, wspaniałymi ogrodami, przytulną atmosferą 
i luksusowymi wnętrzami. Każdy pokój i apartament ma 
wykończoną marmurem łazienkę z prysznicem i wanną 
oraz taras. Natomiast wille w stylu andaluzyjskim stoją w 
prywatnych ogrodach, mieszkający w nich goście korzystają z 
bogato wyposażonej kuchni i prywatnego basenu. Hotelowe 
restauracje serwują miejscowe specjały, znakomite potrawy 
kuchni azjatyckiej i libańskiej oraz najlepszego andaluzyjskiego 
szampana. Goście mogą grać na należącym do hotelu polu 
golfowym, mają też nieograniczony wstęp do klubu tenisowego 
Puente Romano i klubu jeździeckiego Marbella Club Equestrian 
Centre. W klubie plażowym do ich dyspozycji jest basen 
usytuowany kilka kroków od morza. Hotel otaczają tropikalne 
ogrody o powierzchni 42 tys. mkw., stworzone przez księcia 
von Hohenlohe, który przywiózł wiele egzotycznych gatunków 
roślin ze swych licznych podróży. 

Najważniejsze udogodnienia: 37 pokoi, 78 apartamentów, 
15 willi; 9 lokali gastronomicznych; ogród botaniczny, Beach 
Club, Marbella Club Equestrian Centre oferujący jazdę konną, 
Marbella Club Golf Resort z 18-dołkowym polem golfowym, 
spa, siłownia, miniklub dla dzieci; usługi w zakresie planowania 
różnego rodzaju spotkań.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1860 € 

Marbella Club Hotel, 
Golf Resort & Spa

Costa del Sol
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Hiszpania

HISZPANIA

Baobab Suites
Costa Adeje, Teneryfa

Hotel, którego celem jest zapewnienie szytych na miarę usług, 
zaczynając od śniadania przygotowanego zgodnie z życzeniem 
i niepowtarzalnych zajęć dla rodzin, a kończąc na różnorodnych 
luksusowych usługach na zapytanie. Ekskluzywne apartamenty 
mają 1, 2, 3 lub 4 sypialnie. Każdy ma dostęp do basenu 
(niektóre rodzaje mają baseny na wyłączność). Niepowtarzalne 
dania serwuje restauracja Sucás, którą stworzył znany szef 
Lucas Maes, zachwycający swoim kreatywnym i innowacyjnym 
podejściem do gotowania. W centrum sportowym Activate 
Sports Club goście mogą zażyczyć sobie np. osobistych i 
dostosowanych do ich oczekiwań sesji z trenerem fitnessu, 
usług fizjoterapeutycznych lub organizacji lekcji pływania 
dla dzieci. Eksperci chętnie zaprojektują sesje treningowe 
łączące bieganie i pływanie. Poznawanie piękna Atlantyku 
oraz obserwowanie wielorybów i delfinów również jest na 
wyciągnięcie ręki, jako że hotel umożliwia wypożyczenie 
swojego katamaranu. Podczas pobytu warto ponadto wspiąć 
się na najwyższy szczyt Hiszpanii Teide lub odwiedzić jedno z 
kilku pól golfowych w regionie. Dobrym pomysłem są również 
wędrówki wśród wspaniale pachnących lasów piniowych. 

Najważniejsze udogodnienia: 125 apartamentów; 4 
lokale gastronomiczne; baseny, klub dla dzieci, wynajem 
katamaranów, organizacja lokalnych wycieczek, Wi-Fi; korty 
do padla, studio pilatesu, zajęcia jogi, boisko do siatkówki; 
Senscare Wellness & Beauty Centre.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 1135 € 
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Andora

ANDORA

Sport Hotel  
Hermitage & Spa

Soldeu, Andora

Hotel w samym sercu Pirenejów oferuje 4 typy apartamentów 
typu Junior Suite z widokami na góry, posiadające tarasy lub 
balkony, dostęp do Wi-Fi oraz kosmetyki marki Molton Brown 
w łazienkach. W restauracjach serwowane są wykwintne 
potrawy oraz dania współczesne, włoskie, japońskie i kuchni 
gór regionu, którym może towarzyszyć wino z hotelowej 
piwniczki. Dwóch szefów kuchni (Nandu Jubany i Hideki 
Matsuhisa) zostało odznaczonych gwiazdkami Michelin. W 
lecie dostępne jest najwyżej położone w Europie 9-dołkowe 
pole golfowe (2 250 m n.p.m.), które wtapia się w okoliczną 
przyrodę. Naturę można podziwiać podczas trekkingu z 
odpowiednim poziomem trudności. W zimie można zdobyć ski 
pass i szybko dostać się na stoki regionu Grandvalira, jako że 
jest to obiekt typu ski-in/ski-out. Można zarezerwować lekcje 
jazdy na nartach lub snowboardzie. Spa na obszarze 5000 
mkw. oferuje m.in. baseny z wodą o różnej temperaturze, basen 
hydroterapeutyczny i strefy terapeutyczne, gdzie dostępne są 
zabiegi upiększające, relaksujące i pobudzające. 

Najważniejsze udogodnienia: 135 apartamentów typu 
Junior Suite; 6 lokali gastronomicznych; basen zewnętrzny, 
podgrzewany, piwniczka z winami, Wi-Fi, szkoła narciarska 
(na życzenie i za opłatą), usługi konsjerża, klub dla dzieci, 
sklep ze sprzętem do sportów zimowych; centrum fitnessu, 
w okresie zimowym: narciarstwo, snowboarding, heliskiing, 
skutery śnieżne, jazda psim zaprzęgiem, wędrówki na rakietach 
śnieżnych, w okresie letnim: golf, trekking z przewodnikiem, 
heli trekking; Sport Wellness Mountain Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 695 € 
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Wlochy

WŁOCHY

Obiekt nastawiony na przedstawienie lokalnej kultury 
ladyńskiej obecnej w Tyrolu Południowym. Pokoje z 
drewnianymi wnętrzami urządzono w  miejscowym, a zarazem 
wysublimowanym stylu. Śniadania są przygotowywane z 
sezonowych produktów. Z wybornych dań słynie odznaczona 
gwiazdką Michelin restauracja La Stüa de Michil oraz pozostałe 
lokale, oferujące potrawy kuchni Tyrolu Południowego oraz 
śródziemnomorskiej. W piwniczce warto spróbować świetnych 
win, a odpoczynkowi sprzyjają nastrojowe pomieszczenia: 
jedno z ceramicznym piecem z XIX w., a inne wykończone 
sufitami w drewnie i stylowymi meblami. La Ciasa Vedla to 
stara część domu z XV w., w której można poznać kulturę i 
tradycję ladyńską. Gdy stoki są pokryte śniegiem, poleca 
się jazdę na nartach, a w innych porach roku poznawanie 
malowniczych zakątków gór podczas wędrówek. Eksperci służą 
radami dot. tras narciarskich lub sprzętu. W spa są dostępne 
odprężające masaże z użyciem aromatu piniowego, miodu i 
ziół. Inne zabiegi przygotowują do aktywności sportowej lub 
relaksują po jej zakończeniu. 

Najważniejsze udogodnienia: 54 pokoje; 5 restauracji, 1 strefa 
śniadaniowa i 1 bar; basen, piwniczka z winami, komfortowe 
pomieszczenie wypoczynkowe przy kominku, Veranda (strefa 
wypoczynkowa), sklep, muzeum motocykli, La Ciasa Vedla 
(stara część obiektu, prezentująca kulturę Ladynów), Wi-Fi; 
piesze wędrówki, jazda na rowerze, jazda na nartach, siłownia; 
spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 1135 € 

La Perla
Corvara, Tyrol Południowy

~
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Wlochy

WŁOCHY

Na malowniczym wybrzeżu Sardynii, w spokojnej okolicy blisko 
miejscowości Porto Cervo, znajduje się wioska Poltu Quatu, z 
której roztacza się piękny widok na archipelag La Maddalena. 
Według niektórych historia kurortu rozpoczyna się w latach 
70., kiedy urocza zatoka przypominająca fiord została odkryta 
przez dwoje kochanków. Obecnie jest znany z mariny, która 
może pomieścić 305 łodzi, oraz hotelu zaprojektowanego przez 
popularnego architekta Jeana Claude’a Le Suisse’a. Harmonię 
między obiektem a otaczającą go przyrodą utrzymano, 
wykorzystując miejscowe materiały, głównie granit i drewno. 
Grand Hotel Poltu Quatu należy do prestiżowej sieci Preffered 
Hotels & Resorts. Gości zachęca się do skorzystania z oferty 
centrum sportów wodnych Orso Diving Club, które organizuje 
wyprawy nurkowe, snorkellingowe oraz obserwacje delfinów 
i kaszalotów. W okolicy jest szkoła żeglarska prowadząca 
zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. Dobry posiłek można zjeść 
w hotelowej restauracji Maymon, która serwuje dania kuchni 
śródziemnomorskiej z akcentami kuchni fusion, sardyńskimi 
i orientalnymi. Słynny port, będący główną atrakcją wioski 
(jej nazwa w dialekcie gallurskim oznacza „ukryta przystań”), 
zaprojektowano tak, by miłośnicy żeglarstwa w pełni mogli 
korzystać z przyjemności, jakie ono niesie. 

Najważniejsze udogodnienia: 145 pokoi i 66 apartamentów; 
2 restauracje w hotelu i kilka w okolicy; basen, sala do fitnessu, 
centrum urody, port Marina Dell’Orso w pobliżu; organizacja 
spotkań, imprez i wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 725 € 

Grand Hotel  
Poltu Quatu

Costa Smeralda, Sardynia

~
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Wlochy

WŁOCHY

Sporting Hotel  
Porto Rotondo

Porto Rotondo, Sardynia

Porto Rotondo to portowe miasteczko, w którym znajduje 
się ekskluzywny hotel w pięknym ogrodzie, zaprojektowany 
w stylu śródziemnomorskim. Otwarty w 1964 r., świadczy 
usługi na najwyższym poziomie. Oferuje pokoje z prywatnymi 
tarasami, niektóre z widokiem na morze i bezpośrednim 
zejściem na prywatną plażę. Najbardziej luksusowe 
apartamenty wyposażono w jacuzzi, jest w nich także 
przestrzeń przystosowana do podawania prywatnych posiłków. 
W pokojach czekają na gości duże, niemal królewskie, łoża. 
Apartamenty typu Panoramic Junior Suite znajdują się w 
wieżyczkach i zapewniają panoramiczny widok na morze. O 
niezakłócony relaks gości nad krystalicznie czystą wodą, na 
plaży z leżakami i parasolami, dba uważna i dyskretna załoga 
hotelu spełniająca wszelkie oczekiwania. W restauracji il Patio 
szef kuchni proponuje dania będące jego własną interpretacją 
śródziemnomorskich tradycji kulinarnych, o niepowtarzalnym 
smaku i aromacie. Do posiłku warto wybrać doskonałe 
miejscowe lub zagraniczne wino z imponującej listy ponad 150 
pozycji. Hotel jest doskonale położony – w ciągu kilku minut 
goście dotrą do centrum miejscowości z butikami i do klubu 
jachtowego. 

Najważniejsze udogodnienia: 47 pokoi i apartamentów; 
restauracja i bar; basen ze słoną wodą, Wi-Fi, parking; za 
opłatą: kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, siłownia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1610 € 

Tylko dla klientów Luxury Travel: 
GRATIS! Powitalny drink, butelka wina 

i świeże owoce*; darmowa kolacja**.

* Pobyt przez minimum 7 nocy 

** W pokojach typu Junior Suite i Suite

~
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Grecja

GRECJA

W małej wiosce na północnym wybrzeżu Krety znajduje 
luksusowy hotel z basenami z turkusową wodą, dostępem 
do plaży i pięknie zaprojektowanymi ogrodami, oraz 
wspaniałym widokiem na morze. Słynie ze swojego centrum 
spa i talasoterapii, które zajmuje 5000 mkw. i było nagradzane 
przez 8 kolejnych lat, począwszy od 2006 r., jako najlepszy tego 
rodzaju obiekt na świecie (nagroda World’s Leading Thalasso 
Resort). Odnowę zapewniają zabiegi wykorzystujące siłę wody 
morskiej oraz najwyższej jakości produktów marki Thalion. 
Pokoje mają widok na ogród lub morze, łazienki wykończone 
w marmurze oraz w pełni wyposażone balkony lub werandy, 
a niektóre również dostęp do współdzielonych basenów. 
Luksusowe apartamenty oferują prywatne baseny i łazienki 
z jacuzzi. Z szeregu lokali, polecić należy restaurację Candia. 
Specjalizuje się w potrawach kuchni śródziemnomorskiej, 
którym może towarzyszyć doskonałe wino. Obiekt zapewnia 
rozrywkę, np. wieczorne zabawy z pokazami muzyczno-
tanecznymi i lekcje gotowania tradycyjnych, greckich potraw. 
Przy hotelu jest prywatna piaszczysto-żwirowa plaża, którą 
odznaczono Błękitną Flagą. Jest wyposażona w parasole, 
leżaki i ręczniki plażowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 435 pokoi i apartamentów; 
6 restauracji i 3 bary; 2 zewnętrzne baseny, basen dla dzieci, 
podgrzewany basen kryty, plac zabaw, mini klub dla dzieci, 
sklep z pamiątkami, Wi-Fi; centrum fitnessu, joga, siatkówka 
plażowa, centrum sportów wodnych, korty tenisowe; Thalasso 
& Spa Center.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 610 € 

Aldemar Royal Mare
Anissaras, Kreta
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Turcja

TURCJA

Six Senses Kaplankaya
Bodrum, Muğla

Hotel otoczony piękną, wiecznie zieloną przyrodą, dzikimi 
drzewkami oliwnymi i cyprysami, który zapewni gościom 
niezapomniane wakacje. Podczas wypoczynku warto poznać 
atrakcje regionu, w tym pozostałości 2 z siedmiu cudów 
starożytnego świata, czyli Świątynię Artemidy w Efezie i 
Mauzoleum w Halikarnasie. Współcześnie urządzony hotel 
znajduje się na północ od znanego kurortu Bodrum i oferuje 
zakwaterowanie z wykończonymi w marmurze łazienkami 
i oknami od podłogi do sufitu, z których można podziwiać 
piękne widoki Morza Egejskiego. Powstawanie pysznych 
dań nadzoruje szef Muhammed Hançabay, który posiada 
bogate doświadczenie w pracy w luksusowych obiektach na 
całym świecie. Podczas wakacji gościom poleca się ponadto 
wycieczki wzdłuż wybrzeża półwyspu Bodrum. Można się 
będzie zachwycić malowniczymi wioskami i marinami. Warto 
odwiedzić zamek w Bodrum lub zgłębić sekrety Morza 
Egejskiego podczas romantycznych rejsów lub wypraw 
nurkowych (np. do wraków samolotu lub statku!). Słynne spa 
oferuje bogatą infrastrukturę i różne zabiegi, w tym masaże 
tajskie, wodną terapię Watsu oraz oczyszczające zabiegi na 
bazie tureckiego błota rasul. 

Najważniejsze udogodnienia: 141 pokoi i 150 willi; 3 bary  i 3 
restauracje; baseny, organizacja lokalnych wycieczek, klub dla 
dzieci, posiłki w wybranych miejscach (na plaży, platformie nad 
morzem lub w willi albo rezydencji); fitness, piesze wędrówki, 
sporty wodne i lądowe; Six Senses Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 1190 € 



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 bezplatnie 
najnowszy katalog 
firmowy Lato 2018!

www.nomadstory.pl 

Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykle 

 
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


