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W słynnym kurorcie narciarskim znajduje się hotel, który 
zapewnia korzystanie z najlepszych tras, a zarazem usługi 
na najwyższym poziomie. Goście mogą jeździć na nartach po 
lodowcach Rettenbach i Tiefenbach (34,3 km tras i 8 wyciągów) 
lub po stoku, na którym organizowane są zawody Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim. Czekają na nich pokoje i 
apartamenty o różnorodnym wystroju – od romantycznego 
przez rustykalny po klasycznie elegancki. Główna restauracja 
– Feinspitz – serwuje potrawy z lokalnych produktów, a 
Ötztaler Stube proponuje prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej. 
Na deser zaprasza Fondue, lokal, który znajduje się w piwnicy 
z winem zawierającej 30 tys. butelek. Także w okolicy 
znajduje się kilka restauracji należących do hotelu, m.in. ice 
Q usytuowany na szczycie Gaislachkogl (3048 m n.p.m.), który 
zachwyca panoramicznym widokiem na góry. Widok docenili 
twórcy filmu „Spectre” o przygodach Jamesa Bonda, którego 
część scen właśnie tam kręcono. Po aktywnie spędzonym dniu 
można odpocząć w trzypiętrowym spa, które specjalizuje się w 
zindywidualizowanych zabiegach. 

Najważniejsze udogodnienia: 125 pokoi i apartamentów; 9 
lokali gastronomicznych, piwniczka z winem; Wi-Fi, centrum 
fitnessu, spa, narciarstwo (alpejskie i biegowe), jazda na 
łyżwach, wędrówki w rakietach śnieżnych, nordic walking, 
piesze wycieczki; dowóz do wyciągów narciarskich.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1480 €

Das Central –  
Alpine . Luxury . Life
Sölden, Tyrol, Austria

Austria
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Ekskluzywny hotel, który od ponad 40 lat należy do znanej 
grupy Relais & Châteaux i znajduje się w słynnym kurorcie 
narciarskim. Do wyboru jest 97 wyciągów oraz 340 km 
przygotowanych stoków. Gotowe są również trasy do trekkingu 
w rakietach śnieżnych, a pary mogą wybrać się w romantyczną 
przejażdżkę bryczką przez ośnieżone tereny. W lecie panują tu 
świetne warunki do pieszych wędrówek (350 km oznaczonych 
szlaków), joggingu i nordic walkingu. W Lech jest 9-dołkowe 
pole golfowe (najwyżej położone w Austrii). Pokoje zachwycają 
alpejskim stylem i przytulną atmosferą, na którą składają się 
drewniana boazeria, artystycznie malowane meble, piękne 
antyki i trofea łowieckie. Każdy z nich cechuje się nieco innym 
wystrojem. W hotelu można spróbować lokalnych specjałów, 
w tym sznycla wiedeńskiego, tatara wołowego, wołowiny 
Tafelspitz i omletu cesarskiego. Regenerację zapewnia Post 
Beauty & Spa, specjalizujące się w masażach (np. tajskim, 
Lomi lomi nui i drenażu limfatycznym). Do dyspozycji gości 
jest ponadto sauna z pięknym widokiem na okolicę. Centrum 
fitnessu wyposażono w sprzęt do ćwiczeń wydolnościowych 
i siłowych marki Technogym. Z siłowni również rozciąga się 
wspaniały widok. 

Najważniejsze udogodnienia: 46 pokoi i apartamentów; 
6  lokali gastronomicznych; 15-metrowy basen zewnętrzny, 
podgrzewany, Wi-Fi; narciarstwo, piesze wędrówki i trekking, 
fitness, golf, Post Beauty & Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1980 €

Hotel Gasthof Post
Lech, przełęcz ArlbergAustria
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Chalet del Sogno
Madonna di Campiglio, Trentino

W uroczym miejscu, na skraju lasu, znajduje się hotel 
umożliwiający korzystanie ze wszystkich atrakcji kurortu 
Madonna di Campiglio. Odbywają się tam regularnie zawody 
mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. W lecie zaś 
panują świetne warunki do trekkingu. Obiekt powstał zgodnie 
z zasadami zrównoważonego budownictwa i z poszanowaniem 
przyrody. Jest ogrzewany energią geotermalną, instalacja 
elektryczna nie generuje pola magnetycznego, a czyste 
powietrze czyni go doskonałym miejscem dla alergików. 
Apartamenty zaprojektowano w najdrobniejszych szczegółach, 
odpowiednio dobrano meble i zasłony. Podłogi i boazerie 
wykonano z modrzewia, jodły i sosny limby, dzięki czemu 
pomieszczenia wypełniają piękne zapachy. Na parterze 
jest restauracja gourmet Due Pini, której wystrój łączy 
tradycyjny styl z nowoczesnymi elementami. Serwuje posiłki 
nawiązujące do lokalnych tradycji, które przypadną do gustu 
największym smakoszom, z doskonałymi winami z Trentino. 
Świetne spa Oasi del Sogno oferuje szeroki wachlarz zabiegów 
upiększających oraz infrastrukturę zapewniającą odnowę, np. 
basen wyposażony w przeciwprąd, hydromasaż do rozluźniania 
okolic lędźwi i kończyn dolnych, masażu odcinka szyjnego, 
a także rowerek do ćwiczeń w wodzie oraz podwodną bieżnię. 

Najważniejsze udogodnienia: 18 apartamentów; 2 restauracje 
i bar; basen z przeciwprądem, Wi-Fi, centrum fitnessu, Oasi di 
Sogno (spa).

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 925 €

Włochy
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa w niepowtarzalną 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 przepiękną zorzą polarną, a po obfitującym 
we wrażenia dniu zrelaksujcie się w gorących źródłach. Przejazdy 
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 największymi atrakcjami: 
• wodospad Gullfoss i jazda skuterem śnieżnym po Langjökull, 
drugim co do wielkości lodowcu w Islandii, wizyta nad pięknym 
jeziorem Kerith wewnątrz krateru Grimsnes; 
• Park Narodowy Thingvellir znajdujący się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO; 
• gejzer Geysir na wysokości 120 m n.p.m., o temperaturze 
sięgającej 125ºC. 

Odkryjcie półwysep Reykjanes – aktywny obszar geotermalny 
z rozległymi polami lawy, zielonymi jeziorami i groźnymi 
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 umożliwiają jazdę 
konną, a górzysty teren zachęca do wspinaczki. A może pobyt 
w Landmannalaugar i kąpiel w gorącej rzece? 

Wszystkie nasze propozycje 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.

Islandia z Luxury TravelIslandia
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Laponia – Finlandia
Zimowy pakiet dla miłośników śniegu 
i noc w igloo pod zorzą polarną 
Dzień 1. 
Przybycie do Rovaniemi, przejazd taksówką z lotniska do hotelu. 
Kolacja w hotelowej restauracji. 

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

Dzień 3. 
Spędzicie niezapomniane chwile na świeżym arktycznym powietrzu 
oraz poznacie lapońską przyrodę 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 św. 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 do 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. 
Przejazd taksówką na lotnisko w Rovaniemi lub w Ivalo. 

Finlandia
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Hotel wyłącznie dla dorosłych, znajdujący się na prywatnej 
wyspie o powierzchni 6,5 ha z piękną, piaszczystą plażą. 
Wyspę otacza rafa koralowa i błękitna laguna. Goście 
odpoczywają w przestronnych willach, które cechują się 
nowoczesnym wystrojem i są zbudowane z naturalnych 
materiałów, dzięki czemu wspaniale komponują się z 
otoczeniem. Smakoszy zaprasza się do największej na świecie, 
przeszklonej, podwodnej restauracji 5.8 Undersea Restaurant, 
w której serwowane są doskonałe potrawy i rewelacyjne wina 
z hotelowej piwniczki (do wyboru 355 rodzajów). Podczas 
posiłku można obserwować wspaniałe otoczenie i pływające 
w okolicy ryby. Piękna laguna zapewnia świetne warunki 
do snorkellingu. By poznać podwodne środowisko, warto 
wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez biologa 
morza. Zespół hotelu może też zorganizować indywidualne  
wycieczki, w tym ekskluzywne rejsy, ekspedycje wędkarskie i 
romantyczne wyprawy (np. na małą, bezludną wyspę). W spa 
relaks zapewniają profesjonaliści oferujący masaże azjatyckie i 
zabiegi na bazie całkowicie naturalnych produktów. 

Najważniejsze udogodnienia: 90 willi; 3 restauracje i 3 bary; 
basen bez krawędzi, luksusowe rejsy, piwniczka z winami, Wi-
-Fi; łowienie głębokomorskie, snorkelling, piłka nożna, tenis, 
badminton, siatkówka plażowa, centrum fitnessu, różnorodne 
sporty wodne, pokój gier, Duniye Spa.

Przykładowa cena All Inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3825 $

Hurawalhi Island 
Resort
Atol Lhaviyani

Malediwy
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Kudadoo Maldives 
Private Island by 
Hurawalhi     Atol Lhaviyani

Sanktuarium dla osób powyżej 15. roku życia na prywatnej 
wyspie gwarantującej pełnię prywatności. Jest świetnym 
miejscem dla lubiących nurkowanie z rurką lub pływanie 
wśród mant i żółwi. Goście mogą korzystać z oferty „cokolwiek, 
kiedykolwiek, gdziekolwiek”. Oznacza to, że na wyspie nie ma 
sztywnego menu, a szef kuchni przygotowuje dania zgodnie 
z oczekiwaniami gości i serwuje je w dowolnie wybranym 
miejscu. To samo dotyczy zabiegów spa, które mogą zostać 
wykonane np. na plaży lub w rezydencji. Do wyboru jest 
13 rezydencji z 1 sypialnią o pow. 300 mkw. i 2 rezydencje 
z 2 sypialniami o pow. 380 mkw. Każda posiada basen bez 
krawędzi o pow. 44 mkw. i przestronny taras. Rezydencje 
zostały zbudowane z naturalnych materiałów i wtapiają się w 
bujną zieleń. Podczas rejsów można zwiedzić atol Lhaviyani 
i obserwować manty, zrelaksować się na odludnych plażach 
lub odwiedzić niezamieszkane wyspy. Jest to też doskonałe 
miejsce dla fanów wędkarstwa, ponieważ warto tu spróbować 
schwytać tuńczyka, barakudę, karanksa lub istiophorusa (czyli 
żaglicę), a następnie zjeść sushi ze świeżo złowionej zdobyczy. 
Warto też wybrać się do atolu Noonu i rezerwatu przyrody 
morskiej w zatoce przy wyspie Hanifaru, która jest chroniona 
przez UNESCO. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 rezydencji; posiłki 
przygotowywane zgodnie z życzeniami gości w różnych 
miejscach, bar; piwniczka z winami; różne sporty wodne, 
centrum fitnessu, zabiegi spa.

Przykładowa cena All Inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4450 $

Malediwy
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Na wyspie koralowej wznosi się hotel oferujący wakacje 
w zacisznym miejscu, w willach o powierzchni 70−400 mkw. 
Niektóre są zbudowane na palach, inne w tropikalnej zieleni 
ogrodu. Wszystkie charakteryzują się minimalistycznym 
wystrojem i komfortowym wyposażeniem. Podczas pobytu 
warto wybrać się w rejs o zachodzie słońca, często w 
towarzystwie delfinów, lub odwiedzić okoliczne wyspy i 
zobaczyć codzienne życie ich mieszkańców. Dhigali Resort 
jest doskonałym lokum dla miłośników sportów wodnych. 
Entuzjastów nurkowania z rurką zachwyci rafa koralowa, która 
zaczyna się już 3−4 m od brzegu. Nieco dalej głębokość wynosi 
już 20−25 m, a widoki są jeszcze ciekawsze: można zobaczyć 
tuńczyki, napoleony, manty, żarłacze rafowe czarnopłetwe 
i ryby cesjowate. W hotelu goście wypożyczą sprzęt m.in. do 
windsurfingu i paddleboardingu. Na najmłodszych (od 4 do 12 
lat) czeka klubik proponujący pasjonujące zajęcia. Wśród kilku 
restauracji są specjalizujące się w daniach europejskich, ale 
także serwujące potrawy malediwskie i azjatyckie. Na życzenie 
gości organizuje się prywatne posiłki na plaży. Znajdujące się 
w tropikalnym ogrodzie ekskluzywne Dhigali Spa oferuje m.in. 
lokalne terapie oraz rytuały uzdrawiające. 

Najważniejsze udogodnienia: 7 lokali gastronomicznych; 180 
willi; strefa z 3 basenami, szerokie możliwości uprawiania 
sportów wodnych, centrum fitnessu, ćwiczenia jogi, Dhigali 
Spa; butik, klub dla dzieci.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 3180 $

Dhigali
Wyspa Dhigali, atol RaaMalediwy
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Faarufushi
Atol Raa

W odludnym atolu Raa znajduje się niewielka wyspa 
koralowa, a  na niej hotel idealny na ekskluzywne wakacje. 
Obiekt rozpocznie działalność w grudniu 2018 r. i zaoferuje 
zakwaterowanie w przestronnych, nowoczesnych willach 
różnych typów. To wymarzone miejsce dla entuzjastów 
nurkowania, bo tętniącą życiem rafę koralową mają na 
wyciągnięcie ręki. Warto wybrać się w rejs, szczególnie o 
zachodzie słońca, nierzadko bowiem można spotkać delfiny. 
Wspaniałymi widokami goście nacieszą się podczas posiłków w 
restauracji Iru lub w barze Sangu, tuż obok głównego basenu, 
serwującym orzeźwiające napoje. Prawdziwych smakoszy, 
ale też romantyków zaprasza lokal Eclipse, który znajduje się 
nad wodą i ma kształt półksiężyca, dzięki czemu zapewnia 
panoramiczne widoki. Zachody słońca natomiast najlepiej 
widać z restauracji Boli usytuowanej ponad wodą i na krawędzi 
rafy koralowej. Można w niej skosztować m.in. wyśmienitych 
win. Na uwagę zasługuje lokal pod nazwą Athiri, w którym 
podawane są dania przyrządzane na rozgrzanej płycie 
(teppanyaki) oraz wyśmienite przekąski. Mieści się w nim 
również centrum sportów wodnych oraz siłownia pozwalająca 
podziwiać otoczenie podczas ćwiczeń. Odnowę zapewni Nika 
Spa, którego pomieszczenia zabiegowe skryto w bujnej zieleni 
ogrodu. 

Najważniejsze udogodnienia: 5 lokali gastronomicznych; 80 
willi; basen, możliwości uprawiania najróżniejszych sportów 
wodnych, centrum fitnessu, ćwiczenia jogi, Nika Spa; Wi-Fi, 
butik.

Przykładowa cena 
na zapytanie

Malediwy
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Hotel o standardzie 6*lux, usytuowany na prywatnej wyspie 
uosabiającej wszystko, co najwspanialsze w archipelagu. 
Jego właściel Jiri Smejc wielokrotnie spędzał wakacje na 
Malediwach, co zainspirowało go do stworzenia własnego 
hotelu. Obiekt projektował czeski architekt Peter Kolar, do jego 
budowy użył miejscowych materiałów, a architektura i wystrój 
nawiązują do otaczającej natury. Budynki i wille na wyspie 
Velaa zostały rozmieszczone w taki sposob, że z lotu ptaka 
przypominają żółwia. Bogato umeblowane wille wyposażono 
w baseny. Wśród restauracji na uwagę zasługuje Aragu, czyli 
lokal dla smakoszy, gdzie z produktów ekologicznych powstają 
dzieła sztuki kulinarnej. Czuwa nad tym znany szef kuchni 
Gaushan De Silva. W piwniczce z winami znajduje się ponad 
800 skrzynek i jest to największa kolekcja na Malediwach. 
Podczas pobytu na wyspie warto wybrać się na rejs trimaranem 
Weta lub katamaranem Topcat K1, a także odwiedzić miejsca 
do nurkowania (jedynie 15 min od brzegu wyspy). W ośrodku 
znajduje się 6-metrowa ścianka wspinaczkowa. Spa zaprasza 
na sesje jogi i medytacji prowadzone na platformie z pięknym 
widokiem na bujne ogrody i pole golfowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 47 willi, domów i rezydencji, 
3  restauracje, własna luksusowa awionetka; sporty wodne, 
m.in. nurkowanie, żeglowanie, wędkarstwo, siatkówka 
plażowa, 9-dołkowe pole golfowe par 3, squash, badminton, 
fitness, spa My Blend by Clarins;  biblioteka, klub dla dzieci Lha 
Velaa Kids Club, ekskluzywne butiki.

Przykładowa cena ze śniadaniami i podatkami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 7825 €

Velaa Private Island
Velaa, atol NoonuMalediwy
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Noku Maldives
Wyspa Kuda-Funafaru, atol Noonu

Pierwszy luksusowy hotel butikowy na Malediwach, który 
zajmuje maleńką wyspę o długości 750 m i szerokości 250 
m w błękitnej lagunie. Ostatnio został odnowiony. Wille 
wykończono w innej niż dotąd kolorystyce i wyposażono w 
nowe dachy oraz tarasy. Leżą one w odległości 15 m od siebie, 
co gwarantuje prywatność. Atol Noonu to raj dla entuzjastów 
nurkowania, którzy chcieliby odkryć tajemnice północnych 
atoli. W regionie jest ponad 20 miejsc do nurkowania, m.in. 
jaskinie i ściany raf koralowych. Dwa punkty są szczególnie 
polecane: Orima Thila, gdzie można spotkać ryby z rodziny 
orleniowatych (mantowatych) i rafowe rekiny szare, oraz 
Christmas Tree Rock, w którym koralowce tworzą szczyt 
o ciekawym kształcie zamieszkiwany przez tuńczyki, ryby 
z rodziny lucjanowatych, płaszczki, a także rekiny rafowe. 
Pomoc w organizacji ekspedycji zapewnia centrum nurkowe 
PADI. Można wybrać się na wyprawę również w nocy i przeżyć 
niepowtarzalne spotkanie z fluorescencyjnymi stworzeniami 
morskimi. Warto popłynąć na ryby o zachodzie słońca i poznać 
starodawną technikę łowienia bez wędki. Hotel zaprasza też 
na wycieczki tradycyjną łodzią dhoni do typowej malediwskiej 
wioski rybackiej. 

Najważniejsze udogodnienia: 50 willi; 2 restauracje i 2 bary; 
basen, siłownia,  Wi-Fi, bezpłatny minibarek (codziennie 
uzupełniany), nurkowanie, snorkelling i inne sporty wodne, 
spa; prywatne posiłki na życzenie przez całą dobę, organizacja 
wycieczek i wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej (175 mkw.)
7 noclegów od 2025 $

Malediwy
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MauritiusOne&Only  
Le Saint Géran     
Pointe de Flacq

Znany One&Only Le Saint Géran to prawdziwa perła 
hotelarstwa. Otacza swoich gości olśniewającym luksusem 
i niebywałą gościnnością. Świeżo otwarty, po generalnym 
remoncie, oferuje pokoje z bezpośrednim wyjściem do 
bujnych ogrodów lub widokiem na ocean, apartamenty z 
dużymi balkonami lub tarasami oraz willę z widokiem na 
Ocean Indyjski. Restauracje serwują dania na bazie produktów 
ekologicznych, grillowane owoce morza oraz potrawy kuchni 
azjatyckiej i międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają piękna 
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 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, joga, 
centrum fitnessu, padel, tenis, minigolf, piłka nożna, zumba, 
kajakarstwo, snorkelling, windsurfing, rowery i narty wodne, 
paddle boarding, nurkowanie z akwalungiem, żeglowanie, 
łowienie głębokomorskie, łucznictwo, siatkówka, jazda na 
rowerze, jogging, One&Only Spa; wycieczki po okolicy.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 1730 €
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Belmond Maroma Resort 
& Spa   Punta Maroma, Playa del Carmen

• Jest na liście 100 najlepszych hoteli i ośrodków świata.
• Leży przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży.
• 3 baseny, Kinan Spa, centrum sportów wodnych.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2470 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Rosewood Mayakoba
Solidaridad, Playa del Carmen

• Nowoczesny ośrodek o niepowtarzalnym designie.
• 3 baseny, siłownia, spa, klub dla dzieci z osobnym basenem.
• 3 restauracje, dania kuchni meksykańskiej, międzynarodowej.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 3980 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Viceroy Riviera Maya
Riviera Maya, Playa del Carmen

• Ukryty w Playa Xcalacoco, na obrzeżach Playa del Carmen.
• 41 luksusowych willi z basenami, wspaniałe spa.
• Basen w kształcie laguny, piaszczysta plaża.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3350 $ / 1 os. w willi dwuos.

Fairmont Mayakoba
Riviera Maya, Playa del Carmen

• 5 basenów, prywatny dostęp do plaży Playa del Carmen.
• Dania z grilla, owoce morza, sushi; bar w basenie.
• SPA Willow Stream, 18-dołkowe pole golfowe El Cameleon.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 2990 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Grand Velas Riviera Maya
Solidaridad, Playa del Carmen

• Luksusowy hotel z dostępem do wspaniałej plaży.
• Ogromny basen, bujne ogrody, spa, strefa dla dzieci.
• Dania kuchni meksykańskiej i śródziemnomorskiej.

Przykładowa cena All Inclusive
7 noclegów od 3150 $ / 1 os. w apartam. dwuos.
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Banyan Tree Mayakoba
Playa del Carmen, Riviera Maya

Luksusowy hotel, który łączy meksykańską kulturę z azjatycką 
gościnnością. Otrzymał nagrodę AAA Five Diamond. Eleganckie, 
prywatne, zapewniające spokój wille z basenami, wtapiają 
się w naturę i oferują przestronne wnętrza. Zaletą obiektu 
jest bogactwo doznań kulinarnych w kilku restauracjach 
serwujących potrawy różnych kuchni. Przy basenie szefowie 
kuchni przyrządzają doskonałą wołowinę i świeżo złowione 
ryby, a w willach organizują prywatne barbecue. Otoczeniem 
można zachwycać się podczas rejsów tradycyjną łodzią 
trajinera, zwaną Ixchel (Bogini Księżyca), po okolicznych 
rzekach, podczas których serwowane są wykwintne posiłki. 
Warto skorzystać z oferty dań poza klasycznymi restauracjami 
i wziąć udział w wydarzeniu Haab, które przybliża starodawną 
kulturę, zwyczaje i kuchnię Majów. Jest to pokaz, podczas 
którego, nawiązując do 4 świętych żywiołów (wody, ziemi, 
wiatru i ognia), przedstawia się, jak Majowie uprawiali swoją 
żywność. Goście mogą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu. 
Nagradzane Banyan Tree Spa promuje orientalne podejście do 
odnowy. Terapeuci zdobyli wiedzę w szkole Banyan Tree Spa 
Academy w Tajlandii. 

Najważniejsze udogodnienia: 123 wille; 5 restauracji i 4 bary; 
basen, organizacja prywatnych posiłków w willach, degustacja 
win i tequili, organizacja wesel i imprez, rejsy tradycyjną łodzią; 
tenis, centrum fitnessu, golf, spacery krajoznawcze, joga, 
kajaki, jazda na rowerze, jogging, obserwacja ptaków; Banyan 
Tree Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 2290 $

Meksyk
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MesaStila Resort
Magelang, środkowa Jawa

• Otoczony górami i bujnymi tropikalnymi ogrodami.
• 23 unikalne wille na terenie o powierzchni 22 ha.
• Wyjątkowe doznania w jedynym autentycznym Hammam Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 450 $ / 1 os. w willi dwuos.

Plataran Borobudur Resort 
& Spa    Magelang, środkowa Jawa

• Znakomity widok na Wielką świątynię Borobudur.
• 21 nowoczesna willa z prywatnymi basenami.
•Spa, centrum jogi, szeroki zakres lokalnych atrakcji.

Przykładowa cena ze śniadaniami
3 noclegi od 700 $ / 1 os. w apartamencie dwuos.

Indonezja
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Alila Ubud Hotel
Ubud, Bali

• Położony na wzgórzu w zielonej dolinie Ayung.
• 56 pokojów w 14 dwupiętrowych budynkach.
• Najlepsza w kraju restauracja, uzdrawiające spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 960  $ / 1 os. w pokoju dwuos.

The St. Regis Bali Resort
Nusa Dua, Bali

• Usytuowany przy plaży, otoczony przepięknym ogrodem.
• 123 apartamenty i wille, nowoczesne udogodnienia.
• Kamerdyner, restauracje i bary, spa, centrum fitnessu.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2580 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Viceroy Bali Resort
Ubud, Bali

• Dobrze znany wymagającym podróżnikom.
• 25 willi z basenami i widokiem na rzekę Petanu.
• Joga, wycieczki, lekcje gotowania i tańca.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2850 $ / 1 os. w apartam. dwuos.

Kupu Kupu Barong Villas  
& Tree Spa    Ubud, Bali

• Malowniczo położony wśród bujnej tropikalnej zieleni.
• 39 odosobnionych, luksusowych willi z basenami.
• Spa w konarach drzew mango.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1200 $ / 1 os. w willi dwuos.

Rimba Jimbaran Bali  
by Ayana     Jimbaran, Bali

• Wielokrotnie nagradzany, pięciogwiazdkowy luksus.
• 282 nowoczesne, stylowe pokoje z pięknymi widokami.
• Bar i restauracja, jedno z najlepszych na świecie spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 890 $ / 1 os. w pokoju dwuos.

Mandapa, A Ritz Carlton 
Reserve     Ubud, Bali

• Idealne miejsce na relaks umysłu i ciała.
• 60 kameralnych willi i apartamentów.
• Basen, wellness & spa, 4 restauracje z widokami.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2390 $ / 1 os. w apartam. dwuos.



Szanowni Podróżni i Drodzy Odkrywcy Świata,
serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, 
zarówno naszych stałych Klientów, jak i osoby, które nie 
miały jeszcze okazji poznać Luxury Travel. 

Przy rezerwacjach za naszym pośrednictwem oferujemy 
atrakcyjne bonusy w różnych zakątkach świata.

Zadzwoń i przekonaj się sam!

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 
pon.–pt. w godz. 9.00–18.00 
sob. w godz. 10.00–17.00 

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

Zamów bezplatnie 
najnowszy katalog 
firmowy Zima 2019!

www.nomadstory.pl 

Autentyczne wyprawy,  
miejsca niezwykłe 

 
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


