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w X w. wielokrotnie była oblegana przechodząc z rąk do rąk 
– w XVI w. została zdobyta przez Wielkiego Mogoła Cesarza 
Akbara by następnie przejść w ręce maharadżów Dżajpuru, 
którzy zachowali nad nią kontrolę, aż do 1949 r. Gdy w 1973 
r. rząd Indii rozpoczął projekt ochrony tygrysów przeznaczył 
155 km kw. Parku na sanktuarium wielkich kotów. Obecnie 
powierzchnia parku to 282 km kw. przy czym sanktuarium 
tygrysów jest znacznie większe – od 1992 r. obejmuje leżące na 
północ sanktuarium Keladevi a na południe - Sawai Mansingh 
oddając kotom 1334 km kw lasów jako schronienie. Mimo 
to w wyniku kłusownictwa populacja tygrysów zmniejszyła 
się do 26 w 2005 r. Na szczęście w porę podjęto działania 
mające zwiększyć ochronę tygrysów i w 2014 wzrosła do 62. 
Po południu, przed powrotem do pociągu goście wybiorą się 
jeszcze na safari po okolicznych wioskach.

Dzień 3. Agra
Dzisiaj luksusowy pociąg Deccan Odyssey zatrzymuje się 
w Agrze. Tu goście będą mieli okazję odwiedzić jedne z 
najsłynniejszych zabytków Indii dokumentujące czasy 
dominacji Wielkich Mogołow. W 1526 w bitwie pod Panipatem 
najeźdźcy z Azji Środkowej pokonali sułtanów z Delhi, w 
Agrze ustanowiono stolicę nowego państwa. W roku 1565 
miasto uczyniono siedzibą władzy. W Agrze zogniskowało się 
życie polityczne, gospodarcze i kulturalne państwa Wielkich 
Mogołów. 

Na początku XVII w. Akbarabad liczył 750 tys mieszkańców, 
co czyniło zeń jedną z największych metropolii ówczesnego 
świata. Z fortem sąsiadowała dzielnica rzemiosł i bazarów 
Kinari Bazaae, dokąd sprowadzano towary odległej Persji 
i z Chin. Co ciekawe, w czasach Wielkich Mogołów oprócz 
meczetów funkcjonowały w mieście świątynie hinduskie, 
buddyjskie, dźinijskie, zoroastryjskie, a także prowadzony przez 
Jezuitów kościół katolicki. Po przeniesieniu w 1658 r. stolicy 
do Delhi Agra zaczęła tracić znaczenie polityczne, pozostała 

jednak ważnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym. Wiele 
z budowli, które powstały w Agrze po dziś dzień zadziwia. 
Goście odwiedzą grobowiec ukochanej małżonki Szahdżahana 
Mumtaz Matal, wpisany na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, marmurowy Taj Mahal. Wśród innych budowli będą 
mogli m.in. zwiedzić „Mały Tāj” – grobowiec I’timād-Ud-Daulah 
zbudowany przez cesarzową Nūr Jahān dla jej ojca Mirzā Ghiyās 
Bega, wspaniałe ogrody i monumentalny „Czerwony Fort”, 
który również został wpisany na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO.

Dzień 4. Dżajpur
Przedostatniego dnia ekskluzywnej wyprawy luksusowym 
pociągiem Deccan Odyssey podróżni dotrą do historycznej 
stolicy Radżastanu – Dżajpuru, znanego również jako „Różowe 
miasto”. Tu zwiedzą historyczne forty i pałace oraz barwne 
bazary tego pięknego miasta. Najbardziej niezwykłym chyba 
jest pałac na środku jeziora – Jal Mahal – „Pałac Wody”.

Dzień 5. Udajpur 
Luksusowy pociąg Deccan Odyssey odwiedza książęce miasto 
Udajpur, znane również jako Miasto Jezior. Tu goście odwiedzą 
niezwykły kompleks pałacowy znany jako Pałac Miejski, 
którego budowę rozpoczął w 1533 r. maharadża Udai Sing II. 

Indyjska odyseja z pociągiem Deccan Odyssey
Delhi – Park Narodowy Ranthambhore – Agra – Dżajpur – Udajpur – Vadodara – groty ELury – Mumbaj, 8 dniIndie
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Luxury Travel zaprasza na pokład luksusowego pociągu 
Deccan Odyssey na podróż z Delhi przez niezwykły Radżastan 
do Mumbaju. Od tropienia tygrysów bengalskich w Parku 
Narodowym Ranthambore, przez niezwykły, potężny i piękny, 
Czerwony Fort czt wspaniały symbol ponadczasowej miłości 
jaką jest Taj Mahal, po masywne twierdze wznoszące się 
ponad miastami i pozostające świadectwem potęgi dawnych 
władców, każda chwila tej podróży pozostanę w pamięci pełna 
barw, smaków i zapachów tego niezwykłego kraju.

Plan podróży

Dzień 1. Delhi 
W Delhi na peronie na gości Luxury Travel oczekuje luksusowy 
pociąg Deccan Odyssey. Po rozgoszczeniu się w przedziałach 
wyruszają do domu tygrysów bengalskich – Parku Narodowego 
Ranthambhore.

Dzień 2. Park Narodowy Ranthambhore 
Kolejny dzień goście spędzą tropiąc wielkie koty w Parku 
Narodowym Ranthambore, który jest rezerwatem tygrysów 
bengalskich. Park powstał na terenach łowieckich maharadżów, 
którzy kontrolowali okolicę z potężnej twierdzy Ranthambore, 
znajdującej się w granicach parku. Twierdza od czasów budowy 
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W pałacu Fateh Prakash będącym częścią kompleksu, a obecnie 
luksusowym hotelem, znajduje się niezwykła Kryształowa 
Galeria, największa na świecie kolekcja wyrobów z kryształu 
na którą składają się m.in. kryształowe krzesła, stoły, sofy, 
łóżka i inne przedmioty wykonane z kryształu. Zostały one 
zamówione w 1877 r. w firmie F&C Osler & Co w Birmingham w 
Wielkiej Brytanii przez maharadżę Sajjan Singha, który jednak 
zmarł zanim zostały dostarczone. Wedle legendy kolejne 110 
lat przeleżały nierozpakowane w skrzyniach. Po południu 
zaprosimy gości na wyborny posiłek z miejscowego menu w 
znakomitej restauracji.

Dzień 6. Park Archeologiczny Czampaner-Pavagad – Vadodara
Po śniadaniu goście udadzą się do Parku Archeologicznego 
Czampaner-Pavagad, gdzie zwiedzą budowle z VIII–XIV wieku 
oraz pozostałości XVI-wiecznej stolicy państwa Gudźarat, 
w której znajdują się najlepiej zachowane na terenie Indii 
pozostałości pre-mogolskiego miasta muzułmańskiego. 
Znajdująca się na terenie Parku, pochodząca z X w. świątynia 
Kalika Mata jest jedną z najstarszych świątyń w regionie, i nadal 
pozostaje ważnym miejscem dla wyznawców hinduizmu. Park 
ten został wpisany na Listę zabytków światowego dziedzictwa 
UNESCO. Niedaleko znajduje się pochodzący z XVI w. 
wspaniały publiczny meczet – Jami Masijd, będący wspaniałym 
połączeniem architektury hinduistycznej i muzułmańskiej. 
Później goście zwiedzą muzeum maharadży Fateh Singha, w 
którym między innymi znajduje się kolekcja obrazów Raja Ravi 
Varmy. Po południu, goście będą mieli okazję podziwiać ludowe 
tańce podczas degustacji wykwintnych potraw z królewskich 
kuchni w Laxmi Vilas Palace – wspaniałej rezydencji rodziny 
królewskiej, wybudowanym w 1890 r. i, będąc czterokrotnie 
większym od Pałacu Buckingham, jest uważany za największą 
prywatną rezydencję na świecie.

Dzień 7. Aurangabad – groty Elury
Kolejnego dnia pociąg zatrzymuje się w Aurangabadzie. 
Zapraszamy gości na wycieczkę do grot i świątyń Elury, 
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Unikalny zespół trzydziestu czterech wykutych w bazaltowej 
skale świątyń, z których siedemnaście to świątynie hinduskie 
pochodzące z VI-IX w., dwanaście – buddyjskie z IV–VIII 
w., a pięć to świątynie dźinijskie z VIII-X w n.e. Cały zespół 

został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Wybudowanie tuż obok siebie świątyń trzech wielkich religii 
Indii jest świadectwem tolerancji religijnej starożytnych Indii. 
Podobnie jak kościoły w Lalibelli w Etiopii, również tutejsze 
powstały w wyniku usunięcia skały i pozostawienia jedynie 
tego materiału, który goście będą mogli podziwiać jako 
ukończone, bogato dekorowane, świątynie, z których być może 
najwspanialszą jest Kajlaś poświęcona bogu Śiwie.

Dzień 8. Mumbaj (zakończenie programu)
Luksusowy pociąg turystyczny Deccan Odyssey dociera do 
Mumbaju, gdzie gości żegnają załoga i przewodnicy. 

Terminy wyjazdów w 2019 r.:
I - 12; II - 2; III - 9; IV - 6; X - 19; XI - 16; XII - 14.

Przykładowa cena bez podatków 
za 1 os. w przedziale dwuosobowym 
z prywatną łazienką
7 noclegów od 6100 $

Cena zawiera:
• wszystkie posiłki w trakcie podróży;
• bezalkoholowe napoje w trakcie podróży;
• usługi parkingowego;
• opłaty za fotografowanie;
• wycieczki z przewodnikiem zgodnie z opisem podróży 
obejmujące również opłaty za wstęp, transport do, oraz 
pomiędzy zabytkami, tam gdzie jest to konieczne, oraz 
obsługę przez mówiącego w j. angielskim przewodnika. 
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W otoczeniu dżungli i turkusowej wody oceanu znajduje 
się ośrodek zapewniający spokojne wakacje i wyśmienitą 
kuchnię. Posiada również dostęp do jedynego na Malediwach 
9-dołkowego pola golfowego oraz oferuje duży wybór sportów 
wodnych. Prywatne wille są bogato i stylowo wyposażone. W 
ich wystroju widoczne są wpływy bliskowschodnie i indyjskie. 
W restauracjach można posmakować wyjątkowych, acz 
prostych specjałów przygotowanych ze świeżych produktów. 
Wyspę pokrywa gęsta roślinność – jest to idealne miejsce 
na wędrówki. Ośrodek stawia sobie za cel szerzenie wiedzy 
nt. życia morskiego, które przybliża w obiekcie Eco Centre. 
Podwodny świat można poznać również podczas wypraw 
snorkellingowych i nurkowych. Przygotowano także kursy 
w tym zakresie o różnych poziomach zaawansowania. 
Doświadczeni nurkowie mogą odwiedzać światowej klasy 
miejsca. Spa umieszczono w małej wiosce, znajdującej się na 
terenie obiektu. Relaks zapewnią przestronne wille zabiegowe 
z prywatnymi ogrodami, pawilon do jogi oraz różne zabiegi. 

Najważniejsze udogodnienia: 132 wille; 3 restauracje, 3 bary; 
basen zewnętrzny, możliwość organizacji prywatnych posiłków, 
Wi-Fi, wynajem łodzi, zajęcia dla dzieci, wycieczki zapoznające 
z kulturą i historią; tenis i badminton, jogging, joga i medytacja, 
golf, nurkowanie i snorkelling, łowienie dużych okazów ryb i na 
żyłkę, sporty wodne (np. kajaki, żeglowanie, paddle boarding, 
surfing i windsurfing); spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 4890 $

Shangri-La’s Villingili 
Resort & Spa
Wyspa Villingili, atol Addu



Sun Aqua Vilu Reef   Wyspa Meedhuffushi, Atol Dhallu 

Otoczony cudami Oceanu Indyjskiego, Sun Aqua Iru Veli leży na jednej z najpiękniejszych wysp 
atolu South Nilandhe o nazwie Aluvifushi. Położona w obrębie własnej laguny wyspa jest 
przyrodniczym rajem, w której oszałamiające otoczenie jest atrakcją samą w sobie. Tutaj goście 
znajdą wille rozsiane wzdłuż piaszczystego brzegu, wtapiające się w naturalne otoczenie. 
Urządzono je harmonijnie łącząc wyspiarski, tropikalny styl, z wyrazistymi nowoczesnymi 
akcentami, w wyniku czego powstały ciepłe pokoje, wyposażone w najnowocześniejsze 
udogodnienia. Przestronne wille nad wodą wzniesiono na palach nad turkusową laguną. 

Najważniejsze udogodnienia: 125 willi i apartamentów (na plaży oraz nad wodą); 5 restauracji 
i barów; opieka nad dziećmi; baseny do hydroterapii; sauna; basen; siłownia; tenis stołowy; gry 
planszowe; stół bilardowy; tenis; badminton; siatkówka; nurkowanie; snorkelling; windsurfing; 
narty wodne; żeglarstwo; parasailing; kajakarstwo; wycieczki; wędkarstwo; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w apartamencie dwuos. z basenem
7 noclegów od 3570 $

Malediwy

Sun Aqua Iru Veli  Wyspa Aluvifushi, Atol Dhallu

Sun Aqua Vilu Reef Stay zaprasza gości na relaksujący pobyt w ponadprzeciętnym luksusie w 5* 
ośrodku na plaży, w miejscu, w którym otoczy ich niezwykłe piękno Malediwów. Tutaj zanurzą 
się w rajskiej scenerii, w willach i apartamentach, z których okien widok otwiera się na prywatny 
basen, lagunę, plażę lub ocean. Cudowna plaża wraz z luksusowym ośrodkiem Sun Aqua Vilu 
Reef to oaza relaksu. W willach Sun Aqua Vilu Reef można poczuć atmosferę wyspiarskiego 
życia - wyluzowanego luksusu. Goście mogą zjeść obiad pod gwiazdami, w zaciszu willi lub w 
jednej z 4 restauracji. Tu odkryją cały świat smaków, od zachodnich klasyków połączonych ze 
wschodnimi smakami, po świeżo złowione organiczne owoce morza. 

Najważniejsze udogodnienia: 103 willi i apartamentów; 2 restauracje, 2 bary, piwnica z winami; 
prywatne obiady; klub dla dzieci; organizacja wycieczek; centrum nurkowe PADI; nurkowanie; 
snorkelling; kajakarstwo; żeglarstwo; windsurfing; narciarstwo wodne; skutery wodne; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. willi dwuosobowej
7 noclegów od 1770 $
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Mauritius
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Na półwyspie Le Morne, wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, pomiędzy turkusową laguną i 
bazaltowym monolitem, wznoszącym się ponad pół kilometra 
nad białą plażą, po nawietrznej stronie Mauritiusa, leży 
romantyczny kurort słynący z kolonialnej rezydencji Manor 
House. Mauritius słynie z niezrównanych miejsc do surfowania 
i kremowych plaż rozciągających się wzdłuż turkusowego 
oceanu. Każdy ze 172 pokoi i apartamentów, inspirowanych 
wyspiarską sztuką i architekturą oferuje prywatny ogród lub 
taras i luksusowe wyposażenie. Zadbane w każdym szczególe, 
nasz basen, klub fitness, sporty wodne i korty tenisowe 
zapewniają gościom niekończącą się rozrywkę. Centrum 
fitness jest wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do 
kompletnego i satysfakcjonującego treningu. Pięć różnych 
lokali gastronomicznych zaprasza na wyrafinowaną kuchnię 
z całego świata. Wysublimowane sanktuarium Iridium Spa 
odzwierciedla subtelne wyrafinowanie i naturalne piękno 
wyspy dzięki tradycyjnym materiałom oferującym szereg 
skutecznych i kojących terapii w gabinetach zabiegowych. 

Najważniejsze udogodnienia: 172 pokoje i apartamenty; 
5 restauracji i 2 bary; stół szefa kuchni – prywatne obiady; Kite 
Flyer’s Club dla dzieci; WiFi; basen; centrum fitnesu; siatkówka 
plażowa; tenis stołowy; wypożyczalnia rowerów; kajaki; 
pływanie łódką; nurkowanie z akwalungiem; snorkeling; kort 
tenisowy; surfing; sauna; Iridium Spa.

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

St Regis Mauritius  
La Gaulette le Morne
Półwysep Le Morne Brabant
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W sercu Imperium Khmerów
Kambodża w 12 dni

Dzień 1. Phnom Penh
Po przylocie na lotnisko w Phnom Penh goście zostaną powitani 
przez lokalnego przedstawiciela Luxury Travel i przewiezieni 
do hotelu. Lunch zostanie podany w lokalnej restauracji. Po 
południu goście udadzą się do centrum miasta na przejażdżkę 
tzw. cyclo. Podczas przejażdżki zobaczą Pomnik Niepodległości 
oraz Wat Phnom. Pomnik Niepodległości wzniesiony został w 
1958 r. w celu upamiętnienia żołnierzy poległych w wojnie o 
niepodległość pomiędzy Kambodżą i Francją. Wat Phnom to 
buddyjska świątynia, jeden z najwyższych budynków w mieście 
i jego centralny punkt. Nocleg w luksusowym hotelu. 

Dzień 2. Phnom Penh
Śniadanie w hotelu. W dniu dzisiejszym goście zwiedzą Pałac 
Królewski, doskonały przykład architektury khmerskiej. W 
obrębie kompleksu pałacowego zobaczą m.in. Srebrną Pagodę, 
która słynie z ważącego 90 kg złotego posągu Buddy oraz 
szmaragdowego posągu Buddy wykonanego z kryształu. 
Następnym przystankiem będzie Akademia Sztuki Champey. 
Lunch zostanie podany w lokalnej restauracji. Po południu 
goście odwiedzą Tuol Sleng i targ rosyjski. Budynek muzeum 
Tuol Sleng w 1970 r. służył Czerwonym Khmerom jako areszt i 
miejsce tortur. Dziś znajduje się tu wiele eksponatów, obrazów 
i fotografii przetrzymywanych w nim ofiar. Targ rosyjski to 
doskonałe miejsce na zakup cennych przedmiotów, takich 
jak drewniane rzeźby, dewocjonalia, srebro stołowe czy 
indochińskie banknoty i monety. Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 3. Phnom Penh – Skun – Kratie – wyspa Koh Trong
Po śniadaniu goście wyruszą do Kratie. Po drodze zatrzymają 
się w wiosce Skun, zwanej także „miastem pająków” ze względu 
na egzotyczny miejscowy przysmak kulinarny – grillowanego 
pająka. W Kratie goście popłyną łodzią na wyspę Koh Trong, a 
następnie udadzą się na wycieczkę rowerową, która pozwoli 
im lepiej poznać codzienne życie miejscowej ludności. 
Zakwaterowanie w ekskluzywnym hotelu Rajabori Villas.

Dzień 4. Koh Trong – Kratie – Prek Kampi – Preah Vihear
Po śniadaniu w hotelu goście przepłyną łodzią do Kratie. 
Następnie udadzą się na północ do Prek Kampi, gdzie odbędą 
rejs po rzece Mekong. Można tu jeszcze gdzieniegdzie zobaczyć 
delfiny słodkowodne. Lunch zostanie podany w lokalnej 
restauracji. Po lunchu goście przejadą do prowincji Preah 
Vihear. Zakwaterowanie w luksusowym hotelu w Preah Vihear.

Dzień 5. Phreah Vihear
Po śniadaniu goście zwiedzą starożytną hinduistyczną 
świątynię Phreah Vihear, wzniesioną w czasie świetności 
imperium Khmerów. Świątynia wybudowana została na 
szczycie stromego klifu Pey Tadi w paśmie górskim Dângrêk, 
które wyznacza naturalną granicę pomiędzy Tajlandią i 
Kambodżą. Na miejscu podany zostanie lunch w formie pikniku. 
Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 6. Phreah Vihear – Koh Ker – Beng Mealea – Siem Reap
Wyjazd do Koh Ker po śniadaniu. W Koh Ker znajdują się ruiny 
ponad 80 świątyń, a najbardziej okazała pośród nich jest 
świątynia w kształcie piramidy, wzniesiona w IX w. Lunch będzie 
podany w lokalnej restauracji. Następnie goście udadzą się do 
Beng Mealea, gdzie zwiedzą kompleks świątynny położony w 
samym sercu dżungli i porośnięty w znacznym stopniu dziką 
roślinnością. Uważa się, że świątynie w Beng Mealea mogły 
posłużyć jako pierwowzór słynnego kompleksu świątynnego 
Angkor Wat. Przejazd do Siem Reap. Zakwaterowanie w 
luksusowym hotelu.

Dzień 7. Siem Reap
Po śniadaniu goście zwiedzą Angkor Tom, ostatnią stolicę 
imperium khmerskiego. Zwiedzanie kompleksu rozpocznie 
się przy Bramie Południowej, która jest najlepiej zachowaną 
częścią starożytnych murów obronnych. Następnie goście 
udadzą się do centrum kompleksu, gdzie zobaczą imponującą 
i tajemniczą świątynię Bajon, uznaną za architektoniczne 
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dzieło sztuki. Świątynia zdominowana jest przez ponad 200 
gigantycznych kamiennych twarzy. Goście odwiedzą także 
kompleks pałacowy, świątynię Phimeanakas, Taras Słoni i Taras 
Trędowatego Króla. Po lunchu w miejscowej restauracji udadzą 
się do Angkor Wat, największego kompleksu świątynnego na 
świecie. Nocleg w hotelu w Siem Reap. 

Dzień 8. Siem Reap
O poranku goście zwiedzą dwie świątynie: Banteay Samre 
i Banteay Srei. Wykonana z różowego piaskowca świątynia 
Banteay Srei wzniesiona została w wyrazie uznania dla 
kobiecego piękna. Lunch w restauracji hotelu The Bong Thom 
Homestay, który otoczony jest pięknym ogrodem i polami 
ryżowymi. W drodze powrotnej goście zatrzymają się w 
małej wiosce na orzeźwiający napój kokosowy. Będą tu mogli 
poobserwować jak wytwarza się cukier palmowy i ryż. Po 
południu goście odwiedzą Preah Khan, Neak Pean i Ta Prohm. 
W otoczonej dżunglą świątyni Ta Prohm, pozostawionej w 
nietkniętym stanie od czasów jej odnalezienia, kamienne ruiny 
oplecione są gałęziami i korzeniami figowców oraz drzew 
kapokowych. Będzie również można podziwiać zachód słońca 
ze świątyni Pre Rup. Powrót do hotelu w Siem Reap. Nocleg.

Dzień 9. Siem Reap – Jezioro Tonle Sap – Battambang
Po śniadaniu goście odbędą rejs po jeziorze Tonle Sap i 
odwiedzą unoszącą się na wodzie wioskę Mechrey, w której 
łodziami przepłyną pośród dryfujących domostw. Odwiedzą 
także farmę jedwabiu w Pouk, gdzie poznają różne etapy 
wytwarzania tej cennej tkaniny. Lunch podany zostanie 
w miejscowej restauracji. Następnie goście udadzą się do 
prowincji Battambang. Nocleg w ekskluzywnym hotelu. 

Dzień 10. Battambang
Po śniadaniu goście będą mieli okazję poznać codzienne 
życie ludności, zamieszkującej małe wioski w prowincji 
Battambang. Odwiedzą tu wiele drobnych wytwórni, w których 
produkowane są kadzidło, wino ryżowe, makaron khmerski, 
papier ryżowy, prahoc (typowa kambodżańska pasta rybna) czy 
krolan (bambus faszerowany kleistym ryżem). Po lunchu goście 
odwiedzą pobliską wioskę Wat Kor, a następnie udadzą się na 
przejażdżkę pociągiem bambusowym pośród malowniczego 
krajobrazu, zdominowanego przez pola ryżowe. Wieczorem 
wybiorą się do kolonialnej części Battambang, gdzie będą 
mogli skosztować dań lokalnej kuchni. Powrót do hotelu. 
Nocleg.  

Dzień 11. Kompong Chhnang – Oudong – Phnom Penh
Goście wyruszą do Phom Penh po śniadaniu. Po drodze 
zatrzymają się w wiosce Kompong Chhnang, by podziwiać 
wyrabianą ręcznie ceramikę. Następny przystanek będzie w 
prowincji Kompong Speu, gdzie goście odwiedzą Oudong, 
starożytną stolicę imperium khmerskiego i miejsce koronacji 
królów. Lunch podany zostanie w miejscowej restauracji. Po 
przyjeździe do Phnom Penh zakwaterowanie w luksusowym 
hotelu. 

Dzień 12. Phnom Penh
Śniadanie i czas wolny przed wykwaterowaniem z hotelu. 
Przejazd do międzynarodowego portu lotniczego w Phnom 
Penh i lot powrotny do kraju. 

Cena uczestnictwa zależy od liczby osób i terminu wyjazdu.



Kambodża

Shinta Mani Angkor       Siem Reap

Doskonały butikowy hotel, który gwarantuje luksusowe wakacje w spokojnej atmosferze 
francuskiej dzielnicy w tętniącym życiem mieście Siem Reap. Pokoje urządzono we 
współczesnym stylu, a pomieszczenia ogólnodostępne zachwycają wystrojem inspirowanym 
kulturą khmerską. Pokoje mają powierzchnię 36, 40, 42 lub 45 mkw., ich szykowne, nowoczesne 
wnętrza ozdobiono wspaniałymi grafikami prezentującymi Angkor. Pysznymi potrawami 
można delektować się w restauracji Kroya, gdzie smaki kuchni międzynarodowej podkreśla 
aromat świeżych lokalnych produktów oraz ziół i przypraw. Załoga ekskluzywnego hotelu 
pomoże gościom w każdej sytuacji – wynajmie samochód, także z kierowcą, zamówi usługi 
przewodników m.in. po majestatycznym kompleksie Angkor Wat. 

Najważniejsze udogodnienia: 39 pokoi; 4 lokale gastronomiczne; basen, Shinta Mani Spa by 
Khmer Tonics, Wi-Fi; lekcje gotowania, piesze wędrówki, wycieczki po okolicy.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 760 $

Shinta Mani Angkor  
− Bensley Collection
Nowo otwarty luksusowy hotel znajduje się zaledwie 7 km od słynnego kompleksu świątyń 
Angkor Wat. Goście mieszkają w zatopionych w zieleni willach o powierzchni 156 mkw., z 
basenami, otoczonych wysokimi murami gwarantującymi prywatność. Wyposażono je w meble 
zaprojektowane na zamówienie. Khmerskie klimaty podkreślają murale przedstawiające króla 
Dżajawarmana VII. Kamerdynerzy spełniają wszelkie życzenia gości, np. zorganizują nocleg 
pod gwiazdami. Na życzenie organizowane są wycieczki po okolicy. Można wybrać się nie 
tylko do słynnych świątyń, ale również do rezerwatów przyrody, miejsc związanych ze sztuką 
i rękodziełem, poznawać niezwykle różnorodną współczesną kulturę Kambodży. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 willi z basenami; 5 lokali gastronomicznych oraz 2 baseny 
w siostrzanych obiektach, tropikalne ogrody, Shinta Mani Spa by Khmer Tonics; wycieczki po 
okolicy, indywidualne posiłki na życzenie, lekcje gotowania, usługi prywatnych kamerdynerów.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w willi z prywatnym basenem
7 noclegów od 2800 $
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Siem Reap



Shinta Mani Shack       Siem Reap

W dzielnicy francuskiej, zaledwie 15 minut podróży od słynnego kompleksu świątyń Angkor 
Wat, znajduje się butikowy hotel z apartamentami i pokojami z widokiem na piękny basen, bujny 
ogród lub zatopione w zieleni miejskie budowle. Wnętrza utrzymane są w nowoczesnym stylu, 
w jasnych kolorach i wzbogacone niecodziennymi dekoracjami. Goście mają okazję zwiedzić 
kompleks świątyń Angkor Wat podczas kilkugodzinnych lub całodniowych wycieczek, które 
pozwolą nacieszyć się pięknem zabytków. Warto wybrać się do lokalnych wiosek i poznać 
styl życia khmerskich rybaków, a także zajrzeć do khmerskiej winiarni i dowiedzieć się, jak 
przygotowywane jest delikatnie słodkie wino ryżowe. 

Najważniejsze udogodnienia: 66 pokoi i apartamentów; 5 lokali gastronomicznych; basen, 
tropikalne ogrody, Wi-Fi; Shinta Mani Spa by Khmer Tonics w hotelu Shinta Mani Angkor; piesze 
wędrówki, wycieczki po okolicy.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
7 noclegów od 560 $

Kambodża

Shinta Mani Wild
Obóz należący do renomowanej grupy The Bensley Collection znajduje się na granicy trzech 
najstarszych kambodżańskich parków narodowych i pozwala poznać jeden z najbardziej 
imponujących dzikich obszarów w Azji Południowo-Wschodniej. Łączy światowej klasy 
wystrój wnętrz i doskonałą obsługę z działaniami na rzecz ochrony środowiska i promocją 
zrównoważonego rozwoju regionu. Zaprojektowane na zamówienie namioty usytuowano na 
długości 1,5 km, wzdłuż rzeki i nad wodospadem. Zawieszone nad szumiącą wodą, gwarantują 
wyjątkowe widoki. Warto wziąć udział w spływach, by poznać ekosystem ostatniego 
nienaruszonego przez człowieka estuarium w tej części kontynentu lub dołączyć do strażników 
leśnych i badaczy studiujących lokalną przyrodę, a przy okazji nawiązać kontakt z tubylcami. 

Najważniejsze udogodnienia: 15 namiotów; bar i restauracja; basen; The Boulders Spa, wycieczki 
łodziami, wyprawy ze strażnikami leśnymi, obserwacje zwierząt; usługi kamerdynerów.

Otwarcie hotelu jest zaplanowane na grudzień 2018 r.

Parki narodowe Kirirom,  
Bokor i Cardamom
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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  
w miejsca niezwykłe!

+48 515 555 007
info@nomadstory.pl 

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


