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

www.luxurytravel.pl

Wakacje 2019
Rezerwacje

First Minute!

Daios Cove Luxury Resort  
& Villas 5*, Kreta

Przy rezerwacjach dokonanych do 31 stycznia 2019 
Luxury Travel oferuje zniżkę 40% od cen oficjalnych.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami w Deluxe Room Sea 
View z basenem w terminie 5–30.04 i 15.10–3.11.2019: 1490 € 894 € / 1 os.

Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji na min. 5 noclegów 
w dowolnym terminie od 5.04. do 3.11.2019 r.!
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Luksusowy hotel wznoszący się majestatycznie na piaszczystej 
plaży, w ustronnej zatoczce, znajdującej się na magicznej wyspie 
Zakhyntos. Porto Zante to 9 luksusowych willi, w których 
goście cieszą się nieskrępowaną prywatnością, wybornymi 
daniami kuchni greckiej, śródziemnomorskiej i azjatyckiej  oraz 
wyjątkową obsługą. Do dyspozycji gości wspaniałe spa przy 
nadbrzeżu oraz szereg udogodnień zarówno dla par jak i rodzin 
z dziećmi. Wszystkie wnętrza udekorowano malowidłami 
uznanych greckich artystów, a specjalnie dobrane meble 
pochodzą z prestiżowej kolekcji Armani Casa. Wszystkie wille 
oferują najnowocześniejsze udogodnienia oraz zaawansowane 
technologicznie systemy rozrywki. Zalety hotelu doceniło 
wiele sławnych osób, a także jury prestiżowych konkursów, 
m.in. ośrodek został nagrodzony jako “Jeden z najlepszych 
hoteli w Europie” przez czytelników magazynu Condé Nast 
Traveller a w 2018 uznany jako “Jeden z 14 najlepszych hoteli 
dla rodzin” przez Condé Nast Traveller w Wielkiej Brytanii. 

Najważniejsze udogodnienia: prywatny basen, odosobniona 
prywatna plaża, 2 restauracje, 2 bary, całodobowy serwis 
gastronomiczny w willi, obługa porządkowa 2x dziennie, 
concierge; dla najmłodszych gości hotel oferuje udogodnienia 
oraz klubik,   możliwość wynajęcia opiekunki; spa przy morzu 
z talasoterapią, siłownia; jazda konna, nurkowanie, możliwość 
zorganizowania rejsu do znanej na całym świecie Zatoki Wraku 
i Błękitnych Jaskiń; czartery prywatnych odrzutowców.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej z basenem
7 noclegów od 6220 €

OFERTA SPECJALNA:
10% znizki za rezerwacje do 28.01.2019  
(nie dotyczy rezerwacji w lipcu i sierpniu).

Porto Zante Villas & Spa 
Zakynthos
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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 chętnie (na życzenie) aranżuje prywatne sesje. 

Najważniejsze udogodnienia: 92 apartamenty; 2 restauracje 
i  3 bary; basen kryty, podgrzewany, basen zewnętrzny, 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
7 noclegów od 870 €

OFERTA SPECJALNA:
Rezerwacje do 31.01.2019 — zniżka 15%
Rezerwacje od 1.02 do 31.03.2019 — zniżka 10%!

Lesante Blu Exclusive
Beach Resort     Tragaki, Zakynthos
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Położony w średniowiecznej wiosce luksusowy hotel, którego 
nazwa znaczy „zbiory”, zaprasza na wakacje w miejscu, w 
którym przez 400 lat przechowywano wino, a przez 100 
lat istniała wspaniała rezydencja. Goście mogą odpocząć 
w posiadłości w prawdziwie cykladzkim stylu, otoczonej 
winnicami. W grocie, w której kiedyś przechowywano wino, 
jest dziś doskonała restauracja Alati. Nastrojowy lokal Canava 
Wine Bar zaprasza na niepowtarzalne santorińskie wina. Hotel 
ma prywatną plażę z parasolami i leżakami, na którą dowożą 
hotelowe minibusy. Miłośnicy gotowania mogą spędzić czas 
z szefową kuchni Meliną Chomatą, która chętnie nauczy 
przygotowywania miejscowych dań (np. sałatki santorińskiej, 
placków z pomidorami oraz faszerowanych pomidorów). 
Vedema Resort zapewni gościom na życzenie inne rozrywki, 
takie jak wyprawy rowerami górskimi wzdłuż wybrzeża lub 
rejsy katamaranem. Warto wybrać się na pieszą wędrówkę 
przez małe wioski położone na wzgórzach i podziwiać piękne 
widoki, lub na przejażdżkę konną, by zobaczyć XII-wieczny 
kościół Panagia Episkopi lub osady opuszczone po trzęsieniu 
ziemi w 1956 r. 

Najważniejsze udogodnienia: 45 apartamentów i willi; 
2  restauracje i 2 bary; basen, ogrody, centrum fitnessu, 
Asian Spa; degustacja wina, lekcje gotowania, organizacja 
prywatnych wycieczek, piesze wędrówki.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 990 €

OFERTA SPECJALNA:
10% zniżki za rezerwacje do 31.03.2019  
(dotyczy pobytu w terminie 6.05–31.10.2019).

Vedema Resort
Megalohori, Santorini
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Tysiące lat temu potężna erupcja przyczyniła się do powstania 
wulkanicznej wyspy Santorini. Na jej wyniosłym klifie stoi dziś 
hotel ze wspaniałymi widokami na turkusowe Morze Egejskie. 
Jego apartamenty i wille zajmujące ponad 2000 mkw., 
połączone siecią brukowanych ścieżek, cechują się tradycyjną 
cykladzką architekturą z delikatnymi i rzeźbionymi łukami. 
Do ich wykończenia użyto miejscowego drewna i kamienia, 
zachwycają prostym i eleganckim wystrojem. Restauracje 
serwują dania z warzywami i ziołami pochodzącymi z 
hotelowych upraw ekologicznych. Zrelaksować się można w 
basenie bez krawędzi usytuowanym na wulkanicznym klifie. 
Na miłośników wina czeka 150-letnia piwniczka, w której 
zgromadzono kolekcję wyśmienitych lokalnych win. Warto 
odwiedzić miasto Oia z jego wąskimi uliczkami wypełnionymi 
sklepami, restauracjami i barami, zajrzeć do pobliskiego zamku. 
Godne polecenia są wędrówki po wulkanicznych terenach i 
rejsy, które pozwolą nacieszyć oczy widokiem wyjątkowych 
formacji skalnych. Odnowę zapewni spa oferujące wiele 
zabiegów z wykorzystaniem miejscowych składników 
i najlepszych naturalnych olejków. 

Najważniejsze udogodnienia: 39 apartamentów i willi; 
3  restauracje i 2 bary; zewnętrzny basen bez krawędzi, 
Asian Spa, Wi-Fi, niektóre wille wyposażono w prywatne 
pomieszczenia do fitnessu; piesze wędrówki, usługi konsjerża.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
7 noclegów od 1700 €

OFERTA SPECJALNA:
10% znizki za rezerwacje do 31.01.2019  
(dotyczy pobytu w terminie 13.04–31.10.2019).

Mystique Resort
Oia, Santorini
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Najlepszy ośrodek rodzinny w Europie!*

* według klientów biura Luxury Travel
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Jedyny w swoim rodzaju rodzinny kompleks położony przy 
białych piaszczystych plażach, składający się z 8 eleganckich 
hoteli, 44 luksusowych apartamentów oraz 9 wytwornych 
willi z prywatnymi basenami. Szeroki wybór znakomitych 
restauracji: włoska, sardyńska, japońska i brazylijska. Polecamy 
także najnowszą restaurację Hell’s Kitchen! O kulinarne 
doznania dba 4 wybitnych kucharzy nagrodzonych gwiazdkami 
Michelin: Gordon Ramsay, Alfons Schuhbeck, Carlo Cracco i 
Emanuele Scarello w La Trattoria Italiana. Do dyspozycji gości 
jest także 11 barów oraz night club. Forte Village oferuje 
wiele atrakcji oraz udogodnień, które zapewnią fantastyczny 
wypoczynek każdemu członkowi rodziny. 

Najważniejsze udogodnienia: 13 kortów tenisowych, gokarty, 
kręgielnia, 6 basenów dla dorosłych, 3 baseny dla dzieci; 
centrum fitnessu, akademie sportu, m.in. rugby, krykieta, 
tenisa i koszykówki, szkółka piłkarska pod patronatem 
Chelsea Londyn, szkoła pływania; Acquaforte Thalasso & 
Spa, dyskoteka, piano bar oraz wiele butików z produktami 
najlepszych światowych marek.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami

BOUGANVILLE 4* pokój typu Deluxe Bungalow
7 noclegów od 1660 € za 1 os.
PINETA 5* pokój typu Superior Terrace Room
7 noclegów od 2400 € za 1 os.

OFERTA SPECJALNA:
Rezerwacje do 31.01.2019 — zniżka 15%
Rezerwacje od 1.02 do 31.03.2019 — zniżka 10%*!

* Dotyczy pobytów w terminach 13.04–26.07.2019 oraz 17.08–7.10.2019

Forte Village
Santa Margherita di Pula, Sardynia
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Wille rozrzucone wzdłuż malowniczego wybrzeża o długości 
2 kilometrów, wykończone w stylu malediwskim zapewniają 
niezapomniany pobyt. Pięciogwiazdkowy ośrodek, położony na 
wyspie Kanifushi, tylko 30 minut lotu od międzynarodowego 
lotniska Malé, oferuje pierwszą ucztę dla oczu już podczas 
podróży wodnosamolotem. Dla gości przygotowano 132 wille 
i apartamenty, zbudowane z naturalnych materiałów: drewna 
i kamienia, oddzielone kilkumetrowymi pasami tropikalnej 
zieleni gwarantującymi pełną prywatność. Wszystkie wille 
mają bezpośredni dostęp do białych plaż, na których rosną 
palmy kokosowe należące do najwyższych w regionie. Cały 
kompleks stanowi połączenie architektury tradycyjnej i 
nowoczesnej - zachowuje styl charakterystyczny dla regionu, 
zapewniając prywatność i najwyższy komfort wypoczynku. 

Najważniejsze udogodnienia: 3 restauracje i 2 bary z bogatą 
ofertą dań oraz wykwintnych drinków, 2 baseny − jeden 
po wschodniej, drugi po zachodniej stronie wyspy, duży 
kompleks spa z 6 podwójnymi pokojami zabiegowymi, 
fryzjer i salon kosmetyczny, codzienne atrakcje kulturalne i 
sportowe organizowane przez profesjonalistów, certyfikowane 
centrum nurkowania oraz sportów wodnych, m.in. żeglarstwa, 
oświetlony kort tenisowy, siłownia, klub dla dzieci i młodzieży 
proponujący ciekawe zajęcia.

Przykładowa cena All inclusive
za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 2100 $

OFERTA SPECJALNA:
Rezerwacje min. 60 dni przed planowanym przylotem:  
10% zniżki (min. 5 noclegów).
Rezerwacje min.  30 dni przed planowanym przylotem:  
7% zniżki (min. 5 noclegów).

Atmosphere Kanifushi 
Maldives Resort      Atol Lhaviyani
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Luksusowy hotel po raz kolejny otwarty w 2016 roku po 
pełnym remoncie oferuje niepowtarzalne doświadczenie dla 
swoich gości. Jest otoczony malowniczo tropikalną roślinnością 
oraz białą, piaszczystą plażą i posiada dwie dodatkowe 
pobliskie wyspy: Jehunuhura (z restauracją Drift – gril) i 
Masleggihura, przeznaczone na prywatne wycieczki. Hotel 
zapewnia luksusowe zakwaterowanie i wszelkie udogodnienia 
na najwyższym poziomie. Goście mogą w pełni korzystać 
z szerokiego wyboru form wypoczynku, zarówno biernego 
jak i aktywnego. Wszystkie dania serwowane w Kanuhura to 
prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Goście mogą wybierać 
z bogactwa dań oferowanych przez 5 hotelowych restauracji 
(A Mano, Bottega, Veli, Drift & Chef’s Herb Garden) a także 
zrelaksować się w jednym z barów (Cowry Club and Iru Beach) 
oraz w kawiarni (Deli).

Najważniejsze udogodnienia: 80 willi; 5 restauracji, kawiarnia 
i 2 bary; Kokaa Wellness Retreat & Spa oferuje 6 pojedyńczych 
pokoi zabiegowych, w których prowadzone są m.in. prywatne 
zajęcia jogi, 3 podwójne pokoje zabiegowe, sauny i łaźnie 
parowe dla kobiet i mężczyzn, plunge pool z zimną wodą, 
jacuzzi, siłownia; klubik dla dzieci (od 4 do 11 lat); basen ze 
słodką wodą, 2 oświetlone korty tenisowe, kort do squasha; 
snorkeling, nurkowanie, sporty wodne; wycieczki: wędkowanie, 
pikniki na wyspie i rejsy po zachodzie słońca.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej 
7 noclegów od 2750 $

OFERTA SPECJALNA: 
Darmowe kolacje w cenie śniadań  
(dotyczy pobytów 28.04–28.09.2019)  
oraz 5% zniżki na pobyty do 22.12.2019.

Kanuhura 
Atol Lhaviyani
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Seszele

Four Seasons Resort Seychelles  
at Desroches Island       Wyspa Desroches

Jedyny na wyspie hotel oferuje zakwaterowanie w prostym stylu z XIX-wiecznymi akcentami 
i z bezpośrednim dostępem do plaży. Niektóre z willi wyposażono w baseny. Hotelowy basen bez 
krawędzi oferuje widoki na plażę i ocean. Warto odwiedzić centrum edukacyjne Discovery Centre, 
pokazujące piękno lokalnej natury podwodnej oraz pobliskie sanktuarium dla żółwi olbrzymich. 
Na wyspie są trasy rowerowe i punkty nurkowe, które pozwolą gościom poznać okolicę. 

Najważniejsze udogodnienia: 71 bungalowów, apartamentów i willi; 3 restauracje i bar; centrum 
fitnessu, tenis, kajakarstwo, snorkelling, nurkowanie, siatkówka plażowa, joga; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3250 €

OFERTA SPECJALNA:
* Rezerwacje min. 150 dni przed planowanym przylotem: 20% zniżki (min. 5 noclegów).
* Rezerwacje min. 100 dni przed planowanym przylotem: 10% zniżki (min. 5 noclegów).

Hotel zapewnia gościom niezrównane przeżycia w samym sercu zachwycającego ogrodu. 
Opustoszałe plaże, wspaniałe widoki na Ocean Indyjski oraz najwyższej klasy usługi łączą się 
tu, aby rzucić wyzwanie koncepcji raju na ziemi. Wille w stylu kreolskim usytuowane są na 
palach na wzgórzu pośród gęstej dżungli lub w pobliżu plaży i lazurowych wód oceanu. Każda 
willa oferuje przestronne wnętrza oraz basen bez krawędzi, otoczony drewnianym tarasem. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 willi; 3 restauracje i 2 bary; piaszczysta plaża, basen; ścieżki 
spacerowe i joggingowe, joga, spływy kajakowe, nurkowanie, żeglowanie, surfing; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w willi dwuosobowej
7 noclegów od 3100 € 

OFERTA SPECJALNA:
* Rezerwacje min. 150 dni przed planowanym przylotem: 20% zniżki (min. 5 noclegów).
* Rezerwacje min. 100 dni przed planowanym przylotem: 10% zniżki (min. 5 noclegów).

Four Seasons Resort Seychelles
Petit Anse, Wyspa Mahé



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

Luxury Travel - Twoja strefa VIP!

www.nomadstory.pl 

Miejsca niezwykłe: Sahara, Ameryka 
Południowa, Tybet, Mongolia... 

Zadzwoń i sprawdź 
515 555 007, 22 392 60 17

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
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Villa Margherita (365 mkw)
• 4 sypialnie, salon z jadalnią, 5 łazienek.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Posiada prywatny basen i ogród.

Villa Sofia (230 mkw)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Posiada prywatny basen i ogród.

Villa Yasmine (210 mkw)
• 2 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Ogród z basenem, widok na morze.
• Elegancki włoski design, usługi butlera.

Villa Aurora (365 mkw)
• 4 sypialnie, salon, 5 łazienek.
• Widok na morze, prywatny basen.
• Piękny ogród o powierzchni 1000 mkw.


