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Silversea w swojej flocie posiada 10 ultra luksusowych statków 
rejsowych docierających w najbardziej niesamowite miejsca 
świata. 

Silversea to najbardziej luksusowa linia oceaniczna, której statki 
zawijają do najciekawszych portów, nawet tych niewielkich, 
na siedmiu kontynentach. Rejsy te umożliwiają podróżnikom 
odkrywanie mało znanych zakątków naszego globu, gdzie nie 
docierają duże liniowce pasażerskie.

Co szczególnie odróżnia flotę Silversea od innych linii? 
Ekskluzywny i kameralny wystrój, wykwintna kuchnia, 
spersonalizowana i perfekcyjna obsługa, romantyczna 
atmosfera oraz duży rozmiar kabin. Posiadają one panoramiczne 
okna, wyposażone są w lornetki obserwacyjne dalekiego 
zasięgu; większość kabin ma również dostęp do prywatnych 
werand. Zakwaterowanie na wszystkich jednostkach jest na 
najwyższym światowym poziomie a podczas wszystkich rejsów 
goście mogą cieszyć się troskliwą obsługą kamerdynerów.

Szczególnie polecamy rejsy ekspedycyjne na mniejszych 
jednostkach, które zabiorą Was w tak niesamowite miejsca jak 
Galapagos, Wyspy Cook’a, Mikronezja czy Papua Nowa Gwinea.

Więcej informacji i rezerwacja: 
ltm@luxurytravel.pl, tel: 22 392 60 16/19

Rejsy na 7 kontynentów 
Silversea All Inclusive!

Pobierz główny katalog 
Luxury Travel

Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszym katalogu objęte 
są prawem autorskim. Ich kopiowanie i przedruk w jakiejkolwiek 
postaci, bez pisemnej zgody wydawcy, są zabronione. Wydawca dołożył 
wszelkich starań, aby zebrać prawidłowe i aktualne dane do niniejszej 
publikacji, jednak nie może dać gwarancji, że wszystkie informacje 
i ceny w niej zawarte będą aktualne również w przyszłości (podane 
ceny są cenami orientacyjnymi). Luxury Travel Management nie bierze 
żadnej odpowiedzialności za  skutki wykorzystania zawartych w tym 
katalogu informacji ani za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, 
takich jak: wojny, ataki terrorystyczne, pożary, kataklizmy, strajki itp.

Przedstawione w niniejszym 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 i mogą ulec 
zmianie z przyczyn niezależnych od Luxury Travel.

Ceny podane w katalogu są orientacyjne i nie stanowią oferty 
w rozumieniu prawa. 
W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt z biurem.

L.T.M. 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  514978, na sumę gwarancyjną 6 570 000,00 zł, czyli 
umowę ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju, a także 
zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na imprezę turystyczną.



JEDEN kierunek, DZIESIĘĆ możliwości
Myconian Collection Hotels 

& Resorts to grupa hoteli 
zarządzana rodzinnie. Składa 

się na nią dziesięć luksusowych 
obiektów na szeroko znanej 

wyspie Mykonos.
HOTELE odzwierciedlają wszystkie 

zalety i atrakcje rejonu. Każdy zapewnia 
prawdziwy luksus. W skład grupy 
wchodzą: trzy obiekty należące do 

stowarzyszenia Relais & Châteaux, dwa 
należące do konsorcjum Leading Hotels 
of the World, dwa będące częścią marki 
Design Hotels, dwa z grupy Preferred 

Hotels & Resorts i jeden będący 
członkiem organizacji Small Luxury 

Hotels of the World. Hotele usytuowane 
są przy plaży Elia, w miejscowości Platis 

Gialos oraz w słynnym mieście Mykonos.

Więcej informacji o hotelach oraz 
rezerwacja:

Luxury Travel
ltm@luxurytravel.pl
+ 48 22 392 60 15

TM
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Wyjątkowy obiekt usytuowany nad Morzem Jońskim, przy 
pięknej piaszczystej plaży, zbudowany w stylu greckiego 
miasteczka. Wystrój pokoi, apartamentów i willi łączy 
elementy charakterystyczne dla miejscowej architektury 
ze współczesnymi detalami. Prawie wszystkie pokoje i 
apartamenty na parterze mają prywatne baseny, rozciąga się z 
nich widok na morze lub wspaniały ogród. Wille to wyjątkowe 
rezydencje, z bezpośrednim dostępem do plaży i basenami 
bez krawędzi. Restauracje i bary serwują tradycyjne dania 
kuchni greckiej przygotowywane z lokalnych produktów, z 
najlepszą oliwą z oliwek Kalamata. Goście mogą ponadto 
spróbować potraw kuchni libańskiej, włoskiej, amerykańskiej 
i japońskiej. Anazoe Spa proponuje wiele zabiegów opartych 
na starożytnych technikach i naturalnych kosmetykach. 
Pełna uroku okolica zachęca do pieszych wędrówek i 
wspinaczki. Są tu ponadto 2 znakomite pola golfowe w pięknej 
śródziemnomorskiej scenerii. Goście mogą uprawiać także 
liczne sporty wodne. 

Najważniejsze udogodnienia: 321 pokoi, apartamentów 
i willi; 13 restauracji, 4 bary i 3 bary przy basenie; piaszczysta 
plaża, klub plażowy, 2 minikluby dla dzieci; centrum fitnessu, 
siłownią, 2 łaźnie parowe, kryty 18-metrowy basen i jacuzzi, 
2 pola golfowe, kręgielnia, park wodny, centrum rekreacyjne 
(koszykówka, squash, piłka nożna), tenis, wspinaczka, kolarstwo, 
sporty wodne: nurkowanie, snorkelling, wakboarding, surfing, 
kite surfing, kajaki; spa; kino i mały amfiteatr.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1500 € w niskim sezonie
od 2100 € w wysokim sezonie

The Romanos Resort, a 
Luxury Collection Resort 
Costa Navarino, Grecja
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Pośród bujnych gajów oliwnych i zaledwie kilka kroków od 
krystalicznie czystych wód Morza Jońskiego znajdują się 
wille, w których podczas pobytu goście mogą doświadczyć 
prawdziwej, greckiej gościnności. Wszystkie oferują wspaniałe 
widoki na morze i znajdują się na skraju plaży Dunes Beach. 
Są doskonałym wyborem dla osób poszukujących prywatności 
i spokojnego wypoczynku. Spa zachwyca zabiegami na bazie 
oliwy z oliwek. Dostępne są dwa luksusowe pola golfowe.

Willa Master Infinity Villa (142 mkw., 1 sypialnia)
Willa wyposażona w duży taras. Prywatny basen bez krawędzi 
ma 48 mkw. Pięknymi widokami można zachwycać się przez 

The Romanos Villas, a 
Luxury Collection Resort
Costa Navarino, Grecja

duże okna od podłogi do sufitu. Willa jest gotowa na przyjęcie 
2 os. dorosłych oraz 2 gości na dostawkach.

Willa Ambassador Villa (192 mkw., 2 sypialnie)
Wille posiadają prywatny basen o pow. 73 mkw., jadalnię oraz 
pokój dzienny i wypoczynkowy. Można w niej zakwaterować 
4 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci, a także 1 gościa na 
dostawce. W głównej sypialni znajduje się łóżeczko dla dziecka.

Willa Royal Villa Methoni (630 mkw., 3 sypialnie)
Willa znajduje się pomiędzy krystalicznie czystym morzem, 
a zadbanymi ogrodami. Oprócz bardzo dużego, prywatnego, 
zewnętrznego basenu i sypialni z łazienkami oferuje również 
prywatną siłownię, strefę spa, saunę, prywatną altanę na 
plaży. Możliwe jest zakwaterowanie 8 gości.

Royal Villa Koroni (660 mkw., 3 sypialnie)
Willa posiada duży basen o pow. 72 mkw., prywatną siłownię, 
strefę spa, saunę; nowoczesny sprzęt multimedialny. Sypialnie 
wyposażono w osobne łazienki. Z powodu unikalnego wystroju 
willa zdobyła nagrodę European Hotel Design Awards 2010. 
Willa może przyjąć maksymalnie 8 osób.
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Włochy

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, 4 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.
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Forte Village to kompleks składający się z 8 hoteli, posiadających 
różnorodne pokoje, apartamenty, bungalowy i wille. Jedną 
z jego zalet są dania doskonałej kuchni, serwowane w 21 
restauracjach, w tym tych kierowanych przez odznaczonych 
gwiazdkami Michelin. Wiele dań przygotowanych jest na 
bazie owoców i warzyw uprawianych w hotelowym ogrodzie. 
Kompleks jest doskonały na rodzinne wakacje. Na najmłodszych 
czekają pokoje tematyczne, a nastolatki mogą bawić się w 
klubach i dyskotece. Entuzjaści sportu mogą wybierać spośród 
różnych opcji lub dołączyć do jednej ze szkół, by doskonalić 
swoje umiejętności. Spa gwarantuje odnowę dzięki 6 basenom 
z wodą morską, masażom oraz zabiegom upiększającym, takim 
jak mikrodermabrazja i karboksyterapia. 

Najważniejsze udogodnienia: 8 hoteli, 44 apartamenty, 
9 willi; 21 restauracji i 12 barów, 11 basenów, Wonderland, 
Barbie™ w Forte Village, Marvin’s Magic Academy, U-Club 
Teenagers, pokoje tematyczne dla dzieci, szkoły sportowe, 
stylista, dyskoteka; piłka nożna, tenis i padel, golf, koszykówka, 
triathlon, kolarstwo, nurkowanie, zumba, trening całego 
ciała, gimnastyka wodna, katamarany, kajakarstwo, rowery 
wodne, windsurfing, narty wodne, żeglarstwo, tor gokartowy, 
kręgielnia, lekcje gotowania; Acquaforte Thalasso & Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów  
ze śniadaniami i kolacjami

BOUGANVILLE 4* za 1 os. w bungalowie dwuos.
od 1660 €  w niskim sezonie 
od 2990 € w wysokim sezonie 
PINETA 5* za 1 os. w pokoju dwuos. z balkonem
od 2400 € w niskim sezonie 
od 4100 € w wysokim sezonie 

Forte Village 
Pula, Sardynia
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To w tym 5-gwiazdkowym hotelu leżącym w ustronnej okolicy 
Ian Fleming napisał słynny zbiór opowiadań o przygodach 
007 pt. „Tylko dla twoich oczu”. Niewielkie, zapewniające 
prywatność i zachwycające wyposażeniem romantyczne wille 
na wodzie gwarantują wspaniałe widoki na ocean. Okoliczne 
plaże z białym piaskiem, tropikalne ogrody i krystalicznie 
czyste wody sprawiają, że goście mogą w pełni oderwać się 
od codzienności. Przyjmuje wyłącznie gości powyżej 13 roku 
życia. W wystroju przywiązano dużą uwagę do szczegółów, 
co jest zauważalne m.in. w pięknych, drewnianych wnętrzach 
cechujących się współczesnym stylem. W willach na gości 
czekają szlafroki, kapcie, woda mineralna i owoce. Najnowsze 
wille typu Grand Ocean Pool Villa zachwycają prywatnymi 
basenami bez krawędzi oraz tarasami skąpanymi w słońcu. 
Relaksowi sprzyjają sofy i duże fotele z podnóżkami w 
pokojach dziennych, wanny z hydromasażem i balkony z 
niesamowitymi widokami. Można wypożyczyć bezpłatnie 
sprzęt do snorkellingu i kajakarstwa, co doskonale uzupełni 
romantyczny wypad na wyspę. Doskonałe spa jest zawieszone 
na granitowych głazach i zachwyca widokiem na ocean. 
Oferuje 3 różne pakiety zabiegowe, z których każdy gwarantuje 
unikalne podejście do odnowy. 

Najważniejsze udogodnienia: 56 willi; 2 restauracje i bar; 
bezpośredni dostęp do sezonowej plaży, basen, wycieczki 
po okolicy; pomieszczenie do fitnessu, padel, tenis stołowy, 
bilard, snorkelling; eforea Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuos. z basenem bez krawędzi 
od 3650 €

Hilton Seychelles 
Northolme Resort & Spa 
Wyspa Mahé
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W cichym zakątku znajduje się Hilton Seychelles Labriz 
Resort & Spa. Otoczony bujnym lasem tropikalnym obiekt 
oferuje pobyt w luksusowych willach, urządzonych we 
współczesnym stylu z tropikalnymi akcentami. Mają one widok 
na ocean lub góry, w tym na szczyt Mount Dauban. Wszystkie 
posiadają tarasy, a niektóre również baseny typu plunge lub 
do pływania. Restauracje oferują smaki całego świata, w 
tym wyśmienite dania włoskie w towarzystwie świetnych 
win, pyszne grillowane owoce morza i sushi, a także lokalne 
kreolskie specjały. Niedaleko znajduje się XIX-wieczna wioska 
La Passe, którą zakupiła rodzina Dauban, i, według legendy, 
zapłaciła za nią skrzypcami. 93% obszaru wyspy jest chronione 
w ramach Parku Narodowego Silhouette, którego powstanie 
jest uważane za ważne w procesie ratowania gatunków 
zagrożonych wyginięciem. Goście mogą zobaczyć rzadkie 
gatunki, w tym żółwie olbrzymie i miejscowe drzewa Coco de 
Mer. Morski Park Narodowy Silhouette otacza rafa koralowa, 
która tworzy świetne warunki do nurkowania i snorkellingu. W 
zacisznym i nowoczesnym spa można skorzystać z masaży oraz 
zabiegów oferowanych przez terapeutów. 

Najważniejsze udogodnienia: 111 willi; 8 restauracji i barów; 
basen, klub dla dzieci Jungle Fun Kids Club, wyprawy łodziami 
z wędkowaniem, 5-gwiazdkowe centrum nurkowe PADI, 
centrum medyczne; centrum fitnessu, tenis, joga, minigolf, 
piesze wędrówki, nurkowanie, wędkarstwo, kajakarstwo, jazda 
na rowerze, badminton, gra w bule, jogging; eforea Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 1950 €

Hilton Seychelles  
Labriz Resort & Spa 
Wyspa Silhouette
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Obiekt znajduje się wyspie o pow. 6 ha. i oferuje zakwaterowanie 
w ogromnych willach typu penthouse, elegancko urządzonych 
w morskich odcieniach przez pochodzącą z Singapuru grupę 
projektantów Miaja. Do wyboru są usytuowane przy plaży wille 
z prywatnymi basenami i wille nawodne. Każda dysponuje 
tarasem na dachu, z którego można podziwiać malowniczy 
krajobraz najbardziej płaskiego kraju świata. Warto skosztować 
pysznych dań kuchni międzynarodowej w lokalu Glow lub 
doskonałych potraw japońsko-peruwiańskich w lokalu 
INTI. LUX* North Malé Atoll posiada doskonałą lokalizację 
do odkrywania najbardziej znanych miejsc nurkowych na 
Malediwach i rozległą prywatną lagunę z rafą koralową. W 
hotelu znajduje się również kino z dużym ekranem i galeria 
sztuki. Podczas pobytu goście mogą korzystać z centrum 
fitnessu, ćwiczyć jogę lub grać w tenisa. Równowagę fizyczną 
i emocjonalną można przywrócić w nawodnym LUX* Me Spa. 
Składa się ono z pięciu ekskluzywnych willi, wspólnej strefy 
relaksacyjnej i salonu piękności. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 rezydencji; 3 restauracje, 
2  bary i kawiarnia; prywatna laguna, beach club (klub 
plażowy), kino, miniklub dla dzieci, czarter jachtów, Wi-Fi, 
butiki z pamiątkami, biżuterią i artykułami modowymi; centrum 
nurkowe PADI; motorowe i niemotorowe sporty wodne, rejsy 
jachtami; centrum fitnessu, bezpłatne sesje jogi na plaży, tenis; 
LUX* Me Spa.

Przykładowa cena za 7 noclegów ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
od 5100 $ w niskim sezonie 
od 5700 $ w wysokim sezonie

LUX* North Male Atoll 
wyspa Olhahali, Północny Atol Malé



Malediwy

11ltm@luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19 MALEDIWY

Na rajskiej wyspie będącej częścią jednego z najdalej 
wysuniętych na północ atoli czekają wille i apartamenty z 
prywatnymi basenami i tarasami. Wille mają bezpośredni 
dostęp do oceanu. Nagradzana restauracji specjalizująca się w 
azjatyckiej kuchni fusion serwuje wyborne potrawy chińskie, 
japońskie, indyjskie i tajskie. Na plaży w romantycznej scenerii 
można delektować się owocami morza i stekami. Dostępny jest 
również lokal inspirowany tradycjami śródziemnomorskimi. 
W piwniczce z winami znajduje się bogaty wybór roczników 
z całego świata. Kolekcja win oraz wyjątkowe smaki 
komponowane na bazie lokalnych produktów i ziół sprawiły, 
że 3 restauracje wyróżniono nagrodą Wine Spectator Award 
of Excellence 2014. Osoby lubiące wodne szaleństwo docenią 
duży wybór motorowych i niemotorowych sportów (np. 
kajaków, windsurfingu i stand-up paddlingu), a także dostęp 
do centrum nurkowego PADI. Zespół hotelu chętnie zaaranżuje 
szyte na miarę atrakcje, np. romantyczne rejsy łodzią dhoni 
lub lekcje kuchni malediwskiej. W spa oferowane są terapie 
ajurwedyjskie i aromaterapeutyczne oraz zabiegi na twarz 
wykorzystujące produkty marki Elemis. 

Najważniejsze udogodnienia: 84 wille i apartamenty; 
4  restauracje i 2 bary; 3 baseny, piwniczka z winami, wi-fi, 
biblioteka, klub dla dzieci; jazda na rowerze, tenis, gry plażowe, 
centrum fitnessu, bogaty wybór sportów wodnych; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w willi dwuosobowej
na indywidualne zapytanie

JA Manafaru 
Atol Haa Alif



The BVLGARI Resort Dubai
Wyspa Jumeira Bay Island, Dubaj, ZEA

Nowo wybudowany hotel, który przyjmuje gości od grudnia 2017 r., znajduje się na sztucznej 
wyspie w kształcie konika morskiego i zachwyca ogrodami śródziemnomorskimi i architekturą 
włoską. Jego apartamenty i wille mają wspaniałe widoki na hotelową, piaszczystą plażę, 
Zatokę Perską lub panoramę Dubaju. Wszystkie wille posiadają prywatne baseny i tarasy lub 
patio. Nastrój regionu Morza Śródziemnego odtworzono w mieszczącej 50 łodzi przystani 
z włoską restauracją, klubem, basenem zewnętrznym, klubem dla dzieci i barem. 

Najważniejsze udogodnienia: 101 pokoi i apartamentów, 20 willi; 4 restauracje, kawiarnia 
i 2 bary; jachtklub, port jachtowy; klub dla dzieci 2 Little Gems Club, fitness; The Bulgari Spa.

Rezerwacja:   ltm@luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19


