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Położony jest w sercu wyspy Praslin w pobliżu Anse Lazio, jednej 
z najpiękniejszych plaż świata. Hotel znalazł się w prestiżowym 
zestawieniu „Top 10 Beach Resorts” opublikowanym przez magazyn 
Forbes Travel Guide. W pobliżu hotelu znajduje się wpisany na listę 
dziedzictwa UNESCO naturalny las palmowy Vallée de Mai, w którym 
podziwiać można coco de mer, czyli największy orzech świata, a także 
papuzicę seszelską. Doskonała lokalizacja stwarza gościom wiele 

możliwości odwiedzania sąsiednich wysp.

Raffles Seychelles
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Pływający po Amazonce, pięciogwiazdkowy hotel Zafiro zabierze 
gości w fascynujący rejs przez Rezerwat Narodowy Pacaya-Samiria. 
Podczas tej magicznej podróży podziwiać można bujną roślinność i 
wiele fascynujących zwierząt takich jak lilia amazońska, harpia wielka, 
jaguar, różowy delfin, leniwiec, a także niezliczone gatunki motyli, ryb i 
ptaków. Na gości czeka tu szereg aktywności, między innymi pływanie 
z delfinami, łowienie piranii podczas zachodu słońca, tropienie 
aligatorów, wyprawy w głąb dżungli i obserwacja ptaków. Profesjonalni 
przewodnicy wprowadzą gości w tajemniczy świat Amazonii, co pozwoli 
im lepiej poznać historię rezerwatu oraz tradycje i kulturę mieszkającej 
tu ludności. Statek oferuje 19 luksusowych apartamentów z prywatnymi 
łazienkami, klimatyzacją, olbrzymimi oknami oraz tarasami. 

Najważniejsze udogodnienia: ekskluzywne spa z gabinetem do 
masażu; jacuzzi na świeżym powietrzu; klub fitness; siłownia; Dining 
Room; Outdoor Lounge na świeżym powietrzu; Indoor Bar & Lounge; 
szeroka oferta wycieczek z możliwością personalizacji trasy; butik.

Rejsy luksusowym statkiem Zafiro odbywają się przez cały rok. 
Dostępne są rejsy 4-dniowe (w wybrane środy), 5-dniowe i 8-dniowe 
(w wybrane soboty). Statek oferuje 4 różne typy zakwaterowania: First 
Deck Suite, Second Deck Suite, Master Suite oraz Zafiro Suite.

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

Statek Zafiro –  
luksusowy rejs po Amazonii

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.



Illa Experience Hotel   San Marcos, Quito, Ekwador

Najlepszym sposobem na odkrycie tajemnic niesamowitego archipelagu jest rejs butikowym 
jachtem. Podczas niego gościom będzie towarzyszył przyrodnik, który podzieli się swoją bogatą 
wiedzą nt. wulkanów, dzikich zwierząt, ekosystemu wysp i życia podwodnego. Codziennie 
będą organizowane wycieczki po lądzie, dzięki czemu goście zobaczą najważniejsze miejsca 
archipelagu, w tym te, gdzie obecna jest unikalna flora i fauna. W każdym apartamencie 
znajdują się udogodnienia typowe dla pokoi hotelowych, w tym sejfy, klimatyzacja, a nawet 
biodegradowalne kosmetyki. O przeżytych przygodach można poopowiadać w wygodnym 
salonie i podczas posiłków w jadalni. Wycieczki rozpoczynają się na jednej z wysp i trwają od 5 
do 15 dni. Programy można łączyć i zaprojektować własną wyprawę. 

Najważniejsze udogodnienia: 8 apartamentów; piesze wędrówki, snorkelling, kajaki; strefa 
rozrywkowa dla dzieci; wycieczki krajoznawcze z przyrodnikiem.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w kabinie dwuosobowej
Rejs 5-dniowy od 4 500 $

The Galapagos Sea Star Journey
San Marcos to artystyczna dzielnica Quito, która przez dekady była zamieszkiwana przez malarzy, 
pisarzy i muzyków. Na tętniącej życiem ulicy Junin, gdzie są wystawiane na sprzedaż dzieła 
lokalnych twórców, znajduje się XVII-wieczny budynek, który został wspaniale odrestaurowany. 
W jego murach znajduje się hotel pozwalający odpocząć, a zarazem zachęcający do zwiedzania 
stolicy Ekwadoru i leżących w pobliżu muzeów, Placu Niepodległości i bazyliki del Voto 
Nacional. Wysoki poziom usług, unikalny wystrój i położenie sprawiły, że magazyn The Time 
uznał go za jedno z najwspanialszych miejsc na świecie w rankingu na 2018 r., a New York 
Times wskazał go w rankingu w 2018 jako jeden z nowych hoteli, które należy odwiedzić. Każde 
z pięter prezentuje inny styl i nawiązuje do najważniejszych okresów w historii Ekwadoru. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 pokoi i apartamentów; wykwintna restauracja, bar na dachu; 
usługi konsjerża, piwniczka z winami; całodobowa siłownia; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami za 1 os. w pokoju dwuosobowym
3 noclegi od 795 $
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Ekwador
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Włochy
Najpierw monastyr, później zamek i wiejska rezydencja, a dziś 
luksusowy hotel usytuowany blisko Sieny. Piękno Toskanii, z 
jej wzgórzami i winnicami, można podziwiać ze wszystkich 
pokoi i apartamentów z wystrojem w tradycyjnym miejscowym 
stylu. Castel Monastero jest prawdziwym sanktuarium dla 
poszukujących ekskluzywnych zabiegów. W hotelowym spa 
dba się zarówno o ciało, jak i o duszę. Dlatego goście nie tylko 
korzystają z zabiegów upiększających lub masaży, ale mogą 
dołączyć do sesji pozytywnego myślenia. Odnowę wspiera 
doskonała kuchnia w 2 restauracjach. Wyjątkowe toskańskie 
smaki oferuje restauracja Contrada. W La Cantina można 
skosztować idealnego makaronu „pici” i toskańskiej wołowiny 
chianina. Goście mają okazję zadbać o kondycję, korzystając z 
siłowni lub basenu, a także wybrać się na wycieczkę skuterami 
lub Ferrari. Na jesieni, w scenerii pełnej kolorów i zapachów, 
organizowane jest poszukiwanie trufli prowadzone przez 
profesjonalnego zbieracza z psami. Zdobycze są przyrządzane 
na lunch, aby można było skosztować prawdziwie regionalnej 
kuchni, typowej dla tej pory roku. 

Najważniejsze udogodnienia: 74 pokoje i apartamenty; 
2  restauracje; polo, golf (30 km od hotelu), siłownia, 
3 zewnętrzne i 2 kryte baseny, spa; kursy gotowania, degustacja 
win, loty balonem, poszukiwanie trufli, indywidualne wycieczki; 
wynajem skuterów, organizacja wesel.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1 650 € w niskim sezonie 
od 1 800 € w wysokim sezonie

Castel Monastero 
Siena, Toskania



5ltm@luxurytravel.pl   |  Tel.: 22 392 60 16 / 19 WŁOCHY

Włochy

Villa Serbelloni, Jezioro Como
Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w pokoju dwuosobowym

3 noclegi od 690 € 

Relais La Corte dei Papi, Toskania
Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
3 noclegi od 620 € 

Toscana Resort Castelfalfi, Toskania
Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartamencie dwuosobowym
3 noclegi od 790 € 

Palazzo Ducale Venturi Luxury, Apulia
Przykładowa cena ze śniadaniami

za 1 os. w apartamencie dwuos.
3 noclegi od 710 € 
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Włochy

Włoska wyspa słynie z jednych z najpiękniejszych plaż 
w basenie Morza Śródziemnego. Pośród pięknych krajobrazów 
usytuowane są ekskluzywne apartamenty o niesamowitym 
wystroju. Obiekt składa się z kilku części, a najbardziej 
luksusowe zakwaterowanie gwarantuje 5-gwiazdkowy Hotel 
Laguna. Jego goście mogą zachwycić się pysznymi daniami 
w restauracji La Terrazza, w której przyrządza się włoskie i 
międzynarodowe specjały serwowane wraz z najwyższej klasy 
winami. Luksusowe spa oferuje bogaty wybór infrastruktury w 
strefie mokrej, a także gwarantujące odnowę zabiegi na twarz 
i ciało, które przeprowadza się na tarasie z niesamowitymi 
widokami. Gościom spędzającym luksusowe wakacje w 
apartamentach Luxury Panorama Suite lub Natural Prestige 
Suite przysługują ekskluzywne usługi, m.in. obsługa ze strony 
kamerdynera, organizacja dojazdu do plaży, prywatne leżaki i 
parasole wokół basenu Bioaquam oraz osobna infrastruktura 
plażowa w pierwszym rzędzie, w strefie VIP na plaży Campana. 
Hotel może również zorganizować dla gości przejazd z lub na 
lotnisko Cagliari-Etmas.

Chia Laguna
Chia, Cagliari, Sardynia

Luxury Panorama Suite (350 mkw.)
Apartament w stylu śródziemnomorskim o pow. 140 mkw. 
znajduje się na najwyższym piętrze i zachwyca stylowymi 
wnętrzami i widokem morza. W apartamencie wydzielono 
duże pomieszczenie dzienne oraz sypialnię. Goście mogą się 
zrelaksować w strefie wypoczynkowej na świeżym powietrzu o 
pow. 210 mkw. z wydzielonym tarasem oraz prywatnym jacuzzi.

Natural Prestige Suite (160 mkw.)
Z okien luksusowego apartamentu rozciągają się zapadające 
w pamięć widoki na zatokę. Wystrój uzupełniają dywany 
wykonane przez lokalnych rzemieślników, tradycyjna, 
sardyńska ceramika oraz zdobienia z kamienia i mozaiki. Goście 
mają do swojej dyspozycji szykowną sypialnię z łazienką, sporą 
przestrzeń dzienną oraz strefę do pracy z sofą.



Włochy
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Skąpane w słońcu zbocza Alp Nadmorskich, wyrafinowana 
architektura oraz spokojne, morskie fale to tylko kilka 
elementów charakterystycznych dla urokliwej scenerii Sanremo. 
To właśnie tutaj, nieopodal plaży, znajduje się luksusowy hotel, 
oferujący swoim gościom doskonałe warunki do relaksu. Obiekt 
idealnie wkomponowuje się w krajobraz Riwiery Włoskiej i 
przyciąga turystów przez cały rok. Goście mają do dyspozycji 
pokoje i apartamenty, wyposażone w klimatyzację, minibary, 
telewizory oraz bezpłatne Wi-Fi. W hotelu nie brakuje również 
znakomitych restauracji z widokiem na wybrzeże oraz barów z 
występami na żywo. Pobyt w tym miejscu nie będzie kompletny 
bez wizyty w hotelowym spa, The Royal Wellness, oferującym 
szereg zabiegów odmładzających oraz takie udogodnienia jak 
łaźnia turecka czy basen z hydromasażem. Dodatkową atrakcją 
jest basen z morską wodą, usytuowany na świeżym powietrzu. 
Osoby pragnące zadbać o swoją kondycję fizyczną odnajdą się 
w centrum fitnessu, oferującym nie tylko standardowe treningi 
na siłowni, ale również zajęcia na korcie tenisowym oraz grę 
w minigolfa. 

Najważniejsze udogodnienia: 113 pokoi, 14  apartamentów; 
3 restauracje i 2 bary; podgrzewany basen z wodą morską, 
dostęp do plaży, parking strzeżony, organizacja przyjęć, pokój 
zabaw dla dzieci, program  zajęć dla najmłodszych, konsjerż, 
taras słoneczny; centrum fitnessu, tenis, minigolf; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w apartamencie dwuos.
od 1 350 € w niskim sezonie 
od 1 990 € w wysokim sezonie

Royal Hotel Sanremo  
Sanremo, Liguria
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Grecja

Executive Spa Pool Villa (≈ 150 mkw.)
2 sypialnie (maks. 4 gości), prywatny basen

Presidential Spa Pool Villa (≈ 250 mkw.)
3 sypialnie (maks. 6 gości), prywatny basen

Royal Spa Pool Villa (≈ 350 mkw.)
4 sypialnie (maks. 8 gości), prywatny basen

Elounda Beach Front Villa (≈ 250 mkw.)
4 sypialnie (maks. 8 gości), prywatny basen



Grecja
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Malowniczo usytuowany na zboczu wzgórza, wielokrotnie 
nagradzany, butikowy hotel Elounda Gulf Villas oferuje 
najwyższej klasy udogodnienia i usługi, niepowtarzalną 
atmosferę oraz luksusowe zakwaterowanie w willach i 
apartamentach z zapierającym dech w piersiach widokiem 
na zatokę Mirabello. W willach Pool Villas goście mają do 
dyspozycji basen i jacuzzi, wille Spa Pool Villas wyposażone 
zostały w prywatne spa z sauną, łaźnią parową i siłownią, a 
apartamenty Massage Pool Suites posiadają własne gabinety 
masażu. Hotelowe restauracje serwują wykwintne dania 
międzynarodowe oraz znakomitą kuchnię grecką. Oddalony 
o 10 minut drogi klub plażowy to idealne miejsce, by cieszyć 
się greckim słońcem i krystalicznie czystą wodą (hotel oferuje 
bezpłatne przejazdy do klubu plażowego). Ponadto hotel 
oferuje wiele zabiegów i masaży, z których korzystać można 
w Elixir Spa Gallery lub w zaciszu willi i apartamentów. Warto 
skorzystać z wypożyczalni łodzi i w czasie rejsów zobaczyć 
zaciszne zatoczki, olśniewające plaże, niezamieszkane wyspy. 
Miłośnicy golfa z przyjemnością zagrają na jedynym na Krecie 
18-dołkowym polu golfowym, położonym ok. 40 minut drogi 
od hotelu. 

Najważniejsze udogodnienia: 10 Deluxe Suites, 5 Massage 
Pool Suites i 18 Pool Villas; 2 restauracje i 2 bary; wypożyczalnia 
łodzi, zajęcia dla rodzin, plac zabaw, minikluby dla dzieci: Cool 
Creche i Cool Kids Club, wycieczki helikopterem, klub plażowy 
z leżakami, parasolami i ręcznikami; możliwość uprawiania 
sportów wodnych; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w apartamencie dwuos.
od 1 440 € w niskim sezonie 
w wysokim sezonie – na zapytanie

Elounda Gulf Villas  
& Suites                              Elunda, Kreta



Hiszpania
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Ibiza to istny raj dla miłośników malowniczych krajobrazów, 
piaszczystych plaż oraz znakomitej kuchni. To właśnie tutaj, 
wysoko pośród klifów, położony jest ten ekskluzywny hotel, 
oferujący niezapomniane widoki na Morze Śródziemne. Goście 
hotelu z pewnością znajdą tu błogi spokój i luksus w jego 
najlepszym wydaniu. Każdy apartament wyposażony jest w 
nowoczesne sprzęty oraz wygodne łóżka. Dodatkowym atutem 
są jasne wnętrza oraz przyjemne kolory. Hotel może poszczycić 
się luksusowymi restauracjami i barami, serwującymi 
wysokiej klasy alkohole oraz dania przyrządzane na bazie 
świeżych, lokalnych składników. Osoby  marzące o odrobinie 
relaksu, powinny skierować swoje kroki do Pure Seven Spa, 
posiadającego w ofercie rozmaite zabiegi, masaże oraz rytuały 
odnowy biologicznej. Goście mają do dyspozycji również salon 
fryzjerski oraz centrum fitnessu, w którym odbywają się sesje 
tlenowe, treningi personalne, zajęcia jogi oraz konsultacje 
z doświadczonymi trenerami. Prawdziwą wisienką na torcie 
są usługi jachtowe, które sprostają oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających turystów. 

Najważniejsze udogodnienia: 186 apartamentów; 4 bary 
i 2 restauracje; basen bez krawędzi, basen lagunowy, jacuzzi 
zewnętrzne, usługi jachtowe, sale bankietowe i konferencyjne, 
przejazd z/na lotnisko, salon fryzjerski; centrum fitnessu, 
zajęcia jogi i medytacja mindfulness, treningi personalne; spa, 
bar tlenowy, masaże.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w apartamencie dwuos.
od 999 € w niskim sezonie 
od 2 570 € w wysokim sezonie

7Pines Resort Ibiza 
Sant Josep de sa Talaia, Ibiza
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Hiszpania

Iberostar Grand Hotel, Majorka
Przykładowa cena ze śniadaniami

za 1 os. w apartmencie dwuos.
7 noclegów od 1100 € 

Can Bordoy, Majorka
Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartmencie dwuos.
7 noclegów od 1680 € 

Park Hyatt, Majorka
Przykładowa cena ze śniadaniami
za 1 os. w apartmencie dwuos.
7 noclegów od 1940 € 

The St. Regis Mardavall, Majorka
Przykładowa cena ze śniadaniami

za 1 os. w apartmencie dwuos.
7 noclegów od 2650 € 



Malezja
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Plaża Datai została uznana przez National Geographic za jedną 
z 10 najpiękniejszych plaż na świecie. Tutejsze wody są ciepłe, 
turkusowe i są doskonałe do uprawiania sportów wodnych. 
Pobliska dżungla, której wiek szacuje się na 10 mln lat, 
zamieszkują langury czarne, gekony toke i lotokoty malajskie. 
Jej tajemnice pomogą odkryć hotelowi przyrodnicy. Warto 
odwiedzić obecne w niej stawy i wodospady oraz zobaczyć ją 
po zmroku. 18-dołkowe, par-72, mistrzowskie pole golfowego 
w klubie The Els Club Teluk zaprojektował znany gracz Ernie 
Els. Jest pięknie usytuowane pomiędzy morzem a lasem 
pierwotnym. Dostępne są pokoje i apartamenty w głównym 
budynku oraz wille położone w głębi dżungli lub przy plaży. 
W restauracjach serwuje się dania kuchni malajskiej, tajskiej, 
międzynarodowej i francuskiej. Z basenu dla dorosłych można 
podziwiać dżunglę, Morze Andamańskie i tajską wyspę Tarutao. 
Na rodziny z dziećmi czeka basen znajdujący się kilka kroków 
od plaży. Spa jest tuż obok cichego strumyka i oferuje terapie 
na bazie malajskich tradycji „Ramuan”, zabiegi na dłonie i 
stopy zaprojektowane przez Bastiena Gonzaleza oraz zabiegi 
na twarz na bazie kosmetyków marki Phyto5. 

Najważniejsze udogodnienia: 121 pokoi, apartamentów i willi, 
4 restauracje i 2 bary; 3 baseny, plaża z białym piaskiem, butik, 
siłownia, trekking, spacery z przyrodnikami, joga i pilates, golf, 
snorkelling, kajaki, windsurfing, żeglowanie, tenis; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2 950 $ w niskim sezonie 
od 4 550 $ w wysokim sezonie

The Datai Langkawi 
Zatoka Datai, Langkawi
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Koh Rong to wyspa na południe od Kambodży, która słynie 
z 550 m. rajskiej plaży z białym piaskiem, którą otaczają 
turkusowe wody. Obiekt oferuje wille cechujące się tropikalnym 
wystrojem, z przestronnymi łazienkami z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi deszczownicami, łożami królewskimi i strefami 
relaksacyjnymi na zewnątrz. 30 willi posiada prywatne 
baseny. Restauracje serwują grillowane ryby i owoce morza, 
a także dania śródziemnomorskie i proste potrawy azjatyckie. 
Jedna znajduje się na plaży, a druga zachwyca widokiem na 
cały kompleks oraz morze. Zespół hotelu chętnie wskaże 
najlepsze miejsca do nurkowania z rurką. Kambodża jest 
chętnie odwiedzana przez fanów nurkowania. W pobliżu wyspy 
znajduje się wiele raf koralowych, dzięki czemu okoliczne wody 
są bardzo bezpieczne. Obiekt posiada własne centrum nurkowe 
PADI. Wybierając się kajakami w głąb wyspy można zobaczyć 
dżunglę, lasy namorzynowe oraz niewielką sawannę. Sekrety 
dżungli można odkryć również podczas trekkingu. Spa oferuje 
zabiegi w pokojach ze szklanymi podłogami, dzięki czemu 
korzystając z oferty można również oglądać tropikalne ryby. 

Najważniejsze udogodnienia: 67 willi; 2 restauracje; biała, 
piaszczysta plaża, Wi-Fi, basen bez krawędzi; siłownia, joga, 
medytacja, snorkelling, nurkowanie, łowienie ryb, kajaki, 
żeglowanie, jazda na rowerze górskim, stand-up paddling, 
trekking, wycieczki prywatnymi łodziami na sąsiednie wyspy; 
spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w willi dwuosobowej
od 3 200 $ w niskim sezonie 
od 3 990 $ w wysokim sezonie

The Royal Sands 
Wyspa Koh Rong
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Seszele
Doskonale zlokalizowany, tętniący życiem obiekt na 
południowym-wschodzie wyspy, który zachwyca swoją 
atmosferą i pozwala doświadczyć piękna Seszeli. Pokoje 
posiadają duże, prywatne tarasy ze wspaniałymi widokami na 
ocean. Wykończony turkusową mozaiką basen bez krawędzi 
zaprasza do relaksu w błękitnej wodzie. Na pięknej, prywatnej 
plaży usianej potężnymi, granitowymi głazami można 
odpocząć, spoglądając zarazem na porośnięte tropikalną 
roślinnością góry. By pozostać w formie warto odwiedzić 
siłownię z przeszkloną ścianą i widokiem na morze. Na 
entuzjastów sportów wodnych czeka bezpłatny sprzęt do 
snorkellingu i kajakarstwa. Na odnowę nie ma lepszego 
miejsca od eforea Spa, które znajduje się na skałach wzdłuż 
plaży, dzięki czemu można cieszyć się wspaniałymi pejzażami 
podczas masażu. Bar The Ocean View proponuje autorskie 
koktajle, które można sączyć spoglądając na majestatyczne 
zachody słońca. Wieczorami różnorodne specjały serwuje 
restauracja Les Palms, gdzie zarówno dorosłym, jak i dzieciom, 
do gustu przypadną kreolskie potrawy. Z hotelu można wybrać 
się na wycieczki do nieodkrytych zatoczek i plaż na południu 
wyspy. Warto odwiedzić znanego producenta rumu Takamaka 
Bay Rum Distillery i spróbować dań kuchni lokalnej w znanej 
restauracji La Plaine St. Andre. 

Najważniejsze udogodnienia: 30 pokoi; basen, Wi-Fi; 
snorkelling, nurkowanie, żeglowanie, siłownia ze sprzętem 
marki Technogym; eforea Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1 700 € w niskim sezonie 
od 1 990 € w wysokim sezonie

DoubleTree by Hilton 
Seychelles Allamanda 
Resort & Spa                Wyspa Mahé
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Na dziewiczej plaży Paje usytuowany jest butikowy 
hotel, będący prawdziwym sanktuarium, posiadający 
kilka luksusowych willi. Większość z nich zajmuje obszar 
1500  mkw., ograniczony bujnymi ogrodami, gwarantującymi 
najwyższy poziom prywatności. Wszystkie posiadają własne 
baseny oraz cechują się unikalną architekturą, wtapiającą się 
w naturalne piękno otoczenia. Na posiłki zapraszają Doors 
to Zanzibar Restaurant, specjalizująca się w daniach lokalnej 
kuchni z elementami kuchni międzynarodowej, oraz Beach 
BBQ, serwująca grillowane owoce morza i organiczne sałatki. 
3 bary proponują świetne koktajle i świeże soki w relaksującej 
atmosferze. Jedną z zalet obiektu jest klub Zanzibar Kite 
Paradise, w którym można wypożyczyć najlepszy sprzęt do 
kitesurfingu lub poprosić o profesjonalne lekcje. Otoczenie 
sprzyja snorkellingowi, kajakarstwu i standup paddlingowi 
(SUP). Spa zachwyca lokalizacją wśród tropikalnych roślin 
i tuż obok wodospadu. Oferuje zabiegi oparte na lokalnych 
produktach, w tym kokosach, wodorostach i przyprawach, 
a także saunę i łaźnię parową. 

Najważniejsze udogodnienia: 11 willi z basenami; 2 restauracje 
i 3 bary; konsjerż, organizacja wycieczek, basen dla dzieci, plac 
zabaw, bujne tropikalne ogrody; kitesurfing, snorkelling, stand 
up paddling, kajaki, strefa fitnessu na świeżym powietrzu, 
rowery, gra w kule, ping-pong, gimnastyka wodna i różne 
zajęcia grupowe; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami i kolacjami
za 7 noclegów za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2 300 € w niskim sezonie 
od 3 700 € w wysokim sezonie

White Sand Luxury 
Villas & Spa 
Plaża Paje, Zanzibar
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Na Malediwach jest tylko jeden Światowy Rezerwat Biosfery 
UNESCO. Tutejsze, tętniące życiem wody i rafy koralowe 
można zobaczyć podczas ekspedycji nurkowych. Z hotelu jest 
blisko do Zatoki Hanifaru, która jest znana jako największe 
skupisko mant na świecie. Wystrój obiektu jest natomiast 
efektem pracy uzdolnionych architektów z firmy PEIA 
Associati. Wille i apartamenty posiadają zapadające w pamięć. 
Są również przestronne, jako że ich powierzchnia wynosi od 
140 do 508 mkw. w zależności od rodzaju. Większość posiada 
ponadto prywatny basen. Jedną z zalet jest wyborna kuchnia. 
Dostępna przez cały dzień restauracja Island Kitchen podaje 
potrawy inspirowane tradycjami chińskimi, hinduskimi i 
malediwskimi. Drugi lokal to elegancka, japońska restauracja, 
gdzie serwuje się świeżo złowione owoce morze i specjały 
przygotowane w oparciu o tradycyjne przepisy. W lokalu 
Hawker natomiast zawsze wiele się dzieje, dzięki kuchni na 
żywo i przygotowywanym na żywo przysmakom azjatyckim. 
Spa jest położone w cichym miejscu. Na uwagę zasługuje 
apartament zabiegowy dla par z jacuzzi oraz panoramicznym 
widokiem na ocean. 

Najważniejsze udogodnienia: 70 willi i apartamentów; 
3 restauracje i 2 bary; zewnętrzny basen, klub dla dzieci Westin 
Kids Club, Wi-Fi; studio fitnessu WestinWORKOUT, sporty 
wodne, boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa, koszykówkę 
i siatkówkę; Heavenly Spa by Westin.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w willi dwuosobowej
od 2 800 $ w niskim sezonie 
od 3 700 $ w wysokim sezonie

The Westin Maldives 
Miriandhoo Resort     Atol Baa



Malediwy
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Hotel stanowiący część rajskiej scenerii Malediwów, 
oferujący swoim gościom pełen komfort wypoczynku w 
jego najlepszym wydaniu. Wszystkie wille i mieszkania typu 
studio posiadają stylowe wyposażenie oraz tarasy i balkony, 
z których rozpościerają się malownicze widoki na lagunę. 
Niektóre z nich posiadają prywatny basen albo jacuzzi, które 
przynoszą prawdziwe ukojenie w upalne dni. W obiekcie nie 
brakuje elementów najnowszej technologii, do których należą 
opaski RFID oraz specjalna aplikacja hotelowa. Na miejscu 
dostępnych jest dziesięć barów i restauracji, w których goście 
będą mięli okazję skosztować miejscowych dań, specjałów 
z grilla, śródziemnomorskich dań, chińskich, japońskich i 
tajskich potraw oraz smakowitych koktajli. Nadwyżkę kalorii 
spalić można w całodobowym centrum fitnessu, w którym 
organizowane są zajęcia z jogi i aerobiku. Świetną opcją będzie 
również relaks w jacuzzi oraz wizyta w hotelowym spa. Hotel 
oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych 
i nurkowania. Na najmłodszych gości czeka klub dla dzieci 
z rozbudowaną ofertą animacji i zabaw interaktywnych. 

Najważniejsze udogodnienia: 266 willi i apartamentów typu 
studio; 5 restauracji, 3 bary, 2 kawiarni; 2 baseny, słońca, 
pralnia, pracownia artystyczna, studio fotograficzne, centrum 
medyczne, centrum sportów wodnych oraz nurkowania, klub 
dla dzieci; centrum fitnessu: joga, aerobik, TRX, treningi 
personalne, nurkowanie, wypożyczalnia rowerów, kort 
tenisowy, boisko do badmintona, futsal, siatkówka plażowa, 
pilates, crossfit, boks, trening z taśmami TRX, narty wodne, 
parasailing, windsurfing; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 1 820 $ w niskim sezonie 
od 1 995 $ w wysokim sezonie

Kandima Maldives  
Kandima Island, Atol Dhaalu
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ZEA
Wyspa Sir Bani Yas zachwyca widokiem dzikich zwierząt 
swobodnie wędrujących w surowej scenerii okolicy. Znajdują 
się tu 3 luksusowe hotele. Anantara Desert Islands Resort 
& Spa z pięknym widokiem na Zatokę Perską, położony 
jest nad brzegiem, niczym twierdza. Anantara Al Sahel Villa 
Resort urzeka lokalizacją w parku krajobrazowym pełnym 
zwierząt zamieszkujących sawannę. Anantara Al Yamm Villa 
Resort wznosi się w pobliżu lasów namorzynowych, gdzie 
żyją stada flamingów. Warto skorzystać z atrakcji, takich jak 
wyprawy kajakami po Zatoce Perskiej lub wzdłuż wybrzeża 
namorzynowego, odkryć ciekawe formacje skalne, dotrzeć do 
stanowiska archeologicznego z chrześcijańskim klasztorem 
z VI w. n.e., który jest jedynym zachowanym świadectwem 
kultury wczesnochrześcijańskiej w Emiratach Arabskich. 

Najważniejsze udogodnienia: Anantara Desert Islands Resort 
& Spa (64 pokoje, apartamenty i wille), Anantara Al Yamm 
Villa Resort (30 willi), Anantara Al Sahel Villa Resort (30 willi); 
5 restauracji; basen, korty tenisowe, klub dla dzieci, centrum 
fitnessu, łucznictwo, kajakarstwo, kolarstwo górskie, za opłatą: 
przejażdżki w celu obserwowania natury i zwierząt, jazda 
konna, żeglarstwo lądowe, snorkelling, pływanie na bananie; 
Anantara Spa, biblioteka, centrum konferencyjne, butik; 
organizacja wycieczek po okolicy i wesel, przygotowywanie 
prywatnych posiłków (w ramach programu Dining by Design).

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. 
na indywidualne zapytanie

Anantara Sir Bani  
Yas Island Resorts
Wyspa Sir Bani Yas, Abu Zabi
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ZEA
Hotel będący uosobieniem majestatycznego luksusu, 
zaprojektowany na wzór XVIII-wiecznych, europejskich 
pałaców. To architektoniczne arcydzieło posiada bogato 
zdobione wnętrza ze złotymi akcentami, gustownymi 
dekoracjami oraz włoskimi meblami na zamówienie. Każdy 
pokój dysponuje elegancką, marmurową łazienką oraz tarasem 
lub balkonem, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na 
okolicę. Goście mają do dyspozycji 8 ekskluzywnych barów i 
restauracji z wyśmienitymi daniami i starannie przygotowanym 
menu. Potrawy przyrządzane są na bazie wyselekcjonowanych, 
świeżych składników, pochodzących od lokalnych dostawców. 
W wolnej chwili można zrelaksować się Cinq Mondes Spa 
o pow. 3000 mkw. Oferta obejmuje zabiegi odmładzające 
i pielęgnacyjne, całodobowe centrum fitnessu, siłownię 
wyposażoną w nowoczesny sprzęt marki Technogym, jeden z 
największych, basenów krytych w Dubaju oraz indywidualne 
zajęcia jogi z wykwalifikowanym trenerem. 

Najważniejsze udogodnienia: 391 pokoi, apartamentów i willi; 
8 restauracji i barów; basen zewnętrzny, basen kryty, osobisty 
lokaj, klub dla dzieci, klub dla nastolatków, przejazd limuzyną, 
usługi konsjerża, pole golfowe, prywatna plaża, prywatne 
kino, sale konferencyjne, organizacja wesel; centrum fitnessu, 
studio jogi, sprzęt marki Technogym; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów za 1 os. w pokoju dwuosobowym
od 950 $ w niskim sezonie 
od 2230 $ w wysokim sezonie

Emerald Palace 
Kempinski Dubai  
Dubaj
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