
EDYCJA SPECJALNA - PODRÓŻE DLA KOBIET

INDIANA JONES 
JEST KOBIETĄ

EDYCJA SPECJALNA - PODRÓŻE DLA KOBIET

INDIANA JONES 
JEST KOBIETĄ

Carter-forbes-cover-only-first.indd   1 17/09/2019   08:04:17



INDIANA JONES 
JEST KOBIETĄ

ZIMBABWE I ZAMBIA, 4-12 MARCA 2020

WYPRAWY TYLKO DLA KOBIET

Marzysz o niezwykłej przygodzie w sercu Czarnego Lądu? Chciałabyś stanąć oko w oko z lwem, tropić nosorożce 
i podziwiać długą szyję żyrafy? A może śnisz o rejsie po rzece Zambezi w promieniach zachodzącego słońca 
i locie helikopterem nad wodospadami Wiktorii? A wieczorem chciałabyś po prostu odpocząć pod atramentowym 
niebem w luksusowym hotelu lub ekskluzywnej lodge z lampką wina w ręku w towarzystwie wspaniałych kobiet? 
Jeśli tak – to ten wyjazd przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie. 

Zimbabwe i Zambia to jeszcze mało odkryty, afrykański klejnot - dzięki temu przyroda tutaj jest wyjątkowo 
nietknięta ludzką ręką. Nasza trasa wiedzie poprzez parki narodowe i wyżyny Zimbabwe, aż do wspaniałych 
wodospadów Wiktorii po stronie Zambii. 
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PLAN WYPRAWY:

JOHANNESBURG, RPA /1 dzień/
Powitalna kolacja

WZGÓRZA MATOPO, ZIMBABWE /2 dni/
Tropienie nosorożców oraz trekking na 
Wzgórza Matopo, wyjątkowe spotkanie 
z lokalnymi kobietami, zwiedzanie jaskiń.  
Komfortowe zakwaterowanie w unikalnej 
lodge położonej malowniczo między głazami.

PARK NARODOWY HWANGE, ZIMBABWE 
/2 dni/
Safari 2x dziennie (ranne i popołudniowe): 
piesze lub samochodami 4x4. Zakwaterowanie 
w kameralnej lodge z rodzinną atmosferą, 
usytuowanej bezpośrednio przy wodopoju. 

PARK NARODOWY WODOSPADÓW 
WIKTORII, ZAMBIA /3 dni/
Lot helikopterem nad wodospadami, rejs 
o zachodzie słońca po rzece Zambezi, poranne 
safari samochodami 4x4. Zakwaterowanie 
w luksusowym hotelu w stylu kolonialnym 
położony bezpośrednio nad rzeką, przy 
wodospadach Wiktorii.

CENA OBEJMUJE:
- zakwaterowanie w 5* hotelach i luksusowych lodgach na 

terenie Parków Narodowych i prywatnych Rezerwatów,
- wyżywienie All inclusive podczas safari, 2 posiłki podczas 

pobytu nad wodospadami Wiktorii,
- safari 2 x dziennie w lodgach; prywatne transfery
- opiekę pilota polskojęzycznego

CENA NIE OBEJMUJE:
- lotu w klasie ekonomicznej lub biznes – zajmiemy się 

rezerwacją dogodnego lotu.

CENA (grupa max 12 osób):
6 450 $ w pokoju dwuosobowym
6 950 $ w pokoju jednoosobowym

DODATKOWO możliwe indywidualne przedłużenie programu o relaks 
na Mauritiusie, rajskie plaże w Mozambiku lub winnice w Kapsztadzie 
lub cokolwiek innego, o czym zamarzysz.

WZGÓRZA MATOPO (UNESCO) miejsce, gdzie od 
zawsze kultura i przyroda spierają się ze sobą i walczą 
o władzę, w najstarszym i najmniejszym parku narodowym 
w Zimbabwe. Wzgórza mają swoją mistyczną aurę i uważane 
są za święte od tysięcy lat, z setkami jaskiń wypełnionych 
pięknymi naściennymi malowidłami. Krajobraz składa się 
z granitowych formacji o niezwykłych kształtach. Matopo to 
również dom dla najbardziej zagrożonego zwierzęcia Afryki - 
jedno z nielicznych miejsc, gdzie spotkać możemy nosorożce.

PARK NARODOWY HWANGE to największy rezerwat 
dzikiej przyrody w Zimbabwe, który powierzchnią dorównuje 
Belgii. Ogromne przestrzenie i różnorodność fauny (busz, 
bagna, mokradła, stepy) sprawiają, że Park uznawany jest 
za prawdziwy skarb Afryki. Ilość zwierząt jest tu imponująca 
- co chwilę słychać pomruki lwów, ryki hipopotamów, 
nawoływanie zebr czy trąbienie słoni, których w parku żyje 
ponad 60 000 osobników!

WODOSPADY WIKTORII na rzece Zambezi, na granicy 
Zimbabwe i Zambii, to jeden z największych cudów natury 
naszej planety. Połączenie piękna i siły, które widać i słychać 
z odległości kilometra.

3  CARTER.EU  |  22 392 60 19   |    TRAVEL@CARTER.EU



AJURWEDA, RÓŻOWE 
RIKSZE I PAŁAC MAHARADŻY

INDIE, 1-12 LUTEGO 2020

WYPRAWY TYLKO DLA KOBIET

Chciałabyś poczuć magiczne Indie wszystkimi zmysłami i zatopić się w niewyobrażalnej feerii smaków, kolorów 
i dźwięków hinduskiego świata? Marzysz, by spróbować asan pod okiem prawdziwego Jogina oraz poczuć 
uzdrawiającą moc ajurwedycznych zabiegów w najlepszym wydaniu? A może poznać tajniki hinduskiej kuchni 
podczas warsztatów gotowania, a wieczorem poczuć się jak w bajce podczas nocy w pałacu Maharadży? Masz 
ochotę podziwiać Tadż Mahal o wschodzie słońca i przejechać się różową rikszą? To zapraszamy! 

Indii nie trzeba przedstawiać. Nasza wyprawa została zaplanowana tak, by sprostać wysokim wymaganiom 
kobiet - to idealna mieszanka luksusu, historii, prawdziwego lokalnego życia i odpoczynku.  
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PLAN WYPRAWY:

NEW DELHI /2 dni/
Zwiedzanie Świątyni Sikhów, Bramy Miasta, 
Grobowca Humajuna, odkrywanie kontrastów 
pomiędzy nowoczesnością, a historią tego 
największego miasta. 

AGRA /2 dni/
Wizyty w fundacjach służących poprawie 
losu skrzywdzonych kobiet, zwiedzanie 
Tadż Mahal, relaks podczas ajurwedycznych 
zabiegów.

DŻAJPUR /3 dni/
Nocleg w Pałacu Maharadży, sesje jogi, 
wycieczka różowymi rikszami, warsztaty 
gotowania hinduskiej kuchni, uroczysta kolacja 
połączona z pokazem „Światło i dźwięk”.

WARANASI /2 dni/
Rejs o wschodzie słońca po rzece Ganges, 
ceremonia światła – Aarti, lekcje jogi pod 
okiem wykwalifi kowanej trenerki.

NEW DELHI /1 dzień/
Wizyta w teatrze Kingdom of Dreams, który 
jest mieszanką indyjskiej kultury, sztuki 
scenicznej i muzyki.

CENA NIE OBEJMUJE:
- bezpośredniego przelotu na trasie 
 Warszawa – New Delhi – Warszawa (2640 PLN/1 os.),
- obowiązkowej E-visy do Indii.

CENA (grupa max 12 osób)*:
5 250 $ w pokoju dwuosobowym
6 250 $ w pokoju jednoosobowym

NEW DELHI aglomeracja w której mieszka ok. 22 mln. 
ludzi o różnych wyznaniach. Jest domem dla Hindusów, 
Muzułmanów, Sikhów, Tybetańczyków, jak również dla 
Chrześcijan. Miasto kontrastów, historii, architektury, tradycji 
i nowoczesności, pamiętające czasy sprzed 2000 lat. 

AGRA miasto rozsławione przez przepiękne Tadż Mahal, 
które zostało wzniesione przez Szan Dżahana w dowód 
miłości do zmarłej Żony. 

WARANASI miasto świętej rzeki Ganges, gdzie tysiące 
pielgrzymów przybywa do tego mistycznego miasta na 
ghaty w celu ablucji czyli rytualnego obmycia w świętej 
rzece. Jest to również jedno z najstarszych miast świata, 
zamieszkiwanych nieprzerwalnie od ponad 3000 lat.

CENA OBEJMUJE:
- zakwaterowanie w 5* hotelach i w Pałacu Maharadży,
- wyżywienie zgodnie z programem: 10 śniadań, 8 obiadów, 

10 kolacji,
- realizację programu z polskim pilotem łącznie z biletami 

wstępu. DŻAJPUR stolica Radżastanu założona w XVII w., której 
historia sięga nieco wcześniej, a to za sprawą znajdującego 
się przepięknego Amber Fortu na Wzgórzach. Dżajpur 
znane również jako Różowe Miasto, bo zostało tak nazwane 
ze względu na kolor fasad budynków na Starym Mieście. 
Odwiedzanie licznie przez turystów a to za sprawą licznych 
zabytków, przepięknych pałaców Maharadży i wcześniej 
wspomnianego fortu.

* Potwierdzenie rezerwacji maksymalnie do 15.11.2019 r.
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największy na świecie basen do terapii z wodą morską
saunę i łaźnię parową, centrum relaksacyjne
51 gabinetów zabiegowych, 2 wille spa położone na skałach
autorskie zabiegi: AYANA Fusion, 7 Chakra Dhara, 
masaż lawą wulkaniczną

THERMES MARINS BALI SPA OFERUJE:

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
ZA 7 NOCLEGÓW

od 2 350 $ w niskim sezonie
od 2 890 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w willi dwuosobowej

Najważniejsze udogodnienia: 
78 willi; 19 restauracji; autobus kursujący między 
atrakcjami oferowanymi przez hotele; prywatna plaża, 
12 basenów, Wi-Fi; pole golfowe, centrum fi tnessu, 
aerobik, joga, 2 korty tenisowe; Thermes Marins Bali 
uznane jako najlepsze spa w Indonezji w 2016 r.

Jeden z najbardziej luksusowych hoteli na Bali, wielokrotnie nagradzany przez 
Forbes Travel Guide, Conde Nast Traveler, Travel + Leisure i CNN. Jako jedyny 
resort na Bali zintegrowany z hotelem Rimba, AYANA oferuje rozbudowaną 
bazę turystyczną. Korzystać tu można z wielu atrakcji i udogodnień takich jak 
12 basenów, pole golfowe, zajęcia jogi i medytacji, warsztaty tworzenia perfum, 
czy warsztaty kulinarne. Goście mogą zobaczyć pokaz tradycyjnego tańca Kecak 
podczas kolacji pod gołym niebem w Kampoeng Bali lub rozpocząć swój dzień 
od joggingu po leśnym terenie należącym do resortu. Znajdują się tu 3 rosorty 
oferujące 697 pokoi i apartamentów oraz 78 willi z basenami, rozmieszczonych 
wzdłuż 1,3-km wybrzeża oraz wiele wyjątkowych restauracji, kawiarni i barów, 
które serwują dania z różnych zakątków świata. W hotelowym spa, goście mogą 
skorzystać z jedynego na Bali oraz największego na świecie basenu Aquatonic oraz 
zabiegów wśród natury lub w willach położonych na skałach, otoczonych morzem.

JIMBARAN, BALI, INDONEZJA

THE VILLAS 
AT AYANA RESORT
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5 pokoi zabiegowych
masaże: Waecicu, Shiatsu, balijski
zabiegi: Island Heritage, Bajawa Coffe Treatment, kolagenowy
tradycyjny egipski, chiński i indyjski masaż stóp
specjalny pokój dla par z wanną

SPA AT AYANA OFERUJE:

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
ZA 7 NOCLEGÓW

od 1 290 $ w niskim sezonie
od 1 650 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w apartamencie dwuosobowym

Najważniejsze udogodnienia:
205 pokoi i apratamentów; 8 restauracji i barów; 
3 baseny; studio fi tness, jacht, 4 motorówki, nurkowanie, 
spacery po dnie morza, snorkelling, kajaki, piesze 
wędrówki; spa z szeroką ofertą masaży i zabiegów.

AYANA Komodo Resort, pozostawia niezwykłe wrażenia, ze względu na 
zachwycające krajobrazy i różnorodną faunę i fl orę morską. Bioróżnorodność, 
bliskość Parku Narodowego Komodo, raf koralowych oraz dziewiczych plaż czynią 
to miejsce wyjątkowym. Wyspa ta jest domem dla niezwykłych istot, jakimi są 
Warany z Komodo, dzięki czemu goście mogą obserwować je w naturalnym 
środowisku. Jedyny 5-gwiazdkowy hotel w Labuan z prywatnym 216-metrowym 
molo, z którego podziwiać można krystalicznie czyste wody Morza Flores, na 
Oceanie Spokojnym. Wyjątkowa restauracja, zlokalizowana na szczycie klifu 
zachęca do spróbowania świeżych owoców moża wprost z lokalnych zasobów. 
Można skosztować również azjatyckich specjałów i autentycznej kuchni japońskiej. 
Rejs imponującym 9-cio sypialnianym luksusowym jachtem “AYANA Lako di’a”, 
urządzony w unikalnym stylu zapewni romantyczny nastrój. Goście mogą 
odwiedzić tajemnicze jaskienie Labuan Bajo’ i zaznać osobliwego życia wyspy. 

LABUAN BAJO, INDONEZJA

AYANA KOMODO RESORT, 
WAECICU BEACH
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Najważniejsze udogodnienia: 
26 domków i rezydencji; 3 restauracje i 2 bary; basen, 
usługi kamerdynera, Wi-Fi, możliwość organizacji 
prywatnych posiłków, kino na świeżym powietrzu; The 
Solasta Spa, siłownia, snorkelling.

Doskonały wybór dla osób pragnących zobaczyć jedyny na Malediwach 
światowy rezerwat biosfery UNESCO. Hotel posiada własną rafę na skraju 
laguny, ale można również odwiedzić słynną zatokę Hanifaru, którą zamieszkują 
rekiny wielorybie i manty. Okoliczne wody sprzyjają uprawianiu snorkellingu 
i niemotorowych sportów. Domki i rezydencje są położone przy plaży lub 
wzniesione ponad wodą, posiadają wydzieloną część dzienną, sypialnię, 
prywatny taras z leżakami i duży basen. Wystrój pomieszczeń opiera się głównie 
na kolorowych tkaninach i naturalnych materiałach. Ponad laguną wzniesiono 
restaurację, która serwuje specjały śródziemnomorskie i bliskowschodnie, 
przyrządzane zgodnie z życzeniem gości. Restauracja Ocaso zachwyca 
natomiast pysznymi potrawami japońskimi, meksykańskimi i peruwiańskimi, 
w tym daniami w stylu teppan-yaki przyrządzanymi przy plaży. Spa oferuje 
terapie alternatywne i zabiegi dostosowane do życzeń gości.

WYSPA THILADHOO, ATOL BAA, MALEDIWY

THE NAUTILUS 
MALDIVES

3 pokoje zabiegowe i 2 pomieszczenia relaksacyjne
zabiegi na bazie produktów Maison Caulieres i Omorovicza
terapie alternatywne, refleksologia, Yoga Pavillion
masaże tajskie uciskowe, zabiegi na stopy, okłady Poultice
leczenie kregosłupa kamieniami wulkanicznymi

THE SOLASTA SPA OFERUJE:

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI 
ZA 7 NOCLEGÓW*

od 9 290 $ w niskim sezonie
od 11 290 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w dwuosobowej willi

* Transfer hydroplanem w cenie.
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zabiegi z użyciem produktów Elemis, TheraNaka i Coola
masaże: ajurwedyjski Abhyanga, afrykański TheraNaka
kąpiele w mleku, masaże gorącymi kamieniami
rytuał Shiradhara (olejowy masaż czoła, tzw. „trzeciego oka”)
pawilon do jogi na wodzie

THE SERENITY SPA OFERUJE:

Najważniejsze udogodnienia: 
47 willi i 3 rezydencje; 5 restauracji i barów; basen bez 
krawędzi; siłownia, stand-up-paddle boarding, kajaki, 
katamaran, nurkowanie, snorkelling; The Serenity Spa.

5-gwiazdkowy prywatny resort, zlokalizowany na małej tropikalnej wyspie, 
otoczony rafą koralową, w wyjątkowej lokalizacji Rezerwatu Biosfery UNESCO. 
Wille i rezydencje ze spektakularnymi widokami umiejscowionymi pośród palm 
tworzą idealne miejsce dla par, chcących zaznać relaksu i cieszyć się całkowitą 
prywatnością. Goście odwiedzający Zatokę Hanifaru w sezonie, mają okazję 
zobaczyć największe na świecie ławice mant lub udać się na poszukiwanie 
rekinów wielorybich. Restauracje serwują wyszukane, autentyczne posiłki 
w nietypowych okolicznościach przyrody, blisko plaży lub na łódce, znajdującej 
się w lagunie, inspirowanej Malediwskim Szlakiem Przyprawowym. Na 
pokładzie atrakcją będzie obserwacja życia podwodnego przez przezroczystą 
szklaną podłogę. Unikalnym doświadczeniem będzie grill na plaży, z którego 
można skosztować świeżych lokalnych ryb i owoców morza przy lampce wina 
z hotelowej piwniczki. 

WYSPA MILAIDHOO, ATOL BAA, MALEDIWY

MILAIDHOO ISLAND 
MALDIVES 

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI 
ZA 7 NOCLEGÓW*

od 6 890 $ w niskim sezonie
od 7 450 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w dwuosobowej willi

* Transfer hydroplanem w cenie.
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głęboka analiza skóry systemem SkinVisionTM technology
tradycyjne terapie uzdrawiające Majów
zabiegi z wykorzystaniem różnych temperatur oraz z algami
masaże (azjatycki, szwedzki, gorącymi kamieniami)
aromatyczna łaźnia parowa

NIZUC SPA OFERUJE: 

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
ZA 7 NOCLEGÓW

od 1 900 $ w niskim sezonie
od 3 350 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w apartamencie dwuosobowym

Najważniejsze udogodnienia: 
274 apartamenty i prywatne wille; 6 restauracji i 4 bary; 
basen, basen dla dorosłych, muzyka na żywo, wycieczki 
z przewodnikiem, lekcje przygotowywania sushi, klub dla 
dzieci; joga, fi tness, kajaki, tenis, snorkelling; Nizuc Spa 
by ESPA.

Hotel wielokrotnie nagradzany jako jeden z najlepszych obiektów w regionie, 
m.in. przez magazyny „Condé Nast Traveler” i „Travel + Leisure”. Goście mogą 
nie tylko odpocząć na fantastycznej plaży, ale wybrać się z przewodnikiem na 
wycieczkę do miasta Chichén Itzá, zanurkować wśród raf Morza Karaibskiego 
lub zwiedzić stanowiska archeologiczne regionu, m.in. Tulum. Miłośnicy natury 
mogą wybrać się w głąb dżungli do lokalnego rezerwatu przyrody, gdzie 
występują piękne jaskinie. Apartamenty i wille są rozproszone po posiadłości 
o pow. ponad 11 ha. Wiele z nich posiada baseny, tarasy i jest otoczonych 
tropikalnymi ogrodami. Restauracje klasy światowej serwują potrawy 
meksykańskie, azjatyckie, śródziemnomorskie i peruwiańskie. Można skorzystać 
z oferty kilku barów, a także z klubu cygarowego, który poleca szeroki wybór 
karaibskich rumów. W spa dostępna jest m.in. hydroterapia i  zabiegi oparte 
o całkowicie naturalne produkty marki ESPA.

CANCÚN, MEKSYK

NIZUC 
RESORT & SPA
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zwycięzca World Luxury Spa Award 2018 
40 pokoi zabiegowych, basen do floatingu
zabiegi na twarz: z witaminą C, O2 Excel, Diamond Life 
masaże: effleurage, gorącymi kamieniami, wulkaniczny, 
hinduski, Lomi Lomi, neuroaromatyczny, dla kobiet w ciąży

SE SPA OFERUJE:

PRZYKŁADOWA CENA ALL INCLUSIVE 
ZA 7 NOCLEGÓW

od 3 990 $ w niskim sezonie
od 4 990 $ w wysokim sezonie

za 1 os. w apartamencie dwuosobowym

Najważniejsze udogodnienia: 
539 apartamentów; 8 restauracji i 6 barów; basen bez 
krawędzi, oddzielne kluby dla dzieci i nastolatków, 
Wi-Fi, usługi konsjerża, wynajem samochodów; centrum 
fi tnessu, niemotorowe sporty wodne; Se Spa. 

Resort jest malowniczo położony w miejscu, połączenia półwyspu Jukatan 
z Morzem Karaibskim, w pobliżu miasta Playa del Carmen, pozostałości po 
cywilizacji Majów w Tulum (50 min. od obiektu) i Chichen Itzá, jednego z 7 cudów 
świata z listy światowego dziedzictwa UNESCO (3 godz.). W meksykańskiej 
kulturze, dziedzictwie i historii można się zanurzyć podczas odwiedzin w parku 
tematycznym Xcaret. Apartamenty udekorowano meksykańskimi dziełami 
sztuki. Dostępne są 3 podstawowe kategorie pokoi: Zen (dobry wybór dla osób 
szukających wyciszenia), Ambassador (doskonała opcja dla rodzin) i Grand Class 
(idealna na romantyczne wakacje). Rodziny są kwaterowane blisko klubów dla 
dzieci i nastolatków, a apartamenty z kategorii Zen są otoczone przez dżunglę. 
Restauracje podają potrawy francuskie, azjatyckie i włoskie, a także regionalne 
specjały. Spa znalazło się na liście 30 najbardziej luksusowych na świecie wg 
„Forbesa” i zachwyca wyborem odnawiających zabiegów i rytuałów holistycznych.

PLAYA DEL CARMEN, RIVIERA MAYA, MEKSYK

GRAND VELAS 
RIVIERA MAYA
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O CARTER®

Wiemy, jak niezwykle ważne jest dobre spędzenie 
wolnego czasu. Jesteśmy po to, by Twój wolny czas był 
idealny.

Jesteśmy największym i najstarszym biurem turystyki 
luksusowej w Polsce. Od 2003 roku (pod marką Luxury 
Travel) dostarczamy podróżniczych wrażeń - projektując, 
planując i rezerwując krótsze i dłuższe wyjazdy - skrojone 
dokładnie tak, by odpowiadały indywidualnym potrzebom 
najbardziej wymagających Klientów. 

Nieważne, czy wolisz rodzinne wakacje na australijskiej 
farmie, wspólny posiłek z rodziną królewską Ubud na Bali, 
czy ekskluzywny rejs na szlaku Mumbaj-Singapur. A może 
pragniesz poczuć emocje podczas premiery na Broadway, 
fi nału Wielkiego Szlema czy Pucharu Ryder’a? A może 
marzysz o romantycznym ślubie na seszelskiej plaży lub 
urodzinach w kasynie w Monte Carlo?

Jakkolwiek wyobrażasz sobie swoją idealną podróż - 
jesteśmy po to, by spełniać́ Twoje podróżnicze marzenia.

Pomyśl życzenie – wystarczy. Reszta należy do nas.

Luxury Travel Management Sp. z o.o., właściciel marki CARTER 
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.

Ceny zamieszczone w niniejszym katalogu są orientacyjne, nie 
stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie z przyczyn 
niezależnych od Luxury Travel. W celu otrzymania oferty prosimy o 
kontakt z biurem.

Witaj,

Podróże to jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą możemy sobie podarować - świat jest tak cudownie różnorodny. 
Każdy może go odbierać na swój własny sposób. Ja pragnę Cię zaprosić do odkrywania świata autentycznego, 
niezadeptanego przez turystów i w swojej najpiękniejszej odsłonie. Chcę Ci pokazać, że prawdziwy luksus to 
nie tylko elegancko urządzone apartamenty pełne nowoczesnej technologii – ale to przede wyjątkowi ludzie, 
unikalna atmosfera, miejsca znane tylko nielicznym i doświadczenia, jedyne w swoim rodzaju. 

Niniejszą edycję katalogu dedykujemy najwspanialszym podróżnikom - kobietom. „Ladies Club by Carter” to seria 
autorskich wyjazdów stworzonych przez kobiety specjalnie dla kobiet. Każda propozycja została opracowana 
z najwyższą starannością na podstawie naszych osobistych podróży i wizyt, by mieć pewność, że proponujemy 
miejsca wyjątkowe. To wyjazdy, które są idealną okazją, żeby odpocząć. Od pracy, od potrzeby kontroli, od dzieci, od 
obowiązków, od pędzącej codzienności. To czas na zwolnienie tempa, głęboki oddech, nawiązanie nowych więzi, 
poznanie swoich historii, wspólną radość i śmiech. 

Zapraszam Cię - podaruj sobie luksus czasu tylko dla siebie i wyrusz z nami w wyjątkową podróż, 

Diana Carter, 
Prezes Zarządu Luxury Travel


