
Luksusowe wakacje 2020
First Minute 

Daios Cove Luxury resort & viLLas



Zniżka 40% od cen oficjalnych na wszystkie rezerwacje 
z carter® potwierdzone w terminie 10.02-29.02.2020 r.

Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji na minimum  
5 noclegów w dowolnym terminie do 1.11.2020 r.!

oFerta sPecjaLna – Lato 2020:

Najważniejsze udogodnienia:
251 pokoi i apartamentów, 39 willi z prywatnymi 
basenami; 6 restauracji i barów; 2 odkryte baseny, 
klub dla dzieci, lekcje gotowania, degustacja win; spa, 
siłownia, fitness, joga i pilates; tenis, narty wodne, 
rowerki wodne, kajaki, nurkowanie.

Hotel szczycący się najbardziej prestiżową lokalizacją w północno-
wschodniej części Krety, niedaleko miejscowości Agios Nikolaos i wysepki 
Spinalonga. Położony jest w malowniczym, naturalnym amfiteatrze, który 
delikatnie opada ku prywatnej piaszczystej plaży. 
RESIDENTS’ CLUB - oferta dla gości apartamentów i willi, którzy mają m.in. 
dostęp do wszystkich hotelowych restauracji a’la carte (w tym również 
do wielokrotnie nagradzanej restauracji Ocean, słynącej ze świeżych 
owoców morza, a także urządzonego w stylu boho lokalu The Beach 
House usytuowanego bezpośrednio na plaży). Gościom clubu przysługuje 
także codziennie uzupełniany minibar z napojami bezalkoholowymi 
i alkoholami premium, pełen wachlarz koktajli (zarówno na plaży, jak 
i przy basenie), nieograniczony dostęp do deserów, shake’ów i pysznych 
lodów, 24h obsługa room service i świeżo wyciskane soki. Wszystko to 
sprawia, że Residents’ Club to coś więcej niż typowa opcja all inclusive. 
To niesamowite przeżycie kulinarne i obsługa na najwyższym poziomie.

agios nikoLaos, kreta, grecja

PrzykłaDowa Cena aLL inCLusive
za 7 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 1 990 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 3 890 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER:
GRATIS! Voucher do wykorzystania w hotelu 80 €/pokój 
lub 100 €/apartament lub willę.

Daios cove Luxury 
resort & viLLas
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TM

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:

CARTER® (Luxury Travel since 2003)
travel@carter.eu
+48 22 392 60 17

ZAZNAJ UNIKALNEGO



Zniżka 10% na wszystkie rezerwacje z carter® 

potwierdzone do 31.03.2020 r.* 
Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji na minimum  
5 noclegów w dowolnym terminie do 1.11.2020 r.!
* rezerwacje na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem

oFerta sPecjaLna – Lato 2020:

Najważniejsze udogodnienia:
8 willi i 2 budynki z apartamentami; 2 restauracje  
i 1 bar; 9 basenów, prywatna plaża; siłownia, spa: 
zabiegi, masaże, łaźnia parowa, sauny, jacuzzi, 
ekskluzywne programy Ānanti.

Jedyny 5-gwiazdkowy luksusowy kurort w Czarnogórze, oferujący 
szeroki wybór niezależnych willi. Malowniczo położony na wybrzeżu, 
w samym sercu Riwiery Budvskiej, w cichej i przytulnej zatoce Rezevici. 
Inspirowana Azją i Bliskim Wschodem esencja marki pochodzi z Nepalu, 
którego buddyjskie zasady bazują na dążeniu do pokoju i równowagi. 
Kompleks położony jest w otoczeniu pięknej dziewiczej przyrody ze 
wspaniałymi widokami i blisko ekskluzywnej prywatnej plaży hotelu. 
Luksusowe i przestronne wille i rezydencje zachęcają do udanego pobytu 
w tym uroczym miejscu. Ośrodek oferuje różne udogodnienia, w tym 
śródziemnomorską restaurację z grillem, bar, plażę z molo, klub dla dzieci, 
sporty wodne, fitness oraz siłownię z wysokiej klasy sprzętem do ćwiczeń 
i prywatnym trenerem. Spa to prawdziwa oaza spokoju i komfortu dzięki 
usługom, takim jak jak gorące baseny, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, 
gabinety zabiegowe, unikalne photo- i sono-terapie oraz ekskluzywne 
programy Ānanti.

BuDva, cZarnogóra

Ānanti resort resiDences 
& Beach cLuB

PrzykłaDowa Cena ze śniaDaniami
za 7 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 1 100 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 1 890 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER:
GRATIS! VIP pakiet powitalny, butelka lokalnego wina.
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40 minut jazdy samochodem od lotniska tivat.
Zachwycająca okolica - plaże z różowym piaskiem, krystalicznie 
czyste wody, urocze zatoczki.
spektakularny basen na klifie.
rewelacyjne aman spa (1 600 m2).

co wyróŻnia oBiekt:

cZarnogóra

aMan 
sveti steFan

Najważniejsze udogodnienia:
58 pokoi, apartamentów i domów oraz Villa 
Milocer; 3 wyśmienite restauracje i bary; siłownia 
i klub fitnessu, studio do jogi i pilatesu, wycieczki; 
Aman Spa; 2 baseny, prywatne plaże; biblioteka. 

PrzykłaDowa Cena ze śniaDaniami
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 2 070 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 2 990 € za 1 osobę w wysokim sezonie

Pełniąca niegdyś funkcję ufortyfikowanej wioski, XV-wieczna wyspa 
Świętego Stefana stanowi dziś unikatowe połączenie brukowanych alejek, 
osobliwych dziedzińców, trzech plaż o różowym piasku i niezwykłych 
widoków na morze. W skład resortu wchodzi także położona na lądzie 
Villa Milocer oraz spa. Hotel oferuje elegancko urządzone wnętrza 
z nowoczesnymi udogodnieniami, których wystrój zdominowany jest 
przez historyczną atmosferę panującą na wyspie. Na wyspie znajduje 
się sygnowana przez Aman, elegancka restauracja, serwująca kuchnię 
czarnogórską i międzynarodową. Otoczone pięknym lasem, luksusowe 
Aman Spa położone niedaleko plaży, posiada bogatą ofertę zabiegów 
oraz 24-metrowy odkryty basen z podgrzewaną wodą. Hotel oferuje także 
wycieczki takie jak rejsy po Adriatyku, zwiedzanie starego miasta w Budvie, 
czy odkrywanie uroków Zatoki Kotorskiej wpisanej na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.
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Zniżka 10% na wszystkie rezerwacje z carter® 

potwierdzone w terminie do 15.03.2020 r.* 

Promocja dotyczy wszystkich rezerwacji na minimum  
5 noclegów w dowolnym terminie 28.03-1.08.2020 r.

oFerta sPecjaLna – Lato 2020:

Najważniejsze udogodnienia:
21 restauracji i 14 barów; 11 basenów (4 dla dzieci); 
strefy atrakcji: Wonderland, Barbie™, Marvin’s Magic 
Academy, U-Club Teenagers, 23 szkoły sportowe, 
dyskoteka; tor gokartowy, kręgielnia, szeroka oferta 
sportów wodnych i lądowych; koncerty i rozrywka na 
żywo w Forte Arena; Acquaforte Thalasso & Spa.

Jedyny w swoim rodzaju kompleks hotelowy na idealne wakacje dla 
każdego. Malowniczo położony przy białych piaszczystych plażach, 
składa się z 8 eleganckich 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 
kucharzy odznaczonych gwiazdkami Michelin. Do dyspozycji gości jest 14 
barów w tym night club. Kompleks jest doskonały na rodzinne wakacje: 
na najmłodszych i nastolatków czekają pokoje i kluby tematyczne oraz 
dyskoteka, podczas gdy rodzice mogą relaksować się w strefie spa. 
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.

santa Margherita Di PuLa, sarDynia, wŁochy

Forte viLLage

PrzykłaDowa Cena ze śniaDaniami
i koLaCJami
PINETA 5* 
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym z balkonem

od 2 400 € za 1 os. w niskim sezonie
od 4 100 € za 1 os. w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER:
GRATIS! Powitalna butelka wina, wstęp do centrum spa na talasoterapię.
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• 4 sypialnie, salon, 5 łazienek.
• Widok na morze, prywatny basen.
• Piękny ogród o powierzchni 1000 m2.

viLLa aurora (365 m2)

• Luksusowy apartament, spektakularne widoki na morze.
• Dedykowany konsjerż.
• Prywatna recepcja oraz winda.

royaL suite (140 m²)

viLLa soFia (230 m2)
• 3 sypialnie, salon, 3 łazienki.
• Piętrowa willa z widokiem na morze.
• Posiada prywatny basen i ogród.

• 1 sypialnia, salon, 1 łazienka.
• Należy do zrzeszenia Leading Hotels of the World.
• Romantyczna lokalizacja, bezpośrednio od piaszczystej plaży.

caLa DeL Forte suite (108 m²)



wyPrawa 
w MĘskiM gronie

surowe oBLicZe aFryki
Afryka to nie tylko safari. Odkryj z nami inne, surowe oblicze kontynentu. Chwyć aparat i uwiecznij jedyny w swoim 
rodzaju wschód słońca, lecąc balonem nad najwyższymi wydmami świata. Zobacz księżycowy krajobraz doliny 
rzeki Swakop i rosnące tam przedziwne rośliny – welwiczje. Poczuj adrenalinę, szalejąc na quadach po piaskach 
pustyni. A co powiesz na odwiedziny w wiosce nomadycznego plemienia Himba, żyjącego w pierwotny sposób 
od setek lat? Zobaczysz też buszmeńskie malowidła naskalne oraz imponującą górę Spitzkoppe, nazywaną 
Matterhornem Afryki. A to wszystko w doborowym, męskim towarzystwie.
Namibia to synonim przygody. Unikatowe miejsca, aktywności i zapierające dech w piersiach widoki. Ale to 
również wspaniały odpoczynek - podczas naszej wyprawy, zatrzymasz się w najbardziej widowiskowo położonych 
lodge’ach. Tam delektować się będziesz szklanką ulubionego trunku, inspirującą rozmową z towarzyszami podróży 
i rozgwieżdżonym niebem południowej półkuli.

NAMIBIA, 23-30 MAJA 2020
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PLan wyPrawy:

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT 
/2 dni/
Spacer do Kanionu Sesriem, wędrówka na 
jedne z najwyższych wydm świata, przejażdżka 
off-road buggy po pustyni, kolacja pod 
gwiazdami. Lot balonem o wschodzie słońca 
i śniadanie wśród wydm. Zakwaterowanie 
w komfortowej lodge pośród piasków pustyni.

WYBRZEŻE SZKIELETOWE  /3 dni/
Podziwianie flamingów w przybrzeżnych 
basenach solankowych, spacer po kolonialnym 
mieście Swakopmund, rajd quadami po pustyni, 
wycieczka po księżycowym krajobrazie doliny 
rzeki Swakop. Przejazd fragmentem Wybrzeża 
Szkieletów, podziwianie wraku statku, wizyta 
przy ogromnej kolonii fok. Zakwaterowanie 
w eleganckim hotelu położonym nad samym 
oceanem.

DAMARALAND  /2 dni/
Wizyta w masywach górskich Brandberg 
i Spitzkoppe, podziwianie buszmeńskich 
malowideł naskalnych, wizyta w wiosce 
plemienia Himba, safari w poszukiwaniu słoni 
pustynnych. Zakwaterowanie w lodge’ach 
pośród imponujących formacji skalnych.

CENA OBEJMUJE:
- zakwaterowanie w komfortowych lodge’ach i hotelach
- wyżywienie zgodnie z programem: 7 śniadań, 7 kolacji
- realizację programu z polskim pilotem, 
  łącznie z kosztami wstępu do parków i atrakcji

CENA NIE OBEJMUJE:
- lotów Warszawa – Windhuk – Warszawa
- obowiązkowej wizy do Namibii

*potwierdzenie rezerwacji maksymalnie do 16.03.2020 r.

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT obejmuje 
najstarszą pustynię świata – Namib, liczącą sobie blisko 
80 mln lat. Jej czerwone piaski uformowały wydmy, 
sięgające ponad 300 m wysokości. Te potężne, sypkie 
góry, kryją prawdziwy skarb, jakim jest wyschnięte 
jezioro Deadvlei. Z jego gliniastego dnia, sterczą 
zasuszone pnie akacji, które rosły tam przed setkami 
lat. To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc świata. 
Okolice parku to też doskonały teren na samodzielną 
przejażdżkę off-road buggy, podczas której można 
napotkać wędrujące tu antylopy czy oryksy.

Cena (gruPa maks. 12 osób)*:
od 4 150 € za 1 os. w pokoju dwuosobowym

od 4 650 € za 1 os. w pokoju jednoosobowym

DAMARALAND – region fascynujących formacji skalnych 
oraz słoni pustynnych, zamieszkujących te ziemie. Masywy 
górskie Brandberg oraz Spitzkoppe imponują swoimi 
rozmiarami i kształtami. W Twyfelfontein podziwiać 
można pradawne malowidła naskalne Buszmenów. Wizytę 
w regionie dopełnią odwiedziny w wiosce plemienia 
Himba – nomadów, żyjących w niemal niezmieniony, 
pierwotny sposób od tysięcy lat.

WYBRZEŻE SZKIELETOWE – szeroki pas pustyni wzdłuż 
Oceanu Atlantyckiego. Surowy i niegościnny obszar mieści 
wiele zaskakujących atrakcji. Dolina rzeki Swakop zachwyca 
księżycowymi krajobrazami oraz unikatowymi roślinami, 
określanymi jako żywe skamieniałości. Na wybrzeżu, 
podziwiać można kolonie fok oraz flamingów, a także wraki 
statków, które utknęły tu na zawsze. Porządny zastrzyk 
adrenaliny zapewni z kolei rajd na quadach po wydmach.
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Zabiegi (lulur hammam experience, mystical, mandi bunga).
Masaże (azjatycki, gorącymi kamieniami, dla kobiet w ciąży).
rytuały na bazie olejków eterycznych i tradycyjnych 
malajskich ziół.
kuracja błotna z wykorzystaniem składników z wyspy.

the ritZ-carLton sPa oFeruje:

dżungli po zmierzchu, zajęcia z wytwarzania mydła 
i malowania techniką batiku, lekcje garncarstwa oraz 
pokazy tradycyjnych, lokalnych tańców. Zabiegi spa 
są oparte na starodawnych, malajskich ceremoniach 
uzdrawiających i upiększających.

Najważniejsze udogodnienia:
75 pokoi, 15 luksusowych apartamentów 
i 29 ekskluzywnych willi; 3 restauracje i 1 bar; 
3 baseny, zajęcia zapoznające z kulturą, organizacja 
prywatnych posiłków, klub dla dzieci; centrum 
fitnessu, joga, paddle boarding, tenis, kajaki; spa.

Obiekt usytuowany blisko lasu deszczowego i zachwycający położeniem 
wzdłuż wybrzeża Morza Andamańskiego. Słynie ze swojego spa na wodzie 
oraz wystroju łączącego współczesne elementy z tradycyjnymi, malajskimi 
akcentami. Zakwaterowania oferują widoki przez przeszklone ściany na 
dżunglę lub na morze. Niektóre są wyposażone w tarasy i prywatne baseny. 
W restauracji Langkawi Kitchen można spróbować dań kuchni malajskiej, 
chińskiej i indyjskiej. Chińska restauracja Hai Yan, oferuje wyborne 
potrawy ze świeżych owoców morza, natomiast Beach Grill serwuje dania 
kuchni międzynarodowej. Wspaniałym miejscem na romantyczną kolację 
lub drinka o zachodzie słońca będzie Lounge Horizon, dostępny tylko dla 
dorosłych z basenem bez krawędzi i majestatycznym widokiem na morze. 
Archipelag jest jednym z 94 uznawanych przez UNESCO geoparków. 
Wyspa słynie z malowniczych krajobrazów z wapiennymi grzbietami 
skalnymi i pokrytych lasami gór. Hotel może zorganizować różne 
atrakcje, np. wycieczki kajakami wśród lasów namorzynowych, spacery po 

wysPa Langkawi, MaLeZja

the ritZ-carLton, 
Langkawi

Cena na inDywiDuaLne zaPytanie

22 392 60 19   |    TRAVEL@CARTER.EU10



PrzykłaDowa trasa motoCykLowa:

Dzień 1. Dzień wolny w Kuala Lumpur, nocleg 
w Villa Samadhi.

Dzień 2. Podróż do chłodnego i zielonego 
regionu Cameron Highlands – goście odwiedzą 
górską stację położoną w sąsiedztwie plantacji 
herbat i truskawek. Noc spędzą w butikowym 
ośrodku urządzonym w stylu Tudorów.

Dzień 3. Zwiedzanie jaskiń Perak i Ipoh, 
przejazd do miasta z pełną uroku kolonialną 
architekturą, która przypomina XIX w. Wizyta 
w królewskim mieście Kuala Kangsar. Dalsza 
podróż prowadzi przez aleję Leggong wpisanej 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na 
wyspie Penang goście obejrzą zachód słońca, 
które zanurza się w cieśninie Malakki. Noc 
w zabytkowym butikowym hotelu.

Dzień 4. Relaks w George Town, które również 
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Warto udać się na spacer po mieście 
lub wybrać się w góry, gdzie znajduje się wiele 
plantacji owoców.

Dzień 5. Powrót na kontynent najdłuższym 
mostem południowo-wschodniej Azji i przejazd 
w kierunku wysp nad cieśniną Malakka. 
Następny punkt podróży to wyspa Pangkor 
Laut, którą Luciano Pavarotti nazwał rajem. 

Dzień 6. Przejazd przez pola ryżowe i wioski 
rybackie z przystankami w zabytkowych 
chińskich świątyniach Kuala Selangor 
i Sekinchan. Powrót do Villa Samadhi.

Malezja to federacja stanów rządzona przez króla 
i dziewięciu sułtanów, którą charakteryzują setki rajskich 
wysp i gęste tropikalne lasy opadające ku malowniczym 
wybrzeżom południa Półwyspu Malajskiego. Malezja 
to połączenie atmosfery Dalekiego Wschodu, przyrody 
pobliskiej Oceanii, futurystycznych miast takich jak Kuala 
Lumpur z niebosiężnymi wieżami Petronas Twin Towers. 
Oferujemy Państwu nietypowy sposób odkrywania 
tego przepięknego kraju podczas tygodniowych lub 10 
dniowych wypraw motocyklami typu BMW GS, podczas 
których będą Państwo mieli okazję poznać ten cudowny 
kraj robiąc to co lubicie najbardziej – podróżując 
jednośladem. Nowe motocykle ze stajni BMW sprawią, 
że bez zmęczenia pokonacie Państwo setki kilometrów. 
Doświadczeni przewodnicy pokażą Państwu najlepsze 
trasy, skąd będzie możliwość podziwiania cudownych 
widoków, a przede wszystkim, zadbają o Państwa komfort 
i bezpieczeństwo. Na trasie znajdziemy między innymi 
zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO czy przepiękne, dziewicze tereny, które zabiorą 
nas myślami daleko od cywilizacji.
Podczas wyprawy będą Państwo zakwaterowani 
w unikatowych, butikowych hotelach o wysokim 
standardzie sprzyjającym relaksowi po całym dniu jazdy. 
Oprócz wypraw motocyklowych oferujemy również 
wyprawy samochodami typu SUV.

MaLeZja MotocykLeM

Cena na inDywiDuaLne zaPytanie
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juŻ wkrótce
otwarCie



Hotel oferuje gościom bogate wnętrza, wysokiej klasy udogodnienia 
oraz nowoczesne wyposażenie. Wnętrze hotelu przypomina zaginioną 
Atlantydę i proponuje odwiedzającym rozmaite atrakcje, w tym Lost 
Chambers Aquarium zamieszkane przez 65 tys. morskich zwierząt, Dolphin 
Bay umożliwiającą pływanie z delfinami oraz Aquaventure Waterpark 
dysponujący fascynującymi zjeżdżalniami wodnymi. Atlantis the Palm 
posiada 1548 doskonale wyposażonych, obszernych pokoi. Goście mają do 
wyboru m.in. następujące apartamenty: 

Underwater Suite (165 m2)
Ten majestatyczny apartament wyposażony jest w prywatną łazienkę, 
własną windę oraz okna od podłogi aż po sufit, z których rozpościerają 
się widoki na Ambassador Lagoon. 

DuBaj, Zea

atLantis the PaLM 

Presidential Suite (220 m2) 
Ten luksusowy apartament posiada łazienkę dla 
pań i panów, prywatne biuro oraz pokój kredensowy. 
Obszerny salon zapewnia zapierające dech 
w piersiach widoki na Morze Arabskie. 

Grand Atlantis Suite (429 m2)
Apartament z 2 sypialniami, 5 słonecznymi tarasami, 
dużym lobby, przestronnym salonem i częścią jadalną 
oraz garderobą. Idealne miejsce dla dużych rodzin 
poszukujących odrobiny luksusu.

The Royal Bridge Suite (924 m2)
Oferta apartamentu obejmuje usługi prywatnych 
kucharzy i lokajów oraz wyposażenie w postaci 
16-osobowego stołu, 3 okazałych sypialni i prywatnej 
windy. Dopełnieniem są zachwycające widoki na 
Wyspy Palmowe.

Underwater Suite Royal Bridge Suite

Cena na inDywiDuaLne zaPytanie
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ekskluzywny hotel zaprojektowany przez nagradzanego Pierra 
Lissoniego (Mediolan, włochy).
najmniejszy pokój ma powierzchnię 81 m2.
400-metrowa piaszczysta plaża.
najdłuższy basen w emiratach - 85 metrów.

co wyróŻnia oBiekt:

Najważniejsze udogodnienia:
89 pokoi, apartamentów i willi; 2 restauracje 
i 3 bary; basen bez krawędzi, klub dla dzieci; golf, 
joga, medytacja, centrum fitness, jogging, kajaki, narty 
wodne; The Oberoi Spa: 7 pomieszczeń zabiegowych, 
2 hammamy, zabiegi z produktami Alqvimia.

Hotel położony wzdłuż dziewiczej plaży w rezerwacie przyrody, z lasami 
namorzynowymi zamieszkiwanymi przez flamingi. Oferuje świetną 
obsługę i wszelkie współczesne wygody. Hotelowe restauracje i bary 
są przykładami doskonałego wystroju, harmonizującego z okolicznymi 
krajobrazami. Wykwintna restauracja Vinesse serwuje potrawy z całego 
świata. Lokal przy plaży – Aquario, położony na drewnianych tarasach, 
oferuje owoce morza, pozyskiwane z wód lokalnych i międzynarodowych, 
przyrządzane w tradycyjny sposób. Sąsiadujący z nim bar jest idealnym 
miejscem do cieszenia się aperitifami i napojami w wieczorowej porze, 
którym towarzyszyć będzie przyjemna muzyka. Dostępny jest 85-metrowy 
basen bez krawędzi, z którego rozciąga się piękny widok na Zatokę 
Perską. W pobliżu znajduje się 18-dołkowe pole, Al Zorah Golf Club, 
zaprojektowane przez firmę Nicklaus Design. Goście mogą odwiedzić 
Dubaj, który jest oddalony zaledwie 30 min. drogi samochodem. The 
Oberoi Spa słynie z zabiegów na bazie naturalnych produktów Alqvimia.

aDŻMan, Zea

the oBeroi Beach resort, 
aL Zorah

PrzykłaDowa Cena ze śniaDaniami
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1 390 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 2 750 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER:
GRATIS! VIP pakiet powitalny z butelką wina, poranne zajęcia jogi.
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każda willa z prywatnym tarasem i basenem plunge pool.
rafa koralowa tuż u brzegów wyspy.
wiele sportów wodnych wliczonych w cenę.
organizacja prywatnych kolacji w pięknych sceneriach.
sun spa by esthederm, zajecia jogi, siłownia.

co wyróŻnia oBiekt:

Stanowiąca oazę spokoju maleńka wyspa, położona w mało przekształconej, 
północnej części Malediwów, mieści otwarty w 2018 roku, 5 gwiazdkowy 
resort Mövenpick. Kompleks składa się z 72 willi na wodzie, 30 wili na 
plaży oraz 3 rezydencji nad brzegiem morza. Ich delikatny, jasny wystrój 
oraz panoramiczne okna, zapewniają wspaniałe wypełnienie światłem 
i widoki na rajskie otoczenie. Każda z kategorii willi oferuje prywatny basen 
typu plunge pool, a także zapewniający intymność, osłonięty taras. Wyspa 
posiada wspaniałą plażę, o białym, pudrowym piasku, a u jej wybrzeży 
znajduje się rafa koralowa, którą podziwiać można podczas snorkelingu lub 
nurkowania. Rozkoszny relaks zapewnia natomiast Spa, oferujące wybór 
masaży, zabiegów czy zajęcia jogi. Smakosze zachwycą się owocami morza 
i innymi, serwowanymi w trzech restauracjach, wykwintnymi daniami. Warto 
dogodzić sobie także lunchem przy stoliku pośrodku laguny, a specjalną 
okazję uczcić podczas romantycznej kolacji pod gwiazdami.

wysPa kureDhivaru, atoL noonu, MaLeDiwy

MÖvenPick resort 
kureDhivaru MaLDives

Najważniejsze udogodnienia:
102 wille i 3 rezydencje; 3 restauracje; kolacje 
w plenerze; Spa; fitness; tenis; koszykówka; klub 
dla dzieci; wliczone w pobyt – snorkeling, paddle 
boarding, kajaki, windsurfing; dostępne dodatkowo – 
nurkowanie, rejsy, wędkowanie, motosporty wodne.

PrzykłaDowa Cena ze śniaDaniami
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 2 550 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 3 950 $ za 1 osobę w wysokim sezonie
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Biura w Warszawie:
ul. Hoża 50/23, Warszawa

+48 22 392 60 17
+48 502 057 769

ul. Złota 44 lok. 191, Warszawa
+48 500 799 197

Safari i egzotyczne wyprawy
+48 22 392 60 16
+48 512 145 930

www.carter.eu
travel@carter.eu

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 516920, 
na sumę gwarancyjną 7 560 000 PLN, 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.

CARTER® - co nas wyróżnia?

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

Jako eksperci doskonale wiemy, jak ważne jest dobre spędzenie wolnego czasu i jego perfekcyjne zaplanowanie. 
Jeśli nie wiesz, co podarować człowiekowi który ma wszystko – podaruj mu czas.

Poczuj na własnej skórze emocje El Classico, finału Wielkiego Szlema czy Pucharu Ryder’a. Zasmakuj adrenaliny 
podczas wyścigów Formuły 1, prowadząc Mc Larena czy Lamborghini na skutych lodem jeziorach Laponii, zaplanuj 
grę na najbardziej niedostępnym lub oryginalnym polu golfowym. Z CARTER® doświadczysz Ski-Safari, szusując 
w Alpach z Twojego prywatnego helikoptera, czy wreszcie skoku ze spadochronem nad słynną dubajską Palmą.

Zabierz rodzinę w rejs ekspedycyjny w głąb Amazonii, Alaski lub do Ziemi Ognistej. Zaproś grupę przyjaciół lub 
zaplanuj szkolenie dla swoich najlepszych managerów na pokładzie super jachtu lub katamaranu.

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

Pomyśl życzenie – wystarczy. Reszta należy do nas.

Marek Mazur, 
COO & Co-Owner Luxury Travel




