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Inny wymiar podróżowania 
z CARTER®

Czarter helikopterów, prywatnych samolotów, jachtów oraz wynajem willi.
Oferta biura CARTER® skierowana jest dla najbardziej wymagających podróżnych i osób, 
które cenią swój czas, prywatność oraz pragną zachować dystans społeczny. Specjalnie 
z myślą o wymagających Klientach stworzyliśmy autorskie programy jak: wyprawy 
helikopterowe do Skandynawii i na Bałkany oraz wycieczki Private Jet dookoła Europy.

Wynajem willi i rezydencji - Lato 2021
Oferujemy szeroki wybór luksusowych domów na wybrzeżu Chorwacji, willi w Grecji i na 
Lazurowym Wybrzeżu i zamków w Toskanii. Z kolei w Hiszpanii rekomendujemy wynajem 
hacjendy z własnym pasem startowym, wille na polach golfowych Marbelli oraz niewielką 
wyspę na wyłączność na Balearach.

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 518884, 
na sumę gwarancyjną 2 405 160,00 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.

Pomyśl życzenie - reszta należy do nas

Serdecznie zapraszamy:
ul. Hoża 50/23, Warszawa 
22 392 60 17
travel@carter.eu

ul. Złota 44 lok. 191, Warszawa
500 799 197
www.carter.eu
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Dubrownik – wille w modnym historycznym mieście

Istria – wille pośród winnic

WyNAjEM LUKSUSOWyCH WILLI 
W CHORWACjI z CARTER®

PÓŁWySEP ISTRIA, KVARNER, DALMACjA, HVAR, MAKARSKA, DUBROWNIK



Najbardziej luksusowy i najczęściej nagradzany hotel w Chorwacji.
zapierający dech w piersiach widok na Stare Miasto w Dubrowniku, 
wyspę Lokrum i Morze Adriatyckie.
Restauracja Pjerin prowadzona pod okiem szefa kuchni 
Roberta Račicia, wyróżnionego w przewodniku Michelin.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

VILLA DUBROVNIK

Najważniejsze udogodnienia:
56 pokoi i apartamentów, prywatna 
willa (3 sypialnie); restauracja, bistro i bar, 
centrum fitness, basen kryty, spa, platforma 
wypoczynkowa z leżakami przy morzu.

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Prywatny transfer z lotniska lub na lotnisko, powitalny talerz owoców 
i lokalny upominek, wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze wymedlowanie* 
oraz upgrade do wyższej kategorii pokoju*
* W zależności od dostępności.

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1100 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 2150 € za 1 osobę w wysokim sezonie

Butikowy hotel położony w najbardziej magicznym odcinku u Wybrzeża 
Dalmacji na skalistym klifie w pieszej odległości od Starego Miasta 
w Dubrowniku. To idealne miejsce dla osób szukających prywatności 
i wypoczynku w najlepszym standardzie. villa Dubrovnik należy do 
grupy „Leading Hotels of The World”. Nieskazitelne jasne wnętrza 
kontrastujące ze szmaragdowymi wodami Adriatyku nadają temu miejscu 
wyrafinowany smak. Wszystkie pokoje i apartamenty emanują eleganckim 
stylem podkreślonym drewnianymi detalami, neutralną paletą kolorów 
i nowoczesnymi meblami. Wystrój prezentuje naturalny morski klimat i jest 
połączony ze wspaniałymi widokami na starówkę w Dubrowniku i wyspę 
Lokrum. Dla osób szukających zupełnej prywatności przygotowano również 
3 sypialnianą willę zanurzoną w bujnym ogrodzie. O wyjątkowe kulinarne 
doznania zadba elegancka śródziemnomorska restauracja „Pjerin”, 
w której serwowane są przepyszne śniadania a’la carte oraz Al Fresco 
Bar Giardino specjalizująca się w kuchni śródziemnomorskiej. Wieczorem 
warto spędzić czas w barze Prosciutto & Wine z widokami na morze.

DUBROWNIK, CHORWACjA
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jeden z zaledwie ośmiu hoteli Rixos Premium na świecie.
Idealna lokalizacja - w niewielkiej odleglości od Starego Miasta.
Umi Teppanyaki - jedyna restauracja teppanyaki w Dubrowniku.
Kasyno Merit - jedyne kasyno w Dubrowniku.
Anjana Spa z jedyną grotą solną i łaźnią turecką w Dubrowniku.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Najważniejsze udogodnienia:
310 pokoi i apartamentów z widokiem na morze lub 
park; prywatna plaża; basen na świeżym powietrzu 
i kryty basen podgrzewany; basen dla dzieci; 
Rixy kids club; opiekunka do dzieci; 3 restauracje 
i 3 bary; centrum wellness; centrum nurkowania; 
imprezy z muzyką na żywo lub DJ’em; spa Anjana.

Położony kaskadowo na klifie u wybrzeży Adriatyku, ok. 2 km od 
historycznej starówki, ekskluzywny hotel sieci Rixos, oferuje spektakularne 
widoki na zatokę. Obiekt został gruntownie wyremontowany w 2020 r., 
a jego eleganckie i nowoczesne wnętrza w jasnych tonacjach to arcydzieło 
renomowanej projektantki wnętrz, Iny Rinderknecht. Znakomicie 
odnajdą się tutaj osoby lubiące poszaleć, ponieważ w miesiącach letnich 
organizowane są liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, a także imprezy 
z muzyką na żywo lub DJ’em. Hotel dedykowany jest również dla rodzin, 
ponieważ dysponuje m.in. zewnętrznym basenem dla dzieci. Sztuczna 
drewniana plaża z basenem i leżakami zapewnia bezpośrednie zejście 
do krystalicznie czystej wody. Luksusowe spa Anjana posiada największą 
w Dubrowniku strefę wellness z podgrzewanym basenem wewnętrznym, 
jacuzzi, hammamem, saunami, grotą solną i tzw. Ice room’em. W bogatej 
ofercie masaży i zabiegów wykorzystywane są olejki produkowane 
w jednej z najstarszych na świecie aptek - Mala braća.

DUBROWNIK, DALMACjA POŁUDNIOWA, CHORWACjA

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Powitalna butelka wina oraz talerz owoców.

RIxOS PREMIUM DUBROVNIK

doSTĘPnoŚĆ I cena 
na IndywIdUaLne zaPyTanIe
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Capri Beauty Farm – szyte na miarę profesjonalne programy 
żywieniowe, lecznicze, wellness oraz spa.
Prywatne transfery helikopterem z lotnisk w Rzymie i Neapolu.
Ekskluzywny Il Riccio Beach Club położony na klifie przy 
słynnej Blue Grotto z bezpośrednim zejściem do wody.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Capri Palace Jumeirah to wyjątkowo luksusowy hotel we Włoszech, 
który wyróżnia się zamiłowaniem do sztuki współczesnej. Przez lata były 
właściciel hotelu stworzył niepowtarzalną kolekcję dzieł - The White 
Museum, a jego pasję widać także w wystroju apartamentów. Część z nich 
zadedykowano gwiazdom kina i artystom z ich twórczością na czele, a część 
urządzono w tzw. stylu Capritouch – biało-niebieskie wnętrza w duchu 
śródziemnomorskim. Wiele apartamentów posiada także prywatne baseny 
oraz tarasy z zachwycającym widokiem na Zatokę Neapolitańską i wyspę 
Ischia, zapewniając idealne miejsce na wymarzone wakacje we Włoszech. 
Capri Palace Jumeirah należy do zrzeszenia The Leading Hotels of the 
World oraz Traveller Made Partner co zapewnia najwyższą jakość usług. 
Znajdują się w nim trzy wyśmienite restauracje: L’Olivo, która została 
wyróżniona dwoma gwiazdkami przewodnika Michelin, Il Riccio i Bistrot 
Ragù. Obiekt został wielokrotnie nagrodzony jako jeden z najlepszych 
hoteli we Włoszech i Europie, a także za luksusowe spa i światowej klasy 
centrum medyczne Capri Beauty Farm.

WySPA CAPRI, KAMPANIA, WŁOCHy

CAPRI PALACE jUMEIRAH

Najważniejsze udogodnienia:
68 pokoi i apartamentów; 3 restauracje 
i 2 bary; beach club z zejściem do morza; basen 
na świeżym powietrzu; hotelowa kolekcja dzieł sztuki 
współczesnej The White Museum; Capri Beauty Farm; 
strefa fitness; prywatne transfery helikopterem.

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 4 noclegi w pokoju dwuosobowym

od 930 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 1280 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Powitalne musujące wino i przekąski, 2x aperitif „Sunset Welcome” 
w Il Riccio Sea Lounge lub w barze degli Artisti Terrace*.
* Dotyczy pobytu w apartamentach (nie dotyczy pobytu w Junior Suite).
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Nagrodzony jako najbardziej prywatny luksusowy ośrodek 
nadmorski w Europie i najlepszy hotel w Grecji.
Prywatne wycieczki łodzią motorową i jachtem.
Kameralna, prywatna piaszczysta plaża.
Przez całą dobę można zamawiać posiłki do swojej willi. 

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Najważniejsze udogodnienia:
9 światowej klasy willi; 2 restauracje na powietrzu, 
2 bary, prywatne spa nad wodą, klub dla dzieci, plac zabaw, 
bezpłatne sporty wodne, siłownia, trener personalny, joga 
na wodą, tenis, jazda konna, jazda na rowerze, w pobliżu 
park wodny i mini-golf, kamerdyner i konsjerż.  

Luksusowy hotel położony jest północno-wschodniej części Zakintos, 
w odległości zaledwie 12 km od lotniska. Butikowy Porto Zante villas 
& Spa został uznany za 1 z 14 najlepszych hoteli dla rodzin z dziećmi 
przez magazyn Condé Nast Traveller, a w 2018 r. za 1 z 20 najlepszych 
w Europie. Hotel zapewnia najwyższą prywatność i wykwalifikowaną, 
spersonalizowaną obsługę. Projekt i koncepcja resortu umożliwia gościom 
odpoczynek w odosobnieniu, co w obecnych czasach jest dużą zaletą. Można 
stąd popłynąć do słynnej plaży Navagio lub do Błękitnych Grot. Luksusowe 
wille światowej klasy o powierzchni od 180 m2 do 1500 m2 znajdują się na 
piaszczystej plaży i są wyposażone w podgrzewane baseny. Niektóre mają 
oddzielną, prywatną część plaży. Na terenie hotelu znajduje się również kids 
club, najnowocześniejsza siłownia oraz szereg wyjątkowych udogodnień. 
Spa znajduje się nad samą wodą i oferuje kompleksowe zabiegi na 
naturalnych produktach greckiej marki Apivit. Zabiegi mogą odbywać się 
także w willach. Porto Zante będzie idealnym miejscem na romantyczny 
wyjazd we dwoje oraz na wspaniałe wakacje dla rodzin z dziećmi.

TRAGAKI, zAKINTOS

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Prywatny transfer z/na lotnisko, pakiet powitalny vIP (butelka szampana, 
przekąski, lokalne owoce), 50 min. zabieg spa, 2 aktywności dla dzieci 
podczas pobytu (m.in. jazda konna, dzień w aquaparku, sporty wodne).

PORTO zANTE VILLAS & SPA

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 7 noclegów w willi z prywatnym basenem

od 13 800 € w niskim sezonie (max. 4 osoby)
od 15 900 € w wysokim sezonie (max. 4 osoby)

22 392 60 19   |    TRAvEL@CARTER.EU8



• Tuż przy plaży Elia, w pobliżu miasta Mykonos.
• Luksusowe spa, znakomite restauracje, doskonały bar.
• Komfortowe pokoje i apartamenty z jacuzzi lub basenem.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 2550 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

• Butikowy hotel tylko dla dorosłych.
• 18 doskonale urządzonych apartamentów.
• Basen bez krawędzi, taras, znakomita restauracja.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1700 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

Plaża Elia, Mykonos, Grecja Mykonos (miasto), Mykonos, Grecja
MyCONIAN IMPERIAL RESORT MyCONIAN NAIA

• Przestronne pokoje i apartamenty z jacuzzi.
• Centrum handlowe, baseny, spa, centrum fitness.
• Wyjątkowe doświadczenia kulinarne.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1790 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

• Luksusowy hotel o nowoczesnym wystroju.
• Pokoje i apartamenty z jacuzzi lub basenem.
• Taras słoneczny z basenem, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1700 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

Plaża Elia, Mykonos, Grecja

Mykonos (miasto), Mykonos, Grecja

ROyAL MyCONIAN RESORT

MyCONIAN KyMA

• Wymarzony dla par i nowożeńców.
• Apartamenty i wille z prywatnymi basenami i jacuzzi.
• Basen bez krawędzi, siłownia, spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1790 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

Plaża Elia, Mykonos, Grecja
MyCONIAN UTOPIA RESORT

• Położony przy plaży na południowym wybrzeżu wyspy.
• Apartamenty z jacuzzi lub basenem.
• Ekskluzywne spa z basenami do talasoterapii.

Przykładowa cena ze śniadaniami
7 noclegów od 1490 € / 1 os. w apartamencie 2-os.

Platys Gialos, Mykonos, Grecja
MyCONIAN AMBASSADOR



Butikowy elegancki hotel z wyborną kuchnią kreteńską.
Prywatne wille z basenem, spersonalizowane usługi.
Możliwe prywatne transfery VIP helikopterem.
Ekscytujące wieczory tematyczne (jazzowe i fortepianowe, 
z greckimi przysmakami i tańcami).

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Najważniejsze udogodnienia:
2 restauracje à la carte i 2 bary; wypożyczalnia łodzi, 
plac zabaw, kluby dla dzieci, prywatny klub plażowy 
(10 min. drogi od hotelu); sporty wodne; pole golfowe 
(40 min. od hotelu) Elixir Spa Gallery.

Wielokrotnie nagradzany hotel, członek zrzeszenia Small Luxury 
Hotels of the World. Zarządzana przez rodzinę Elounda Gulf villas 
oferuje gościom rzadką kombinację udogodnień i usług oraz ciepłą, ale 
ekskluzywną atmosferę prywatnego domu. Wille posiadają zapierające 
dech w piersiach widoki na Zatokę Mirabello. Polecamy zakwaterowanie 
w urządzonej w dekadenckim stylu willi Royal Spa oraz ekskluzywnej 
willi Elounda Seafront o doskonałej lokalizacji przy plaży (10 min. 
jazdy samochodem od hotelu). Obie posiadają 4 eleganckie sypialnie, 
przestronne tarasy z prywatnym basenem oraz oferują spersonalizowane 
usługi na najwyższym poziomie. Wykwalifikowani szefowie kuchni 
używają lokalnych składników, aby przygotować niezapomniane dania 
kuchni greckiej. Masaże i zabiegi spa mogą odbywać się w hotelowym spa 
lub w willach gości. Hotel organizuje także rejsy do zacisznych zatoczek, 
olśniewających plaż i niezamieszkanych wysp, a miłośnicy golfa mogą 
odwiedzić Crete Golf Club z 18-dołkowym polem golfowym.

ELOUNDA, KRETA, GRECjA

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Prywatny rejs statkiem na wyspę Spinalonga.

ELOUNDA GULF VILLAS

Royal Spa Pool villa (350 m2, max 8 osób)

Elounda Seafront villa (250 m2, dla max 8 osób)

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 3190 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 3950 € za 1 osobę w wysokim sezonie
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Hotel tylko dla dorosłych bezpośrednio przy plaży.
Wyjątkowe Elixir Spa.
Odznaczony wieloma nagrodami, w tym jako najlepszy hotel 
z opcją all inclusive na Cyprze.
Kulinarna różnorodność w 4 restauracjach i 3 barach.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Luksusowy hotel położony na drugim końcu pasa hotelowego Poseidonos 
Avenue w Kato Pafos na Cyprze. Znajduje się w zachodniej części wyspy, 
zaledwie 10 minut jazdy samochodem lub 45 minut spacerem wzdłuż 
nadmorskiej promenady do portu w Pafos. Spotkacie się tutaj z tętniącymi 
życiem tawernami na nabrzeżu, sklepami z pamiątkami i Parkiem 
Archeologicznym z rzymskimi mozaikami, który został wpisany na listę 
UNESCO. Grobowce Królów, kolejny klejnot UNESCO, znajduje się zaledwie 
7 km. od hotelu. Piękna plaża, przestronne wnętrza i okazałe apartamenty - 
niektóre z prywatnym basenem - nadają ton temu luksusowemu butikowemu 
hotelowi. Jak sama nazwa wskazuje, ten stylowy hotel składa się wyłącznie 
z apartamentów. Asimina to ośrodek tylko dla dorosłych gości, położony 
w spokojnych subtropikalnych ogrodach porośniętych palmami. Asimina ma 
wszystkie atuty luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu, a jednocześnie 
udaje mu się doskonale utrzymać bezpretensjonalny klimat.

PAFOS, CyPR

CONSTANTINOU BROS 
ASIMINA SUITE HOTEL

Najważniejsze udogodnienia:
111 apartamentów, niektóre z basenem i jacuzzi, 
4 restauracje i 3 bary, 2 połączone ze sobą baseny na 
świeżym powietrzu, 2 kryte baseny, spa, łaźnia parowa, 
sauna fińska, siłownia, korty tenisowe, prywatna plaża.

Przykładowa cena 
ze ŚnIadanIaMI I koLacJaMI
za 7 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 950 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 1200 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Prywatne zakwaterowanie vIP, powitalna butelka wina oraz świeże owoce, 
bezpłatne korzystanie z sauny i łaźni parowej.
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Hotel położony na terenie rezerwatu biosfery UNESCO.
Największe na świecie wille nad wodą (Water Retreat) 
z 1 (585 m2) i 2 (857 m2) sypialniami - każda ze zjeżdżalnią wodną.
Warsztaty dmuchania szkła.
Unikalny plac zabaw dla dzieci.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Najważniejsze udogodnienia:
71 willi, w tym 8 na wodzie, 9 restauracji, 2 bary, 
sklep z czekoladą, lodziarnia z ponad 60 smakami 
lodów, pralnia, wycieczki po lasach tropikalnych, 
prywatne zajęcia dla dzieci, spa, ogród, kino, 
obserwatorium gwiazd, sporty wodne, seabob, tenis, 
snorkeling z mantami.

Soneva Fushi znajduje się na wyspie Kunfunadhoo, 30 min. hydroplanem 
z międzynarodowego lotniska w Malé. Ten luksusowy hotel położony 
jest na dziewiczej wyspie, która przypomina naturalny plac zabaw. Jej 
charakterystycznym elementem są malownicze lasy tropikalne oraz 
długie odcinki rajskich plaż. Jest do idealne miejsce na wakacje dla 
całej rodziny. Ośrodek oferuje liczne opcje zakwaterowania, usytuowane 
zarówno w północnej, jak i południowej części wyspy. Pierwsza z nich 
stanowi istny raj dla miłośników nurkowania, druga natomiast zapewnia 
doskonałe warunki do błogiego wypoczynku. Jedną z najwspanialszych 
form zakwaterowania jest villa 37 z 11-metrową wieżą widokową, z której 
można podziwiać rozgwieżdżone niebo. Dopełnieniem wspaniałego 
jedzenia w hotelowych restauracjach są wysokiej jakości wina – hotel 
posiada własną piwniczkę, w której przechowywanych jest ponad 200 
rodzajów tego trunku. Wisienką na torcie są rejsy o zachodzie słońca, 
podczas których można poobserwować żyjące w pobliskich wodach delfiny.

WySPA KUNFUNADHOO, ATOL BAA, MALEDIWy

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Rejs statkiem o zachodzie słońca dla 2 osób (Sunset Dolphin Cruise).

SONEVA FUSHI

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 5280 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 8350 $ za 1 osobę w wysokim sezonie
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Przestronne luksusowe wille, niektóre posiadają 
zjeżdżalnialnie wodne.
Możliwość wzięcia udziału w odbudowie koralowców.
zdobywca wielu prestiżowych nagród. 
Organizacja pikników w stylu Robinsona Crusoe.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Ekskluzywny hotel Soneva Jani znajduje się na wyspie Medhufaru na 
atolu Noonu na Malediwach, 40 min. lotu hydroplanem z lotniska w Malé. 
Inspirowany pochodzącym z sanskrytu słowem oznaczającym „mądrość”, 
luksusowy Soneva Jani oferuje kolekcję ekskluzywnych willi usytuowanych 
nad laguną o krystalicznie czystej wodzie, pośród plaż i bujnej, tropikalnej 
roślinności. Każda willa nawodna posiada bezpośredni dostęp do laguny, 
basen i rozsuwany dach w głównej sypialni, umożliwiający gościom 
podziwianie rozgwieżdżonego nieba, a wiele z nich ma zjeżdżalnie 
prowadzące z tarasu wprost do laguny. Goście w Soneva Jani mogą 
wybierać spośród wielu kulinarnych przygód, takich jak kameralny posiłek 
nad laguną, piknik w stylu Robinsona Crusoe lub lunch w organicznym 
ogrodzie, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Mogą także 
spędzić czas bardziej aktywnie, uprawiając sporty wodne i nurkując. 
Soneva Jani oferuje ponadto wiele wycieczek po okolicy, w tym rejsy 
w poszukiwaniu delfinów i wyprawy rowerowe.

WySPA MEDHUFARU, ATOL NOONU, MALEDIWy

SONEVA jANI

Najważniejsze udogodnienia:
24 wille na wodzie (chapter 1) 
i 27 willi na wodzie (chapter 2), 13 restauracji 
i barów, lodziarnia, sklep z czekoladą, kino plenerowe, 
plac zabaw dla dzieci, rejsy w poszukiwaniu delfinów, 
lekcje gotowania, siłownia, joga, centrum nurkowania, 
kort tenisowy, sporty wodne, rowery.

Przykładowa cena ze ŚnIadanIaMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 10 100 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 14 490 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
1x 60-minutowy pobyt w Soneva Spa i skorzystanie z wybranego menu dla 2 osób.
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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 HOTEL:

Najważniejsze udogodnienia:
105 willi; 5 restauracji i barów; basen bez krawędzi, 
kort tenisowy, centrum fitnessu, boisko wielofunkcyjne, 
siatkówka, sporty wodne, centrum nurkowe PADI, 
snurkowanie, rafa koralowa, windsurfing, kajakarstwo, 
wakeboarding, joga, Sun Spa, klub dla dzieci.

MÖVENPICK RESORT 
KUREDHIVARU MALDIVES

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

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
vIP pakiet powitalny: wino musujące oraz owoce tropikalne, 
czekoladowa godzina Mӧvenpick (codziennie).

Ekskluzywny hotel malowniczo położony na atolu Noonu, znajdujący 
się zaledwie 45 min. na północ od międzynarodowego lotniska w Malé.  
Krystalicznie czyste wody i kolorowe rafy okalają prywatną wyspę, pokrytą 
bujną tropikalną zielenią, tworząc prawdziwy raj. Hotel oferuje luksusowe 
i wyjątkowo przestrzenne wille (od 140m²) z basenami, większość ulokowana 
jest tuż nad powierzchnią oceanu, a pozostałe wzdłuż piaszczystej plaży, 
gwarantując prywatność i ciszę. Hotelowe restauracje, mające swój unikatowy 
styl, są prawdziwą świątynią dla podniebienia. Nowoczesna restauracja 
Bodumas z 360-stopniowym widokiem na ocean i plaże specjalizuje się 
w daniach z ryb i owocach morza, a restauracja Latitude 5.5 jest najlepszym 
miejscem do podziwiania pięknych zachodów słońca przy hiszpańskich tapas 
i lampce szampana. Tropikalne spa zaprasza na relaksujące zabiegi i masaże 
w oparciu o najwyższej klasy naturalne składniki, pozwalające na odnowę 
ducha i ciała. Ten luksusowy resort jest idealnym wyborem na romantyczne 
wakacje we dwoje, podróż poślubną lub luksusowe wczasy z dziećmi.

WySPA KUREDHIVARU, ATOL NOONU, MALEDIWy
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Idealna lokalizacja dla śmiałego odkrywcy.
zaciszny taras i basen z panoramicznym widokiem na 
Himalaje (w tym 3 szczyty powyżej 8000 m n.p.m.).
Codzienne sesje medytacji i jogi.
Lodge jest czynna od września do połowy czerwca.

CO WyRÓŻNIA HOTEL:

Spokojna przystań w wyjątkowej lokalizacji, położona kilkaset metrów 
ponad malowniczą doliną, ze spektakularnym widokiem na Himalaje.  
Tiger Mountain Pokhara Lodge jest partnerem prestiżowego zrzeszenia 
Traveller Made oraz członkiem azjatyckiej grupy Secret Retreats, która 
tworzy kolekcję unikatowych miejsc i doświadczeń. Ponadto zdobył wiele 
nagród, wśród których warto wymienić m.in. PATA Heritage and Culture 
Gold Award lub Ecotourism Award magazynu Condé Nast Traveler. Ta 
butikowa lodge przypomina malutką nepalską wioskę będącym idealnym 
miejscem na luksusowy wypoczynek w górach, w malowniczej scenerii, 
z dala od tłumów i miejskiego zgiełku. Budynki powstały z ręcznie 
ciętego kamienia, a komfortowe pokoje z prywatną werandą wyposażono 
w ręcznie robione drewniane meble, ręcznie tkane tybetańskie dywany 
i oryginalne dzieła sztuki. Dookoła mnóstwo zieleni, zapierające dech 
w piersiach widoki i kojące poczucie harmonii. Czy można wyobrazić sobie 
piękniejsze miejsce na wyjazd do Nepalu?

TIGER MOUNTAIN POKHARA LODGE

Najważniejsze udogodnienia:
19 pokoi z własną werandą; 
basen na świeżym powietrzu; wycieczki 
krajoznawcze, trekking, paralotniarstwo, 
obserwacje ptaków z przewodnikiem; zajęcia 
jogi i medytacji; lecznicze masaże ajurwedyjskie 
i shiatsu; pełne wyżywienie; bar i taras.

DOLINA POKHARA, KASKI, NEPAL

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie, transfer z/na lotnisko, 
powitalna butelka domowego wina.

Przykładowa cena 
ze ŚnIadanIaMI, oBIadaMI I koLacJaMI
za 4 noclegi w bungalowie dwuosobowym

od 1150 $ za 1 osobę
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Serdecznie zapraszamy:
ul. Hoża 50/23, Warszawa 

22 392 60 17 
502 057 769

Showroom:
ul. Złota 44 lok. 191, Warszawa 

500 799 197

Safari i egzotyczne wyprawy
22 392 60 16 
512 145 930

www.carter.eu travel@carter.eu

GOLDEN GALAPAGOS CRUISES

ekSkLUzywny reJS 
Po wySPach GaLaPaGoS

WySPy GALAPAGOS, EKWADOR
Archipelag słynie z bycia domem dla licznych gatunków endemicznych fauny 
i flory oraz znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rejs 
katamaranem to idealny sposób na zwiedzanie Wysp Galapagos, ponieważ 
nie tylko umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi 
wyspami, lecz także gwarantuje ekskluzywny wypoczynek na morzu. Na 
pokładzie eleganckich i stabilnych katamaranów Endemic, Elite i Ocean 
Spray znajdują się przestronne apartamenty z panoramicznym widokiem 
na ocean oraz własnym balkonem, a także tarasy z leżakami i komfortowe 
strefy relaksu. Rejsy organizowane są na 7, 5, 4 lub 3 noce w różne 
części archipelagu, w zależności od wybranej długości pobytu i rodzaju 
katamaranu. Cena rejsu zawiera śniadania, lunche i kolacje oraz napoje 
bezalkoholowe i soki, a także transfery lotniskowe, fascynujące wyprawy 
ekspedycyjne po wyspach oraz anglojęzycznego przewodnika.

Najważniejsze udogodnienia:
apartamenty z prywatnym balkonem i widokiem na ocean; strefy relaksu 
z leżakami; sky lounge z jacuzzi; dining areas; bar na górnym pokładzie; 
pełne wyżywienie; kajaki z transparentnym dnem, kombinezony piankowe, 
Stand-Up paddle boarding, lornetka ekspedycyjna, wycieczki krajoznawcze. 
Za dodatkową opłatą sprzęt do snorkelingu i nurkowania.

doSTĘPnoŚĆ I cena na IndywIdUaLne zaPyTanIe

REZERWUJĄC Z BIUREM CARTER® OTRZYMASZ:
Powitalną butelka wina.
Preferencyjne stawki na hotele przed i po rejsie.
Przewodnik o Ekwadorze.


