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Inny wymiar podróżowania 
z CaRTeR®

Czarter helikopterów, prywatnych samolotów oraz jachtów.
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 takie jak: wyprawy 
helikopterowe do Skandynawii i na Bałkany oraz wycieczki prywatnym odrzutowcem 
dookoła Europy.

Wynajem willi i rezydencji - Lato 2022
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 520796, 
na sumę gwarancyjną 2 800 000,00 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.

Pomyśl życzenie - reszta należy do nas

Serdecznie zapraszamy:
ul. Hoża 50/23, Warszawa 
22 392 60 17, 502 057 769
travel@carter.eu

ul. Złota 44 lok. 191, Warszawa
500 799 197
Darmowy parking dla klientów CARTER®
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PRywaTne wysPy oRaZ wynajem 
nIezwykłych wIllI I rezydencjI

Baleary

Luksusowa willa na Santorini

Algarve, Portugalia - wille przy plaży

Prywatna willa na greckiej wyspie Mykonos

Prywatna wyspa dla 10 osób, okolice Ibizy

Włochy – Sardynia i Amalfi
Gorąco polecamy wynajem wspaniałych posiadłości na 
Wybrzeżu Amalfi i Capri oraz na Sardynii, zarówno na północy 
wyspy jak i na południu. Dodatkowo rekomendujemy czarter 
jachtu lub ekskluzywnego katamaranu z kapitanem oraz 
obsługą; będzie to perfekcyjny wakacyjny duet w stylu „La 
Dolce vita”.

Prywatne wyspy dla 10-12 osób - Baleary
Nie da się ukryć, że jest to idealna opcja wakacyjna  
dla najbardziej wymagających i zamożnych podróżnych. Totalna 
prywatność, spektakularna sceneria i turkusowe wody Morza 
Śródziemnego, obmywające brzegi Twojej własnej prywatnej 
wyspy u wybrzeży hiszpańskiej Ibizy, a to wszystko zaledwie 3 
godziny lotu z Polski. 

Hiszpańskie hacjendy z własnym pasem startowym
Czy nie mielibyście ochoty na kilka tygodni zostać właścicielem 
1000-hektarowej luksusowej posiadłości na południu Hiszpanii 
i wylądować tam własnym samolotem? Na terenie hacjendy 
można urządzać wycieczki safari, polowanie na kuropatwy, 
pokazy flamenco, degustacje win i lokalnych produktów.

Luksusowe wille z obsługą hotelową 
i lądowiskiem dla helikopterów
To, co wyróżnia kolekcje willi w CARTER®, to wyjątkowo 
spektakularne lokalizacje, spersonalizowana obsługa oraz 
dbałość o szczegóły. Podczas osobistych podróży nasi specjaliści 
dokonują selekcji najlepszych obiektów, by te sprostały 
najbardziej wymagającym Klientom. Kryteria wyboru domów 
są bardzo wysokie, do portfolio biura trafiają tylko niektóre.

Wynajem butikowych hoteli na wyłączność
Dla osób poszukujących maksimum prywatności i ceniących 
dystans społeczny gorąco polecamy wynajem na wyłączność 
niewielkich obiektów hotelowych. Urocza włoska Toskania, 
francuska Prowansja, a może piękny butikowy hotel w winnicy 
w południowoafrykańskim miasteczku Franschhoek? Wybór 
należy do Was, my negocjujemy stawki!

Więcej informacji i rezerwacja: travel@carter.eu
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warszawa* - caprI - Maroko - porto 
- wyspy owcze - IslandIa - petersburg - warszawa*

PieRwsZy Taki PRogRam! 
13 dnI odrzutowceM wokół europy

Czy można wyobrazić sobie wygodniejszy i bardziej nietuzinkowy sposób zwiedzania niż podróż odrzutowcem?  
Przedpołudnie spędzić z filiżanką cappuccino na włoskiej wyspie Capri, a wieczór na wypoczynku w luksusowym 
hotelu na wybrzeżu Maroka; spacerować po deptaku starego miasta w Porto, a za kilka chwil podziwiać 
surowy krajobraz Wysp Owczych, z ogromnymi klifami, wodospadami i zielonymi pastwiskami. Z przyjemnością 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów i zapraszamy do wzięcia udziału 
w jednej z naszych podniebnych wypraw. Łączymy w nich niebanalne kierunki, komfortową podróż luksusowym 
samolotem, moc wrażeń przewidzianych w programie oraz pobyt w najwyższej klasy luksusowych hotelach, 
nierzadko stanowiących atrakcję samą w sobie. Zapraszamy na pokład!

 * Możliwość wylotu oraz powrotu na dowolne lotnisko w Polsce. Zespół pałacowo-parkowy Peterhof, St. Petersburg, Rosja

Luksusowy hotel Blue Lagoon w Islandii
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PAKIET OBEJMUJE:
- luksusowe noclegi w pokojach 1- lub 2-osobowych 

z wyżywieniem;
- loty luksusowym odrzutowcem (Falcon 900ex, Challenger 

604, Challenger 850, Gulfstream 450, Global Express);
- najwyższej jakości obsługę na ziemi i w powietrzu;
- atrakcje i zwiedzanie zaplanowane w programie;
- ubezpieczenie podróżne.

Perełki Hotelarstwa
Warto zatrzymać się na włoskiej wyspie Capri, w hotelu 
Caesar Augustus, gdzie warunki, zgodnie z nazwą, są iście 
cesarskie, oraz w Porto, w hotelu The Yeatman, z którego 
można podziwiać stare miasto z charakterystycznym 
bulwarem nad rzeką Duero. Na Islandii zapraszamy do 
Blue Lagoon, wyjątkowego hotelu-spa położonego przy 
gorących źródłach będących jednym ze światowych 
cudów natury. W Sankt Petersburgu natomiast 
proponujemy urządzony po królewsku Four Seasons.

Szafirowe wody Morza Tyrreńskiego podziwiać będziemy 
na Capri, niewielkiej włoskiej wyspie, od wielu lat 
stanowiącej ulubione miejsce wypoczynku światowej 
sławy artystów. Z Włoch udamy się do Północnego 
Maroka, gdzie piaszczyste plaże oblewają ciepłe 
wody Morza Śródziemnego. Urokliwą starówkę Porto 
podziwiać będziemy z pokładu statku w czasie rejsu 
rzeką Duero. W drodze na daleką północ zatrzymamy 
się na Wyspach Owczych, gdzie mieszka dwa razy mniej 
ludzi niż owiec. Dalej Islandia, Wyspa Lodu i Ognia, gdzie 
w czasie białych nocy można zażywać relaksacyjnych 
kąpieli w gorących źródłach, spacerować po lodowcu 
i stokach aktywnych wulkanów. Podróż zakończymy 
w pełnym przepychu i historii Petersburgu, którego 
dumę stanowią kolorowe cerkwie, eleganckie deptaki 
oraz muzea mieszczące dzieła największych artystów 
minionych epok. 

Coś więcej niż Pierwsza Klasa
Falcon 900ex, Challenger 850 czy Gulfstream 450? 
Zajmij miejsce w wygodnym fotelu i rozkoszuj się 
podróżą godną gwiazdy filmowej. Na pokładzie naszych 
samolotów nie zabraknie apetycznych przekąsek oraz 
najwyższej klasy alkoholi. W końcu nie od dziś wiadomo, 
że podróż najlepiej smakuje w doborowym towarzystwie 
i ze szklanką ulubionego trunku w dłoni. 

Zwiedzanie ze smakiem i stylem
Kolacja w modnej restauracji nad Atlantykiem, spacer 
po lodowcu na Islandii, odkrywanie tajemnic urokliwego 
Niebieskiego Miasta w Maroku i zwiedzanie Ermitażu, 
wyjątkowej galerii sztuki stanowiącej wizytówkę 
byłej rosyjskiej stolicy. Ponoć od przybytku głowa nie 
boli, dlatego nasze autorskie programy wypełnione 
są doświadczeniami, obok których nie sposób przejść 
obojętnie. 

Banyan Tree Tamouda Bay, Maroko Wodospad na Wyspach Owczych

podczas nIespełna dwutygodnIowej podróży 
Pokonamy 10 000 kilometrów, odwiedZimy dwa kontynenty, 
a także kIlkukrotnIe zMIenIMy strefę klIMatyczną I czasową.

TerMIn: LIPIeC 2022, 
GruPA do 15 uczeStnikóW.

cenA nA indYWiduALne zAPYtAnie
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• elegancki, nowocześnie urządzony camp nad rzeką Luangwa
• dedykowany dla najmłodszych odkrywców safari i idealnie 

przystosowany dla rodzin

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w pawilonie dwuosobowym od 2250 $ za 2 os.

park narodowy południowej luangwy, zambia
Time+Tide ChinZombo

• wielokrotnie nagradzany prywatny dom nad rzeką Zambezi
• piętrowa nieruchomość z 4 sypialniami, zachwycającymi 
 widokami i najwyższą jakością usług

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w domu czteroosobowym od 3190 $ za 4 os.

park narodowy dolnej zambezi, zambia
Time+Tide Chongwe house

safarI z carter®
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• lodge prowadzona przez rodzinę od 3 pokoleń
• przestronne i eleganckie wille wkomponowane w granitowe 

skały Wzgórz Matopo przypominające jaskinie

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w pokoju dwuosobowym od 1190 $ za 2 os.

• butikowy hotel z ponadczasowym designem
• najlepsze miejsce na obserwacje wielorybów w RPA 
 i nurkowanie w klatce z rekinami

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w pokoju dwuosobowym od 990 $ za 2 os.

park narodowy Matopo, zimbabwe hermanus, RPa
aMalInda lodge

• najbardziej luksusowa wyspa tropikalna na świecie otoczona 
rafą koralową, rezerwacja tylko na wyłączność

• dedykowana dla osób szukających pełnej prywatności

cenA WYnAjmu PrYWAtnej WYSPY nA WłASność 
nA indYWiduALne zAPYtAnie

• jedna z najbardziej ekskluzywnych prywatnych wysp świata
• unikalny i najbardziej luksusowy koncept w Madagaskarze
• tylko 14 willi na wyspie, każda ma co najmniej 450m2

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w willi dwuosobowej od 5950 $ za 2 os.

wyspa Thanda, Tanzania

prywatna wyspa nosy anko, Madagaskar

thanda Island

• jedna z najbardziej luksusowych lodgy w Afryce
• dedykowana dla najbardziej wymagających klientów vIP
• najlepsze miejsce do obserwacji Wielkiej Piątki

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w apartamencie dwuosobowym od 2150 $ za 2 os.

park narodowy krugera, rpa
royal Malewane

• położna nad rzeką Zambezi, 40 km od Wodospadów victorii
• designerskie wnętrza inspirowane są tutejszą sztuką
• rejsy po Zambezi o zachodzie słońca z butelką szampana

Przykładowa cena All Inclusive
1 nocleg w apartamencie dwuosobowym od 1650 $ za 2 os.

prywatny rezerwat Matetsi, zimbabwe
MatetsI VIctorIa falls

biRkenhead house Time+Tide miavana



najważniejsze udogodnienia:
123 ekskluzywne pokoje, apartamenty i wille; 
4 restauracje i bary; 6 basenów; prywatna piaszczysta 
plaża z leżakami; atrakcje dla najmłodszych Gości: klub 
dla dzieci KidsOnly i klub dla nastolatków One Tribe; 
spa, fitness, jogging, tenis, sporty wodne; 
przystań z miejscem na 238 łodzi.

Za wyjątkowością hotelu One&Only Portonovi w Czarnogórze opowiada 
się fakt, że jest to pierwszy obiekt turystyczny tej ekskluzywnej marki 
w Europie. Znajdujący się nieco ponad 30 km od lotniska w Dubrowniku, 
luksusowy hotel położony jest w malowniczym miejscu, gdzie góry 
wyłaniają się wprost z wody i w którym można podziwiać niezrównane 
widoki na lśniący Adriatyk. Portonovi jest pierwszym One&Only, który 
oferuje ekskluzywny koncept Chenot Espace, polegający na detoksykacji 
i transformacji całego organizmu w oparciu o renomowaną metodę 
Chenot®. Znajdziemy tu dostosowane indywidualnie programy, pionierskie 
metody oraz zabiegi dla wzmocnienia witalności i optymalnego zdrowia 
gości przez cały rok. Hotel mocno podkreśla przywiązanie do natury 
i lokalnych materiałów. Połączenie kamieni, współczesnej europejskiej 
elegancji i palety barw Czarnogóry daje niesamowity efekt pełni luksusu 
i wyjątkowości tego miejsca. Niezwykły i ekskluzywny One&Only Portonovi 
to idealne miejsce na wakacje dla rodzin szukających atrakcji oraz dla par, 
które nastawione są na romantyczne chwile we dwoje. 

ZaToka koToRska, CZaRnogóRa

one&only portonoVI

Przykładowa cena 
ze śniadaniami i koLacJami
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1850 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 5390 € za 1 osobę w wysokim sezonie

Pierwszy hotel marki one&only w europie.
Imponujące widoki z hotelu i jego okolic.
piaszczysta plaża oblana turkusowymi wodami adriatyku.
każdy pokój i apartament posiada elegancki kominek.
wybrane luksusowe wille idealne dla rodzin z dziećmi.

co wyróżnIa hotel:

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
voucher o wartości 100$ do wykorzystania podczas pobytu. 
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sIx senses kaplankaya

najważniejsze udogodnienia:
141 pokoi i 150 willi; 3 restauracje 
i 3 bary, posiłki w wybranych miejscach 
(m.in. na plaży lub w willi); baseny, fitness, 
Six Senses Spa; sporty wodne i lądowe; 
klub dla dzieci; organizacja wycieczek po okolicy.

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
voucher o wartości 100$ do wykorzystania podczas pobytu. 
vIP pakiet powitalny z butelką wina i owocami.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w apartamencie typu Junior

od 1950 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 4500 € za 1 osobę w wysokim sezonie

Hotel tonący w zieleni dzikich drzew oliwnych i cyprysów zapewni gościom 
niezapomniane wakacje. Podczas wypoczynku warto poznać atrakcje 
regionu, m.in. pozostałości dwóch z 7 cudów starożytnego świata, czyli 
Świątyni Artemidy w Efezie i Mauzoleum w Halikarnasie. Nowocześnie 
urządzony hotel znajduje się na północ od znanego kurortu Bodrum i oferuje 
luksusowe zakwaterowanie z łazienkami wykończonymi marmurem. 
Przez weneckie okna w pokojach można podziwiać piękne widoki Morza 
Egejskiego. Filozofia hotelu opiera się na praktykach zgodnych z przyrodą. 
Mają one na celu odnalezienie siebie i połączenie się z naturą dzięki 
niezwykłym, tradycyjnym rytuałom, a także nowoczesnym technikom. 
Gościom polecamy wycieczki wybrzeżem półwyspu z malowniczymi 
wioskami i marinami. Warto odwiedzić zamek w Bodrum, a także zgłębić 
sekrety Morza Egejskiego podczas romantycznych rejsów lub wypraw 
nurkowych (np. do wraku samolotu lub statku). Słynne spa oferuje bogatą 
infrastrukturę i szeroki wybór zabiegów, m.in. masaże tajskie, wodną terapię 
Watsu oraz oczyszczające zabiegi na bazie tureckiego błota rasul.

bodRum, TuRCja

łatwy dojazd zarówno z lotniska, jak i z centrum miasta.
trzy prywatne piaszczyste plaże.
jeden z największych wellness i spa w europie (10 000 m2).
prywatne rezydencje z basenami od 3 do 7 sypialni.
prywatne lądowisko dla helikopterów.

co wyróżnIa hotel:
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najważniejsze udogodnienia:
152 pokoje, apartamenty i wille; 5 restauracji i 2 bary; 
2 baseny; prywatna plaża; spa, joga, siłownia; tenis, 
sporty wodne; wieczorki tematyczne.

Kreta zachwyca historią, architekturą i krajobrazami. W pobliżu tętniącego 
życiem miasta Hersonissos w kwietniu 2018 r. otwarto hotel, który zajmuje 
spore tereny przy zatoce, a tym samym ujmuje widokiem na morze. Zaledwie 
30 km dalej położone jest zabytkowe miasto Heraklion, gdzie znajduje 
się jedno z najważniejszych europejskich muzeów archeologicznych. 
Hotel Abaton oferuje bardzo luksusowe zakwaterowanie – apartamenty 
o wyższym standardzie oraz wille wyposażone w prywatne baseny. 
Polecamy szczególnie pobyt w zachwycającej Dream villa Beachfront 
oraz wyjątkowej Royal villa, znajdujących się tuż przy plaży. Każda willa 
posiada przestronne, eleganckie wnętrza, a także bogato wyposażony taras 
z podgrzewanym basenem. Restauracje z fantastyczną panoramą na morze 
serwują m.in. pyszne dania greckie i kreteńskie. Elemis Spa oferuje wybór 
rewitalizujących i oczyszczających zabiegów zaprojektowanych w oparciu 
o wiedzę nt. fizjologii ludzkiego ciała. W pobliżu znajduje się ponadto klub 
golfowy Crete Golf Club.

heRsonissos, kReTa, gReCja

abaton Island resort & spa

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Podwyższenie kategorii pokoju*, vIP pakiet powitalny, voucher 
do spa 100 $ (na pokój)**, prywatny transfer z/na lotnisko**/***.
Godzinny rejs prywatną łodzią Riva Iseo.
* W zależności od dostępności, ** Pobyt na minimum 3 noce. 
*** Dla Gości Dream Villa lub Royal Villa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 1280 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 1850 € za 1 osobę w wysokim sezonie

lokalizacja przy samej plaży.
artystyczny design, łatwy dostęp do centrum hersonissos.
dwukrotnie nagrodzony wow steak house.
buddha-bar na plaży; wycieczki helikopterem i jachtem.

co wyróżnIa hotel:
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porto zante VIllas & spa

najważniejsze udogodnienia:
9 światowej klasy willi, 
usługi kamerdynera; 2 restauracje na świeżym 
powietrzu i 2 bary, muzyka na żywo w nocy; 
prywatne spa nad wodą, kids club, plac zabaw, 
bezpłatne sporty wodne, siłownia, trener 
personalny, joga nad wodą, tenis, jazda konna, 
jazda na rowerze, w pobliżu park wodny i mini-golf, 
prywatne wycieczki łodzią lub jachtem.

Ultraluksusowy hotel położony w północno-wschodniej części Zakintos, 
w odległości zaledwie 12 km od lotniska. Wielokrotnie nagradzany 
butikowy Porto Zante, uznany został za wiodący ośrodek willowy w Europie 
podczas rozdania nagród World Travel Awards 2020 oraz doceniony jako 
1 z 14 najlepszych hoteli dla rodzin z dziećmi wg. magazynu Condé Nast. 
Zapewnia najwyższą prywatność oraz 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 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. Hotel oferuje szereg udogodnień, m.in. klub dla dzieci 
i siłownię. Spa 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, gReCja

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

prywatne wycieczki łodzią motorową i jachtem.
kameralna, prywatna piaszczysta plaża.
przez całą dobę można zamawiać posiłki do swojej willi.
jeden z 34 ultraluksusowych hoteli na świecie wg Virtuoso 2022.
jeden z 9 najbardziej prywatnych hoteli plażowych na świecie.

co wyróżnIa hotel:

doStĘPność i cenA 
nA indYWiduALne zAPYtAnie
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najważniejsze udogodnienia:
1548 pokoi i apartamentów, w tym Signature Suites:  
Underwater Suite (165 m2), Presidential Suite (220 m2), 
Grand Atlantis Suite (429 m2), The Bridge Suite (924 m2);
29 różnych punktów gastronomicznych; 
luksusowe ShuiQi Spa, joga, centrum fitnessu, 
strefa odnowy biologicznej; sporty wodne, 
dostęp do parków wodnych; salon gier, butiki; 
kids club, ogromna ilość atrakcji zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Aby w pełni poczuć niesamowity klimat Dubaju, miasta, które nigdy nie śpi, 
warto zatrzymać się w unikatowym hotelu Atlantis The Palm. Usytuowany 
jest on na szczycie Palmy Jumeirah, tuż przy fantastycznej plaży, a z jego 
okien rozpościerają się niezapomniane widoki na panoramę Dubaju 
oraz Morze Arabskie. Atlantis the Palm to przede wszystkim feeria barw, 
zdobień, dodatków i bogactwo wykonania, które jak magnes przyciąga 
wszystkich miłośników przepychu. W hotelowej ofercie uwzględniono 
przede wszystkim potrzeby rodzin z dziećmi, śmiało można powiedzieć, 
że jest to jeden z najsłynniejszych hoteli rodzinnych w Dubaju i jeden 
z najciekawszych na świecie. Na najmłodszych czeka tu nieskończona ilość 
atrakcji, takich jak np.: Little Pirates Playground, klub dla dzieci, strefa 
The Zone dla nastolatków. Zachwycającym elementem wyposażenia jest 
także akwarium The Lost Chambers zamieszkane przez 65 tys. zwierząt. 
Warto wspomnieć również o fantastycznym parku wodnym Aquaventure, 
który doskonale pomaga ochłodzić się w gorące dubajskie dni i zapewnia 
wspaniałą zabawę zarówno dzieciom jak i dorosłym.

dubaj, ZjednoCZone emiRaTy aRabskie

atlantIs, the palM

ogromny wybór restauracji i barów - 29 lokali.
restauracja słynnego szefa kuchni, gordona ramseya.
nieograniczony dostęp do aquaventure – największego parku 
wodnego na świecie.
zatoka z delfinami; 1,4 km prywatnej plaży.

co wyróżnIa hotel:

doStĘPność, cenA 
orAz SPecjALne BeneFitY
nA indYWiduALne zAPYtAnie
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otwarcie ZIMA 2022

a world Beyond



bliska odległość od centrum handlowego dubai Marina.
hotel przystosowany dla rodzin z dziećmi.
bujne ogrody tropikalne.
zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci.
prywatna piaszczyta plaża.

co wyróżnIa hotel:

najważniejsze udogodnienia:
446 pokoi i apartamentów, 14 restauracji i barów, 
5 basenów w tym 1 bez krawędzi, 3 sale konferencyjne, 
sala balowa, plaża, bogato wyposażony kids club 
w stylu dżungli, tenis, squash, centrum fitnessu, spa, 
organizacja przyjęć.

Habtoor Grand Beach and Spa Resort, Autograph Collection cieszy się 
świetną lokalizacją przy słynnej plaży Jumeirah w Dubaju, nieopodal 
prestiżowej i modnej dzielnicy Dubai Marina. To jeden z pierwszych 
powstałych hoteli przy plaży Jumeirah, najsłynniejszej plaży w tętniącym 
życiem Dubaju. Goście doceniają duże pokoje i dobry standard usług 
w stosunku do ceny. Ten komfortowy hotel to doskonałe miejsce na 
rodzinny odpoczynek czy wyjazd w gronie przyjaciół. Przeznaczony jest 
on szczególnie dla tych, którzy cenią sobie ekskluzywne i ekonomiczne 
wakacje w jednym. Na terenie obiektu znajdziemy szeroką ofertę rozrywek 
trafiających w gusta każdego urlopowicza. Poza doskonałymi restauracjami, 
wspaniałym spa, kilkoma basenami i siłownią, na aktywnych gości czeka 
zaplecze sportowe w postaci kortów tenisowych i do squasha, dyskoteka 
czy bogata oferta zajęć w ciągu dnia. Dla najmłodszych przewidziane są 
z kolei zabawy w świetnie wyposażonym miniklubie czy na placu zabaw. 
Restauracje serwują doskonałe potrawy z całego świata, w tym specjały 
kuchni libańskiej, angielskiej, włoskiej oraz dania z grilla. 

dubaj, ZjednoCZone emiRaTy aRabskie

habtoor grand resort, autograph collectIon

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 3 noclegi w apartamencie dwuosobowym typu Club

od 1090 $ w niskim sezonie
od 1390 $ w wysokim sezonie
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one&only royal MIrage

najważniejsze udogodnienia:
450 pokoi i apartamentów, 1 willa; 
9 restauracji i lounge, 5 barów; 4 baseny 
z kontrolowaną temperaturą, basen dla dorosłych; 
klub dla dzieci; wycieczki, organizacja przyjęć; 
centrum fitnessu, spa, salon fryzjerski; sporty 
wodne, sandsurfing, tenis, w pobliżu pola golfowe. 

Jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Dubaju, położony malowniczo 
naprzeciwko słynnej wyspy The Palm Jumeirah. Warto podkreślić, że hotel 
znajduje się przy jednej z najlepszych plaż w mieście, czyli Jumeirah Beach. 
Kilometrowy odcinek plaży dostępny jest wyłącznie dla gości hotelu. Na 
wyróżnienie wśród innych obiektów zasługuje elegancka, niska zabudowa 
hotelu, położenie wśród przepięknych bujnych ogrodów i okazałych 
palm. Wnętrza hotelu zaprojektowane są na wzór Orientu a sam hotel 
składa się z trzech ekskluzywnych części różniących się od siebie stylem:  
The Palace, Arabian Court, Residence & Spa. Pierwsza z nich charakteryzuje 
się nowoczesnym designem wnętrz a Arabian Court to tradycyjny wystrój 
pokoi. Residence & Spa stanowi najbardziej kameralną część hotelu – ma 
50 pokoi, intymny nastrój, bardziej ekskluzywny wystrój i dedykowane 
restauracje. Na terenie hotelu znajduje się kilka basenów oraz najlepsze 
restauracje w całym Dubaju. Pomimo upływającego czasu, One&Only 
Royal Mirage wciąż jest jednym z najbardziej luksusowych hoteli świata.

dubaj, ZjednoCZone emiRaTy aRabskie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Bilet wstępu podczas pobytu do pobliskiego parku
wodnego Aquaventure należącego do Atlantis The Palm*
* Pobyt przez minimum 3 noce.

najdłuższy, prywatny odcinek plaży w dubaju. 
ciekawa architektura przywołująca na myśl arabskie pałace. 
restauracje oferujące pyszne dania kuchni regionalnej.
spa oferujące orientalne zabiegi, w tym tradycyjny hammam.
Światowej klasy pola golfowe w okolicy.

co wyróżnIa hotel:

doStĘPność i cenA 
nA indYWiduALne zAPYtAnie
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najważniejsze udogodnienia:
powierzchnia villi One ma 622m2, 
możliwość zakwaterowania maksymalnie 8 osób; 
oferuje 2 główne sypialnie, przestronny salon 
z jadalnią oraz w pełni wyposażoną kuchnią; 
taras z prywatnym basenem bez krawędzi 
o powierzchni 40 m2, ogród z prywatnym 
wyjściem na plażę; całodobowa usługa 
prywatnego butlera oraz szefa kuchni.

Zapraszamy na zapadające w pamięć wakacje na prywatnym półwyspie 
z tropikalną zielenią, niekończącymi się plażami i lazurowymi lagunami.  
Ekskluzywny One&Only Le Saint Géran znajduje się 54 km od 
międzynarodowego lotniska (15 minut helikopterem). Wielka Dama, jak 
nazywany jest hotel, to perełka Mauritiusu. Od wielu lat uznawany za 
kultowe miejsce wypoczynku na wyspie, hotel idzie o krok dalej, proponując 
gościom oszałamiającą, ultraekskluzywną willę One. Przyciąga ona tym, na 
czym gościom zależy najbardziej – cudownym poczuciem odosobnienia 
na prywatnym półwyspie z plażą i spokojną laguną. villa One w hotelu 
One&Only Le Saint Géran to idealne miejsce dla wielbicieli sportów 
wodnych, dla rodzin i par. Zachwycająca rezydencja, tropikalna atmosfera, 
bujne ogrody i olśniewający biały piasek z cudownym turkusem wód to 
gwarancja idealnych wakacji na Mauritiusie. villa One to nawiązanie 
do lokalnej fauny i flory, co widać w wystroju, a nowoczesność idealnie 
przeplata się z bogatą historią tego miejsca.

poInte de flacq, MaurItIus

VIlla one – one&only le saInt géran

doStĘPność, cenA 
orAz SPecjALne BeneFitY
nA indYWiduALne zAPYtAnie

najbardziej pożądane miejsce na wypoczynek na Mauritiusie.
najwyższa jakość usług i udogodnień.
jeden z najlepszych kids clubów na Mauritiusie.
położonie przy jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie. 
doskonałe warunki do nurkowania.

co zachwyca goŚcI:

22 392 60 19   |    TRAvEL@CARTER.EU16



one&only reethI rah

najważniejsze udogodnienia:
122 luksusowe wille; 6 restauracji 
i 3 bary; 3 baseny, w tym jeden dla dzieci; 
12 dziewiczych plaż; spa, joga, medytacja, 
centrum fitnessu, salon fryzjerski; 
atrakcje dla najmłodszych gości: klub dla dzieci 
KidsOnly i klub dla nastolatków One Tribe; 
sporty wodne, lokalne wycieczki łodzią dhoni; 
organizacja przyjęć; tenis, piłka nożna; biblioteka.

Wielokrotnie nagradzany hotel One&Only Reethi Rah znalazł się na 
liście Top 100 Hotels in the World 2018. Zajduje się na Północnym Atolu 
Malé na Malediwach. Zajmuje 44 ha wzdłuż 6-kilometrowego wybrzeża 
i ma dostęp do 12 uroczych plaż. To doskonały hotel dla miłośników 
aktywności fizycznych i rodzin z aktywnymi dziećmi. Ekskluzywny hotel 
One&Only Reethi Rah ma 122 wille, z których 32 znajdują się na wodzie. 
Wille charakteryzują się eleganckimi wnętrzami w ciepłych kolorach, 
łączącymi nowoczesny design z tradycją Malediwów. Duża przestrzeń 
pomiędzy willami daje uczucie całkowitej prywatności. To idealny hotel 
na spędzenie rodzinnych wakacji, w którym duży nacisk kładziony jest na 
potrzeby i komfort zarówno najmłodszych, jak i nastoletnich gości. Mogą 
oni liczyć m.in. na specjalne programy i zajęcia dostosowane do ich wieku 
i możliwości. Warto wybrać się w rejs na pokładzie tradycyjnej łodzi dhoni, 
podczas których będzie czas na nurkowanie, piknik lub naukę dawnych 
metod połowu ryb. Nurkowie docenią możliwość eksploracji „nieodkrytych” 
miejsc i będą mieć okazję do obejrzenia wraków statków.

północny atol Malé, MaledIwy

doStĘPność, cenA 
orAz SPecjALne BeneFitY
nA indYWiduALne zAPYtAnie

2 piwniczki z ponad 9000 butelek i 450 marek win z całego świata.
spektakularne widoki z każdej willi na wodzie.
luksusowa rezydencja o powierzchni prawie 2500 m2.
dostęp do 12 uroczych plaż. 
raj dla fanów nurkowania, widoczność w wodzie do 50 m.

co wyróżnIa hotel:

22 392 60 19   |    TRAvEL@CARTER.EU 17



lokalizacja na największym atolu na Malediwach 
z zachwycającą rafą koralową.
jedne z największych basenów w willach na wodzie.
trzydniowa ceremonia z okazji nadejścia wiosny.
rzemieślnicza czekolada sygnowana nazwą hotelu.

co wyróżnIa hotel:

najważniejsze udogodnienia:
73 wille i rezydencje z prywatnymi basenami bez 
krawędzi, 4 restauracje, bar i lodziarnia, basen, 
piaszczysta plaża, sporty wodne, kids club, butik, spa, 
centrum fitnessu, joga, warsztaty gotowania, tenis, 
biblioteka, organizacja przyjęć.

JOALI Maldives należy do ścisłej czołówki najlepszych i najbardziej 
luksusowych hoteli na całym Oceanie Indyjskim. Hotel znajduje się na 
wyspie Muravandhoo w atolu Raa na północnych Malediwach. Od lotniska 
w Malé JOALI Maldives dzieli 45-minutowy lot hydroplanem. Eleganckie 
wille i przestronne rezydencje są uosobieniem luksusowego stylu glamour. 
Ekskluzywny hotel JOALI Maldives to jeden z pierwszych i jedynych 
hoteli na Malediwach dosłownie zanurzonych w sztuce. Podkreślone 
zostało to interaktywnymi i empirycznymi dziełami. Artystyczne elementy 
zauważalne są na każdym kroku, zarówno w willach, jak i w rezydencjach. 
Warto zwrócić uwagę na oryginalne półki na książki, nastrojową muzykę czy 
rękodzielnicze dodatki. Każda forma zakwaterowania ma dedykowanego 
lokaja oraz prywatny basen bez krawędzi. Wczasy na Malediwach w hotelu 
JOALI Maldives to najlepsza opcja dla miłośników sztuki i kultury, a także 
dla aktywnych gości ze względu na różnorodne sporty wodne, ciekawe 
wycieczki oraz atrakcyjne rozrywki, w tym również dla dzieci.

wyspa MuraVandhoo, atol raa, MaledIwy

joalI MaldIVes

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
Butelka szampana i kosz świeżych owoców.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 8780 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 14 650 $ za 1 osobę w wysokim sezonie
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the nautIlus MaldIVes

najważniejsze udogodnienia:
26 domków i rezydencji; 3 restauracje 
i 2 bary; basen, usługi kamerdynera, możliwość 
organizacji prywatnych posiłków, kino na świeżym 
powietrzu; The Solasta Spa, siłownia, snorkelling.

TYLKO DLA KLIENTÓW BIURA CARTER®:
voucher o wartości 100$ do wykorzystania podczas pobytu.
Darmowy pobyt i wyżywienie dla dzieci do 12 roku życia.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 11 200 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 12 900 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

Doskonały wybór dla osób pragnących zobaczyć jedyny na Malediwach, 
światowy rezerwat biosfery UNESCO. Hotel posiada zachwycajacą 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

najlepszy hotel na oceanie Indyjskim w 2021 wg condé nast.
jedyny członek relais & chatueax na Malediwach.
top 3 najlepszych hoteli na świecie w 2021 wg condé nast.
kino na świeżym powietrzu.
zapierający dech w piersiach podwodny świat.

co wyróżnIa hotel:
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legendarny hotel w dubaju
wIęcej InforMacjI o hotelu 
oraz rezerwacja:
+48 22 392 60 17, +48 502 057 769
traVel@carter.eu
www.CaRTeR.eu


