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drodzy podróżnicy, 
Miło nam zaprezentować kolejne luksusowe, wyrafinowane i niebanalne podróżnicze 
pomysły. Znajdziecie tu nasze klasyczne propozycje takie jak Malediwy, Dubaj, wiecznie 
modną Sardynię czy coraz popularniejszą Czarnogórę w luksusowej wersji. Mamy 
przyjemność przedstawić także zupełnie wyjątkową ofertę, która do tej pory na polskim 
rynku nie była dostępna, a mianowicie WYPRAWY HELIKOPTEROWE. Dla tych z Was, 
którzy pragną podziwiać świat z lotu ptaka przygotowaliśmy trzy spektakularne trasy 
na pokładzie luksusowego helikoptera Bell 407, pod okiem wybitnego polskiego pilota-
przewodnika, Marcina Szamborskiego – Śmigłowcowego Mistrza Świata 2018. Dzięki 
pierwszej propozycji będziecie mogli zobaczyć zarówno lazurowe morze, najbardziej 
ekskluzywne porty, jak i wzbić się ponad szczyty Alp, by podziwiać najwyższą górę 
Europy, Mont Blanc.
Kolejna helikopterowa propozycja, to podniebna podróż przez Chorwację, Czarnogórę 
oraz Bośnię i Hercegowinę – wyjątkowych widoków, które ta podróż zapewnia nie trzeba 
przedstawiać. Podczas trzeciej podniebnej wyprawy pragniemy zabrać Was na daleką 
Północ, nad Skandynawię, by podziwiać norweskie fiordy, lodowce, a także zarzucić 
wędkę na halibuta (szczegóły programu na następnej stronie). 
Oczywiście, jak zawsze, zapraszamy na indywidulane konsultacje, by zaprojektować 
podróż według Waszych marzeń i życzeń.

Dajcie się ponieść́ podróżniczej fantazji! Wystarczy. Reszta należy do nas. 

Diana Carter 
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HelIkopTereM 
w krAINIe THorA

TerMIN: CZerwIeC 2020, GrupA MAks. 5 uCZesTNIków
Skandynawia, to jeden z najbardziej widowiskowych rejonów świata, gdzie wspaniała natura, ukazuje swoje 
różnorodne oblicza. Zobacz z lotu ptaka strome ściany potężnych norweskich fi ordów, wcinających się dziesiątki 
kilometrów w głąb lądu. Zarzuć wędkę i złap wyjątkowy okaz na wodach dalekiej północy. Poznaj urok białych 
nocy i odetchnij nad jeziorem, wśród pachnącej tajgi. Przespaceruj się po zabytkowych uliczkach królewskiego 
Sztokholmu. A wszystko to w zaledwie 5 dni, dzięki podróży na pokładzie luksusowego helikoptera, pilotowanego 
przez Marcina Szamborskiego – wybitnego polskiego pilota, Śmigłowcowego Mistrza Świata 2018. Dołącz 
do naszej ekskluzywnej wyprawy, poznaj swoich wyjątkowych towarzyszy podróży i razem z nimi przeżyj 
niepowtarzalną przygodę w Norwegii i Szwecji.
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DZIEŃ 1: Spotkanie na lotnisku Warszawa-
Modlin i zapoznanie z pilotem. Krótki 
briefi ng i rozpoczęcie podróży na pokładzie 
helikoptera Bell 407. Przelot nad Polską, 
a następnie nad Bałtykiem w kierunku 
Oslo, z międzylądowaniami w niemieckim 
Heringsdorfi e oraz szwedzkim Goteborgu. 
Zakwaterowanie w hotelu i wspólna kolacja. 

DZIEŃ 2: Wylot z Oslo i widokowy lot ponad 
górami, lodowcami i imponującymi fi ordami. 
Następnie przelot wzdłuż wybrzeża Morza 
Norweskiego do Bodø, z międzylądowaniem 
w Trondheim. Po wylądowaniu na dalekiej 
północy, za kołem podbiegunowym, transfer 
z lądowiska do położonego nad zatoką lodge 
i wspólna kolacja.

DZIEŃ 3: Poranna wyprawa wędkarska na 
najlepsze łowiska halibuta i makreli. Przelot na 
malowniczy archipelag Lofotów, z lądowaniami 
w najbardziej niedostępnych miejscach. 
Pożegnanie z Norwegią i przelot nad rozległą 
tajgą do Luleå w Szwecji, do komfortowego 
obozu w środku lasu. Wieczorne ognisko.

DZIEŃ 4: Poranny zastrzyk adrenaliny 
w postaci raftingu na rzece. Następnie 
przelot wzdłuż wybrzeży Zatoki Botnickiej, do 
Sztokholmu, z międzylądowaniem w Sundsvall. 
Po dotarciu do stolicy Szwecji, transfer do 
hotelu, a następnie popołudniowy spacer po 
mieście i kolacja pożegnalna.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu, wylot ze Sztokholmu, 
przelot nad Bałtykiem i lądowanie na duńskiej 
wyspie Bornholm. Ostatni odcinek lotu nad 
polskim Pomorzem, Kujawami i przylot na 
lotnisko Warszawa-Modlin.

PAKIET OBEJMuJE:
- noclegi w ekskluzywnych hotelach i lodge’ach w pokojach/

namiotach 1- lub 2-osobowych
- śniadania i kolacje
- przeloty luksusowym helikopterem Bell 407 na całej trasie
- opiekę wybitnego polskiego pilota-przewodnika, Marcina 

Szamborskiego – Śmigłowcowego Mistrza Świata 2018 oraz 
laureata wielu innych nagród

- aktywności wymienione w programie
- ubezpieczenie podróżne

PAKIET NIE OBEJMuJE:
- pozostałych posiłków
- napoi

FIORDY I LODOWCE 
Przelot ponad Parkiem Narodowym Jostedalsbreen, 
mieszczącym największy lodowiec kontynentalnej 
Europy i sąsiednimi, głębokimi fi ordami zachodniego 
krańca Norwegii, to przeżycie jedyne w swoim rodzaju. 
Obserwowana z perspektywy ptaka natura ukazuje tu 
swój pełen majestat.

DALEKA PÓŁNOC 
Tuż za kołem podbiegunowym, kryje się prawdziwy skarb 
Norwegii – Archipelag Lofotów. Spektakularne, górzyste 
wyspy, ozdobione rozsianymi na ich wybrzeżach 
kolorowymi domkami, tworzą krajobraz tak piękny, iż 
wydaje się być jak namalowany.

SZWEDZKA TAJGA 
Pachnący las iglasty, malownicze jeziora, rzeki pełne 
ryb oraz białe noce – to właśnie uroki lata w szwedzkiej 
tajdze. Nasz komfortowy, schowany pośród drzew obóz, 
pozwoli na chwilę odciąć się od cywilizacji i zachwycić 
typową dla Skandynawów bliskością z naturą.

SZTOKHOLM 
Stolica Szwecji, zachwycająca swoim malowniczym 
położeniem na kilku wyspach. Wśród urokliwych uliczek 
i zakątków zespołu starego miasta znaleźć można wiele 
wspaniałych zabytków i świetnych knajpek, o wyjątkowej 
atmosferze.

CENA NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE
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wspaniały widok na cieśninę Bosfor. 
presti żowy certyfi kat safe Hotels executi ve level (2016-2019).
Zapierające dech w piersiach, historyczne ogrody.
swissotel living: 63 piękne apartamenty z szerokim zakresem 
luksusowych usług, z dostępem do basenu na dachu budynku.

Co wYróżNIA oBIekT:

Najważniejsze udogodnienia:
566 pokoi i apartamentów; 8 restauracji i barów; 
zewnętrzny basen, kryty basen, usługi konsjerża, 
Wi-Fi; studio Pilatesu, grupowe zajęcia fi tnessowe, 
tenis, jogging; Pürovel Spa & Sport (4000 m2): 14 
gabinetów zabiegowych, w tym 3 apartamenty dla 
par, 2 łaźnie tureckie, pokoje relaksacyjne, łaźnia 
parowa, sauna, kryte i odkryte baseny, studio pilates, 
zajęcia fi tness w grupach oraz trening osobisty.

Słynący ze światowej klasy obsługi, luksusowy hotel szczyci się doskonałym 
położeniem po europejskiej stronie Stambułu w znanej dzielnicy Nisantasi. 
Choć sam jest skryty wśród 26 ha pięknych i spokojnych ogrodów, pozwala 
korzystać z wszystkich atrakcji okolicy, w tym bogatego życia nocnego 
i centrów handlowych. Znajduje się również blisko najważniejszych 
zabytków miasta. Hotel oferuje różnorodne typy pokoi i apartamentów, 
w tym te z niezapomnianym widokiem na cieśninę Bosfor. Wszystkie 
typy zakwaterowania cechuje unikalny styl łączący elementy tureckiego 
i alpejskiego wystroju. W obiekcie znajdują się również doskonałe 
restauracje serwujące dania z całego świata. Restauracja Sabrosa 
specjalizuje się w potrawach kuchni peruwiańskiej, tureckiej i nikkei. 
Prawdziwą perłą w koronie jest wielokrotnie nagradzane Pürovel Spa & 
Sport, oferujące szeroki wybór zabiegów holistycznych z różnych zakątków 
świata. Malowniczo usytuowane pośród doskonale utrzymanych ogrodów.

sTAMBuŁ, TurCJA

swIssoTel 
THe BospHorus, IsTANBul

CENA NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE

22 392 60 19   |    TRAvEL@CARTER.Eu6



plaża z białym piaskiem o długości 1 km. 
unikalny koncept à la carte All Inclusive w 9 restauracjach. 
klub dla dzieci kijo Club o pow. 4500 m2 czynny od 9:00 do 02:00. 
wszystkie baseny są podgrzewane. 
szeroki wybór luksusowych usług, np. wycieczki jachtami.

Co wYróżNIA oBIekT:

Hotel znajduje się niedaleko stanowiska archeologicznego w Halikarnas, 
zamku w Bodrum i starożytnego miasta Iassos. Wnętrza zachwycą fanów 
minimalistycznego stylu, a oparty na łagodnych odcieniach wystrój 
i piękne widoki na Morze Egejskie wprowadzają gości w wakacyjną 
atmosferę. W restauracjach zrezygnowano z tradycyjnego bufetu, dania są 
przygotowywane przez szefów na zamówienie gości (unikalny koncept à la 
carte All Inclusive). Spośród niezliczonej liczby atrakcji, można wymienić 
wyciszające sesje, warsztaty gotowania wykwintnych potraw i zwijania 
sushi oraz zajęcia z mieszania koktajli. Hotel zaprasza różne gwiazdy 
z całego świata, gościł np. piosenkarkę Dellę Miles i grupę taneczną Fire 
of Anatolia. Zabawy do białego rana przy muzyce na żywo są organizowane 
na dużym placu z widokiem na zatokę. Różnorodne zajęcia fi tnessowe 
pomagają utrzymać formę, a spa gwarantuje odnowę poprzez terapie 
ajurwedyjskie, rytuał hammam i różne zabiegi upiększające.

MuĞlA, BodruM, TurCJA

luJo HoTel BodruM

Najważniejsze udogodnienia:
483 pokoje, apartamenty i wille; 9 restauracji 
i 14 barów; 5 zewnętrznych basenów, piwniczka 
z winami, park wodny (6 zjeżdżalni), klub dla dzieci 
Kijo Club, występy na żywo; centrum fi tnessu, joga, 
Pilates, gimnastyka w wodzie, Zumba, tenis, golf 
(w pobliżu), sporty wodne; spa.

PRZYKŁADOWA CENA ALL INCLUSIVE
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1 650 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 2 570 € za 1 osobę w wysokim sezonie
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poczucie prywatności oraz najwyższa jakość usług.
wspaniała lokalizacja przy piaszczystej plaży.
21 restauracji oraz 23 akademie sportowe.
Nowe luksusowe prywatne wille z basenami.
wspaniałe atrakcje dla dzieci, w tym aquapark.

Co wYróżNIA oBIekT:

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 strefi e 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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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



w pobliżu antycznych ruin na półwyspie peloponez.
Możliwość rejsu na wyspy spetses i Hydra.
prywatny klub plażowy usytuowany w malowniczej zatoce. 
pawilony mieszkalne z basenami i prywatnymi tarasami. 
Zabiegi spa inspirowane tradycjami antycznej Grecji. 

Co wYróżNIA oBIekT:

Najważniejsze udogodnienia:
38 pawilonów z basenami, 4 kabiny plażowe 
i 8 willi; 6 restauracji i barów; 4 baseny, klub plażowy 
z prywatną plażą, centrum młodzieżowe, butik, 
lądowisko dla helikopterów; centrum fi tnessu, 
2 korty tenisowe, sporty wodne, trekking; wycieczki, 
island hopping, czarter łodzi; spa.

Hotel położony jest w otoczeniu gajów oliwnych i oferuje widoki na 
turkusowe Morze Egejskie. usytuowany jest w pobliżu kosmopolitycznego 
kurortu Porto Heli, wysp Spetses i Hydra oraz starożytnych ruin. Oferuje 
zakwaterowanie w luksusowych pawilonach z prywatnymi basenami, 
przestronnych Beach Cabanas usytuowanych bezpośrednio przy plaży 
i willach z marmurowymi tarasami i tradycyjnymi kolumnami. Amazoe 
oferuje proste dania, przygotowane ze świeżych produktów lokalnych 
i sezonowych. Hotelowe restauracje serwują dania kuchni japońskiej 
i śródziemnomorskiej. Holistyczna medycyna Hipokratesa jest inspiracją 
dla ekskluzywnego spa. Nowoczesne zabiegi połączone są tu z dietą, 
ćwiczeniami, masażami i kąpielami morskimi. Do dyspozycji gości jest 
również siłownia oraz studio jogi i pilatesu. W hotelu znajdują się 4 
baseny i amfi teatr, w którym odbywają się profesjonalne występy, od sztuk 
teatralnych po jazz. Klub plażowy i prywatna plaża są usytuowane poniżej 
hotelu w zacisznej zatoce, w której można uprawiać sporty wodne.

pelopoNeZ, GreCJA

AMANZoe

CENA NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE
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Najnowszy luksusowy hotel w słynnej Zatoce Mirabello. 
wzniesione na wzgórzu wille z basenami i pięknymi widokami. 
Menu w restauracji stworzone przez nagrodzonego gwiazdką 
Michelin szefa kuchni left erisa lazarou. 
wysokiej klasy materace greckiej marki CoCo-MAT.

Co wYróżNIA oBIekT:

elouNdA, kreTA, GreCJA

CAYo 
eXClusIVe resorT & spA

Najważniejsze udogodnienia:
74 pokoje, apartamenty i wille; 4 restauracje i 2 bary; 
2 baseny (1 podgrzewany), kamienista plaża, butiki, 
piwniczka z winami; siłownia, joga, sporty wodne; spa.

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1 800 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 3 350 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! Kolacje (w okresie od 12.06 do 31.10.2020), upgrade do następnej 
kategorii pokoju (w zależności od dostępności, nie dotyczy willi).

Idylliczna, otoczona śródziemnomorską przyrodą zatoka Mirabello 
jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Krety. W piękną 
przyrodę świetnie wtapia się hotel Cayo Exclusive Resort & Spa, którego 
architektura oraz elementy wystroju opierają się na sprowadzonych 
z różnych części świata, nietuzinkowych materiałach. Spośród różnych 
typów zakwaterowania na szczególną uwagę zasługują bogato urządzone, 
wypełnione naturalnym światłem, 3-piętrowe wille z widokiem na wyspę 
Spinalonga. Wyposażono je w prywatne, umeblowane tarasy o powierzchni 
40 m2. oraz duże, podgrzewane baseny. Bogactwa aromatów kuchni 
śródziemnomorskiej, szczególnie greckiej, jest na wyciągnięcie ręki dzięki 
restauracjom serwującym regionalne potrawy. Obiekt znajduje się w wiosce 
Plaka, która słynie z pięknej plaży. Warto także popłynąć katamaranem ku 
wspomnianej Spinalondze lub Kolokythii, czyli drugiej, położonej w pobliżu 
wyspy, która słynie z ustronnych zakątków.
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CHorwACJA I CZArNoGórA – BlIsko I pIĘkNIe!
Chorwacja to jeden z najpiękniejszych krajów południowej Europy, położony dosłownie na wyciągnięcie ręki. 
Można tam się dostać nie tylko autem, ale także własnym samolotem o małym zasięgu lub bezpośrednimi 
połączeniami LOT-u z Warszawy do Dubrownika (w sezonie letnim) i do Zagrzebia (cały rok). Podróż z Polski trwa 
około półtorej godziny.
Czarnogóra to istna perła na mapie Europy i jeden z najmodniejszych kierunków na Lato 2020. Dostać tam się 
można bezproblemowo w zaledwie dwie godziny bezpośrednim samolotem LOT-u z Warszawy do Podgoricy (cały 
rok) lub własnym samolotem. Można też lecieć do Dubrownika i kontynuować podróż do nieodległej Czarnogóry 
taksówką lub wynajętym autem.
Biuro CARTER® zorganizuje dla Ciebie czarter jachtu, katamaranu, wynajem willi z obsługą i zarezerwuje 
najlepszy hotel oraz wycieczki fakultatywne.
Nieważ ne jak wyobraż asz sobie swoją  idealną  podró ż , jesteś my po to, by spełniać  Twoje podró ż nicze marzenia.
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Malownicze widoki na górzyste tereny.
Światowej klasy spa sygnowane marką Chenot espace. 
ustronna, prywatna, piaszczysta plaża. 
regionalne ootrawy serwowane w restauracji la Veranda. 
w pobliżu zabytkowych miast Budva, kotor i perast.

Co wYróżNIA oBIekT:

ZATokA koTorskA, CZArNoGórA

oNe&oNlY porToNoVI
otwarcie hotelu: 1 lipca 2020 r.

Najważniejsze udogodnienia:
113 pokoi, apartamentów i willi; 4 restauracje 
i bary; 11 basenów, prywatna piaszczysta plaża 
z leżakami, przystań z miejscem na 238 łodzi, klub 
dla dzieci KidsOnly i klub dla nastolatków One 
Tribe; centrum fi tnessu, jogging, tenis, sporty wodne.

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1 680 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 5 290 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! vIP pakiet powitalny.

Tuż u wejścia wcinającej się w górzyste tereny Zatoki Kotorskiej powstał 
nowy resort, który zachwyci miłośników luksusu oraz entuzjastów pięknych 
widoków. Apartamenty zachwycają widokiem na wody zatoki oraz 
malownicze góry. W willach do przestronnych stref dziennych prowadzą 
korytarze z łukowym sklepieniem, a odpocząć można zażywając kąpieli 
w prywatnym basenie lub korzystając z udogodnień hydroterapeutycznych. 
Na ucztę zapraszają restauracje serwujące potrawy czarnogórskie i włoskie 
oraz dania azjatyckiej kuchni fusion. Zatoka Kotorska słynie z licznych 
atrakcji. Można zwiedzić zabytki w starej części Budvy, udać się do 
najgłębszego wąwozu w Europie znajdującego się w Parku Narodowym 
Durmitor, lub żeglować podczas zachodu słońca spoglądając na piękne 
wybrzeże z fortyfi kacjami miast Kotor i Perast. Hotel współpracuje ze 
znanym specjalistą z zakresu spa Henrim Chenotem, autorem unikalnej 
metody gwarantującej oczyszczenie organizmu.

22 392 60 19   |    TRAvEL@CARTER.Eu 13



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

Co wYróżNIA oBIekT:

Najważniejsze udogodnienia:
Łącznie 451 pokoi i apartamentów oraz 1 willa; 
9 restauracji i 6 barów; 4 baseny z kontrolowaną 
temperaturą, klub dla dzieci KidsOnly; centrum 
fi tnessu, tenis, motorowe i niemotorowe sporty 
wodne; One&Only Spa, Hair Salon by Alexandre 
Zouari, PEDI:MANI:CuRE Studio by Bastien Gonzalez.

W metropolii, gdzie tradycja spotyka nowoczesność, na plaży Jumeirah 
i pośród 26 ha oazy z bujnymi ogrodami czeka stylowe sanktuarium, 
które ma kilometr własnego wybrzeża z plażą i składa się z 3 obiektów. 
W The Palace można odetchnąć dzięki pokojom z widokiem na morze 
i spacerom wśród doskonale zadbanych ogrodów. Orientalna, symetryczna 
architektura, fontanny i ścieżki w The Arabian Court pozwalają cofnąć się 
w czasie. W końcu Residence & Spa to obiekt należący do grupy Leading 
Hotels of the World. Jego rezydencje w stylu arabskim są skierowane do 
najbardziej wymagających gości. Warto zarezerwować wycieczki na pełną 
tajemnic pustynię poza miastem (można tam np. jeździć na nartach po 
zboczach czerwonych wydm w regionie Margham). Godna uwagi jest 
wyprawa w karawanie wielbłądów do ogrodów miasta Al-Ajn. Po powrocie 
poleca się tradycyjny, orientalny hammam lub wizytę w One&Only Spa, 
gdzie oferowane są relaksujące masaże. 

plAżA JuMeIrAH, duBAJ, ZJedNoCZoNe eMIrATY ArABskIe

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! Transfer limuzyną z/na lotnisko oraz powitalna butelka wina.

oNe&oNlY 
roYAl MIrAGe

PRZYKŁADOWA CENA 
ZE ŚNIADANIAMI I KOLACJAMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 2 100 $ za 1 osobę
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Malowniczo położony na prywatnym półwyspie na tzw. „palmie”.
Niezapomniane widoki na miejską panoramę dubaju. 
Menu w restauracji sTAY autorstwa Yannicka Alléno 
(3 gwiazdki Michelin).
rajska, ustronna plaża doskonała na idylliczne wakacje.

Co wYróżNIA oBIekT:

Hotel położony wśród ogrodów i kaskadowych fontann, zapewniający 
relaks, a zarazem dostęp do słynnej metropolii. Stanowi enklawę na 
końcu zachodniego półksiężyca Palmy Jumeirah, w odległości 450 m od 
odludnej plaży. Zakwaterowanie cechuje się mieszanką mauretańskiej 
i andaluzyjskiej architektury. Pyszne posiłki serwuje lokal STAY, utworzony 
przez nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa Yannick’a Alléno. Inny lokal, 
101 Dining Lounge and Bar, został uznany w 2013 r. jako „Best European 
Restaurant” przez portal Time Out Dubai. Goście mogą zrelaksować się 
w ogromnym basenie (850 m2), odwiedzić pobliskie, znane pola golfowe 
PGA lub uczestniczyć w wycieczkach na pustynię (m.in. safari pojazdami 
terenowymi, jazda na wielbłądzie i surfowanie na wydmach). Panoramą 
Dubaju można nacieszyć się podczas rejsów tradycyjną, drewnianą łodzią 
dhow. Zabiegi oferowane przez Guerlain Spa proponowane są przez 
specjalistów, wyszkolonych przez znanego podologa, Bastiena Gonzaleza.

pAlMA JuMeIrAH, duBAJ, ZJedNoCZoNe eMIrATY ArABskIe

oNe&oNlY 
THe pAlM

Najważniejsze udogodnienia:
94 pokoje, apartamenty i wille; 3 restauracje 
i 2 bary; basen, klub dla dzieci KidsOnly; fi tness, 
pola golfowe, tenis, sporty wodne; Guerlain Spa, 
studio manicure i pedicure, salon fryzjerski (by 
Alexandre Zouari).

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! Transfer limuzyną z/na lotnisko oraz powitalna butelka wina.

PRZYKŁADOWA CENA 
ZE ŚNIADANIAMI I KOLACJAMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 3 500 $ za 1 osobę
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Hotel znalazł się na liście elite Traveler Top 100 Hotels in the 
world 2018.
dostęp do 12 uroczych plaż. 
raj dla fanów nurkowania, widoczność w wodzie do 50 m. 
piękny basen dla dorosłych wchodzący w głąb laguny. 

Co wYróżNIA oBIekT:

Wielokrotnie nagradzany obiekt, który znalazł się na liście Top 100 Hotels 
in the World 2018. Zajmuje 44 ha wzdłuż 6-kilometrowego odludnego 
wybrzeża i ma dostęp do 12 uroczych plaż. Położone nad wodą wille mają 
spore werandy i kawałek własnej plaży, zaś wille na wodzie wyposażono 
w tarasy i hamaki zawieszone nad błękitem oceanu. Warto wybrać się na 
rejsy na pokładzie tradycyjnej łodzi dhoni, podczas których będzie czas 
na nurkowanie, pikniki lub naukę dawnych metod połowu ryb. Fanów 
nurkowania zainteresuje możliwość eksploracji „nieodkrytych” miejsc. 
Widoczność w okolicznych wodach sięga 50 m, a odwiedziny we wrakach 
statków lub na tętniących życiem rafach koralowych na pewno zapadną 
w pamięć. Płytkie wody wokół południowego Atolu Ari są domem dla 
rekina wielorybiego. Tę przyjazną i największą rybę na świecie można 
zobaczyć podczas wypraw nurkowych (40 min. podróży hydroplanem). 
Obiekt poleca One&Only Spa, oferujące świetne masaże i zabiegi (np. 
wodne terapie Watsu, zapewniające głęboki relaks). 

póŁNoCNY ATol MAle, MAledIwY

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! vIP pakiet powitalny oraz prywatna kolacja dla 2 osób 
(bez napojów).

oNe&oNlY 
reeTHI rAH

Najważniejsze udogodnienia:
122 wille; 6 restauracji i 3 bary; basen rodzinny, 
basen dla dzieci, basen dla dorosłych, kluby dla dzieci 
i młodzieży (w tym KidsOnly i One Tribe); snorkelling, 
sporty wodne, tenis, piłka nożna, joga i medytacja, 
centrum fi tnessu; salon fryzjerski i kosmetyczny.

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 4 690 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 9 880 $ za 1 osobę w wysokim sezonie
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Tropikalna zieleń, niekończące się plaże i lazurowe laguny. 
doskonałe warunki do nurkowania. 
ekskluzywna willa one najbardziej pożądanym miejscem na 
wypoczynek na Mauriti usie.
wyjątkowe warunki wypoczynku dla najmłodszych gości.

Co wYróżNIA oBIekT:

Legendarny One&Only Le Saint Geran to prawdziwa perła hotelarstwa. 
Otacza swoich gości olśniewającym splendorem i niebywałą gościnnością. 
Świeżo otwarty, po generalnym remoncie, oferuje pokoje z dostępem do 
bujnych ogrodów lub widokiem na ocean, apartamenty z dużymi balkonami 
lub tarasami oraz 1 willę z widokiem na Ocean Indyjski. Restauracje 
serwują dania na bazie produktów ekologicznych, grillowane owoce morza 
oraz potrawy kuchni azjatyckiej i międzynarodowej. Relaksowi sprzyjają 
piękna piaszczysta plaża na końcu półwyspu Belle Mare oraz podgrzewane 
baseny. W resorcie są 3 korty tenisowe i 2 korty do padla. Dzięki centrum 
nurkowemu PADI można uzyskać certyfi kat i odwiedzić rafy koralowe 
niedaleko wraku Le Saint Géran. W okolicy panują świetne warunki do 
uprawiania sportów wodnych. Dla dzieci (3—11 lat) oraz młodzieży (11—
17 lat) przygotowano osobne programy rozrywkowe. Spa oferuje zabiegi 
inspirowane lokalnymi, maurytyjskimi tradycjami i indywidualne terapie.

poINTe de FlACQ, MAurITIus

oNe&oNlY 
le sAINT GÉrAN

PRZYKŁADOWA CENA 
ZE ŚNIADANIAMI I KOLACJAMI
za 7 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 2 300 € za 1 osobę

TYLKO DLA KLIENTÓW BIuRA CARTER:
GRATIS! Transfer z/na lotnisko oraz prywatna kolacja dla 2 osób (bez napojów).

Najważniejsze udogodnienia:
142 pokoje i apartamenty oraz 1 willa; 5 restauracji 
i 3 bary; 3 podgrzewane baseny, klub dla dzieci 
KidsOnly, klub dla młodzieży One Tribe; padel, tenis, 
minigolf, piłka nożna, zumba, sporty wodne, siatkówka, 
jogging; joga, centrum fi tnessu, One&Only Spa.
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Członek grupy design Hotels™. 
Najnowsza w okolicy, nowoczesna willa z basenem przy plaży.
35 luksusowych willi z basenami i dużymi wannami. 
Ciekawy projekt architektoniczny autorstwa fi rmy Vaslab.
15 min drogi od centrum patt ayi i 2 godz. jazdy z Bangkoku. 

Co wYróżNIA oBIekT:

Najważniejsze udogodnienia:
35 willi; 3 restauracje i bary; basen bez krawędzi, 
taras słoneczny przy plaży, Wi-Fi; studio fi tnessu; 
MASON Spa oferujące zabiegi z wykorzystaniem 
wschodnich tradycji leczniczych oraz zachodniej 
wiedzy medycznej, a także autorskie masaże.

Kompleks modernistycznych willi, które wybudowano z myślą o parach 
planujących romantyczny wypad. Obiekt jest położony pomiędzy tętniącym 
życiem miastem Pattaya oraz tradycyjną wioską rybacką. Jego nazwa jest 
hołdem dla sztuki obróbki kamienia, która jest do dnia dzisiejszego żywa 
w regionie, głównie w społeczności rzemieślników w miejscowości Ang 
Sila. Wyposażone w jacuzzi i baseny ze słoną wodą wille wzniesiono na 
zboczu wzgórza, dzięki czemu można cieszyć się widokiem zachodzącego 
nad oceanem słońca. Restauracje zapraszają na potrawy przyrządzone 
z lokalnie pozyskiwanych składników. W okolicy czekają atrakcje, np. ogród 
botaniczny Nong Nooch z tropikalną roślinnością i największym ogrodem 
orchidei w kraju, a także góra Khao Chi Chan, na zboczach której wyryto 
wizerunek Buddy. Warto zajrzeć na jeden z największych pływających 
targów, gdzie można spróbować lokalnego jedzenia i kupić tradycyjne 
wyroby. Spa oferuje m.in. autorski masaż z wykorzystaniem kamieni 
pochodzących z Ang Sila.

plAżA JoMTIeN, pATTAYA, TAJlANdIA

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 1 350 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 2 850 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

MAsoN
kompleks ultranowoczesnych willi
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powitalny koktajl.
10% zniżki do wykorzystania w restauracjach.
30% zniżki do wykorzystania w spa.
60 minutowy masaż (pobyt przez minimum 5 nocy).
20% zniżki na odbiór z lotniska i transfer łodzią do hotelu.

GrATIs dlA klIeNTów BIurA CArTer:

wYspA pHANGAN, TAJlANdIA

pANVIMAN resorT 
koH pHANGAN

Najważniejsze udogodnienia:
94 pokoje, apartamenty i wille; 2 restauracje i bar; 
basen z jacuzzi, wycieczki łodziami, wynajem 
motocykli, Wi-Fi; joga, trekking, snorkelling 
i nurkowanie, kajaki, zewnętrzna strefa do fi tnessu; 
strefa spa.

PRZYKŁADOWA CENA ZE ŚNIADANIAMI
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 1 550 $ za 1 osobę

Rajska wyspa Phangan znajduje się w samym środku Zatoki Tajlandzkiej 
i jest jedną z największych, spośród tych sąsiadujących z Samui. Od lat 
80. jest znana z imprez Full Moon Party, która organizowana jest na plaży 
Haad Rin każdego miesiąca, podczas pełni księżyca. Ponad 70% wyspy to 
tropikalne lasy, ustronne plaży i gaje kokosowe. Pośród pięknej przyrody 
wybudowano hotel, który zachwyca swoim położeniem na nadmorskim 
zboczu. Oferuje m.in. wille z basenami i niesamowitymi widokami na 
okolicę oraz zatokę. Piękno natury i dwie plaże ze złotym piaskiem można 
podziwiać również z tarasu restauracji, która zachwyci potrawami kuchni 
tajskiej i międzynarodowej. Warto wybrać się na wycieczkę na najwyższy 
szczyt wyspy Khao Ra lub wytyczonym w dżungli szlakiem prowadzącym 
do malowniczego wodospadu Phaeng. Nurków może zainteresować kilka 
punktów znajdujących się przy wyspie. Po powrocie można odpocząć 
w strefi e spa oferującej różnorodne zabiegi, w tym ajurwedyjskie terapie.
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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® - Jesteśmy po to, by spełniać Twoje podróżnicze życzenia. 

Jesteśmy największym i najstarszym biurem turystyki luksusowej w Polsce. Od 2003 roku (wcześniej pod 
marką Luxury Travel) dostarczamy podróżniczych wrażeń – projektując i organizując wyjazdy dla najbardziej 
wymagających Klientów. Każda zaprojektowana przez nas podróż jest inna - dopasowana dokładnie do Twoich 
potrzeb, marzeń i życzeń.

Nieważne, czy wolisz rodzinne wakacje w Dubaju, na prywatnej wyspie czy na australijskiej farmie. Nieistotne czy 
preferujesz wspólny posiłek z rodziną królewską na Bali, czy kolację w podwodnej restauracji w Norwegii, czy może 
śniadanie na trawie w towarzystwie słoni. Nieważne czy chcesz przybić piątkę z Leo Messim, Lady Gaga, czy może 
z Andrea Boccelli.  Nieważne też, czy chcesz poczuć emocje podczas Super Bowl, Rolland Garros, Pucharu Rydera 
czy może premiery na Broadway lub podczas baletu w Teatrze Bolszoj. Nieważne też czy chcesz zorganizować 
romantyczny ślub na seszelskiej plaży, szalone urodziny w Monte Carlo czy rocznicę ślubu w kairskim muzeum. 
Ważne, że możemy to wszystko dla Ciebie zrobić - jesteśmy po to, by spełniać́ Twoje podróżnicze życzenia. 

Pomyśl życzenie – wystarczy. Reszta należy do nas.


