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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.

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



REJSY I EKSPEDYCJE NA 7 KONTYNENTóW 
– SILvERSEA ALL INCLuSIvE!
Silversea w swojej flocie posiada 10 ultra luksusowych statków rejsowych docierających w najbardziej niesamowite 
miejsca świata. Silversea to najbardziej luksusowa linia oceaniczna, której statki zawijają do najciekawszych portów, 
nawet tych niewielkich, na siedmiu kontynentach. Rejsy te umożliwiają podróżnikom odkrywanie mało znanych 
zakątków naszego globu, gdzie nie docierają duże liniowce pasażerskie. Co szczególnie odróżnia flotę Silversea 
od innych linii? Ekskluzywny i kameralny wystrój, wykwintna kuchnia, spersonalizowana i perfekcyjna obsługa, 
romantyczna atmosfera oraz duży rozmiar kabin. Posiadają one panoramiczne okna, wyposażone są w lornetki 
obserwacyjne dalekiego zasięgu; większość kabin ma również dostęp do prywatnych werand. Zakwaterowanie 
na wszystkich jednostkach jest na najwyższym światowym poziomie a podczas wszystkich rejsów goście mogą 
cieszyć się troskliwą obsługą kamerdynerów. Szczególnie polecamy rejsy ekspedycyjne na mniejszych jednostkach, 
które zabiorą Was w tak niesamowite miejsca jak Galapagos, Wyspy Cook’a, Mikronezja czy Papua Nowa Gwinea.
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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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unikalny i wielokrotnie nagradzany design.
Piwnica z winami – ponad 1500 butelek win 
południowoafrykańskich i napojów premium.
Lodge’a zapewnia formułę All Inclusive. Specjalna kolacja 
(Dinner bush) à la carte (w zależności od dostępności).

CO WYRóŻNIA ObIEKT:

Najważniejsze udogodnienia:
2 lodge i 1 willa; lokalna restauracja z grillem, 
piwnica z winami; prywatne baseny, obserwacje 
przyrody, loty helikopterem, butik; wycieczki, rafting, 
skoki na bungee, piesze wędrówki, wędkarstwo, 
safari, basen rekreacyjny, studio fitness; spa: masaże.

Luksusowa safari lodge’a, położona w regionie wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się 15 km od brzegu rzeki 
Zambezi, zaledwie 40 km od Wodospadów Wiktorii i stanowi doskonały 
wybór dla miłośników safari i luksusu. To, co wyróżnia to miejsce, to 
sąsiedztwo Prywatnego Rezerwatu Matetsi o powierzchni 55 000 ha, 
słynącego z ochrony zasobów naturalnych, budowania świadomości 
ekologicznej i dużej populacji słoni. Matetsi River Lodge i prywatna willa 
do wyłącznego użytku - River House - oferują gościom prywatne baseny 
i zapraszają do odpoczynku i delektowania się smakami Afryki. Wyborne 
posiłki na światowym poziomie serwowane są na otwartych przestrzeniach, 
barach obozowych. Tradycyjne występy i opowiadanie lokalnych historii 
będą wyjątkowym doświadczeniem. Szeroki zakres aktywności a wśród nich 
m.in. kajakarstwo, rejsy statkiem, skoki na bungee, rafting na rzece Zambezi 
lub safari konne. Goście mogą korzystać ze studia fitness, basenu i spa.

MATETSI PRIvATE GAME RESERvE, ZIMbAbWE

MATETSI vICTORIA fALLS

PRzYkłAdoWA ceNA ALL INcLusIVe
za 1 nocleg w apartamencie dwuosobowym

od 1 400 € za 2 osoby
w cenie safari 2 x dziennie
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WAKACJE NA MORZu
Wszystkie odcienie błękitu cieszyć będą Twoje oczy, jeżeli zdecydujesz się wyruszyć w morze jednym z luksusowych 
jachtów lub katamaranów. Czekają na Ciebie wybrzeża usiane uroczymi miasteczkami, zjawiskowo piękne ciche 
zatoczki i niezapomniane chwile błogiego relaksu wśród szumu fal. Nasza propozycja otwiera przed Tobą możliwość 
spędzenia niezapomnianych chwil na pokładzie supernowoczesnych łodzi motorowych, imponujących jachtów 
motorowo-żaglowych oraz majestatycznych tradycyjnych żaglowców, tnących fale najpiękniejszych zakątków 
wybrzeży Europy, Karaibów, Oceanu Indyjskiego czy Azji. Poniżej pokrótce przedstawiamy najciekawsze miejsca:

Turcja – czarter tradycyjnych żaglowców w bodrum, Fethiye, Göcek, Marmaris
Grecja i Chorwacja – czarter jachtów żaglowych i luksusowych łodzi motorowych 
Madagaskar i Seszele – czarter katamaranów Lagoon 620, Lagoon 450
Wschodnia Indonezja: Raja Ampat – luksusowe dwumasztowe jachty typu phinisi
Karaiby – czarter katamaranów i jachtów motorowych na Antylach, Turks & Caicos i na barbadosie
Monte Carlo i Lazurowe Wybrzeże – czarter jachtów na jeden dzień lub na tydzień!

biuro CARTER® jest przedstawicielem prestiżowych firm Camper & Nicholson i Edmiston.
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PLAN WYJAzdu:

Podczas tygodniowego wyjazdu będziecie 
mieli Państwo przyjemność zagrać na polach:

TEETh OF ThE DOG
• #1 NA DOMINIKANIE;
• #1 NA KARAIbACH;
• #82 NA ŚWIECIE;
• PAR 72, 6831 M (7471 JARDóW) 
   Z CZARNYCH TEE;
• PROJEKTANT: PETE DYE.

DYE FORE
• PAR 72;
• 7062 M (7724 JARDóW) Z CZARNYCH TEE;
• PROJEKTANT: PETE DYE.

ThE LINKS
• PAR 72;
• 6404 M (7004 JARDóW) Z ŻółTYCH TEE;
• PROJEKTANT: PETE DYE.

Ranking na podstawie 
https://www.top100golfcourses.com

CENA ObEJMUJE:
- zakwaterowanie na 7 nocy
- ubezpieczenie podróżne
- śniadania (możliwość dokupienia kolacji)
- 5x green fee (dla golfistów)

CENA NIE ObEJMUJE:
- przelotów międzynarodowych, transferów lotniskowych
- wydatków osobistych 
- melexów / caddie i innych dodatków na polu 
- innych świadczeń nie ujętych w „cena zawiera”

* Cena obowiązująca dla pobytu w WYSOKIM SEZONIE, do 30.04.2020. r

Zapraszamy serdecznie na wyjazd golfowy na 
Dominikanę. Przygotowaliśmy dla Państwa kolejny 
atrakcyjny wyjazd do jednego z najlepszych resortów 
golfowych na całych Karaibach. Dominikana oprócz 
przepięknych plaż, raf koralowych i tropikalnego słońca 
słynie właśnie z doskonałych pól golfowych i jest 
częstym wyborem pasjonatów z całego świata, głównie 
tych z największego rynku golfowego na świecie – USA. 

PRzYkłAdoWA ceNA zA 7 NocLegóW

od 2 490 $* za golfistę
od 1 900 $* za osobę nie grającą w golfa

za 1 os. w pokoju dwuosobowym:

CASA DE CAMPO, DOMINIKANA 

GOLf NA KARAIbACH
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flamingos: PAR 71, 5 714 metrów długości.
Alferini: PAR 73, 6 641 metrów długości.
Tramores: PAR 63, 3 468 metrów długości, wyśmienite dla 
początkujących golfistów.
Projektant Antonio Garcia Garrido (flamingos, Alferini).

3 POLA GOLfOWE:

Anantara villa Padierna Palace to luksusowy hotel na wybrzeżu Costa Del 
Sol, położony pomiędzy wzgórzami Marbelli. Wnętrza tej zachwycającej 
posiadłości zostały urządzone w stylu toskańskim i ozdobione wieloma 
antykami oraz ponad 1200 oryginalnymi dziełami sztuki. Hotel oferuje 
elegancko urządzone, komfortowe pokoje i apartamenty z widokami 
na pole golfowe lub góry oraz przestronne wille z jedną lub dwiema 
sypialniami, z których niektóre mają również prywatne baseny. Na terenie 
hotelu dostępne są światowej klasy pola golfowe Los Flamingos, Alferini 
i Tramores, basen kryty, odkryty basen rekreacyjny oraz beach Club (Club 
De Mar villa Padierna) z leżakami i parasolami. W Anantara Spa, jednym 
z największych i najbardziej luksusowych ośrodków spa w Europie, 
z zespołem ekspertów: fizjoterapeutów, masażystów i kosmetyczek, goście 
mogą poddać się masażom, a także skorzystać z floatingu, czy hammamu 
z solą morską.

MARbELLA, COSTA DEL SOL, HISZPANIA

ANANTARA vILLA PADIERNA 
PALACE

Najważniejsze udogodnienia:
15 pokoi, apartamentów i willi; 9 restauracji 
i barów; Klub dla dzieci, miejsca pałacowe; klub 
tenisowy, krokiet, pola golfowe, baseny, żaglowiec, 
prywatne lekcje nurkowania, całodobowa siłownia, 
fitness; Spa: 10 gabinetów zabiegowych, 2 pokoje 
do masażu wodnego, 2 sauny, łaźnie rzymskie, 
ajurweda, hammam z solą morską, laconium, 
floatarium, salon kosmetyczny.

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 5 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 1 200 € za 2 osoby
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Pole Klasy Mistrzowskiej; PAR 72.
Spektakularne widoki na Ocean Atlantycki i wyspę La Gomera.
Wiele przeszkód z wodą i bunkrów, wymagające pole nawet 
dla doświadczonych graczy.
Długość 6281 m.

AbAMA GOLf COuRSE:

Najważniejsze udogodnienia:
459 pokoi i apartamentów; 10 restauracji i 2 bary; 
7 basenów, klub dla dzieci Ritz Kids; golf, padel, 
tenis, fitness, joga, pilates, treningi siłowo-
wytrzymałościowe, interwałowe i na rowerku 
treningowym; spa.

Otoczony piękną przyrodą charakterystyczną dla południowo-
wschodniego wybrzeża wyspy hotel, oferujący pokoje, apartamenty i wille 
z wykończonymi w marmurze łazienkami, wannami i prysznicami. Pyszne 
dania serwuje się w kilku restauracjach, w tym w lokalu M.b, z 2 gwiazdkami 
Michelin, z kreatywnymi potrawami, oraz w restauracji Abama Kabuki, 
z 1 gwiazdką Michelin, specjalizującej się w daniach łączących tradycje 
japońskie z zachodnimi. W obiekcie znajduje się jedno z najlepszych 
18-dołkowych pól golfowych w całej Hiszpanii, zaprojektowane przez 
byłego gracza Dave’a Thomasa. Akademię tenisa (7 kortów tenisowych i 4 
korty do padla) prowadzi profesjonalna tenisistka Annabel Croft. Warto 
wybrać się na szczyt wulkanu Teide, pożeglować na wyspę La Gomera 
lub zwiedzić okoliczne, zabytkowe miasta. Wielokrotnie nagradzane spa 
odmładza duszę i ciało poprzez zindywidualizowane zabiegi i masaże. 
Goście mogą skorzystać z kolejki dowożącej do plaży Abama beach.

COSTA ADEJE, TENERYfA, HISZPANIA

THE RITZ-CARLTON, 
AbAMA

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 7 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 3 250 € za 2 osoby
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TORY fORMułY 1 NA LODZIE! 
Zaledwie na 11 tygodni każdej zimy, zamarznięte jezioro Udjaur w szwedzkiej Laponii tworzy ogromną przestrzeń, 
stworzoną do driftingu na 13 różnych trasach. brak barier, ścian, nic nie stoi na drodze by rozpędzić się do 200 
km/h w pełni bezpiecznie. Tory są przygotowane tak, by można było nauczyć się na nich sztuki driftingu, co 
daje niesamowitą frajdę z jazdy! Porsche, bMW M, Subaru, Maserati czy wreszcie, Lamborghini i Ferrari o mocy 
ponad 600 km, czego chcieć więcej? Pakiety są przygotowane dla każdego, od amatorów, po doświadczonych 
kierowców. Przyjemność z jazdy przekroczy wszelkie wyobrażenie. Oprócz opisanych emocji, będziecie mieli 
okazję sprobować jazdy na psich zaprzęgach, podróży za koło podbiegunowe, zabawy skuterem śnieżnym czy też 
spróbowanie swoich sił w narciarstwie alpejskim lub telemarkowym. Zapraszamy Was na tę prawdziwie męską, 
pełną adrenaliny przygodę. Zakwaterowanie w niedawno wyremontowanym hotelu Silverhatten. 

Cena za osobę, w pokoju dwuosobowym od 4 690 €
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Jedna z najpopularniejszych stacji narciarskich w Szwajcarji.
Wysokość 1444 - 2961 m.
120 km tras.
19 wyciągów.
Coroczne zawody „King of the mountain”.

INfORMACJE O ANDERMATT:

Andermatt to wioska położona u podnóża masywu św. Gotarda. Region jest 
znany z wodospadów, wąwozów i jezior, panują tu więc doskonałe warunki 
do trekkingu. W zimie jest on jednym z najbardziej popularnych kurortów 
w Szwajcarii. Można tu korzystać ze 120 km tras zjazdowych w okolicach 
szczytów Gemsstock i Sedrun, przełęczy Oberalp oraz na terenie narciarskim 
Nätschen. Eleganckie pokoje i apartamenty z kominkami udekorowane 
ciemnymi elementami drewnianymi z dodatkami w łagodnych kolorach. 
Hotel został wyróżniony przyznaną przez GaultMillau nagrodą Hotel of the 
Year 2017. Główna restauracja obiektu uzyskała 14 punktów GaultMillau 
i specjalizuje się w daniach azjatyckich i europejskich. Drugi lokal to 
wyróżniona 1 gwiazdką Michelin i 16 punktami GaultMillau restauracja 
serwująca potrawy japońskie, która podaje pyszne sushi i sashimi oraz 
oferuje największy wybór sake w całej Szwajcarii. Spa (o pow. 2400 m2), 
oferuje m.in. duży basen i sauny oraz szeroką ofertę zabiegów.

ANDERMATT, ALPY SZWAJCARSKIE, SZWAJCARIA

THE CHEDI ANDERMATT

Najważniejsze udogodnienia:
123 pokoje i apartamenty; 4 restauracje i bary; 
siłownia, studio jogi i pilatesu, jazda na rowerze, 
trekking, golf, narciarstwo i sporty zimowe, wycieczki 
krajoznawcze; The Spa & Health Club: masaże 
azjatyckie, zabiegi na bazie produktów marek 
Omorovicza i Tata Harper, stylista fryzur.

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 5 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 3 350 € za 2 osoby
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Wysokość  1100 m – 2738 m (85% tras powyżej 1800 m). 
Najlepszy kurort narciarski na świecie - słynne 3 Doliny.
Ponad 600 km tras zjazdowych.
327 stoków, 186 wyciągów, hotel ski in – ski out.
42 strefy zabaw m.in. liczne snowparki, wodny park, lodowisko.

INfORMACJE O COuRCHEvEL:

Najważniejsze udogodnienia:
31 pokoi, 2 restauracje i 2 bary, basen, klub dla dzieci, 
instruktor narciarski, biblioteka, elegancka palarnia; 
narciarstwo, heliskiing, trekking zimowy z rakietami, 
skutery śnieżne, lotniarstwo, paralotniarstwo, 
wycieczki balonami, wycieczki helikopterami, strefa 
fitnessu; Aman Spa: hammam, jazucci, studio jogi.

Courchevel 1850 to słynny kurort, w którym znajduje się ekskluzywny 
hotel Aman Le Mélézin. Jest to obiekt położony na stoku z bezpośrednim 
dostępem do Trzech Dolin. Wiele z oferowanych pokoi posiada balkony ze 
wspaniałymi widokami, a najbardziej luksusowe mają salony z kominkami. 
W restauracji Nama goście mogą delektować się kuchnią japońską. Po 
aktywnym dniu można odpocząć w barze, znajdującym się w bibliotece. 
Można się tu zrelaksować w towarzystwie niesamowitych koktajli. 
Elegancka palarnia The Fumoir oferuje dominikańskie, ręcznie zwijane 
cygara. Hotel organizuje również jazdę na skuterach, loty na paralotniach 
i lotniach oraz oferuje dostęp do innych sportów zimowych. Możliwe jest 
skorzystanie z usług prywatnego instruktora, przewodników górskich 
i innych potrzebnych usług, np. skipassów. Aman Spa zapewnia gościom 
regenerację dzięki masażom, zabiegom, hammamowi, strefie fitnessu oraz 
basenowi.

COuRCHEvEL 1850, TRZY DOLINY, fRANCJA

AMAN LE MéLéZIN

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
I koLAcJAmI
za 1 nocleg w pokoju dwuosobowym

od 1 100 € za 2 osoby
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Wysokość  1113 m – 2350 m.
184 stoki.
88 wyciągi (Mont D’arbois, Rocherbrune i Le Jaillet).
325 km tras.
Średni opad śniegu 508 cm.

INfORMACJE O MEGÈvE:

Megève to malownicza miejscowość z doskonałymi warunkami do uprawiania 
sportów zimowych. Goście mogą zwiedzać okolicę podczas wycieczek 
psim zaprzęgiem, udać się na ekspedycję w rakietach śnieżnych, uprawiać 
paralotniarstwo, jeździć na łyżwach, a nawet spróbować heli-skiingu. 
Centrum miasteczka słynie ze średniowiecznego rynku, wąskich uliczek oraz 
90 restauracji, w tym lokali nagrodzonych 3 gwiazdkami Michelin. Hotel 
jest znany z minimalistycznej architektury, którą umiejętnie połączono 
z elementami nawiązującymi do lokalnej kultury. Wnętrza są proste 
i eleganckie, ozdobione ręcznie wykonanymi meblami, a także kamiennymi 
i drewnianymi elementami. Restauracją La Ferme de mon Père kierują 
nagrodzony gwiazdką Michelin Julien burlat oraz szef kuchni Xavier Ponzin. 
Serwują nawiązujące do regionalnych tradycji kulinarnych dania ugotowane 
ze świeżych, sezonowych produktów. W przytulnym pomieszczeniu 
wypoczynkowym z kominkiem można delektować się pysznymi koktajlami.

MEGÈvE, ALPY fRANCuSKIE, fRANCJA

LE CHALET ZANNIER HOTEL

Najważniejsze udogodnienia:
12 pokoi i apartamentów; restauracja i bar; usługi 
konsjerża, parking, sklep narciarski, wynajem sprzętu 
narciarskie, lekcje jazdy na nartach (na zapytanie); 
szeroki wybór sportów zimowych; strefa wellness 
z 2 pokojami zabiegowymi, sauną, hammamem, 
basenem wypoczynkowym; goście mogą zamówić 
masaże, zabiegi upiększające oraz zabiegi na twarz 
i na ciało.

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 5 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 3 950 € za 2 osoby
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Wysokość  1200 m – 2820 m.
162 km tras.
67 wyciągów, hotel ski in – ski out.
80 % naśnieżanych stoków.
8 stref zabaw.

INfORMACJE O SERfAuS-fISS-LADIS (TYROL):

Najważniejsze udogodnienia:
135 pokoi i apartamentów; 2 restauracje i bar; 
podgrzewany zewnętrzny basen, basen z dwiema 
strefami (krytą i zewnętrzną), piwniczka z winami, 
klub dla dzieci, udogodnienia dla narciarzy, np. sklep 
narciarski, wypożyczalnia sprzętu i szkoła narciarska; 
siłownia, szeroki wybór sportów zimowych, wycieczki 
z przewodnikiem i jazda na rowerze w okresie 
letnim; rozległa strefa spa.

Hotel malowniczo położony w kurorcie narciarskim Serfaus-Fiss-Ladis 
(1436 m n.p.m.). Czeka tu 212 km stoków przygotowanych dla turystów 
o różnym doświadczeniu narciarskim. Obiekt jest jedynym w okolicy, 
z którego można wyjechać wprost na stok (hotel ski in – ski out). W lecie 
można wybrać się z przewodnikiem na wycieczkę po górskich terenach. 
Warto pojeździć rowerami po trasach o łącznej długości 200 km. Każdy 
pokój cechuje się unikalnym wystrojem. W restauracji serwowane są 
wyborne dania przygotowane zgodnie z filozofią „slow food”. Warto do 
nich dobrać doskonałe wino z piwniczki mieszczącej ponad 500 skrzynek 
z najlepszymi rocznikami. Hotel słynie z infrastruktury sprzyjającej 
rodzinnym wakacjom. Np. w spa znajduje się sauna dla rodzin. Dzieci 
na pewno zainteresuje strefa z atrakcjami wodnymi, np. zjeżdżalniami. 
Podczas kąpieli w basenie o powierzchni 250 m2, który składa się z części 
krytej i zewnętrznej, można podziwiać piękne górskie pejzaże.

fISS, TYROL, AuSTRIA

SCHLOSSHOTEL fISS

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 5 noclegów w pokoju dwuosobowym

od 2 400 € za 2 osoby
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Wysokość 1550 m – 2580 m.
60 km tras.
20 wyciągów.
2 strefy zabaw.
37 tras.

INfORMACJE O MADONNA DI CAMPIGLIO:

Madonna di Campiglio to niewielka miejscowość znana z doskonałych 
warunków do uprawiania sportów zimowych. Położona w malowniczej 
dolinie val Rendena, zaledwie 30 km od Trydentu i 60 km od jeziora 
Garda. Hotel jest dogodnie usytuowany 350 m od najbliższego wyciągu 
narciarskiego. Wnętrza urządzonych w alpejskim stylu apartamentów 
zdobią wykonane z drzewa modrzewiowego meble. Najmniejszy 
apartament oferuje 38 m2 powierzchni. Restauracja zachwyci wyborem 
regionalnych i śródziemnomorskich potraw. Można je sparować 
z doskonałym, czerwonym winem z okolic Trydentu lub białym winem 
z Południowego Tyrolu. Wyborną kawą, świetnie przyrządzonym koktajlem 
lub delikatnym koniakiem można się delektować w pomieszczeniu 
wypoczynkowym z kominkiem. Dostępna jest również strefa spa, gdzie 
oferowany jest bogaty wybór zabiegów, a skorzystać można również z łaźni 
tureckiej i tradycyjnej sauny fińskiej.

MADONNA DI CAMPIGLIO, TRYDENT-GóRNA ADYGA, WłOCHY

ALPEN SuITE HOTEL

Najważniejsze udogodnienia:
28 apartamentów; restauracja i bar; kryty basen 
z przeciwprądem, Wi-Fi, narciarnia, usługa przejazdu 
do wyciągów narciarskich, pokój zabaw dla dzieci, 
instruktor jazdy na nartach i desce (na zapytanie); 
urządzenia do fitnessu, jazda na nartach i szeroki 
wybór sportów zimowych; spa.

PRzYkłAdoWA ceNA ze śNIAdANIAmI
za 5 noclegów w apartamencie dwuosobowym

od 815 € za 2 osoby
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ADRENALINA W EMIRATACH
Emiraty Arabskie kojarzą się nam ze splendorem, najlepszymi hotelami, pustynią, pięknymi plażami czy wreszcie 
słynnymi na całym świecie drapaczami chmur, co więcej - jest to też idealne miejsce na weekendowy wyjazd 
w męskim gronie w poszukiwaniu adrenaliny.

Widokowy przelot helikopterem nad Palmą w Dubaju. Już od 800 $*.

YAS Circuit Driving Experience – czyli około 20 minut jazdy na torze F1 w Abu Zabi - już od 550 $* (Aston Martin GT4).

Skok ze spadochronem już od 460 $ nad pustynią i od 600 $ nad Palm Jumeirah.

*Ceny obowiązują tylko w pakiecie z wybranym zakwaterowaniem z oferty CARTER.
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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

Grand Atlantis Suite

Presidential Suite Royal Bridge Suite

ceNA NA INdYWIduALNe zAPYTANIe
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JuŻ WKRóTCE
oTWARcIe


