
Szafran, rikSze i LWY
WYpraWY dLa kobiet



pUStYnia, Szafran 
i kWitnĄCe rÓŻe 

MajÓWka W MarokU W 4x4 – tYLko dLa kobiet 
Marzysz o luksusowej wyprawie 4x4 przez bezkresy Sahary? Masz ochotę zagubić się pośród kolorowych i tętniącym 
życiem uliczek Marakeszu? Chciałabyś własnoręcznie zrobić cenny olejek arganowy i zobaczyć kwitnące pola 
różane? Chcesz w dzień chłonąć magiczne widoki morza, pustyni i gór, a wieczory spędzać w cudownych oazach 
palmowych przy kieliszku wina?

Nasza trasa poprowadzi Cię poprzez wydmowe plaże Atlantyku w okolicy Oualidia i Essaouira, poprzez palmowe 
oazy słonecznego Taroudant, Qarzazate i Skoura (Unesco), góry Wysokiego Atlasu aż po magiczny Marakesz.

Nasza wyprawa do Maroka została zaplanowana tak, by sprostać́ wysokim wymaganiom kobiet – to idealna 
mieszanka luksusu, historii, prawdziwego lokalnego życia i odpoczynku. 

29.04-06.05.2020 (7 dNi)
KAMErAlNA grUpA – MAKS. 10 OSób
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Plan wyPrawy 29.04-06.05.2020: 

El Jadida /1 dziEń/
przylot do Marakeszu i przejazd do El Jadidy. 
zwiedzanie miasta i portu, nocleg w spektakularnym 
butikowym hotelu na plaży.

Essaouira /1 dziEń/
przejazd widowiskową drogą nad Atlantykiem do 
malowniczej Essaouiry: spacer z przewodnikiem, 
zakupy w galeriach sztuki oraz na bazarze przypraw; 
kolacja na tarasie jednego z riad.

TaroudanT /2 dNi/
przejazd w stronę Antyatlasu, noclegi i kolacje 
w czarownym dar w ogrodach, wizyta w kobiecej 
spółdzielni olejku arganowego w Oazie Tiout – 
spotkanie z kobietami, degustacje, zakupy kosmetyków, 
zwiedzanie Taroudant, jeśli dopisze szczęście – widok 
kóz skaczących po drzewach!Wieczorem – tradycyjny 
hammam wraz z masażem całego ciała. 

TazEnakhT i skoura /1 dziEń/
Sesja zdjęciowa pośród spektakularnych formacji 
skalnych; spotkanie w zakładzie tkackim; Oaza Skoura – 
zwiedzanie świetnie zachowanych kasb i pięknego gaju 
palmowego, wieczorny relaks z henną lub przy basenie.

dolina dadEs/dolina róż /1 dziEń/
Maj to okres zbiorów płatków róży damasceńskiej, 
z których produkuje się wonny olejek. podczas wizyty 
będziemy miały okazję zaobserwować zbiory i proces 
wytwarzania wody i olejków różanych, nie mówiąc 
o niesamowitych widokach pól różanych.

QuarzazaTE i MarakEsz /1 dziEń/
zakupy na bazarze w Quarzazate, zwiedzanie filmowych 
scenerii słynnego Ksar Ait ben Haddou; przejazd przez 
Atlas Wysoki; wieczorny spacer po Marakeszu i kolacja 
pożegnalna w centrum klimatycznej restauracji 
w centrum miasta.

CENA ObEJMUJE:
- noclegi ze śniadaniami w 4* hotelach i komfortowych 

lodgach, niezwykłe lokalizacje!
- prywatne transfery autami 4x4 z kierowcą/przewodnikiem, 

maks. 4 osoby w aucie
- 6 kolacji (ograniczone opcje wegańskie), 5 obiadów 

w formie pikniku, herbata/kawa w trasie oraz daktyle/
herbatniki

- opiekę pilota polskojęzycznego, ubezpieczenie podróżne

CENA NiE ObEJMUJE:
- lotu z polski do Maroka

ESSAOUirA to piękne zabytkowe miasteczko, pełne 
galerii sztuki, o specyficznym nadmorskim i artystycznym 
klimacie. Słynie z portugalskiej architektury, portu 
rybackiego, targu rybnego, pięknej długiej plaży. 
Fascynujący spacer po medinie odkryje liczne 
warsztaty ze srebrem i złotem oraz sklepy z wyrobami 
z inkrustowanego drewna różnych gatunków.

TArOUdANT to tzw. Mały Marakesz, miasto-klejnot 
południowego Maroka, otoczone murami obronnymi 
o długości 6 km ze 130 wieżami. Kręcono tu film Ali 
baba i 40 rozbójników. 

cena za 1 osobę (grupa maks. 10 osób):
od 2 450 € w pokoju dwuosobowym

od 2 750 € w pokoju jednoosobowym

OUArzAzATE – niezwykle krajobrazy znane są 
na świecie dzięki ogromnym studiom filmowym. do 
najbardziej znanych filmów nakręconych w okolicy 
należą: lawrence z Arabii, Ostatnie kuszenie Chrystusa, 
Klejnot Nilu, Królestwo Niebieskie, gladiator, Asterix czy 
Kleopatra.

dOliNA dAdES  znana jest pod nazwą doliny Tysiąca 
Kazb lub doliny róż. Słynie z tysiąca glinianych budowli, 
niesamowitych formacji skalnych oraz upraw róż. 
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ajUrWeda, rÓŻoWe 
rikSze i pałaC MaharadŻY

kobieCa WYpraWa do indii, 2-12 paŹdziernika 2020
prOgrAM idEAlNiE dOpASOWANy dO KObiECyCH zAiNTErESOWAń! MAłA grUpA, 5* lUKSUSOWE 
HOTElE i pAłACE, JOgA O WSCHOdziE SłOńCA, WiECzór HiNdUSKiEJ KSiężNiCzKi, zAbiEgi SpA 
i lEKCJE gOTOWANiA W CENiE…
indie to jeden z najbardziej kolorowych i fascynujących krajów świata. Nieprawdą jest, że jest to kraj nieprzyjazny 
kobietom. Aby poczuć ich smak niezbędna jest odpowiednia oprawa i idealnie skrojony program.
poznaj magiczne indie wszystkimi zmysłami i zatop się w niewyobrażalnej feerii smaków, kolorów i dźwięków 
hinduskiego świata. Marzysz, by spróbować asan pod okiem prawdziwego Jogina oraz poczuć uzdrawiającą moc 
ajurwedycznych zabiegów w najlepszym wydaniu? A może poznać tajniki hinduskiej kuchni podczas warsztatów 
gotowania, a wieczorem poczuć się jak w bajce podczas nocy w pałacu Maharadży? Masz ochotę podziwiać Tadż 
Mahal o wschodzie słońca i przejechać się różową rikszą? To zapraszamy! 
Nasza wyprawa została zaplanowana tak, by sprostać wysokim wymaganiom kobiet – to idealna mieszanka 
luksusu, historii, prawdziwego lokalnego życia i odpoczynku.

WyprAWy TylKO dlA KObiET
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Plan wyPrawy  (2-12.10.2020 r.):

nEw dElhi /1 dziEń/
zwiedzanie Świątyni lotosu, bramy Miasta, 
grobowca Humajuna, odkrywanie kontrastów 
pomiędzy nowoczesnością, a historią tego 
największego miasta. 

agra /2 dNi/
Wizyty w fundacjach służących poprawie losu 
skrzywdzonych kobiet, zwiedzanie Tadż Mahal, 
relaks podczas ajurwedycznych zabiegów.

dżaJpur /3 dNi/
Nocleg w pałacu Maharadży, sesje jogi, 
wycieczka różowymi rikszami, warsztaty 
gotowania hinduskiej kuchni, uroczysta 
kolacja połączona z pokazem „Światło 
i dźwięk”.

waranasi /2 dNi/
rejs o wschodzie słońca po rzece ganges, 
ceremonia światła – Aarti, lekcje jogi pod 
okiem wykwalifikowanej trenerki.

nEw dElhi /1 dziEń/
Wizyta w teatrze Kingdom of dreams, który 
jest mieszanką indyjskiej kultury, sztuki 
scenicznej i muzyki.

CENA ObEJMUJE:
- realizację programu z polskim pilotem i biletami wstępu,
- noclegi w hotelach 5* i pałacu w dżajpur,
- wyżywienie: śniadania (9), lunche (7), kolacje (9),
- 2 wewnętrzne przeloty na trasie dżajpur–varanasi–delhi,
- uroczysta kolacja w dżajpur,
- poranna joga, lekcje gotowania, przejażdżka pink rickshaw,
- ubezpieczenie podróżne.

CENA NiE ObEJMUJE:
- przelotu Warszawa–New delhi–Warszawa (2640 plN/1 os.),
- obowiązkowej E-visy do indii (cena ok. 42 $),
- obiadów w dniach 9.10. i 11.10, napiwków dla pilota 

i przewodników, opłat za fotografowanie

* potwierdzenie rezerwacji maksymalnie do 1.06.2020 r.

NEW dElHi aglomeracja w której mieszka ok. 22 mln. 
ludzi o różnych wyznaniach. Jest domem dla Hindusów, 
Muzułmanów, Sikhów, Tybetańczyków, jak również dla 
Chrześcijan. Miasto kontrastów, historii, architektury, 
tradycji i nowoczesności, pamiętające czasy sprzed 2000 
lat. 

Agra miasto rozsławione przez przepiękne Tadż Mahal, 
które zostało wzniesione przez Szan dżahana w dowód 
miłości do zmarłej żony.

cena za 1 osobę (grupa maks. 12 osób)*:
od 4 490 $ w pokoju dwuosobowym

od 5 590 $ w pokoju jednoosobowym

dżAJpUr stolica radżastanu założona w Xvii w., 
której historia sięga nieco wcześniej, a to za sprawą 
znajdującego się przepięknego Amber Fortu na 
Wzgórzach. dżajpur znane również jako różowe Miasto, 
bo zostało tak nazwane ze względu na kolor fasad 
budynków na Starym Mieście. Odwiedzanie licznie przez 
turystów a to za sprawą licznych zabytków, przepięknych 
pałaców Maharadży i wcześniej wspomnianego fortu.

WArANASi miasto świętej rzeki ganges, gdzie tysiące 
pielgrzymów przybywa do tego mistycznego miasta na 
ghaty w celu ablucji czyli rytualnego obmycia w świętej 
rzece. Jest to również jedno z najstarszych miast świata, 
zamieszkiwanych nieprzerwalnie od ponad 3000 lat.
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indiana joneS 
jeSt kobietĄ

8-dnioWa WYpraWa Safari ziMbabWe i zaMbia, LiStopad 2020
Marzysz o niezwykłej przygodzie w sercu Czarnego lądu? Chciałabyś stanąć oko w oko z lwem, tropić nosorożce 
i podziwiać długą szyję żyrafy? Śnisz o rejsie po rzece zambezi w promieniach zachodzącego słońca i locie 
helikopterem nad wodospadami Wiktorii? A wieczorem chciałabyś po prostu odpocząć pod atramentowym 
niebem w luksusowym hotelu lub ekskluzywnej lodge z lampką wina w ręku w towarzystwie wspaniałych kobiet? 
Jeśli tak – to ten wyjazd przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie. 

zimbabwe i zambia to jeszcze mało odkryty, afrykański klejnot - dzięki temu przyroda tutaj jest wyjątkowo 
nietknięta ludzką ręką. Nasza trasa wiedzie poprzez parki narodowe i wyżyny zimbabwe, aż do wspaniałych 
wodospadów Wiktorii po stronie zambii. 

WyprAWy TylKO dlA KObiET
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CENA ObEJMUJE:
- zakwaterowanie w 5* hotelach i luksusowych lodgach na 

terenie parków Narodowych i prywatnych rezerwatów,
- wyżywienie All inclusive podczas safari, 2 posiłki podczas 

pobytu nad wodospadami Wiktorii,
- safari 2 x dziennie w lodgach; prywatne transfery
- opiekę pilota polskojęzycznego

CENA NiE ObEJMUJE:
- lotu w klasie ekonomicznej lub biznes – zajmiemy się 

rezerwacją dogodnego lotu.

WzgórzA MATOpO (UNESCO) miejsce, gdzie 
od zawsze kultura i przyroda spierają się ze sobą 
i walczą o władzę, w najstarszym i najmniejszym 
parku narodowym w zimbabwe. Wzgórza mają swoją 
mistyczną aurę i uważane są za święte od tysięcy lat, 
z setkami jaskiń wypełnionych pięknymi naściennymi 
malowidłami. Krajobraz składa się z granitowych formacji 
o niezwykłych kształtach. Matopo to również dom 
dla najbardziej zagrożonego zwierzęcia Afryki - jedno 
z nielicznych miejsc, gdzie spotkać możemy nosorożce.

cena za 1 osobę (grupa maks. 12 osób):
6 450 $ w pokoju dwuosobowym

6 950 $ w pokoju jednoosobowym

Plan wyPrawy:

JohannEsburg, rpa /1 dzień/
powitalna kolacja

wzgórza MaTopo, ziMbabwE /2 dni/
Tropienie nosorożców oraz trekking na 
Wzgórza Matopo, wyjątkowe spotkanie 
z lokalnymi kobietami, zwiedzanie jaskiń.  
Komfortowe zakwaterowanie w unikalnej 
lodge położonej malowniczo między głazami.

park narodowy hwangE, ziMbabwE 
/2 dni/
Safari 2x dziennie (ranne i popołudniowe): 
piesze lub samochodami 4x4. zakwaterowanie 
w kameralnej lodge z rodzinną atmosferą, 
usytuowanej bezpośrednio przy wodopoju. 

park narodowy wodospadów 
wikTorii, zaMbia /3 dni/
lot helikopterem nad wodospadami, rejs 
o zachodzie słońca po rzece zambezi, poranne 
safari samochodami 4x4. zakwaterowanie 
w luksusowym hotelu w stylu kolonialnym 
położonym bezpośrednio nad rzeką, przy 
wodospadach Wiktorii.

WOdOSpAdy WiKTOrii na rzece zambezi, na 
granicy zimbabwe i zambii, to jeden z największych 
cudów natury naszej planety. połączenie piękna i siły, 
które widać i słychać z odległości kilometra.

pArK NArOdOWy HWANgE to największy rezerwat 
dzikiej przyrody w zimbabwe, który powierzchnią 
dorównuje belgii. Ogromne przestrzenie i różnorodność 
fauny (busz, bagna, mokradła, stepy) sprawiają, że park 
uznawany jest za prawdziwy skarb Afryki. ilość zwierząt 
jest tu imponująca - co chwilę słychać pomruki lwów, 
ryki hipopotamów, nawoływanie zebr czy trąbienie słoni, 
których w parku żyje ponad 60 000 osobników!

dOdATKOWO możliwe indywidualne przedłużenie programu o relaks na 
Mauritiusie, rajskie plaże w Mozambiku lub winnice w Kapsztadzie lub 
cokolwiek innego, o czym zamarzysz.
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ŚLUbY na SeSzeLaCh

Wyjątkowy i absolutnie magiczny – pragniemy, aby właśnie taki był dzień Waszego Ślubu! Seszele to wyspy 
o absolutnie rajskiej scenerii, rozkosznej atmosferze i oszałamiających zachodach słońca. Nic więc dziwnego, 
że uważane są one za jedno z najlepszych na świecie miejsc, by wziąć ślub. Ultra-ekskluzywne, romantycznie 
usytuowane przy najpiękniejszych plażach rezydencje są gwarancją prywatności, przy której Nowożeńcy oraz 
ich goście będą mogli cieszyć się przepiękną, niezwykle wzruszającą uroczystością. A wszystko to z otoczką 
najwyższej klasy serwisu, wykwintnej kuchni oraz beztroskiego wypoczynku w gronie najbliższych.

zaplanuj swój unikalny wyjazd z Twoim osobistym projektantem podróży.

pomyśl życzenie - wystarczy. reszta należy do nas.

22 392 60 19   |    TrAvEl@CArTEr.EU8



bath butler: tworzenie personalnych kąpieli leczniczych 
w zaciszu prywatnej willi.
duchowa podróż podczas holistycznych zabiegów w spa.
Gryaz Creol – przygotowywanie własnych potraw przy 
prywatnym grillu przy stolikach piknikowych petite anse.

Co WYrÓŻnia obiekt:

W oszałamiającej scenerii, na granitowym zboczu nad zatoką w kształcie 
podkowy, skrywa się luksusowy resort gwarantujący niezakłócony 
odpoczynek. Wille i rezydencje w kreolskim stylu posiadają prywatne 
baseny i zachwycające widoki na ocean. resort jest znany z programu 
visiting Masters, w ramach którego specjaliści z różnych dziedzin wellness 
oferują swoje porady. piękno zatoki można utrwalić podczas lekcji 
szkicowania i malowania prowadzonych przez lokalnego artystę. Hotelowi 
instruktorzy zapraszają na naukę surfingu i sesje jogi. Warto wybrać się na 
wycieczki snorkelingowe z ekspertami zajmującymi się ochroną przyrody 
morskiej. pokażą cuda podwodnego świata, a także zapoznają gości 
z inicjatywami na rzecz odbudowy lokalnej rafy. Wysublimowane potrawy 
serwuje restauracja zEz (potrawy kuchni azjatyckiej), lokal Kannel (dania 
kreolskie, indyjskie i zachodnie) oraz japońska restauracja Koi, która 
zachwyci sushi i tempurą. Spa oferuje wybór zabiegów wykorzystujących 
zachodnie praktyki lecznicze.

zatoka petite anSe, WYSpa Mahe, SeSzeLe

foUr SeaSonS 
reSort SeYCheLLeS

najważniejsze udogodnienia:
67 willi i apartamentów, 27 rezydencji; 
3 restauracje i 2 bary; basen, zajęcia dla dzieci, 
lekcje gotowania; jogging, joga i medytacja, 
siatkówka, sporty wodne: surfing, snorkeling, 
standup paddling; Hilltop Spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 3 290 € za 1 osobę w niskim sezonie
od 5 950 € za 1 osobę w wysokim sezonie

TylKO dlA KliENTóW biUrA CArTEr:
grATiS! vip pakiet powitalny oraz lunch w restauracji Kannel 
(bez napojów alkoholowych) – dotyczy pobytów na minimum 3 noce.
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przestronne wille (najmniejsza 140 m2).
piękna rafa tuż przy willach; formuła deluxe all-inclusive.
emerald Spa w stylu balijskim, 10 bungalowów, basen, 
strefa relaksacyjna z jacuzzi, sauną i łaźnią turecką; 
szeroka oferta tajskich i balijskich zabiegów.

Co WYrÓŻnia obiekt:

najważniejsze udogodnienia:
120 willi; 6 restauracji i barów; klub dla dzieci, klub 
plażowy, minibar; centrum nurkowe, siłownia, 2 korty 
tenisowe, 2 korty do paddle tenisa, sporty wodne 
i lądowe; The Emerald Spa: masaże, łaźnia parowa, 
sauna, pokoje zabiegowe, salon kosmetyczny.

5-gwiazdkowy deluxe All-inclusive resort, który należy do znanej grupy 
The leading Hotels of the World, łączy się z harmonijną aurą wyspy 
i czarującym pięknem Oceanu indyjskiego. Wyspa zajmuje powierzchnię 
20 ha i otoczona jest krystalicznie błękitną laguną. Nowoczesny design 
łączy się z tropikalną scenerią, w 120 willach, z których 60 znajduje się 
na wyspie, a 60 bezpośrednio nad wodą. Wspaniałe rafy koralowe i ponad 
1000 gatunków ryb sprawiają, że nurkowanie i snorkeling na Malediwach 
jest jedną z najbardziej poszukiwanych aktywności zarówno dla nurków 
zawodowych jak i amatorów. Centrum nurkowe w hotelu oferuje 
wsparcie certyfikowanych specjalistów pAdi oraz możliwość uzyskania 
licencji. profesjonalny zespół Watersport nadzoruje takie aktywności 
jak: nurkowanie, snurkowanie, hobie-cats, spływy kajakowe, kiting. Ten 
ekskluzywny hotel będzie idealnym wyborem dla osób, które chcą zaznać 
tropikalnej przyrody i podziwiać majestatyczne zachody słońca nad 
Oceanem indyjskim.

faSMendhoo, MaLediWY

eMeraLd MaLdiveS  
reSort & Spa

Przykładowa cena all inclUSiVe
za 7 noclegów w wilii dwuosobowej

od 3 400 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 3 960 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

TylKO dlA KliENTóW biUrA CArTEr:
grATiS! powitalna butelka wina, świeże owoce oraz upgrade do 
następnej kategorii willi (w zależności od dostępności).
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bezkonkurencyjny i legendarny serwis hoteli marki raffles.
pierwszy resort oferujący serwis „morskiego butlera”.
dwie wspaniale zachowane rafy koralowe otaczające hotel.
niepowtarzalna lokalizacja – dwie różne wyspy, dwa różne 
wyjątkowe doświadczenia.

Co WYrÓŻnia obiekt:

resort ujmujący swoim położeniem na jednym z najbardziej dziewiczych 
i odludnych atoli, który jest najbardziej wysuniętym w całym archipelagu 
Malediwów. Wille mają od 220 do 1250 m2 (w zależności od kategorii). 
Najbardziej ekskluzywna The raffles royal residence posiada 3 sypialnie, 
prywatną plażę, duży basen bez krawędzi i zacieniony taras. Ten luksusowy 
obiekt jest znany z doskonałej, całodobowej obsługi kamerdynerów, 
którzy mogą np. zorganizować ekspedycje nurkowe, uroczyste posiłki 
lub dostarczyć napoje i przekąski do willi. W lokalu Thari, w swobodnej 
atmosferze można zjeść wyborne potrawy z menu lub spróbować 
ciekawych dań podczas wieczorków tematycznych. restauracja Firepit 
specjalizuje się natomiast w potrawach przyrządzonych na grillu. dostępna 
jest również wykwintna restauracja oferująca smakołyki łączące klasyczną 
kuchnię peruwiańską z tradycjami hiszpańskimi, włoskimi, chińskimi 
i japońskimi. Spa zaprasza gości na zabiegi nawiązujące do starodawnych 
rytuałów i wykorzystujące potęgę naturalnych składników. 

atoL GaafU aLifU, MaLediWY

raffLeS MaLdiveS 
Meradhoo

najważniejsze udogodnienia:
38 willi; 3 restauracje i 2 bary; zewnętrzny basen, 
obsługa kamerdynera, Wi-Fi; joga i pilates, centrum 
fitnessu, jogging w ogrodach, sporty wodne; spa.

Przykładowa cena ze śniadaniami
za 7 noclegów w willi dwuosobowej

od 4 850 $ za 1 osobę w niskim sezonie
od 8 490 $ za 1 osobę w wysokim sezonie

TylKO dlA KliENTóW biUrA CArTEr:
grATiS! powitalna butelka szampana oraz voucher 100 $ do spa*.
* dotyczy pobytów na minimum 5 nocy.
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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?

podróże to jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą możemy sobie podarować - świat jest tak cudownie różnorodny. 
Każdy może go odbierać na swój własny sposób. Ja pragnę Cię zaprosić do odkrywania świata autentycznego, 
niezadeptanego przez turystów i w swojej najpiękniejszej odsłonie. Chcę Ci pokazać, że prawdziwy luksus to 
nie tylko elegancko urządzone apartamenty pełne nowoczesnej technologii – ale to przede wyjątkowi ludzie, 
unikalna atmosfera, miejsca znane tylko nielicznym i doświadczenia, jedyne w swoim rodzaju.

Niniejszą edycję katalogu dedykujemy najwspanialszym podróżnikom - kobietom. „ladies Club by CArTEr®” to 
seria autorskich wyjazdów stworzonych przez kobiety specjalnie dla kobiet. Każda propozycja została opracowana 
z najwyższą starannością na podstawie naszych osobistych podróży i wizyt, by mieć pewność, że proponujemy 
miejsca wyjątkowe. To wyjazdy, które są idealną okazją, żeby odpocząć. Od pracy, od potrzeby kontroli, od dzieci, 
od obowiązków, od pędzącej codzienności. To czas na zwolnienie tempa, głęboki oddech, nawiązanie nowych 
więzi, poznanie swoich historii, wspólną radość i śmiech. podaruj sobie luksus czasu tylko dla siebie i wyrusz 
z nami w wyjątkową podróż. z CArTEr® zaplanujesz także swój wymarzony ślub na Seszelach czy zorganizujesz 
wyjątkową podróż poślubną na Malediwach. 

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

pomyśl życzenie – wystarczy. reszta należy do nas.

diana Carter, 
prezes zarządu luxury Travel

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




