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 Miejsca, o których piszemy

Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii lotniczych,  
hoteli, restauracji 

• Cały ten świat. Najciekawsze 
wydarzenia kulturalne 

• Prezentomania 

Temat z okładki
• Najlepsi z najlepszych

Tried&Tested
• Emirates Airbus 330–200  

Klasa Biznes 
• Dubai & Conference Centre  

• Radisson Blu Zurich Airport 
• Nissan Note od Avisa 

• Bukovina Terma  
Hotel Spa  

• O krok od lotniska 
• Hotel z widokiem 

• Francuski arystokrata

Raport
• Bagaż przyszłości

 
Air Travel

• Ze Swiss na zimowe wakacje 
• „Ty wyznaczasz kierunek”  

– ambitne plany LOT-u 
• Tanio za ocean 

Hotele
• Wyprawa po doskonały sen 
• Fuzja smaków w Westinie 

Kierunki
• Dubaj rozwija skrzydła 

• 4 godziny w Batumi

Wakacje  
biznesmena

• Królestwo Lech  

Moto&Techno
• Czwórka oczarowuje 

• Bezpieczne narty

Zapytaj Piotra



 Podróż biznesowa to szczególny czas. Wpraw-

dzie jesteśmy w pracy, ale z dala od własnego 

biurka i dogodności związanych z pracą 

stacjonarną. Bez sekretarki, urządzeń ułatwiających 

dostęp do bazy danych, często z koniecznością funkcjo-

nowania w różnych strefach czasowych, zmieniając pory 

roku w ciągu kilkunastu godzin – spędzamy dni na 

konferencjach w klimatyzowanych pomieszczeniach 

i zajadamy niezdrowe sute kolacje. Dlatego tak ważna 

dla osób często podróżujących jest świadomość wyboru 

najlepszej linii lotniczej, doskonałego hotelu, w którym 

czeka na nas nie tylko wygodne łóżko, możliwość 

odbycia przesiadki na przyjaznym lotnisku, gdzie 

można skorzystać z wygodnego business loungu, 

wybór dobrego laptopa, który zastąpi biurowy 

komputer czy też decyzja o zakupie idealnej  

do sytuacji torby podróżnej. 

Chcąc wyłonić najlepsze marki, które zaspoka-

jają potrzeby podróżujących biznesmenów 

w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii 

przeprowadziliśmy plebiscyt wśród naszych 

Czytelników – pytając ich o zdanie w tej sprawie. 

Polecam Państwu nasz temat z okładki – artykuł 

pod tytułem „Najlepsi z najlepszych”, w którym 

podajemy ranking firm przyjaznych dla osób 

często podróżujących. Życzę miłej lektury  

i wspaniałych wrażeń podczas testowania  

polecanych przez nas produktów. 
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Chcesz podróżować w komforcie
i zrelaksowany dotrzeć do celu?
Wybierz wygodę jaką daje Ci
nasza klasa Biznes!

lot.com  TY WYZNACZASZ KIERUNEK

Business Lounge

Fast Track

Wyższe limity bagażowe - 2x32kg oraz 2x9kg

Wolne miejsce obok

Ekskluzywne menu

Elastyczne taryfy
Dedykowane 
okienka check-in
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Chciałbyś wiedzieć kiedy pojechać 
do Norwegii Północnej żeby zoba-
czyć zorzę polarną? Teraz jest to 
prostsze dzięki aplikacji na smart-
fony z prognozą zorzy „Norway 
Lights”. Aplikacja jest darmowa 
i może ją pobrać każdy.

„Zobaczenie tańca zorzy na 
niebie to jedno z tych niepowta-
rzalnych doświadczeń w życiu, 
które warto przeżyć – mówi Per-
-Arne Tuftin, dyrektor norweskiej 
organizacji turystycznej Innovation 
Norway. – Aplikacja, którą przeka-
zujemy w ręce użytkowników ma 
ułatwić większej ilości osób zoba-
czenie tego zjawiska”. 

Obecnej zimy oraz w kolejnym 
roku nadal przewidywane są świet-
ne warunki do obserwowania Au-
rora borealis. Według czytelników 
Lonely Planet Norwegia to naj-
lepszy i najłatwiej dostępny kraj, 
w którym można zaobserwować 
zorzę. Pas występowania zórz po-
larnych obejmuje obszar Norwegii 
Północnej od wysokości Lofotów 
aż po Przylądek Północny. 
Aplikacja na smartfony, która po-
może w polowaniu na zorzę  
polarną nazywa się „Norway  
lights” i ma wersję zarówno na 
systemy Android jak i iOS. Pozwa-
la przewidywać zorzę nawet na 
kilka dni do przodu. 

Łowcy zorzy

Technologia
Nowa aplikacja 

Letni rozkład lotów Finnaira 
wchodzi w życie już 30 marca 
2014 r. Do siatki połączeń od 
1 czerwca do 21 września powra-
cają popularne rejsy do Toronto, 
obsługiwane zmodernizowanymi 
samolotami Airbus A330. Finnair 
proponuje też bardzo popularne 
loty do Chicago, oferowane w sys-
temie code-share z American 
Airlines. Loty do Xi'an będą kon-
tynuowane od 30 marca, a połą-
czenie z Hanoi rusza ponownie 
od 2 czerwca.

Linie lotnicze
Finnair

NowA siATkA  
połąCzeń

od końca czerwca Finnair 
będzie obsługiwał dwa razy w ty-
godniu nowe połączenia do pizy 
i Biarritz. Finnair podwaja także 
częstotliwość swoich lotów do 
Düsseldorfu i zurichu – z dwóch 
do czterech połączeń dziennie 
oraz uruchamia od kwietnia do 
sierpnia połączenie z tureckim 
kurortem Alanya. Loty będą się 
odbywały trzy razy w tygodniu.

Finnair zwiększa również czę-
stotliwość rejsów do kopenhagi, 
Dubrownika, Malagi, paryża, 
Rzymu i Tel Awiwu w okresie od 
czerwca do sierpnia 2014.

Do letniej siatki połączeń fiń-
skiego przewoźnika od 1 czerwca 
do 21 września powraca Toronto, 
połączenie to będzie wykonywa-
ne samolotami Airbus A330.
Do 28 marca br Finnair będzie też 
latał z Helsinek za koło podbiegu-
nowe – do norweskiego Tromsø.

wioseNNA jAzDA NA NARTACH
Coraz mocniejsze, wiosenne słońce nie przeszkadza miłośnikom 
sportów zimowych korzystać z uroków Doliny stubai. koniec zimy nie 
oznacza tu końca zabawy. ośrodki na lodowcu stubai, schlick 2000, 
serles i elfer zawdzięczają dobre warunki śniegowe położeniu na dużej 
wysokości oraz obecności największego lodowca w Austrii. 

Coraz wyższe temperatury powodują, że spod śniegu zaczynają 
się wyłaniać zielone łąki. Dla narciarzy i snowboardzistów w Dolinie 
stubai oznacza to tylko tyle, że mogą zamienić zimowe gogle na oku-
lary słoneczne oraz, że powinni użyć kremu przeciwsłonecznego, gdy 
wybierają się na jazdę po lodowcu. widok narciarzy śmigających w dół 
stoku w krótkim rękawku nikogo tu nie dziwi. w ośrodkach narciarskich 
Doliny stubai można korzystać z dobrych warunków śniegowych aż do 
wielkanocy, a na lodowcu – nawet do czerwca.  

Błyszczący w słońcu śnieg na lodowcu stubai przyciąga fanów nart 
każdego typu. Do ich dyspozycji jest 35 doskonale przygotowanych sto-
ków oraz liczne trasy. Cenne rady oraz informacje odnośnie warunków 
śniegowych można uzyskać w powder Department, warto także zajrzeć 
na stronę www.powder-department.com.

Turystyka
Dolina Stubai
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KUP BILET
LOTNICZY

na www.centrumlotow.pl

WYGRAJ NAGRODY!

Wygraj: dwuosobowy rejs po Karaibach, Morzu Śródziemnym, dwuosobowy bilet do Barcelony,  
dwuosobowy bilet do Pragi i wiele innych nagród. Szczegóły na www.centrumlotow.pl



B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  N a  t o p i eB u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  N a  t o p i e

Fo
t.

: m
at

er
ia

Ły
 p

ra
so

w
e 

Fi
rm

,F
o

to
li

a 
(1

)

Partnerstwo
airberlin i Etihad Airways

Samolot inny niż wSzyStkie

Technologia
PHILIPS

8    |      L u t y  2 0 1 4

Firma MMD, zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monito-
rów PHILIPS, wprowadza na polski rynek 23–calowy panel SmoothTouch 
wyposażony w aż 10 punktów dotykowych. Model PHILIPS 231C5 ob-
sługiwany za pomocą gestów idealnie nadaje się zarówno do pracy jak 
i rozrywki, a wbudowana kamerka internetowa, mikrofon oraz głośniki 
dodatkowo poszerzają funkcjonalność urządzenia.

PHILIPS 231C5 reaguje na rozmaite gesty, m.in. naciśnięcie, powięk-
szanie, obracanie, przesuwanie itp. Osoby, które dotąd obsługiwały 
w ten sposób urządzenia mobilne, z pewnością docenią dużo większą 
powierzchnię roboczą niż w przypadku tabletów czy smartfonów. Stero-
wanie w grach komputerowych również może odbywać się przy wykorzy-
staniu gestów. Ekran pojemnościowy pokryty jest hartowanym szkłem 
i pozwala na obsługiwanie ekranu dziesięcioma palcami jednocześnie. 

airberlin i etihad Airways zaprezentowały samolot typu Airbus A320 
o specjalnie zaprojektowanej wspólnej szacie graficznej symbolizujący 
bliską współpracę obu linii lotniczych i początek nowej kampanii me-
dialnej pod tytułem „Moving Forward”. podczas prezentacji w Berlinie, 
wolfgang prock-schauer, Chief executive officer w airberlin i james 
Hogan, prezes i Chief executive officer w etihad Airways oraz wice-
przewodniczący zarządu Air Berlin pLC, poinformowali o tym, jak po-
dróżni będą mogli dalej odnosić korzyści z tej szczególnej współpracy 
i postępów osiągniętych w ciągu pierwszych dwóch lat partnerstwa.

wolfgang prock-schauer powiedział: „szerokie partnerstwo z linią 
etihad Airways przyniosło airberlin wiele korzyści, w tym nasz udział 
we wspólnym dochodzie wynoszącym 200 milionów euro, będącym 
integralną częścią naszego programu restrukturyzacyjnego. Nasze 
partnerstwo oferuje istotne korzyści etihad Airways, airberlin i naszym 
pasażerom. Dysponujemy nie tylko bogatszą ofertą kierunków podróży 
i usług, lecz wykorzystujemy także efekty synergii w całym łańcuchu 
tworzenia wartości dodanej. 

nowy wymiar komunikacji

Linie Austrian Airlines wprowa-
dzają sześć dodatkowych połą-
czeń tygodniowo na trasie  
kraków –wiedeń.

Dodatkowe rejsy zostaną 
włączone do siatki połączeń już 
od 30 marca 2014. w sumie pa-
sażerowie Austrian Airlines będą 
więc mieli możliwość wyboru 
najdogodniejszego połączenia 
spośród aż 13 rejsów tygodniowo 
z krakowa do wiednia. 

Także na trasach międzykon-
tynentalnych Austrian Airlines 
dbają o komfort podróżnych, 
oferując im całkowicie rozkładane 
fotele  w klasie Biznes, nowe fote-
le w klasie ekonomicznej a także 
całkowicie nowy projekt pokłado-
wego systemu rozrywki. 

dodatkowe 
poŁĄczenia

Linie lotnicze
Austrian Airlines



Minął rok istotnych zmian na 
polskim rynku lotniczym, zapo-
czątkowanych przez pojawienie 
się nowego przewoźnika. jest to 
jedyna pięciogwiazdkowa linia 
oferująca bezpośrednie, regular-
ne połączenia z i do polski.

Rejsy na trasie Doha–warsza-
wa odbywały się cztery razy w ty-
godniu, a po dwóch miesiącach 
liczba ta wzrosła do jednego po-
łączenia na dobę. Trasę obsługuje 
samolot Airbus A320 wyposażony 
w 12 miejsc w klasie Biznes i 132 
miejsca w klasie ekonomicznej.

Linie Qatar Airways pierwsze 
zaoferowały polskim pasażerom 
szybkie i wygodne połączenia do 
licznych punktów docelowych, 
m.in. na Bliskim wschodzie, 
w Azji, Afryce i Australii. 

Linie lotnicze
Qatar Airways

pierwSza 
rocznicaSaaspass to obowiązkowy to-

warzysz podróży. Gwarantuje 
on wolny wstęp do największej 
jaskini lodowej na świecie oraz 
darmową podróż kolejką Allalino. 
Również audio-przewodniki są 
gratis. Dodatkowo, otrzymujemy 
50% zniżki na nocne zjazdy na 
sankach w Hannig i 15% zniżki dla 
narciarzy przy zakupie karnetu na 
3 dni. Lista korzyści i rabatów jest 
wyjątkowo długa i atrakcyjna. 

Z kolei Saas-Fee to oferta skiero-
wana do tych, którzy nie jeżdżą na 
nartach lub szukają urozmaicenia. 
Karnet upoważnia do korzystania 
z kolejek górskich w Saastal. Waż-
ny jest przez 4 lub 6 kolejnych dni. 
Karnet na 4 dni kosztuje 133 CHF. 
Uwaga: nie upoważnia do zjazdów 
na nartach. Więcej informacji:  
Saastal Bergbahnen AG;  
www.saas-fee.ch/bergbahnen

karnet

Turystyka
Szwajcaria

N a  t o p i e  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r
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Hotel
Novotel Łódź 
Centrum

Gościnna 
przyStaŃ
łódzki hotel Novotel łódź Cen-
trum słynie z gościnności. To do-
bre miejsce zarówno dla podróżu-
jących biznesmenów, jak i rodzin 
z dziećmi. pokoje są komfortowo 
urządzone, a executive rooms 
– o podwyższonym standardzie 
– wyróżniają się dodatkową prze-
strzenią i miejscem na wygodny 
fotel. obsługa hotelowa jest 
perfekcyjna, goście traktowani są 
indywidualnie. w hotelu wprowa-
dzono ostatnio nową karta dań. 
szef kuchni poleca przystawki: 
tatar wołowy, trio z polskiego 
śledzia, quich z koziego sera i ro-
ladki z wędzonego łososia. są też 
pyszne sałatki, np. sałatka Cezar 
z kurczakiem, z pieczoną piersią 
kaczki, szpinakiem i pomidorami 
czy caprese z czosnkową bru-
schettą. zupy – typowo zimowe: 
barszcz wrzosowy z kaczką, żurek 
z jajkiem i białą kiełbasą czy 
intrygująco brzmiąca vichyssoise 
– delikatny krem z porów i ziem-
niaków. Dania główne, to: filet 
z dorsza na sałatce ze świeżego 
szpinaku, filet z łososia z grzybo-
wym risotto, stek z polędwicy wo-
łowej z warzywami, medaliony ze 
schabu przekładane grillowanymi 
warzywami i filet z kurczaka. Na 
uwagę zwracają dania firmowe, 
które można zjeść tylko tu: burger 
Novotel czy club sandwich.  
Godne polecenia! więcej na  
www.accorhotels.com.
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Nowe połąCzeNiA wizz AiR 
około 1400 kilometrów w linii prostej od polski, wśród Gór kaukazu 
roztacza się magiczna kraina winem i miodem płynąca, która od kilku 
lat podbija serca turystów z całego świata. Gruzja, bo to o niej mowa, 
staje się także destynacją coraz częściej wybieraną przez wielu pola-
ków, udających się tam na wakacje czy weekendowe wyjazdy. Bogata 
oferta zimowych kurortów (Bakuriani i Gudaurini) sprawia, że jest to 
także doskonałe miejsce dla amatorów białego szaleństwa. Dzięki uru-
chomieniu przez wizz Air niskokosztowych połączeń do Gruzji, kraj ten 
staje się jeszcze bardziej otwarty i dostępny dla polskich turystów.

wizz Air lata do Gruzji z warszawy (środa, niedziela) i katowic  
(wtorek, sobota) dwa razy w tygodniu. samoloty z polski, po blisko  
trzygodzinnej podróży w chmurach, lądują na lotnisku położonym  
15 kilometrów od kutaisi, drugiego co do wielkości miasta Gruzji, sły-
nącego z pięknych monastyrów. jego usytuowanie pozwala na łatwe 
poruszanie się po całym kraju i podziwianie jego uroków. Ceny biletów 
wizz Air (w jedną stronę wraz z podatkami i opłatą rezerwacyjną) na 
loty do Gruzji rozpoczynają się już od 99 zł z katowic i 119 zł – z warsza-
wy. Można rezerwować je na stronie www.wizzair.com. warto wiedzieć, 
że istnieje możliwość wykupienia 32 kg bagażu rejestrowanego, a także 
dodatkowej przestrzeni na nogi. przy wyjazdach rodzinnych można za-
oszczędzić, korzystając z członkowstwa w wizz Discount Club.

Turystyka
Gruzja dla każdego

Linie lotnicze
LOT

LeTNi RozkłAD 
Rejsów

Jest już rozkład lotów na najbliż-
szy sezon letni. Pojawią się m.in. 
nowe częstotliwości rejsów, a tak-
że zmiany wynikające z wymagań 
Komisji Europejskiej, co do Planu 
Restrukturyzacji przewoźnika. 
W ofercie znalazły się również 
dodatkowe połączenia do Rzymu 
na kanonizację Jana Pawła II, reali-
zowane Dreamlinerem! 

Przewoźnik aktywnie odpo-
wiada na zapotrzebowanie rynku 
i proponuje od wiosny dodatkowe 
częstotliwości na rejsach europej-
skich. W porównaniu do rozkładu 
letniego z ubiegłego roku, latem 
2014 pojawi się „druga fala” popo-
łudniowych wylotów z Warszawy. 

W Europie Centralnej i Wschod-
niej obejmie ona porty w Buda-
peszcie, Pradze, Sofii, Bukareszcie, 
Belgradzie, Moskwie, Lwowie, 
Odessie, Wilnie, Rydze i Tallinie. 
Oznacza to, że na tych kierunkach 
pojawią się nowe częstotliwości. 
W Europie Zachodniej zmiany 
w rozkładzie dotyczą Kopenhagi 
(dodatkowe rejsy na nocowanie 
6 razy w tygodniu) oraz dodatko-
we częstotliwości tygodniowo do 
Mediolanu, Sztokholmu i Brukseli. 
Modyfikacje dotyczą również rej-
sów do Paryża, Hamburga i Am-
sterdamu. Do tych miast również 
będzie można latać częściej. 

Dodatkowa fala wylotów i przy-
lotów do hub’u LOT-u w Warsza-
wie pozwala na zaproponowanie 
pasażerom tranzytowym dogod-
niejszych przesiadek na rejsy atlan-
tyckie przewoźnika oraz do Pekinu. 
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Najciekawsze wydarzenia kulturalne

mentona festiwal cytryny

warszawa martwa natura
13 lutego – 20 kwietnia 2014 roku – muzeum wojska Polskiego
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pragnie zaprezentować publicz-
ności szczęśliwie odnaleziony obraz znakomitego gdańskiego malarza 
Andreasa Stecha (1635–1697). To najprawdopodobniej jedyna zachowana 
w sztuce polskiej samodzielna martwa natura kwiatowa z XVII wieku.  
Obraz zachwyca delikatnym pięknem i pobudza do refleksji. „Martwa na-
tura kwiatowa w szklanym wazonie” jest obecnie jednym z najcenniejszych 
obiektów w zbiorach malarstwa muzeum i wpisuje się na listę skarbów 
kultury i dziedzictwa narodowego. Na wystawie  zobaczymy też portrety 
patrycjuszy gdańskich i autoportret artysty. Partnerem wystawy jest Lotto.

Cały ten świat

B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  N a  t o p i e

15 lutego – 05 marca 2014 – morze cytrusów w mentonie – już po raz 81!
Położone na francuskim Lazurowym Wybrzeżu miasteczko Mentona  
300 lat temu było europejską potęgą w produkcji cytryn. Choć z kilku tysię-
cy gospodarstw do dziś przetrwało tylko 5 plantatorów, pamięć o tradycji 
jest wciąż żywa. Przypominają o niej na co dzień specjały miejscowej kuch-
ni, takie jak cytrynowa oliwa z oliwek, lody czy konfitura, a także arboretum 
w ogrodzie pałacu Carnolès, gdzie rośnie około 140 gatunków drzewek 
cytrusowych. A od 1934 roku w karnawale miasto ogarnia prawdziwe cytru-
sowe szaleństwo: doroczny Festiwal Cytryny (Fête du Citron®).

Każda z edycji festiwalu ma temat przewodni. W poprzednich latach 
goście mogli podziwiać wykonaną z owoców wieżę Eillfa czy Taj Mahal. 
W tym roku ispiracją będzie powieść Juliusza Verne’a „20.000 mil podmor-
skiej żeglugi”. Z ponad 130 ton cytrusów powstaną dekoracje przeznaczone 
na świąteczne parady, platformy nawiązujące do podwodnego świata 
i przygód książkowego bohatera. Bilety na poszczególne elementy progra-
mu kosztują od 5 do 25 EUR, a rezerwacji dokonać można na stronie  
www.fete-du-citron.com. Informacje o noclegach w mieście oraz atrakcjach 
turystycznych w okolicy na www.tourisme-menton.fr .

warszawa zwyczajny 1934
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walencja najstarsza  
hiszpaŃska fiesta
2–6 lutego 2014 roku, Bocairent, prowincja walencja
Miasteczko Bocairent w prowincji Walencja obchodzi święto swojego patrona 
– św. Błażeja – goszcząc festiwal Moros y Cristianos (Maurowie i Chrześci-
janie). To prawdziwa, rdzenna hiszpańska fiesta, gdzie ulice stają się sceną 
licznych kolorowych parad i procesji z udziałem zespołów grających muzykę 
paso doble i grup odtwarzających historyczne wydarzenia. Towarzyszą temu 
pokazy kolorowych rac i huk petard. Święto zaczyna się paradą Entra – boga-
to zdobionych platform „płynących” średniowiecznymi ulicami.

24 stycznia – 6 kwietnia 2014 roku  
Dom spotkań z Historią 
Na wystawie zobaczymy około  
150 zdjęć Willema van de Polla, holen-
derskiego fotografika i fotoreportera, 
który w roku 1934 przyjechał do 
Polski. Fotografie zachowane w Archi-
wum Narodowym w Hadze pokazują 
tętniący życiem, wielobarwny kraj. 
Bezpieczny i dostatni. 
„To był ostatni taki zwyczajny rok  
Drugiej Rzeczpospolitej” – mówi  
profesor Ryszard Żelichowski,  
autor wystawy, historyk z Instytutu 
Studiów Politycznych PAN. 
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Najlepsi  
z Najlepszych!

Business Traveller Awards 
Poland 2013. Nagrody rozdane!
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Lufthansa, LOT Polish Airlines, 
Star Alliance, Best Western, 

Accor, Hilton, Dell, Toyota i  Audi – to tyl-
ko niektóre z  doskonale znanych marek, 
które zostały nagrodzone w pierwszej edy-
cji plebiscytu Czytelników miesięcznika 
Business Traveller Awards Poland 2013. 
Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła 
się 11 grudnia 2013 roku w Pałacyku Sobań-
skich w Warszawie.

Gale Business Traveller Awards mają swo-
ją bogatą historię. Organizuje je większość 
narodowych edycji, m.in. Business Traveller 
China, Business Traveller Middle East, Bu-
siness Traveller America czy Business Tra-
veller Africa. Brytyjskie, pierwsze wydanie 
Business Travellera pojawiło się na rynku 
w 1976 roku, a jego doroczne gale przyciąga-
ją do Londynu szefów linii lotniczych i sieci 
hotelowych z całego świata. Podobnie było 
na naszej imprezie w Warszawie.

W ubiegłym roku po raz pierwszy w hi-
storii przeprowadziliśmy plebiscyt wśród  
Czytelników polskiej edycji – w  specjalnej 
elektronicznej ankiecie wzięło udział nie-
mal tysiąc podróżujących biznesmenów 
i  travel managerów, organizujących podró-
że służbowe w firmach i korporacjach. Nad 
opracowaniem wyników pieczę sprawowała 
firma doradcza Deloitte. 

– Organizujemy ten konkurs, bo uwa-
żamy, że warto pisać i  nagradzać napraw-
dę dobre produkty. Nawet na kryzysowym 
rynku nie maleje zapotrzebowanie na do-
bra luksusowe dla tych, którzy podróżują 
w celach biznesowych. Jeszcze nigdy pokoje 
hotelowe nie oferowały tak wiele, nigdy też 
linie lotnicze nie miały tak ciekawej oferty 
jak dzisiaj – tłumaczy Robert Grzybowski, 
wydawca polskiej edycji Business Travelle-
ra. – Wyniki naszej ankiety, którą skiero-
waliśmy „w punkt”, czyli do podróżujących 
biznesmenów i  travel managerów mówią 
dużo. Gratulujemy zwycięzcom.

– Nasz magazyn jest inspiracją dla osób 
podróżujących zarówno służbowo, jak i pry-
watnie. Mam nadzieję, że przyznane nagrody 
będą źródłem pomysłów na podróże w 2014 
roku. Bardzo sobie cenimy niezależny wybór 
naszych Czytelników, przez co Business Tra-
veller Awards Poland są nagrodami zupełnie 
wyjątkowymi – podkreśla Marzena Mróz, 
redaktor naczelna Business Traveller Poland. 

W  trakcie gali, w  której wzięło udział 
ponad siedemdziesięciu zaproszonych 
przedstawicieli laureatów wyłoniliśmy 
zwycięzców w aż 22 kategoriach. Statuetki 
zwycięzców odebrali przedstawiciele lotni-
ska im. Chopina w  Warszawie (kategoria 
Najlepsze Lotnisko w Polsce), Changi w Si-

gapurze (Najlepsze Lotnisko na Świecie), 
Frankurtu nad Menem (Najlepsze lotnisko 
w Europie), Lufthansy (kategoria Najlepszy 
Przewoźnik na Długich Dystansach oraz 
Najlepsza Klasa Biznes), Miles And More 
(Najlepszy program Lojalnościowy), Star 
Alliance (Najlepszy Sojusz Lotniczy), nasze-
go rodzimego LOT-u (Najlepsza Klasa Eko-
nomiczna oraz Najlepszy Przewoźnik na 
Krótkich Dystansach), Wizzaira (Najlepszy 
Tani Przewoźnik), British Airways (Najlep-
sza Klasa Premium Economy), sieci Hilton 
(Najlepsza Biznesowa Sieć Hotelowa na 
Świecie, Najlepszy Hotel Biznesowy w Pol-
sce), Accoru (Najlepsza Biznesowa Sieć Ho-
telowa w Polsce).

Najlepszą wypożyczalnią samochodów 
zarówno w Europie jak i w Polsce okazał się 
AVIS, z kolei miano najlepszej marki baga-
żu w podróży przypadło firmie Samsonite. 
W kategorii Najlepszy Smartfon dla Biznesu 
Wygrał Bezapelacyjnie Apple, najlepszym 
laptopem może pochwalić się firma Dell. 
Nagrody za Najlepszy Samochód Flotowy 
odebrali przedstawiciele Toyoty (Avensis), 
za Najlepszy Samochód dla Wyższej Kadry 
Zarządzającej – przedstawiciele Audi (A8).
Oto pełna lista laureatów i  nagrodzonych 
w  plebiscycie Business Traveller Poland 
Awards 2013.

Na uroczystej Gali w Pałacyku Sobańskich w Warszawie wręczyliśmy nagrody Business Traveller Awards Poland 2013
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LOTNISKA
Najlepsze lotnisko w Polsce
1. WARSZAWA F. Chopin  
2. WROCŁAW Strachowice
3. KRAKÓW Balice

Najlepsze lotnisko w Europie
1. FRANKFURT am Main
2. MUNICH Franz Josef Strauss
3. AMSTERDAM Schiphol

Najlepsze lotnisko na świecie
1. SINGAPORE Changi
2. DUBAI International
3. HONG KONG Chek Lap Kok

LINIE LOTNICZE
Najlepszy przewoźnik  
na krótkich dystansach
1. LOT POLISH AIRLINES
2. LUFTHANSA
3. SWISS

Najlepszy przewoźnik  
na długich dystansach
1. LUFTHANSA
2. SINGAPORE AIRLINES
3. BRITISH AIRWAYS

Najlepsza klasa ekonomiczna
1. LOT POLISH AIRLINES
2. LUFTHANSA
3. BRITISH AIRWAYS

Najlepsza klasa Premium Economy
1. BRITISH AIRWAYS
2. AIR FRANCE
3. KLM

Najlepsza klasa Biznes
1. LUFTHANSA
2. BRITISH AIRWAYS
3. EMIRATES

Najlepszy tani przewoźnik
1. WIZZAIR

Najlepszy program lojalnościowy
1.  MILES AND MORE (LUFTHANSA)
2. EXECUTIVE CLUB (BRITISH AIRWAYS)
3. EUROBONUS (SAS)

Najlepszy sojusz lotniczy
1. STAR ALLIANCE

laureaci

Awards      2013
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HOTELE
Najlepsza biznesowa  
sieć hotelowa na świecie
1. HILTON
2. RADISSON BLU
3. BEST WESTERN

Najlepsza biznesowa  
sieć hotelowa w Polsce
1. ACCOR
2. HILTON
3. HYATT

Najlepszy hotel biznesowy w Polsce
1. HILTON WARSAW
2. SHERATON WARSAW
3. HILTON GDAŃSK

Najlepszy hotelowy program 
lojalnościowy
1. BEST WESTERN REWARDS
2. MARRIOTT REWARDS
3. LE CLUB ACCORHOTELS

WYPOŻYCZALNIE 
SAMOCHODÓW, BAgAŻ, 
SAMOCHODY I ELEKTRONIKA

Najlepsza wypożyczalnia  
samochodów na świecie 
1. AVIS
2. HERTZ
3. EUROPCAR

Najlepsza wypożyczalnia  
samochodów w Polsce
1. AVIS
2. EUROPCAR
3. EXPRESS

Ulubiona marka bagażu
1. SAMSONITE
2. WITTCHEN
3. TRAVELITE

Najlepszy Smartphone dla biznesu
1. APPLE
2. SAMSUNG
3. NOKIA

Najlepszy laptop
1. DELL
2. APPLE
3. SONY
Best Fleet Car
1. TOYOTA AVENSIS
2. SKODA OCTAVIA
3. FORD MONDEO

Best Executive Car
1. AUDI A8
2. BMW 7 SERIES
3. VOLVO S80
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Pałac Sobańskich, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warsaw
Booking: (+ 48) 22 523 66 64
www.amberroom.pl

Michelin Guide Recommendation

We invite you to taste the delicious dishes of modern Polish cuisine 
with a distinct touch of the most sophisticated culinary trends.

Ingredients of culinary excellence



B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  Te m a t  z  o k ł a d k i

Rozdaliśmy nagrody

Robert Grzybowski, wydawca magazynu Business Traveller Poland i Marzena Mróz, 
redaktor naczelna

Katarzyna Gospodarek, 
BMW Polska

Jarosław Wróblewski, 
wiceprezes zarządu lotniska 
Wrocław Strachowice

Chloe Marchand, Dyrektor Generalny 
Air France i KLM na Polskę

Krzysztof Kołodyński, Skoda

Na uroczystej Gali w Pałacyku Sobańskich 
w Warszawie wręczyliśmy nagrody Business 
Traveller Awards Poland 2013. Miło nam  
było gościć szefów linii lotniczych, hoteli, 
lotnisk – z Polski i ze świata, a także 
przedstawicieli firm oferujących auta, 
wypożyczalnie samochodowe, elektronikę 
i torby – potrzebne biznesmenom w podróży.

Piot r Lenczewski, Marriott 
Warsaw

Agnieszka Róg-Skrzyniarz, 
Sheraton Warsaw

Kamil Krzywański, Sony Olaf Krynicki, SamsungSzymon Zaliński, SAS Maciej Pyrka, szef Emirates w Polsce

Ada Rusowicz, Radisson Blu
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Magdalena Gniadek, 
Miles and More

Martin Mueller, Star Alliance

Erwin Verhoog, General 
Manager, Hilton Warsaw Hotel

Aleksandra Wiśniewska, WizzairKatarzyna Dobrzyńska, Avis

Winfried Hartmann, lotnisko 
Frakfurt am Main

Przemysław Przybylski, 
rzecznik lotniska im. Chopina 
w Warszawie

Michał Leman, Dyrektor 
ds. Marketingu i Produktu LOT

Leszek Kempiński, Audi

Barbara Grabowska, 
Singapore Airlines

Marta Orlof, British Airways

Bart Buyse, General Manager 
Passenger Sales Poland,  
Lufthansa

Gheorghe Cristecu,  
Best Western

Robert Grosiak, Dell

David Henry, Sales Director for 
Poland, Orbis-Accor
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Tried & Tested

EmiratEs airbus 330-200 
Klasa biznEs
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Linia lotnicza  WarszaWa–Dubaj–WarszaWa
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Tym, którzy w  Dubaju 
nie byli, polecam ten 
kierunek. A  jeśli już 
lecieć w  to niezwy-

kłe, futurystyczne, egzotyczne 
i luksusowe miejsce, to tylko na 
pokładzie linii Emirates – naro-
dowego przewoźnika tego emi-
ratu. Podróż z  Warszawy – co 
ważne – bez przesiadki, trwa 
zaledwie 5 godzin i  25 minut. 
Wybierając klasę biznes można 
mieć pewność, że na pokładzie 
będziemy obsłużeni prawdzi-
wie po królewsku, zgodnie z ha-
słem linii „Hello Tomorrow”.

Boarding
Gate 19 na warszawskim Okę-
ciu, z którego codziennie odpra-
wiany jest samolot do Dubaju  

KonTaKT
www.emirates.com/pl

cena
od 7026 zł

jest położony blisko saloniku 
Bolero, w którym przed podróżą 
można jeszcze napić się herba-
ty lub kawy i  sprawdzić pocztę  
mailową. Pasażerowie klasy 
biznes wchodzą na pokład bez 
kolejki, korzystając z fast track. 
Zajęłam miejsce 9B przy oknie, 
przy układzie siedzień 2x3x2. 

Piękne, uśmiechnięte stewar-
desy w  beżowych uniformach 
z  ciemnoczerwonymi akcenta-
mi i w toczkach na głowach zna-
ją nazwiska pasażerów i  witają 
ich podając, do wyboru: wodę, 
sok z pomarańczy lub szampan 
Veuve Clicquot Yellow Label. Po 
chwili przynoszą ciepłe mokre 
ręczniki do wytarcia dłoni. 

W czasie każdego rejsu z War-
szawy na pokładzie jest przy-

najmniej jedna stewardesa mó-
wiąca po polsku, choć obsługa 
jest międzynarodowa. Od razu 
widać, że personel pokładowy 
jest absolutnie profesjonalny, 
z  indywidualnym podejściem 
do pasażera. To często są małe 
szczegóły, jak choćby to, że ste-
wardesy podczas rozmowy z pa-
sażerami nie nachylają się nad 
nimi, nie stoją wyprostowane, 
tylko kucają, co daje poczucie 
skrócenia dystansu. 

Uwagę zwraca również wy-
strój kabiny: wygodne fotele 
pokryte skórą w kolorze piasku 
z  elementami z  drzewa orze-
chowca i świeże kwiaty w przy-
mocowanych do ściany wazo-
nach. Do dyspozycji pasażerów 
jest kołdra, a  także poduszka 
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w  białej poszewce, skarpetki 
i  opaska na oczy. W  toaletach 
kosmetyki firmy Rochas.

WarszaWa–duBaj
Wystartowaliśmy punktualnie 
o 13.50. Tuż po osiągnięciu wy-
sokości przelotowej, stewardesy 
po raz kolejny zaproponowały 
napoje i  wybór orzeszków. Na 
lunch wybrałam zupę z cukinii 
z rybą i kurczaka z warzywami 
panierowanego w  tymianku, 
proponowano też rybę i  grillo-
waną jagnięcinę. Na deser – sa-
łatka ze świeżych owoców. 

Emirates słynie z  doskonałej 
selekcji win, w  klasie biznes 
można skosztować białych: 
Meursault Marc Rougeot-Dupin 
2011 z  Burgundii i  reńskiego 
rieslinga Dreissigacker Bech-
theimer 2012 oraz czerwonych: 
francuskiego Chateau La Tour 
du Pin Figeac 2005 i  hiszpań-
skiej Pintii rocznik 2007. Na 
zakończenie posiłku – porto 
Cruz LBV Port z 2001 roku, któ-
re świetnie współgra zarówno 
z serami, jak i z czekoladą. 

Po posiłku przyszedł czas na 
kolejne przyjemności – zakupy 
duty free (katalog z  dostępny-
mi produktami zadziwił mnie 
objętością). Niewiele już czasu 
zostało, ale zdążyłam jeszcze 
rozłożyć fotel do pozycji prawie, 
ale jednak nie leżącej i zobaczy-
łam ofertę systemu rozrywki po-
kładowej ICE za którą Emirates 
była wielokrotnie nagradzana. 
Rzeczywiście 1400 kanałów robi 
wrażenie. W Dubaju wylądowa-
liśmy o 22.15 czasu lokalnego.

duBaj–WarszaWa
W drodze powrotnej na lotnisko 
dotarłam 2 godziny przed pla-
nowanym na 7.30 odlotem. Pa-
sażerami podróżującymi w kla-
sie biznes zajmują się specjalni 
asystenci, od wejścia do termi-
nalu, po odprawę bagażu.  

Lotnisko jest bardzo nowo-
czesne, dużo markowych skle-
pów, barów i  restauracji. Trze-
ba sobie zarezerwować dobre 
15 minut, żeby dojść do strefy 
gate’ów. Samolot do Warszawy 
odlatywał z  gate’u  C–26, ale 
zanim do niego dotarłam, zwie-

dziłam – i  jest to odpowiednie 
słowo – legendarny Business 
Lounge Emirates. Kilkadziesiąt 
foteli z  lampkami, kilka stano-
wisk z  komputerami i  – dzięki 
oknom od podłogi do sufitu 
– nieograniczony widok na 
startujące i  lądujące samoloty. 
Dotarłam tam o 6.30 rano, a już 
do wyboru były dziesiątki dań, 
począwszy od english breakfast, 
przez specjały Bliskiego Wscho-
du, dania hinduskie, japońskie 
miso, arabskie pikle i  oczywi-
ście szampan. Największe wra-
żenie zrobiły na mnie świeże 
maliny, jeżyny i  truskawki, do-
starczone w te pustynne rejony 
w doskonałym stanie... 

W samolocie zajęłam miejsce 
6A w  przytulnej, jak mi się na 
początku wydawało, kabinie tuż 
za klasą first. Nie jest to jednak 
najlepsza lokalizacja, ponieważ 
słychać tu odgłosy z  pokłado-

wej kuchni. Podczas trwające-
go 6 godzin lotu powrotnego 
zjadłam pyszny lunch: zupę 
jarzynową z  mlekiem kokoso-
wym, pieczoną pierś kurczaka 
z brokułami i krem truskawko-
wy. Obejrzałam też film, jedną 
z najnowszych produkcji, która 
właśnie trafiła do kin.

ocena
Luksus i komfort, a także dobra 
cena za najwyższą jakość. Warto 
lecieć Emirates dla samej przy-
jemności podróży. Profesjonalna 
obsługa, świetny catering i wina, 
punktualność i wyjątkowe, indy-
widualne podejście do każdego 
pasażera. Kupując bilet w  kla-
sie business można skorzystać 
z  usługi szoferskiej. Limuzyna 
BMW 5 dowozi nas na lotnisko 
i  z  lotniska odbiera. To bardzo 
wygodne rozwiązanie. Polecam!

Marzena Mróz

 Warto lecieć Emirates 
dla samej 

przyjemności podróży.  
Miłym świadectwem 

dbałości linii  
o pasażerów jest fakt,  

że na pokładadzie  
każdego samolotu  

startującego  
z Warszawy jest  

przynajmniej jedna 
stewardesa mówiąca  

po polsku. 
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Hotel Le Meridien Dubaj
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Znajdują się w  nich wygodne 
łóżka king size, biurko z  fote-
lem, szafa, stojak na torbę po-
dróżną, a także barek. Ściany są 
wyłożone ciemnym drewnem. 

To hotel dla biznesmenów, 
bez wyrafinowanego wystroju, 
ale za to bardzo funkcjonalny, 
oferujący gościom szybkie i bez-
płatne łącze internetowe, tele-
wizory LCD z dużym ekranem 
i  odtwarzaczem DVD, a  także 
świetny bufet śniadaniowy 
–  począwszy od dań tradycyj-
nych, przez przysmaki arabskie, 
chińskie, hinduskie, świeżo 
wyciskane soki z  pomarańczy, 
ananasów i grapefruitów, a tak-
że ciasta z różnych stron świata.

Oprócz pokoi typu standard 
są również Royal Club Rooms 

i  suity, do których codziennie 
dostarczane są świeże owoce, 
soki, kanapki, a  wieczorem 
– czekoladowe ciasteczka. 

Goście, którzy zdecydowa-
li się zamieszkać w  pokojach 
o  podwyższonym standardzie 
mogą korzystać z  Royal Club 
Lounge – dla niepalących, 
w  którym dostępna jest prasa 
z całego niemal świata. W tym 
kameralnym miejscu można 
również zjeść śniadanie, a  tak-
że napić się kawy lub herbaty 
w  ciągu dnia, a  po południu 
zjeść drobne przekąski. 

Pokoje Executive Club są wy-
posażone w  ekspresy do kawy 
i  mają widok na ogród lub je-
den z  basenów. Ciekawym ich 
wyróżnieniem jest specjalny 

KONTAKT
Le Meridien  
Dubai & Conference Centre
Airport Road
PO Box 10001
Dubaj, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie
www. starwoodhotels.com

ceNy
od 280 euro

Należący do prestiżo-
wej grupy Starwood 
pięciogwiazkowy Le 
Meridien Dubai jest 

położony w  pięknym dużym 
ogrodzie. Luksusowy, kosmo-
polityczny, tylko 25 minut jazdy 
dzieli go od centrum: sklepów, 
restauracji i  fascynujących wy-
sokościowców, z  których Dubaj 
słynie, a 5 minut – od między-
narodowego lotniska. W hotelu 
jest centrum konferencyjne, 
sala balowa dla 1200 gości, 4 ba-
seny, spa, fitness centre, korty 
tenisowe i 18 restauracji.

POKOje
Nowocześnie wyposażone 
i  przestronne – każdy z  386 
pokoi posiada taras lub balkon. 
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prysznic imitujący tropikalny 
deszcz oraz sensory aktywujące 
światło w łazience.

BusiNess ceNTre, 
fiTNess ceNTre
Jest do dyspozycji gości przez 
24  godziny na dobę. Można 
w  nim skorzystać z  kompute-
rów, drukarek, skanerów, wy-
słać faks, wypożyczyć telefon 
komórkowy, a  także zlecić re-
zerwację biletów lotniczych czy 
miejsca w restauracji. Można tu 
również zlecić inne usługi biu-
rowe, takie jak przepisywanie 
tekstów czy stenopisanie.

Oferta Fitness Centre może 
zaspokoić wszelkie oczekiwa-
nia. Przede wszystkim wyrafi-
nowane spa, w którym wykony-
wane są zabiegi na twarz i ciało 
na bazie kosmetyków Pevonia 
Botanica. Do dyspozycji gości 
jest 7  standardowych pokoi za-
biegowych i  2 „mokre”, w  któ-
rych wykonywane są zabiegi hy-
droterapii i pedi spa. Można się 
tu również zrelaksować podczas 
zabiegów światłem czy aromate-
rapii i kupić kosmetyki. 

Obsługa jest międzynaro-
dowa, wystrój wnętrz prosty 
i  naturalny. Osoby, które lubią 
codzienne treningi pod okiem 
instruktora, mogą je kontynu-
ować przebywając w  Le Meri-
dien Dubai. Oprócz tego zaję-
cia: spinning, boxing, tbc, joga.

resTAurAcje
Jest ich aż 18 i muszę przyznać, 
że miałam dylemat, do której 
wybrać się na lunch czy kola-
cję. Hotel oferuje kulinarną 
podróż po wszystkich niemal 
kontynentach, począwszy od 
najciekawszych moim zdaniem 
kuchni: tajskiej, japońskiej, 
kantońskiej i  seczuańskiej, po 
dania włoskie, argentyńskie, 
przysmaki z  Irlandii czy Fran-
cji. Szczególnie polecam Sea- 
food Market, w  której goście 
–  niczym na targu we Francji 
lub w  Azji – sami wybierają 
owoce morza ze skrzynek. 

W  restauracji L’atelier des 
Chefs goście biorą udział w pro-
cesie gotowania, a  dania po-
wstają na ich oczach. Polecam 

To znakomity hotel dla biznesmenów, może bez specjalnie  
wyrafinowanego wystroju, ale za to bardzo wygodny i funkcjonalny.

także tajską Sukotai, M’s Beef 
Bistro – typowy steak house, czy 
meksykański  Jules Bar, w  któ-
rym można posłuchać muzyki 
na żywo. Kiku to restauracja 
japońska z sekcją sushi, stołem 
Teppanyaki, pokojem Tatami 
i barem, w którym pija się sake. 
Restauracja Casa Mia ma piec 
opalany drewnem, z  którego 
co chwilę wyjmowane są pizze 
tak smaczne, jak te z  Neapolu. 
Z Mahec roztaczają się zapachy 
kurkumy, kolendry i  kuminu 
– jak na restaurację indyjską 
przystało. Long Yin specjalizuje 
się w  ostrych i  aromatycznych 

daniach z  Kantonu, a  The Du-
bliner’s to tradycyjny irlandzki 
pub. Jest w czym wybierać!

OceNA
Dobry hotel blisko lotniska, ofe-
rujący podróżującym biznesme-
nom komfortowy pobyt. Po pra-
cowitym dniu można odpocząć 
na jednym z czterech basenów, 
zrelaksować się w  spa i  zjeść 
pyszną kolację wybierając danie 
o jakim tylko marzymy. Dużym 
atutem jest świetnie funkcjonu-
jące business centre, pomocne 
podczas podróży w interesach.

Marzena Mróz
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Hotel ZurycH

KONTAKT
Radisson Blu Zurich Airport**** 
Flughafen Zurich, 
PO Box 295 – 8058 – Zurich  
Switzerland 
tel. +41 44 800 40 40
fax +41 44 800 40 50
e-mail: 
Info.Zurich@Radissonblu.com
www.radissonblu.com

ceNA
pokój typu Standard 
– od ok. 850 zł (ze śniadaniem)

Radisson Blu  
zuRich aiRpoRt

Zdaleka wygląda jak 
futurystyczna rzeźba. 
W  rzędach wielkich 
okien odbija się niebo 

i  samoloty startujące na wycią-
gnięcie ręki. Goście mogą obser-
wować ten fascynujący spektakl 
z  okien pokojów, przechodnie 
zaś mają wrażenie jakby na gi-
gantycznym ekranie wyświetla-
no im film. Hotel jest połączony 
z lotniskiem, nie trzeba nawet 
wychodzić na zewnątrz. Choć 
położony między dwiema es-
takadami, którymi dzień i  noc 
sunie sznur pojazdów, jest tak 
wyciszony, że zapewnia swoim 
mieszkańcom absolutny spokój. 

Do centrum samochodem je-
dzie się 10 min, a kilkuminuto-
wy spacer wystarczy, by dojść na 
stację kolejową, z której pociągi 
kursują na Dworzec Główny. 

POKOje 
Pokoje są dwuosobowe, typu 
Standard, Business Class lub 
apartamenty – z wyjątkową Su-
itą Prezydencką na czele. Jeśli 
podróżujemy z dziećmi nie mu-
simy rezerwować dwóch poko-
jów, możemy poprosić o  pokój 
rodzinny (2+2). To wygodne 

rozwiązanie które nie trafia się 
często, a pokoje są na tyle prze-
stronne (z dodatkową rozkłada-
ną sofą), że bez trudu pomiesz-
czą także cztery dorosłe osoby. 

Wszystkie pokoje wyposażone 
są w wygodne meble, a na szcze-
gólną uwagę zasługuje bogac-
two użytych tkanin. W pokojach 
typu Business Class znajdziemy 
ekspres do kawy Nespresso, co-
dzienną prasę, bezpłatne na-
poje bezalkoholowe i  przekąski 
w  minibarze. Każdy dzień mo-
żemy też rozpocząć od super-
śniadania w formie bufetu. 

resTAurAcje 
Jedzenie w Radisson Blu Airport 
Hotel to wystarczający powód, 
by tu zamieszkać. Do restaura-
cji Filini warto zajrzeć nie tylko 
na znakomite włoskie dania, ale 
i po to, by rzucić okiem na dwa 
słynne kryształowe żyrandole. 
Na tarasie restauracji, w  Giar-
dino Blu spróbujemy znakomi-
tych przekąsek, dań z karty lub 
zestawów przekąskowych, dzię-
ki którym poznamy choć część 
restauracyjnej oferty. Do posił-
ku możemy też zamówić butel-
kę wina z  Angel’s Wine Tower 

Bar – tę niezwykłą konstrukcję 
w hotelowym atrium po prostu 
trzeba zobaczyć. Zwłaszcza, 
że wieczorem (po 17.30) wy-
bieranie trunku spośród 4000 
starannie wyselekcjonowanych 
butelek w wykonaniu „Aniołów 
Wina” to prawdziwy spektakl. 

FiTNess & WellNess
Hotelowy Pace Fitness Club po-
zwoli nam na zachowanie nawet 
w podróży rytmu treningu. Do-
stępne są wszystkie urządzenia 
do treningu cardio, bieżnia high-
-tech, a  po ćwiczeniach można 
zrelaksować się w  saunie lub 
łaźni parowej. Goście hotelowi 
mogą też korzystać z luksusowe-
go ogromnego centrum fitness 
i wellness na lotnisku. 

OceNA
Świetne miejsce i  dla osób po-
dróżujących w  interesach, i  dla 
turystów. Komunikacja miejska 
działa doskonale, więc nie za-
uważymy cienia niedogodności 
w  dotarciu do centrum. Znako-
mite zaplecze biznesowe. Dobre 
zniżki za wczesną rezerwację 
i przy pobytach weekendowych. 

Rafał Sobiech
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NissaN Note od avisa
Wypożyczalnia samochodów AVIS

Wypożyczalnia sa-
mochodów Avis 
to marka z  po-
nad półwieczną 

historią założona w  Stanach 
Zjednoczonych. Zaczęło się 
od trzech samochodów w  1946 
roku w  Detroit, a  dziś Avis to 
przedsiębiorstwo międzynaro-
dowe z ponad 4 tys. biur w 170 
krajach. W Polsce Avis jest obec-
ny we wszystkich większych 
miastach, a jego flota liczy oko-
ło 1,5 tys. aut ze wszystkich do-
stępnych na rynku segmentów 
– od małych samochodów miej-
skich (Nissan Micra), przez gru-
pę średnią – miejskie hatchbac-
ki (Nissan Note, Ford Focus), do 
grupy większych samochodów 
(Toyota Avensis, VW Passat) 
i  luksusowych limuzyn jak 
Audi A6 czy Volvo S80. Wybór 
jest zatem szeroki i każdy powi-
nien znaleźć coś dla siebie. 

FORMALNOŚCI
Najszybciej i  najwygodniej zło-
żyć zamówienie przez internet 
– na  oficjalnej stronie wypoży-
czalni (www.avis.pl). W tej opcji 
może się jednak zdarzyć, że nie 
dostaniemy konkretnego mode-
lu, a jedynie samochód z grupy, 
na którą się zdecydowaliśmy. 
Oczywiście, zamówienie moż-
na też złożyć telefonicznie lub 
osobiście w wybranym punkcie. 

Przy odbiorze samochodu 
zostaniemy poproszeni o  do-
kumenty potwierdzające prawo 
do wynajmu samochodu w kon-
kretnej grupie. Zgodnie z regu-
laminem firmy, aby wypożyczyć 
samochód z  grup aut małych 
i średnich trzeba mieć ukończo-
ne 21 lat i  jedną kartę kredyto-
wą, a z grup wyższych – 28 lat, 
dwie karty kredytowe i  prawo 
jazdy, co najmniej od roku.  

SAMOCHÓD
Testowany model to najnowszy 
Nissan Note drugiej generacji 
z silnikiem benzynowym o poj. 
1200 cm3 i mocy 80 KM. Według 
danych katalogowych Note II 
osiąga setkę po 13,7 s, a jego pręd- 
kość maksymalna to 168 km/h. 
Nie są to wyniki rodem z  For-
muły 1, jednak producent re-
kompensuje to zużyciem paliwa 
– 5,7 l w jeździe miejskiej. 

Japończycy projektując no-
wego Nissana nie ograniczyli 
się jedynie do face liftingu. 
Z  zewnątrz zmienione zostało 
w  zasadzie wszystko, choć roz-
miarami obie generacje mode-
lu praktycznie się nie różnią. 
W  środku – zestaw wskaźni-
ków, o  kosmicznym wyglądzie  
wyświetla informacje o  chwi-
lowym zużyciu paliwa, mak-
symalnej odległości możliwej 
do przejechania na pozostałym 

w zbiorniku paliwie, temperatu-
rze na zewnątrz czy wskazówki 
sugerujące zmianę biegu. 

Na duży plus zasługuje też 
układ kierowniczy, skrzynia 
biegów, która pracuje cicho 
i  precyzyjnie oraz świetny  sys-
tem wspomagania kierownicy. 

ZwROt
Procedura zwrotu jest równie 
prosta, jak odbioru – oddajemy 
auto, kluczyki i  dokumenty, 
a pracownik sprawdza tylko stan 
wizualny auta i ilość paliwa. 

OCENA
AVIS ma dużą flotę i przyjazne 
nastawienie do klienta. Auto 
można oddać w  innej placów-
ce niż nastąpiło wypożyczenie 
albo poprosić o  podstawienie  
go pod wskazany adres. 

Samochody w  Avis to naj-
nowsze modele znanych i  ce-
nionych marek. Wiek pojazdów 
nie przekracza 12 miesięcy. 
Testowany egzemplarz miał 
przebieg niecałych 100 km. Do-
datkowo w Avis można znaleźć 
bardzo dobre oferty na wynajem 
tego modelu. Np. cały weekend 
z Nissanem Note II to koszt ok. 
324 zł netto, natomiast przy wy-
najmie na miesiąc to tylko 72 zł 
netto dziennie (wynajem na 
min. 30 dni, limit 2000 km).

Aleksander Dobkowski

KONtAKt
www.avis.pl

Początki Avis
sięgają 1946 roku, 
kiedy Amerykanin  

Warren Avis  
z myślą o powojennym 

wzroście popytu  
na podróże otworzył na 

lotnisku Willow Run 
Airport w Detroit 

pierwsze 
przedstawicielstwo 

swojej firmy.

L u t y  2 0 1 4     |     27



Tried & Tested

28    |    L u t y  2 0 1 4

Bukovina Terma Hotel Spa Bukowina TaTrzańSka

KONTAKT
BUKOVINA  
Terma Hotel SPA****
ul. Sportowa 22
34–530 Bukowina Tatrzańska
tel. +48 18 20 25 400
fax +48 18 20 25 405
e-mail: info@hotelbukovina.pl; 
rezerwacje@hotelbukovina.pl
www.hotelbukovina.pl

CeNy
Oferta specjalna Ferie 2014  
– od 406 zł/os

NajgorĘtsze  
miejsce w tatrach

Kiedy narty kuszą, ale 
też tęsknimy za at-
mosferą karaibskiej 
plaży, wybór jest 

prosty. W  sercu Tatr, w  ma-
lowniczej dolinie, znajdziemy 
najgorętsze miejsce w Tatrach, 
tętniące życiem niczym źródło 
krystalicznej wody.

Termy i SpA
Metafora metaforą, ale to zda-
nie można interpretować do-
słownie. Hotel BUKOVINA 
i  największe w  Polsce baseny 
termalne należą bowiem do 
jednego kompleksu. Nic więc 
nie stoi na przeszkodzie, by już 
w  pokoju przebrać się w  strój 
kąpielowy, otulić miękkim ho-
telowym szlafrokiem i  zjechać 
windą od razu na poziom base-
nów termalnych. 

Czekających tam atrakcji nie 
sposób „przetestować” jednego 

dnia, nawet gdybyśmy chcieli 
moczyć się od świtu do nocy. 
Basenów jest 20 w  tym sześć 
zewnętrznych. Ale bez obaw 
–  nie zmarzniemy. Tempera-
tura wody waha się między 28 
a  38°C, a  zewnętrzne baseny 
wyposażone są w  podwodne 
„leżaki”, z  których w  cieple 
i  komforcie można podziwiać 
ośnieżone szczyty. Jedną z naj-
bardziej niezwykłych atrakcji 
jest basen, w  którym możemy 
posłuchać muzyki – ale tylko 
wtedy, gdy zanurzymy się pod 
wodę. Z  kolei w  „bulgotniku”, 
dowiemy się co potrafią bąbelki, 
w jacuzzi oddamy się błogiemu 
lenistwu, a  żądni przygód na 
pewno prędzej czy później od-
kryją uroki szalonych ślizgów 
na ogromnych zjeżdżalniach.  

Wielbiciele upałów mogą 
wygrzać się w  jednej z 12 saun 
– od rzymskiej, przez fińską, 

góralską po kwiatową czy nie-
spotykaną śródziemnomorską. 
Temperatury – do wyboru, do 
koloru – od umiarkowanych 40° 
po piekielne 110°. 

Woda w basenach jest zmine-
ralizowana i  prócz przyjemno-
ści z kapieli daje też konkretne 
korzyści zdrowotne, m.in. łago-
dzi stres i bezsenność. 
W  znajdującym się tuż obok 
term spa spotęgujemy ten efekt 
korzystając z któregoś z relaksa-
cyjnych zabiegów – od Masażu 
ajurwedyjskiego po Zbójnickie 
masowanie. 16 gabinetów oferu-
je także rytuały pielęgnacyjne, 
zabiegi medycyny estetycznej, 
manicure, pedicure, jest nawet 
ekskluzywny salon fryzjerski.

pOKOje
Hotel BUKOVINA proponuje 
gościom 152 pokoje i  aparta-
menty (także dostosowane do Fo
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potrzeb osób niepełnospraw-
nych). Na czwartym piętrze, 
znajdują się pokoje o  podwyż-
szonym standardzie oraz apar-
tamenty. Ich goście automa-
tycznie dołączają do elitarnego 
Bukovina Club i  zyskują moż-
liwość korzystania z  dodatko-
wych udogodnień. 

Ale i  pokojom Standard ab-
solutnie niczego nie brakuje. 
Komfort panuje w  nich niepo-
dzielnie – od miękkiej, wprowa-
dzającej przytulny nastrój wy-
kładziny, po olbrzymie łóżko. 
Nie mam pojęcia, gdzie hotel 
zaopatruje się w  materace, ale 
ten był wygodniejszy niż mój 
własny. 

Łazienki są duże, wykończo-
ne z dbałością o szczegóły i po 
prostu piękne. Z kranów płynie 
krystalicznie czysta woda żró-
dlana, a  białe puchate ręczniki 
sprawiają, że poranny prysznic 
napawa optymizmem na cały 
dzień. 

reSTAurACje i rOzrywKi
Po szaleństwach w  basenie 
apetyt dopisuje, a Sylwester 
Lis, specjalizujący się w kuch-
ni fusion Executiv Chef Kuchni 
BUKOVINA Terma Hotel SPA 
ma nieograniczoną kulinarną 
wyobraźnię. Dzięki niej spró-
bujemy pudru z  chrzanu albo 
galaretki z buraków, choć i gó-
ralskich przysmaków, choćby 
kwaśnicy i oscypków, nie bra-
kuje. A przy tym (i to mnie za-
chwyciło) wszystko, od pieczy-
wa po wędliny, produkowane 
jest na miejscu. Do dyspozycji 
gości są również liczne bary 

oraz kluby. Do Bukovina Club 
Bar warto zajrzeć na drinka 
albo filiżankę niezwykłej kawy 
kopi luwak, ale i dla widoku 
– za szklaną ścianą roztacza się 
zapierający dech widok na doli-
ny Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. 

Na zwolenników zdrowego 
trybu życia czeka natomiast Ac-
tiv Bar. Można tu złapać oddech 
po treningu na siłowni lub po 
prostu delektować się smakiem 
zdrowych przekąsek, soków ze 
świeżych owoców i warzyw czy 
orzeźwiających koktajli. W Jazz 
Club przy dźwiękach fortepia-
nu spróbujemy najlepszych 
trunków i  fantastycznych drin-
ków. A jeśli ktoś chce szaleć do 
białego rana – dyskoteka też jest 
na miejscu. Podobnie jak 4–to-
rowa kręgielnia i sala bilardowa. 

Hałas nam jednak nie grozi. 
Hotel jest tak wyciszony, że nic 
nie zakłóci naszego wypoczyn-

ku, nawet jeśli inni goście pod-
bijają parkiet. 

Najmłodsi mają do dyspozy-
cji specjalny pokój zabaw.  Gdy 
pod okiem opiekunek szaleją 
z rówieśnikami, rodzice mogą 
wpaść do spa lub wybrać się na  
kolację. Narciarze też nie będą 
narzekać. Stoki są naśnieżane 
(także dla dzieci), jest wypoży-
czalnia, instruktorzy i ski bus. 
A po nartach nie ma nic lep-
szego niż zregenerować zbolałe 
mięśnie w Bukowiańskich Ter-
mach. 

OCeNA
Idealne miejsce do wypoczynku 
dla ciała i ducha. Tutaj po prostu 
czas płynie inaczej. Górskie po-
wietrze, zapierający dech w pier-
siach krajobraz i  wszechobecny 
dyskretny luksus sprawiają, że 
szarości codziennego życia zo-
stawiamy daleko za sobą.

Zuzanna Krzyczkowska
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Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre  MediolAn
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robi dobre wrażenie. Wpraw-
dzie nie wygląda przytulnie, ale 
też nie o to chodzi, kiedy wybie-
ra się miejsce, w  którym chce 
się po długiej podróży odpocząć 
przez kilkanaście godzin. Po-
koje standard znajdują się na 
niższych piętrach, a  klubowe 
na wyższych. Różnią się jedynie 
umiejscowieniem i  widokiem 
z okna. Narożne suity mają ką-
cik fitness, w  którym można 
uprawiać specjalne ćwiczenia, 
opracowane przez specjalistów 
zaangażowanych do programu 
fitt przez sieć Sheraton. 

Na trzecim piętrze znajduje 
się otwarty, ażurowy business 
lounge. W  hotelu jest też kil-
ka sal konferencyjnych o  łącz-
nej powierzchni 2000 m2 i  30 
mniejszych pokoi do spotkań 
biznesowych. Do dyspozycji go-
ści jest też – nieco za mały, jak 
na tak ogromny obiekt – basen.

Pokoje
Hotel oferuje 433 pokoje i  19 
suit. Są wyposażone w  nowo-
czesne meble: wygodne łóżka, 
szafki nocne z lampkami, prze-
stronne szafy, stoliki, krzesła, 
wygodne fotele, barki i  stojaki 
na walizki. Szczególnym me-
blem jest słynne Sheraton Sweet  
Sleeper Bed – duma firmy 
i obiekt, nad którego udoskona-

leniem pracowali najwybitniejsi 
na świecie specjaliści. W tym le-
gendarnym łóżku zasnąłem tak 
dobrze i  głęboko, że omal nie 
spóźniłem się na samolot. W ła-
zience znajdują się kosmetyki, 
suszarka, miękkie ręczniki. 

Bar, restauracje i sPa
Najbardziej spektakularnym 
miej scem w hotelu jest Bar Mon-
te Rosa, czynny od 7 do 2 w nocy 
Można w  nim zjeść niewiel-
kie przekąski i  wypić wyborne 
drinki. Długi, podświetlony na 
czerwono stół i  wygodne krze-
sła sprzyjają dłuższej obecności 
w tym miejscu. Można też zajść 
do restauracji oferującej dania 
kuchni śródziemnomorskiej Il 
Canneto, otwartej od 6 do 10, od 
12 do 14.30 i od 22 do 23. Zmę-
czeni podróżni mogą też zrege-
nerować się w spa, które oferuje 
wiele relaksujących zabiegów 
i zajmuje aż 1000 m2.

ocena
Polecam hotel Sheraton na lot-
nisku Malpensa wszystkim, nie 
tylko zmęczonym podróżnym. 
Można w  nim odpocząć, zjeść 
dobry obiad, skorzystać ze spa. 
Hotel dzieli od pasa startowego 
zaledwie 100 metrów. I  to jest 
atut nie do podważenia.

Rafał Sobiech

kontakt
Sheraton Milan Malpensa  
Airport Hotel & Conference  
Centre 
Lotnisko Mediolan Malpensa
Terminal 1
tel. (39)(02)23351
www.starwoodhotels.com

ceny
od 230 euro

Luksusowy, funkcjonal-
ny, może konkurować 
z  hotelami w  centrum 
Mediolanu – zarówno je-

śli chodzi o jakość, jak i o cenę. 
To dobry punkt wypadowy 
w pobliskie Alpy i do outletów.

To jedyny hotel na lotnisku 
Malpensa połączony bezpośred-
nio z Terminalem 1. Jest oddalo-
ny od płyty lotniska o zaledwie 
100 metrów. A przy tym roz-
tacza się z niego fantastyczny 
widok na góry, wśród których, 
przy dobrej pogodzie, króluje al-
pejski szczyt Monte Rosa.

Hotel jest stworzony z myślą 
o  podróżnych, którzy przyla-
tują do Mediolanu z  odległych 
miejsc świata i czekając na dal-
sze połączenie – chcą odpocząć. 
Uchodzi za jeden z najlepszych 
lotniskowych hoteli na świecie. 
Do centrum Mediolanu można 
dojechać specjalnym pociągiem 
zaledwie w 30 minut. Zamek 
Sforzów czy słynna mediolań-
ska Katedra są oddalone od 
hotelu o  45 km a  słynny butik 
Armaniego położony w samym 
sercu miasta – o 50 km.

Hotelowe detale
Hotel jest zbudowany z betonu 
i  szkła. Ma 420 metrów długo-
ści. Jest przestronny, nowocze-
sny, już od pierwszych chwil 
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hotel z widokiem
Mercure Piotrków Trybunalski Vestil  PioTRKÓW TRYBUnAlSKi

Piotrków Trybunalski to 
miasto z  tradycjami, 
jego historia sięga VIII 
wieku. Odbywały się 

tu elekcje królewskie, zjazdy 
szlachty, tu ratyfikowano Pokój 
Toruński. Dziś Piotrków może 
przyciągać nie tylko miłośników 
historii, ale także turystów i biz-
nesmenów. To dla nich w Piotr-
kowie powstał Hotel Mercure 
Piotrków Trybunalski Vestil, 
któ ry ma w ofercie wiele atrakcji. 

Hotele Mercure znane są 
w  całej Polsce. Marka oferuje 
osobom podróżującym służbo-
wo, jak i rekreacyjnie atrakcyjną 
alternatywę w  porównaniu do 
innych sieci hotelowych w  Pol-
sce. Położenie Mercure Piotr-
ków Trybunalski Vestil – blisko 
centrum, ale też nieopodal dróg 
wylotowych, sprawia, że jest 
najwygodniejszym obiektem 
zarówno dla podróżujących, któ-
rzy są w  mieście jak i  dla tych 
zostających na dłużej. 

Pokoje
W hotelu są 63 komfortowe po-
koje, w których mogą zamiesz-
kać 124 osoby. Ponadto w ofercie 
jest możliwość noclegu w  Dia-
mond Apartment – trzypoko-
jowym, przestronnym studio 
o  pow. blisko 100 m2 z  zimo-
wym ogrodem, przeszkloną 
ścianą z  widokiem na miasto 

i wieloma innnymi atrakcjami. 
Apartament jest przystosowany 
też do wynajmu długotermino-
wego – może więc być wygodną 
namiastką domu dla tych, któ-
rzy przyjeżdżają do Piotrkowa 
na dłuższe pobyty służbowe.

Biznes
Hotel Mercure Piotrków Try-
bunalski Vestil powstał przede 
wszystkim z myślą o biznesme-
nach. Z jednej strony jest dosko-
nale przygotowany na imprezy 
grupowe, z  drugiej – nietrud-
no w  nim o  spokój, dyskrecję 
i świetną atmosferę do pracy. 

Znajduje się tu nowoczesne 
centrum biznesowe z  sied-
miona salami konferencyjny-
mi. Dzięki temu bezkolizyjnie 
może się tu odbywać nawet 
kilka imprez jednocześnie. Co 
więcej, układ sal umożliwia ich 
najróżniejsze aranżacje dosto-
sowane do potrzeb klientów. 

Łaźnie Piwne
Po ciężkim dniu warto się zre-
laksować w  miejscowym spa, 
którego główną atrakcją są Łaź-
nie Piwne. Kąpiel w  złocistym 
płynie z  kuflem niefiltrowane-
go piwa w  dłoni, odpręży nas 
i pozwoli zapomnieć o codzien-
ności. Kojąca muzyka i  atmos-
fera średniowiecznej winiarni 
sprawią, że w  tym hotelu, mo-

żemy poczuć się tak, jakbyśmy 
cofnęli się w  czasie i  zrelakso-
wać się niezapomniany sposób.

restauracja
Na dachu hotelu mieści się re-
stauracja Pepper & Salt, której 
letnią atrakcją jest przestronny 
taras z  widokiem na miasto. 
Tutaj, pod samym niebem, mo-
żemy skosztować doskonałej 
polędwicy wołowej, rozpływa-
jących się w  ustach krewetek, 
czy pasztetu z żurawiną. Także 
inne dania nad przyrządzeniem 
których czuwa szef kuchni 
Marcin Kuśmierski, smakują 
wyśmienicie, zwłaszcza w towa-
rzystwie  kieliszka wina wybra-
nego z bogatej karty win. 

ocena
Hotele Mercure charakteryzu-
ją się gwarancją standardów 
międzynarodowej sieci i  nawią-
zaniem do lokalnych tradycji. 
Mercure Piotrków Trybunalski 
Vestil jest tego świetnym przy-
kładem. Dobrze poczują się tu 
nawet najbardziej wymagający 
goście. Główne atuty to prostota, 
design w dobrym stylu i funkcjo-
nalność. Hotel doskonale nadaje 
się do organizacji zjazdów, kon-
ferencji, czy spotkań służbo-
wych, a dla turystów jest to przy-
tulne miejsce na nocleg i relaks. 

Klara Kochańska 

kontakt
Hotel Mercure  
Piotrków Trybunalski Vestil***
ul. Armii Krajowej 22c, 
97–300 Piotrków Tryb.
tel. +48 44 684 00 00, 
+48 44 684 00 01 
fax +48 44 616 00 44 
e-mail: H9077@accor.com
mercure.com

ceny
Pokój jednososobowy – 150 zł
Pokój dwusosobowy – 240 zł
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Francuski arystokrata
Samochód peugeot 508 gt

Peugeot 508 GT to naj-
większa i  najbardziej 
luksusowa limuzyna 
we flocie francuskiej 

marki. Oczarował mnie od 
pierwszego wejrzenia. Jeśli 
miałabym spersonalizować 
pięćsetósemkę, to jest on praw-
dziwym dżentelmenem – uoso-
bieniem uroku, wzorowych ma-
nier i stanowczości.

Na pierwszy rzut oka
Już od pierwszej chwili, gdy 
„Monsieur Peugeot” zaprosił 
mnie do swojego wnętrza, by-
łam zachwycona. Wszystko jest 
wykonane z materiałów najwyż-
szej jakości, idealnie spasowa-
ne, a każdy element znajduje się 
w  sobie tylko przeznaczonym 
miejscu. Nie znajdziemy tu ba-
łaganu, przesytu ani gadżetów 
rodem z samochodu–dyskoteki. 

Fotele są fantastyczne – wy-
godne, podgrzewane i  stero-
wane we wszystkich możli-
wych płaszczyznach, a  miejsca 
– i  z przodu, i  z  tyłu – tyle, że 
nawet wysokie osoby nie mają 
prawa narzekać na ciasnotę. 

W kwestii wyglądu zewnętrz-
nego, model 508 GT jest praw-
dziwym przełomem w dziejach 
Peugeota. Obłe kształty połą-
czone z  ostrymi przetłoczenia-

mi, tworzą idealną dynamiczną 
i lekko agresywną całość. 

Okazuje się jednak, że – jak 
wszystko – także i  uroda Peu-
geota ma swoją ciemną stronę. 
Maska po otwarciu dzięki siłow-
nikowi szybuje wysoko wysoko 
w stronę nieba. Siłownik działa 
bez zarzutu, tylko co potem? Nie 
byłam w stanie zamknąć jej sto-
jąc przed autem, bo… nie mam 
dwóch metrów wzrostu. Pora-
dziłam sobie stając z  boku, ale 
że „Pan Peugeot” zdążył mnie 
już przyzwyczaić do doskonało-
ści, uznałam, że i przy zamyka-
niu klapy powinien potraktować 
mnie jakoś przyjaźniej. Za to 
sam bagażnik o pojemności 515 
litrów to przestrzeń, która może 
pomieścić niemal każdy bagaż. 

Co się kryje pod maską
Za jednostkę napędową w testo-
wanym egzemplarzu posłużył 
2,2–litowy diesel o mocy 204 KM 
i  450 Nm momentu obrotowe-
go, który dzielnie współpracuje 
z  6-stopniową przekładnią au-
tomatyczną. Udanym rozwiąza-
niem okazała się też możliwość 
zmiany biegów poprzez łopatki 
przy kierownicy – nie tylko po-
prawia dynamikę jazdy, ale (co 
zaskakujące) obniża zużycie pa-
liwa. Katalogowego zużycia (6,9 l 

na 100 km w mieście i 4,5 l w tra-
sie) nie udało mi się osiągnąć, 
ale różnice nie były na tyle duże, 
żeby się tym zamartwiać.

Za to z  katalogowym przy-
spieszeniem – 8,2 s do setki 
–  „mój” Peugeot 508 GT pora-
dził sobie bez trudu. Dynamicz-
na jednostka napędowa w  po-
łączeniu z  idealnie pracującym 
hydraulicznym wspomaganiem 
kierownicy oraz zaawansowaną 
konstrukcją przedniego zawie-
szenia (dostępną jedynie w mo-
delu GT), daje w  efekcie per-
fekcyjnie prowadzące się auto. 
Świetnie radzi sobie zarówno 
na prostych jak i przy szybkim 
pokonywaniu zakrętów. 

oCeNa
Podsumowując – Peugeot zde-
cydowanie wyszedł poza do-
tychczasowe ramy oferty swoich 
samochodów. Model 508 GT, 
nawet nie jest następcą po-
przedniej limuzyny – 607, on 
wyznacza zupełnie nowe stan-
dardy w dziedzinie precyzji i do-
skonałości. Tworzy klasę sam 
dla siebie i  jest w  niej bezkon-
kurencyjny. Zresztą... właści-
wie trudno się dziwić –  wszak 
i prawdziwemu dżentelmenowi 
niełatwo dotrzymać kroku!

Zuzanna Krzyczkowska

koNtakt
www.peugeot.pl

CeNy
od 136 800 zł
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Bagaż 
przyszŁoŚci
Na początku XX wieku szczytem marzeń 
każdego podróżnika był szykowny kufer 

firmy Goyard z pasami, ćwiekami i skórzanymi 
wykończeniami. Dziś mamy inne wymagania. 

B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  R a p o r t
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Nowoczesna walizka musi 
być wytrzymała – żeby 

wytrzymać bezpardonowe traktowanie 
na lotniskach, lekka – aby nie trzeba było 
dźwigać niepotrzebnych ciężarów i  zwrot-
na – by można było bez kłopotów ciągnąć 
ją za sobą po zatłoczonych dworcach i lotni-
skach. Powinna też być wyposażona kieszeń 
na laptopa, który dla coraz większej grupy 
pasażerów staje czymś więcej niż gadżetem 
– to raczej artykuł pierwszej potrzeby, nie-
odzowny w każdej podróży. Niebagatelnym 
atutem są też kompaktowe rozmiary – aby 
można ją było zabrać ze sobą do kabiny, co 
bardzo skraca czas, który musimy spędzić 
na lotnisku i  przydaje się zwłaszcza przy 
lotach krótkodystansowych. Do listy zalet 
trzeba zaliczyć także biznesowy wygląd 
i wbudowany zamek TSA. 

Producentom marzy się  
Walizka Bonda! 
Jamesa Bonda
Producenci walizek starają się sprostać tym 
wszystkim oczekiwaniom i nadążyć za po-
stępem technologicznym. Pozazdrościli za-
pewne pomysłowości scenarzystom filmów 
o agencie 007, którzy każą Q – specjaliście 
od wynalazków niemożliwych – wyposażać 
swego podpopiecznego w  najbardziej nie-
prawdopodobne gadżety. I choć walizek na 
liście gadżetow Bonda do tej pory nie było, 
zapewne to tylko kwestia czasu. Zwłaszcza, 
że już teraz zadziwia pomysłowość produ-
centów, wprowadzających do swoich pro-
duktów rozwiązania czasem nie do końca 
przemyślane, ale z pewnością interesujące. 

Raczej niewielu z  nas skusi walizka, którą 
można przemienić w skuter (a takie są już do-
stępne), ale wbudowany nadajnik GPS to pro-
pozycja warta głębszego zastanowienia – szcze-
gólnie gdy weźmiemy pod uwagę, że co roku 
linie lotnicze gubią 26 milionów sztuk bagażu. 
Nie dziwi więc fakt, iż wielu producentów pra-
cuje nad sposobami rozwiązania tego proble-
mu. Jednym z  nich jest Tile (thetileapp.com) 
– mała plastikowa płytka, którą umieszcza się 
na walizce i która łączy się przez protokół Blue- 
tooth z naszym smartfonem. 

Kolejne rozwiązanie to Bag2Go – wspólne 
dzieło producenta walizek, Airbusa, firmy 
informatycznej T-Systems oraz IATA (Mię-
dzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników 
Powietrznych). Jest to walizka z wbudowa-
nym chipem, który przekazuje aplikacji 
mobilnej swoje współrzędne za pomocą 
nadajnika GPS. To jednak nie koniec atrak-
cji – walizka posiada także własną wagę (ko-

niec z nerwami, czy aby nie jest za ciężka), 
system powiadamiający o próbach jej nieau-
toryzowanego otwarcia, a także wyświetlacz 
e-ink (taki jak w czytniku Kindle) z dwoma 
kodami kreskowymi – pierwszy zawiera na-
sze dane osobowe oraz dane lotu, a drugi to 
po prostu identyfikator zastępujący papiero-
wy pasek naklejany na naszą walizkę pod-
czas odprawy na lotnisku.

Kto wie, być może dzięki takim rozwią-
zaniom już wkrótce nie będziemy musieli 
czekać po przylocie na nasz bagaż, ponie-
waż odpowiednie służby dostarczą go bez-
pośrednio do naszego hotelu. 

– Opracowaliśmy już działające prototy-
py Bag2Go i  wkrótce zaczniemy pierwszą 
fazę testów. Jeśli wszystko się powiedzie, na 
rynku przewozów pasażerskich dokona się 
prawdziwa rewolucja – przekonuje Jan Reh, 
szef działu innowacji w Airbusie.

Linie British Airways również nie próż-
nują. W  tym roku brytyjski przewoźnik 
połączyły siły z  firmą projektową Design-
works w  celu opracowania elektronicznej 
przywieszki na bagaż z  wyświetlaczem  
e-ink. Pierwsza faza testów zaczęła się 
w  październiku i  objęła pracowników Mi-
crosoftu, korzystających z  telefonów Nokia 
Lumia. Co prawda elektroniczna przywiesz-
ka nie pomoże ustalić miejsca położenia 
naszej walizki, ale dzięki synchronizacji 
z  aplikacją podróżną BA, będzie automa-
tycznie wyświetlać kod kreskowy zawierają-
cy szczegóły naszego lotu. 

o sukcesie luB Porażce 
zdecyduJą Podróżni
Amerykańska firma Tumi również działa 
w  tej kwestii. – Przyglądamy się rozwiąza-
niom pozwalającym na śledzenie położenia 
obiektu i  niedługo chcemy wprowadzić na 
rynek walizki korzystające z tej technologii 
– mówi Alan Krantzler, wiceprezes Tumi. 

Niestety, nie wszystkie – nawet teoretycz-
nie znakomite – rozwiązania się przyjmują. 
– Kilka lat temu, wraz z  artystą Anishem 
Kapoorem stworzyliśmy plecak z panelami 
słonecznymi. Niestety, rozwiązanie to nie 
spotkało się z  zainteresowaniem klientów, 
głównie dlatego, że panele słoneczne są 
wciąż za mało wydajne. Obecnie pracujemy 
nad walizką z  wbudowaną wagą, choć do 
tej pory nie udało nam się znaleźć rozwią-
zania, aby walizka była dostatecznie lekka, 
a zarazem wytrzymała – dodaje Krantzler.

Poniżej prezentujemy dziesięć bagażo-
wych innowacji, dzięki którym podróż sta-
nie się przyjemniejsza.

Cena 119 £
antler.co.uk
Innowacja: Żebrowana, formowana wtryskowo 
skorupa w kolorze białym.

W tej walizce już od pierwszego wejrzenia na-
szą uwagę przyciąga jej niezwykły futurystyczny 
wygląd. I słusznie – wszak wygląd ma też 
znaczenie praktyczne – pozwala wyłowić nasz 
bagaż w powodzi krążących na taśmociągu 
walizek. Wykonana jest także bardzo solidnie 
i z solidnego tworzywa, a mianowicie z dwóch 
żebrowanych, formowanych wtryskowo skorup 
z polipropylenu (tego samego materiału, któ-
rego używa się do produkcji zderzaków samo-
chodowych). Dzięki temu produkt ten jest wy-
jątkowo trwały i elastyczny nawet przy bardzo 
mocnym nacisku. Nic dziwnego, że producent 
daje na niego aż 10 lat gwarancji.

Walizka dostępna jest także w czarnym ko-
lorze – prezentuje się wprawdzie nieco mniej 
elegancko niż w wersji białej, ale z pewnością 
nie będzie na niej widać rys i zadrapań, jakie 
pojawią się w trakcie użytkowania. To zaskaku-
jąco lekki produkt (2,4 kg), zważywszy na jego 
imponujące rozmiary (54 cm x 35 cm x 23 cm) 
i pojemność (45 litrów).

Ocena: Formowane wtryskowo walizki z poli-
propylenu są na rynku już od lat 60., ale żebro-
wana skorupa Juno to dość oryginalny pomysł, 
który wyróżnia tę walizkę z grona pozostałych.

ANTLER JUNO

Dla gadżeciarzy
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Cena 140 £
crosskase.com
Innowacja: Panel słoneczny

Wyczerpana bateria w laptopie lub w komórce? 
To sytuacja, która nigdy nie należy do przy-
jemnych. Rozwiązaniem tego problemu może 
być zakup plecaka z wbudowanym panelem 
słonecznym i baterią.

Wykonano go z nylonu balistycznego i wy-
posażono w liczne kieszonki oraz komory na 
sprzęt przenośny. Crosskase Solar nie należy 
niestety do najlżejszych (1,7 kg), ale ciężar ten 
jest praktycznie nieodczuwalny, gdy założymy 
go na oba ramiona.

Wewnątrz znajduje się kabel do ładowania 
i aż osiem końcówek do ładowania różnych ty-
pów urządzeń. Aby napełnić baterię do połowy, 
wystarczy zostawić plecak na 6 do 8 godzin 
w pełnym słońcu (oczywiście można także 
podłączyć go do sieci). Niestety, za jego po-
mocą nie uda nam się podładować większych 
urządzeń takich jak laptop lub iPad.

Ocena: Całkiem przydatna rzecz, szczegól-
nie gdy podróżujemy po krajach, w których 
możemy mieć problem z dostępem do sieci 
energetycznej. Sprawdza się także w mieście, 
gdy w drodze na spotkanie musimy szybko 
podładować naszego smartfona.

Cena 595 £
uk.tumi.com
Innowacja: Plastik zbrojony

Tumi współpracuje od niedawna z producen-
tem materiałów dla amerykańskiej armii, firmą 
Milliken. Głównym celem tej współpracy było 
stworzenie linii walizek wykonanych z nowo-
czesnego kompozytu zwanego Tegris, który 
znajduje zastosowanie w kamizelkach kulood-
pornych, samochodach wyścigowych serii NA-
SCAR oraz odzieży ochronnej dla graczy NFL. 
Walizka o której tu mowa jest nie tylko lekka 
(2,9 kg), ale i wytrzymała.

Milliken utrzymuje, iż Tegris jest do 15 razy 
wytrzymalszy od zwykłych tworzyw termo-
plastycznych i coraz częściej stosuje się go do 
ochrony przed zagrożeniami balistycznymi. In-
nymi słowy, jeśli los rzuci nas do strefy działań 
wojennych, możemy użyć naszego bagażu jako 
tarczy, a na co dzień mieć pewność, że zniesie 
on trudy nawet najcięższej podróży.

Tegra-Lite International jest wyposażona  
także w aluminiowy uchwyt teleskopowy o na-
zwie X-Brace 45, zamki TSA oraz suwaki z do-
żywotnią gwarancją.

Ocena: To jedne z najdroższych walizek na 
rynku, ale wybierając je, otrzymujemy produkt 
wyjątkowo trwały, elegancki i ergonomiczny.

PLECAK CROSSKASE 
SOLAR 15

Dla globtrotterów

TUMI TEGRA-LITE  
INTERNATIONAL

Dla supermanów?

Cena 239 £
knomobags.com
Innowacja: Własny numer identyfikacyjny

Jak wszystkie produkty firmy Knomo, walizka 
podręczna Scala North-South z nowej linii dla 
kobiet o nazwie Fitzrovia, posiada własny nu-
mer identyfikacyjny „Myknomo”. Dzięki niemu 
możemy zarejestrować naszą walizkę przez 
internet, by w przypadku jej zaginięcia, znalazca 
mógł skontaktować się bezpośrednio z produ-
centem, który następnie bezpłatnie dostarczy 
zgubę właścicielowi.

Warto dodać, że podobne systemy odzyski-
wania bagażu posiadają również firmy Tumi 
i Booq (Tumi Tracer oraz Terralinq).

Walizki pokładowe Knomo są dostępne 
w kolorze wiśniowym, czarnym i morskim. 
Posiadają również komorę na laptopa (do 15 
cali) oraz zewnętrzną kieszeń na komórkę lub 
klucze. Do tego gustowne, pikowane poszycie, 
wyściółka z pianki EVA, teleskopowy uchwyt 
oraz zapięcie na magnes, które spina razem 
dwie skórzane rączki. 

Ocena: Atrakcyjny design oraz program odzy-
skiwania zagubionej walizki, to z pewnością ce-
chy, które wyróżniają całą linię Fitzrovia. Warto 
pamiętać, że cały system odzyskiwania zguby 
jest uzależniony od uczciwości znalazcy.

NOMO SCALA  
NORTH/SOUTH

Dla roztargnionych pań
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Cena 200 $
scottevest.com
Innowacja: Mnóstwo kieszeni

Pomysł ten zachwyci każdego, kto choć raz 
podróżował tanimi liniami lotniczymi, posiada-
jącymi surowe limity bagażowe. Amerykańska 
firma Scottevest ma w ofercie kurtki, płaszcze, 
spodnie, a nawet bieliznę wyposażoną w liczne 
schowki. Przetestowaliśmy zarówno kurtkę 
Sport Jacket dla mężczyzn jak i kamizelkę Travel 
Vest dla kobiet i potwierdzamy, że schowków 
jest w nich co nie miara, choć za cenę niezbyt 
atrakcyjnego wyglądu. Pokaźna kurtka Revolu-
tion Plus posiada 26 schowków, w tym kieszeń 
na iPada, słuchawki, butelkę z wodą, pieniądze, 
oraz dwa telefony. Ma także specjalne otwory 
na kable słuchawkowe. 

Ocena: Zakładając tę kurtkę możemy zapo-
mnieć o eleganckim wyglądzie, ale to dość cie-
kawe uzupełnienie bagażu podręcznego, choć 
znalezienie paszportu wśród tylu kieszeni może 
zabrać sporo czasu.

KURTKA SCOTTEVEST 
REVOLUTION PLUS

Dla praktycznych

dziwne pomysły?
l Micro 3-Iin-1 luggage  
scooter 
micro-scooters.co.uk
Walizka kabinowa 
zamieniająca się w skuter, 
którym możemy  
swobodnie przemieszczać 
się po lotnisku.

l Heys USA Biocase
brookstone.com
Czytnik odcisków palców 
w zamku do walizki? Walizka 
Biocase wykonana z poliwę-
glanu, posiada zamek biome-
tryczny, który otworzyć może 
jedynie jej właściciel przykła-
dając palec do czytnika.

l Trip sound
travelteq.com/trip-sound
Walizka może nie tylko 
posłużyć za krzesło (ma 
rozkładane nóżki i telesko-
powy uchwyt, który pełni 
rolę oparcia), ale także jako 
sprzęt grający (dzięki wbu-
dowanym głośnikom).

Cena 40  £
i-stayput.com
Innowacja: Ramiączka antypoślizgowe

Firma I-Stay zadebiutowała na rynku w 2012 
roku serią toreb podróżnych dla biznesu, które 
wyróżniały innowacyjne ramiączka antypośli-
zgowe (przypominające pajęczą sieć), dzięki 
którym torba nie ześlizguje się z ramienia.

Rozwiązanie to jest nie tylko bardzo wy-
godne, ale i zdrowe, gdyż dzięki niemu ciężar 
rozkłada się równomiernie na całym barku, 
a gumowa siatka pewnie trzyma się ubrania. 
Wszystkie torby I-Stay są wyposażone w ten 
nowatorski wynalazek, ale można także  
zakupić go osobno i przymocować do jakiejkol-
wiek innej torby (dostępne kolory to czerwony, 
czarny, szary i biały).

Ocena: Ramiączka antypoślizgowe to 
przydatny wynalazek, ale pamię-
tajmy, że przy częstych bólach 
pleców lub karku powinniśmy 
zrezygnować z toreb na ramię.

TORBA NA LAPTOPA  
I-STAY

Dla dbających o wygodę

Cena 149 £
lat56.com
Innowacja: Materiały klasy wojskowej

Do produkcji artykułów z linii „Urban Warrior” 
szkocka firma Lat 56º użyła specjalnej pianki 
typu „memory foam”, którą opracowano 
w NASA, oraz amortyzującej uderzenia pianki 
EVA (polietylen-co-octan winylu), stosowanej 
przez wojsko. Aktówki, torby na laptopy i ple-
caki przypominają dzięki niej skorupę pan-
cernika, która nie prezentuje się szczególnie 
atrakcyjnie.

Jednakże nie o modny wygląd tu chodzi, ale 
o trwałość produktów, którym według Lat 56º 
nie straszne są nawet najbardziej ekstremalne 
warunki. Plecak waży 1,3 kg, ma pojemność  
35 litrów i jest wodoodporny.

Ocena: Materiały, z których stworzono linię 
„Urban Warrior” są w użyciu już od wielu lat . 
NASA opracowała technologię pianki „memory 
foam” w latach 60., a piankę EVA stosuje się 
w wielu innych produktach. Tu na wyróżnienie 
zasługuje ergonomia i este-
tyka wykonania.

PLECAK LAT 56º
Dla ceniących trwałość
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Cena 75 £
uk.tumi.com 
Innowacja: Blokada RFID

W kolekcji Ticon firmy Tumi znajdziemy torby 
i portfele, w których zastosowano specjalną 
warstwę metaliczną. Ma ona za zadanie unie-
możliwienie zeskanowania naszych kart i do-
kumentów wykorzystujących technologię RFID 
(radiowego sczytywania danych) .

Oprawka ta przyda się szczególnie osobom 
posiadającym paszporty biometryczne oraz 
płatnicze karty zbliżeniowe, gdyż znajdują 
się w nich chipy przechowujące nasze dane 
osobowe, które przestępca może odczytać 
za pomocą przenośnego skanera. I wcale nie 
musi to być żadne specjalne urządzenie – dane 
z paszportu (data urodzenia, numer dokumen-
tu, imię i nazwisko oraz narodowość) mogą 
odczytać nawet powszechnie dostępne smart-
fonowe aplikacje do odczytywania danych. Po 
umieszczeniu dokumentu w oprawce Tumi 
Ticon, aplikacje nie działają, także skanery RFID 
są skutecznie zagłuszane.

Ocena: To ciekawe rozwiązanie, choć tak na-
prawdę dość trudno wykraść dane za pomocą 
skanera RFID, ponieważ zazwyczaj już zwykła 
torebka stanowi barierę nie do pokonania.

OPRAWKA NA PASZPORT 
TUMI TICON

Dla ostrożnych

Cena 35 £
reboundtag.com
Innowacja: Mikrochip RFID

Przywieszka posiada dwa mikrochipy RFID. 
Pierwszy to chip wielokrotnego zapisu, na któ-
rym przechowuje się dane na temat naszego 
aktualnego lotu. Na drugim zapisane są nasze 
dane osobowe. Przywieszka posiada także kod 
kreskowy z unikalnym numerem identyfikacyj-
nym, po wpisaniu którego na stronie interne-
towej reboundtag.com, znalazca może wysłać 
wiadomość do właściciela walizki.

Gdy linia lotnicza odnajdzie zagubiony ba-
gaż, właściciel zostanie o tym powiadomiony 
SMS-em lub e-mailem. Przywieszki należy zare-
jestrować przez internet, a także wnieść roczną 
opłatę członkowską w wysokości 35 £ (odno-
wienie członkostwa kosztuje 10 £). Rebound 
Tag jest poważnym kandydatem do zastąpienia 
papierowych przywieszek w liniach lotniczych. 
Co ciekawe istnieje możliwość personalizacji 
każdej przywieszki – można na przykład umie-
ścić na niej logo naszej firmy.

Ocena: Przydatny drobiazg powiązany z kon-
tem internetowym, dzięki któremu możemy 
uaktualniać informacje przechowywane na 
chipie RFID, choć konieczność opłacenia abo-
namentu może zniechęcić wielu nabywców.

PRZYWIESZKA  
REBOUND TAG

Dla przezornych

Cena: 50 $
store.trakdot.com
Innowacja: Śledzenie przez komórkę

To naprawdę miniaturowe i lekkie urządzenie 
(ważące zaledwie 128 g), które umieszcza się 
w walizce przed odprawą na lotnisku, korzysta 
z – jak zapewnia producent – „najnowszych 
rozwiązań w dziedzinie mikroelektroniki i tech-
nologii komórkowej”, która umożliwia właści-
cielowi śledzenie jego bagażu.

Firma produkująca Trakdot zadbała również 
o to, by nie naruszać przepisów FAA (Ferdalnej 
Administracji Lotnictwa USA). Dlatego gadżet 
automatycznie przechodzi w tryb samolotowy, 
gdy wyczuwa, że samolot zaczyna się wznosić. 
Po wylądowaniu znów wraca do trybu działania 
i przekazuje właścicielowi dane na temat swo-
jego położenia za pomocą SMS-ów. 

Bagaż można śledzić za pomocą iPhone’a, 
telefonu z systemem Android, ale także na 
komputerze. Jednorazowa opłata aktywacyjna 
wynosi 9 dolarów, a za roczny abonament  
trzeba zapłacić 13 dolarów.

Ocena: Dobrze mieć pewność, że nasza wa-
lizka dotarła z nami na miejsce, a w razie jej 
zaginięcia, przekazać linii lotniczej, gdzie należy 
jej szukać. To wyjątkowo ciekawa propozycja, 
która zapewne okaże się szczególnie przydatna 
dla osób często podróżujących. 

TRAKDOT

Dla często podróżujących
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Prezentomania
Walentynki już za chwilę, ale czy trzeba specjalnej okazji by odbdarować kogoś bliskiego 
uroczym drobiazgiem? Takim, który poprawia humor, sprawia przyjemność, ale przede 

wszystkim jest świadectwem naszej pamięci i uczuć. Oto kilka naszych propozycji.

Full Exposure Smashbox 
Paleta cieni w 14 niezbęd-

nych naturalnych kolo-
rach – od cielistego beżu 

do aksamitnej czerni. Do-
stepne w perfumeriach 

Sephora. Cena 215 zł 

Always Sharp 3D 
Smashbox Wodoodporne 
kredki do oczu z mienią-

cymi perełkami 3D, które 
ostrzą się samodzielnie 

przy każdym odkręceniu 
nasadki. Dostepne  

w perfumeriach Sephora. 
Cena 85 zł 

Dr Irena Eris Prosystem 
Home Care CC  

INTENSIVE FORMULA 
Korygujący krem do twa-
rzy na dzień łączy zalety 
bogatego w substancje 
aktywne kremu i fluidu 
intensywnie kryjącego 
niedoskonałości cery. 

Cena 89 zł/30 ml

Lifting Contour Serum  
La Mer Serum modelują-

ce stymuluje produkcję  
kolagenu i elastyny, spra-

wia, że skóra odzyskuje  
naturalną zdolność  

do odnowy komórek. 
Cena 1095 zł/30 ml

LOVE AFFAIR Homme 
Wspomnienie zapachu 

namiętnej przygody! 
Nuta Głowy: Białe Kwiaty, 

Owoc Porzeczki;
Nuta Serca: Jaśmin, Róża, 

Heliotrop;
Nuta Bazy: Białe Piżmo, 

Sandałowiec, Tytoń.  
Cena 399 zł/50 ml



LANCASTER SUN 
SPORT Specjalistyczna 
linia kosmetyków sło-
necznych dla sportow-
ców i osób aktywnych
Cena – żel 109 zł/75 ml; 
mgiełka 119 zł/125 ml  

TERRE D'Hermes. 
Historia alchemii, hi-
storia zapachu, który 
mężczyznę wyposaża 
w zdolność transforma-
cji surowców, z ziemi  
do powietrza, z powie-
trza do wody. 
Cena 288 zł/50 ml

MASECZKA 
OCZYSZCZAJĄCA 
EISENBERGA  
Kremowa maseczka 
wzbogacona glinką
zieloną i kaolinem. Już 
po pierwszej aplikacji 
pory są zwężone, a skó-
ra stonizowana i gładka. 
Cena 245 zł/75 ml

Sztuka II RP Artystyczne 
i kulturalne życie Polski 
w okresie lat 20. i 30.  
XX wieku. Wydawnictwo 
Bosz. Cena 64,90 zł

Praliny WedLOVE 
Czekoladki w pięknym 
opakowaniu doskonale 
sprawdzą się jako pre-
zent walentynkowy. 
Cena ok. 10 zł/117 g

Dreamskin Dior  
Pierwszy perfektor cery 
o globalnym działaniu 
przeciwstarzeniowym 
korygującym zmarszczki 
– pory – przebarwienia.  
Cena 409 zł/30 ml

CERTINA DS-2  
Chronograph  – zegarek 
z nowym szwajcarskim 
mechanizmem kwarco-
wym ETA PRECIDRIVE 
umożliwia pomiary 
z dokładnością do 1/100 
części sekundy. Sugero-
wana cena 2490 zł
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Ze SWISS na ZImoWe 
Wakacje
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Słynąca ze szwajcarskiej 
niezawodności i  jako-
ści usług linia lotnicza 
SWISS ma tej zimy do-

brą propozycję dla narciarzy 
wylatujących z  Polski. Sprzęt 
narciarski poleci z nami za dar-
mo! Oprócz bagażu głównego, 
możemy przewieźć bezpłatnie 
również jedną parę nart i  kij-
ków, jedną parę butów narciar-
skich – także w  osobnej tor-
bie –  i  jeden kask. Ważne: aby 
sprzęt narciarski mógł polecieć 
bezpłatnie musi to być rejs ob-
sługiwany przez SWISS, nie co-
deshare, czyli z Polski wszystkie 
połączenia przez Zurych. 

Do Zurychu możemy polecieć 
z Warszawy (także klasą biznes)
trzy razy dziennie, w bardzo do-
godnych godzinach: o  9.40 (na 

miejscu o 11.50), o 14.35 (w Zu-
rychu o 16.35) i o 19.45 (lądowa-
nie o  21.55). Taki rozkład obo-
wiązuje przez 7 dni w tygodniu. 
Oczywiście, możemy także od-
prawić się przez internet.

Tu zima jesT naj!
Szwajcarska zima nie ma sobie 
równych! Rozległe, górskie pa-
noramy, błękitne niebo i  mie-
niący się w  słońcu, puszysty 
śnieg. Tylko w szwajcarskich Al-
pach możemy zobaczyć 48 czte-
rotysięczników. Duże wysoko-
ści i  liczne lodowce gwarantują 
doskonałe warunki od listopada 
do końca marca. Aż 29 szwaj-
carskich ośrodków sportów zi-
mowych leży powyżej 2800 m 
n.p.m., a najwyżej położone te-
reny narciarskie rozciągają się 

na wysokości ponad 3800 m 
n.p.m. Również tylko w  Szwaj-
carii trasy zjazdowe mają nawet 
17 km długości, co jest kolejnym 
alpejskim rekordem.

W  tak niewielkim kraju za-
dziwiają też inne liczby opisują-
ce zimowe propozycje: 7300 km 
tras zjazdowych, 5000 km tras 
cross country, 2500 km zimo-
wych szlaków wędrownych 
i 500 km tras saneczkowych. 

Narty, snowboard, sanki, ter-
malne źródła, kulinaria, wina, 
tradycja. Po prostu zima dla 
każdego! Szwajcarskie regiony 
narciarskie należą do najpopu-
larniejszych, najpiękniejszych 
i  najbardziej rozpoznawalnych 
miejsc na świecie. 

W  Portes du Soleil amatorzy 
białego szaleństwa mogą liczyć 

KOnTaKT
www.swiss.com

ceny
bilet z Warszawy 
do Zurychu – od 450 zł
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na aż 650 km tras zjazdowych, 
ci, którzy wybiorą  słynne Czte-
ry Doliny – 412 km, w Zermatt-
-Cervinii trasy mają łączną 
długość 360 km, w  St.Moritz-
-Engadin –  350 km, w  Davos-
-Klosters – 320 km, w Samnaun-
-Ischgl – 238 km, we Flims-Laax 
– 235 km, w Arosa-Lenzerheide 
–  225 km, Gstaad-Saanenland 
– 220, a w Jungfrau – 213 km.

DavOs czy Wengen?
Który ze szwajcarskich kuror-
tów warto odwiedzić? Może  
Davos, najwyżej położone mia-
sto w Europie (1540 m n.p.m.)?

Najważniejszym punktem 
oferty Davos jest pięć terenów 
narciarskich: Schatzalp/Strela, 
Parsenn, Pischa, Rrinerhorn, 
Jakobshorn. Pischa oraz Jakob-
shorn to średnie i  łatwe trasy,  
a  wytrawni narciarze docenią 
trasę Parsenn – 12 km długości 
przy różnicy poziomów docho-
dzącej do 2000 m.  

Wengen z kolei to jeden z bar-
dziej znanych ośrodków w  Al-
pach Berneńskich. Każdy nar-
ciarz prędzej czy później zechce 
zjechać z  Lauberhorn. Wielo-
krotnie odbywały się tu zawody 
alpejskiego Pucharu Świata, ale 
są też liczne trasy dla średnioza-
awansowanych. 

nie TylKO Dla bOgaczy
Słynne St. Moritz to jeden z naj-
ważniejszych terenów narciar-
skich w  Szwajcarii, oferujący 
wiele kilometrów tras na każ-
dym poziomie trudności.  

Poza alpejskimi stokami 
znajdują się tu inne atrakcje, jak 
choćby snow park znajdujący się 
pomiędzy Corviglia i Marguns. 
Wyposażony jest we wszystkie 
przeszkody, jakie można sobie 
wymarzyć, między innymi half 
pipe i quarter pipe. 

Zima w  St. Moritz oznacza 
też dobre warunki dla narciar-
stwa klasycznego. Region ten 
zapewnia nawet trasy do nocne-
go biegania na nartach. Jest też 
cała sieć szlaków wędrownych 
w regionie St. Moritz-Engadin. 

Crans Montana (1500 m 
n.p.m.) leży  w  otoczeniu czte-
rotysięczników – Mont-Blanc, 

Cervin, Weisshorn, Dent-Blan-
che. Słynie nie tylko z  pięknej 
nazwy i  markowych sklepów, 
ma też bogatą infrastrukturę 
narciarską i ponad 160 km tras. 
Większość z nich wytyczono na 
południowych stokach, co ozna-
cza szusowanie w słońcu. 

Najdłuższym sezonem może 
pochwalić się Zermatt – cudow-
na wioska u  stóp Matterhornu. 
Znajdziemy tu trzy rozległe 
zróżnicowane obszary narciar-
skie: Gornergrat/Stockhorn, 
Schwarzsee/Trockner Steg/Kle-
in Matterhorn oraz Sunnegga/
Blauherd/Unterrothorn. 

Gornergrat to najstarszy z  te-
renów narciarskich, a  jazda tu 
dostarcza prawdziwych emocji 
– stoki znajdują się na wprost 
Matterhornu i  kilku czteroty-
sięczników. W stacji obowiązuje 
zakaz poruszania się samocho-
dem. Można dojechać jedynie 
do Tasch (5 km od Zermatt), 
a potem elektryczne samochody 
oraz pociągi rozwożą turystów 

Do Zurychu 
możemy polecieć 

z Warszawy 
(także klasą biznes)
trzy razy dziennie, 

w bardzo dogodnych 
godzinach. Taki rozkład 

obowiązuje 
przez 7 dni w tygodniu. 
Możemy także odprawić 

się przez internet.

do apartamentów i hoteli. Wolne 
od samochodów miasteczko jest 
gwarancją spokojnych wakacji.

zaWsze przez zurych
Szwajcaria nie jest dużym kra-
jem, więc wszystkie atrakcje 
mamy na wyciągnięcie ręki. 
Wystarczy dotrzeć do Zurychu. 
Samo lotnisko uważane jest za 
wyjątkowo przyjazne dla pa-
sażerów. Znakomicie oznako-
wane, może pochwalić się też 
jedną z  największych galerii 
zakupowych w  Szwajcarii. Jest 
też świetnym portem przesiad-
kowym – oferuje połączenia do 
150 miejsc na świecie. A  jeśli 
w oczekiwaniu na lot będziemy 
mieli trochę czasu, warto wejść 
na taras widokowy albo – i  jest 
to naprawdę wyjątkowa atrakcja 
– pojechać autobusem na wy-
cieczkę po lotnisku – niewiele 
jest miejsc na świecie, w  któ-
rych możemy zobaczyć samolo-
ty startujące tuż nad głowami.

Marzena Mróz
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Jakich zmian możemy 
oczekiwać w  najbliższych 
miesiącach? Już od lutego 
pasażerowie mogą czer-

pać podróżnicze inspiracje 
ze specjalnego serwisu „In-
spiracje”, który jest częścią 
strony lot.com. Pierwsza od-
słona dotyczy 4 tematów: prze-
dłużenie lata, zima i  sporty 
zimowe, podróże kulinarne  
i  wyprzedaże. Wkrótce pojawi 
się także aplikacja mobilna, 
nowe kategorie inspiracji oraz 
możliwość korzystania z  peł-
nych pakietów i ofert wycieczek. 
Wzbogacona została również 
oferta rozrywki pokładowej  
w  Dreamlinerach. Pojawiły się 
nowe tytuły magazynów, a w sy- 
stemie IFE (In Flight Entertain-
ment) – nowe seriale i programy 
telewizyjne, dwa razy większy 
wybór filmów i  szeroka oferta 
audiobooków.

ElitE Club loungE
Prawdziwym powodem do 
dumy jest rozbudowa saloniku 
LOT Business Lounge „Polo-
nez” na warszawskim lotni-
sku. Została w nim wydzielona 
nowa część „Elite Club Loun-
ge” z dodatkowymi 50 miejsca-

mi, z której mogą korzystać pa-
sażerowie podróżujący w  Elite 
Club na pokładach Dreamline-
rów i  posiadacze Star Aliance 
Gold. Podróżni mają do dys-
pozycji miejsce wypoczynkowe  
z  indywidualnym oświetle-
niem, wyodrębnione miejsce 
relaksu, a  także miejsce do 
pracy z  czterema komputera-
mi z  dostępem do internetu  
i  drukarki. Codziennie jest tu 
dostępna prasa krajowa i zagra-
niczna, zarówno w  wersji pa-
pierowej, jak i na tabletach oraz 
bezpłatne wi–fi. W „Elite Club 
Lounge” podróżni będą kosz-
tować ciepłe posiłki przez cały 
dzień, dostępny jest tu również 
szerszy wybór napojów i  wy-
kwintnych alkoholi. 

PłynniE i dynamiCzniE
Największe wyzwania dla PLL 
LOT na ten rok, oprócz zmian 
produktowych, to utrzymanie 
płynności finansowej i  dyna-
micznego tempa restruktury-
zacji oraz wzmocnienie jej efek-
tów poprzez m.in. zwiększanie 
oferty usług generujących do-
datkowe przychody w  ramach 
działalności pozalotniczej (tzw. 
ancilliary revenue). Podstawą 

działań ma być przygotowywa-
na właśnie długoterminowa 
strategia firmy, która oceni nie 
tylko przyszłe szanse bizneso-
we LOT-u, ale i tempo wzrostu, 
rolę na rynku i  zweryfikuje 
efektywność procesów, zwłasz-
cza sprzedażowych w  relacjach 
z  pasażerami. Strategia ta ma 
być również punktem wyjścia 
do przyszłej prywatyzacji i  po-
zyskania inwestora. Kluczowe 
będą też negocjacje warunków 
z  Komisją Europejską w  spra-
wie założeń Planu Restruktu-
ryzacji oraz decyzje dotyczące 
ubiegania się o II transzę pomo-
cy publicznej. LOT nie planuje 
wystąpienia o  drugą transzę  
w  najbliższych miesiącach. 
Pierwotne założenia mówiły, że 
II transza zostanie wypłacona  
w sierpniu 2013 r., ale ze wzglę-
du na dużo lepsze wyniki firmy, 
nie została uruchomiona do tej 
pory. Wczesną wiosną do floty 
LOT-u  dołączy zaś szósty Dre-
amliner, który według aktual-
nych planów będzie leasingowa-
ny innym liniom lotniczym lub 
będzie dedykowany do realizacji 
rejsów czarterowych na zlecenie 
biur podróży. 

Marzena Mróz

Elite Lounge Business Lounge „Polonez”

Jubileuszowy 85. rok 
swojej działalności LOT 

zaczyna mocnym 
akcentem – zmianą 

platformy komunikacji. 
„Ty wyznaczasz

 kierunek” 
to nowe hasło, 

które odtąd będzie się 
pojawiało 

w kampaniach 
przewoźnika. 
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Czy tanie linie mogą 
sprawdzić się na tra-
sach długodystanso-
wych? Nasz brytyjski 

korespondent Alex McWhirter 
przekonuje, że wszystko zależy 
od tego dokąd i  jakim samolo-
tem polecimy.

Historia udowodniła, że loty 
trwające ponad osiem godzin to 
dla tanich linii mało opłacalny 
interes. Air Asia X, kanadyjska 
Zoom i  hongkońska Oasis są-
dziły, że wiedzą jak to zrobić, ale 
wszystkie musiały zrejterować. 
Teraz kawałek z  długodystan-
sowego tortu próbuje uszczknąć 
skandynawska linia Norwegian.

Osiem szans na zysk
Dlaczego europejskie i  amery-
kańskie tanie linie nie odnoszą 
sukcesu na długich trasach? 
Zdaniem konsultanta ds. lotnic-
twa Johna Stricklanda – przy-
czyną takiego stanu jest fakt, że 
na długich trasach przewoźnicy 
ci są mniej wydajni. Tanie linie 
zarabiają na każdym odcinku 
podróży, jaki obsługują. Dla-
tego w  Europie jeden samolot 
takiego przewoźnika może 
wykonywać aż do ośmiu lotów 
dziennie. Jest to zatem osiem 
szans na osiągnięcie zysku wy-
nikającego z  niższych kosztów 
operacyjnych oraz wpływów 
z  opłat dodatkowych. Jednak 
na trasach długodystansowych 
tani przewoźnik ponosi takie 
same koszty jak inne linie, po-
nieważ nie da się uniknąć opłat 
trasowych i za paliwo. 

Liczy się tyLkO cena
– To prawda, że tanie linie mogą 
zwiększyć wydajność, operując 
tylko jednym samolotem (tak 
jak robiła to Air Asia X, latając 
do Europy), ale po jakimś czasie 
pojawią się opóźnienia i dziury 
w  rozkładzie lotów, bo maszy-
nę trzeba będzie na jakiś czas 
uziemić na przeglądy i  napra-
wy. Dlatego ten model ma sporo 
wad – przekonuje Strickland.

Tanio za ocean

Tanie linie zarabiają na każdym odcinku podróży, jaki obsługują. Dlatego 
w Europie jeden samolot takiego przewoźnika może wykonywać aż do ośmiu 

lotów dziennie. Jest to zatem osiem szans na osiągnięcie zysku.
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To nie koniec komplikacji. Na 
długich trasach między Europą 
i Azją lata wielu przewoźników 
oferujących loty z  przesiadką. 
Mają inne cele marketingowe 
i w zamian za pewną niewygodę 
wynikającą z  przesiadki kuszą 
atrakcyjnymi taryfami i  oferu-
ją dużo większy wybór lotnisk 
startowych. Gdy Air Asia X lata-
ła z Europy, pasażerowie mogli 
zacząć podróż jedynie w  Lon-
dynie lub Paryżu, podczas gdy 
przewoźnicy pośredni oferowali 
loty do Kuala Lumpur praktycz-
nie z każdego portu w Europie. 

Na rynku tanich połączeń 
nie ma miejsca na lojalność – li-
czy się jedynie cena. Gdy więc 
tradycyjny przewoźnik oferuje 
połączenie przesiadkowe z  wy-
lotem z  najbliższego nam lot-
niska, lepszą rozrywką pokła-
dową, darmowymi posiłkami 
i  brakiem dodatkowych opłat 
za bagaż, pasażerowie chętniej 
wybierają jego ofertę, nawet je-
śli podróż trwa nieco dłużej niż 
przy połączeniu bezpośrednim.

nadzieja w dreamLinerze
Linia Norwegian mocno wierzy, 
że nowy B787 Dreamliner po-
może jej odnieść sukces. W wy-
wiadzie dla portalu lotnicze-

go flightglobal.com jej prezes 
Bjorn Kjos tłumaczył: – Tanie 
połączenia długodystansowe 
mogą być opłacalne, ale jedynie 
wtedy, gdy obsługują je Airbusy 
A350 lub Boeingi B787, które 
generują dużo niższe koszty. 
Rozważaliśmy także starsze 
modele, takie jak B767, A340 czy 
A330, ale nie gwarantowały one 
opłacalności. A330 nadaje się 
na krótkie trasy, ale nie na 11-go-
dzinny lot z Oslo do Bangkoku. 

Do obsługi długich tras Nor-
wegian zatrudnił więc osiem 
paliwooszczędnych Dreamline-
rów mieszczących 291 pasaże-
rów. Przewoźnik poczynił też 
dość rewolucyjny krok (jak na 
europejską linię) ustanawiając 
w Bangkoku bazę dla swoich za-
łóg. Dzięki temu nie musi pła-
cić wysokich skandynawskich 
pensji oraz składek socjalnych. 

Ryanair również rozważa loty 
przez Atlantyk, ale chce wyko-
rzystać w  tym celu 30 szeroko-
kadłubowców, których pozy-
skanie wymaga czasu. Prezes 
Michael O'Leary lubi kupować 
nowe samoloty, ale na oszczęd-
ne szerokokadłubowe maszyny 
jest obecnie wyjątkowy popyt.

Czy Ryanairowi uda się pod-
bić kierunek przez Atlantyk, 

Może pasażerowie  
są skłonni zapłacić  

więcej za lot  
bez przesiadek?  
Niekoniecznie!  
Na rynku tanich 
połączeń nie ma 

miejsca na lojalność 
– liczy się jedynie cena. 

na którym nie poradziła sobie 
kanadyjska Zoom? Być może. 
Analitycy sądzą, że maszyny 
Irlandczyków nie będą wylaty-
wać z głównych lotnisk dużych 
miast, a  raczej z  portów, które 
obecnie nie oferują połączeń 
transatlantyckich. Aby jednak 
zachęcić do swoich usług, Ry-
anair musi zaoferować atrakcyj-
ne ceny i nie może naliczać zbyt 
wielu dodatkowych opłat, z któ-
rych dotychczas słynął.

wyzwanie 
dLa tanich Linii
Dlaczego połączenia trans-
atlantyckie stanowią takie wy-
zwanie dla tanich linii, skoro 
na odcinku o  podobnej długo-
ści między Azją Południowo-
-Wschodnią i  Australią nie ma 
takiego problemu? Po pierwsze 
rynki te różnią się zasadniczo. 
Na trasach przez Atlantyk ni-
skobudżetowcy muszą stawić 
czoła dużo większej konkuren-
cji ze strony tradycyjnych linii 
lotniczych. Po drugie, do ceny 
biletu na loty transatlantyckie 
trzeba doliczyć szereg podatków 
i opłat. Oznacza to, że cena pod-
stawowa (bez podatków i opłat) 
jest relatywnie niska. Tradycyjni 
przewoźnicy równoważą swoje 
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koszty dzięki wysokim cenom 
biletów w klasach premium.

Inaczej wygląda to w  przy-
padku lotów między Kuala 
Lumpur, Singapurem i  Austra-
lią. Różnica w  cenie między 
biletami w  klasie turystycznej 
i  premium jest dużo mniejsza. 
Bilety w  najniższej klasie są 
droższe niż w przypadku połą-
czeń transatlantyckich, ale po-
datki i  opłaty stanowią mniej-
szą część całej ceny. Innymi 
słowy, przychód z jednego fotela 
w klasie turystycznej jest znacz-
nie wyższy. Niemniej jednak 
Norwegian ma szansę odnieść 
sukces, ponieważ na trasach ze 
Skandynawii nie ma dużej kon-
kurencji. Strickland przekonuje 
również, że amerykański rynek 
jest nieco łatwiejszy.

– Norwegian musi mieć świa-
domość, że na rynku azjatyckim 
trzeba będzie mocno powalczyć 
o klienta – mówi Strickland. 

Warto dodać, iż po doliczeniu 
dodatkowych opłat okazuje się, 
że oferta Norwegian jest droż-
sza od przewoźników oferują-
cych połączenia z  przesiadką. 
Jeśli zaś chodzi o  loty bezpo-
średnie, w  Skandynawii karty 
rozdaje Thai Airways. Norwe-
gian musi też mieć na oku 
Emirates i Qatar Airways, które 
rozważają wejście na ten rynek.  

– Nie wyobrażam sobie, by 
planując strategię Norwegian 

nie wzięła pod uwagę potencjal-
nej konkurencji przewoźników 
z  Bliskiego Wschodu – mówi 
Patrick Edmond, specjalista ds. 
lotnictwa z firmy e2consult.

czy Leci z nami wOda?
Thai na pewno będzie bronić 
swojego udziału w  rynku. Za-
oferuje niższe ceny i  już nieba-
wem wymieni klasę premium 
economy na biznes (z  fotelami 
rozkładającymi się do płaskie-
go łóżka na pokładach nowych 
Boeingów B777-300ER), a  pa-
sażerowie klasy biznes zostaną 
przeniesieni do klasy pierwszej.

Debiut Norwegian nie był 
zbyt udany, ponieważ przewoź-
nik nie przewidział, że azjatyccy 
pasażerowie nie rozumieją za-
sad działania tanich linii tak do-
brze, jak Skandynawowie i  nie 
mogli pojąć, dlaczego odmawia 
im się podstawowych udogod-
nień, takich jak darmowy koc 
czy butelka wody. Gdy zaofero-
wano im je za opłatą, okazało 
się, że Norwegian przyjmuje 
jedynie płatności kartami kre-
dytowymi, które w Azji są dużo 
mniej rozpowszechnione niż 
w  Skandynawii. W  rezultacie, 
wielu pasażerów musiało odbyć 
długi lot do Europy bez jedzenia 
i picia. Po licznych skargach, li-
nia zmieniła swoją politykę.

Azjatyckie tanie linie, takie 
jak Air Asia X i Scoot będą przy-

W Stanach nie ma  
aż tak ogromnej  

konkurencji 
jak w Azji, 

gdzie toczy się 
zaciekła walka 

o każdego pasażera. 
Tak więc potencjalne 
kierunki azjatyckie 

to zupełnie 
inna sprawa – mówi 

Ruediger Kiani Kress, 
specjalista ds. lotnictwa 

w niemieckim  
magazynie biznesowym  

Wirtschaftswoche.
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glądać się, jak radzi sobie nor-
weski konkurent. Jeśli oszczęd-
ne B787 pomogą Norwegian 
odnieść sukces, wtedy zapewne 
uruchomią połączenia z Europą 
obsługiwane przez B787 (Scoot) 
i A350 (Air Asia X). 
 
POrażka air asia X 
Malezyjska tania linia Air Asia 
X chciała stworzyć siatkę nie-
drogich połączeń między Euro-
pą i Azją Południowo–Wschod-
nią. W 2009 roku Malezyjczycy 
uruchomili połączenia do Lon-
dynu w cenie 198 funtów za lot 
w  obie strony, co stanowiło za-
ledwie ułamek ceny oferowanej 
przez rywali. Jednak po krót-
kim okresie promocyjnym po-
szybowały one w górę – do 645 
funtów. Okazało się również, że 
Airbusy A340 są mało oszczęd-
ne, a  fotele oferują wyjątkowo 
dużo miejsca. Nic dziwnego, iż 
maszyny trzeba było zmoder-
nizować. Konfigurację 2–4–2, 
zmieniono na 3–3–3, a w klasie 
biznes pojawiły się wygodne 
fotele, które miały zapewnić do-
datkowe przychody. 

Próbując ratować połączenie 
z  Wielką Brytanią, Air Asia X 
przeniosła się z  lotniska Stan-
sted na Gatwick. To jednak nie 
pomogło ograniczyć strat, które 
na tej jednej trasie dochodziły 
do 4 milionów funtów rocznie. 

Na początku kwietnia 2012 
roku, Air Asia X wycofała się 
z Europy, a przewoźnik zlikwi-
dował połączenia trwające po-
wyżej 8 godzin. Oficjalnie Air 
Asia X twierdziła, że na niepo-
wodzenie miały wpływ wysokie 
ceny ropy naftowej oraz lokal-
ne podatki. Jest to jednak tylko 
część prawdy, ponieważ głów-
nym powodem była prawdopo-
dobnie silna konkurencja prze-
woźników z Bliskiego Wschodu. 

Czy Air Asia X wróci do Eu-
ropy? Wiele zależy od tego, jak 
powiedzie się Norwegian. Jeśli 
malezyjski przewoźnik zdecy-
duje się na powrót, tym razem 
wybierze oszczędne Airbusy 
A350. Jednak nie ma się co eks-
cytować – choć zaprojektowano 
je dla układu 3–3–3, Air Asia X 
stawia na konfigurację 3–4–3.
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wyprawa po doskonały sen
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Jako sposób zademon-
strowania możliwie naj-
większemu gronu ludzi 
doskonałego komfortu gwa-

rantowanego przez Sweet Bed 
by ibis TM, marka ibis wykreowa-
ła wyjątkowy test dla swojego 
rewolucyjnego konceptu łóżka: 
spędzić noc w  miejscu, gdzie 
nikt wcześniej nie odważył się 
spać. Marka przekonała poszu-
kiwacza przygód, Aarona Che-
rvenaka, aby podjął się niezwy-
kłego wyzwania spędzenia nocy 
na szczycie Diabelskiej Góry, 
w  sercu amazońskiej dżungli. 
Ibis zaprasza użytkowników 
Internetu, aby obejrzeli wypra-
wę, która zaprowadziła Aarona 
i Sweet Bed by ibis TM do najwyż-
szego punktu na tej niedostęp-
nej górze, poprzez wciągającą 

platformę internetową, zapro-
jektowaną i  zbudowaną przez 
agencję BETC.

EkspEdycja
Wyprawa, dowodzona przez 
Aarona Chervenaka i jego przy-
jaciela Garetha Jonesa, ma za 
zadanie poddać niezwykłej pró-
bie łóżko Sweet Bed by ibis TM. 
Ich wyzwanie to udowodnić, 
że koncept nowego łóżka Sweet 
Bed, gwarantuje doskonały 
komfort i  niezrównaną jakość 
snu, nawet w  najbardziej od-
osobnionym i  wyjątkowo nie-
przyjaznym otoczeniu. 

Cel ich ekspedycji to Góra Ro-
raima (Diabelska Góra), praw-
dopodobnie jedno z  najbardziej 
wrogich i niedostępnych miejsc 
na ziemi. Aaronowi i Garethowi 

towarzyszy ekipa profesjonali-
stów: lekarz Joe Wiesenburger, 
producentka Haley Edmonds 
i  jej asystent Sylla Saint-Guily. 
Sprzęt konieczny do przeprowa-
dzenia ekspedycji został dostar-
czony przez firmę Columbia, 
partnera wyprawy i  światowej 
renomy dostawcę ubrań i akceso-
riów technicznych do outdooru. 

W  rezultacie powstał repor-
taż, filmowany dzień po dniu 
przez zespół Vice Productions, 
który można obejrzeć w  Inter-
necie. Przygoda rozpoczyna 
się w  Manaus i  aż do swojego 
zakończenia będzie obfitować 
w  niezaplanowane wydarzenia 
i przeszkody, które staną na dro-
dze bohaterów. Równie wiele 
niespodzianek czeka użytkow-
ników Internetu na platformie 

Ekspedycja marki ibis.  
Jedyny w swoim rodzaju test łóżka Sweet Bed by ibisTM

wiĘcEj Na: 
ibis-expedition.com  
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cyfrowej relacjonującej wypra-
wę, specjalnie opracowanej 
przez firmę BETC Digital.  

wyjątkowE przEżycia 
dostarczoNE przEz 
platformĘ cyfrową
Użytkownicy Internetu mogą 
przeżyć tę przygodę dzięki 
innowacyjnej platformie, po-
zwalającej śledzić poczynania 
wyprawy. Została ona przygoto-
wana w HTML 5 i jest dostępna 
w  11 językach dla komputerów 
PC i Mac oraz dla tabletów. In-
tuicyjny i wciągający do zabawy 
portal pozwoli użytkownikom 
na przeżycie tej przygody, od-
krycie co działo się za kamerą, 
a  także interakcje z  członkami 
ekipy. Podczas ekspedycji pro-
ponowane są specjalne funkcje 
i treści, aby odbiorcy mogli prze-
żyć tę wyprawę tak intensywnie, 
jak tylko jest to możliwe:
– sceny filmowane z  wielu ka-
mer, gdzie użytkownik może 
wybrać kąt oglądania, głównie 
dzięki Go-Pros;
– ujęcia „z lotu ptaka”;
– widok panoramiczny 360° ze 
szczytu Diabelskiej Góry, który 
może być kontrolowany przez 
użytkowników;
– ukryte treści w trakcie wypra-
wy: wywiady, scenki, edytowal-
ne fragmenty, tweety i  zdjęcia 
na Instragramie, zamieszczane 
przez członków ekipy.

Projekt umożliwia śledzenie 
ekspedycji na mapie i  kontrolę 
reportażu przez użytkownika, 
co pozwala każdemu widzowi 
poczuć się niemalże jednym 
z członków wyprawy.

doskoNały komfort: 
swEEt BEd By iBis tm

„Sieć hoteli ibis, która posia-
da obecnie 1000 obiektów w  59 
krajach, daje gościom obietnicę: 
„teraz wszędzie znajdziesz miej-
sce na doskonały sen!”. Naszym 
celem było dostarczenie kon-
kretnej ilustracji tego zobowią-
zania, używając tego samego 
zabawnego tonu, który stoso-
waliśmy w  naszych ostatnich 
kampaniach. Nowoczesność 
tego przedsięwzięcia i  sposób, 
w  jaki zostało wprowadzone 

w życie było także kluczową czę-
ścią naszego planu” – tłumaczy 
Lara Faguais z  Działu Strategii 
Reklamy i  Mediów, zajmująca 
się segmentem ekonomicznym 
hoteli Accor.

Czy Sweet Bed by ibisTM do-
trzyma swojej obietnicy? Czy 
nasi podróżnicy spędzą spokoj-
ną noc i  wyśpią się dobrze na 
szczycie Diabelskiej Góry?

Odpowiedzi na te pytania 
można znaleźć na stronie: 
www.ibis-expedition.com

o marcE iBis
Zgodnie ze strategią rewitali-
zacji marek ekonomicznych  
Accor, wiodący operator hotelo-
wy, działający w 90 krajach i po-
siadający ponad 3500 hoteli mo-
dernizuje portfolio hoteli ibis. 
Jednym z głównych elementów 
marki jest rewolucyjny kon-
cept łóżka – Sweet BedTM, który 
gwarantuje wyjątkowy komfort 
snu, niespotykany dotąd w  ka-
tegorii hoteli ekonomicznych. 
Kolejnym rozwiązaniem jest 

innowacyjny i przytulny design 
powierzchni ogólnodostępnych, 
odzwierciedlający charakter 
marki ibis i  jej wartości: pro-
stotę, nowoczesność i  dobre 
samopoczucie. Ibis jest pierw-
szą marką, która zdecydowała 
się na wprowadzenie w  swoich 
hotelach certyfikacji ISO 9001 
– 86% światowej sieci, w  tym 
wszystkie obiekty w  Polsce, 
otrzymały  ten certyfikat jako 
potwierdzenie profesjonalizmu 
i  niezawodności. Dodatkowo 
58% sieci ibis posiada certyfikat 
ISO 14001 (w  Polsce: ibis War-
szawa Reduta i ibis Kraków Sta-
re Miasto) – konkretny dowód 
swojego zaangażowania środo-
wiskowego. Marka ibis, powsta-
ła w  1974 roku, jest dziś euro-
pejskim liderem w  segmencie 
hoteli ekonomicznych i zajmuje 
4. miejsce w swojej kategorii na 
świecie, z  1000 obiektów i  po-
nad 124 000 pokoi w 59 krajach. 

Wszelkie informacje o  hote-
lach ibis dostępne są na stronie 
www.ibis.com.

Projekt umożliwia  
śledzenie ekspedycji  
na mapie i kontrolę  

reportażu przez  
użytkownika,  

co pozwala każdemu 
widzowi poczuć się  
niemalże jednym 

z członków wyprawy. 
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Wyborna kuchnia 
już od wielu lat 
jest wizytówką 
hotelu The We-

stin Warsaw, a sam szef kuchni 
– Janusz Korzyński zdobył mia-
no kulinarnego rewolucjonisty. 
Co sezon zaskakuje nas nowymi 
kompozycjami i  produktami, 
które sprowadza z  najbardziej 
odległych zakątków świata. Jed-
nak jedno w jego kuchni się nie 
zmienia – Korzyński serwuje 
dania piękne, kreatywne, ale 
przede wszystkim zdrowe.  

Gdy kilka lat temu szef kuch-
ni hotelu Westin odkrył filozofię 
SuperFoods, zauroczył się nią 
bezpowrotnie. Zatem na czym 
ona polega? Okazuje się, że nie 
jest to żadna drakońska dieta, 
ale lista produktów, które mają 
pozytywny wpływ na nasze fo
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zdrowie i – co więcej – jedzone 
razem tworzą synergię sprawia-
jącą, że ich wartość odżywcza 
wzrasta. SuperFoods są bogate 
w  antyoksydanty, dobre kwasy 
tłuszczowe i  inne wartościowe 
związki. A wśród nich znajdują 
się dziki łosoś, orzechy brazylij-
skie, miód, awokado i wiele in-
nych, które kucharze restauracji 
Fusion potrafią wybornie łą-
czyć stwarzając swoim gościom 
szansę na radość podniebienia 
połączoną ze zdrowym odży-
wianiem i dbaniem o siebie.

Lista obowiązkowa
Czego należy zatem spróbować 
będąc w restauracji Fusion? Za-
czynamy od przystawki. Na sto-
le pojawia się minidzieło sztuki, 
– każdy składnik ma przemyśla-
ne miejsce na talerzu. Smakuje 

równie wybornie. To smażone 
przegrzebki, mus z pieczonych 
karczochów, sałatka z  roszpon-
ki, chrupiący boczek i  pianka 
o  smaku kawy. Delikatne, aro-
matyczne, wprost rozpływające 
się w  ustach. Obok mój towa-
rzysz próbuje słynny już mus 
z foie gras, który został okrzyk-
nięty najlepszą przystawką 2013 
roku. Mus komponuje się z pra-
żonymi migdałami, brioszką 
z  kuminem oraz waniliowym 
syropem balsamicznym. 

Po tym wspaniałym prelu-
dium czas na pierwsze danie. 
Westin słynie ze swojej zupy 
z  mlekiem kokosowym – lek-
ko pikantnej i  wspaniale aro-
matycznej. Degustowaliśmy 
również krem z  grzybów. Ak-
samitny – podany z musem cy-
trynowym z serem mascarpone 
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i oliwą z dyni – okazał się trafio-
nym wyborem w zimny dzień.

Podążając leśnym szlakiem 
warta spróbowania jest polędwi-
ca wołowa, której towarzyszą 
ziemniaki zapiekane, smażone 
prawdziwki i  sos pieczeniowy 
z trawą żubrową. 

Prawdziwy kłopot mamy z ry-
bami – tak trudno się zdecydo-
wać, którą wybrać – delikatnego 
halibuta, któremu uroku dodaje 
imbir, czy może dorsza atlan-
tyckiego podawanego z  sosem 
rakowym i  grillowanymi wa-
rzywami? Po długich naradach 
zamawiamy… dzikiego łososia. 
Ma wybitnie jędrną strukturę, 
intensywny kolor i smakuje wy-
bornie. Towarzyszą mu urocze 
marynowane pomidorki kok-
tajlowe i  szpinakowe gnocchi 
z imbirem oraz karczochy.

Lista „grzechów”
Ukrytą bronią restauracji są 
desery, które powodują, że do-
znania kulinarne w  czasie wi-
zyty w  Fusion osiągają poziom 
niebiański. To kreatywne propo-
zycje, często przełamujące ste-
reotypy. Zazdrościmy szefowi 
pracowni cukierniczej fantazji 
i odwagi w wypływaniu na nowe 
oceany możliwości. Gdybyśmy 
mogli, cały ten tekst poświęco-
ny byłby słodkim arcydziełom 
i  ich twórcy, który swoją pasją 
i  skromnością podbija nasze 
serca. Próbowaliśmy puddingu 
o  aromacie cytryny z  płatkami 
gorzkiej czekolady, purée brzo-
skwiniowego z owocem carrica 
oraz pudrem gianduja oraz (też 
już słynnego) canelloni z  mu-
sem z białej czekolady, banana-
mi w toffi z żółtym curry i imbi-
rowymi malinami.

Wyprawa do restauracji Fu-
sion to święto dla podniebienia, 
a  dla miłośników wyrafinowa-
nych kulinariów wręcz obo-
wiązek. Tych, którzy lubią pró-
bować wielu smaków podczas 
jednej wizyty w  restauracji od-
syłamy na niedzielne brunche, 
a  fanów owoców morza i  ryb 
zapraszamy w  imieniu Janusza 
Korzyńskiego na czwartkowe 
wieczory rybne Fish@Fusion. 

Karolina Borecka
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Kulinarny rewolucjonista, szef kuchni hotelu The Westin Warsaw,  
Janusz Korzyński, co sezon zaskakuje nowymi kompozycjami i produktami.
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Dubaj rozwija 
skrzydła

Aż 24 procent wszystkich dźwigów budowlanych świata 
znajduje się dziś w Dubaju. Z pewnością już za miesiąc 

będzie ich jeszcze więcej, bo niedawna informacja
o przyznaniu miastu prawa do zorganizowania 

wystawy Expo w 2020 roku napędza koniunkturę 
w tym punkcie na mapie. Marzena Mróz zaprasza  

do tego niezwykłego emiratu.

 K i e r u n k i  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r



B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  K i e r u n k i

56    |    L u t y  2 0 1 4

Fo
t.:

 F
ot

ol
ia

 (3
)

To jedno z  najzamoż-
niejszych i  najszybciej 

rozwijających się miejsc na świecie. Powie-
dzenie, że jedynie ludzka wyobraźnia jest 
ograniczeniem, w  Dubaju wydaje się być 
prawdziwe. Choć w  mieście jest 600 hote-
li, w  ciągu najbliższych 6 lat ma powstać 
80 nowych – większych, lepszych, jeszcze 
bardziej spektakularnych. Zbudowane zo-
stanie też nowe lotnisko międzynarodowe 
Al Maktum Airport oraz City of Wonders 
– miasto, w  którym będzie można zoba-
czyć odwzorowane Siedem Cudów Świata 
– wszystkie w jednym miejscu!

Szejk z wizją
Jeszcze 30 lat temu na tych pustynnych te-
renach stały parterowe domy, a ludzie utrzy-
mywali się z poławiania pereł i handlu. Do-
piero po odkryciu pokładów ropy naftowej 
w  1966 roku emirat przeszedł niesłychaną 
transformację. Rządzący wtedy Dubajem 
szejk podjął decyzję o  rozwoju turystyki 
w tym regionie, zaczął inwestować w infra-
strukturę i promocję, zdając sobie sprawę, 
że złoża ropy są ograniczone. 

Po tym, jak pod koniec lat 60. Brytyjczycy 
postanowili wycofać się z Bliskiego Wscho-
du, sześć emiratów: Dubaj, Abu Zabi, Asz-
-Szarika, Umm al-Kajwajn, Adżman oraz 

Al-Fudżajra połączyły się podpisując doku-
ment tworzący Zjednoczone Emiraty Arab-
skie. Rok później, bo w 1972 roku, dołączył 
do nich siódmy emirat – Ras-al-Chajma. 
Od tego czasu stolicą kraju jest Abu Zabi, 
a szejk tego emiratu został prezydentem. 

Wiceprezydentem i premierem jest wład-
ca drugiego co do zamożności emiratu, 
a  więc Dubaju – Muhammad Raszid Ibn 
Said al-Maktum. Jest on monarchą uwiel-
bianym przez swoich poddanych. Słynie 
jako wizjoner, człowiek hojny i  otwarty na 
nowe horyzonty. Znany jest również jako 
miłośnik sportów – wyścigów konnych, 
w  których sam bierze udział. Jest również 
poetą i propagatorem kultury arabskiej. Ten 
nowoczesny emir ma dwie żony i 23 dzieci, 
z których najpopularniejszym jest jego syn 
Hamdan ibn Muhamad Al Maktum – wy-
znaczony na następcę tronu: przystojny, bo-
gaty, doskonale wykształcony poeta i sports- 
men. Bożyszcze kobiet. 

Handel, ropa, turyStyka
Dziś głównymi źródłami dochodów ponad 
2 milionów mieszkańców Dubaju są usłu-
gi, strefy bezcłowe (bezcłowy port morski), 
handel (brak opodatkowania firm zagra-
nicznych), turystyka, inwestycje międzyna-
rodowe, transport i eksport ropy naftowej. 

Warto wiedzieć, że jest to miejsce, w któ-
rym współżyje ze sobą wiele kultur, z czego 
jedynie 16% to miejscowi „emirati” – po-
tomkowie Beduinów. Wprawdzie mają oni 
problemy z  zachowaniem tożsamości, ję-
zyka i  kultury, ale i  cały wachlarz przywi-
lejów: nie płacą rachunków za prąd i wodę, 
edukacja do poziomu licencjatu jest darmo-
wa, dostają mieszkania komunalne – wille 
z ogródkiem lub kawałek ziemi z nieopro-
centowanym kredytem na budowę domu, 
który po kilku latach jest umarzany. Jest też 
tzw. fundusz matrymonialny – prezent od 
rządu w dniu ślubu w wysokości 20 tys. do-
larów – jeśli oboje małżonkowie są obywate-
lami Zjednoczonych Emiratów. 

Pozostali rezydenci to ludzie napływają-
cy tu z  całego świata, skuszeni niezwykłą 
dynamiką rozwoju tego miejsca, faktem, że 
w Dubaju nie płaci się podatków i oferowa-
nymi tu wysokimi zarobkami. Spotkamy tu 
ekspatriantów z  Indii, Pakistanu, Bangla-
deszu, Afganistanu, Filipin, Tajlandii, Syrii 
i  Libanu, ale także ze Stanów Zjednoczo-
nych i niemal wszystkich krajów Europy. 

Szczególnie ceni się tu dobrze wykształ-
conych specjalistów, a  szejk nie szczędzi 
pieniędzy na edukację  swoich poddanych. 
Zgodnie z  obowiązującym prawem miesz-
kańcy Dubaju, którzy nie mają obywa-
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telstwa, mogą pozostać w  kraju do czasu 
osiągnięcia wieku emerytalnego, ale potem 
muszą wrócić do swojej ojczyzny. 

ziemia wydarta puStyni
Dubaj zajmuje obszar 4111 km2, z czego aż 
200 km2 to tereny odebrane morzu. Szcze-
gólnie spektakularne są sztuczne wyspy: 
Palma Dżumajra – nazywana ósmym cu-
dem świata czy The World – blisko 300 wy-
sepek ułożonych w  kształcie mapy świata 
położonych 4 km od brzegów Dżumajry, 
z  których większość została już sprzeda-
na. Nie ustepują im inwestycje planowane 
w  przyszłości – Heritage Island (Wyspa 
Dziedzictwa), która ma być muzeum hi-
storii i kultury arabskiej; Blue Water Island 
czy The Universe – szereg wysp ułożonych 
w kształcie Układu Słonecznego. 

Południowa część emiratu to przede 
wszystkim pustynia. Leży on na skrawku 
Al-Rab al-Chali, co znaczy „pusta okolica” 
– części największej na świecie Pustyni 
Arabskiej. Bliżej Omanu płaskie obszary 
pustynne przechodzą w  terytorium górzy-
ste. Choć mogłoby się zdawać, że kraj ten 
nie sprzyja roślinom i zwierzętom, w Duba-

ju żyje ponad 100 gatunków ptaków, takich 
jak flamingi, żurawie, kormorany, czaple, 
dudki i zimorodki. W górach występują lisy 
pustynne, koty piaskowe, rysie i liczne gry-
zonie, a nad Zatoką Perską można obserwo-
wać wieloryby i delfiny.

najwyżSzy na świecie
Jednak Dubaj to przede wszystkim najnowo-
cześniejsza i najbardziej luksusowa metro-
polia, jaką można sobie wyobrazić. W 1979 
roku wzniesiono tu pierwszy wieżowiec 
– Dubai World Trade Centre, w  kolejnych 
latach powstała główna ulica Sheikh Zayed 
Road. Ogromne wrażenie robią zwłaszcza 
konstrukcje najnowszych wysokościow-
ców, wśród których jest również najwyższy 
budnek na świecie – Burj Khalifa mierzący  
828 metrów – aż 163 piętra użytkowe! Kto by 
pomyślał, że najwyższa konstrukcja lądowa, 
jaka kiedykolwiek powstała na Ziemi wyro-
śnie na pustyni... 

Budynek nosi imię Chalify ibn Zaida an-
-Nahajana (emira Abu Zabi i  prezydenta 
ZEA), który wsparł to gigantyczne przed-
sięwzięcie, doprowadzając do jego ukończe-
nia. Zaprojektowany został przez pracownię 

Skidmore, Owings i Merrill – architektów, 
którzy stworzyli One World Trade Centre 
w  Nowym Jorku. Wieżowiec zwieńczony 
iglicą, która dosłownie sięga chmur,  jest 
w stanie pomieścić nawet 35 000 osób. Na 
160 piętrach budynku znajdują się aparta-
menty, hotel (jego wystrojem zajął się Gior-
gio Armani), biura, kilka basenów. 

Ze względu na bezpieczeństwo, co 35 pię-
ter umieszczone są specjalnie, ognioodpor-
ne pomieszczenia ratunkowe, posiadające 
system niezależnej wentylacji. W budynku 
działa 57 wind, a mycie wszystkich 24 348 
okien zajmuje 36 pracownikom blisko czte-
ry miesiące. Na 122 piętrze jest usytuowana 
najwyżej położona restauracja na świecie 
– Atmosphere, z  której widok nie ma so-
bie równych. Ciekawostką jest też fakt, że 
wjazd na piętro, na którym znajduje się re-
stauracja, zajmuje dokładnie 57 sekund.

żagiel, atlantyda 
i nieSkończoność
Burj al-Arab – siedmiogwiazdkowy hotel 
kształtem przypominający żagiel jest bez 
wątpienia jednym z  najbardziej rozpozna-
walnych budynków na świecie. Nazywany 

Dubaj to przede wszystkim najnowocześniejsza i najbardziej luksusowa metropolia,  
jaką można sobie wyobrazić. W 1979 roku wzniesiono tu pierwszy wieżowiec  

– Dubai World Trade Centre, w kolejnych latach powstała główna ulica Sheikh Zayed Road. 
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świątynią przepychu, dumnie nosi tę na-
zwę. Zaprojektował go Tom Wright z  fir-
my Atkins i  ma przypominać żagiel łodzi 
arabskiej. Wyłożony marmurem, pokryty 
złotem, ozdobiony fontannami – wznosi się 
na sztucznej wyspie zwanej Palmą. W tym 
56–piętrowym przybytku nie ma zwykłych 
pokoi, tylko 202 dwupiętrowe apartamenty, 
z których najmniejszy ma ponad 160 m2. 

Hotel robi ogromne wrażenie, a  luksus, 
jaki oferuje trudno porównać z innym miej-
scem na świecie. Najtańszy pokój kosztuje 
2000 $ za osobę za noc, ale można (napraw-
dę warto!) wybrać się do Burj al-Arab na 
wcześniej zamówiony lunch. Hotel otwarto 
z wielkim przepychem, a ceremonia koszto-
wała ponad 20 milionów dolarów. Uświetnił 
ją największy na świecie pokaz sztucznych 
ogni, siedem razy większy od pokazane-
go podczas uroczystości otwarcia Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie. 

Hotel Atlantis usytuowany jest na samym 
skraju Palmy i ma przypominać zaginioną 
Atlantydę. Jest gigantyczny i  oferuje go-
ściom najwyższy standard i pełną gamę roz-
rywek. Wydaje się, jakbyśmy nagle znaleźli 
się w królestwie Posejdona, wśród wielkich 
muszli, akwariów i parków wodnych. 

Kolejnym wyróżniającym się budynkiem 
jest znajdujący się w  Marina Dubaj wyso-
kościowiec Cayan Tower. Kiedy był jeszcze 
w  budowie, nosił inną nazwę – Infinity. 
Jednak przesądni Arabowie postanowili 

ją zmienić, kiedy okazało się, że nazwany 
„Nieskończoność” budynek przez lata nie 
zostawał oddany do użytku. Zmiana na-
zwy, jak się okazało, pomogła. Cayan już 
dołączył do kilku innych ikon architekto-
nicznych zarówno miasta, jak i świata. Ma 
wysokość 306 m, jednak o jego unikalnym 
charakterze decyduje skręt o  90 stopni, 
dzięki czemu jest najwyższą skręconą bu-
dowlą świata. Mieszkania w  Cayan Tower 
należą do jednych z najdroższych w Dubaju 
– kto wie, może m.in. dlatego, że ich ściany 
wewnątrz także są przekrzywione? 

na narty do Sklepu
Dubaj Mall to największe centrum han-
dlowe na świecie zajmujące 1 124 000 m2. 
Powstało w 2008 roku. Znajduje się w nim 
1200 sklepów, 160 kawiarni, w  których 
można zjeść nie lada przysmak jakim są 
lody z  wielbłądziego mleka, lodowisko na 
którym można rozgrywać profesjonalne 
mecze hokeja, spektakularny wodospad, 
Akwarium Dubaju (jedno z  największych 
na świecie), którego szyby mają grubość 
75 cm i w którym żyje ponad 30 000 mor-
skich zwierząt m.in. rekiny, targ złota (Gold 
Souk) oraz wybieg dla modelek.

Mall of the Emirates jest wprawdzie 
mniejszy, bo oferuje „zaledwie” 600 skle-
pów i  95 kawiarni oraz restauracji, za to 
przyciąga turystów z  całego świata (a  tak-
że mieszkańców Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich) atrakcją jedyną w swoim rodza-
ju, jaką jest stok narciarski i Park Śnieżny, 
w  którym temperatura dochodzi nawet do 
–2 stopni. Do głównego pomieszczenia 
prowadzą korytarze, które mają stopniowo 
przygotować organizm do spadku tempe-
ratury. Urządzono tu pięć tras zjazdowych 
o różnym stopniu trudności, z których naj-
dłuższa ma 400 m, a także strefy zarówno 
dla początkujących, jak i  dla zaawansowa-
nych. Przez szybę można – stojąc w  krót-
kich spodenkach i  koszulce bez rękawów 
– obserwować wjeżdżających wyciągami lub 
zjeżdżających na nartach amatorów śniegu 
i mrozu. Można również stoczyć się z góry 
w specjalnej bańce–piłce niczym w przezro-
czystej kuli śnieżnej lub pobawić z pingwi-
nami. Narciarze mogą wypożyczyć sprzęt 
w znajdującej się w mallu wypożyczalni. Co 
noc cała powierzchnia stoku jest podgrze-
wana, aby rozpuścić śnieg i następnego dnia 
wymienić go na nowy. Izolację tego obiektu 
stanowią ściany o grubości 5 metrów.

Do Dubaju warto pojechać, aby zobaczyć 
jak z małej wioski rybackiej powstała jedna 
z najnowocześniejszych, najbardziej luksu-
sowych i najdroższych metropolii na świe-
cie. Szejk Dubaju – Muhammad Raszid Ibn 
Said al-Maktum twierdzi, że dzisiejszy Du-
baj to dopiero 10 procent całościowej wizji 
rozwoju miasta. W Dubaju zresztą nie raz 
ma się ochotę przetrzeć ze zdumienia oczy. 
Ale to nie jest bajka, taki właśnie jest Dubaj.
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Burj al-Arab, czyli Wieża Arabów – to pierwszy na świecie hotel, któremu przyznano 
siedem gwiazdek. Nazywany światynią przepychu kształtem przypomina żagiel i bez wątpienia  

jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. 
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Ogromny region Arlberg zwany 
popularnie Lech, składający się 
z  kilku wielowiekowych wio-
sek jak Oberlech, Lech, Warth, 

Zurs, St. Anton, St. Christoph, Stuben 
oraz 94 nowoczesnych wyciągów i  340 km 
tras narciarskich idealnie przygotowanych 
już od pierwszych ujemnych temperatur 
w  listopadzie, może i nie jest najlepszy na 
świecie, ale jest bardzo wyjątkowy. Zjeżdża-
ją się tu pasjonaci jazdy off piste, sportowcy 
i  elegancka śmietanka europejska, przede 
wszystkim z  Niemiec, Szwajcarii, Anglii 
i  Austrii ale coraz częściej też z  Brazylii, 
RPA czy innych egzotycznych zakątków.

Lech należy w  zasadzie do kilku góral-
skich rodzin, zajmujących te ziemie od se-
tek lat: Pfeffercorn, Werner, Moosbrugger, 
Strotz, Schneider, Jochum. Kiedyś ich życie 

Królestwo lech
Harry, przewodnik górski i instruktor nart, urodzony w Salzburgu pokazywał nam stoki 

austriackiego regionu Arlberg. W lecie jest kapitanem prywatnych jachtów, w zimie 
uczy narciarstwa, zwiedził cały świat. Pytam, dlaczego osiadł właśnie w malutkim Lech. 

Odpowiedział, że Lech jest najlepsze. Najlepsze w Austrii? – pytam. Nie, najlepsze na świecie!
Magdalena Boratyńska

było trudne i odcięte od świata, dziś świat 
nowoczesnymi pociągami, tunelami i  sa-
molotami przebija się przez te góry do nich, 
by poczuć tę niezwykłą atmosferę.

Hermetyczny świat rodzin Lech potrafił 
się zjednoczyć, wypracować wspólną poli-
tykę i  stworzyć jeden z  najbardziej snobi-
stycznych, drogich, luksusowych (acz z za-
chowaniem tradycyjnego przytulnego stylu) 
kurortów narciarskich. Ponad 10 tysięcy 
miejsc w cztero- i pięciogwiazdkowych ho-
telach i luksusowych domach na paru kilo-
metrach kwadratowych, to chyba najwięk-
sze skupisko drogich hoteli na świecie.

Nowa MoNarchia
Każdy hotel czy pensjonat wygląda jak ko-
lorowa bombonierka. Ogromna dbałość 
o  wystrój, prywatne zdjęcia z  ważnymi 

osobistościami na ścianach, bogate dekora-
cje – to elementy, które odróżniają Lech od 
zwykłych hoteli, ponieważ tu każdy hotel, 
każdy pensjonat jest także domem dla wła-
ścicieli. Stąd ta ogromna dbałość o szczegó-
ły oraz reinwestycja zysków dla przyszłych 
pokoleń. Celem normalnego hotelu jest 
zysk, celem jego managera jest wysoka pen-
sja. W Arlberg celem rodzin jest budowanie 
prężnego królestwa narciarskiego, w  któ-
rym tak jak kiedyś ziemia była przekazywa-
na najstarszemu synowi, tak i dziś władza 
nad hotelami przekazywana jest dzieciom.

Na tym właśnie polega ogromny sukces 
Lech, bo sam region narciarski nie może 
równać się z  rozległymi, wspaniale połą-
czonymi terenami Francji. Lech ma jednak 
to coś, czego w  brzydkich blokowiskach 
Francji na 2000 m nie można znaleźć. I nie 
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Cały region Lech postawił na wykwintną kuchnię,
a choć tradycyjne austriackie potrawy w najlepszym wydaniu 

są obecne w każdej karcie dań, niektóre hotele stworzyły autorskie, 
wyrafinowane potrawy na najwyższym poziomie.

chodzi tu tylko o luksus i architekturę. Ich 
sekret można porównać do systemu poli-
tycznego – do monarchii, w której król jest 
właścicielem swego królestwa więc o  nie 
dba, w  przeciwieństwie do demokracji, 
w  której zatrudnieni urzędnicy czy mana-
gerowie krótkowzrocznie dbają tylko o wła-
sny interes, a nie troszczą się o  inwestycje 
dla swoich potomków. 

Dzięki tej tradycyjnej strukturze, ciężkiej 
pracy, inwestycjom w siebie i swoją ziemię, 
potomkowie pasterzy wyrośli na dzisiejszą, 
górską arystokrację, stali się właścicielami 
jednych z  najdroższych hoteli w  Alpach. 
Ubierają się wyłącznie w swoje piękne tra-
dycyjne stroje, zresztą nie tylko oni, cała ob-
sługa – urocze kobiece dirndle oraz męskie 
janker. Nawet muchy pod szyją mają ręcz-
nie… wystrugane z drewna!

KraiNa sMaKów
Cały region Lech postawił na wykwintną 
kuchnię, a  choć tradycyjne austrackie po-
trawy w  najlepszym wydaniu są obecne 
w każdej karcie dań, niektóre hotele stwo-
rzyły autorskie, wyrafinowane potrawy na 
najwyższym poziomie. 

Lorunser w  Zurs zachwyca przepychem 
i gościnnością, Hostel Alm ma najpiękniej-
szy taras słoneczny na lunch i fantastyczne 
fondue wieczorem, Kristiania stawia na fi-
nezję smaków i kameralną atmosferę.

Całkowitą nowością są wyborne austriac-
kie wina. Przez lata wina z  Burgenlandu, 
Styrii, Wiednia uchodziły raczej za cienkie 
i  kiepskie, znany był tani Gruner Veltliner 
i  Blaufrankish. To już historia, dziś produ-
kuje się tam wysokiej jakości pełne, full-
body czerwone wina oraz wspaniałe, pełne 
smaku białe odmiany bijące na głowę wiele 
tradycyjnych europejskich regionów. Hotele 
w Lech nie kupują ich w hurtowniach – mają 
zaprzyjaźnione małe winnice prowadzone 
przez skoligacone czy zaprzyjaźnione rodzi-
ny głównie w prestiżowym rejonie Wachau.

PoD rZĄDaMi DaMY
Dla wygodnych narciarzy, wadą Austrii 
w  porównaniu np. z  Francją czy Włocha-
mi jest to, że nie mieszka się tu na stokach 
tylko w  nisko położonych w  dolinach wio-
skach, z których do wyciągów zawsze trzeba 
podejść lub podjechać. Wyjątkiem jest sno-
bistyczne Oberlech leżące na wysokości ok. 
1660 m n.p.m. Najwyżej położonym na sto-
ku, wygodnym hotelem jest Goldener Berg. 
Od setek lat należący do rodzin z Lech. Tra-
dycją jest, że ziemię i dom dziedziczy naj-
starszy syn. Franz Pfefferkorn miał jednak 
tylko trzy córki, przekazał więc swój doro-
bek najstarszej, Daniele. Ambitna, ener-
giczna, świetnie wykształcona Pani Skor-

Zewnętrzny basen w Post hotel
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pion, silną ręką prowadzi rodzinny biznes. 
Rozbudowała hotel dekorując każdy z  wy-
godnych pokoi i  apartamentów w  innym, 
przytulnym, kobiecym stylu łącząc tradycję 
z nowoczesnymi elementami. Wprowadziła 
do menu lekkie, zdrowe dania, świeżo wy-
ciskane soki na śniadanie czy niezliczoną 
ilość kwiatowych i ziołowych herbat. 

W  zimie do Oberlech nie można doje-
chać samochodem. Trzeba pojazd zostawić 
w  podziemnym garażu i  przesiąść się do 
górskiej gondoli kursującej do pierwszej 
w nocy. Bagaż bez naszej pomocy sam znaj-
dzie się w  pokoju nim zdążymy skończyć 
lampkę powitalnego Sektu. Do niedaw-
na z  gondoli trzeba było dojść do jednego 
z kilku hoteli znajdujących się na stoku, co 
podczas śnieżycy nie jest miłe. Dla wygody 
gości, Daniele wraz z innymi właścicielami 
hoteli, zdecydowała się na niesamowitą in-
westycję – sieć podziemnych tuneli, ciągną-
cą się pod stokami narciarskimi, łączącą 
każdy budynek Oberlech. Kilkukilometro-
wymi podziemnymi labiryntami można 
poruszać się elektrycznym melexem. Na za-
proszenie Daniele tunel otwierał kanclerz 
Austrii. Pomysł, determinacja w przekuciu 
się przez skały, by nie popsuć górskiego 
uroku małej wioski oraz perfekcyjne wyko-
nanie są fenomenem na europejską skalę.

GoDNY cesarZa
Post hotel jest jednym z najlepszych i naj-
lepiej położonych 5–gwiazdkowych hoteli 
w centrum Lech. Należy od pokoleń do ro-
dziny Moosbrugger, ma 48 przytulnie urzą-
dzonych pokoi i  jeden z najwspanialszych, 
górskich apartamentów – Kaiser-suite, 
nr 73 na ostatnim czwartym piętrze, z któ-
rego jest bezpośrednie wyjście na gorący, 

Hermetyczny świat rodzin Lech wypracował wspólną politykę  
i stworzył jeden z najbardziej luksusowych kurortów narciarskich.

Królestwo Adi Wernera
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zewnętrzny basen. Te 114 m2 z pięknym wi-
dokiem na góry zostało perfekcyjnie urzą-
dzonych w  każdym calu kombinacją naj-
lepszych materiałów – drewna, kamienia, 
wełny, szkła – i nowoczesnej elektroniki.

Wysoki kominek z  szarego łupku, przy-
tulne sofy, rustykalny stół na 10 osób, 
ogromna łazienka z  owalną wolnostojącą 
wanną, prysznic, druga toaleta, 2 garderoby, 
2 tarasy, przytulna sypialnia, 3 schowane 
płaskie TV, a nawet odtwarzacz Apple.

W sezonie narciarskim doba wraz ze śnia-
daniem kosztuje 2140 euro. Do tego trzeba 
doliczyć lunch, kolacje, skipass, spa, bar... 
To dużo, ale Mercedes też kosztuje dużo, na-
wet 20 razy tyle co jakiś maluch, a doznania 
z pobytu w takim miejscu są dużo bardziej 
przyjemne niż jazda w korku w lepszym sa-
mochodzie niż w mniejszym.

Ktoś, kto nie był w  takim miejscu, kto 
nie pływał wśród ośnieżonych gór na świe-
żym powietrzu w  cieplutkiej wodzie, nie 
doświadczył tych wszystkich szczególików, 
które zachwycają na każdym kroku, nigdy 
nie zrozumie, że warto wydać oszczędności 
właśnie na takie przeżycie.

Hotel jest eleganckim i  romantycznym  
miejscem dla par czy grupy przyjaciół. Nie 
odmawiają rezerwacji dla rodzin z dziećmi 
ale ich też specjalnie nie zachęcają specjal-
ną ofertą dla najmłodszych, tak więc można 
liczyć na spokojne wakacje. Najmłodsi mają 
nawet oddzielny basen ze zjeżdżalnią, by 
nie zakłócać spokoju panującego w spa.  

Pasja, charYZMa 
i NajwięKsZa PiwNica wiN 
Siedemnaście kilometrów od Lech, na 
wysokości 1800 m n.p.m. leży maluteńka  
wioska St. Christoph. Rodzina Werner 

● Położenie regionu: 90 km2 w Vorarlberg, na 
granicy z Tyrolem.
● Wysokość: Lech 1450, Zurs 1720 m n.p.m.  
● Lotnisko Innsbruck (1,5 h), Zurich (2 h), Mo-
nachium (3 h) transfer autobusami.
● Region: połączone wyciągami miejscowości 
Warth, Lech i Zurs oraz St. Anton i St. Christoph
● Wyciągi: 94
● Trasy w km: 340, deep powder snow: 200
● Najdłuższa trasa: Madloch 2444 m
● Pierwsze wzmianki o Lech pochodzą 
z 1059 r., osiedlili się tam Walserowie ze szwaj-
carskiego kantonu, utrzymywali się z hodowli 
zwierząt i uprawy trudnych stoków. W 1925 r. 
założono szkołę narciarską Lech. Pierwszy wy-
ciąg wybudowano w 1939 r., a po II wojnie świa-
towej nastąpił gwałtowny rozwój narciarstwa.
● Mieszkańcy: Lech 1429, Zurs 77
● Hotele: ok. 10 tys. miejsc w Lech i Zurs.

Region w liczbach

Warto wiedzieć

stworzyła tam pięciogwiazdkowy, prze-
stronny hotel położony naprzeciwko wycią-
gów narciarskich. 

Każdy pokój w  hotelu Arlberg Hospiz 
urządzony jest nieco inaczej w  rustykal-
nym, tyrolskim stylu. Obiekt oferuje obszer-
ne zaplecze spa, basen, siłownię, rozmaite 
sauny i łaźnie parowe. Ceny są nieco niższe 
niż w Lech. 

Wygodny apartament (około 50 m2) dla 
dwóch osób, ze śniadaniem kosztuje mniej 
więcej 4000 euro za tydzień. Do wyciągu 
z narciarni jest około 100 m, a dalej czekają 
tereny St. Christoph i  St. Anton. Mimo iż 
jest to jeden region z  Lech, objęty jednym 
karnetem, nie ma jeszcze połączeń wycią-
gami, ale po całym regionie kursują bez-
płatne autobusy narciarskie.

Hospitz i  położony nieco wyżej Hospitz 
Alm, serwują (z odstępem!) najlepszą kuch-
nię w  okolicy. Niesamowita gościnność 
i  troska jaką otaczają gości jest obezwład-
niająca. Sam hotel nie wyróżnia się niczym 
specjalnym, ale to jednak tu zatrzymał się 
Putin, kanclerz Austrii, królowa Hiszpani 
czy prawa ręka papieża Ratzingera.

Właściciel senior, Adi Werner, dzięki 
swej ogromnej pasji, charyzmie i dyploma-
cji zapewnił tej małej, górskiej miejscowo-
ści bardzo znaczące miejsce na mapie Alp, 
ale to opowieść na długie, zimowe wieczo-
ry. W  tej całej jego dyplomatyczno–towa-
rzyskiej misji pomogła piwnica. Piwnica 
zawierająca największy na kuli ziemskiej 
zbiór wielkich butelek wina Bordeaux. Na 
jego specjalne zamówienie (i koszt), właści-
ciele snobistycznych francuskich Chateux, 
pomagają mu realizować to niezwykłe hob-
by i wlewają np. 30 litrów najlepszego wina 
do jednej zamiast do 40 butelek.Fo
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czwórka 
oczarowuje

Podczas Salonu Motoryzacyjnego w Genewie europejską 
premierę będzie miała najnowsza, czwarta już generacja 

Toyoty RAV4. Model, który wziął nazwę od słów 
Recreational Active Vehicle with 4 Wheel-Drive,

był prekursorem światowego rynku SUV–ów, 
debiutując jako niespełna 4-metrowy samochód rekreacyjny 

z napędem na 4 koła. 
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Kierując się doświadczeniem 
naszych przedpremierowych 

testów, śmiem podejrzewać, że czwarte 
wcielenie RAV4 potwierdzi, że 4 jest dla  
Toyoty szczęśliwą cyfrą. Konstruktorzy 
i projektanci koncernu postarali się, by okrą-
głe urodziny modelu stały się dla niego oka-
zją do znaczącej przemiany. 

więcej, mocniej, bezpieczniej
Nowy model wyróżnia się zdecydowanie, za-
równo jeśli chodzi o wygląd, jak i o to czego 
na pierwszy rzut oka nie widać. Samochód 
wygląda zupełnie inaczej. Z zewnątrz, desi-
gnem nawiązuje do pozostałych modeli To-
yoty, dzięki utrzymaniu wspólnego języka 
stylistycznego „Under Priority” oraz „Keen 
Look”. Jako SUV RAV4 otrzymał bardziej 
muskularne nadwozie z  licznymi akcenta-
mi terenowymi. Wygląda dostojnie i  robi 
naprawdę duże wrażenie. 

Toyota zadbała nie tylko o względy wizu-
alne i  prestiżowe pojazdu, a  też o  kwestie 
praktyczne. Na przykład dzięki zupełnie 
nowej konstrukcji słupków wyraźnie popra-
wiła się widoczność w czasie jazdy. 

Czwarta czwórka jest zdecydowanie więk-
sza od swoich poprzedniczek. Długość cał-
kowita pojazdu wzrosła o 20 cm, szerokość 
o  3 cm, wysokość zmalała natomiast o  2,5 
cm. Rozstaw osi wynosi teraz 266 cm i jest 

aż o 10 cm większy niż w dotychczasowym 
modelu, dzięki czemu wyraźnie wzrosła 
przestronność wnętrza. Auto robi też wra-
żenie dużo bardziej stabilnego, a w połącze-
niu z  bardziej drapieżnym wyglądem wy-
daje się mocniejsze i bardziej dynamiczne. 

Nie jest to zresztą tylko złudzenie po-
nieważ faktycznie Toyota przygotowała dla 
czwartej czwórki nowe, mocniejsze jednost-
ki napędowe, które dodatkowo charaktery-
zują się niższym, niż u adekwatnych silni-
ków poprzedniczek, zużyciem paliwa. 

Dzięki nowym systemom bezpieczeń-
stwa, stabilniejszym gabarytom, najnowo-
cześniejszym rozwiązaniom technicznym 
takim jak Integrated Dynamic Drive System 
samochód prowadzi się znakomicie zarów-
no na szybkich drogach, jak i w wymagają-
cym górskim terenie, na którym mieliśmy 
okazję go testować. 

wygoda też się liczy
Znakomicie sprawdza się też w  podróży. 
Komfortowe, podgrzewane fotele, wysokiej 
jakości wykończenia, ale przede wszystkim 
przestrzeń sprawiają, że długa jazda nie 
wydaje się męcząca, ale jest przyjemnością 
samą w  sobie. Wygoda nie jest zarezerwo-
wana tylko dla osób podróżujących na prze-
dzie. Nowy RAV4 oferuje bowiem najwięcej 
w swojej klasie przestrzeni na tylnej kana-

pie, którą dzięki systemowi Easy Flat moż-
na dowolnie kształtować i łatwo składać po-
szczególne jej części. 

Nie musimy się również martwić o to co 
wziąć na wakacje, a  z  czego zrezygnować. 
Bagażnik nowej czwórki ma pojemność po-
większoną aż do 547 litrów. Dostęp do prze-
strzeni bagażowej jest najłatwiejszy w  kla-
sie dzięki najniżej umieszczonej krawędzi 
załadunku. Pokrywa bagażnika otwiera się 
teraz do góry (z  możliwością sterowania 
elektrycznego), a nie tak jak dotąd na bok.

warto się zmieniać
Dziś, po niemal 20 latach obecności ryn-
kowej, RAV4 uchodzi za wzorzec SUV–a. 
Jest dostępny w ponad 150 krajach, z  łącz-
ną sprzedażą 4,5 mln sztuk od momentu 
debiutu (z czego 1,2 mln w Europie). Mając 
porównanie jakości i ceny do innych SUV-
-ów na naszym rynku podejrzewam, że 
wskaźniki sprzedaży tego modelu zdecydo-
wanie wpłyną na wzrost liczby sprzedanych 
egzemplarzy RAV4 i potwierdzą, że czwór-
ka to szczęśliwa cyfra dla Toyoty. Chociaż 
temu szczęściu koncern bardzo pomógł, 
produkując niezwykle udany model. Nowe 
wcielenie RAV4 uważam za bardzo udane. 
Warto się zmieniać, jeśli zmiany mają przy-
nosić takie efekty, jak w tym przypadku. 

Marta Wilk

Nowa Toyota RAV4 znakomicie sprawdza się w podróży. Komfortowe, podgrzewane fotele, wysokiej  
jakości wykończenia, a przede wszystkim przestrzeń sprawiają, że długa jazda nie wydaje się męcząca.
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Auto robi też wrażenie dużo bardziej stabilnego od poprzedniczki, a w połączeniu  
z bardziej drapieżnym wyglądem wydaje się mocniejsze i bardziej dynamiczne.
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Podróż w interesach do miejsca w pobliżu narciarskiego stoku to nie lada pokusa, żeby 
poszusować. Zawsze można spróbować wymknąć się na parę godzin, by oddać się 

białemu szaleństwu, ale pojawia się jeden problem: cały nasz sprzęt został w domu.

Bezpieczne narty

Na szczęście czasy, kiedy wyrusza-
jąc na narty przypominaliśmy 
jucznego wielbłąda już dawno 
minęły. Narty, deski snowboar-

dowe, a nawet kaski można już wypożyczyć 
niemal na każdym stoku. 

Jednak nowoczesne technologie oferu-
ją nam teraz o  wiele więcej możliwości. 
Wystarczy zaopatrzyć się w  gadżety, które 
pozwolą nam w  pełni wykorzystać wyjazd 
w  góry, a  przy tym zapewnią nam bezpie-
czeństwo w nieznanych miejscach.

Jednym z  takich urządzeń są gogle wy-
posażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
dzięki któremu możemy podczas szusowa-
nia na deskach odczytywać nadchodzące 
SMS-y i  sprawdzać, kto do nas dzwonił. 
Osoby wybierające się na narty w  rejony, 



L u t y  2 0 1 4     |     69

 M o t o & Te c h n o  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r

Oakley airwave 1.5

Google Glass

Cena 2709 zł
www.store.apple.com
To takie Google Glass dla amatorów białego 
szaleństwa. Gogle te łączą się bezprzewodowo 
z iPhonem lub telefonem z Androidem, a ca-
łość uzupełnia opaska z pilotem, który ułatwia 
obsługę urządzenia. Wyświetlacz typu HUD 
znajdujący się w prawym dolnym rogu pokazu-
je m.in. takie dane, jak aktualna prędkość, para-
metry skoków, temperatura i wysokość n.p.m. 
Gogle umożliwiają także słuchanie muzyki, 
czytanie tekstów i wiadomości z Facebooka, 
śledzenie połączeń, przeglądanie map, a nawet 
namierzanie znajomych. Szacowana żywotność 
baterii to 5-6 godzin, można też dowolnie zmie-
niać odcienie soczewek. Innymi słowy, Oakley 
Airway to wspaniały towarzysz podróży z mnó-
stwem funkcji i ciekawych ustawień.

MaMMut rOcker

Ochronna poduszka

Cena ok. 2500 zł
www.sportstore.pl
Poduszki powietrzne zwiększają nasze szan-
se na przeżycie spotkania z lawiną na dwa 
sposoby: chroniąc narciarza przed urazami 
i ustawiając go w bezpiecznej pozycji – głową 
w kierunku powierzchni i plecami w dół stoku, 
dzięki czemu może on oddychać i łatwiej jest 
go znaleźć ratownikom. Mammut Rocker jest 
jedną z najbardziej wszechstronnych poduszek 
tego typu na rynku. Plecak ma poj. 15 litrów 
i paski do mocowania nart oraz deski snow- 
boardowej, więc idealnie nadaje się do freeridin-
gu. Poduszka nie jest przymocowana do ple-
caka na stałe, więc gdy szusujemy po stokach 
wolnych od lawin, można ją zostawić w pokoju.

SnOkart kabin bOOt bag

Supertorba

gO PrO HerO3+

Sportowa kamera

Cena od 1399 zł
www.gopro.com
Oto sprzęt–marzenie dla amatorów filmowania 
swoich dokonań na śniegu. Go Pro Hero3+ jak 
przystało na kamerę sportową ma wytrzymałą 
obudowę (w komplecie jest także obudowa 
wodoszczelna) oraz mocowanie do kasku. No-
wością jest tryb „Super View”, który umożliwia 
filmowanie w szerszych ujęciach bez efektu 
rybiego oka, a dzięki szybszej łączności wi–fi 
możemy w jednej chwili przesłać nasze filmy 
na smartfona lub tablet. 

Cena 136 USD (ok. 420 zł)
www.snokart.com
Nie lubicie wypożyczać butów narciarskich? 
Nie ma problemu. Tę torbę na kółkach zapro-
jektowano tak, by spełniała kryteria bagażu 
podręcznego (wymiary 24,5 cm x 36 cm x 53 
cm), zmieściła się w schowku na bagaż, a za-
razem pomieściła parę butów narciarskich lub 
snowboardowych. Buty układa się odwrotnie 
względem siebie, dzięki czemu zostaje sporo 
miejsca na laptopa, ubrania, dokumenty i inne 
konieczne na wyjeździe drobiazgi. 
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w  których istnieje ryzyko lawin, powin-
ny zaopatrzyć się w  specjalną poduszkę 
powietrzną i  detektor. Znaleźliśmy rów-
nież deskę surfingową, którą można prze-
kształcić w  narty, niezniszczalną kamerę 
wideo, a także walizkę, do której bez trudu 
upchniemy parę butów narciarskich, a i tak 
znajdzie się jeszcze miejsce na lapto-
pa i marynarkę. Oto nasza – przy-
znajemy, że subiektywna –  lista 
najbardziej oryginalnych i  nowo-
czesnych produktów, które bez wąt-
pienia przydadzą się każdemu ama-
torowi szusowania po białym puchu. 
Byle tylko w końcu sypnęło…
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rękawice nOrtH Face 
etiP Facet

Do kijków i… smarfonów

Cena od 1159 zł
www.taternicki.pl
Detektor ten wyróżnia prostota obsługi i nieza-
wodność. Uproszczone menu oraz jeden guzik 
nawigacyjny sprawiają, że każdy bez problemu 
zorientuje się w tym urządzeniu. Detektor do-
myślnie uruchamiany jest i działa w trybie nada-
wania, dzięki czemu w przypadku zasypania 
zawsze informuje o swoim położeniu. Można 
go także przełączyć na tryb poszukiwania. To 
jedna z najniezbędniejszych rzeczy, jakie po-
winny znaleźć się na wyposażeniu miłośników 
jazdy na nartach poza oficjalnymi trasami. 
Doświadczonym użytkownikom być może 
przypadnie do gustu bardziej rozbudowana 
wersja – Pulse Barryvox.

DetektOr lawinOwy  
MaMMut eleMent barryvOx

Klucz do ratunku

POc recePtOr bug  
cOMMunicatiOn

Nie tylko chroni głowę

Cena 149 USD
http://icedot.org
ICE to skrót od In Case of Emergency (w na-
głym wypadku), a ICEdot Crash Sensor to 
czujnik, który w razie wypadku informuje 
o zdarzeniu rodzinę poszkodowanego i służby 
ratownicze. Należy przymocować go do kasku 
i sparować z aplikacją na iPhona lub smartfona 
z Androidem. Gdy czujnik odnotuje przecią-
żenie wskazujące na wypadek, rozpoczyna 
odliczanie. Jeśli osoba poszkodowana nie 
zatrzyma uruchomionego procesu, smartfon 
wysyła SMS-a do wybranych osób (lub służb), 
informując o miejscu wypadku. 

iceDOt craSH SenSOr

W nagłym wypadku…

Cena 349 zł
www.trekkersport.com.pl
Rękawice, w których można obsługiwać smart-
fona to dziś żadna nowość. Warto jednakże za-
interesować się serią rękawic Etip firmy North 
Face. Obejmuje ona produkty przeznaczone 
do wielu zastosowań i na różne okazje, w tym 
również rękawice narciarskie, które składają się 
z dwóch elementów: wodoodpornego, oddy-
chającego wkładu i dobrze ocieplonej warstwy 
zewnętrznej, pokrytej skórą przewodzącą im-
pulsy elektryczne, która umożliwia korzystanie 
z ekranów dotykowych.

JOneS ultracraFt  
SPlitbOarD

I deska, i narty

Cena od 799 zł
www.sportpoint.pl
Receptor Bug jest jednym z najbardziej popu-
larnych kasków narciarskich firmy POC. Jest lek-
ki (550 gramów), ma podwójną, wentylowaną 
skorupę i poliestrową wyściółkę, która świetnie 
chroni głowę narciarza. Wersja Communication 
posiada dodatkowo wbudowane słuchawki  
Beats by Dr Dre oraz współpracujący z iPho-
nem pilot zdalnego sterowania, za pomocą któ-
rego możemy odbierać połączenia telefonicz-
ne, zmieniać piosenki i regulować głośność. 
Kask dostępny jest w kolorze czarnym i białym. 

Cena 1119 USD 
www.jonessnowboards.com
Jeśli nie lubicie czekać na wyciągi lub 
chcecie poznać miejsca znajdujące 
się poza ich zasięgiem, wybierzcie 
„splitboard” czyli deskę snowboar-
dową i narty w jednym. To nie żart. 
Deskę można przekształcić w nar-
ty (a raczej rakiety śnieżne), w któ-
rych możemy dotrzeć w mniej 
uczęszczane zakątki gór. Gdy 
chcemy zjechać, wystarczy po-
łączyć połówki, by narto–rakie-
ty znów stały się pełnoprawną 
deską snowboardową. W Ul-
tracraft Splitboard (2,55 kg, 
156 cm długości) zastoso-
wano włókna węglowe, co 
pozwoliło „odchudzić” ją 
o 30% w porównaniu do 
zeszłorocznego modelu 
Hovercraft Split. Można 
do niej założyć wiązania 
platformowe i typu 
„strap in”. 
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nikOn 1 aw1

Odporny na mrozy

Cena od 2999 zł
www.nikon.pl
Uchwycenie piękna sportów zimowych to nie 
lada wyzwanie. Zwykłe aparaty nie radzą sobie 
dobrze w niskich temperaturach, smartfony nie 
są najbardziej poręczne, a cyfrowe lustrzanki 
za drogie, by ryzykować upuszczenie ich na 
stoku. Na szczęście jest AW1 – wodoszczelny 
i wstrząsoodporny aparat z wymienną optyką, 
któremu niestraszna temperatura nawet do 
–10°C. AW1 posiada matrycę o rozdzielczości 
14,25 MP oraz czułość do 6400 ISO, więc ide-
alnie nadaje się do uwieczniania także nocnych 
eskapad. Jakość filmów jest równie imponująca, 
do czego przyczynia się hybrydowy autofokus.
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Detektor lawinowy i specjalna poduszka powietrzna to jedne z najniezbędniejszych przedmiotów  
– obok łopaty i sondy lawinowej –  jakie powinny znaleźć się na wyposażeniu fanów jazdy na nartach 

poza oficjalnie wytyczonymi trasami.
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Słoneczne, portowe miasto położone nad brzegiem Morza Czarnego 
w delcie rzeki Chorokhi w regionie zwanym Adżarią, oferuje 
piękne kamieniste plaże, zabytki, muzea, typowe przysmaki kuchni 
gruzińskiej oraz słynne herbaciane pola, które zielenią się od wiosny 
do późnej jesieni. Marzena Mróz zaprasza do Batumi.

godziny w... Batumi4
Niewiele jest takich miejsc na 

świecie, gdzie kąpiąc się w  cie-
płym morzu można obserwować 
szczyty ośnieżonych gór. Pierw-

sze skojarzenie to kanadyjskie Vancouver, 
drugie – położone u stóp Małego Kaukazu 
Batumi. Warto tam pojechać już wczesną 
wiosną, kiedy u  nas jeszcze zimno, a  nad 
Morzem Czarnym już przygrzewa słońce. 

Meczet, delfinariuM
i kolejka
Miasto jest urokliwe, gościnne i przyjazne, 
tętni życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Coraz więcej w  nim dobrych hoteli i  wy-
śmienitych restauracji. Jego najważniejsze 
zabytki to turecki meczet z drugiej połowy 
XIX wieku, dawna eklektyczna zabudo-
wa willowa, Park Przymorski, uniwersytet 
położony bezpośrednio przy nadmorskiej 
promenadzie, synagoga, dawny kościół ka-
tolicki z  początku XX wieku, delfinarium 
i  liczne muzea. Będąc w Batumi warto zo-
baczyć i  przejść przez dwa najpiękniejsze 
place tego miasta –  Plac Ery i Plac Piazza, 
przyjrzeć się „statui miłości”, czyli pomni-
kowi Ali i Nino, który stoi przy batumskiej 
promenadzie i  odbyć podróż kolejką lino-
wą łączącą centrum miasta z  pobliskim  
wzgórzem. Zwłaszcza w  nocy widok pod-
świetlonego Batumi jest z  tej perspektywy 
niezapomniany.

kolchida XXi wieku
Po raz pierwszy od czasu wycofania się 
wojsk radzieckich w  latach 90. i  „rewolucji 
róż” podczas której Michaił Saakaszwili 
w 2004 roku objął władzę – Batumi rozwi-
ja się. W  ostatnich latach zainwestowano 
w nie 350 mln funtów, dlatego też przypo-
mina dziś modny nadmorski kurort z odre-
staurowaną starówką i  sieciowymi hotela-
mi, restauracjami i klubami nocnymi. Tym 
bardziej więc wyobraźnię przyjeżdżających 
do Batumi turystów pobudza legenda przy-
pominająca czasy, kiedy miejsce to nazywa-
no Kolchidą, do której przypłynął Jazon ze 
swoimi Argonautami by zdobyć złote runo. Fo
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Ogromna rzymska forteca w  Gonio po-
łożona 15 km za miastem, gotycka katedra 
i  turecki meczet również świadczą o  jego 
bogatej historii. Jednak dopiero odkrycie 
złóż ropy naftowej zmieniło oblicze Batumi. 
Na początku XIX wieku bracia Rothschild 
i  Nobel byli jednymi z  tych, którzy zbili 
fortunę na eksporcie ropy wydobywanej 
z pobliskich zatok. A było to możliwe dzięki 
technologicznej kreatywności, o czym moż-
na się przekonać odwiedzając fascynujące 
Muzeum Technologiczne Nobla.

ogród Botaniczny
To bodaj największa atrakcja miasta, oczy-
wiście oprócz plaż i  oblewających je wód 
Morza Czarnego. Jest oddalony o 6 kilome-
trów na północ od centrum i  usytuowany 
na przedmieściach Mtsvane Kontskhi co 
oznacza – Zielony Przylądek. Położony na 
wzniesieniu, z którego roztacza się spekta-
kularny widok na morze, jest drugim co do 
wielkości ogrodem botanicznym na świe-
cie. Został założony przez Andrieja Niko-
łajewicza Krasnowa, rosyjskiego botanika 
i  geografa, w  ostatnich latach jego życia 

(1912–1914). Obecnie zajmuje 111 hektarów, 
a na jego terenie znajduje się grób i zarazem 
pomnik założyciela. Ogród jest podzielony 
na sektory tematyczne, w których rosną ro-
śliny z różnych stron świata. Występują tu 
okazy typowe dla śródziemnomorza, Kau-
kazu, Himalajów, Nowej Zelandii, Północ-
nej i Południowej Ameryki, Meksyku i Azji 
Wschodniej. Świetnie czują się tu eukalip-

tusy, cedry himalajskie, bambusy, ale także 
storczyki. Na terenie ogrodu znajduje się 
imponująca biblioteka botaniczna.

Piazza, tańcząca fontanna 
i rzeźBa Miłości
Plac Piazza to jedno z  najpiękniejszych 
miejsc miasta, stylem przypomina włoskie 
place. Jest wyłożony mozaikami i  barwio-
nym szkłem i często bywa miejscem wystę-
pów muzyków przybywających do Batumi. 

Tańcząca Fontanna została zainstalowana 
w  2009 roku nad jeziorem Ardagani. Co-
dzienny pokaz rozpoczyna się około godziny 
21. Fontanny tańczą wtedy w rytm muzyki. 
Druga część spektaklu to pokaz laserowy, 
opowiadający historię Batumi i Gruzji. 

Rzeźba Ali i  Nino stała się symbolem 
wiecznej miłości i tolerancji. Jej nazwa po-
chodzi od powieści „Ali i  Nino” – historii 
miłości muzułmanina i  chrześcijańskiej 
księżniczki. Posągi mają wysokość 8 m, 
poruszają się, niestety nigdy nie zbliżając 
się do siebie. Nocą rzeźby są podświetlone  
różnobarwnym światłem, co czyni je rze-
czywiście pięknymi.

Miasto jest urokliwe, gościnne i przyjazne, tętni życiem zarówno w dzień, jak i w nocy.  
Coraz więcej w nim dobrych hoteli i wyśmienitych restauracji. 

warto wiedzieć
l Do Gruzji najdogodniejsze połączenie 
z Warszawy i Katowic oferuje Wizz Air, 
którego samoloty latają dwa razy w tygo-
dniu do odległego o niespełna 180 km  
od Batumi Kutaisi; www.wizzair.com
l Radisson Blu Hotel Batumi – komfor-
towy, nowy hotel, pokoje z widokami na 
morze; www.radissonblu.com/batumi
l W Batumi jest wiele ciekawych muzeów, 
takich, jak m.in. Muzeum Sztuki Adżar-
skiej, Adżarskie Muzeum Krajoznawcze 
czy Muzeum Technologiczne Nobla. 
www.georgianmuseums.ge
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Zapytaj piotra
Listy naszych Czytelników

Piotr Kalita jest związany z rynkiem przewozów lotniczych od blisko 20 lat.
Specjalizuje się w segmencie podróży korporacyjnych i dyplomatycznych. Masz  
wątpliwości? – zapytaj Piotra. Wyślij pytanie na adres: redakcja@businesstraveller.pl

Pozorne oszczędności Różne ceny za ten sam pokój
Nasz dyrektor finansowy ma konferencję w Los Angeles. Zrobi-
łam rezerwację w hotelu na 6 nocy. Trzy pierwsze noce kosztują 
po 160 dolarów, czwarta noc – 180 dolarów, piąta – 190 i szósta 
– znowu 160 dolarów. Dlaczego nie mogę dostać jednej ceny na 
wszystkie noce? Czy dyrektor może zostać w tym samym pokoju, 
czy musi się przeprowadzać w trakcie pobytu? Wołałabym, żeby 
nie musiał zmieniać pokoju.

Aneta

Pani Aneto
Sieci hotelowe, podobnie jak linie lotnicze, korzystają z  syste-
mów typu Revenue Management i mogą ustalać różne poziomy 
cen w zależności od prognozowanego wypełnienia hotelu.

Dlatego często się zdarza, że ten sam typ pokoju może być 
sprzedany według różnych stawek w  zależności od terminu. 
Z reguły niższe ceny możemy uzyskać w weekendy, kiedy wiele 
pokoi jest wolnych. W ciągu tygodnia ceny są odpowiednio wyż-
sze, bo są związane z większym zapotrzebowaniem ze strony 
ruchu biznesowego. Okres konferencji lub kongresów również 
oznacza podniesienie stawek. Dlatego przy dłuższych pobytach 
takie sytuacje jaką Pani opisuje mogą się zdarzać dosyć często.

Oczywiście mówimy o  różnych stawkach dotyczących tego 
samego rodzaju pokoju. Zrozumiałe jest, że stawki hotelowe 
są dodatkowo zróżnicowane. Inne poziomy cen dotyczą pokoi 
standardowych, inne pokoi typu executive lub apartamentów. 

Sprawdziłem dostępność stawek w hotelu, w którym zatrzy-
muje się Pani dyrektor. Rzeczywiście dwie noce w trakcie po-
bytu są droższe, ponieważ obłożenie hotelu jest w tym okresie 
bardzo wysokie – zapewne także z powodu konferencji. Stawki, 
które Pani zarezerwowała odnoszą się do pokoju typu execu-
tive, z wliczonym śniadaniem. Podatek jest płatny dodatkowo. 
Proszę wspomnieć o tym pasażerowi. Rezerwacja jest gwaran-
towana kartą kredytową i może być bezpłatnie anulowana na 
48 godzin przed przyjazdem, według czasu lokalnego. Oczywi-
ście, dyrektor może zostać w tym samym pokoju, nie musi go 
zmieniać w trakcie pobytu.

Kupiłem bilet z Londynu do Helsinek na linie fińskie. Kosztował 
253 funty. Zmieniły się jednak plany spotkań i musiałem zostać 
w Helsinkach o jeden dzień dłużej. Bilet nie podlegał zmianie 
– a zatem powrotny przepadł i musiałem kupić nowy, droższy. 
Często kupuję bilety na tej trasie w podobnej cenie i zawsze mo-
głem zmienić datę powrotu za opłatą. Dlaczego tym razem bilet 
był niezmienialny? Jaki bilet kupić następnym razem?

Andrzej

Panie Andrzeju
Sprawdziłem dokładnie Pana bilet. Rzeczywiście został wy-
stawiony w oparciu o restrykcyjną taryfę, która nie zezwala na 
zwroty ani zmiany, nawet za dodatkową opłatą. Z tego powodu 
nie mógł Pan zmienić daty powrotu na następny dzień i zmu-
szony był do kupienia biletu w jedną stronę. Linie lotnicze Fin-
nair proponują na trasie Londyn – Helsinki – Londyn dwa rodza-
je niskich taryf w każdej klasie rezerwacyjnej. Różnica w cenie 
wynosi tylko 30 funtów.

Niższa taryfa jest zupełnie restrykcyjna – bez możliwości 
zmian i zwrotów. Wyższa taryfa pozwala na zwroty przed wylo-
tem za potrąceniem 50 procent wartości biletu (bez opłat lotni-
skowych). Zmiany daty są możliwe za dodatkową opłatą 50 euro 
oraz po dopłaceniu różnicy do następnej, dostępnej taryfy.

W tej konkretnej sytuacji mógł Pan kupić bilet z elastyczną 
taryfą za 283 funty, a więc zaledwie o 30 funtów drożej niż kosz-
tował bilet w taryfie restrykcyjnej. Zmiana daty byłaby możliwa 
za opłatą 50 euro. Dlatego proponuję następnym razem kupo-
wać wyłącznie bilety wystawione według taryf elastycznych. Jest 
to szczególnie istotne przy podróżach biznesowych, gdy terminy 
często ulegają zmianom. Często oszczędność wynikająca z ku-
pienia restrykcyjnego biletu jest bardzo pozorna. 

Jeśli lata Pan systematycznie na tej trasie, dobrym rozwiąza-
niem byłoby sprawdzenie cen biletów w dwie strony rozpoczy-
nających się z Helsinek (bilet powrotny mógł Pan wykorzystać 
przy kolejnej podróży). Mogło okazać się, że bilet w dwie strony 
byłby tańszy niż bilet one way. Oczywiście zgodnie z przepisami 
wszystkie odcinki biletu muszą zostać wykorzystane.



Siemens. The future moving in.

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej 
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną 
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie 
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty 
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się 
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej, 
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów 

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania 
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia 
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność. 
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe, 
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych 
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury. 
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

www.siemens-home.pl

Ekscytujące piękno, 
futurystyczna technologia.




