
www.businesstraveller.pl

|  majorka | durban | petersburg | budapeszt |  berlin | 

|9,60 zł (w tym 8% Vat)| NR 5/2015 (62)  Maj 2015|  

trendów 
w podróżach 
służbowych

21



BusinessTravellerPoland208x275_pl_mer_gdynia_krzywe.indd   1 2015-04-14   11:23:04



S p i S  t r e ś c i   |  M a j  2 0 1 5

 Miejsca, o których piszemy.

4
 

6

12

20
22

24

28

34
36

38

44
46
48
50
52
64

58
62

63

66

Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii 
lotniczych,  

hoteli, restauracji

Temat z okładki
• 21 trendów w podróżach  

służbowych

Tried&Tested
• Hotel na Expo 2015 

• Hoxton Holborn

Raport
• Czas na pas!

Biznes
• Biznes w Durbanie

Hotele
• Jack & Burger czyli burgery  

świata w restauracjach  
hoteli Sheraton i Westin 

• Mercure w samym sercu Gdyni

Wakacje  
biznesmena

• Ideał piękna

Kierunki
• Soczysty kęs Wielkiego Jabłka 

• Luwr w Abu Dhabi 
• Carska uczta 

• Najlepsze bary w Budapeszcie 
• Droga na zachód 

• 4 godziny w... Kopenhadze

Moto&Techno
• Model przyjazny  

kierowcy 
• Czas na wakacje

Rekomendacje 
„iMagazine”

• Aplikacje na lotnisku  
i w samolocie

Zapytaj Piotra

BusinessTravellerPoland208x275_pl_mer_gdynia_krzywe.indd   1 2015-04-14   11:23:04



Jak będziemy podróżowali za lat 10 czy 20? Przy 

niezwykle szybko rozwijającej się dziś myśli 

technicznej wręcz trudno sobie wyobrazić zmiany, 

jakie nas czekają. Bez wątpienia przed nami era 

latających taksówek – prywatne odrzutowce zyskują na 

popularności przede wszystkim za sprawą aplikacji 

podróżnych, umożliwiających rezerwację miejsc na 

pokładach samolotów, które do tej pory lot powrotny 

odbywały na pusto. Kolejny trend to dalszy rozwój produktów 

luksusowych. Linie Etihad już w grudniu ubiegłego roku 

zaprezentowały na pokładach swoich a380 apartament 

o nazwie Residence. To przestronne i wyrafinowane 

pomieszczenie, urządzone w dziobie supermaszyny, 

posiada własne drzwi, pokój dzienny z dwiema 

kanapami, 32-calowy telewizor, łazienkę 

z prysznicem oraz sypialnię z podwójnym 

łóżkiem. Każdy pasażer ma także do dyspozycji 

własnego kucharza i kamerdynera wyszkolonego 

w hotelu Savoy.

Wraz ze wzrostem liczby pasażerów 

i poszerzającym się gronem krajów wydających 

paszporty biometryczne można się spodziewać, że 

już wkrótce porty lotnicze będą masowo 

instalowały automatyczne bramki imigracyjne 

oraz korzystały z technologii rozpoznawania 

twarzy i ruchu, aby monitorować przepływ 

pasażerów w terminalach. Standardem stanie się 

także skanowanie odcisków palców i całego ciała.

Automatyczne samochody? To nie idea science fiction. 

Czytając informację, że w Stanach Zjednoczonych pierwsze 

samodzielne pojazdy pojawią się na drogach 30 

amerykańskich miast jeszcze przed końcem 2016 r. – można 

powiedzieć, że przyszłość zaczęła się dziś. Zachęcam do 

przeczytania naszego tematu z okładki. Życzę udanej, 

inspirującej lektury!
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Nowe muzea  
w portowym mieście
Najstarsze miasto Francji, znane ze swojego Vieux Port i słynnej lokalnej 
anyżówki, jaką jest pastis, warto odwiedzić latem tego roku. Powodów 
wyprawy do Marsylii może być kilka. Obowiązkowym punktem programu 
jest krótki spacer bulwarem Corniche, który łączy centrum miasta z pla-
żami Prago, Pointe-Rouge i dalej z dzikimi zatoczkami calanques o tur-
kusowej wodzie, zaklasyfikowanymi w 2012 r. jako Park Narodowy. Warto 
też wybrać się łodzią do zamku If, w którym rozgrywała się akcja powieści 
Alexandra Dumas „Hrabia Monte Christo”.

Od 2013 r., kiedy to Marsylia dzierżyła tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, 
w mieście przybyło kilka niezwykle ciekawych budowli. Jedną z nich jest 
MuCEM (Muzeum Cywilizacji Europy i Morza Śródziemnego), autorstwa 
Rudy’ego Ricciottiego i Rolanda Carta (mucem.org). Warto również zwie-
dzić Fundację „Spojrzenia Prowansji”, mieszczącą się w dawnej morskiej 
stacji sanitarnej, wpisaną na listę dziedzictwa XX w. (museeregardsde-
provence.com), odnowione Muzeum Sztuk Pięknych, mieszczące się 
w przepięknym pałacu Longchamp, czy Zwierciadło autorstwa Normana 
Fostera. Oprócz tego warto również odwiedzić Marsylię ze względu na 
jej urok portowego miasta, w którym rybacy każdego ranka sprzedają 
na targu świeże ryby i owoce morza, a w wielu portowych restauracjach 
można skosztować tutejszego przysmaku, jakim jest jedyna w swoim 
rodzaju zupa bujabes. Tłem do obrazu Marsylii są kolorowe statki i śród-
ziemnomorskie słońce.

Turystyka
Marsylia
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Mercure to druga co do wielkości 
sieć hoteli w Europie w klasie 
midscale i jeden z liderów na 
rynku polskim. Charakteryzuje 
się wyjątkowym podejściem do 
gościa oraz niezwykłym wystro-
jem, inspirowanym historią miast, 
w których się znajduje. Co więcej, 
odwiedzających zaskakuje wachla-
rzem ofert specjalnych, takich jak 
Sweet Secret by Mercure. W tym 
roku jej ambasadorką została Do-
rota Gardias.

W skład sieci hoteli Mercure 
w Polsce wchodzą 22 obiekty. 

– Strategia ta nazwana jest 
glocal i pochodzi, jak łatwo można 
się domyślić, z połączenia dwóch 
słów: „globalna” i „lokalna”  

Hotele
Orbis

SWEEt SECrEt 
by MErCurE

Można już kupować bilety na 
pierwsze dalekodystansowe loty 
airbusem 350 xwb nowej generacji. 
Przed rozpoczęciem regularnych 
rejsów międzykontynentalnych Fin-
nair przeprowadzi loty szkoleniowe 
na terenie Europy.

Jasna, przestrzenna kabina jest 
wyposażona w okna z panora-
micznym widokiem i wygodne 
fotele zarówno w Klasie Biznes, 
jak i w Ekonomicznej. Stopniowe 
zmiany natężenia i koloru nastrojo-
wego oświetlenia LED zmniejszają 
dyskomfort związany ze zmianą 
strefy czasowej. Wszystkie a350 
Finnaira będą wyposażone w Wi-
-Fi, dzięki czemu pasażerowie 
zachowają podczas lotu łączność 
z ziemią. W samolocie jest 297 
miejsc, z czego 46 znajduje się 
w Klasie Biznes w rozstawie 1-2-1 
(po jednym fotelu z każdej strony 
przejścia), co umożliwia bezpośred-
ni dostęp z korytarza do wszystkich 
foteli. Klasa Biznes wyposażona 
jest w fotele Zodiac Cirrus III, 
w pełni rozkładające się do pozycji 
leżącej. W ramach systemu rozryw-
ki pokładowej pasażerowie mogą 
oglądać na 16-calowych ekranach 
filmy, programy telewizyjne, słu-
chać muzyki i korzystać z produkcji 
audiowizualnych. Fotele w Klasie 
Biznes są wyposażone w gniazdko 
elektryczne i USB.

Linie lotnicze
Finnair

a350 XwB  
z europy   
do azji
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– zaznacza Joanna Świerkosz, 
zastępca dyrektora sprzedaży, 
dystrybucji i marketingu w Polsce 
i krajach bałtyckich. 

– Polega na łączeniu historii 
i tradycji z nowoczesnością obiek-
tu – dodaje.

W każdym z hoteli marki Mer-
cure możemy skorzystać  
z oferty Sweet Secret by Mercure. 
Goście rezerwujący minimum 
dwudniowy pobyt do 31 maja br. 
mogą skorzystać z promocji, gdzie 
oprócz 30 proc. zniżki na nocleg, 
potrójnych punktów w programie 
lojalnościowym Le Club Accorho-
tels, darmowego Wi-Fi i śniadania 
otrzymują słodki upominek przy 
zameldowaniu – pudełko z ręcznie 
wyrabianymi pralinami.
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Kultura
Czwarty wymiar

WyStAWA rzEźb  
Moniki oSiECkiEJ

Architektura
Złota 44

od 22 maja do 31 lipca w postindustrial-
nej przestrzeni starej manufaktury por-
celany w Ćmielowie będzie można oglą-
dać kilkadziesiąt prac znanej polskiej 
rzeźbiarki Moniki osieckiej. zobaczymy 
rzeźby z brązu, alabastru i fragmentów 
lustra, przede wszystkim akty kobiece 
i rzeźby abstrakcyjne. Wszystkie prace 
osieckiej będą przedstawione w kontekście 
tekstów z jej książki pt.: „Fragmenty lustra”. 

Wypowiedzi Moniki osieckiej są autorskim, 
intymnym komentarzem do rzeźb, zapisem 
czasu ich tworzenia i artystycznych poszuki-
wań, mają bardzo autentyczną, często poetycką 
formę notatek na gorąco, co może dać widzowi 
nowy wgląd i perspektywę patrzenia na gotowe 
artefakty. Właśnie te teksty proponować będą 
odbiorcy czwarty wymiar rzeźb, czyli spojrzenie 
na nie z perspektywy twórcy. na wystawie 
pokazane będą również wybrane rysunki 
oraz zdjęcia. „Czwarty wymiar rzeźby, re-
trospektywa Moniki osieckiej” jest zwią-
zana z 20-leciem pracy twórczej artystki 
w Galerii van rij; galeria-rij.com 

BudyNek LiBeskiNda  
w warszawie

zaciszna dolina, położona we 
francuskich Alpach Południowych, 
oferuje nie tylko spektakularne wi-
doki, ale też możliwość uprawiania 
ulubionych sportów. to raj dla ama-
torów golfa, biegaczy i miłośników 
górskich wycieczek. zimą można 
tu jeździć na nartach w trzech 
ośrodkach: Pra Loup, Sauze i Sainte 
Anne. na gości czeka 29 hoteli i 7 
schronisk górskich. Przede wszyst-
kim jednak miejsce to wybierają 
na letnie wakacje rowerzyści, na 
których czeka tu siedem różnych 
przełęczy – stanowiących dawniej 
jedyny łącznik tego miejsca ze 
światem. Ciesząca się popularno-
ścią przełęcz Col de la bonnette-
-restefond znajduje się na najwyżej 
położonej drodze w Europie; więcej 
na ubaye.com

roWErEM PrzEz 
7 PrzEłęCzy

Turystyka
Dolina Ubaye

Złota 44 to jeden z najwyższych w Unii Europejskiej budynków mieszkal-
nych, zaprojektowany przez światowej sławy architekta Daniela Libeskin-
da, z wnętrzami autorstwa renomowanej londyńskiej pracowni Woods 
Bagot. Symbolizuje dynamiczny rozwój Warszawy, sukces gospodarczy 
Polski i odzwierciedla życiowe, zawodowe i finansowe sukcesy Polaków 
oraz ich oczekiwania i aspiracje. BBI Development SA i amerykański 
fundusz inwestycyjny Amstar oficjalnie rozpoczęli sprzedaż apartamen-
tów w zlokalizowanym w centrum Warszawy ikonicznym wieżowcu. 
Apartamentowiec zapewnia możliwość korzystania z najwyższej jakości 
komfortu, oferując usługi i udogodnienia, które wyznaczą charakter miej-
sca i stworzą wyjątkową przestrzeń dla mieszkańców i ich gości. Złota 44 
stworzy tym samym styl życia niedostępny dotąd w Polsce.

8    |       M a j  2 0 1 5



www.celebritycruises.pl 
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa 

tel. 004822 455 38 48
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reLacja z wyprawy  
po zamarzNiętym jeziorze

Książka
„Po Bajkale”
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FLuiD, który 
Chroni Skórę

Uroda
La Mer

Książkę „Po Bajkale” autorstwa młodego podróżnika Jakuba Rybickiego 
czyta się jednym tchem. Jest relacją z wyprawy rowerowej zimą po zamar-
zniętym Bajkale. Dwóch młodych mężczyzn przemierza jezioro z północy 
na południe, trasa wynosi ponad 900 kilometrów w skrajnie trudnych wa-
runkach: mróz, lodowaty wiatr, szczeliny w lodzie. Autor opisuje spotkania 
z fascynującymi ludźmi, ich zmagania z niezwykłą przyrodą, przytacza 
zasłyszane od nich opowieści i historie. Znajdziemy tu również przygody, 
zabawne i dramatyczne, jakie rowerzyści przeżyli na dalekiej Syberii. W tle 
przepiękne krajobrazy. Mnóstwo wspa-
niałych zdjęć.

W 2008 r. Rybicki przejechał Zabaj-
kale, kierując się do Mongolii, a pięć ́ 
lat później wrócił, żeby przemierzyć 
Bajkał. – Nie mam zamiaru zadręczać 
czytelnika opisem każdej przebitej dętki 
i złamanej szprychy, dlatego piszę o lu-
dziach i dziwach, które spotykały mnie 
po drodze. Rosja jest osobliwa, zaska-
kująca, magiczna. Na Syberii wszystkie 
te epitety trzeba podnieść do kwadratu, 
a jezioro Bajkał – to prawdziwe jądro mi-
styki i tajemnych sił – twierdzi autor.

znana na świecie marka La Mer 
przygotowała wyjątkową nowość 
dla udoskonalenia, wyrównania 
i ochrony skóry. Wprowadzany 
właśnie na rynek kosmetyk the 
reparative Skin tint SPF 30 to 
wielowymiarowa pielęgnacja pod 
postacią lekkiego fluidu koloryzu-
jącego, który natychmiast kory-
guje wygląd skóry, podkreślając 
jej naturalny blask.  Stopniowo 
redukuje drobne linie, zmarszczki 
i zmniejsza widoczność porów, 
podczas gdy filtr SPF 30 chroni 

ją przed uszkodzeniami. Moc an-
tyoksydantów zawartych w pro-
dukcie roztacza parasol ochronny 
nad skórą i w ten sposób pomaga 
jej bronić się przed szkodliwy-
mi czynnikami zewnętrznymi 
i przyspieszonym starzeniem. 
Filtr SPF 30 zabezpiecza przed 
niekorzystnym działaniem pro-
mieniowania uVA i uVb. nowy 
produkt nieustannie wypełnia 
skórę energią, wspomagając tym 
samym jej naturalne procesy re-
generacyjne. Dzięki temu skóra 
dzień po dniu nabiera pięknego, 
zdrowego wyglądu; pojemność: 
40 ml, cena: 330 zł

Londyn, Paryż i Frankfurt otwie-
rają ranking najpopularniejszych 
kierunków, z których i do których 
najczęściej podróżowali pasaże-
rowie linii regularnych, korzysta-
jący z Lotniska Chopina w War-
szawie na początku tego roku. 
Czarterami najchętniej latamy do 
Egiptu, Izraela i Meksyku. 

Uwzględniając pierwsze trzy 
miesiące 2015 r., w ruchu rozkła-
dowym prowadzi Londyn (porty 
lotnicze: Gatwick, Heathrow, 
Luton) ze 187 tys. pasażerów 
i wzrostem o 18,5 proc. w sto-
sunku do roku minionego. 

Często też latamy do stolicy 
Francji. Na trasie do i z Paryża 
obsłużono blisko 116 tys. osób, 
co ze spadkiem o 0,4 proc. 
świadczy o stabilnej popularno-
ści tej metropolii. Pierwszą trójkę 
zamyka Frankfurt, skąd i dokąd 
wybrało się w pierwszym kwarta-
le 2015 r. 97 tys. pasażerów. 

Od lat niezmiennie najpopu-
larniejszym kierunkiem wakacyj-
nym, obsługiwanym przez połą-
czenia czarterowe, jest Hurgada. 
Równie chętnie uczęszczaną de-
stynacją jest Tel Awiw, kosmopo-
lityczna metropolia, która nigdy 
nie zasypia. Ogromny wzrost – 
aż o 437 proc. – odnotowano na 
trasie do i z Cancún w Meksyku 
oraz na trasie do  
i z Antalyi na Riwierze Tureckiej 
(miejsce 10., wzrost o prawie 380 
proc. w stosunku do pierwszego 
kwartału 2014 r.). 

DokąD LAtAMy 
z WArSzAWy?

Lotnisko Chopina
Top 10



masaże Na zamówieNie

Hotele
Sheraton Sopot

W spa sopockiego hotelu Sheraton można doskonale zrelak-
sować się i odprężyć. Goście najczęściej wybierają sygnowany 
marką Sheratona masaż całego ciała, który został opracowany 
przez terapeutów pracujących w tym nadbałtyckim hotelu. To 
typowo relaksacyjny i wyciszający zabieg, który bazuje na różnych 
technikach masażu, m.in. na elementach masażu klasycznego, 
ruchach wykonywanych całymi przedramionami – nawiązując do 
hawajskiego lomi-lomi, a także do strechingu – czyli rozciągania. 
Rozpoczyna go ciepły okład na kręgosłup i barki, który rozluźnia  
plecy. Jest to masaż całego ciała, kończący się bardzo przyjem-
nym uciskaniem głowy. Wykonywany jest na bazie ciepłego olejku 
migdałowego. Dodatkowo przeprowadzana jest inhalacja na ba-
zie olejku oczyszczającego ylang ylang i drzewa cedrowego.  
Ta przyjemność trwa blisko półtorej godziny. Zabieg o nazwie 
Sheraton jest wizytówką sopockiego spa i pierwszym masażem, 
który został w tym obiekcie wykonany.

Sopockie spa pracuje na amerykańskich kosmetykach znanej 
marki Dermalogica, które wyróżniają się bogatym składem sub-
stancji aktywnych. Za każdym razem doświadczona kosmetyczka 
dobiera preparaty w taki sposób, żeby zapewnić klientowi opty-
malną pielęgnację i najlepszy efekt. Po wyjściu z gabinetu każdy 
otrzymuje indywidualną receptę z rekomendacją najlepszych dla 
niego kosmetyków. Masaż twarzy trwa 70 minut, a efekt po nim 
nie znika szybko.



12    |    K w i e c i e ń  2 0 1 5

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



  K w i e c i e ń  2 0 1 5     |     13

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

trendów 
w podróżach 
służbowych

Czy zastanawialiście się, jak w następnej dekadzie 
będą wyglądać podróże służbowe? Nasza brytyjska 

korespondentka Jenny Southan przyjrzała się 21 najciekawszym 
innowacjom w tej dziedzinie.

21
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1. SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY
Concorde to historia, ale pasażerskie sa-
moloty ponaddźwiękowe wkrótce powrócą. 
Amerykańska firma inżynieryjna Spike Ae-
rospace buduje właśnie maszynę na 12-18 
miejsc (Spike S-512), która pokona dystans 
z  Londynu do Nowego Jorku w  zaledwie 
cztery godziny. Na pokładzie znajdą się luk-
susowe kabiny cyfrowe z ogromnymi ekra-
nami na ścianach. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z  planem, wzniesie się ona w  po-
wietrze pod koniec 2018 r.

Aerion Corporation również pracuje nad 
modelem odrzutowca, który ma osiągać 
prędkość 1,6 macha i ma być gotowy w 2020. 
Na początku przyszłej dekady korporacja 
Hypermach Aerospace wystartuje z projek-
tem samolotu SonicStar. Maszyna ta będzie 
dwa razy szybsza od concorde’a  i  osiągnie 
prędkość 4 machów (4900 km/h).

Warto także wspomnieć o projekcie Vir-
gin Galactic, który jest kontynuowany po-
mimo śmiertelnego wypadku, jaki miał 
miejsce w ubiegłym roku.

2. ERA LATAJĄCYCH TAKSÓWEK
Prywatne odrzutowce zyskują na popular-
ności przede wszystkim za sprawą aplikacji 
podróżnych, umożliwiających rezerwację 
miejsc na pokładach samolotów, które do tej 
pory lot powrotny odbywały na pusto.

Uruchomiony w 2010 r .serwis PrivateFly 
daje dostęp do ponad 7 tys. prywatnych od-
rzutowców na świecie. Firma JetSmarter, 

która powstała dwa lata temu, oferuje ponad 
2,5 tys. lotów miesięcznie za 7 tys. dol. rocz-
nie (koszt członkostwa), a  także 3 tys. sa-
molotów do wyczarterowania. Alternatywą 
może być serwis Blackjet, który sprzedaje 
wolne miejsca na pokładach odrzutowców 
latających między 10 amerykańskimi mia-
stami (roczna składka członkowska wynosi 
2,5 tys. dol. i zapewnia zniżki na loty), oraz 
Surf Air, gdzie za cenę 1750 dol. miesięcz-
nie zyskujemy dostęp do 44 lotów dziennie 
między ośmioma miastami USA.

Warto także wspomnieć o  firmie Fresh 
Jets, która oferuje darmowe członkostwo 
oraz ponad 1200 samolotów i połączeń w ce-
nie od 799 dol.

3. KLASA SUPEREKONOMICZNA
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze („Co-
raz ciaśniej w kabinie”), przewoźnicy upy-
chają w Klasie Ekonomicznej coraz więcej 
foteli. Prekursorem w tej dziedzinie były li-
nie Emirates, które wyposażyły boeingi 777 
w 10 zamiast standardowych 9 foteli w jed-
nym rzędzie. Podobnie było w  przypadku 
dreamlinera. Większość przewoźników 
posiadających w  swojej flocie ten samolot 
zdecydowało się na układ foteli 3-3-3 za-
miast rekomendowanego przez producenta 
układu 2-4-2. Nowe fotele są także węższe, 
a dodatkowe rzędy siedzeń sprawiają, że pa-
sażerowie mają coraz mniej przestrzeni na 
nogi. W ubiegłym roku linia Air Asia X za-
mówiła airbusa 350 z 10 fotelami w rzędzie. 

Kto wie, być może wkrótce ktoś wpadnie na 
„genialny” pomysł, by montować po 11 fo-
teli w jednym rzędzie na pokładach a380.

4. PREMIUM ECONOMY 2.0
Premium Economy nie jest już tylko nieco 
ulepszoną Klasą Ekonomiczną, w której po-
dróżni mogą liczyć na nieco więcej miejsca 
na nogi i lepsze posiłki. Teraz to całkowicie 
niezależny produkt.

Ostatnio nowe fotele w  tej klasie zapre-
zentowały linie Lufthansa i Singapore Airli-
nes, ale inni przewoźnicy chcą pójść o krok 
dalej. Fotel Spaceseat, oferowany przez Air 
New Zealand, posiada twardą obudowę 
przypominającą kapsułę, a  środkowy pa-
nel oddzielający dwa fotele po podniesie-
niu zmienia się w stół dla obu pasażerów. 
Również linie Air France, China Airlines 
i  Japan Airlines wyposażyły swoją Klasę 
Premium Economy w  kapsułowe fotele, 
które przypominają dawną Klasę Biznes. 
W marcu British Airways ujawniły, że już 
jakiś czas temu opatentowały układ siedzeń 
zwróconych do siebie przodem i  oddzielo-
nych parawanem.

5. LINIE DLA BIZNESU
Kilkanaście lat temu na rynku pojawiły 
się linie lotnicze, które oferowały loty ma-
szynami przystosowanymi całkowicie dla 
pasażerów Klasy Biznes. Jednak gdy w lecie 
2008 r. ceny ropy przekroczyły magiczną 
barierę 100 dol. za baryłkę, przewoźnicy ci 

Na początku przyszłej dekady korporacja Hypermach Aerospace wystartuje z projektem samolotu  
SonicStar. Maszyna ta będzie dwa razy szybsza od concorde’a i osiągnie prędkość 4 machów.
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szybko zbankrutowali. Inne linie próbowa-
ły wprowadzać nieco bardziej zachowawczą 
taktykę, oferując samoloty z  pełną Klasą 
Biznes tylko na określonych trasach. 

Właśnie taką strategię obrały linie British 
Airways, których airbusy 318, wyposażone 
jedynie w  fotele Club World, od pięciu lat 
z powodzeniem obsługują trasę z Londynu 
do Nowego Jorku.  

Nie wszyscy przewoźnicy mieli tyle szczę-
ścia. W  2012 r. linie Hong Kong Airlines 
zmuszone były zawiesić połączenie bizneso-
we na trasie Hongkong – Londyn-Gatwick. 
Jednak teraz, dzięki spadającym cenom 
ropy, linie znów wracają do tego ciekawego 
pomysłu. Przykładem może być francuska 
linia La Compagnie, która w zeszłym roku 
uruchomiła połączenie tego typu z Paryża 
do Nowego Jorku, a w lutym 2015 na trasie 
Londyn-Luton – Nowy Jork.

6. JAK W HOTELU
Ciągłe ulepszanie Klasy Biznes pociąga za 
sobą konieczność zmian w kabinach Klasy 
Pierwszej, aby nadal były one utożsamia-
ne z  największym luksusem. Awangardą 
na tym froncie są linie Singapore Airlines, 
Asiana Airlines i  Emirates, które oferują 
pasażerom prywatne przestrzenie. Jednak-
że wszystkich przebiły linie Etihad, które 
w  grudniu ubiegłego roku zaprezentowa-
ły w airbusach 380 apartament o  nazwie 

Residence. To luksusowe pomieszczenie, 
urządzone w dziobie supermaszyny, posia-
da własne drzwi, pokój dzienny z  dwiema 
kanapami, telewizor 32-calowy, łazienkę 
z  prysznicem oraz sypialnię z  podwójnym 
łóżkiem. Każdy pasażer ma także do dys-
pozycji własnego kucharza i  kamerdynera 
wyszkolonego w hotelu Savoy. Oprócz Resi-
dence na pokładzie a380 znajduje się także 
dziewięć mniejszych apartamentów.

7. CENTRA SZCZĘŚCIA
Rozbudowa lotnisk to naturalna konse-
kwencja coraz większego popytu na podró-
że samolotami. Stawce przewodzi Changi 
w Singapurze, od lat wybierane najlepszym 
portem na świecie. Pasażerowie znajdą 
tu m.in. ogród, w  którym fruwają motyle, 
baseny na dachu i kina, ale plany na przy-
szłość są jeszcze ambitniejsze. Pod ogrom-
nym szklanym dachem budowanej właśnie 
nowej hali lotniska o nazwie Jewel mieścić 
się będą ogrody o powierzchni 22 tys. mkw., 
hotel Yotel, oferujący 130 pokoi gościnnych, 
oraz ponad 300 sklepów i restauracji. Znaj-
dzie się tu także klimatyzowana Leśna Do-
lina (Forest Valley) ze ścieżkami spacerowy-
mi, a także największy na świecie sztuczny 
wodospad –  40-metrowy Rain Vortex.

Wśród wielu udogodnień na amster-
damskim lotnisku Schiphol, które zyskało 
miano „lotniska miasta”, znajdziemy na 

przykład kasyno, spa, centrum medytacji, 
galerię sztuki i  bibliotekę, natomiast port 
Hong Kong International szczyci się dzie-
więciodołkowym polem golfowym i kinem 
IMAX.

8. LOTNISKO KONTROLOWANE
Wraz ze wzrostem liczby pasażerów i  po-
szerzającym się gronem krajów wydają-
cych paszporty biometryczne można się 
spodziewać, że wkrótce porty lotnicze będą 
masowo instalować automatyczne bramki 
imigracyjne oraz korzystać z  technologii 
rozpoznawania twarzy i ruchu, aby monito-
rować przepływ pasażerów w  terminalach. 
Standardem stanie się także skanowanie 
odcisków palców i całego ciała. Na lotnisku 
Gatwick w Londynie zainstalowano właśnie 
elektroniczne oczy firmy Human Recogni-
tion Systems, które sprawdzają, jak długo 
poszczególnym osobom zajmuje na lotni-
sku przejście przez kontrolę bezpieczeń-
stwa. Urządzenie skanuje twarze i tęczówki 
podróżnych, a następnie szyfruje wszystkie 
uzyskane informacje (aby zachować prywat-
ność pasażerów).

Nieco bardziej przerażająca jest per-
spektywa tzw. biotechnologii osadzonej, 
w  której pod skórę wszczepia się spe-
cjalne mikroczipy. Kto wie, być może  
w przyszłości rozwiązanie to zastąpi trady-
cyjny paszport?Fo
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9. STATUS NA SPRZEDAŻ
Rok temu pisaliśmy, że punkty w  hotelo-
wych i  lotniczych programach lojalnościo-
wych coraz częściej przyznawane są na pod-
stawie  kwot wydawanych przez klientów 
zamiast, jak to bywało do niedawna, w za-
leżności od liczby odbytych przez nich lotów 
lub nocy spędzonych w wyszczególnionych 
hotelach.

Dziś już wiemy, że do przewoźników opi-
sywanych w tamtym artykule dołączyły tak-
że linie British Airways, Malaysia Airlines 
oraz United.

10. KONIEC Z LOJALNOŚCIĄ
Coraz częściej wprowadzane w programach 
lojalnościowych zmiany mogą mieć także 
inne efekty uboczne. Ich członkowie – roz-
czarowani nowym modelem przyznawania 
punktów – mogą zrezygnować ze swojej 
lojalności, aby móc wybierać linie oferujące 
im najlepsze połączenia, ceny i  produkty 
pokładowe.

Ci wolni strzelcy mogą i  tak uzyskać 
większość korzyści oferowanych przez pro-
gramy, po prostu za nie dopłacając, a  na 
krótszych trasach wybierając tanich prze-
woźników.

11. DRUK 3D
Jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest druk 
3D, to czas nadrobić zaległości. Dzięki tej 
trzeciej rewolucji przemysłowej możemy 
przekształcić obraz CGI w  trójwymiarowy 
przedmiot poprzez sekwencyjne nakładanie 
na siebie warstw materiału. Można w  ten 
sposób wyprodukować praktycznie wszyst-
ko: od sztucznych bioder po silniki lotnicze. 
W styczniu tego roku chińska firma Winsun 
zaprezentowała światu willę o  powierzch-
ni 1100 mkw., którą wydrukowano w ciągu 
miesiąca przy pomocy jedynie ośmiu osób. 
Technologia ta wymaga trzy razy mniej cza-
su i siły roboczej niż w przypadku tradycyj-
nych metod. Jest także o połowę tańsza.

Firma D-Shape Enterprises drukuje wła-
śnie na północy Nowego Jorku posiadłość 
z czterema sypialniami i basenem, a NASA 
testuje zastosowanie tej nowatorskiej tech-
nologii w budowie modułów księżycowych. 
Być może wkrótce również i  branża hote-
larska zacznie wykorzystywać druk 3D do 
swoich celów. Sieci hotelowe będą mogły 
w  ten sposób zaoferować klientom znacz-
nie bardziej spójną ofertę obiektów, a  gdy 
będzie potrzeba, dodrukowywać pokoje dla 
swoich gości. 

12. MAłE JEST...
Mikrokwatery to wynalazek rodem z  Japo-
nii. To właśnie tam powstały hotele kapsu-
łowe z pokojami sypialnymi o powierzchni 
blisko 3 mkw. Najnowszym obiektem tego 
typu jest hotel Nine Hours na lotnisku To-
kyo Narita. Oferuje on 129 kapsuł w cenie 50 
zł za godzinę. Pomysł ten został podchwy-
cony na Zachodzie. Na lotniskach Heath-
row, Gatwick i Schiphol grupa Yotel oferuje 
gościom kabiny o powierzchni 7 mkw., rok 
temu sieć Bloc otworzyła na Gatwick własny 
obiekt z pokojami o powierzchni 9,5 mkw., 
na lotnisku w Monachium znajdują się bok-
sy Napcab (4 mkw.), a  w  porcie w  Helsin-
kach możemy skorzystać z  jeszcze wygod-
niejszych kapsuł GoSleep.

W listopadzie 2014 Premier Inn otworzył 
nieopodal londyńskiego Covent Garden 
pierwszy obiekt marki Hub, którego pokoje 
mają powierzchnię 11,4 mkw., kosztują 79 
funtów za noc i  posiadają wiele nowocze-
snych udogodnień.  

13. MARKI LIFESTYLE’OWE
Wszechobecna obsesja na punkcie mille-
nialsów (osób urodzonych w latach 80. i 90. 
XX w.) sprawiła, że wielkie grupy hotelowe Fo
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Firma D-Shape Enterprises drukuje właśnie na północy Nowego Jorku posiadłość z czterema sypialniami 
i basenem, a NASA testuje zastosowanie tej nowatorskiej technologii w budowie modułów księżycowych.
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zaczęły uruchamiać marki lifestyle’owe, po-
siadające znacznie bardziej indywidualny 
charakter.

Najlepszym tego przykładem jest grupa 
Marriott International, która we współ-
pracy z  amerykańskim hotelarzem Ianem 
Schragerem otworzyła w 2010 r. przy plaży 
Waikiki w  Honolulu pierwszy hotel marki 
Edition. Obecnie obiekty tej sieci znajdują 
się w Londynie, Stambule i Miami, a kolejne 
mają powstać w Nowym Jorku, Abu Dhabi 
i Bangkoku.

Marriott jest także właścicielem luksuso-
wej marki Autograph Collection oraz nisko-
budżetowej sieci Moxy, której pierwszy eu-
ropejski obiekt otwarto w ubiegłym roku na 
lotnisku Malpensa w  Mediolanie. Do 2020 
grupa planuje uruchomienie kolejnych 150 
hoteli tej sieci.

Grupa Hilton Worldwide posiada dwie 
nowe marki. Curio to cztero- i  pięcio-
gwiazdkowe hotele „posiadające wyjątkowy 
charakter”, które pojawiły się na rynku la-
tem ubiegłego roku, natomiast sieć Canopy 
by Hilton, której obiekty mają oddawać lo-
kalny charakter miejsc, w których się znaj-
dują, zadebiutuje jeszcze w tym roku. 

Warto także wspomnieć w tym miejscu 
o grupie IHG, której marka Even skierowa-
na jest do „podróżnych, którzy prowadzą 
zdrowy i aktywny tryb życia”. W USA znaj-
dują się dwa hotele tej sieci i planowane są 
trzy kolejne.

14. HOSTELE LUKSUSOWE
Na rynku pojawiła się także nowa kategoria 
hosteli, tzw. poshtele, wśród których naj-
bardziej znane to obiekty marki Generator. 
Co ciekawe, prezes tej sieci przekonuje, że 
wśród ich gości jest coraz więcej osób podró-
żujących służbowo. Jednym z fanów genera-
torów jest Marco Nijhof, dyrektor generalny 
grupy Yoo Hotels and Resorts. – Gdy moja 
sekretarka powiedziała, że zatrzymam się 
w hostelu, zapytałem ją żartem, czy pragnie 
w ten sposób mnie poniżyć. Ale prawda jest 
taka, że byłem pod ogromnym wrażeniem 
tego, co zastałem na miejscu. Generatory 
to hostele, w  których gościom niczego nie 
brakuje i gdzie panuje wspaniała atmosfera. 
Myślałem, że będę tam najstarszą osobą, ale 
myliłem się – przekonuje. Godne wyróżnie-
nia są również obiekty sieci Safestay oraz 
niezależny hostel Kex w Rejkjawiku.

15. WSPÓłDZIELENIE
Jeśli jeszcze nie próbowaliście wynająć 
mieszkania na wakacje za pośrednictwem 
serwisu Airbnb, to chyba najwyższy czas 
nadrobić zaległości. Firma ta jest obecnie 
warta ponad 20 mld dol. i  posiada w  swo-
jej bazie ponad milion ofert z 34 tys. miast 
w 190 krajach.

Airbnb posiada także portal dla biznesu 
(airbnb.co.uk/business-travel), który umoż-
liwia firmom m.in. monitorowanie tego, 
gdzie zatrzymują się ich pracownicy.

Z  podobnego modelu korzysta serwis 
One Fine Stay, który jednak ogranicza się 
do pośrednictwa w wynajmie luksusowych 
domów w  Londynie, Los Angeles, Nowym 
Jorku i Paryżu. W sieci znajduje się również 
wiele stron umożliwiających dzielenie się 
biurami, samochodami i miejscami parkin-
gowymi.

16. WYPOŻYCZANIE NA ŻĄDANIE
Wypożyczalnie samochodów, takie jak Sixt, 
Hertz czy Zipcar, posiadają własne aplikacje 
mobilne, dzięki którym klienci mogą szyb-
ko odebrać i  zwrócić wypożyczony samo-
chód w centrach miast i na lotniskach. Dzię-
ki temu odpada nam wszelka papierkowa 
robota związana z wypożyczeniem pojazdu.

17. NA AUTOMACIE
Komisja ds. Transportu Wielkiej Brytanii 
przewiduje, że w  ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat na drogach tego kraju pojawią 
się pierwsze samochody bez kierowców. 
W USA pierwsze samodzielne pojazdy wyja-
dą na drogi 30 amerykańskich miast jeszcze 
przed końcem 2016 r! Jednym z pionierów 
w tej dziedzinie jest niewątpliwie firma Go-
ogle, która już od jakiegoś czasu testuje swo-
je bezzałogowe pojazdy na kalifornijskich 
drogach, natomiast w Abu Dhabi dynamicz-
nie rozwija się projekt miasta Masdar City, 
gdzie jednym z  głównych środków trans-
portu są tzw. autonomiczne transportery
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18. W SłUŻBIE DOMOWI
Nie ulega wątpliwości, że wkroczyliśmy już 
w  pełni w  erę drugiej rewolucji cyfrowej, 
której zwiastunem było pojawienie się na 
rynku przedmiotów codziennego użytku 
z dostępem do sieci, sterowanych za pomocą 
urządzeń mobilnych. Przykładem może być 
zdalne włączanie i  wyłączanie centralnego 
ogrzewania (Nest) czy też lodówka mówiąca 
użytkownikowi, jakie produkty należy do-
kupić (LG Smart Thinq). 

W branży turystycznej program Starwood 
Preferred Guest testuje właśnie nową funk-
cję swojej aplikacji mobilnej, umożliwiającą 
gościom hotelowym otwarcie drzwi do ich 
pokoju za pomocą komórki. Linie Air Fran-
ce i KLM testują specjalne znaczniki i urzą-
dzenia do śledzenia bagażu, natomiast sieć 
Virgin Hotels wypuściła właśnie aplikację 
Lucy, dzięki której goście mogą dostosować 
pokój do swoich potrzeb.

19. SZYBKIE TłUMACZENIE
Już wkrótce prowadzenie interesów na 
całym świecie stanie się dużo łatwiejsze, 
a wszystko to za sprawą technologii tłuma-
czenia w  czasie rzeczywistym. W  grudniu 
ubiegłego roku Skype zaprezentował wer-
sję beta Translatora – funkcji, dzięki której 
dwie osoby rozmawiające przez łącze wideo 
słyszą głos maszynowego tłumacza, 

przekładającego na żywo ich wypowiedzi. 
Obecnie funkcja ta jest dość powolna i prze-
puszcza wiele błędów, ale w  przyszłości 
z  pewnością stanie się integralną częścią 
zestawów do wideokonferencji. Warto także 
wspomnieć o platformie Globr, tłumaczącej 
wiadomości z  komunikatorów, oraz o  ser-
wisie iTranslate, wykorzystującym system 
rozpoznawania głosu. Google Translate po-
siada od niedawna funkcję Word Lens, która 
po nakierowaniu aparatu naszego smartfo-
na na znak drogowy lub menu w restauracji 
tłumaczy w  biegu tekst na wybrany przez 
nas język.

20. KRYPTOWALUTY
Kupując i sprzedając towary za granicą, nie-
rzadko musimy pogodzić się ze stratami 
wynikającymi z wahań kursów walut. Roz-
wiązaniem tego problemu może być korzy-
stanie z tzw. kryptowalut, takich jak choćby 
bitcoiny (BTC), które posiadają wartość rze-
czywistą i  którymi można płacić praktycz-
nie na całym świecie. W ubiegłym roku ser-
wis Expedia zezwolił swoim użytkownikom 
na dokonywanie płatności w  bitcoinach za 
rezerwacje dokonywane w  USA. Walutą tą 
można płacić w recepcji hotelu Holiday Inn 
Express na nowojorskim Brooklynie, a  ser-
wisy Airbnb, Uber i  OpenTable też chcą 
dołączyć do bitcoinowego światka. Bitcoiny 

 można kupić w  specjalnych bankomatach 
i  przechowywać w  wirtualnych portfelach 
lub za pośrednictwem takich stron jak Bit-
tylicious. W  chwili oddania tego numeru 
do druku jeden BTC kosztował 892 zł, ale 
w przeszłości jego wartość była wyższa.

21. KONIEC PRYWATNOŚCI
Google wykorzystuje ogromne ilości da-
nych, jakie zbiera na temat świata i  nas 
samych, aby zmienić sposób, w jaki podró-
żujemy. W zależności od naszych ustawień 
prywatności i  tego, jakie informacje posta-
nowimy dobrowolnie udostępnić, gigant 
z Mountain View może monitorować, gdzie 
się obecnie znajdujemy, w  jakich restaura-
cjach lubimy jadać, gdzie znajduje się nasz 
dom i praca, jakich mamy przyjaciół, jakie 
strony odwiedzamy i  co zawierają nasze e-
-maile. Wygląda na to, że Google zna nas 
lepiej od naszych własnych rodziców...

Trzeba jednak pamiętać, że udostępniając 
te informacje, z jednej strony ułatwiamy so-
bie życie, ale też rezygnujemy z prywatno-
ści. Niestety w przyszłości wszelki opór na 
tym polu okaże się bezcelowy. Firmy będą 
niebawem zatrudniać specjalistów, których 
zadaniem będzie ochrona informacji, ale 
nawet i to nie będzie w stanie powstrzymać 
Wielkiego Brata, czyli wścibskie rządy, chcą-
ce wykorzystać tajne dane do swoich celów.

W branży turystycznej program Starwood Preferred Guest testuje właśnie nową funkcję swojej aplikacji 
mobilnej, umożliwiającą gościom hotelowym otwarcie drzwi do ich pokoju za pomocą komórki.
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Sheraton Milan Melpensa Airport Hotel & Conference Centre  MediolAn
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robi dobre wrażenie. Wprawdzie 
nie wygląda przytulnie, ale też 
nie o to chodzi, kiedy wybiera się 
miejsce, w  którym chce się po 
długiej podróży odpocząć przez 
kilkanaście godzin. Pokoje stan-
dard znajdują się na niższych 
piętrach, a klubowe na wyższych. 
Różnią się one od siebie 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 trze-
cim piętrze znajduje się otwarty 
ażurowy business lounge, który 
można obejrzeć z każdej strony. 
W hotelu jest kilka sal konferen-
cyjnych o  łącznej powierzchni 
2000 mkw. i 30 mniejszych po-
koi do spotkań biznesowych. Do 
dyspozycji gości znajduje się tu 
również – nieco za mały jak na 
tak ogromny obiekt – basen.

Pokoje
Hotel oferuje 433 pokoje i 19 suit. 
Są wyposażone w  nowoczesne 
meble. Szczególnym meblem 
jest słynne Sheraton Sweet Sle-
eper Bed – duma firmy i obiekt, 
nad którego udoskonaleniem 
pracowali najwybitniejsi na 

świecie specjaliści. W tym to 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 
miejscem w hotelu jest bar Mon-
te Rosa czynny 7:00-2:00. Można 
w  nim zjeść niewielkie prze-
kąski i  wypić wyborne drinki 
przygotowywane przez wykwa-
lifikowanych barmanów. Długi, 
podświetlony stół i  wygodne 
krzesła sprzyjają dłuższej obec-
ności w tym miejscu. Można też 
zajść do restauracji oferującej da-
nia kuchni śródziemnomorskiej 
Il Canneto, otwartej 6:00-10:00, 
następnie od 12:00-14:30 i 10:00-
23:00. Zmęczeni podróżni mogą 
zregenerować się w  spa, które 
oferuje wiele relaksujących za-
biegów i zajmuje aż 1000 mkw.

ocena
Polecam hotel Sheraton na lot-
nisku Malpensa podróżnym wy-
bierającym się w maju na Expo. 
Można w  nim odpocząć, zjeść 
dobry obiad, skorzystać ze spa 
lub wypić drinka w Monte Rosa. 
                                Rafał Sobiech

kontakt
Lotnisko Mediolan-Malpensa
Terminal 1
tel.: (39)(02)23 351
www.starwoodhotels.com

ceny
Od 230 euro

Idealne miejsce dla osób 
wybierających się na Expo 
2015. Luksusowy, funkcjo-
nalny, może konkurować 

z hotelami w centrum Mediola-
nu – zarówno jeśli chodzi o  ja-
kość, jak i cenę. To jedyny hotel 
na lotnisku Malpensa połączony 
bezpośrednio z  Terminalem 1. 
Można do niego wejść, przecho-
dząc z lotniska podziemnym ko-
rytarzem przez ulicę. Jest odda-
lony od płyty lotniska o zaledwie 
100 metrów. Roztacza się z niego 
fantastyczny widok na góry.

Położenie
Hotel stworzono z  myślą o  po-
dróżnych, którzy przylatują do 
Mediolanu z  odległych miejsc 
i  czekając na dalsze połączenie 
– chcą odpocząć. Uchodzi za je-
den z  najlepszych lotniskowych 
hoteli na świecie. Do centrum 
Mediolanu można się z  niego 
dostać specjalnym pociągiem 
zaledwie w 30 minut. Tereny wy-
stawowe Expo 2015 są oddalone 
od hotelu o 50 kilometrów.

Hotelowe detale
Hotel jest zbudowany z  betonu 
i  szkła. Ma aż 420 metrów dłu-
gości. Jest przestronny i nowo-
czesny, już od pierwszych chwil 

hotel na expo 2015
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Pacjenci zgłaszający się do naszej kliniki coraz 
częściej przychodzą z problemami złożonymi 
dotyczącymi zarówno twarzy jak i ciała. Oczekują 
od lekarza kompleksowej opieki, indywidualnego 
podejścia oraz pielęgnacji skóry całego ciała. 
Problemy dotyczące ciała to najczęściej wiotkość 
skóry po porodzie lub znacznej utracie wagi, 
miejscowa otyłość i cellulit. Na twarzy najczęściej 
przeszkadzają nam zmarszczki i spadek napięcia 
skóry. W związku z oczekiwaniami naszych pacjentów 
oferta naszej kliniki została wzbogacona o nową 
technologię Maximus TriLipo, który jako jedyny działa 
jednocześnie na skórę, komórki tłuszczowe i mięśnie. 

Skóra napięta i jędrna
Zastosowana w urządzeniu Technologia TriLipo™ 
RF emituje falę radiową, która podnosi temperaturę 
skóry właściwej, doprowadzając do skurczenia 
włókna kolagenowe  i natychmiastowej poprawy 
napięcia skóry. Motywuje też skórę do produkcji 
nowych włókien. Efekt zagęszczenia i liftingu nasila się 
i utrwala w czasie. To idealne rozwiązanie dla wiotkiej 
skóry, np. po ciąży czy utracie kilogramów.
Mniej centymetrów w obwodzie, gładka skóra bez 
cellulitu

TriLipo™ RF działa również na komórki tłuszczowe. 
Rozgrzewając je, topi ich zawartość, która następnie 
wydostaje się na zewnątrz. W tej samej głowicy 
uruchamiana jest jednocześnie opatentowana 
technologia dynamicznej aktywacji mięśni  
(TriLipo™ DMA). Funkcja ta powoduje drenaż 
limfatyczny, pomagający opróżnić upłynnioną 
zawartość komórek tłuszczowych. Wspomaga 
krążenie, dotlenia komórki. Efektem współpracy 
tych dwóch technologii jest utrata centymetrów 
w obwodzie, redukcja cellulitu oraz wymodelowanie 
sylwetki.

Wyraźnie zarysowane kości policzkowe,  
redukcja zmarszczek
Również głowica przeznaczona do zabiegów na 
twarz uruchamia dwie technologie – fale radiową 
i dynamiczną aktywację mięśni. W efekcie zabiegu 
kości policzkowe są wyraźniej zarysowane, bruzdy 
spłycone a zmarszczki wokół ust i oczu zredukowane. 
Zabiegi Maximus wymagają powtórzeń,  
od  3 do 8 w zależności od problemu i stosowanej 
technologii. Są komfortowe i nie wymagają okresu 
rekonwalescencji. Wykonuje się je jeden raz 
w tygodniu.

Wyłączny dystrybutor ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, 
tel. +48 722 008 002, www.itpsa.pl

Carpe Diem Centrum Medycyny Estetycznej, al. KEN 98 U17, Warszawa, 
tel. +48 608 888 888, www.carpediem-klinika.pl

Na hasło Business Traveller 
oferujemy Państwu 

rabat 30 % na pakiet 6 zabiegów 
Maximus na dowolną okolicę  

oraz na pakiet 4 zabiegów  
Oxygeneo na twarz.  

Oferta ważna do 30.06. 2015 r.

Dr Magdalena Opadczuk i aktorka Magdalena Schejbal

Rewolucja w modelowaniu sylwetki!
Maximus- maksymalne efekty!
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Hotel   LONDYN
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(18 mkw.) oraz Roomy (23 mkw.). 
Każdy posiada takie same wypo-
sażenie i udogodnienia.

Zatrzymałem się w  pokoju 
Roomy. Muszę przyznać, że był 
on całkiem wygodny. Przy łóż-
ku typu king size znajdowały 
się gniazdka elektryczne, a  po 
każdej jego stronie zainstalowa-
no lampkę. Przy oknie stał stół 
i  fotel. Nie zapomniano także 
o  lodówce, którą zaopatrzono 
w wodę mineralną oraz mleko. 

Wśród innych udogodnień 
warto wymienić telewizor HD, 
radio cyfrowe Roberts, sejf oraz 
cichą klimatyzację. Nie było że-
lazka ani deski do prasowania, 
ale wystarczy zadzwonić po ob-
sługę, by szybko je dostarczono.

W  małej łazience wyłożonej 
czarno-białymi kafelkami znaj-
dowały się bezbrodzikowa kabi-
na prysznicowa oraz zestaw ko-
smetyków Pen and Ink.

Każdy pokój otrzymuje dzien-
nie godzinny limit darmowych 
rozmów na telefony stacjonarne. 
Obsługa jest dostępna w godzi-
nach 7:00-23:00. Goście powinni 
wymeldować się do południa, 
ale za 5 funtów na godzinę mogą 
przedłużyć pobyt nawet do 16:00.

Pokój, w  którym się zatrzy-
małem, miał jednak dwie wady: 
słabe oświetlenie (nie było lamp 
sufitowych) i  rozmiar – był po 
prostu mały, choć przecież i tak 

największy z wszystkich znajdu-
jących się w ofercie hotelu.

BARY I RESTAURACJE
Obok lobby znajduje się czyn-
na przez całą dobę restauracja 
Hubbard and Bell, a  naprzeciw 
hotelu mieści się lokal o nazwie 
Chicken Shop oraz bar espresso 
Holborn Grind. Goście mogą za-
mówić śniadanie na wynos, na 
które składa się jogurt z muesli, 
banan i sok pomarańczowy.

W czwartkowe, piątkowe i so-
botnie wieczory w barze gra DJ, 
więc w  strefach ogólnodostęp-
nych hotelu może być wtedy 
dość głośno.

ZAPLECZE BIZNESOWO-
-KONFERENCYJNE
Na parterze budynku znajduje 
się część zwana Apartamentem, 
na którą składa się sześć indy-
widualnie zaprojektowanych sal 
konferencyjnych oraz otwarta 
kuchnia. Wszystkie pomiesz-
czenia można ze sobą połączyć, 
tworząc salę na 250 osób.

OCENA
Hoxton Holborn to dobrze za-
projektowany, nowoczesny hotel,  
mieszczący się w  dobrej lokali-
zacji. To świetna propozycja dla 
biznesmenów nieprzepadają-
cych za obiektami wielkich sieci.

Graham Smith

KONTAKT
199-206 High Holborn, Londyn 
tel.: +44 (0)20 7661 3000 
www.thehoxton.com

CENY
Przy rezerwacji przez Internet 
ceny za pobyt w środku tygodnia 
zaczynają się od 119 funtów 
za pokój Shoebox.

Ten luksusowo-budże-
towy hotel, otwarty 
we wrześniu ubiegłe-
go roku, jest drugim 

obiektem marki Hoxton w Lon-
dynie. Znajduje się przy ulicy 
High Holborn, nieopodal stacji 
metra Holborn.

WRAŻENIA
Dysponujący 174 pokojami Ho-
xton Holborn mieści się w zabyt-
kowym budynku dawnej centra-
li telefonicznej. Jego elegancki 
i  prosty design nadaje mu no-
woczesny wygląd mimo mebli 
nawiązujących do lat 60. XX w.

Po lewej stronie dużego otwar-
tego holu znajduje się recepcja, 
natomiast po prawej znajdziemy 
bar i restaurację. Nie zapomnia-
no także o  wygodnych fotelach 
i  sofach, na których można wy-
począć lub napić się kawy. Go-
ście mają tu również do dyspozy-
cji gazety i  czasopisma, a  także 
trzy komputery iMac.

Dostęp do Internetu jest bez-
płatny na terenie całego obiek-
tu, goście hotelowi mogą także 
skorzystać z  darmowej usługi 
wydruku dokumentów. Personel 
jest bardzo przyjazny i pomocny.

WYPOSAŻENIE POKOI
Hoxton Holborn ma w ofercie 
cztery kategorie pokoi: Shoebox 
(12 mkw.), Snug (14 mkw.), Cosy 

Hoxton Holborn



Kontakt:
Przedstawicielstwo Club Med w Polsce
ul. Świętokrzyska 36, Warszawa
www.clubmed.pl
Private concierge:
p.maciejko@clubmed.pl
+48 664212513

Twój prywatny raj
Idealne mIejsce na ZIemI - Twoja wIlla na wodZIe!

Mała, prywatna wyspa i nowe przestronne eco chic wille.  
Każda z własnym basenem, obsługą butlera i wszystkim,  

o czym zamarzysz…
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czas na pas!
Nasz brytyjski korespondent Alex McWhirter 

postanowił przyjrzeć się postępom w budowie 
berlińskiego lotniska Brandenburg. 
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Ponad cztery lata temu Berlin 
miał otrzymać nowy, wspa-

niały port lotniczy, ale... nic z  tego nie 
wyszło. Opóźnione otwarcie portu Bran-
denburg spędza sen z  powiek zarówno 
osobom odpowiedzialnym za jego budowę, 
jak i podróżnym, którym nowoczesne lot-
nisko w sercu stolicy Niemiec bardzo uła-
twiłoby życie.

Kiedy nowy port?
Najnowsza, choć nadal nieoficjalna data 
uruchomienia lotniska to rok 2017. W cią-
gu ostatnich lat kilkakrotnie już przesu-
wano datę oddania obiektu do użytku, 
przede wszystkim ze względu na kwestie 
konstrukcyjne i bezpieczeństwa.

W czerwcu bieżącego roku ze stanowiska 
dyrektora wykonawczego lotniska ustąpi 
Hartmut Mehdorn, którego miejsce zajmie 
były szef Rolls-Royce’a w Niemczech – Kar-
sten Muhlenfeld. Do czasu ukończenia bu-
dowy obsługą całego ruchu pasażerskiego 

zajmują się istniejące już dwa berlińskie 
porty: Tegel (wykorzystywany do połączeń 
międzynarodowych) i  Schonefeld (korzy-
stają z niego głównie tanie linie).

Jako że z chwilą otwarcia lotniska Berlin-
-Brandenburg miały one zostać zamknięte, 
oba dysponują mocno przestarzałą infra-
strukturą. Co gorsza, wraz ze wzrostem 
liczby zagranicznych turystów berlińskie 
lotniska dosłownie pękają w szwach, a Te-
gel zdecydowanie wymaga generalnego re-
montu. W ostatnich latach na jego doraźne 
renowacje wydano ponad 20 mln euro.

Berlińskie lotniska mają nie tylko małą 
przepustowość, lecz także skromną ofertę 
połączeń długodystansowych. 

ominąć stolicę
Niemal wszyscy przewoźnicy latający na 
długich dystansach starają się omijać sto-
licę Niemiec. Dlaczego? Generalnie Berlin 
nie jest postrzegany jako miejsce, w którym 
da się dobrze zarobić, choćby ze względu na 

to, że po drugiej wojnie światowej wiele jego 
ośrodków przemysłowych przeniesiono do 
innych miast Niemiec.

Połączeń długodystansowych nie oferu-
je tu nawet narodowy przewoźnik Niemiec, 
czyli linie Lufthansa, które wolą w tym celu 
wykorzystywać swoje huby we Frankfurcie 
i w Monachium.

Tym samym najważniejsi przewoźnicy 
długodystansowi to linie Air Berlin (któ-
rych udziałowcem są linie Etihad), Qatar 
Airways oraz United. Emirates nie latają 
do stolicy Niemiec ze względu na problemy 
natury formalnej.

popularny tegel
Biznesmeni najczęściej korzystają z  lotni-
ska Tegel ze względu na jego wygodne po-
łożenie w dawnej zachodniej strefie okupa-
cyjnej, zaledwie 10 kilometrów od centrum 
miasta. Nie ma tu dworca kolejowego, ale 
odjeżdżające stąd autobusy kursują zarów-
no do zachodniej, jak i wschodniej części 

Niemal wszyscy przewoźnicy latający na długich dystansach starają się omijać stolicę Niemiec. Dlaczego? 
Generalnie Berlin nie jest postrzegany jako miejsce, w którym da się dobrze zarobić.
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Lotnisko Brandenburg stanie się trzecim największym portem lotniczym w Niemczech, choć przy 
przepustowości sięgającej 27 milionów trzeba będzie pomyśleć o dalszej jego rozbudowie.
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Berlina. Tegel wybudowano na planie sze-
ściokąta i  niewątpliwą zaletą tego rozwią-
zania jest to, iż przyjeżdżając tu samocho-
dem, możemy dotrzeć niemal pod każdą 
bramkę, z której odlatuje nasz samolot.

Jednakże wad również tu nie brakuje. 
Port ten powstał w czasach zimnej wojny, 
gdy transport powietrzny nad miastem był 
kontrolowany przez Sowietów i  stanowił 
ułamek tego co dziś. W  rezultacie przy 
bramkach jest niewiele miejsca i  zwykle 
jest tu dość tłoczno.

płyta po starszym bracie
Schonefeld znajduje się na terenie należą-
cym niegdyś do NRD, a w jego bliskim są-
siedztwie powstaje wyczekiwane lotnisko 
Brandenburg, które będzie wykorzystywać 
pas startowy i płytę swego starszego brata. 

Będzie posiadać także nowy terminal, ho-
tel biznesowy, stację kolejową i  nowy pas 
startowy.

Przy Schonefeld znajduje się już stacja 
kolejowa, oddalona o pięć minut drogi pie-
szo od terminalu. Pociągiem linii Regular 
Airport Express dotrzemy stąd w 30 minut 
pod Alexanderplatz, a w 45 minut pod Zoo-
logischer Garten. Można także skorzystać 
z  częstszych, choć powolniejszych pocią-
gów linii S-Bahn.

Schonefeld znajduje się aż 18 kilometrów 
od centrum miasta, więc kurs stamtąd tak-
sówką do centrum niestety nie należy do 
najtańszych.

trzeci najwięKszy
Po ukończeniu budowy lotnisko Branden-
burg stanie się trzecim pod względem 

wielkości portem lotniczym w Niemczech, 
choć przy przepustowości sięgającej 27 
mln trzeba będzie pomyśleć o dalszej jego 
rozbudowie.

Nowe lotnisko będzie także dużo wygod-
niejsze od obecnie istniejących, co z pewno-
ścią odczują sami pasażerowie.

Choć podróż do centrum zajmie stąd 
nieco więcej czasu niż z  lotniska Tegel, to 
znajdujące się na terenie portu dworzec 
kolejowy oraz hotel znacznie ułatwią życie 
podróżnym.

W branży lotniczej wszystko zmienia się 
jak w  kalejdoskopie, więc trudno tu cokol-
wiek prognozować. Trzeba po prostu mieć 
nadzieję, że Brandenburg przyciągnie do 
stolicy Niemiec nowych przewoźników, po-
twierdzając tym samym swój status główne-
go portu lotniczego Berlina.
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Pokonanie w uprzęży 500 schodków 
wiodących na dach stadionu Mo-
ses Mabhida w  Durbanie zajmuje 
mi około 20 minut. Mniej więcej 

w połowie wspinaczki przyglądam się męż-
czyźnie, który przymierza się tu do skoku 

na bungee. Sparaliżowany strachem wpa-
truje się w boisko znajdujące się 80 metrów 
poniżej, prawdopodobnie zastanawiając się, 
po co mu to było. Jedno jest pewne: widok, 
jaki rozciąga się ze szczytu tego obiektu, 
który wzniesiono na odbywające się w 2010  

mistrzostwa świata w  piłce nożnej, jest po 
prostu oszałamiający. Z jednej strony widać 
stąd falujący Ocean Indyjski i ogromne dra-
pacze chmur, a  z  drugiej oplatającą miasto 
pajęczynę torów kolejowych wiodących do 
dworca centralnego.

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan udowadnia,  
że pięć lat po mistrzostwach świata w piłce nożnej Durban stał się  

lepszym miejscem do robienia interesów.

Biznes w DurBanie
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Nowe życie miasta 
Kilka lat temu władze Durbanu, zachęcone 
wizją tysięcy fanów futbolu, którzy mieli 
tu przybyć na mistrzostwa, postanowiły 
tchnąć w to południowoafrykańskie miasto 
nowe życie.

Oprócz budowy stadionu na 70 tys. wi-
dzów przedłużono tu także nadmorską 
promenadę, która obecnie ciągnie się od 
dzielnicy Point na południu aż po Blue La-
goon na północy. To niezwykle popularne 
miejsce wśród spacerowiczów, rowerzystów 
i  biegaczy. Wybrzeże jest oblegane przez 
miłośników surfingu, ponieważ znajdują 
się tu szerokie i piaszczyste plaże, tutejsze 
fale nie mają sobie równych, a ryzyko ataku 
ze strony rekinów jest praktycznie zerowe.

Na czempionat otwarto również lotnisko 
King Shaka International, które obsługuje 
prowincję KwaZulu-Natal i mieści się w od-
dalonym o 30 minut drogi od Durbanu mia-
steczku La Mercy. W Point odnowiono tak-
że wiele starych magazynów i  rezydencji, 
wprowadzono nowe połączenia autobusowe 
i postoje taksówek oraz wybudowano centra 
handlowe i hotele.

Moim przewodnikiem po mieście jest 
James Seymour – dyrektor tutejszego biura 
kongresowego (Durban KZN National Co-
nvention Bureau).

– Podczas mistrzostw na plażach zainsta-
lowano ogromne ekrany, na których można 
było obejrzeć transmisje z meczów, a wokół 
panowała atmosfera karnawału – wspomina. 
– Nasze biuro posiada bogatą ofertę dla orga-
nizatorów konferencji. Możemy na przykład 
postawić w North Beach ogromny namiot na 
10 tys. osób, co roku organizujemy także naj-
większe doroczne targi wypoczynku Indaba, 
których częścią jest ogromna plażowa impre-
za na 8 tys. osób – dodaje.

W 2007 r. powierzchnia wystawowa, jaką 
dysponuje Międzynarodowe Centrum Kon-
gresowe (ICC), powiększyła się dwukrot-
nie – do 33 tys. mkw. W  przyszłym roku 
Durban gościć będzie 20 tys. uczestników 
konferencji International AIDS Conference 
i  tym samym stanie się on jedynym mia-
stem na świecie, które organizowało to wy-
darzenie dwa razy.

– Jesteśmy w stanie zamknąć drogi dojaz-
dowe do miejsca, w którym odbywa się kon-
gres lub inne ważne wydarzenie, zamykając 
w  ten sposób dzielnicę. W  Kapsztadzie czy 
Johannesburgu byłoby to nie do pomyślenia. 
Dysponujemy także ponad 15 tys. pokoi ho-
telowych dla delegatów, z czego 3,6 tys. znaj-
duje się w pobliżu ICC – chwali się Seymour.

Hotelowy raj
W  Durbanie znajdują się obiekty sieci 
Hilton Hotels and Resorts, Holiday Inn 

Oprócz budowy stadionu na 70 tys. widzów przedłużono tu także  
nadmorską promenadę, która obecnie ciągnie się od dzielnicy Point  

na południu aż po Blue Lagoon na północy.

B i z n e s  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r
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W 3,5-milionowym Durbanie 70 procent mieszkańców to osoby rasy czarnej, biali stanowią jedynie  
10 procent populacji, a co piąty obywatel miasta jest pochodzenia azjatyckiego.
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Express oraz Protea (przejęta przez grupę 
Marriott), ale są to jedyne międzynarodowe 
marki w mieście.

Lokalna sieć Tsogo Sun dysponuje tu 
dziewięcioma hotelami, z których najwięk-
szy to Southern Sun Elangeni and Mahara-
ni, posiadający 734 pokoje.

W  północnej dzielnicy Umhlanga znaj-
dują się dwa najpopularniejsze hotele 
w mieście. Pierwszy z nich to Beverly Hills 
(należący do Tsogo Sun), który w ubiegłym 
roku świętował swoje 50-lecie, a  drugi to, 
mieszczący się tuż obok, Oyster Box z 86 po-
kojami gościnnymi. Są to luksusowe obiek-
ty z basenami, doskonałą obsługą i pokoja-
mi z widokiem na morze.

Umhlanga jest także nową dzielnicą han-
dlowo-rozrywkową Durbanu.  

Hotel Oyster Box przez lata gościł wiele 
światowych gwiazd ekranu. Podczas jego 
zwiedzania wdaję się w pogawędkę z Hen-
drym Pakereem, kierownikiem sali w  re-
stauracji Grill Room, który pracuje w tym 
miejscu od 13. roku życia, gdy był jeszcze 
niewolnikiem...

trudNa przeszłość
Hendry jest żywym dowodem na to, jak 
skomplikowana jest przeszłość RPA, podob-
nie rzecz się ma w przypadku murów sta-
rego więzienia nieopodal ICC, gdzie gigan-
tyczny mural przedstawia główne założenia 
Przejściowej Karty Praw z 1994 r.: prawo do 

wolności od dyskryminacji, do niejawnego 
głosowania, uczciwego procesu sądowego 
i wiele innych.

W 3,5-milionowym Durbanie 70 procent 
mieszkańców to osoby rasy czarnej, biali 
stanowią jedynie 10 procent populacji, a co 
piąty obywatel miasta jest pochodzenia 
azjatyckiego, ponieważ znajduje się tu naj-
większa na świecie indyjska diaspora. 

– Zulusi nie chcieli pracować na planta-
cjach trzciny cukrowej, ponieważ uważali, 
że uwłacza to ich godności, więc Brytyjczy-
cy sprowadzili tu Hindusów, którym obie-
cano dobre zarobki. Gdy okazało się, że rze-
czywistość jest inna, sprowadzeni robotnicy 
nie mieli jak wrócić do domu i  musieli tu 
zostać – tłumaczy Joanne Hayes, założyciel-
ka firmy PR Tumbleweed Communications 
z siedzibą w Durbanie.

A co stało się z Zulusami? Zwykle oprócz 
tradycyjnych domostw posiadają oni także 
domy w  Durbanie, gdzie pracują w  ciągu 
tygodnia. Co prawda w większości przejęli 
zachodni styl życia, ale są także niezwykle 
dumni ze swojej kultury, i  choć zawierają 
śluby w obrządku chrześcijańskim, to chęt-
nie świętują także w  tradycyjny sposób – 
ubijając wołu i bawiąc się przez wiele dni.

Jeśli starczy nam wolnego czasu, warto 
wybrać się na zuluski targ leków (tzw. mu-
thi). Na tutejszych straganach, wyglądają-
cych nieco złowieszczo, można kupić korę 
drzew, skóry chronionych zwierząt oraz 

Lokalna sieć Tsogo Sun dysponuje tu dziewięcioma hotelami,  
z których największy to Southern Sun Elangeni and Maharani.
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● Capsicum Restauracja hotelu Britannia to do-
bre miejsce, by spróbować typowo durbańskiej 
potrawy – bunny chow. Co prawda nie jest łatwo 
ją znaleźć, ale gdy już dotrzemy na miejsce, 
czeka nas prawdziwa uczta. Bunny chow to po 
prostu curry (zwykle z baraniny) podawane  
w wydrążonym bochenku chleba. 
Czynne codziennie w godz. 7:00-21:30 (pon.-wt. 
do 20:30); 1299 Umgeni Road; tel. +27 313 032 
266; hotelbrits.co.za

● Ninth Avenue Bistro Jeśli mamy ochotę na 
dobrą kuchnię i piwo domowej roboty, to  
w eleganckim Ninth Avenue Bistro znajdziemy 
wszystko, czego nam trzeba. Tutejsze sezonowe 
menu jest niebywale innowacyjne: szczególnie 
polecam takie specjały, jak pasztet ze świńskiej 
głowy z chrupiącymi kalmarami i sfermentowa-
nymi burakami oraz wędzonego strusia.
Czynne w godz. 12:00-14:30 (wt.-pt.), 18:00-21:30 
(pon.-sob.); Shop 2 Avonmore Centre, Ninth 
Avenue; tel. +27 313 129 134; 9thavenuebistro.co.za

● The Oyster Box W hotelowej restauracji Oce-
an Terrace jest zawsze pełno gości. W karcie 
znajdziemy sałatki, makarony, pizzę i wyszukane 
hot-dogi, ale lokal ten słynie głównie z curry 
serwowanego w formie bufetu. Za 270 randów 
(ok. 85 zł) możemy najeść się do woli takimi de-
likatesami, jak kurczak tandoori, kremowy dhal, 
vindaloo czy biryani.
Czynne codziennie w godz. 7:30-10:30, 12:00-
15:00, 18:00-22:30; 2 Lighthouse Road, Umhlan-
ga; tel. +27 315 145 018; oysterboxhotel.com

● Little Havana Otwarta w 2012 restauracja 
Little Havana, która mieści się w dzielnicy Umh-
langa, to prawdziwy raj dla mięsożerców. Na 
miejscu znajduje się rzeźnik, a goście mogą oso-
biście wybrać sztukę mięsa, którą chcą skonsu-
mować. Serwowana tu wołowina karmiona jest 
świeżą trawą na wolnym wybiegu i niefaszero-
wana hormonami. Restauracja posiada również 
bogaty wybór południowoafrykańskich win.
Czynne codziennie w godz. 12:00-17:00 i od 
18:00 do późnych godzin wieczornych; 16 Char-
twell Drive; tel. +27 315 617 589; littlehavana.co.za

● Moyo Ushaka Aby poczuć atmosferę durbań-
skiej plaży, najlepiej udać się do Moyo – restau-
racji ze stolikami na powietrzu oraz nadmorskie-
go baru, mieszczącego się na molo. To bardzo 
przyjemne miejsce, serwujące dobre jedzenie  
w dużych ilościach, a znajdziemy tam takie cie-
kawostki, jak placki z krokodyla, smażone robaki 
mopane czy nigeryjskie kofty z sosem chakalaka. 
Czynne codziennie w godz. 11:00-23:00  
(w weekendy od 8:00); 1 Bell Street, Ushaka Ma-
rine World; tel. +27 313 320 606;  
moyo.co.za/moyo-ushaka

BAry i resTAUrACje 

Tu warto zajrzeć
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węży, kości, ptasie czaszki, zioła, różnoko-
lorowe proszki niewiadomego pochodze-
nia, a nawet zasuszone ciała małp. Lepiej 
nie robić zdjęć uzdrowicielom, bo bardzo 
tego nie lubią.

pomysły Na iNwestycje
Durban posiada najbardziej ruchliwy port 
towarowy na całym kontynencie – o każdej 
porze dnia i nocy na morzu kołyszą się tu 
ogromne kontenerowce. W 2012 r. państwo-
wa firma Transnet kupiła za blisko 100 mld 
randów (mniej więcej 31 mld zł) teren sta-
rego lotniska, na którym do roku 2020 zo-
stanie wykopany nowy port wodny. Wkrótce 
rozpocznie się także budowa nowego ter-
minalu pasażerskiego, przeznaczonego dla 
statków wycieczkowych.

Miasto jest również jednym z  głównych 
ośrodków przemysłowych RPA. Swoje fa-
bryki mają tu takie firmy, jak Toyota, Su-
mitomo (produkcja opon), Aspen (firma 
farmaceutyczna), AECI (branża materiałów 
wybuchowych i  specjalistycznych chemi-
kaliów) oraz Unilever (produkcja suchej 
żywności o długiej trwałości). Według ubie-
głorocznego raportu Africa Wealth Report, 
opracowanego przez firmę badawczą New 
World Wealth, Durban produkuje wysoko 
wykwalifikowane kadry szybciej niż jakie-
kolwiek inne miasto RPA.

Poza miastem, nieopodal portu lotnicze-
go rośnie aerotropolis, zwane Dube Tra-
deport. W  jego skład wchodzi Dube City 
– przyjazny środowisku komercyjny hub 
z biurami, sklepami, hotelami i restauracja-
mi, strefa handlowa (Trade Zone) dla spedy-
torów i przewoźników, Terminal Cargo oraz 
Agri Zone – strefa, w której w specjalnych, 
nowocześnie wyposażonych szklarniach 
uprawia się warzywa i kwiaty.

Latem ubiegłego roku ogłoszono także, 
że w  2018 r. firma Samsung Electronics 
uruchomi w  Dube Tradeport montownię 
telewizorów.

Dzięki zróżnicowanemu krajobrazowi 
okolicy: licznym plażom, gęstym lasom, 
polom bitewnym i górom Drakensberg, go-
spodarkę miasta zasilają także pieniądze 
przemysłu filmowego. 

– Generujemy blisko 330 mln randów 
rocznie (103 mln zł), co w porównaniu z 5,4 
mld randów (1,7 mld zł), wpływającymi 
do skarbca Kapsztadu, może wydawać się 
niewielką kwotą, ale to może się zmienić, 
gdy w  końcu powstanie tu studio filmowe 
z prawdziwego zdarzenia – mówi Toni Mon-
ty, dyrektor Biura Filmowego w Durbanie.

Nie ulega więc wątpliwości, że od czasu 
mistrzostw świata Durban utrzymuje się 
w afrykańskiej ekstraklasie miast o ogrom-
nym potencjale.

Durban posiada najbardziej ruchliwy port towarowy na kontynencie 
– o każdej porze na morzu kołyszą się tu ogromne kontenerowce.
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Jack & Burger
czyli burgery świata w restauracjach hoteli Sheraton i Westin 

Hotele sieci Sheraton 
w  Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu 
oraz hotel Westin 

w  Warszawie będą kusić mi-
łośników soczystej wołowiny 
swoją nową ofertą – burgerami 
z  różnych stron świata. Menu 
stworzone przez Artura Graj-
bera, szefa kuchni hotelu She-
raton w  Warszawie, to burgery 
w wersji premium z dodatkami 
charakterystycznymi dla kra-
jów, którymi były inspirowane. 
Oferta Jack & Burger dostępna 
będzie do końca maja.

W  menu Jack & Burger znaj-
duje się siedem burgerów z Pol-
ski, Australii, Włoch i Chorwacji, 

każdy wypełniony soczystą wo-
łowiną oraz najlepszymi skład-
nikami właściwymi dla poszcze-
gólnych regionów.

– Chciałem odrobinę urozma-
icić tradycyjny burger i  pomy-
ślałem, że pokazanie jego róż-
nych, z  geograficznego punktu 
widzenia, obliczy może być cie-
kawe. Stworzyliśmy zatem kilka 
propozycji burgerów, w których 
skład wchodzą tradycyjne dla 
danego kraju składniki, i tak na 
przykład burger Romano po-
dawany jest w bułce z suszony-
mi pomidorami i  ziołami oraz 
serem grana padano, burger 
Dalmatia to wspomnienie lata 
i smaku chorwackich cevapcici, 

a Veggy Burger inspirowany był 
między innymi smakami Indii 
– opowiada Artur Grajber, szef 
kuchni hotelu Sheraton w War-
szawie.  

Rarytasem z  pewnością bę-
dzie Monteverest, czyli praw-
dopodobnie największy burger 
w  Polsce, zawierający pół ki-
lograma polskiej soczystej se-
zonowanej wołowiny, otulonej 
grillowanym oscypkiem, bocz-
kiem i sosem tatarskim.
 
Historia Hamburgera
Hamburger jako potrawa, ale 
także słowo wywodzi się z Ham-
burga, a wszystko zaczęło się od 
befsztyka po hambursku, czyli 

Więcej informacji  
na stronie
www.spgpolska.pl
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W idealnym burgerze 
mięso użyte do jego 

przyrządzenia nie może 
być zbyt chude 

– ze względu na to,
 że kotleta nie smaży się 

na tłuszczu. 
Naturalny tłuszcz 
sprawia, że burger 

jest soczysty, pulchny 
i miękki. 

kotleta z  ręcznie siekanej woło-
winy. Potrawę do Stanów Zjed-
noczonych sprowadzili imigran-
ci z  Niemiec, a  cała Ameryka 
oszalała na jej punkcie. Wszyst-
ko zaczęło się w 1904 r., kiedy to 
garncarz Fletcher Davis, który 
prowadził również bar w  Tek-
sasie, zaczął podczas wystaw 
garncarskich podawać swoim 
gościom befsztyk po hambur-
sku, podany na grzance z sałatą, 
musztardą i majonezem. 

Standardowy hamburger to 
płaski kotlet z  siekanej woło-
winy, upieczony na ruszcie lub 
grillu. Mięso powinno być, we-
dług tradycyjnej receptury, do-
prawione tylko solą, pieprzem 

i  musztardą, ale przez lata 
receptura ewoluowała, zapew-
niając fanom potrawy nowe do-
znania smakowe. Co ciekawe 
słynny befsztyk z  Hamburga 
nie zawierał też bułki. 

W  idealnym burgerze mięso 
użyte do jego przyrządzenia 
nie może być zbyt chude – ze 
względu na to, że kotleta nie 
smaży się na tłuszczu. Natural-
ny tłuszcz sprawia, że burger 
jest soczysty, pulchny i miękki. 
Idealnym mięsem do hambur-
gera jest antrykot, który nie jest 
tak delikatny jak polędwica. 
I  ostatnia sprawa – prawdziwy 
hamburger piecze się na grillu 
lub ruszcie.

jack & burger
W HotelacH
sHeraton i Westin
Do końca maja restauracje So-
mePlace Else w  hotelach She-
raton w  Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu oraz JP’s Bar w  We-
stinie serwować będą menu 
Jack & Burger. Oferta obejmuje  
siedem burgerów, m.in. Roma-
no o  włoskim obliczu, Surf & 
Turf inspirowany Australią czy 
Dalmatia z Chorwacji.

Burgery z  oferty dostępne są 
w  cenach od 24 do 39 zł, a  naj-
większy – Monteverest, o  prze-
wrotnej nazwie inspirowanej 
najwyższą górą świata, w  cenie 
69 zł. 
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Więcej informacji na 
accorhotels.com 
mercure.com
facebook.com/MercureHotels.polska

MERCURE  
W SAMYM SERCU GDYNI 
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Zmodernizowany Mer-
cure Gdynia Centrum 
to kolejny hotel marki 
na Wybrzeżu. Dzięki 

doskonałej lokalizacji i rozbudo-
wanej ofercie konferencyjnej ide-
alnie wpasowuje się w potrzeby 
tych, którzy Trójmiasto odwie-
dzają zarówno w celach bizneso-
wych, jak i turystycznych. 

LokaLnie i śWiatoWo
Na całym świecie hotele marki 
Mercure łączą wysokiej klasy 
usługi z  lokalną historią, na-
wiązując w  designie i  menu do 
tradycji miejsca, w  którym się 
znajdują. W  Mercure Gdynia 
Centrum, gdzie zakończono 
właśnie gruntowną metamorfo-
zę, wystrój zainspirowany został 
tematyką morską i żeglarstwem. 

W  powierzchniach ogólnodo-
stępnych i pokojach otaczają nas 
wizerunki łodzi i  żagli, a  część 
nazw sal konferencyjnych za-
czerpnięta została od klas jach-
tów. Niektóre sale biznesowe 
natomiast pełne są skojarzeń 
z filmem i planem zdjęciowym 
odwołując się do najsławniej-
szego gdyńskiego festiwalu. 
Zmiana nie ominęła również 
restauracji i tym samym w Gdy-
ni pojawił się pierwszy Wine-
stone, czyli oryginalny koncept 
odchodzący od tradycyjnej ho-
telowej gastronomii na rzecz co-
raz bardziej popularnych w Pol-
sce wine barów. Jego głównymi 
filarami jest pieczołowicie wy-
selekcjonowana, na podstawie 
wiedzy i  doświadczenia som-
melierów, kolekcja win, dostęp-

na także na wynos, oraz zestawy 
dań podawane na „les planches” 
– kamiennych deskach (stones) 
wzorem najmodniejszych fran-
cuskich restauracji. Znajdziemy 
tam wyjątkowy wybór trunków 
w  rozsądnych cenach, od fran-
cuskich perełek, poprzez wina 
basenu śródziemnomorskiego, 
po ciekawostki od małych ro-
dzinnych producentów z Chile, 
RPA, Nowej Zelandii czy spod 
Krakowa. Obok wysokiej jakości 
alkoholi, królują tu wyśmienite 
dania skomponowane ze świe-
żych składników często, tak 
jak oliwa i zioła sprowadzanych 
od lokalnych producentów. Re-
stauracja serwuje również ory-
ginalnego matjasa z  Holandii, 
zupę z  pieczonych pomidorów 
czy bardziej tradycyjne mięsne 
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potrawy z polskiej wieprzowiny, 
wołowiny, kaczki oraz specjały 
włoskiej kuchni.

Biznes i Wypoczynek
Hotel Mercure Gdynia  
Centrum posiada aż 294 wolne 
od dymu tytoniowego pokoje 
różnego typu: apartamenty, 
Privilege, Standard i  poko-
je rodzinne. Znajdziemy tam 
także te, przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.  
Co więcej, zwierzęta są tu tak-
że mile widziane. Dodatkowym 
atutem obiektu jest ogrom-
na przestrzeń konferencyjna 
o  łącznej powierzchni ponad 
1400 m2. Składa się na nią 
14  nowoczesnych sal konferen-
cyjnych wyposażonych m.in. 
w flipcharty, sprzęt audio-video, 
profesjonalny system nagłośnie-
nia i  oczywiście Wi-Fi. Cen-
trum konferencyjne nadaje się  
do organizacji różnych przed-
sięwzięć, od wielkich, profe-
sjonalnych konferencji dla 700 
osób, po kameralne spotkania 
biznesowe i  warsztaty. W  tym 
trzygwiazdkowym obiekcie nie 
mogło zabraknąć centrum fit-
ness i  wellness z  krytym base-
nem, sauną oraz solarium. Nie 
da się ukryć, że dzięki temu 
hotel jest świetną bazą noclego-
wą dla tych, którzy przyjeżdżają 
na Wybrzeże w celach bizneso-
wych, jak i w turystycznych.

W sercu miasta
Hotel wyróżnia się nie tylko 
komfortowymi i  oryginalnymi 
wnętrzami, ale także doskonałą 
i wyjątkową lokalizacją. Mercu-
re Gdynia Centrum położony 
jest w  samym sercu tego no-
woczesnego miasta, zaledwie 
kilometr od Dworca Głównego 
i  w  odległości 100 m od miej-
skiej plaży, która jest począt-
kiem Bulwaru Nadmorskiego 
im. Feliksa Nowowiejskiego. 
Jest on jednym z  najpopular-
niejszych miejsc spacerowych 
w  Trójmieście i  główną atrak-
cją turystyczną Gdyni. Oddany  
do użytku w 1969 roku rozciąga 
się od plaży w śródmieściu, po-
między linią brzegową Zatoki 
Puckiej a  wzgórzem Kamien-

Hotel wyróżnia się nie tylko komfortowymi i oryginalnymi wnętrzami,  
ale także doskonałą i wyjątkową lokalizacją.

nej Góry oraz Kępą Redłowską,  
do plaży w  Redłowie. Zanim 
jednak wybierzemy się na spa-
cer bulwarem, możemy zatrzy-
mać się na terenie gdyńskiej 
mariny by, popodziwiać piękne 
i nowoczesne jachty. Tych gości, 
którzy spragnieni będą atrakcji 
kulturalnych niewątpliwie ucie-
szy bliskie sąsiedztwo Teatru 
Muzycznego im.  D.  Badusz-

kowej z  bogatym repertuarem 
spektakli zarówno dla dzieci, 
jak i  dorosłych, Akwarium 
Gdyńskiego czy udostępnione-
go dla turystów Daru Pomorza 
i  ORP „Błyskawica”. Wypoczy-
wając z rodziną warto także zaj-
rzeć do Centrum Nauki EXPE-
RYMENT w  Gdyni, czy nowo 
otwartego Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku.  
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Ideał piękna
Nasza brytyjska korespondentka  

Michelle Harbi sprawdza, dlaczego urocze 
północno-zachodnie wybrzeże Majorki  
od lat stanowi inspirację dla artystów  

z całego świata.

Wa k a c j e  b i z n e s m e n a  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r
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Słońce powoli chowa się za gó-
rami, jego blednące promienie 

tworzą nad skałami delikatną żółtą poświa-
tę, a las sosnowy pogrąża się w coraz ciem-
niejszych odcieniach zieleni. Po przeciwnej 
stronie znajdują się rzędy bielonych wap-
nem domów, pnących się gęsiego na szczyt 
wzgórza, z którego dobiega łagodny dźwięk 
kościelnych dzwonów. 

Mekka artystów
Wioska Deia to malownicze miejsce, które 
od lat przyciąga artystów. Wielu z nich przy-
jechało na Majorkę jedynie na krótki wypo-
czynek, ale zauroczeni tutejszym światłem, 
krajobrazem i  stylem życia, postanowili 
osiąść tu na stałe.

Deia leży w górach Serra de Tramuntana, 
ciągnących się wzdłuż północnego wybrze-
ża wyspy, a  bohema artystyczna upodoba-
ła sobie tę dawną osadę Maurów w XIX w. 
W  1929 r. przeniósł się tu brytyjski poeta 
Robert Graves wraz ze swoją kochanką, 
a w latach 50. i 60. dołączyły do niego dzie-
siątki innych artystów: malarzy, pisarzy 
i kompozytorów.

W ostatnich czasach Deia stała się popu-
larna wśród celebrytów. Wielu z nich posia-
da tu własne domy, w których mogą odpo-
cząć od trudów światowego życia.

Gravesa pochowano na przykościelnym 
cmentarzu, a w domu, w którym mieszkał 
i  stworzył powieść „Ja, Klaudiusz”, mieści 
się obecnie muzeum jego imienia (lacasa-
derobertgraves.org). Ponoć także inny wiel-
ki pisarz – Gabriel Garcia Marquez podczas 
pobytu w  Dei pisał swoją najsłynniejszą 
powieść, zatytułowaną „Sto lat samotności”.

Codziennie 
zaChód słońCa
Moim punktem widokowym, z którego co-
dziennie podziwiam zachód słońca, jest 
pokój w  Belmond La Residencia – hotelu 
położonym w samym centrum wioski, któ-
ry był niegdyś częścią farmy oliwkowej, a od 
30 lat służy gościom odwiedzającym Deię. 
Obiekt ten idealnie nadaje się na spokojny 
wypoczynek i jest dobrą bazą wypadową do 
zwiedzania artystycznej sceny Dei, do któ-
rej sam należy.

Tutejsza galeria Sa Tafona organizuje 
wystawy artystów mających związek z oko-
licą, a jej pokaźne zbiory, które liczą ponad 
800 prac, można znaleźć w przestrzeniach 
publicznych hotelu i w 67 pokojach gościn-
nych. Belmond La Residencia zatrudnia 
też malarzy i  rzeźbiarzy, którzy prowadzą Fo
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W ostatnich czasach Deia stała się popularna wśród celebrytów.  
Wielu z nich posiada tu własne domy, w których mogą odpocząć.
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warsztaty i  regularnie organizują cotygo-
dniowe wycieczki kulturalne po okolicy. 
W jednej z nich towarzyszy nam niemiecka 
artystka Stephanie Moog, która twierdzi, że 
zakochała się w tym miejscu od pierwszego 
wejrzenia. 

Na początek odwiedzamy studio artysty 
Alana Hydesa, na którego drzwiach przy-
pięte jest zdjęcie jednego z  niedawnych 
gości – słynnego holywoodzkiego aktora Le-
onarda DiCaprio. Na ścianach znajdują się 
tu dziesiątki malowideł przedstawiających 
martwą naturę i  pejzaże. Hydes pokazuje 
nam także obraz zlecony mu przez samego 
Andrew Lloyda Webbera, który również ku-
pił dom w wiosce.

wyspa dla bogatyCh
– W ostatnich latach Deia stała się niezwy-
kle popularna wśród zamożnych osób – 
mówi Hydes. 

Rzeczywiście. Wystarczy spojrzeć na 
tablicę ogłoszeń lokalnego biura nierucho-
mości, by dojść do wniosku, że sława Dei 
przekłada się również na wysokie ceny tu-
tejszych posiadłości.

Zachodnia część Majorki oprócz artystów przyciąga też amatorów 
pieszych wędrówek, zwabionych urokiem Serra de Tramuntana. 
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Moog zabiera nas do swojego domu, 
pełnego bajkowych prac inspirowanych jej 
rodziną, po czym udajemy się do górskiej 
pustelni Arturo Rhodesa, w  której tworzy 
surrealistyczne obrazy.

Po poranku wypełnionym sztuką scho-
dzimy stromą ścieżką do Cala Deia – małej 
kamienistej plaży, położonej w  zacisznej 
zatoce, by zrelaksować się i popływać w jej 
spokojnych wodach. 

Oprócz raczenia się pysznym piwem w lo-
kalnym barze Sa Fonda, wizyt w paru tutej-
szych butikach i zwiedzenia XV-wiecznego 
kościoła w wiosce nie ma zbyt wielu atrak-
cji. Na szczęście pozostają nam rozrywki 
dostępne w samym hotelu: obszerny basen, 
ogród z rzeźbami oraz wykwintna restaura-
cja El Olivo, mieszcząca się w dawnej tłocz-
ni oliwy.

w Cieniu
serra de traMuntana
Zachodnia część Majorki oprócz artystów 
przyciąga także amatorów pieszych wę-
drówek, zwabionych urokiem pasma Serra 
de Tramuntana. Jedna z bardziej popular-
nych tras prowadzi z Dei do Port de Soller 
– atrakcyjnego kurortu leżącego 12 kilome-
trów dalej. Pokonanie tego dystansu zajmu-
je pieszo blisko 2,5 godziny. My jednakże 
postanawiamy skorzystać z  taksówki, któ-

ra wysadza nas przy Jumeirah Port Soller 
Hotel and Spa, będącym bazą wypadową 
do naszych dalszych wypraw po urokliwej 
Majorce.

Ten nowoczesny obiekt, otwarty w 2012 r., 
 mieści się na wysokim zboczu tuż nad 
brzegiem morza, oferując gościom jedne 
z  najbardziej spektakularnych widoków 
na wyspie. Okna wszystkich 120 pokoi wy-
chodzą na góry lub Morze Śródziemne. To 
samo dotyczy basenów, spa, baru koktajlo-
wego i restauracyjnych tarasów.

Z  balkonu naszego pokoju rozciąga się 
widok na morze. Jak zwykle podziwiamy 
tutejszy zachód słońca, który jest równie 
spektakularny jak w  Dei. W  szafirowych 
wodach morza odbijają się delikatnie zło-
ciste promienie słońca i  powoli, z minuty 
na minutę cała okolica pogrąża się w ciem-
ności. Po tym niezwykłym przedstawie-
niu udajemy się do restauracji Cap Roig, 
gdzie zajadamy się soczystymi krewetkami 
i  aromatyczną szynką iberyjską, popijając 
wszystko przepysznym winem rioja.

port de soller 
Nazajutrz, po orzeźwiającej kąpieli w base-
nie bez krawędzi wybieramy się na krótką 
wycieczkę do położonego poniżej miastecz-
ka. Znajduje się tu kilka ładnych plaż, a tak-
że wiele barów i restauracji z tarasami – na 

przykład Cava, serwująca pyszne tapas i ofe-
rująca bogaty wybór dżinów. 

Wiekowy drewniany tramwaj zabiera tu-
rystów do zabytkowego miasta Soller, poło-
żonego 5 kilometrów w głąb lądu. Po drodze 
mijamy gaje pomarańczowe, które niegdyś 
zapewniały Soller prosperity. W  XIX w. 
miasto było jednym z ważniejszych ekspor-
terów tych owoców na świecie.

Tutaj również można odczuć artystyczną 
aurę. Na głównej ulicy Sa Lluna znajdują 
się liczne galerie, prezentujące pomysłowe 
rzeźby i obrazy, oraz sklepy, w których moż-
na kupić ręcznie wykonaną biżuterię i ory-
ginalne upominki.

Nieco dalej mieści się muzeum moder-
nizmu Can Prunera (canprunera.com). 
W  jego imponującym budynku, wzniesio-
nym w stylu secesyjnym, znajdują się dzieła 
takich artystów, jak Cézanne, Man Ray czy 
Diego Rivera.

Co ciekawe, nawet tutejszy dworzec ko-
lejowy posiada stałe wystawy dzieł Picassa 
i Jeana Miró. W sali Picassa znajduje się 50 
wyrobów ceramicznych autorstwa mistrza 
z  Malagi, natomiast w  galerii Miró można 
podziwiać kolorowe prace, którymi arty-
sta chciał uhonorować Gaudiego i  swojego 
dziadka pochodzącego z Soller. 

Jak widać, w tej części Majorki inspirację 
można znaleźć na każdym kroku. 

Wiekowy drewniany tramwaj zabiera turystów do zabytkowego miasta Soller,  
położonego 5 kilometrów w głąb lądu. 



www.royalcaribbeancruises.pl 
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa 

info@rccl.pl, tel. 004822 455 38 48
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Po zaliczeniu wszystkich obowiąz-
kowych muzeów przy Piątej Alei 
warto wybrać się na Upper West 
Side, gdzie mieści się Nowojorskie 

Towarzystwo Historyczne.
To najstarsze muzeum w  mieście, zało-

żone w 1804 r., w którego zbiorach znajduje 
się ponad 1,6 mln dzieł sztuki i 40 tys. za-
bytkowych przedmiotów, stanowiących nie-
zwykłą kronikę politycznego, kulturalnego 
i społecznego życia Nowego Jorku.

Odwiedzający mogą tu obejrzeć fascynu-
jący film dokumentalny, przedstawiający 
w pigułce historię wzlotów i upadków mia-
sta, czy też zwiedzić wystawę zatytułowaną 
„New York and the Nation”, która zawiera 
eksponaty z całego okresu istnienia Stanów: 
od artefaktów z  czasów wojny o  niepodle-
głość po współczesne przedmioty, takie jak 

fragmenty wozu strażackiego zniszczone-
go podczas ataku na WTC. W  pozostałych 
działach muzeum znajdują się obrazy, rzeź-
by, meble i tkaniny liczące sobie nawet czte-
ry stulecia. Odbywają się tu także wystawy 
czasowe. 

Czynne od wtorku do piątku w  godz. 
10:00-18:00, w soboty 10:00-20:00, w niedzie-
le 11:00-17:00; wstęp 19 dol.; 170 Central Park 
West, 77th Street; nyhistory.org

NOWOJORSKI OGRÓD 
BOTANICZNY
Central Park to nie jedyne zielone płuca mia-
sta. W dzielnicy Bronx znajduje się Nowojor-
ski Ogród Botaniczny (New York Botanical 
Garden) – idealne miejsce na odpoczynek od 
miejskiego zgiełku (najlepiej dojechać tam 
metrem z dworca Grand Central).

Na przeszło stu hektarach zieleni, któ-
rych powstanie zainspirowały słynne bry-
tyjskie ogrody w dzielnicy Kew, rośnie po-
nad milion roślin i  30 tys. drzew. Podczas 
przechadzki po nastrojowych zagajnikach 
i parkach łatwo zapomnieć, że jest się w jed-
nej z największych metropolii świata.

Czynne od wtorku do niedzieli w  godz. 
10:00-18:00; wstęp 20 dol.; 2900 Southern 
Blvd; nybg.org

ŻAGLOWCEM 
PO MANHATTANIE
Zapewne niewielu z nas miało okazję odbyć 
rejs na pokładzie prawdziwego 25-metro-
wego szkunera z lat 20. XX w. Dlatego tym 
bardziej warto zamienić podróż zatłoczo-
nym miejskim promem na wycieczkę jedną 
z wizytówek miasta – jachtem Shearwater, 

Soczysty kęs 
Wielkiego Jabłka

Nasza korespondentka Michelle Harbi opisuje ciekawe zakątki Nowego Jorku,  
których próżno szukać w przewodnikach, a dzięki którym odkryjemy  

mniej znane oblicze Wielkiego Jabłka.
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który niegdyś okrążył całą ziemię, a obecnie 
zabiera do 48 pasażerów na krótkie rejsy po 
okolicy.

Shearwater wypływa do trzech razy 
dziennie z przystani North Cove. To dogod-
ne położenie, jeśli akurat planujemy spo-
tkania w finansowej dzielnicy miasta, i do-
skonała okazja do podziwiania nieustannie 
zmieniającej się panoramy Dolnego Man-
hattanu. W  tym roku sezon rozpoczął się 
już 24 kwietnia.

Koszt: od 45 dol. za 90 minut rejsu; man-
hattanbysail.com

KLUB MINTON’S
Nowy Jork oferuje tysiące sposobów na cie-
kawe spędzenie wieczoru, ale nie każdy 
turysta zapuszcza się w  tak odległe dziel-
nice miasta jak Harlem. Tymczasem warto 
poświęcić nieco więcej czasu, by zahaczyć 
o powstały w 1938 r. klub Minton’s, będący 
jednym z najważniejszych miejsc w historii 
nowojorskiego jazzu. To właśnie w Minton’s 
narodził się styl bebop, a swoje koncerty da-
wali tu tacy artyści, jak Charlie Parker, Diz-
zy Gillespie czy Billie Holiday.

Lokal otwarto ponownie w 2013 r. i obec-
nie oprócz znakomitej muzyki serwuje on 
swoim gościom także wyszukane potrawy, 
w  których pobrzmiewa kulinarna tradycja  
z południa Stanów Zjednoczonych.Fo
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Czynne od wtorku do czwartku w godz. 
18:00-23:00, w piątki i soboty – do 3:00, w nie-
dziele – w  godz. 12:00-16:00 i  17:00-22:00; 
206 West 118th Street; tel.: +1 212 243 2222; 
mintonsharlem.com

BROOKLYN WINERY
Brooklyńska dzielnica Williamsburg to 
dość niezwykłe miejsce na winiarnię. Fakt 
ten nie powstrzymał jednak Briana Leven-
thala i  Johna Stiresa  przed założeniem tu 
własnej winiarni nazwanej po prostu Bro-
oklyn Winery.

Ta niewielka fabryczka, otwarta w  2010  
i  wyróżniająca się eleganckim wystrojem 
z  industrialnymi motywami, oferuje go-
ściom 16 odmian win czerwonych, białych 
i  różowych, produkowanych pod czujnym 
okiem doświadczonego winiarza Conora 
McCormacka. Personel Brooklyn Winery 
chętnie oprowadza gości po budynku i  za-
chęca do degustacji. Jest tu również bar, 
w  którym możemy zjeść smaczne przeką-
ski, popijając je wybranym przez nas wybor-
nym winem.

Czynne codziennie w  godz. 17:00-23:00 
(z  wyjątkiem dni, w  których lokal wynaj-
mowany jest na imprezy zamknięte – gra-
fik imprez dostępny na stronie interneto-
wej); 213 North Eighth Street; tel.: +1 347 
763 1506; bkwinery.com 

● Maze by Gordon Ramsay Znakiem rozpo-
znawczym nowojorskiej restauracji Gordona 
Ramsaya, mieszczącej się w hotelu London 
NYC, jest odważna, nowatorska kuchnia, 
a także stylowy wystrój wnętrz według projektu 
Davida Collinsa. Warto wpaść tu na przepyszne 
śniadania, obiady, kolacje i brunche, spożywane 
w niezobowiązującej atmosferze.
151 West 54th Street; tel.: +1 212 468 8898; the-
londonnyc.com/gordonramsay
● Porter House
Nienaganna obsługa i wyśmienite steki – 
wszystko to dostępne w eleganckim lokalu na 
czwartym piętrze budynku Time Warner Cen-
tre, z którego roztacza się wspaniały widok na 
Central Park.
Tel.: +1 212 823 9500; porterhousenewyork.com
Więcej informacji na stronie nycgo.com. 

baRy i RestauRacje 

Tu warto zajrzeć
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Władze Abu Dhabi pragną przy-
ciągnąć do miasta miłośni-
ków kultury i sztuki, dlatego 
nie szczędzą funduszy na 

coraz to nowe inwestycje kulturalne. Na rok 
2016 planowane jest otwarcie Muzeum Naro-
dowego im. Zayeda, którego budynek zapro-
jektował sam Norman Foster, a w 2018 swoje 
podwoje otworzy oddział Muzeum Guggen-
heima, którego budynek jest aż dwunasto-
krotnie większy od tego w  Nowym Jorku. 
Tymczasem jeszcze w  tym roku czeka nas 
uroczyste otwarcie Louvre Abu Dhabi, będą-
cego filią słynnego paryskiego muzeum.

WyjątkoWy gmach
Ten osobliwie wyglądający gmach, zapro-
jektowany przez architekta Jeana Nouvela, 
jest z pewnością jednym z najciekawszych 
obiektów tego typu na świecie. Jego wielka 
biała kopuła o średnicy 180 metrów posiada 
liczne geometryczne otwory, wzorowane na 
liściach palmowych, które pokrywają dachy 
tradycyjnych arabskich domów. Otwory te 
mają także ułatwiać regulację temperatury 
i  natężenia światła w  budynku, a  przeci-
skające się przez nie do środka promienie 

słoneczne tworzą wewnątrz niezwykłe  
i urokliwe wzory nawiązujące do maszrabij, 
czyli charakterystycznych dla tego regionu 
zdobionych kratownic okien. Wewnątrz No-
uvel starał się odtworzyć krajobraz arabskie-
go miasta – z  główną promenadą wiodącą 
między niską zabudową, która kontrastuje 
z  surową i geometryczną formą wnętrz 

poszczególnych galerii. Zabieg ten ma, we-
dług twórcy, „dać zwiedzającym możliwość 
odkrycia prawdziwie poetyckiej, urozmaico-
nej i wiecznie zmieniającej się estetyki tego 
miejsca”. 

Da Vinci, tycjan, Warhol
Nowe muzeum z  jego paryskim odpowied-
nikiem łączy więcej niż tylko nazwa. Wła-
śnie rozpoczęły się intensywne szkolenia 
dla przyszłego personelu, a wśród tutejszych 
zbiorów znajdzie się wiele dzieł wypożyczo-
nych z najważniejszych francuskich instytu-
cji, takich jak Musée d’Orsay czy Musée de 
Quai Branly, a także z samego Luwru. Zwie-
dzający odbędą podróż przez cztery główne 
okresy w historii sztuki: początki cywilizacji 
i starożytność, średniowiecze i narodziny is-
lamu, okres klasycystyczny od humanizmu 
po oświecenie oraz wreszcie sztukę współ-
czesną i nowoczesną.

Podczas tej wędrówki w przeszłość będzie 
można zobaczyć całą gamę wspaniałych 
dzieł: od rzeźb starożytnych Chin, Rzymu 
i Egiptu po twórczość Leonarda da Vinci, 
Tycjana, Moneta, Rodina, Van Gogha i War-
hola; louvreabudhabi.ae

Luwr w Abu DhAbi
Pod koniec tego roku w Abu Dhabi zostanie otwarta filia paryskiego Luwru, 

czyli Louvre Abu Dhabi. Nasz korespondent Tom Otley sprawdził, 
 jakie atrakcje będą tu czekać na zwiedzających.
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Malownicze widoki Petersburga 
i  majestatyczna architektura 
z okresu carskiej Rosji to ide-
alne tło dla kulinarnych eska-

pad po tym mieście. Każda wizyta, zarówno 
w restauracji położonej w zabytkowym cen-
trum miasta i  serwującej tradycyjną kuch-
nię rosyjską, jak i w przaśnej, acz przytulnej 
knajpce leżącej nad jednym z tutejszych ka-
nałów, gwarantuje bogactwo wrażeń, rów-
nież od strony estetycznej.

Co więcej, ostatnio notowany spadek 
wartości rubla oznacza, że wizyta nawet  
w najbardziej luksusowych restauracjach 
Petersburga nie puści nas z  torbami. Oto 
pięć lokali, które naprawdę warto odwiedzić 
w mieście carów.

PALKIN
W  tej wytwornej restauracji, działającej 
już od 1785 r. i  mieszczącej się przy ulicy 
Nevsky Prospekt, stołowało się wielu zna-
mienitych gości, w tym Fiodor Dostojewski 

i  Mikołaj Gogol. Dziś lokal ten odwiedzają 
głównie biznesmeni, zamożni mieszkańcy 
miasta oraz turyści z  pobliskich luksuso-
wych hoteli, pragnący spróbować doskonale 
przygotowanych potraw kuchni rosyjskiej. 
Najbardziej godne polecenia są potrawy 
z ryb, takie jak na przykład pstrąg karelski 
gotowany w szampanie z cytryną (1690 ru-
bli/100-110 zł) czy też czarny dorsz podawa-
ny z  buraczanym risotto i  przegrzebkami 
(1200 rubli/70-80 zł). W menu nie zabrakło 
także czarnego kawioru serwowanego z bli-
nami (6840 rubli/400-470 zł).

Czynne codziennie w  godz. 12:00-23:30; 
47 Nevsky Prospekt; tel.:  +7 812 703 5371;   
palkin.ru

BAKLAZHAN
Baklazhan to restauracja serwująca smacz-
ne i niedrogie potrawy kuchni regionu Azji 
Środkowej i  Kaukazu. Mieści się ona na 
pierwszym piętrze dużego centrum han-
dlowego, znajdującego się nieopodal ulicy 

Nevsky Prospekt i  jak wskazuje nazwa, jej 
specjalnością są przede wszystkim sałatki 
na bazie bakłażana oraz dania kuchni gru-
zińskiej.

Warto spróbować tu choćby lobio, czyli 
smażonej czerwonej fasoli z  ziołami (369 
rubli/ok. 25 zł) lub adżarskiego chaczapuri – 
gorącego placka z serem i surowym jajkiem 
pośrodku (449 rubli/ok. 30 zł). Smakuje 
znacznie lepiej, niż można by przypuszczać.

Czynne codziennie w  godz. 10:00-23:00; 
30 Ligovsky Prospekt; tel.: +7 812 677 7372; 
en.ginza.ru/spb/restaurant/baklajan

GOGOL
Petersburg chlubi się swą bogatą tradycją 
literacką, czego dowodem może być miesz-
cząca się przy ulicy Nevsky Prospekt restau-
racja Gogol, której wnętrza stylizowane są 
na mieszkania XIX-wiecznych rosyjskich 
pisarzy, a serwowane tu potrawy nawiązują 
do gustów kulinarnych dawnych mistrzów 
pióra.

Carska uCzta
Nasz brytyjski korespondent Marc Bennetts gościł w jednym z najważniejszych  

miast Rosji, gdzie delektował się miejscowymi specjałami:  
od wykwintnych blinów po wódkę chrzanową.

Fo
t.:

 a
rc

hi
w

um
, F

ot
ol

ia
 (1

)

48    |    M a j  2 0 1 5



M a j   2 0 1 5     |     49

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

Jeśli podczas pobytu w Petersburgu zechce się nam curry, to nie ma 
powodu do paniki – zawsze możemy wpaść do Tandoora.

Lokal ten podzielono na kilka gustownie 
urządzonych sal, a w menu znajdują się takie 
tradycyjne specjały, jak solona sieja syberyj-
ska podawana z  kieliszkiem wódki chrza-
nowej (420 rubli/ok. 30 zł) czy też kotlety de 
volaille’e nadziewane foie gras, orzechami 
i ziołami (690 rubli/ok. 45 zł).

Gogol to miejsce popularne zarówno 
wśród turystów szukających niesztampo-
wych miejsc, jak i  obeznanych w  tutejszej 
gastronomii mieszkańców Petersburga.

Czynne codziennie w  godz. 11:00-23:00 
(w piątki i soboty do 24:00); 8 Malaya Mor-
skaya; tel.: +7 812 312 6097; eng.restaurant-go-
gol.ru

IDIOT
Restauracja, która swą nazwę zawdzięcza 
powieści Fiodora Dostojewskiego „Idiota”, 
otwarła swoje podwoje w 1997 r. i od tamte-
go czasu cieszy się popularnością.

Można tu spróbować tradycyjnych rosyj-
skich dań w  przystępnych cenach, w  tym 
ciekawych potraw wegetariańskich. Szcze-
gólnie warta polecenia jest zupa rybna 
o nazwie ukha (320 rubli/ok. 20 zł), a także 
pierożki z grzybami zwane pielemieni (390 
rubli/ok. 25 zł).

Dogodne położenie w pobliżu soboru św. 
Izaaka i Ermitażu oraz niezwykłą atmosfe-
rę dopełniają zastawione książkami półki 
i gramofony, z których sączy się nastrojowa 
muzyka. Czynią one „Idiotę” mekką dla 
miejscowych artystów i  intelektualistów. 
Nietrudno też usłyszeć tu język angielski. 

Czynne codziennie w godz. 11:00-1:00; 82 
Naberezhnaya Reki Moyki; tel.: +7 812 315 
1675; idiot-spb.com

TANDOOR
Jeśli podczas pobytu w  Petersburgu nagle 
zechce się nam dobrego curry, to nie ma po-
wodu do paniki – zawsze możemy wpaść do 
Tandoora, restauracji będącej prawdziwym 
weteranem tutejszej branży gastronomicz-
nej. Można tu znaleźć smaczne i  niedro-
gie potrawy kuchni indyjskiej, serwowane 
w bardzo eleganckich wnętrzach nieopodal 
Ermitażu.

Najciekawsze pozycje w menu to bengal-
skie curry rybne (600 rubli/ok. 40 zł) i rogan 
josh, czyli mięso pieczone w maśle (700 ru-
bli/ok. 45 zł).
Uwaga: Serwowane tu curry przystosowano 
do gustów Rosjan, którzy w większości nie 
przepadają za zbyt intensywnym smakiem 
indyjskich potraw. Dlatego warto zawczasu 
poprosić obsługę o właściwe przyprawienie 
naszego dania.

Czynne codziennie w  godz. 11:00-24:00 
(w  weekendy do 1:00); 10 Admiralteysky 
Prospect; tel.: +7 812 312 3886; tandoor-spb.ru
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Budapeszt to miasto pełne tętnią-
cych życiem całodobowych barów 
i kawiarni, gdzie możemy wybrać 
się na poranną gorącą czekoladę 

w  secesyjnej kawiarence, popołudniową 
herbatę na słonecznym tarasie albo degu-
stację najlepszych lokalnych trunków w jed-
nym z niezwykłych ruin pubów. Jedno jest 
pewne: w Budapeszcie można ugasić każde 
pragnienie. Oto kilka miejsc, które koniecz-
nie trzeba odwiedzić.

NAJLEPSZA KAWIARNIA
● Book Café W  Budapeszcie ciągle żywa 
jest środkowoeuropejska tradycja stylowych  
i nastrojowych kawiarni literackich. Zdecy-
dowanie najlepszym tego przykładem jest 

Book Café – lokal skrywający się w  słyn-
nym secesyjnym budynku domu handlo-
wego Párizsi Nagyáruház (czyli Paryskiego 
Domu Towarowego), który mieści się przy 
alei Andrássy, tutejszym odpowiedniku 
francuskich Pól Elizejskich.

Mieszkańcy często nazywają tę kafejkę 
Lotz Café na cześć artysty, który ozdobił 
jej ściany przepięknymi muralami. To zde-
cydowanie jedno z  najpopularniejszych 
miejsc na popołudniową herbatkę i – co cie-
kawe – pomimo eleganckich wnętrz ceny są 
tu całkiem przystępne. Dość powiedzieć, że  
kawałek przepysznego tortu Sachera kosz-
tuje jedynie mniej więcej 5 zł.

Czynne codziennie w  godz. 10:00-22:00; 
39 Andrassy Utca; parisi.hu

NAJLEPSZA WINIARNIA
● Bock Bisztro Węgierskie wina to prawdzi-
we dzieła sztuki i mowa tu nie tylko o sław-
nym na cały świat tokaju lub byczym winie, 
czyli egri bikavér. Równie smaczne są tutej-
sze pinot noir, sauvignon, riesling czy też 
wina z lokalnego szczepu furmint.

Na parterze gigantycznego hotelu Royal 
Corinthia (będącego inspiracją dla twórców 
filmu „Grand Budapest Hotel”) znajduje się 
Bock Bisztro – lokal należący do znamie-
nitego winiarza Józsefa Bocka, w  którego 
piwnicy przechowuje się ponad 200 od-
mian najlepszego miejscowego wina. Warto 
usiąść w  tutejszym barze, delektować się 
wybranym przez nas wybornym gatunkiem 
trunku i  raczyć wyśmienitymi lokalnymi 

Najlepsze bary  
w budapeszcie

Nasz brytyjski korespondent John Brunton odwiedza miejsca, do których  
warto wpaść na drinka w stolicy Węgier.
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wędlinami lub piklami domowej roboty.
Czynne od poniedziałku do soboty 

w godz. 12:00-24:00. 
43 Erzsebet Korut; bockbisztropest.hu

NAJLEPSZY OGRÓDEK 
● Gerloczy Café We wnętrzu XIX-wiecznej 
kamienicy nieopodal Váci Utca, najbardziej 
znanego deptaku Budapesztu, znajduje się 
Gerloczy Café. Nad pastelowym budynkiem 
góruje ogromny wiąz, którego cień pada na 
kawiarniany ogródek, a stoliki i krzesła wy-
glądają tu niczym wyjęte z  czarno-białego 
francuskiego filmu. Już od samego ranka 
kawiarnia zaczyna serwować swe słynne 
śniadanie, a  ogródek zapełnia się barwny-
mi postaciami.  

Gerloczy posiada ogromny wybór napo-
jów: od różnych gatunków herbat po trady-
cyjną węgierską pálinkę, czyli mocny alko-
hol wytwarzany ze śliwek, gruszek, jabłek 
lub – co ciekawe – z buraków.

Czynne codziennie w godz. 7:00-24:00. 
1 Gerloczy Utca; gerloczy.hu

NAJLEPSZE KOKTAJLE
● Boutiq’Bar Plac otaczający bazylikę św. Ste-
fana pełen jest modnych i dosyć głośnych 

knajpek, jednak zaledwie ulicę dalej znajduje 
się kameralny Boutiq’Bar – prawdziwy lokal 
z  klasą, uznawany za jedno z  najlepszych 
miejsc tego typu na świecie. Goście siedzą 
tu na miękkich czerwonych krzesłach przy 
nastrojowo oświetlonym barze i patrzą z nie-
dowierzaniem, jak barman zręcznie miesza 
koktajle na bazie pálinki, opowiadając o  re-
cepturach zaczerpniętych z początku XX w. 
Warto spróbować tu drinka o nazwie Puszta 
Cocktail 13, który jest intrygującą mieszanką 
słodkiego wina tokaj, morelowej pálinki i wę-
gierskiej gorzkiej wódki.

Czynne od czwartku do soboty w  godz. 
18:00-2:00. 
5 Paulay Ede Utca; boutiqbar.hu

NAJLEPSZY MINIBROWAR 
● Léhűtő Craft Beer Bar W  stolicy Węgier 
panuje moda na niszowe piwa, a  małe lo-
kalne browary specjalizują się w produkcji 
wyśmienitych ciemnych gatunków tego 
trunku. Aby spróbować marek, takich jak 
Flying Dog, Hopfanatic IPA czy też Poker-
face Pale  Ale, najlepiej udać się prosto do 
Léhűtő – nieco ekscentrycznego baru, peł-
nego starych plakatów, zwisających z sufitu 
gołych żarówek i oryginalnie wyglądających 

mebli. Dodatkowym plusem tego lokalu jest 
jego położenie nieopodal pasażu Gozsdu, 
który stanowi swoisty trójkąt bermudzki 
budapeszteńskiego życia nocnego.

Czynne codziennie w godz. 16:00-4:00. 
12 Hollo Utca;  facebook.com/lehuto.kezmuves-
sorozo

NAJLEPSZY RUIN PUB 
● Szimpla Kert Ruin puby są typowo buda-
peszteńskim zjawiskiem. Mieszczą się one 
zwykle w opustoszałych budynkach fabryk 
lub kamienic, które zyskują w  ten sposób 
drugie życie. W mieście można znaleźć po-
nad 20 takich lokali (ruinpubs.com), jednak 
prekursorem trendu i  ulubieńcem stałych 
bywalców jest Szimpla Kert – znajdujący 
się w dzielnicy żydowskiej, chaotyczny labi-
rynt pokoi i ogródków, wypełniony obraza-
mi i  meblami z  pchlego targu. Jest tu na-
wet stary trabant, pełniący funkcję stołu … 
W pubie gra muzyka na żywo, w niedzielę 
organizowane są jarmarki, a drinki kosztują 
mniej więcej 10 zł. Wizyta w  tym miejscu 
to pozycja obowiązkowa każdej nocnej wy-
cieczki po Budapeszcie!

Czynne codziennie w godz. 12:00-4:00. 
14 Kazinczy Ucta; szimpla.hu

We wnętrzu XIX-wiecznej 
kamienicy nieopodal 

Váci Utca,  znajduje się 
Gerloczy Café.  

Nad pastelowym budynkiem 
góruje ogromny wiąz, 
którego cień pada na 

kawiarniany ogródek, a stoliki 
i krzesła wyglądają tu niczym 

wyjęte z czarno-białego 
francuskiego filmu.
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Nasz korespondent Christopher DeWolf opisuje, jak decyzja o rozbudowie sieci szybkiej 
kolei miejskiej (MTR) tchnęła nowe życie w trzy najstarsze dzielnice Hongkongu. 

Droga na zachóD
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Każdego dnia w  południe w  hong-
końskiej restauracji Sun Hing 
panuje ogromny chaos. Klienci 
przepychają się do ciasno usta-

wionych stolików, między którymi zwinnie 
manewrują kelnerki, niosące talerze z  go-
rącymi pierożkami z przepiórczych jaj, cia-
stem karmelowym i klopsikami wołowymi. 
Robotnicy budowlani dzielą zgodnie stoliki 
ze studentami, a  kilku klientom – mimo 
panującego tłoku – udaje się jakimś cudem 
rozwinąć gazetę i pogrążyć w lekturze.

15 godzin później miejsce to wygląda zu-
pełnie inaczej. Restaurację zapełniają wtedy 
młodzi ludzie, wygłodniali po całonocnym 
balowaniu. Przez lata Sun Hing była sym-
bolem klasy robotniczej dzielnicy Kennedy 
Town. Mieszkańcy chętnie przychodzili tu 
na yum cha (poranną lub popołudniową 
herbatę) i przepyszne ciasteczka z kremem. 
Obecnie miejsce to jest ulubioną nocną 
metą 20-latków i dowodem na to, jak ogrom-
nemu przeobrażeniu uległa ta dzielnica 
w ostatnich latach.

Nowa liNia metra
Ponad 30 lat po uruchomieniu pierwszej li-
nii szybkiej kolei miejskiej MTR dotarła ona 
także do trzech zabytkowych dzielnic na za-
chodnim krańcu wyspy.

Przejazd dziś z Sai Ying Pun, Shek Tong 
Tsui i  Kennedy Town do centrum zajmuje 
dwa razy mniej czasu niż dotychczas, co 
skutecznie przyciągnęło do tych dzielnic 
nowych mieszkańców i przedsiębiorców.

Trzeba przyznać, że na MTR trzeba było 
tu czekać wyjątkowo długo. Na szczęście 
kilka lat temu w rządowym projekcie rewi-
talizacji zabudowy miejskiej przewidziano 
powstanie nowych stacji na tym obszarze, 
co przyczyniło się do znacznego podniesie-
nia jego statusu.

W  Sai Ying Pun, dzielnicy wieżowców 
mieszkalnych i  starych kamienic, otwarcie 
luksusowego kompleksu apartamentowców 
Island Crest oraz schodów ruchomych na 
Centre Street sprawiło, że pojawiło się tu 
wiele nowych dużych firm.

Punktem centralnym tej transformacji 
jest High Street – wąska boczna uliczka, 
którą upodobały sobie restauracje. 

restauracje jak w Paryżu 
Jedną z  pierwszych była Metropolitain, bi-
stro o  wystroju inspirowanym paryskim 
metrem. W  jej menu, stworzonym przez 
szefa kuchni Franka Lebieza, znajdziemy 
głównie francuskie klasyki, takie jak pie-
czona kaczka czy też tatar z  łososia. Mniej 
więcej co trzeci klient mówi tu w  języku 
Moliera, co jest także dowodem na wzrost 
liczby francuskich ekspatriantów w okolicy. 

Czynsze w  Sai Ying Pun są nadal dość 
niewysokie w porównaniu do bardziej zna-
nych dzielnic restauracyjnych, takich jak 
choćby Soho. Nie brakuje tu także oryginal-
nych pomysłów.

Na Third Street, tuż obok rozłożystych 
figowców w  Parku Króla Jerzego V, bracia 
bliźniacy Josh i  Caleb NG otworzyli bar 

z koktajlami i naleśnikarnię o nazwie Stack. 
W dzień lokal oferuje bogaty wybór słodkich 
naleśników, natomiast w menu na wieczór 
znajdują się pikantne gryczane naleśniki 
z  takimi dodatkami, jak przepiórcze jaja 
i  guacamole, a  także koktajle bazujące na 
lokalnych trunkach.

Z kolei znajdująca się na drugim krańcu 
dzielnicy ulica Fuk Sau Lane to raj dla miło-
śników organicznej żywności, serwowanej 
tu przez restauracje Locofama i Grassroots 
Pantry oraz wegetariański bar Prune, w któ-
rym organizowane są warsztaty gotowania.

– Przenieśliśmy się tu trzy lata temu ze 
względu na niski czynsz, a  zaoszczędzone 
pieniądze wydajemy teraz na podniesienie 
jakości potraw i szkolenie personelu – mówi 
Peggy Chan, szefowa kuchni i właścicielka 
Grassroots Pantry i Prune.  

Niski czynsz zwabił tu również hiszpań-
skiego imigranta Juana Martineza Grego-
ria. W  ubiegłym roku w  piwnicy, w  której 
niegdyś znajdował się klub tenisa stołowe-
go, Gregorio otworzył bar o  nazwie Ping 
Pong Gintoneria. Warto tu zajrzeć, by po-
delektować się wybornym hiszpańskim dżi-
nem podawanym z  takimi dodatkami, jak 
rozmaryn, tymianek czy oliwki Arbequina.

liNia Na kamPus
Kilka przecznic na zachód od Ping Pong 
Gintonerii znajduje się nowa stacja kolei 
MTR, która obsługuje położony na wzgórzu 
Uniwersytet Hongkongu oraz leżącą poni-
żej dzielnicę Shek Tong Tsui.

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
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Otwarcie luksusowego kompleksu apartamentowców Island Crest oraz schodów  
ruchomych na Centre Street sprawiło, że w Sai Ying Pun pojawiło się wiele nowych dużych firm.
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Poniżej uniwersytetu rozciąga się dzielnica Shek Tong Tsui, która jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku 
była dystryktem czerwonych latarni, a obecnie jest niczym niewyróżniającą się mieszkalną enklawą.
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Dzięki dwóm wyjściom ze stacji, które 
prowadzą bezpośrednio na kampus, można 
teraz tu dotrzeć wyjątkowo szybko. Warto 
poświęcić trochę czasu i zwiedzić zabytko-
wy budynek główny uczelni, ogrody Sun Yat 
Sen oraz Run Run Shaw Heritage House – 
budynek z  1926 r., przypominający angiel-
ską wiejską chatkę.

Poniżej uniwersytetu rozciąga się dziel-
nica Shek Tong Tsui, która jeszcze w latach 
30. ubiegłego wieku była popularnym dys-
tryktem czerwonych latarni, a  obecnie jest 
niczym niewyróżniającą się mieszkalną en-
klawą. Jednak nawet i tutaj zachodzą bardzo 
widoczne zmiany. W ubiegłym roku otwar-
to tutaj ośrodek konferencyjno-imprezowy 
Time and Space, a  także klub nocny XXX 
Gallery.

szybciej Na keNNedy towN
Nieco dalej na zachód znajduje się ostatnia 
z nowych stacji MTR, położona w Kennedy 
Town – prawdopodobnie najmodniejszej 
obecnie dzielnicy Hongkongu. Swoją po-
pularność zyskała przede wszystkim dzię-
ki rozbudowie sprzed kilku lat, w  ramach 
której powstało tu kilka luksusowych apar-
tamentowców. Na Davis Street pojawiły się 
wtedy pierwsze zachodnie bary i  restaura-
cje, które obecnie opanowały praktycznie 
każdy zakątek dzielnicy.

Wśród nich przoduje restauracja Chino, 
której właścicielem jest Erik Idos, były 
szef kuchni w hongkońskim oddziale sie-
ci Nobu. Urodzony w Los Angeles Idos po-
łączył w  Chino swoją tęsknotę z  dzieciń-
stwa za taco sprzedawanym z  furgonetek 
z  doświadczeniem wyniesionym z  japoń-
skich restauracji, tworząc potrawy hybry-
dy, takie jak zupa dashi z tortillą i papryką 
chipotle.

Chino mieści się w stylowo odrestaurowa-
nym budynku z  lat 60. i od czasu otwarcia 
w ubiegłym roku zbiera entuzjastyczne re-
cenzje. 

– Serwujemy po prostu dobre jedzenie 
w przyjaznych wnętrzach – wyjaśnia Idos.

Wyjątkowa atmosfera dzielnicy zwabiła 
także Matta Abergela i  Lindsay Jang, zało-
życieli popularnej w Hongkongu restauracji 
Yardbird, którzy w ubiegłym roku otworzyli 
w Kennedy Town delikatesy o nazwie Sun-
day’s Grocery. Można u nich kupić kanapki 
domowej roboty oraz wino prosto z beczki, 
a także wyborną tequilę i japońską whisky.

Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy 
w starej knajpce pokroju Sun Hing, czy też 
w  nowoczesnym barze takim jak Cofftea 
Shop, trzeba przyznać, że swojską atmosfe-
rę Kennedy Town da się wyczuć na każdym 
kroku. Na tarasach ponad ulicą Rock Hill 
Street nadal gromadzą się wierni, pragnący 

w 130-letniej świątyni oddać cześć Lo Pano-
wi – patronowi budowlańców.

Tymczasem zmiany nadchodzą bardzo 
szybko. 

– Odkąd otwarto tu stację MTR, mamy 
dużo większy ruch – mówi Herbert Lau, 
właściciel Cofftea Shop.

Erik Idos uważa, że za rok dzielnica ta 
zmieni się nie do poznania. 

– Wkrótce będą tu tysiące restauracji i za-
pewne wiele z  nich postawi na model po-
dobny do naszego, czyli połączenie skrom-
nego wystroju z najwyższą jakością potraw. 
Mam nadzieję, że zacząłem tu swego rodza-
ju rewolucję – mówi z dumą.

wszyscy Na PokŁad
Przedłużenie linii West Island jest pierw-
szym z  serii projektów, mających na celu 
rozbudowę sieci MTR.

W przyszłym roku zostanie uruchomiona 
linia South Island, która połączy dzielnice 
po południowej stronie wyspy z  centrum 
miasta.

Również w  przyszłym roku linia Kwun 
Tong powiększy się o nowe stacje Ho Man 
Tin i Whampoa. W 2018 r. linia Ma On Shan 
zostanie przedłużona na południe przez 
Kowloon City aż do To Kwa Wan, a na rok 
2020 planowane jest uruchomienie nowej 
stacji Admiralty linii East Rail. 

Nieco dalej na zachód znajduje się ostatnia z nowych stacji MTR, położona w Kennedy Town  
– prawdopodobnie najmodniejszej obecnie dzielnicy Hongkongu. 
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STACJA SAI YING PUN
● Stack Naleśniki i koktajle serwowane w przyjemnej 
sali oświetlonej neonami. 
1 Third Street; tel. +852 2549 9787; stackconcepts.com
● Metropolitain Smaczne francuskie dania bistro i ser-
deczna atmosfera.
46 High Street; tel. +852 6271 6102; french-creations.com
● Above Second Znana galeria współczesnej sztuki 
ulicznej, prezentująca dzieła artystów zarówno z kraju, 
jak i z zagranicy.
9 First Street; tel. +852 6330 7759; blog.above-second.com
● Craft Brew and Co Lokalne i importowane piwa pro-
sto z beczki.
Shop 5, 26-38 High Street; tel. +852 2885 0821; 
craftbrew.com.hk
● Grassroots Pantry Wino organiczne, piwo z własne-
go browaru i zdrowe dania wegetariańskie. 12 Fuk Sau 
Lane; tel. +852 2873 3353; grassrootspantry.com
● Ping Pong Ginoteria Hiszpański dżin serwowany 
w stylowej atmosferze.
129 Second Street; tel. +852 9158 1584; pingpong129.com
● Beans & Dough
Trzypiętrowa knajpka, oferująca włoską kawę i świeżą 
pizzę. 
2A Second Street; tel. +852 2540 2833
STACJA HKU
● Hong Kong University Press Bogaty wybór książek 
sprzedawanych w uroczym wiejskim domku. 
Run Run Shaw Heritage House, University of Hong 
Kong; hkupress.org
● XXX Gallery Muzyka alternatywna, pokazy filmów, 
a co weekend koncerty na żywo. 
B/F, 353-363 Des Voeux Road West; xxxgallery.hk
● Time and Space Imprezy zorganizowane i butik z ze-
garkami. Shop 5, 6-20 Po Tuck Street; tel. +852 2858 
0225; timeandspace.hk
STACJA KENNEDY TOWN
● Chino Kuchnia japońsko-meksykańska i pyszne koktaj-
le serwowane w zacisznej atmosferze.
1B-1C New Praya; tel. +852 2606 0588; chinohk.com
● Kinsale Współczesna kuchnia irlandzka w restauracji 
położonej na nabrzeżu. Shop 2, 2-5 New Praya; tel. 
+852 2796 6004; kinsale.com.hk
● Fish and Chick Ryby z frytkami, kurczak pieczony 
i widok na port. 
Shop 6, 25 New Praya; tel. +852 2974 0088
● Oonami Jedna z pierwszych knajpek w Kennedy 
Town. Pyszne sashimi, udon, gyoza i inne klasyki kuchni 
japońskiej.
39A Cadogan Street; tel. +852 2817 6626
● Sunday’s Grocery Kanapki w stylu japońskim, przy-
prawy, wino, piwo i inne alkohole. 66-68 Catchick Street; 
tel. +852 2628 6001; sundaysgrocery.com
● Tivo Jasna i przestronna knajpka z widokiem na park, 
oferująca dania będące połączeniem tradycji kuchni 
Wschodu i Zachodu. 
33 Praya; tel. +852 2543 1238; tivo.com.hk

CIEKAWE MIEJSCA 

Na trasie
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Model przyjazny 
kierowcy

Nowy Ford Mondeo zapewnia wysoki komfort 
jazdy dzięki zaawansowanym technologiom, 
innowacyjnemu zawieszeniu oraz doskonale 

wyciszonemu nadwoziu.
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Ford Mondeo debiutuje w Europie 
z wielokonturowymi fotelami wy-

posażonymi w unikatową funkcję aktywnego 
masażu Active Motion, oferując dodatkowo 
nowe, zintegrowane zawieszenie wielowa-
haczowe z tyłu, które zwiększa komfort jaz-
dy i obniża hałas w kabinie. Został również 
wyposażony w zaawansowany system komu-
nikacji SYNC 2 z  ośmiocalowym ekranem 
dotykowym, pozwalającym kierowcy stero-
wać ustawieniami telefonu, systemu rozryw-
kowego, klimatyzacji i nawigacji satelitarnej. 
Technologia Active Park Assist z  układem 
Perpendicular Parking oraz pierwsze w Eu-
ropie adaptacyjne reflektory LED firmy Ford 
potęgują wrażenia z jazdy.

Wygodne fotele
Opracowane przez Forda wielokonturowe 
fotele z  funkcją aktywnego masażu Active 
Motion zostały zaprojektowane tak, by ogra-
niczyć zmęczenie mięśni osób siedzących 
z przodu, szczególnie podczas długich po-
dróży. Fotele, regulowane w 10 kierunkach, 

adaptacyjnych Adaptive Front Lighting Sys-
tem dostosowuje kąt padania oraz natężenie 
wiązki światła z reflektorów do warunków 
panujących na drodze. System wybiera jed-
no z  siedmiu ustawień, w  zależności od 
prędkości jazdy, warunków atmosferycz-
nych, kąta skrętu kierownicy, odległości 
do auta jadącego z  przodu oraz działania 
przednich wycieraczek.

Nowy Ford Mondeo pomaga również 
kierowcom podczas parkowania. Zaawan-
sowana technologia Active Park Assist 
z układem Perpendicular Parking wykrywa 
odpowiednie miejsce postojowe i  pozwala 
zaparkować pojazd równolegle lub prostopa-
dle pomiędzy innymi autami bez koniecz-
ności dotykania kierownicy.

SteroWanie 
za pomocą komend 
Instalowany w  Fordzie system komuni-
kacji SYNC 2 z  ośmiocalowym ekranem 
dotykowym pozwala kierowcom sterować 
najważniejszymi funkcjami pokładowymi 

Instalowany w Fordzie Mondeo system komunikacji SYNC 2 pozwala kierowcom sterować  
najważniejszymi funkcjami pokładowymi za pomocą prostych, naturalnych komend głosowych.

zostały wyposażone w  układ podgrzewa-
nia i wentylacji, a ponadto wykorzystują 11 
specjalnych poduszek, które zapewniają 
dyskretny masaż ud, pośladków i  okolicy 
lędźwiowej.

Zespół, w  którego składzie znalazło się 
dwóch lekarzy, opracował wielokonturowe 
fotele z  wykorzystaniem zaawansowanych 
technik, aby uzyskać optymalną wydajność. 
Eksperci zastosowali m.in. system odwzo-
rowywania nacisku, ultradźwiękowe moni-
torowanie postawy w celu zbadania ruchów 
kręgosłupa siedzącego w  fotelu pasażera 
oraz elektromiografię do mierzenia nie-
wielkich impulsów elektrycznych, wytwa-
rzanych podczas ruchu mięśni.

ośWietlenie drogi 
Nowy Mondeo jest jednym z  pierwszych 
modeli Forda w  Europie, w  którym zasto-
sowano adaptacyjne reflektory LED. Ta 
zaawansowana technologia łączy w pełni 
LED-owe reflektory o cechach światła zbli-
żonych do dziennego.  System reflektorów 
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za pomocą prostych, naturalnych komend 
głosowych (niestety obsługa w  języku pol-
skim nie jest jeszcze dostępna). Doskonałą 
łączność zapewnia interface Bluetooth oraz 
wejścia USB i SD.

Wystarczy nacisnąć przycisk odpowie-
dzialny za komendy głosowe i  powiedzieć 
na przykład: „I’m hungry”, a  system wy-
świetli listę pobliskich restauracji. Można 
też skorzystać z  przewodnika Michelina 
i  wybrać odpowiednie miejsce do spożycia 
posiłku. Wówczas SYNC 2 zainicjuje telefo-
niczne połączenie z  restauracją, aby użyt-
kownik mógł zarezerwować stolik, a  na-
stępnie wyświetli wskazówki nawigacyjne 
prowadzące do celu.

Wprowadzanie adresu docelowego w na-
wigacji satelitarnej jest teraz bardzo proste. 
Zamiast wypowiadać adres etapami, można 
od razu wyrecytować cały. Po podłączeniu 
odtwarzacza MP3 można odsłuchać wy-
brany utwór, prosząc system SYNC 2 o od-
tworzenie muzyki konkretnego artysty lub 
pliku. W przypadku kompatybilnych odtwa-
rzaczy na pokładowym ekranie wyświetlają 
się też okładki albumów.

noWe podWozie 
Nowy Mondeo jest pierwszym modelem 
zbudowanym na opracowanej przez Forda 
globalnej platformie segmentu C/D. Samo-
chód otrzymał również nowe, niezależne 
zintegrowane zawieszenie wielowahaczowe 
z tyłu, które zapewnia większy komfort jaz-
dy i większą dynamikę.

Nowe zawieszenie oferuje większy kom-
fort jazdy, przy czym jest na tyle sztywne, aby 
zapewnić bardziej precyzyjne prowadzenie 
i  wyższą dynamikę. Układ umożliwia rów-
nież ruchy koła do tyłu podczas przejazdu po 
wyboistej nawierzchni. Dzięki temu zawie-
szenie lepiej tłumi nierówności, zapewniając 
płynną jazdę i  wysoki komfort akustyczny. 
W  wersjach kombi oferowane jest samopo-
ziomujące się zawieszenie tylne, które po-
zwala utrzymać optymalny prześwit.

Ograniczenie hałasów pochodzących 
z  nawierzchni o  3 decybele z  tyłu i  2 de-
cybele z  przodu to zasługa zastosowania 
niezależnego zintegrowanego zawieszenia 
wielowahaczowego z tyłu oraz dodatkowych 
materiałów wygłuszających w  osłonach 
podwozia, nadkolach oraz przednich i  tyl-
nych drzwiach. Co więcej, liczba otworów 
w  karoserii auta została zmniejszona, aby 
zminimalizować przenikanie do wnętrza 
niepożądanych odgłosów.

Adam Popławski
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Czas na wakaCje

DS-2 Chronograph

Sportowy charakter

Dobrze znany model Certina DS-2 przechodzi 
błyskotliwą transformację. Sportowego cha-
rakteru dodają mu elementy z syntetycznego 
materiału w kolorze zielonym lub czerwonym. 
Jaskrawa barwa okala stalowy pierścień lunety 
zegarka i wieńczy jego koronkę. Barwne akcenty 
doskonale kontrastują z czarną powłoką PVD ko-
perty, wskazówkami o zróżnicowanym odcieniu 
oraz paskiem z odlewanej gumy z dopasowany-
mi kolorystycznie przeszyciami.

Najnowsza wersja polega na tym samym 
szwajcarskim mechanizmie kwarcowym pro-
dukcji ETA – Precidrive™, z którego korzystały 
wcześniejsze linie modelu. Niezawodny kaliber 
pracuje w kopercie ze szczotkowanej i polerowa-
nej stali szlachetnej z czarną powłoką PVD, wy-
posażonej w sportowy stalowy pierścień lunety 
ze skalą tachymetru, wykończony syntetycznym 
materiałem w zielonym lub czerwonym (w za-
leżności od modelu) odcieniu Certina. 

Jest wodoszczelny do 100 metrów. O ponad-
przeciętnej wytrzymałości zegarka przypomina 
sylwetka żółwia wygrawerowana na deklu. To hi-
storyczny symbol niezawodności.  Sugerowana 
cena detaliczna: 3190 zł 

DS FirSt LaDy CeramiC 
Chrono

Trendy i elegancja

DS poDium Big Size  
Chronograph – WrC 

Czas na wyprzedzanie

Tarcza o strukturze włókna węglowego i ekstre-
malna precyzja sprawiają, że limitowana edycja 
tego modelu jest gotowa do rajdowej rywalizacji. 
Certina świętuje nią trzeci rok partnerskiej relacji 
z WRC. Dynamiczny wygląd, 44-milimetrowa 
koperta, solidny pierścień lunety, gumowy pasek 
z oznaczeniami dwóch organizacji i sportowe 
detale wzornictwa w oficjalnym odcieniu zieleni. 

Budząca respekt koperta ze szczotkowanej 
stali, polerowany pierścień lunety ze skalą 
tachymetru, koronka i przyciski oraz tarcza o 
strukturze włókien węglowych to silny przekaz, 
który potwierdzają dwa słowa na cyferblacie: 
Limited Edition. Powstanie tylko 5 tys. sztuk tego 
wyjątkowego przedmiotu. Dzięki mechanizmowi 
Precidrive™, pracującemu wewnątrz koperty, 
oferuje wspaniały poziom precyzji: +/- 10 sekund 
na rok. Pod szafirowym szkłem z obustronną 
powłoką antyrefleksyjną kryje się tarcza inspi-
rowana deskami rozdzielczymi rajdowych sa-
mochodów – odczyty jej wskazań są intuicyjne 
i pomogą w szybszym podejmowaniu decyzji 
współczesnym kierowcom rajdowym.  
Sugerowana cena detaliczna: 3490 zł

Nowy DS First Lady Ceramic to połączenie 
sportowego stylu i eleganckich elementów 
wzornictwa z dokładnością zaawansowanego 
mechanizmu chronografu ETA PrecidriveTM. 
Finezyjnie rzeźbiony ceramiczny pierścień lunety 
i dyskretna tarcza ozdobiona roślinnym wzorem 
doskonale się uzupełniają. Wyposażony w gu-
mowy pasek zegarek w bieli lub czerni, intensyw-
nie kontrastującej z elementami pokrytymi PVD 
w odcieniu różowego złota. 

Elegancki i jednocześnie sportowy. Jego 38-mi-
limetrową kopertę ze szczotkowanej stali, z pole-
rowanymi uszami i pierścieniem lunety wieńczy 
ząbkowany element z białej (lub czarnej) ceramiki. 
Wzornictwo zegarka uzupełniają polerowane 
przyciski, koronka z ceramicznym wykończeniem 
oraz historyczne logo z żółwiem Certina. Pod sza-
firowym szkłem z obustronną powłoką antyreflek-
syjną kryje się inteligentnie skomponowana tarcza 
z trzema subtarczami i elementami w odcieniu 
różowego złota kontrastującymi z białym (lub 
czarnym) tłem. Wodoszczelny do 100 metrów, 
wyposażony w system DS (Double Security).   
Sugerowana cena detaliczna: 3090 zł

Z dużej oferty zegarków na rynku przetestowaliśmy właśnie trzy modele Certina. 
Każdy z nich ma inne parametry, inny styl i różne właściwości. Łączy je natomiast 
niezawodność, precyzja i dopracowanie każdego szczegółu. Polecamy na wakacje!
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„iMagazine” to jedyny 
na polskim rynku 

magazyn poświęcony 
komputerom, 

technologii oraz 
środowisku 

związanemu z Apple, 
ale niezależny od firmy 

Steve’a Jobsa.

aplikaCje na lotnisku  
i w samoloCie

Karta pokładowa w  te-
lefonie, telefon jako 
przewodnik po wiel-
kim lotnisku, porad-

nik pokazujący najwygodniejsze 
siedzenia w samolocie – oto ko-
lejna porcja aplikacji mobilnych, 
które rekomendują redaktorzy 
miesięcznika „iMagazine”. Tym 
razem to, co może się wam przy-
dać na lotnisku i w samolocie. 

paSSBook
Obowiązkową aplika-
cją, a w zasadzie częścią 
systemu mobilnego 

iOS na iphone’ach, jest Passbo-
ok. Genialna koncepcja – prosta 
i funkcjonalna. W jednym miej-
scu zbierane są wszelkie kupony 
zniżkowe, karty lojalnościowe 
i  przede wszystkim boarding 
passy. Passbook ma otwarty API, 
dzięki czemu wszyscy producen-
ci oprogramowania mogą z auto-
matu dodawać tutaj dokumenty 
generowane przez ich usługi. 
Mając boarding pass w  Passbo-
oku, wystarczy, że przyłożymy 
go do czytnika i  od razu prze-
chodzimy kontrolę. Bez potrzeby 
drukowania, noszenia dodatko-
wych dokumentów. Co więcej, 
Passbook, potrafi automatycznie 

wyświetlać wprost na zabloko-
wanym ekranie dokumentu, 
gdy znajdujemy się w określonej 
lokalizacji (boarding passy, gdy 
jesteśmy na lotnisku, kupony 
zniżkowe, gdy jesteśmy w  oko-
licy sklepu, którego dotyczą). 
Niestety nie ma podobnego roz-
wiązania na inne platformy mo-
bilne, a szkoda.

Seatguru
To jest obowiązkowy 
program dla każdego 
podróżującego. Dzię-

ki niemu będziecie wiedzieli, 
które miejsca wybierać, a  które 
omijać podczas check-inu. Apli-
kacja zawiera bazę ponad 700 
planów samolotów z ponad 100 
linii lotniczych. Plany zawierają 
dokładne opisy miejsc, czy są 
wygodne, czy nie, ich zdjęcia 
itd. SeatGuru dodatkowo umoż-
liwia wyszukiwanie dogodnych 
połączeń.

miLeS & more
Jeśli często podróżuje-
cie, zapewne zbieracie 
mile. Jednym z  naj-

popularniejszych w  Polsce jest 
Miles & More. Miles & More 
jest systemem lojalnościowym 

konsorcjum Star Alliance – czy-
li znajdziecie tutaj takie linie 
lotnicze, jak Lufthansa, LOT, 
SWISS, SAS, Tap – w  sumie 
13 europejskich linii lotniczych 
i ponad drugie tyle światowych. 
Aplikacja daje dostęp i  wgląd 
do waszego konta, ale także sta-
nowi zbiór przydatnych porad 
dla podróżnych. Możecie sobie 
kalkulować, ile mil zarobicie na 
konkretnych lotach, a także kon-
taktować się z innymi uczestni-
kami programu i  wymieniać 
poglądy.

airport mapS
Dobra aplikacja dla 
tych, którzy często ko-
rzystają z  transferów 
w  trakcie podróży. 
W  jej bazie zgroma-

dzonych zostało prawie sto pla-
nów największych i  najpopu-
larniejszych lotnisk na świecie 
– wśród nich także warszawskie 
lotnisko. Użytkownik może 
w  łatwy sposób odnaleźć istot-
ne miejsca w   terminalu – np. 
punkty odpraw, odbioru baga-
żu, restauracje i  sklepy. Żeby 
korzystać z usługi lokalizacji na 
lotnisku, nie potrzebujemy za-
sięgu Wi-Fi ani GPS.

R e k o m e n d a c j e  „ i M a g a z i n e ”  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r
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Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan zwiedziła stolicę 
Danii, gdzie miała okazję spróbować wyśmienitych trunków  
i odkryła anarchistyczną osadę położoną w samym centrum miasta.

godziny w... 
kopenhadze4

Oddzielona od Szwecji wąską cieśniną Øresund Kopenhaga to miasto 
położone na wyspach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych.

MUZEUM NARODOWE
Kopenhaga, niegdyś mała osada wikingów, 
jest dziś domem dla ponad 1,2 mln miesz-
kańców i  prawdziwą skarbnicą wiedzy dla 
osób pragnących zgłębić historię Danii. Aby 
lepiej poznać korzenie tego niezwykłego 
miasta, najlepiej rozpocząć spacer od wizy-
ty w Muzeum Narodowym, położonym nie-
opodal słynnych ogrodów Tivoli. Znajduje 
się tu wiele ciekawych wystaw, ale najbar-
dziej godna uwagi jest ekspozycja historycz-
na, prezentująca skarby i uzbrojenie wikin-
gów, a  także doskonale zachowane ludzkie 
szczątki z tamtego okresu. Niektóre z nich 
posiadają niemal pełne uzębienie, a nawet 
– biżuterię!

Warto również zwrócić uwagę na impo-
nującą kolekcję ogromnych nordyckich lur 
– instrumentów dętych używanych w epoce 
brązu, a także na pochodzący z 350 r. p.n.e. 
zbiór warkoczy, które odcinano kobietom 
i składano w ofierze bogom.

Wzrok zwiedzających przyciąga także 
wielki srebrny kocioł z  Gundestrup, odna-
leziony ponad 120 lat temu na jutlandzkich 
bagnach i wykonany prawdopodobnie około 
150 r. p.n.e. Co ciekawe, wyryte na nim ry-
sunki przedstawiają egzotyczne zwierzęta, 
które wówczas były przecież nieznane w tej 
części świata.

Czynne od wtorku do niedzieli w  godz. 
10:00-17:00; wstęp wolny; Ny Vestergade 10; 
en.natmus.dk

STREET FOOD NA PAPIRØEN
Oddzielona od Szwecji jedynie wąską cie-
śniną Øresund Kopenhaga to miasto po-
łożone na wyspach, zarówno naturalnych, 
jak i  sztucznych, które zostały połączone 
ze sobą siecią mostów. Jednym z  nich, 
o nazwie Knippelsbro, można dostać się do 
Christianshavn – zacisznej okolicy, gdzie 
architektura przybiera formę ceglanych ka-
mienic i urokliwych brukowanych uliczek, 
a na wodach malowniczych kanałów cumu-
ją niezliczone łódki. 

Spacer na Papirøen zajmuje stąd co naj-
mniej 20 minut, ale jeśli poczujemy ssanie 
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w żołądku, nie ma powodu do paniki. Wy-
starczy wypatrywać drogowskazów prowa-
dzących do Copenhagen Street Food, czyli 
targowiska z  ulicznym jedzeniem, które 
mieści się w  dwóch  budynkach po byłych 
magazynach położonych vis-à-vis teatru 
Royal Danish Playhouse.

W  środku znajdziemy dziesiątki straga-
nów i przyczep, serwujących smaki niemal  
z całego świata – od tureckiej szałarmy i ko-
lumbijskich wegeburgerów po chrupiącą 
kaczkę po chińsku i  meksykańskie tacos 
(ceny wahają się od 27 do 45 zł).

W  budynkach mieszczą się także bary 
oraz kawiarnie, a wieczorami można się tu 
zabawić przy muzyce lub zagrać w bingo – 
czasami w rozgrywkach bierze udział nawet 
300 osób! 

Czynne: wiosną i  latem codziennie 
w godz. 12:00-24:00 (po północy otwarte są 
bary); magazyn nr 7/8, Trangravsvej 14; co-
penhagenstreetfood.dk/en

CHRISTIANIA
Po krótkim, 10-minutowym spacerze 
z Papirøen dotrzemy do słynnego anarchi-
stycznego zakątka Kopenhagi – Wolnego 
Miasta Christianii. Ta hipisowska enklawa 
została założona na początku lat 70. XX w. 
przez squatterów, czyli dzikich lokatorów, 
i  z  biegiem lat przekształciła się w  auto-
nomiczną dzielnicę, zamieszkaną przez 
niemal tysiąc osób, dla których domem są 
rozrzucone po okolicy drewniane chatki. 
Ponieważ w Christianii nie istnieje pojęcie fo
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prywatnej własności, chętni muszą składać 
podania o  przyznanie im  lokum, a  samo-
chody funkcjonują jako dobro publiczne. 
Granic dzielnicy nie da się przegapić – bu-
dynki i ściany pokrywają tu barwne graffiti 
i murale. Zwiedzać miasteczko może każdy, 
a atrakcji jest wiele: kawiarnie, sklepy z ak-
cesoriami dla palaczy i  odzieżą indyjską, 
galerie sztuki, studia ceramiki, a  nawet 
prowadzona przez kobiety kuźnia, w której 
wykonuje się rustykalne artykuły gospodar-
stwa domowego.

Najbardziej zaskakującym elementem 
Christianii jest jednak Pusher Street, zwa-
na też dzielnicą zielonych latarni, gdzie 
w zakamuflowanych budkach skrywają się 
handlarze marihuaną. Nie mogą oni narze-
kać na brak klientów – odwiedzający kupują 
spore ilości towaru, po czym skręcają grube 
dżointy, które popalają, spacerując po oko-
licy. Warto pamiętać, że handel marihuaną 
jest tolerowany jedynie w tej części Kopen-
hagi, a twarde narkotyki są tam całkowicie 
zabronione; christiania.org

SKJOLD BURNE VINHANDEL
Kierując się ku Kongens Nytorv, po kilku 
minutach dotrzemy do największego skle-
pu marki Skjold Burne – najstarszej w Da-
nii sieci sklepów monopolowych, powstałej 
w 1928 r. Warto tu zajrzeć, by zaopatrzyć się 
w  specjał – trunek Akvavit. Jest to 40-pro-
centowy alkohol o jasnej bądź złotawej bar-
wie (w zależności od miejsca leżakowania), 
wytwarzany z  ziemniaków i  posiadający 

osobliwy, ziołowy aromat. Najlepiej smaku-
je lekko schłodzony.

Życzliwi pracownicy sklepu Skjold Bur-
ne chętnie pomagają klientom w  dokona-
niu jak najlepszego zakupu, ale ja polecam 
szczególnie odmianę tego trunku – Ekvator 
Akvavit, która dojrzewa w  dębowych becz-
kach przechowywanych na pokładzie kon-
tenerowca MSC Susanna, kursującego mię-
dzy Kopenhagą a Cape Town.

Czynne w godz. 10:00-18:00 (w piątki do 
19:00, w  soboty do 16:00), w  niedziele nie-
czynne; Ostergade 1; skjold-burne.dk

BALTHAZAR
Otwarty w 2012 r. Balthazar to pierwszy i je-
dyny bar szampański w mieście, połączony 
sekretnym przejściem z  sąsiadującym pię-
ciogwiazdkowym hotelem D’Angleterre.

Ten elegancki lokal to popularne miejsce 
wieczornych spotkań przy drinku w nastro-
jowej atmosferze. Jednak główną atrakcją 
Balthazara jest ogromna szklana gablota 
wypełniona najlepszymi rocznikami słyn-
nego szampana Dom Pérignon.

Można spróbować tu ponad 160 gatun-
ków tego szlachetnego trunku, od Krug po 
Cristal – lepiej więc przygotować portfel na 
spore wydatki... Nawet jeśli nie mamy zbyt 
dużo czasu, to i  tak warto wpaść tu choć-
by na jedną lampkę doskonałego szampana 
w cenie od 135 do 380 koron (70-210 zł).

Czynne od środy do soboty w godz. 16:00-
2:00; Ny Ostergade 6; balthazarcph.dk/en; visit-
copenhagen.com
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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

Zmiana planów i biletu Inna cena każdego dnia
Mam zarezerwowany hotel w Berlinie na dwa tygodnie. Ponie-
waż często się tam zatrzymuję, poprosiłem o zniżkę. Hotel dał 
różne ceny, prawie za każdy dzień płacę inaczej. Dlaczego nie 
mogłem dostać jednej ceny na cały pobyt? Mam problem z roz-
biciem faktury, bo za pierwszy tydzień pobytu płaci moja firma, 
za drugi – kontrahent.

Bogdan

Panie Bogdanie
Każdy hotel bardzo indywidualnie ustala stawki na przedłużone 
pobyty. Najczęściej wymagany jest nieprzerwany pobyt powyżej 
30 dni w danym hotelu, by można było uzyskać indywidualną 
zniżkę. Takie zasady stosuje Pana hotel w Berlinie. 

Sieci hotelowe, podobnie jak linie lotnicze, korzystają z dyna-
micznego systemu zarządzania cenami. W zależności od sezo-
nu oraz wypełnienia hotelu (planowanego lub rzeczywistego) 
proponowane są różne stawki. Z reguły niższe ceny w typowo 
korporacyjnych sieciach możemy uzyskać w  weekendy oraz 
w czasie wakacji, gdy ruch biznesowy jest mniejszy. Z kolei dni 
powszednie oraz okres konferencji i targów oznaczają podwyż-
szenie stawek. Długie pobyty nie zawsze muszą być dla hotelu 
opłacalne. Często okazuje się, że bardziej opłaca się sprzedać 
kilka nocy według wyższych stawek, niż blokować pokój na 
dłuższy czas i uzyskać niższy wpływ.

Pana rezerwacja jest wyceniona według stawki korporacyjnej 
od poniedziałku do piątku. Od piątku do poniedziałku zapropo-
nowano znacznie obniżoną stawkę weekendową. Stąd pozorne 
dysproporcje w cenach. Dodatkowo, z uwagi na stałą współpra-
cę z Pana firmą, hotel dołączył bezpłatne śniadania na cały po-
byt oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. To jest istotna 
wartość dodana. 

Nie zawsze jest możliwe wystawienie dwóch odrębnych fak-
tur przez dany hotel. Jest to uzależnione od możliwości syste-
mów rezerwacyjnych i księgowych. Jeśli zależy Panu na dwóch 
odrębnych fakturach – bezpieczniej jest założyć dwie osobne 
rezerwacje. Wtedy jednak istnieje ryzyko, że będzie Pan zmu-
szony do zmiany pokoju w trakcie pobytu.

Kupiłam bilet dla szefa do Los Angeles i powrót z Vancouver. 
Dostałam promocyjną cenę w Klasie Biznes za niecałe 4 tys. dol. 
Bilet jest bezzwrotny i bez prawa zmian, o czym wiedziałam, ro-
biąc rezerwację. Teraz szef będzie inaczej leciał. Chce wykorzystać 
sam powrót i wrócić z Vancouver do Warszawy. Nasza agencja 
informuje, że nie można wykorzystać tylko odcinka powrotnego 
i że cały bilet przepadnie, jeśli nie zostanie wykorzystana pierw-
sza część rejsu. Trzeba kupić nowy bilet w jedną stronę. Dlaczego 
agencja robi nam takie trudności ze zmianą?

Ewelina

Pani Ewelino
Bardzo często powracają pytania dotyczące wykorzystania czę-
ści trasy wskazanej w  bilecie. Plany biznesowe zmieniają się 
dosyć często i  pociągają za sobą konieczność zmiany biletów. 
Jest to oczywiste. Każda zmiana biletu jest uzależniona od prze-
pisów ogólnych (wykorzystanie poszczególnych odcinków bile-
tu zgodnie z kolejnością wystawienia, rekalkulacja trasy) oraz 
przepisów szczegółowych (opłaty za zmianę związane ściśle 
z warunkami zastosowanej taryfy, spełnienie warunków mini-
mum pobytu i wcześniejszego wykupienia).

W  tym przypadku został wystawiony bilet w  Klasie Biznes, 
zastosowano promocyjną taryfę, niepozwalającą na zwroty ani 
zmiany daty lub trasy. Warunki taryfy nie pozwalają także na 
dopłatę do wyższej stawki. Jest to typowa taryfa przeznaczona 
dla pasażerów podróżujących w celach prywatnych. Dodatkowy 
warunek dotyczył kupienia biletu z 45-dniowym wyprzedzeniem. 

Warunki przewozu stanowią, że wszystkie odcinki podróży 
muszą zostać wykorzystane w kolejności wskazanej na bilecie, 
inaczej pasażer jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w cenie. 
Niedopłacenie różnicy stanowi złamanie warunków kontrak-
tu i  dokument przewozowy traci ważność, a  pasażer nie jest 
wpuszczony na pokład samolotu. 

Sprawdziłem kalkulację. Bilet promocyjny, jaki Pani kupiła, 
kosztował 13 920 zł. Jeśli nie zostanie wykorzystany, przepada 
(można odzyskać część opłat lotniskowych). Obecnie najtańszy 
bilet na trasie Vancouver – Warszawa kosztuje 23 804 zł. Agent 
nie robi Państwu trudności, ale postępuje zgodnie z procedura-
mi linii lotniczych oraz przepisami IATA.

W przypadku kolejnych podróży radzę kupować bilety według 
stawek korporacyjnych, które pozwalają na zmiany za dopłatą 
oraz zwroty z  potrąceniem. Takie działania – w  dłuższej per-
spektywie – pozwolą na oszczędności.

na
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