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J ak smakuje wino 11 kilometrów nad ziemią? Okazuje się, że trochę inaczej niż 

w domu na kanapie lub przy stoliku w wine barze. Już po raz trzeci 

nagrodziliśmy linie lotnicze, które serwują swoim pasażerom wina zasługujące na 

miano najlepszych trunków konkursu „Podniebne Winnice”. W tegorocznej edycji 

wzięło udział 12 linii lotniczych, które nadesłały blisko 70 próbek. Bezapelacyjnym 

zwycięzcą okazała się azjatycka Singapore Airlines. Ale na uwagę zasługują również 

trunki oferowane przez wiele innych linii, na których pokładzie prawdziwy znawca 

wina poczuje się jak w ulubionej restauracji. 

Podzielone na dwie komisje jury, składające się z dziennikarzy piszących o winie 

oraz najlepszych sommelierów, degustowało wina w poszczególnych kategoriach:  

wina musujące, białe i czerwone serwowane w Klasie Ekonomicznej, Biznes 

i Pierwszej oraz wina słodkie. Tym razem linie postanowiły pochwalić się przede 

wszystkim winami z Klasy Biznes i Pierwszej – co nie dziwi gdyż, właśnie tam 

serwowane są trunki najwyższej jakości. Listę zwycięzców, a także ciekawe  

komentarze jurorów znajdą Państwo na kolejnych stronach tego wydania.  

Życzę udanej lektury!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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Połączenie komfortu, luksusu oraz nowoczesnej technologii 
pozwoliło nam stworzyć doskonały fotel w klasie biznes.

Podróżuj z nami - Najlepszą Linią Lotniczą na Świecie.

qatarairways.com/pl
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Nowe połączeNie  
z Rzeszowa do MoNachiuM
Lufthansa wprowadzi nowe bezpośrednie połączenia pomiędzy Rzeszo-
wem a Monachium, drugim największym portem lotniczym w Niemczech 
i pięciogwiazdkowym lotniskiem przesiadkowym Lufthansy na południu. 
Codzienne połączenia na tej trasie rozpoczną się 28 marca 2016 r., a obsłu-
ży je samolot Canadair Regional Jet CRJ900, zabierający na pokład 78 pasa-
żerów. Rejs LH 1618 wystartuje z hubu Lufthansy o 10:45 i po godzinie i 35 
minutach dotrze do Rzeszowa o 12:20. Maszyna uda się w rejs powrotny 
o numerze LH 1619 o 12:55 i dotrze do Monachium o 14:30.

– Jestem pewien, że nowa trasa przypadnie do gustu pasażerom po-
dróżującym z Rzeszowa tak samo jak rejsy do Frankfurtu, szczególnie że 
lotnisko w Monachium oferuje polskim pasażerom dogodną siatkę ponad 
90 połączeń do miast europejskich i blisko 20 kierunków w Ameryce Pół-
nocnej i Azji. Lufthansa wraz z liniami Grupy oferuje z Monachium 130 
połączeń na całym świecie – powiedział Frank Wagner, Country Manager 
Lufthansa Poland. 

Port lotniczy w Monachium jest usytuowany blisko 35 kilometrów na 
północny wschód od stolicy Bawarii. W wybudowanym specjalnie dla 
Lufthansy Terminalu 2 pod jednym dachem obsługiwane są wszystkie 
połączenia przewoźnika i linii partnerskich ze Star Alliance. W prestiżowym 
rankingu „World Airport Awards”, przeprowadzanym przez Skytrax Insti-
tute, Terminal 2 był wielokrotnie nagradzany jako piąty najlepszy terminal 
na świecie. Zdobywa najwyższe noty za komfort i jakość. Świetne oceny za 
zaplecze rekreacyjne plasują Terminal 2 na trzecim miejscu w tej kategorii 
po Singapurze i Seulu. Monachijskie lotnisko jako pierwszy port w Europie 
zostało odznaczone pięcioma gwiazdkami przez Skytrax Institute. 

Linie lotnicze
Lufthansa
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Czysta, perfekcyjna i skoncen-
trowana forma Crystal Miracle 
Broth™ niesie obietnicę cofnię-
cia czasu. La Mer przedstawia 
pielęgnację skóry, inspirowaną 
morzem i niekończącym się 
dążeniem do perfekcji. Wszystko 
zaczęło się od odkrycia, które 
sprawiło, że wiek przestaje mieć 
znaczenie. The Serum Essence, 
przełomowa pierwsza kuracja 
z nowej linii Genaissance de la 
Mer Collection, zrodziła się z czy-
stego Crystal Miracle Broth™,  

Uroda
La Mer 

InSpIraCja  
MorzEM

Centrum Kompleksowej Re-
habilitacji w Konstancinie jest 
jednym z największych ośrodków 
rehabilitacyjnych na Mazowszu, 
który zarówno specjalizuje się 
w leczeniu schorzeń narządu ruchu 
zachowawczo, jak i przeprowadza 
specjalistyczne operacje ortope-
dyczne. CKR Konstancin prowadzi 
również działalność naukową, 
której istotnym elementem jest 
organizowanie sympozjów nauko-
wych, skierowanych do lekarzy, fizjo-
terapeutów oraz kadry zarządzającej 
placówkami medycznymi. Tego typu 
wydarzenia są okazją do wymiany 
wiedzy i doświadczeń. Co roku cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród uczestników, jak 
i mediów branżowych. Chlubą tego 
wyjątkowego ośrodka jest wysoce 
wykwalifikowana kadra medyczna 
oraz stosowanie najnowszych 
metod terapii. Centrum świadczy 
usługi rehabilitacyjne już od ponad 
20 lat, bo od 1992 r. Wtedy też 
utworzono tu przychodnię rehabi-
litacyjną oraz zaczęto organizować 
pierwsze pobyty rehabilitacyjne. 
W następnych latach po wielu 
reorganizacjach strukturalno-wła-
snościowych uruchamiano kolejno 
inwestycje, takie jak kriokomora czy 
basen. Oddano również do użytku 
Oddział Chirurgii Kręgosłupa i Chi-
rurgii Ortopedycznej z nowocze-
snym blokiem operacyjnym oraz 
Pracownię Diagnostyki Obrazowej. 
Od 2010 pacjenci mogą korzystać 
z Oddziału Rehabilitacji Neurolo-
gicznej z Poradnią Neurologiczną. 
Równolegle tworzono też ogólno-
polską sieć przychodni rehabilitacyj-
nych; więcej na ckr.pl

Medycyna
CKR Konstancin 
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który przyspiesza naturalne proce-
sy odnowy skóry. Linie i zmarszcz-
ki stają się mniej widoczne, skóra 
wyraźnie wygładzona, wzrasta 
produkcja naturalnego kolagenu 
i elastyny w skórze, pory ściągają 
się, a bariera skóry wzmacnia. 
praca nad serum rozpoczęła 
się trzy lata temu, gdy pewien 
naukowiec z laboratorium Max 
Huber research Labs w nowym 
jorku odkrył czyste kryształki Mi-
racle Broth™. potrzeba było wielu 
eksperymentów, aby udało się 
odtworzyć ten leżący u podstaw 
działania Genaissance de la Mer 
fenomen. Łącząc formułę Crystal 
Miracle Broth™ z rzadkimi skład-
nikami występującymi w morzu i 
najnowocześniejszą technologią, 
Genaissance de La Mer przepełnia 
skórę rewitalizującą energią morza 
i odnawia ją. 
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Ekspres Incanto Executive można porównać do dzieła 
sztuki zaprojektowanego z myślą o doskonałości. 
Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak 
ceramiczny młynek czy podwójny bojler, błyskawicznie 
przygotuje doskonałą kawę.

Saeco Incanto HD9712 to ekspres dla prawdziwych kawowych ekspertów. 
Można w nim przygotować dowolną ilość latte macchiato i cappuccino, 
a każda fi liżanka napoju będzie tak dobra, jak poprzednia. Wykonany 
z ceramiki młynek doskonale mieli ziarno, co pozwala wodzie równo 
przepływać przez blok zaparzający, wydobywając najczystszą esencję 
bez posmaku przypalonych ziaren. Ponadto, w ekspresie Incanto można 
dostosować grubość mielenia, wybierając spośród pięciu grubości – od 
najdrobniejszego w celu przygotowania prawdziwego bogatego w aromat 
espresso, po najgrubsze – do zaparzenia łagodniejszej kawy.
Niezależnie od tego, czy wybieramy latte macchiato, cappuccino lub café 
latte, każdy napój będzie gotowy w kilka sekund. Karafka na mleko ekspresu 
do kawy Saeco jest wyposażona w wygodną funkcję automatycznego 
czyszczenia, co oznacza, że dwa cykle płukania parą czyszczą obieg mleczny 
po każdym użyciu, gwarantując świeży smak mleka za każdym razem. 

Kawowi eksperci, choć lubią eksperymentować z nowymi smakami, 
z pewnością znają parametry swojej ulubionej kawy. Marka Saeco doskonale 
to rozumie i dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie 
odpowiedniego czasu parzenia, mocy i temperatury, z ekspresem Incanto 
zawsze otrzymają oni fi liżankę wyśmienitej kawy zaparzonej zgodnie 
z preferencjami. Dodatkowo ekspres jest wyposażony w opatentowany 
system poprawy struktury cremy i kawy. Jego pokrętło, wygodnie 
umieszczone na kraniku ekspresu, umożliwia płynną regulację ciśnienia 
w celu zmiany struktury napoju; cena 7609 zł.

TWÓJ OSOBISTY
BARISTA

Reklamaadvert.indd   7 27.11.2015   08:28
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Uroda
Dr Irena Eris

podarunEk pIęknośCI

Hotel
Polonia Palace

każdy z nas pragnie podarować bliskiej osobie na święta Bożego 
narodzenia coś zupełnie wyjątkowego.

jeśli jeszcze nie masz pomysłu, co mogłoby sprawić radość two-
im najbliższym, a jednocześnie szukasz czegoś oryginalnego – pro-
ponujemy podarunek piękności. To wyjątkowy, elegancki i dyskretny 
prezent na szczególne okazje. podarunek może być zrealizowany 
w każdym kosmetycznym Instytucie dr Irena Eris oraz placówce 
Beauty partner. prezent tego typu nie narzuca osobie obdarowanej 
konkretnego zabiegu czy produktu, ponieważ uprawnia posiadacza 
do indywidualnie dobranej, ekskluzywnej usługi kosmetycznej, 
a także do zakupu produktów dr Irena Eris. podarunek piękności 
ma jeszcze jedną zaletę – jest idealną niespodzianką zarówno dla 
niej, jak i dla niego.

MeNu degustacyjNe

Smakowicie pachnące, roztaczające świą-
teczną aurę, z bożonarodzeniowymi dźwię-
kami i kulinarnymi przysmakami – niemiec-
kie jarmarki bożonarodzeniowe odczuwa się 
wszystkimi zmysłami. do najbardziej  
znanych należą otwierany przez dzieciątko 
jezus jarmark w norymberdze (Christkindl-
markt) i drezdeński jarmark Striezelmarkt, 
który wywodzi swoją nazwę od świątecznej 
strucli. duże tradycyjne jarmarki odbywają 
się w ponad 150 miastach, a lokalne właści-
wie w każdym miasteczku czy każdej dzielni-
cy. Blisko polskiej granicy warto wybrać się  
na jarmark w twierdzy königsstein, jarmarki 
w Cottbus, neubrandenburgu czy  
Stralsundzie. W Berlinie odbywa się blisko  
60 jarmarków, w tym kilka wyjątkowych:  
na Gandarmenmarkt, przy pałacu Charlot-
tenburg oraz jarmark św. Łucji w dzielnicy  
prenzlauer Berg. Większość jarmarków  
odbywa się w terminie 23.11-24.12.2015.  
przegląd jarmarków na polskojęzycznej  
stronie germany.travel/christmas

uCzTa dLa zMySŁÓW

Niemcy
Jarmarki bożonarodzeniowe

Historyczny hotel Polonia Palace w samym centrum Warszawy wprowadził 
w swojej restauracji Strauss sezonowe menu degustacyjne, którego autorem 
jest szef kuchni Grzegorz Goleń. Nowe dania bazują przede wszystkim na kon-
cepcji i tradycji kuchni staropolskiej. Aż do świąt Bożego Narodzenia królować 
tu będzie gęsina. Od przystawki w postaci półgęska warmińskiego i pierożków 
z gęsiną poprzez consommé z uszkami z gęsią aż po udko i pierś z tego do 
niedawna niedocenianego drobiu. A to dopiero początek! Kolejne propozycje 
pojawią się już po świętach. Każdy może przyjść i spróbować trzydaniowego 
zestawu za 99 złotych, który sam skomponuje z dostępnych w karcie przy-
stawek, dań głównych oraz zupy. Klimatyczne otoczenie i atmosfera zarówno 
restauracji Strauss, jak i całego hotelu Polonia Palace nastrajają dodatkowo, 
współtworząc wraz ze smakami serwowanych potraw spójną całość.
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_magia Bożego Narodzenia

Odkryj najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech!  Poczuj magię świąt i rozkoszuj się 
niezwykłą atmosferą Adwentu. Kolorowe karuzele dla dzieci, unoszący się w powietrzu zapach grzanego wina 
i prażonych migdałów oraz radość na twarzach zwiedzających to tylko kilka powodów, aby odwiedzić kiermasz 
adwentowy w Niemczech. Najpiękniejsze z nich znajdziesz na www.germany.travel – oferty specjalne
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Nowy zapach

Uroda
Shiseido
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LOT

Szukając perfum na świąteczny prezent, warto rozważyć Ever Bloom 
znanej na świecie marki Shiseido. Zgodnie z filozofią tego zapachu: 
„Są kobiety, na które zwrócisz uwagę, i takie, które zapamiętasz”.  
Ever Bloom to coś więcej niż zapach: to postawa, stan umysłu.  
Subtelne wyrafinowanie zawarte w każdej kropli. 

Biały, otulający światłem zapach, który wyraża wewnętrzne piękno 
kobiety. Ever Bloom charakteryzuje się unikalną piramidą zapachu, 
opracowaną wyłącznie dla Shiseido. Nie jest to klasyczna, linearna 
sekwencja znanych nam nut głowy, serca i bazy. Piramida Ever Blo-
om zbudowana jest wokół dwóch akordów, które tworzą wyjątkową, 
otulającą zapachem aurę. Radiance Accord (cyklamen, lotos, esencja 
różana) wnosi czyste, naturalne wrażenie hipnotyzującej świeżości; 
Presence Accord (kwiat pomarańczy, gardenia, ekskluzywne piżmo 
Sylkolide) wyraża czułość, uzależnienie, zmysłowość. 

Jak obiecuje marka: „Z upływem czasu Ever Bloom objawi opano-
waną pewność siebie, pozostanie bliski twojej skórze i sercu. Zaintere-
suje tych, których spotkasz, uwiedzie tych, których znasz”.

Zapach Ever Bloom został wykreowany przez Aurélien Guichard. 
Flakony o pojemnościach 30 ml/214 zł, 50 ml/306 zł, 90 ml/423 zł

dwa razy więcej stanowisk 
odprawy biletowo-bagażowej, 
nowe stanowiska bag drop, roz-
budowana strefa dla pasażerów 
LoT Business i premium Econo-
my Class, jeden z najszybszych 
w Europie fast tracków i rozwią-
zania dedykowane rodzinom 
z dziećmi. To tylko niektóre z no-
wych, wygodnych rozwiązań dla 
klientów LoT-u. W ten sposób 
przewoźnik buduje w Warszawie 
nowy hub.

ponad 20 stanowisk dla pa-
sażerów klasy Ekonomicznej 
– pozwolą odprawić się sprawnie 
i bez kolejki. W strefie odpraw 

BOSE QuietComfort 25 to słu-
chawki z technologią aktywne-
go tłumienia hałasu – idealny 
kompan dla osób zmagających 
się ze zgiełkiem wielkiego 
świata. Nie tylko zapewniają 
najlepszą jakość dźwięku 
w swojej klasie, z której słynie 
firma BOSE, ale i zaawansowa-
ną technologię Acoustic Noise 
Cancelling. Umożliwia ona od-
cięcie się od hałasu i skupienie 
na ulubionej muzyce lub fil-
mach. Lekka konstrukcja słu-
chawek sprawia, że bez proble-
mu można je nosić cały dzień. 
Charakterystyczne wzornictwo 
i wykorzystanie materiałów 
najwyższej jakości zostało na-
tomiast potwierdzone nagrodą 
Red Dot, którą QuietComfort 
25 otrzymały w roku 2015 za 
połączenie innowacyjnej tech-
nologii i wzornictwa.

QuietComfort 25 dostępne 
są w dwóch kolorach – czar-
nym i białym – oraz w dwóch 
wersjach: dedykowanych urzą-
dzeniom mobilnym Apple lub 
urządzeniom firmy Samsung 
i innym, działającym pod kon-
trolą systemu operacyjnego 
Android. Cena: 1299 złotych; 
bose.pl

słuchawki 
Nowej  
geNeRacji

Technologie
BOSE

LoT Economy Class znajdują się 
także dedykowane stanowiska 
dla odprawiających się rodzin, 
strefa oczekiwania dla dzieci 
oraz stanowiska dla pasażerów 
starszych lub wymagających 
specjalnej opieki. dla pasażerów 
klasy LoT Business i premium 
Economy Class przewoźnik 
otworzył 150-metrową strefę z 10 
stanowiskami odpraw oraz stre-
fą relaksu. pasażerowie ci mogą 
skorzystać też z odnowionego 
fast tracku. Tylko 76 metrów, 
czyli niecałe 100 kroków od kon-
troli bezpieczeństwa znajduje się 
LoT Business Lounge polonez 
z zupełnie nowym standardem 
posiłków i na nowo zaaranżowa-
nym wnętrzem.  



Pojawia się pytanie – czym jest w zasadzie Surface? Tablet kojarzy się 
z mobilnymi urządzeniami do konsumpcji treści. Laptop to produktywność 
i tych treści tworzenie. Microsoft Surface Pro 4  to uniwersalne urządzenie, 
które łączy w sobie możliwości laptopa z praktycznością tabletu. Do tego 
wyrafi nowany design, najwyższa jakość i technologie Microsoft.  Microsoft 
Surface Pro 4. Tablet, który zastąpi Twój komputer.
Urządzenie ultra mobilne:
•  Obudowa: ze stopu magnezu – trzy razy lżejsza od aluminiowej. 

Waga: od 766 g
• Grubość: 8,38 mm 
• Czas pracy: do 9 godzin odtwarzania video
Urządzenie pobudzające do kreatywnej pracy dzięki technologii Microsoft:
•  Wyświetlacz: 12,3 cala, dotykowy PixelSense™, rozdzielczość: 2736 x 1824
•  Kamera z przodu: 5,0 megapiksel z funcją rozpoznawania twarzy 

i automatycznego logowania
•  Kamera z tyłu: 8,0 megapikseli z funkcją autofocus i możliwością 

nagrywania fi lmów   rozdzielczości 1080p HD 
• Podświetlana klawiatura Surface Pro 4 Type Cover w różnych kolorach
•  Pióro Surface Pen z 1024 poziomami nacisku 

i zapewniające naturalne doświadczenie pisania
• podpórka wielopozycyjna Kickstand
Wydajny komputer:
•  Procesor: Intel® Core™ m3, i5 lub i7 

szóstej generacji, w zależności 
od wybranej konfi guracji 

• Pamięć: 4 GB, 8 GB lub 16 GB
• System operacyjny: Windows 10 Pro
•  Porty: USB 3.0, pełnowymiarowy, 

czytnik kart microSD, port Mini 
DisplayPort, gniazdo słuchawkowe, 
Surface Connect

Jesteś jednym z prekursorów kitesurfi ngu w Polsce i jednym z najbardziej 
utytułowanych kitesurferów globu. Jak zaczęła się twoja przygoda z tym 
sportem?
Tomek Janiak: Zaczęło się na plaży w  Łebie w  2000 roku, kiedy Sebastian 

Ginter, wówczas ekspert w tej „egzotycznej” dyscyplinie, pozwolił mi postero-

wać swoim latawcem. Wrażenie było niesamowite, choć muszę przyznać, że 

nie zakochałem się w kajcie od pierwszego wejrzenia. Dopiero po dwóch la-

tach pływania zamieniłem deskę z żaglem na deskę z latawcem. Z windusrfi ngu 

przeszedłem na kitesurfi ng. W międzyczasie – jeszcze na kasetach VHS... (takie 

kiedyś były technologie, jesli pamiętasz....) – podpatrywałem jak na kitesurfi ngu 

pływają zawodowcy. I jakoś to poszło.

No właśnie... technologie mają dziś niebagatelne znaczenie w sporcie. Czy 
jest dla nich miejsce również w kitesurfi ngu?
Tomek Janiak: Kitesurfi ng jest naszpikowany nowymi technologiami. Nie wy-

obrażam sobie treningów na kajcie czy prowadzenia mojej szkółki kitesurfi n-

gowej na Helu bez wykorzystywania nowoczesnych urządzeń. Od niedawna 

używam Microsoft Surface, na którym – za pomocą specjalnego pióra Surface 

Pen – szkicuję i projektuję deski do kitesurfi ngu typu split oraz twin-tip, a tak-

że hydroskrzydła do kitefoila. Pulpit mojego Surface jest po brzegi wypełniony 

aplikacjami współpracującymi z urządzeniami ubieralnymi, dzięki którym mogę 

analizować dane z  treningów i na bieżąco monitorować kondycję. Można po-

wiedzieć, że surfuję z – nomen omen – Surface. 

Jako kitesurfer większość czasu spędzasz poza domem. Jak sobie z tym 
radzisz?
Tomek Janiak: Żyję na walizkach i większość dni w roku spędzam na desce 

z latawcem, ponieważ profesjonalny kitesurfi ng to wymagający sport. Z jednej 

strony daje mnóstwo frajdy i  adrenaliny, ale z  drugiej pozwala też na totalny 

relaks i wyciszenie. To, co znalazłem w życiu na desce z latawcem – wolność, 

pasję, mobilność, połączenie żywiołów – odkryłem w  nowych technologiach 

właśnie dzięki Surface.

•  Pióro Surface Pen z 1024 poziomami nacisku 
i zapewniające naturalne doświadczenie pisania

• podpórka wielopozycyjna Kickstand
Wydajny komputer:
•  Procesor: Intel® Core™ m3, i5 lub i7 

szóstej generacji, w zależności 
od wybranej konfi guracji 

• Pamięć: 4 GB, 8 GB lub 16 GB
• System operacyjny: Windows 10 Pro
•  Porty: USB 3.0, pełnowymiarowy, 

czytnik kart microSD, port Mini 
DisplayPort, gniazdo słuchawkowe, 
Surface Connect

Pen – szkicuję i projektuję deski do kitesurfi ngu typu split oraz twin-tip, a tak-

że hydroskrzydła do kitefoila. Pulpit mojego Surface jest po brzegi wypełniony 

aplikacjami współpracującymi z urządzeniami ubieralnymi, dzięki którym mogę 

analizować dane z  treningów i na bieżąco monitorować kondycję. Można po-

Jako kitesurfer większość czasu spędzasz poza domem. Jak sobie z tym 

Żyję na walizkach i większość dni w roku spędzam na desce 

z latawcem, ponieważ profesjonalny kitesurfi ng to wymagający sport. Z jednej 

strony daje mnóstwo frajdy i  adrenaliny, ale z  drugiej pozwala też na totalny 

relaks i wyciszenie. To, co znalazłem w życiu na desce z latawcem – wolność, 

pasję, mobilność, połączenie żywiołów – odkryłem w  nowych technologiach 

Serfowanie z Microsoft Surface

www.microsoft.com/surface

Reklama-kopia.indd   11 30.11.2015   12:51
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Wino jedenaście kilometrów nad ziemią?  
Jak najbardziej tak! Już po raz trzeci „Business Traveller 
Poland” oraz „Magazyn Wino” nagrodziły linie lotnicze, 

które serwują swoim pasażerom wina zasługujące na 
miano najlepszych trunków konkursu  

„Podniebne Winnice”. 

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

najlepsze wina 
na pokładach 
samolotów!

Podniebne Winnice 2015
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W tegorocznej edycji zwycięzcą  
konkursu okazała się azja-
tycka Singapore Airlines. Na 
uwagę zasługują również 

trunki serwowane przez wiele innych linii, 
na których pokładzie prawdziwy miłośnik 
wina poczuje się jak w ulubionej restauracji. 

– Żeby uzyskać najbardziej miarodajne 
wyniki, powinniśmy przeprowadzić degu-
stację na wysokości 11 tysięcy metrów, pró-
bując win z  kieliszków, szklanek, kubecz-
ków, w  jakich serwuje się je podczas lotu 
– żartowali jurorzy. Z wiadomych względów 
konkurs „Podniebne Winnice” odbył się 
na ziemi, w  salonie biznesowym warszaw-
skiej restauracji Endorfina przy ulicy Foksal 
w Warszawie. 

Jurorami byli stali członkowie panelu 
degustacyjnego „Magazynu Wino”, dwu-
miesięcznika, który od 13 lat krzewi w Pol-
sce kulturę picia wina: Ewa Wieleżyńska, 

zastępca redaktora naczelnego, Tomasz 
Prange-Barczyński, redaktor naczelny, re-
daktorzy Andrzej Daszkiewicz i  Grzegorz 
Wajner oraz sekretarz paneli MW Paweł 
Bravo. W tym roku dołączyli do nich zawo-
dowi sommelierzy – wielokrotni mistrzowie 
Polski Tomasz Kolecki i Andrzej Strzelczyk 
oraz prowadzący kursy wiedzy o  winie 
WSET Szymon Milonas.

Konkurs na najlepsze wina serwowane 
na pokładach samolotów wszedł już na stałe 
do kalendarza imprez winiarskich w Polsce. 
Wzięło w nim udział 12 linii lotniczych, któ-
re nadesłały blisko 70 próbek.

Podzielone na dwie komisje jury degusto-
wało wina w  poszczególnych kategoriach: 
wina musujące, białe i  czerwone wina ser-
wowane w  Klasie: Ekonomicznej, Biznes 
i  Pierwszej oraz wina słodkie. Tym razem 
linie postanowiły pochwalić się przede 
wszystkim winami z Klasy Biznes i Pierw-

Najlepsze wino musujące
1.  Brut Réserve, Champagne, Charles 

Heidsieck, SINGAPORE AIRLINES
2.  Brut, Champagne, Laurent Perrier, 

BRUSSELS AIRLINES
3.  Dom Pérignon 2004, Champagne, 

SINGAPORE AIRLINES

Najlepsze wino białe w Klasie Ekonomicznej
1.  Cuvée Anna White 2015, Stellenbosch, 

Kaapzicht, AIR BERLIN

Najlepsze wino czerwone w Klasie 
Ekonomicznej
1.  Merlot 2014, Pays d’Oc, Robert Olivier, SAS

Najlepsze wino białe w Klasie Biznes
1.  Sauvignon Blanc 2013, Collio, Livon, 

BRUSSELS AIRLINES
2.  Sauvignon Blanc 2014, Awetere Valley-

Marlborough, Yealands, SINGAPORE 
AIRLINES

3.  Chenin Blanc 2014, Cederberg, Cederberg 
Private Cellar, SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Najlepsze wino czerwone w Klasie Biznes
1.  Director’s Reserve 2011, Stellenbosch, Tokara, 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
2.  Château Godeau 2010, Saint Émilion Grand 

Cru, BRUSSELS AIRLINES
3.  Brioso Single Vineyard 2012, Mendoza, 

Susana Balbo, LAN/TAM AIRLINES 

Najlepsze wino białe w Klasie Pierwszej
1.  Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese 

GL 2013, Mosel, Reichsgraf von Kesselstatt,   
SINGAPORE AIRLINES

2.  Schlossberg GG 2014, Rheingau, Schloss 
Vollrads, LUFTHANSA

3.  Chardonnay 2012, Mornington Peninsula, 
Kooyong, SINGAPORE AIRLINES

Najlepsze wino czerwone w Klasie Pierwszej
1.  Château Léoville Poyferré 2004, Saint Julien, 

SINGAPORE AIRLINES
2.  F de Fuentespina 2011, Ribera del Duero, 

Bodegas Fuentespina, LUFTHANSA
3.  O’riada Shiraz 2013, Canberra Disrict, 

Clonakilla, SINGAPORE AIRLINES

Najlepsze wino słodkie
1.  20 Year Old Tawny, Vinho do Porto, Taylor’s, 

SINGAPORE AIRLINES
2.  Cape Tawny Classic Collection, KWV, 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
3.  LBV 2009, Vino do porto, Croft, LAN/TAM 

AIRLINES

Najlepiej zaprezentowana karta win
1.  Lufthansa
2.  Alitalia
3.  Aeroflot

PodNiEBNE WiNNicE 2015

Laureaci

Podzielone na dwie komisje jury degustowało wina w poszczególnych kategoriach: wina musujące, białe  
i czerwone serwowane w Klasie: Ekonomicznej, Biznes i Pierwszej oraz wina słodkie.
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Na zdjęciu od lewej: Monika Leszczyńska (Lufthansa), Anna Włodarczyk (Lufthansa), Adrian Kubicki (LOT), Beata Wieteska (Aeroflot), Barbara Grabowska  
(Singapore Airlines), Peter Tomasch (Singapore Airlines), Sebastian Rieckesmann (LAN), Wanda Brociek (SAS), Katarzyna Tomczak (South African Airways),  
Marta Orlof (British Airways), Emil Delibashev (Bristish Airways).
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szej – co nie dziwi, gdyż właśnie tam serwo-
wane są trunki najwyższej jakości. 

– Każdy, kto miał okazję odbyć podróż 
samolotem, wie, że na dużej wysokości 
nasza percepcja i  wrażliwość zmysłów 
są nieco przytępione – tłumaczy Tomasz 
Prange-Barczyński. – Oprócz szczególnych 
warunków, takich jak wysokość, ciśnienie, 
rodzaj powietrza, specyficzna wilgotność, 
dochodzi stres i mimo starań najlepszych 
przewoźników – pewien dyskomfort zwią-
zany z  podróżą. Wszystko to sprawia, że  
potrzebujemy nieco silniejszych bodźców 
niż na ziemi, w domu czy dobrej restauracji 
albo ulubionym barze  – dodaje redaktor na-
czelny „Magazynu Wino”. 

Nikogo nie zdziwiła zatem duża liczba win 
z Nowego Świata o wyrazistych, bardzo zde-
cydowanych i nasyconych aromatach. Wyso-
ko, w chmurach to właśnie takim trunkom 
często zdarza się wygrywać z subtelniejszy-
mi winami z Europy, które lepiej radzą sobie 
na ziemi. Sędziowie musieli brać te cechy 
trunków pod uwagę i  przynajmniej próbo-
wać sobie wyobrażać, jak poszczególne degu-
stowane wina smakowałyby... 10 kilometrów 
wyżej. 

Czasem jednak klasyka okazywała się nie 
do pobicia – w  kategorii win musujących 
wszystkie medale zgarnęły szampany, przy-

pominając, że tutaj król jest tylko jeden. Ale 
już w kategorii win słodkich, gdzie rządziło 
porto, zdarzyła się mała niespodzianka i na 
podium wskoczyło (podobne jednak do por-
to w  charakterze) wzmacniane wino z  Re-
publiki Południowej Afryki.

Relatywnie skromnie – w  porównaniu 
z poprzednimi edycjami – prezentowała się 
Klasa Ekonomiczna. Warto jednak pamię-
tać, że wiele linii zrezygnowało z częstowa-
nia alkoholem w tej klasie i znacznie ograni-
czyło asortyment. Wśród zwycięzców w tej 
kategorii znalazły się linie Air Berlin i SAS.

W  porównaniu z  poprzednimi edycjami 
mieliśmy dużo win, które naprawdę podo-
bały się jurorom. – Nawet jeśli w konkretnej 
kategorii zgadzaliśmy się co do faworyta, to 
o  drugie i  trzecie miejsce często rywalizo-
wało wiele win – mówi Prange-Barczyński. 

– Trzeba wreszcie pamiętać, że ostatecz-
nym sędzią tam, w górze jest pasażer, któ-
ry akurat tego dnia ma taki, a nie inny na-
strój i może mu się podobać akurat to, a nie 
inne wino. Być może w podróży powrotnej 
poprosi o coś zupełnie innego – dodaje na-
czelny „Magazynu Wino”. Najważniejsze, 
że wyniki konkursu „Podniebne Winni-
ce” pokazały, iż miłośnicy win mogą się 
czuć w  powietrzu całkowicie bezpieczni.  
I zadbani.

Wino o szczególnych walorach 
gastronomicznych, pasujące do 
proponowanego na pokładzie samolotu menu
● Białe: Chardonnay 2014, Elgin, Oak Valley,  
BRITISH AIRWAYS
● czerwone: Peppoli 2012, Chianti Classico, 
Antinori, LOT

SINGAPORE AIRLINES

PodNiEBNE WiNNicE 2015

Nagrody specjalne

PodNiEBNE WiNNicE 2015

GRAND PRIX
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Marzena Mróz, redaktor naczelna „Business Travellera” i jego wydawca Robert  
Grzybowski. Od lewej Maciej Prędki menedżer ds. reklamy.

Rozmowy w kuluarach – Anna Włodarczyk i Monika Leszczyńska (Lufthansa)  
oraz Adrian Kubicki, dyrektor ds. komunikacji LOT.

Peter Tomasch, regional public relations manager  
Europe Singapore Airlines
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Wanda Brociek, 
country manager SAS

Anna Włodarczyk,  
dział prasowy Lufthansa

Katarzyna Tomczak,  
South African Airways

Beata Wieteska,  
sales manager Aeroflot

Robert Grzybowski, wydawca „Business Travellera”, Peter Tomasch, regional public relations manager  
Europe Singapore Airlines i Tomasz Prange-Barczyński, redaktor naczelny „Magazynu Wino”.

Adrian Kubicki,  
dyrektor ds. komunikacji LOT

Sebastian Rieckesmann, sales manager  
Switzerland & Austria LATAM AIRLINES GROUP

Emil Delibashev, commercial manager  
Balkans&Hungary British Airways
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Ikoniczny i designerski – te 
dwa słowa najlepiej oddają 
ducha pięciogwiazdko-
wego hotelu W  Chang’an 

w Pekinie. W Hotels & Resorts 
to nietypowa marka luksuso-
wych hoteli, należąca do świato-
wego giganta hotelowego – Star-
wood Hotels & Resorts. Blisko 
50 hoteli z  charakterystyczną 
literą „W”  możemy zobaczyć 
w  największych miastach 
świata: Londynie, Bangkoku, 
Nowym Jorku czy Barcelonie. 
Pierwszy hotel W został otwar-
ty w 1998 r. w Nowym Jorku na 
Manhattanie. Hotele W w  Eu-
ropie to dość nowe zjawisko. 
Pierwszy został otwarty w maju 
2008 r. obiekt w  Stambule, na-
tomiast w  Europie Zachodniej 
– pierwszy był W w Barcelonie. 

Hotele W to koncept skiero-
wany do młodszych klientów, 
ceniących sobie nowoczesne 
rozwiązania, designerskie wnę-
trza i odrobinę luzu. Wszystkie 
hotele zamiast lobby mają tzw. 
living room, litera W używana 
jest do opisania niemal wszyst-
kich usług hotelowych – baseny 
nazywają się Wet, torba na pra-
nie to Wash, a konsjerż to Wha-
tever Whenever. 

Położenie
Hotel W Chang’an leży w jednej 
z  dyplomatycznych i  komercyj-
nych dzielnic Pekinu – Chan-
g’an. Jego okolica to mieszanka 
nowoczesności i  historii – jest 
tutaj Silk Market i  słynne For-
bidden City, niadaleko do pla-
cu Tiananmen i  Yuan Ming 
Yuan Imperial Garden. Widać 
stąd też CCTV Tower i  stadion 
olimpijski. Hotel jest dobrze 
skomunikowany z  lotniskiem 
– dystans dwudziestu kilku 
kilometrów pokonujemy w  45 
minut. Zaledwie sto metrów  

Hotel W Chang’an leży w jednej z dyplomatycznych i komercyjnych dzielnic 
Pekinu – Chang’an. Jego okolica to mieszanka nowoczesności i historii.



Hotele W to koncept skierowany do młodszych klientów, ceniących sobie  
nowoczesne rozwiązania, designerskie wnętrza i odrobinę luzu.
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od hotelu znajduje się stacja me-
tra Jian Guo Men – dzięki niej 
dotrzemy szybko w każdy zaką-
tek chińskiej stolicy. 

Zakwaterowanie
Pekiński W oferuje 349 pokoi 
w  różnych typach i  aranża-
cjach – każdy z nich ma pano-
ramiczne szyby od podłogi do 
sufitu, markowy system Wi-Fi 
marki JBL, telewizję satelitar-
ną, szerokopasmowy Internet, 
znajdziemy tutaj także tablety 
firmy Samsung czy też stację 
dokującą do iPodów. 

Hotelowe pokoje dzielą się na 
siedem kategorii, których na-
zwy nawiązują do dość luźnego 
konceptu hoteli W. Najmniej-
sze – choć i  tak obszerne, bo 
liczące około 50 mkw. pokoje – 
to Wonderful Rooms. Podobne, 
jeśli chodzi o powierzchnię, są 
Spectacular Rooms, których 
okna wychodzą na pulsujący 
życiem zachodni Pekin. Z  ko-
lei 60-metrowe Cool Corner 
Rooms pozwalają cieszyć się 
widokiem starożytnych murów 
miejskich. Łazienki wykonane 
są z  marmurów, mamy także 
do dyspozycji oddzielną wannę 
oraz natrysk.

Oprócz pokoi są cztery ro-
dzaje suit. Najmniejsza, nie-
mal 80-metrowa, to Fantastic 
Suite, w  której oprócz sypial-
ni jest również część dzienna 
oraz kącik do pracy biurowej. 
100-metrowe Marvelous Su-
ities to m.in. dwa telewizory 
– w sypialni oraz części dzien-
nej – i  widok na północny Pe-
kin. Wow Suite ma z kolei po-
wierzchnię jednorodzinnego 
domu – 172 mkw. Mamy stąd 
180-stopniową panoramę Peki-
nu, wielki 60-calowy telewizor. 
Najbardziej okazałe są Extreme 
Wow Suities, usytuowane na 
ostatnim piętrze hotelu. To im-
ponujące 344 mkw., 75-calowy 
telewizor Samsunga, jadalnia 
mogąca pomieścić 10 osób, 
oddzielne sypialnie i  obszerny 
living room.  

restauracje i bary
W  hotelu W  jest kilka miejsc, 
gdzie możemy dobrze zjeść. 

kontakt
W Hotel Chang’an
No. 2 Jianguomennan Avenue
Pekin, 100022
tel.: +86 10 6515 8855
whotel.beijing@whotels.com

ceny
1000-1200 zł za pokój za noc

Przede wszystkim to dwie re-
stauracje. Główna to The Kit-
chen Table, gdzie możemy 
skosztować kuchni międzyna-
rodowej. Wystrój jest bardzo 
nowoczesny, w  oczy rzucają 
się fiolety oraz niebieskie i  po-
marańczowe motywy. Kuchnią 
rządzi Gunnar Kuchenbecker, 
a  jedną z jego specjalności są 

przeróżne rodzaje chińskich 
pierożków. Zjemy tutaj także 
międzynarodowe hity tej hotelo-
wej sieci – m.in. W burgera. 

Nie sposób być w stolicy Pań-
stwa Środka i  nie skosztować 
typowej chińskiej kuchni. Dla 
jej miłośników idealna jest 
restauracja YEN. Tutaj rządzi 
kuchnia kantońska. W  menu 
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szefa kuchni Konga Khaia 
Menga najbardziej typowe da-
nie to imperial golden duck. Do 
tego niezliczona ilość rodzajów 
chińskiej herbaty. 

Jeśli chcemy się trochę roze-
rwać i wypić niezobowiązujący 
koktajl przy akompaniamencie 
muzyki granej przez lokalnych 
didżejów, powinniśmy odwie-
dzić W/Lounge. Warto spró-
bować tutejszego specjalnego 
drinka: Jiny Style. Całość oferty 
kulinarno-rozrywkowej dopeł-
nia usytuowany na ostatnim 
piętrze klub X25 – to miejsce 
dla amatorów nowoczesnej mu-
zyki i tańca. 

sPa, atrakcje 
i sPotkania biZnesowe
Na trzecim piętrze hotelu znaj-
duje się podłużny basen WET 
o  powierzchni 140 mkw. Na 
tym samym piętrze znajdzie-
my otwarte 24 godziny na dobę 
centrum FIT – niemal 250-me-
trowa sala do fitnessu ma 
wszystkie najnowocześniejsze 
przyrządy gimnastyczne firmy 
Technogym. Po ćwiczeniach 
możemy skorzystać z  sauny, 
łaźni parowej i  jacuzzi. Warto 
skorzystać z AWAY SPA – w po-
mieszczeniach mających nie-
mal 1500 mkw. możemy wybie-
rać spośród dziesiątków masaży  

i  specjalistycznych zabiegów. 
Hotel W oferuje w sumie 1500 
mkw. powierzchni na spotka-
nia biznesowe i  konferencje. 
Największa sala Great Ballro-
om ma prawie 520 mkw. i może 
pomieścić od 250 do 500 osób. 

ocena
To doskonały hotel na kilku-
dniowy pobyt w  Pekinie. Swo-
imi kolorami, designem i luźną 
atmosferą przyciągnie nieco 
młodszych klientów. Wielkim 
plusem jest doskonała lokaliza-
cja, bliskość metra i bardzo do-
bra kuchnia. 

Rafał Sobiech

Znajdziemy tu 
otwarte 24 godziny 
na dobę centrum 
FIT, wyposażone 

we wszystkie 
najnowocześniejsze 

przyrządy gimnastyczne 
firmy Technogym.  

Po ćwiczeniach  
możemy skorzystać 
z AWAY SPA, gdzie 

możemy wybierać wśród 
dziesiątków masaży 
i specjalistycznych 

zabiegów. 
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KONTAKT
Rosewood Beijing
Jing Guang Centre, Hujialou 
Chaoyang District, 100020
Pekin
+86 10 6597 8888
beijing@rosewoodhotels.com
www.rosewoodhotels.com/en/beijing

CeNy 
od 900/1200 złotych za pokój 
za noc

An exquisite expres-
sion of luxury” – to 
hasło pięciogwiadko-
wego hotelu Rosewo-

od w  Pekinie. Hasło, dodajmy, 
w  pełni odpowiadające rzeczy-
wistości. 

Pięciogwiazdkowa sieć ho-
telowa Rosewood Hotels nie 
jest może zbyt dobrze znana 
polskim czytelnikom. To „za-
ledwie” nieco ponad 30 hoteli 
w  najbardziej prestiżowych 

zakątkach świata. Na designer-
skie obiekty tej sieci natknie-
my się w  kilku stanach USA – 
w  Nowym Jorku, na Florydzie, 
w  Meksyku, na Bermudach, 
Karaibach, także w  Kanadzie, 
Paryżu, Londynie, Abu Dhabi, 
Bangkoku czy na Bali. Hotel 
Rosewood w stolicy Chin, jeden 
z  czterech w  Państwie Środka, 
można jednak nazwać wyjąt-
kowym. Budynek znajduje się 
w prestiżowej dzielnicy Pekinu  

Chaoyang – w  sąsiedztwie naj-
wyższych chińskich drapaczy 
chmur. 

POKOje
Hotel oferuje 283 pokoje i  suity 
w  11 odmianach. Rosewood ma 
jednak niebanalną przewagę 
nad innymi pięciogwiazdkowy-
mi hotelami – to imponująca po-
wierzchnia nawet najmniejszych 
pokoi. Właśnie te Deluxe Rooms 
mają od 45 do 50 mkw., co spra-
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wia, że można się w nich poczuć, 
jak w  niewielkim prywatnym 
mieszkaniu. Pokój Grand Studio 
to z kolei aż 63 mkw. z oddziel-
nym pokojem dziennym.  

Inna kategoria to Club Rooms 
– Club Deluxe Room to idealnie 
zaprojektowane 56 mkw. z  za-
pierającym dech w piersiach wi-
dokiem na pekińskie drapacze 
chmur. Z kolei z Club Premier 
Room (50 mkw.) mamy widok 
na słynną pekińską CCTV To-
wer. Goście zatrzymujący się 
w Club Rooms (i lepszych) mają 
dostęp do zjawiskowego i urzą-
dzonego z  największym piety-
zmem Manor Club – specjal-
nego loungu z  zewnętrznym 
tarasem. Manor Club zapewnia 
prywatną atmosferę, miejsce do 
pracy czy cichych spotkań biz-
nesowych. To prawdopodobnie 
największe tego typu miejsce 
w  luksusowych hotelach na 
całym świecie - w  dyskretnych 
pomieszczeniach, pełnych 
współczesnej chińskiej sztuki, 
możemy skosztować niebywale 
szerokiego wyboru najlepszych 
alkoholi i doskonałego jedzenia.

Kto chce spróbować prawdzi-
wego luksusu, powinien wybrać 
którąś ze suit. Najmniejsza – 
Manor Suite – ma 68 mkw., 
oddzielny living room oraz 
szyby od podłogi do sufitu, któ-
re pozwalają cieszyć się wido-
kiem Pekinu. W  100-metrowej 
Premier Spa Suite mamy do 
dyspozycji stół do prywatnych 
masaży, specjalną wannę oraz 
balkon. Najbardziej okazała jest 
177-metrowa suita Beijing Ho-
use. To niemal prawdziwy dom, 
z  oddzielną kuchnią, poko-
jem do pracy, dużym pokojem 
dziennym oraz jadalnią, mogą-
cą pomieścić nawet 10 osób. 

ResTAuRACje
Pekiński Rosewood to idealne 
miejsce dla smakoszy kuchni 
chińskiej, azjatyckiej, ale tak-
że europejskiej w  najlepszym 
wydaniu – oferta sześciu tu-
tejszych restauracji, barów 
i  loungów zaspokoi każde, 
nawet najbardziej wybredne 
podniebienie. Skoro jesteśmy 
w  Chinach, musimy przede 

wszystkim spróbować kuch-
ni Państwa Środka w  Country 
Kitchen. Restauracja serwuje 
północną kuchnię chińską – 
potrawy są przygotowywane 
w otwartej na restaurację kuch-
ni, w menu znajdziemy słynną 
kaczkę po pekińsku i wiele ro-
dzajów chińskich pierożków. 

Chińskiej kuchni, acz w nieco 
bardziej nowoczesnym i  mniej 
zobowiązującym wydaniu, spró-
bujemy w  restauracji Red Bowl 
w hotelowym lobby. Stawia ona 
bardziej na dania z dużą ilością 
warzyw, ale natkniemy się też 
na smaki bardziej azjatyckie, 
spoza Chin. To idealne miejsce 

na dyskretne biznesowe spo-
tkania w  czterech prywatnych 
pokojach.

Bistrot B to z  kolei idealne 
miejsce dla miłośników kuch-
ni francuskiej. Dania serwuje  
tutaj Jarrod Verbiak, wychowa-
nek znanego szefa kuchni Da-
niela Bouluda. To najciekawszy 
kulinarny zakątek w  tutejszym  
Rosewood, przypominający stare 
francuskie bistro. Typowo fran-
cuskie menu, przygotowywane 
w  otwartej kuchni wyspie, ser-
wowane jest z najlepszymi fran-
cuskimi winami z Bordeaux. 

Całości oferty kulinarnej hotelu 
dopełnia wyjątkowy The House 

Hotel Rosewood 
w stolicy Chin można 
nazwać wyjątkowym. 

Nowoczesny 
budynek znajduje się 

w prestiżowej dzielnicy 
Pekinu Chaoyang 
– w sąsiedztwie 

najwyższych chińskich 
drapaczy chmur.
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of Dynasties. To wyjątkowe 
miejsce, idealne na specjalne 
okazje i  ekskluzywne bizneso-
we spotkania, kipiące historią 
chińskich dynastii. Goście mogą 
się tutaj zrelaksować przy cichej 
muzyce, skosztować typowych 
kantońskich potraw oraz poznać 
smak wielu odmian aromatycz-
nej chińskiej herbaty. 

sPA i KONfeReNCje
Tutejsze spa nosi nazwę Sense. 
Możemy wybrać pakiety: Sense 
of Journeys – zestaw zabiegów 
doprowadzających pacjenta do 
dobrostanu, Sense of Massa-
ges, czyli przeróżne masaże 
– od masażu stóp po masaże 
dla ludzi podróżujących, któ-
rych zadaniem jest złagodzenie 
uczucia jet lagu. Panie znajdą 
tutaj przebogatą ofertę zabie-
gów pielęgnacyjnych na twarz. 
Supernowoczesne Fitness Stu-
dio wyposażone jest w urządze-
nia z  monitorami, pozwalające 
w  trakcie ćwiczeń na surfowa-
nie po Internecie czy oglądanie 
telewizji. Na szóstym piętrze 
hotelu znajduje się kryty basen 
o powierzchni niemal 850 mkw. 
Chętni mogą także skorzystać 
z  oferty Yoga Studio i  odbywa-
jących się tam regularnie zajęć. 

Hotel Rosewood to idealne 
miejsce na wielkie oraz kameral-
ne spotkania biznesowe. 12 sal 
oferuje aż 2620 mkw. powierzch-
ni specjalnie zaaranżowanej dla 
spotkań. Największy Grand Ball-
room jest w stanie pomieścić na-
wet 800 gości, mniejsze salony 
pozwalają na spotkania 75 osób. 

OCeNA
Pięciogwiazdkowa marka Rose-
wood to gwarancja doskonałej 
lokalizacji i  wspaniałego wypo-
sażenia hotelu w duchu modern 
art. Pekiński Rosewood to pe-
rełka na hotelowej mapie stolicy 
Chin – hotel jest nowy, doskona-
le położony, wnętrza zaprojekto-
wane z największą starannością. 
Można tutaj naprawdę odpocząć 
w  otoczeniu dzieł nowoczesnej 
sztuki chińskiej. 

Rafał Sobiech

Pekiński Rosewood to idealne miejsce dla smakoszy kuchni chińskiej, 
azjatyckiej, ale także europejskiej w najlepszym wydaniu – oferta sześciu 

tutejszych restauracji, barów i loungów zaspokoi każde podniebienie.



B2B

b2b@wittchen.com

eleganckie upominki firmowe
portfele, portmonetki, etui, teczki, walizki, kuferki, paski...

• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań
 • bony upominkowe o nominałach 100, 250 i 500 PLN, do realizacji we wszystkich Salonach Firmowych na terenie całego kraju
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To samochód marzeń 
każdego, kto ceni so-
bie komfort, prestiż 
i  sportowy pazur pod 

maską. Najnowsza generacja tego 
modelu wznosi dynamikę, este-
tykę, luksus i  innowacyjność na 
jeszcze wyższy poziom. „Szóstka” 
sprawia, że hasło BMW: „Radość 
z jazdy” nabiera nowych znaczeń.

Nie tylko silNik
BMW serii 6 Coupé mówi samo 
za siebie, a jego słowa wraz z eks-
cytującym mruczeniem ośmio-
cylindrowego silnika przenikają 
do uszu i  serc wszystkich tych, 
którzy mają niewątpliwą przy-
jemność nim jechać. Ja miałam 
i pełna zachwytu piszę na świe-
żo oczarowana wspomnieniem 
własnych doznań. Rozkoszne 
dźwięki, o których pisałam, nie 
docierały do mnie przypadkiem. 
We wszystkich wersjach z  sil-
nikami benzynowymi seryjne 
zastosowanie znalazł sportowy 
układ wydechowy o  zmien-
nej charakterystyce akustycz-
nej, dzięki któremu doznania 
związane z  dynamiczną jazdą 
zniewalają nawet najwybred-
niejszych kierowców przyzwy-
czajonych do aut sportowych. 

sylwetka, kolory 
i wNętrze
Jednak w  BMW serii 6 Coupé 
możesz zakochać się już od 

pierwszego wejrzenia, zanim 
uruchomisz silnik. Jego dyna-
miczna, zadziorna, a  zarazem 
wytworna sylwetka przywodzi 
na myśl najpiękniejsze bryły 
nowoczesnego designu. War-
to wspomnieć, że samochód 
wyposażony jest w  przestyli-
zowane wloty powietrza oraz 
fartuchy boczne i przedni, 
które znakomicie podkreślają 
szerokość nadwozia, solidność 
i  siłę tego auta. Model, któ-
rym jeździłam, miał piękny, 
niecodzienny kolor nadwozia 
Mediterranean Blue metalik. 
W ofercie są dostępne również: 
Jatoba metalik, Cashmere Si-
lver metalik, Glacier Silver me-
talik i Melbourne Red metalik. 

Wnętrze onieśmiela jakością 
materiałów i wykończeń dopra-
cowanych w  najdrobniejszych 
szczegółach. Perfekcyjnie do-
brana, pachnąca świeżością 
dwukolorowa skóra nadaje mu 
znamiona wysmakowanego 
prestiżu z najwyższej półki. To 
wszystko dzięki wprowadzeniu 
linii wykończeniowych Design 
Pure Experience i Design Pure 
Excellence, które w  szczegól-
ny sposób podkreślają sporto-
we i  luksusowe cechy nowego 
BMW serii 6 Coupé. Troska 
o  indywidualne potrzeby wy-
magających klientów wyraża 
się poprzez udostępnienie 
zupełnie nowych elementów 

pakietów BMW Individual. 
Dzięki nim każdy kierowca 
może wręcz stworzyć unikato-
wy charakter wnętrza, podkre-
ślający wyjątkowość dumnego 
właściciela swojego BMW serii 
6 Coupé . 

oceNa
Samochód świetnie się pro-
wadzi. Dzięki przyspieszeniu, 
z  jakim bez trudu wyprzedza-
łam inne pojazdy, mogłam się 
czuć bezpiecznie, a dodatkowo 
zyskiwałam komfort płynnej 
jazdy na wciąż dominujących 
w  naszym kraju jednopasmo-
wych jezdniach. Wygodnym 
rozwiązaniem dla mnie był wy-
świetlacz przezierny najnow-
szej generacji Head-Up Display, 
który nieustannie informował 
mnie o  prędkości, z  jaką jadę, 
zmieniających się bez przerwy 
na naszych drogach ogranicze-
niach, a  także wskazywał mi 
dane z  GPS-a. Nie musiałam 
dzięki temu szukać tych in-
formacji na desce rozdzielczej, 
mogłam spokojnie skoncentro-
wać się na drodze. Widziałam, 
że moje BMW serii 6 Coupé  ro-
biło na wszystkich piorunujące 
wrażenie. A  przecież mijający 
mnie kierowcy nawet nie sie-
dzieli w  nim, nie mieli okazji 
doświadczyć tego, jak świetnie 
prowadzi się to auto.

Marta Wilk

Najnowsza generacja 
BMW serii 6 Coupé 
wznosi dynamikę, 
estetykę, luksus 
i innowacyjność 

na jeszcze wyższy 
poziom. „Szóstka” 

sprawia, że flagowe 
hasło BMW: „Radość 

z jazdy” nabiera 
nowych znaczeń.

koNtakt
www.bmw.pl



Dzisiejszą noc spędzi w Courtyard by Marriott. Niedawno 
wylądowała. To było najwygodniejsze i najlepsze rozwią-
zanie. Znała ten hotel. Dobrze jej się kojarzył. Z dala od 
miejskiego ruchu, spokój i  ta bliskość samolotów, które 

fascynowały ją, startując i  lądując w  pobliżu. Od małego dziecka 
samoloty kojarzyły jej się z czymś magicznym. Później na niejed-
ną randkę zabierała mężczyznę w  pobliże pasa startowego, żeby 
oglądać podwozia samolotów przelatujących tuż nad ich głowami. 
A  teraz znów spała tu w  Courtyardzie. Fajnie – pomyślała, kiedy 
wyobrażała sobie jak za chwilę, po zameldowaniu, wyjdzie przed 
hotel zaczerpnąć  świeżego powietrza przed snem. 

Lekko szpakowaty mężczyzna wszedł do hotelu tuż za nią. Uda-
jąc, że się nie spieszy, podszedł do recepcji. Elegancki, dobrze ubra-
ny, pachniał odważnie i przyjemnie. Nie znała tego zapachu, ale nie 
mogła przejść koło niego obojętnie. Meldował się równolegle z nią. 
Obsługiwała go młoda atrakcyjna dziewczyna. Wizytówka, którą 
podał recepcjonistce, zwróciła jej uwagę. Nie znała tego gatunku 
papieru, a pracowała w tej branży od lat. 

Kiedy tylko się zameldowała, chciała jak najszybciej znaleźć się 
w pokoju, zostawić bagaż i wyjść popatrzeć na samoloty. To zawsze 
była ta jej chwila. 

Po chwili ponownie była na dole. Kierując się do wyjścia usłyszała 
„Armani… Armani Si”. Zwolniła. Czy ktoś mówił do niej? Nie było 
w pobliżu nikogo innego, a ona faktycznie pachniała dziś Armanim. 

I wtedy go zobaczyła znowu.
- Zastanawiałam się czy pan zwróci na mnie uwagę.  
- Widzi pani, są takie miejsca na świecie, gdzie piękno zbliża. 
- Niezłe – uśmiechnęła się. – Courtyard by Marriott i Fryderyk 

Chopin. Miejsce, gdzie piękno zbliża.
- To pewnie prawda. Ale ja akurat myślałem o pani.
- No, no… Niby banalne, ale miłe. W mojej branży mógłby pan być 

niezłym copywriterem. 
- Skąd pani wie, że nie jestem? 
- Nie jest pan. Podejrzałam wizytówkę, którą podał pan recepcjo-

nistce – uśmiechnęła się tak delikatnie, jakby miała tym jednym 
uśmiechem zmienić cały świat. – Widzę, że zainteresowały pana 
czarno-białe fotografie Warszawy na ścianie w  lobby? Zdjęcia za-
chęcają do odkrywania  i podziwiania nieznanych zakątków stolicy.

Zaprosił ja na drinka, zamówiła cosmopolitan – tak też dzisiaj się 
czuła, jak kosmo-kobieta. 

- Nie będzie panu przeszkadzało, jeśli na dziesięć minut wyjdę 
przed hotel? Lotnisko nocą, a już Lotnisko Chopina na pewno, ma 
jakiś niesamowity urok. Lubię chwilę popatrzeć na samoloty i wy-
obrazić sobie tych ludzi, którzy dokądś lecą lub skądś przylatują. To 
takie tajemnicze.

- Take your time – uśmiechnął się. 
Cały czas miała przed oczami fotografie Warszawy, które widzia-

ła w lobby. Popatrzyła na mężczyznę siedzącego naprzeciwko. Po-
myślała, że z wielkim zaciekawieniem będzie odkrywać i podziwiać 
nieznane zakątki.

- Wnoszę toast – powiedział gdy znów poczuł jej perfumy - za 
Courtyard,  gdzie sztuka sprzyja spotkaniom. 

Zaśmiała się swoim niskim, zmysłowym tembrem głosu. 
- Kto wie, może jeszcze zatrudnię pana w mojej firmie?

■ Kornelia Krakowski

Dzisiejszą noc spędzi  
w Courtyard by Marriott…

www.warszawacourtyard.pl
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NowA erA 
sAmolotÓw

Nowe, wąskokadłubowe samoloty, które już wkrótce 
będą obsługiwały loty przez Atlantyk, mają przynieść 

pasażerom wiele korzyści. Nasz brytyjski korespondent 
Alex McWhirter sprawdza, czy nie będzie się to wiązało 
ze zmniejszeniem komfortu w kabinie pasażerskiej. 
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Gdy 45 lat temu trasę Lon-
dyn – Nowy Jork zaczął 

obsługiwać pierwszy model Boeing 747 (na-
leżący do linii Pan Am), pasażerowie byli 
przekonani, że od tej chwili podróże lotni-
cze staną się dużo wygodniejsze.

W latach 70. ubiegłego wieku przewoźni-
cy i producenci samolotów ogłosili nastanie 
ery maszyn szerokokadłubowych. W myśl tej 
koncepcji samoloty o  węższych kadłubach, 
takie jak B707, DC-8 czy VC-10, zaczęto za-
stępować modelami B747, DC-10 i Lockheed 
Tri-Star. Pasażerowie korzystający z  lotów 
długodystansowych mogli liczyć na prze-
stronniejsze i  bardziej komfortowe kabiny, 
a co za tym idzie, wygodniejszą podróż. 

Wszystko dla pasażeróW
Jak jednak wiadomo, również w  lotnictwie 
nic nie jest wieczne i  niezmienne.  Choć 
dzięki szerokokadłubowcom pasażerowie 
zyskali większy komfort podróży, to z  po-
wodu ostrej konkurencji na rynku maszy-
ny te stały się dla niektórych linii sporym 
problemem.

Wiele lat temu dzięki ogromnym liniow-
com przewoźnicy oferowali znacznie mniej-
szą liczbę połączeń. Na rozwiązaniu tym zy-
skiwali zarówno przewoźnicy (mogli łatwiej 
kontrolować swoje zdolności przewozowe), 
lotniska, jak i środowisko naturalne. Jednak 

układ ten był bardzo niekorzystny z punktu 
widzenia pasażerów. Mieli oni bardzo mi-
zerny wybór połączeń, a  mniejsza liczba 
lotów wiązała się oczywiście z  większym 
obciążeniem maszyn, co z kolei windowało 
ceny biletów.

Ta niezdrowa sytuacja utrzymywała się 
przez kilka dekad, nawet już po wprowa-
dzeniu boeingów 747, ponieważ ówczesne 
przepisy dodatkowo ograniczały pasaże-
rom pole manewru. Jednak dziś, na mocno 
zliberalizowanym i  coraz bardziej konku-
rencyjnym rynku, to pasażerowie stawiają 
warunki i domagają się wielu udogodnień.

Właśnie dlatego wąskokadłubowce znów 
powracają do łask. Są one tańsze w obsłu-
dze i mają nieco mniej miejsc, więc łatwiej 
je zapełnić. Z  tego względu stanowią nie-
zwykle atrakcyjną propozycję dla nowych 
przewoźników.

Czas na noWe maszyny
B747 i  jego szerokokadłubowi bracia rzą-
dzili niepodzielnie na transatlantyckich 
trasach przez wiele lat. Pierwszą próbę 
przełamania ich dominacji podjęły linie 
Continental, wprowadzając na mniej popu-
larnych trasach z Nowego Jorku do Europy 
dwuklasowe wąskokadłubowe boeingi 757, 
których zasięg wynosił około 800 kilome-
trów. Aby sprostać nowemu wyzwaniu, 

jakim był przelot przez Atlantyk (ponad  
5 tysięcy kilometrów), przewoźnik wyposa-
żył swoje maszyny w  dodatkowe zbiorniki 
paliwa. Okazało się także, że ich mniejsze 
kabiny doskonale sprawdzały się na mniej 
obciążonych trasach do Wielkiej Brytanii, 
Europy i Skandynawii. Kilka lat temu Ame-
rican Airlines postanowiły pójść w ślady li-
nii Continental, angażując modele B757 na 
mniej ruchliwych trasach.

Pasażerowie nareszcie mieli wybór. Jeśli 
chcieli skorzystać z wygód oferowanych na 
pokładach szerokokadłubowców, musieli 
udać się na większe lotnisko, z którego ma-
szyny te odlatywały. Jeśli natomiast zależa-
ło im na bliskości lokalnego lotniska, mogli 
wybrać mniej wygodne wąskokadłubowce.

Można śmiało powiedzieć, że rozwią-
zanie to dobrze sprawdza się do dziś. Jed-
nak boeingi 757 mają już swoje lata (swoją 
pierwszą podróż na pokładzie tego modelu 
odbyłem w 1983 r.), więc Airbus i Boeing pra-
cują nad długodystansowymi wersjami swo-
ich popularnych dwusilnikowych maszyn 
o krótkim zasięgu: A321 oraz B737.

propozyCje dWóCh gigantóW
Propozycja giganta z Tuluzy nosi nazwę A321 
Neo LR i będzie mogła pomieścić 240 pasa-
żerów w układzie jednoklasowym lub nieco 
mniej w konfiguracji z dwoma klasami.
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Tablety typowo biznesowe, wykorzystywane są najczęściej przez 
pracowników mobilnych. To narzędzie pracy ma być ułatwieniem 
w codziennych obowiązkach. Dlatego musi być nie tylko jak najlepiej 
dostosowane do charakteru pracy, ale również odpowiednio skonstru-
owane, aby mogło spełniać swoje zadania. 

Urządzenia mobilne bardzo szybko znalazły zastosowanie na rynku 
rozwiązań profesjonalnych. Dziś korzystają z nich zarówno pracownicy 
terenowi, których praca wymaga rozwiązań działających w sieciach 
komórkowych, jak i pracownicy stacjonarni, poruszający się w ramach 
lokalnych, biurowych sieci bezprzewodowych. 

Bez względu na charakter wykonywanych zadań, urządzenie musi speł-
niać kilka warunków, dzięki któremu jest maksymalnie funkcjonalne. Na 
co zwrócić uwagę, wybierając tablet, który będzie narzędziem pracy?

JAKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Najważniejszym elementem każdego tabletu jest ekran. To właśnie 
dlatego warto zwrócić uwagę na to, aby był on szczególnie odporny na 
zarysowania i uderzenia. Dbając o wysoką jakość użytkowania, Lenovo 
matryce swoich biznesowych tabletów pokrywa taflą pancernego szkła 
Dragontrail Glass. 

Z dużą wytrzymałością ekranu w parze idzie jakość matrycy. 
Wyświetlacz w technologii IPS zastosowano w tablecie ThinkPad 8 
oraz ThinkPad 10. Dzięki temu zapewnia on znakomite odwzorowanie 
kolorów oraz szeroki kąt widzenia (160 stopni w przypadku tabletu 
z ekranem 8" oraz 170 stopni w wersji 10").

Dodatkowym elementem wpływającym na większą wytrzymałość 
urządzenia jest sama obudowa wykonana z trwałego i elegancko 
prezentującego się materiału (aluminium) oraz dodatkowe wzmocnienia 
– np. gumowe wykończenia – które zabezpieczają sprzęt w przypadku 
upadku, co pozwala uniknąć kosztownych napraw. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Tablet, jako urządzenie z definicji mobilne, musi być wygodny w użyciu 
w różnych sytuacjach. Wybór takiego rozwiązania nie oznacza już 
rezygnacji z zalet tradycyjnego komputera. Na rynku dostępne są 
propozycje, które zapewniają pełną funkcjonalność komputera – są 
to tablety, które mają kilka trybów działania: tablet, tryb namiotu, czy 
komputer stacjonarny. Ten ostatni może być realizowany w przypadku 
tabletu ThinkPad 10 dzięki wykorzystaniu dedykowanej stacji doku-
jącej, zewnętrznego monitora, klasycznej „desktopowej” klawiatury 
oraz myszy. Z kolei, aby obejrzeć film lub prezentację wystarczy użyć 
dodatkowego pokrowca Quickshot i ustawić tablet w trybie namiotu.

BEZPIECZEŃSTWO
Duża mobilność pracowników, wiąże się ze zwiększonymi standar-
dami ochrony danych. Aby zapewnić użytkownikom biznesowym 
jak największy komfort i bezpieczeństwo, stosuje się w tabletach 
takie zabezpieczenia jak układy szyfrujące TPM, zintegrowane 
czytniki kart Smart czy czytniki linii papilarnych. 

ZARZĄDZANIE DANYMI
Mobilność niesie za sobą również zmianę w sposobie wymiany danych. 
Liczy się nie tylko dostępność, jakość i prędkość, ale również bezpie-
czeństwo. Dlatego powstają specjalnie dedykowane aplikacje, jak np. 
Lenovo QuickDisplay 2.0, dzięki której można bezprzewodowo trans-
mitować prezentacje lub filmy w jakości HD. Ciekawą propozycją jest 
również technologia Lenovo Reach, dzięki której można skonfigurować 
prywatną chmurę, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność usług na 
wszystkich swoich urządzeniach.

SYSTEM 
Przy wyborze tabletów dla biznesu, bardzo istotne jest czy działają one 
pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Umożliwia on 
bezproblemową integrację urządzeń z całą infrastrukturą IT w ramach 
organizacji. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wersji 64-bitowej systemu, 
w ramach oferty tabletów ThinkPad 10 znajdują się także konfiguracje 
wyposażone w pamięć operacyjną 4 GB. 

ŁĄCZNOŚĆ
Istotnym elementem ułatwiającym pracę na odległość jest wyposażenie 
takiego rozwiązania w moduły LTE, oferujące łączność z Internetem 
z praktycznie dowolnego miejsca. Poza tym wyposażone są one także 
w odbiornik GPS, który daje pracodawcy możliwość precyzyjnego 
określenia współrzędnych geograficznych pracownika korzystającego 
z tabletu.

Wybór konkretnego modelu urządzenia determinowany jest potrzebami 
użytkownika. Dzięki ofercie tabletów do biznesu oraz dedykowanych 
do nich opcji, firmy mogą zyskać narzędzie w pełni profesjonalne 
i wszechstronnie pomocne pozwalające skutecznie realizować cele 
biznesowe organizacji.
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mitować prezentacje lub filmy w jakości HD. Ciekawą propozycją jest 
również technologia Lenovo Reach, dzięki której można skonfigurować 
prywatną chmurę, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność usług na 
wszystkich swoich urządzeniach.

SYSTEM 
Przy wyborze tabletów dla biznesu, bardzo istotne jest czy działają one 
pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Umożliwia on 
bezproblemową integrację urządzeń z całą infrastrukturą IT w ramach 
organizacji. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wersji 64-bitowej systemu, 
w ramach oferty tabletów ThinkPad 10 znajdują się także konfiguracje 
wyposażone w pamięć operacyjną 4 GB. 

ŁĄCZNOŚĆ
Istotnym elementem ułatwiającym pracę na odległość jest wyposażenie 
takiego rozwiązania w moduły LTE, oferujące łączność z Internetem 
z praktycznie dowolnego miejsca. Poza tym wyposażone są one także 
w odbiornik GPS, który daje pracodawcy możliwość precyzyjnego 
określenia współrzędnych geograficznych pracownika korzystającego 
z tabletu.

Wybór konkretnego modelu urządzenia determinowany jest potrzebami 
użytkownika. Dzięki ofercie tabletów do biznesu oraz dedykowanych 
do nich opcji, firmy mogą zyskać narzędzie w pełni profesjonalne 
i wszechstronnie pomocne pozwalające skutecznie realizować cele 
biznesowe organizacji.
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Boeing pracuje natomiast nad modelem 
B737 Max – zmodyfikowaną wersją samolo-
tu, który zadebiutował w 1968 r. w barwach 
Lufthansy. Maszyna zabierze na pokład 
około 200 pasażerów, ale rzeczywista liczba 
będzie zależeć od konfiguracji dla poszcze-
gólnych przewoźników.

B737 Max znajduje się już na liniach mon-
tażowych Boeinga, a  pierwszy egzemplarz 
ma wznieść się w powietrze w 2017 r.

Tania linia lotnicza Norwegian złożyła za-
mówienie na flotę 100 egzemplarzy tego mo-
delu, który będzie obsługiwał trasy między 
Europą i miastami leżącymi na wschodnim 
wybrzeżu USA, takimi jak Boston, Nowy 
Jork i Waszyngton.

Prezes Norwegian Bjørn Kjos jest przeko-
nany, że B737 Max otworzy przed przewoź-
nikiem całkiem nowe możliwości.

– Maszyny tego typu są mniejsze od dre-
amlinerów (które są szerokokadłubowcami 
i stanowią trzon transatlantyckiej floty Nor-
wegian), ale mogą bez problemu pokonać 
Atlantyk – mówi. – Dzięki takiemu zało-
żeniu możemy latać bezpośrednio z takich 
portów jak Aalborg w  Danii czy Bergen 
w  Norwegii na wschodnie wybrzeże USA. 
Na tych trasach nigdy nie udałoby się nam 
całkowicie zapełnić szerokokadłubowej ma-
szyny, więc mniej pojemny wąskokadłubo-
wiec B737 Max idealnie sprawdzi się w  tej 
roli – dodaje.

kiedy debiut?
Przewoźnik ogłosił, że nowa maszyna za-
debiutuje w maju przyszłego roku na trasie 
z Cork w Irlandii do Bostonu. Otwarcie ko-
lejnej trasy, tym razem z  Cork do Nowego 
Jorku, planowane jest na rok 2017. Norwe-
gian zamierza również stopniowo urucha-
miać połączenia na innych trasach przez 
Atlantyk.

A321 Neo LR zadebiutuje dopiero za kilka 
lat (pierwsze dostawy zaplanowano na rok 
2019) i nadal nie wiadomo, które linie zde-
cydują się na jego zakup i jakie trasy będzie 
obsługiwał.

Jednak z  wniosku, jaki grupa IAG zło-
żyła do irlandzkiego rządu w  sprawie linii 
Aer Lingus, wiadomo, że jeśli korporacja ta 
dostanie zgodę na zakup irlandzkiego prze-
woźnika, rozważy kupno modelu A321 Neo 
LR, który miałby obsługiwać trasy z Shan-
non do Ameryki Północnej.

Warto zauważyć, że istnieją już trans-
atlantyckie wersje maszyn B737 oraz A321, 
ale w większości są to egzemplarze skonfi-
gurowane całkowicie pod Klasę Biznes lub 
takie, które po drodze muszą odbyć między-
lądowanie w celu dotankowania paliwa.

Kanadyjski budżetowy przewoźnik We-
stJet oferuje loty z  Halifaxu do Dublina 
i Glasgow. Jest to możliwe, ponieważ miasta 
te znajdują się nieco bliżej siebie niż inne 
ważniejsze porty po obu stronach Atlantyku.

Istnieje inny sposób na to, by samolot B737 
był w  stanie przelecieć Atlantyk bez mię-
dzylądowania. Skandynawski przewoźnik 
SAS ogłosił, że jeszcze tej zimy uruchomi 
rejsy na trasie Kopenhaga – Nowy Jork (Ne-
wark), którą będą obsługiwać dwuklasowe 
boeingi 737 wydzierżawione od luksusowej 
szwajcarskiej linii czarterowej Privatair. Od 
przyszłego lata maszyny te będą także ob-
sługiwać trasę Kopenhaga – Boston.

zamęt na niebie
Sekretem tak dużego zasięgu tradycyjnego 
modelu B737 jest to, iż na pokładzie znaj-
duje się jedynie 20 miejsc w Klasie Biznes 
oraz 66 w Klasie Turystycznej, dzięki czemu 
znacznie zredukowano wagę maszyny.

Kiedy maszyny A321 Neo LR i B737 Max 
pojawią się na niebie, z pewnością wywoła-
ją niemały zamęt na transatlantyckich tra-
sach. Będą one nie tylko tańsze w obsłudze 
od B757, ale zapewnią również pasażerom 
dużo większy wybór połączeń.

Taryfy, zwłaszcza w  klasach premium, 
staną się bardziej konkurencyjne, choć i tak 
wiele będzie zależało od cen ropy naftowej, 
a także od konfiguracji foteli.

Warto jednak pamiętać, że są to w  za-
sadzie samoloty krótkodystansowe, więc 
byłoby błędem sądzić, iż zapewnią one pa-
sażerom takie same standardy podróży jak 
szerokokadłubowce. 
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Warto jednak pamiętać, że są to w zasadzie samoloty krótkodystansowe, więc byłoby błędem sądzić,  
iż zapewnią one pasażerom takie same standardy podróży jak szerokokadłubowce



Każda pora roku jest dobra na poprawę wyglądu 
i zdrowia, ale szczególnie w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i karnawału chcemy, by nasza twarz i ciało 

było piękne i zadbane. Jeśli Twoja skóra jest poszarzała, 
sucha i brak jej blasku oraz jędrności, oznacza to, że 
powinieneś skorzystać z profesjonalnych zabiegów z zakresu 
medycyny estetycznej, które wykona wykwalifikowany lekarz 
tej dziedziny. Warto pomyśleć nie tylko o skórze twarzy ale 

również szyi, dekoltu i dłoni. Zima jest okresem, kiedy możemy 
stosować całą gamę zabiegów, łączyć je ze sobą nie martwiąc 
się o promienie słoneczne. 

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. 
W związku z oczekiwaniami naszych pacjentów staramy się 
działać kompleksowo, wykorzystując terapie łączone,  które 
przynoszą lepsze i trwalsze efekty. Często proponujemy 
łączenie zabiegów wysokoenergetycznych, takich jak fala 
radiowa, światło podczerwone czy laser frakcyjny z zabiegami 
z użyciem kwasu hialuronowego, którego gęstość lekarz 
dobiera w zależności od wskazania. 

Idealnie sprawdzają się tu preparaty marki Neauvia ORGANIC, 
które są zupełnie nową gamą wypełniaczy, przeznaczoną 

do nawilżania,  wypełnienia i korekcji twarzy i ciała, 
pobudzania wytwarzania kolagenu oraz regeneracji 
skóry. Są to pierwsze na świecie wypełniacze 
organiczne, które są pozyskiwane przy użyciu bakterii 
Bacillus Subtilis w środowisku wodnym. Ta metoda 
pozyskiwania kwasu hialuronowego w porównaniu 
z dotychczas znanymi zapewnia wyjątkową czystość, 
dającą bezpieczeństwo stosowania. Dodatkowa 
zawartość Hydroksyapatytu wapnia pozytywnie 

wpływa na elastyczność i grubość skóry. Używamy ich do 
modelowania objętościowego, jak i poprawy nawilżenia oraz 
napięcia skóry. Z uwagi na nadzwyczajną lepkość użytego 
hydrożelu produkty dłużej zachowują trwałość. Możemy 
podawać za pomocą kaniuli w postaci nici hialuronowych 
tworzących stelaż napinający skórę lub miejscowo w celu 
wymodelowania policzków i owalu twarzy. 

Z myślą o jak najszybszej regeneracji i pełnej 
satysfakcji naszych pacjentów po zabiegach 
z zakresu medycyny estetycznej proponujemy 
terapię produktami Neauvia Cosmeceuticals. 
Należą do nich krem pielęgnacyjny, 
regenerujący podkład i masa oraz system 
Neauvia Peel. Wystarczy jeden zabieg, aby 
przywrócić Twojej twarzy młodzieńczy kontur 
i nadać jej atrakcyjny wygląd. Marzenia wielu 
kobiet spełnia Centrum Medycyny Estetycznej 
Carpe Diem!

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

Dodaj skórze blasku i świeżości razem z Carpe Diem!

Na hasło Business Traveller 

oferujemy 20% rabat na zabiegi 
z użyciem kwasu hialuronowego. 
Oferta dotyczy cen regularnych  

i jest ważna do 31.01.2016 r.

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

dr Magdalena Opadczuk i aktorka Sylwia Gliwa
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Koniec roku to dobry czas na 
podsumowania. Jak ocenia 
Pan 2015 z punktu widzenia 
rozwoju biznesu w Polsce?
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z  wyników, szczególnie że no-
tujemy wzrost liczby pasażerów 
w każdym porcie, z którego ofe-
rujemy połączenia. W tym roku 
Lufthansa szczególnie skupiała 
się na lotniskach regionalnych. 
W  2014 r. rozpoczęliśmy rejsy 
z Lublina, w marcu 2015 z Byd-
goszczy, w  tym roku zwiększy-
liśmy naszą ofertę z  Gdańska 
o  4%, z  Katowic o  15%, z  Kra-
kowa o 12%, z Poznania o 20%, 
z Rzeszowa o 28%, a z Wrocła-
wia o połowę. Świadczy to o tym, 
że Polska jest dla nas kluczo-
wym rynkiem.

Także w tym roku 5 listopada 
po raz piąty z  rzędu Lufthansa 
została wyróżniona tytułem wio-
dącej europejskiej linii lotniczej 
(Europe’s Leading Airline) pod-
czas gali World Travel Awards. 
Eksperci w obszarze podróży 
i  turystyki nagrodzili Lufthan-
sę również tytułem Europe’s 
Leading Airline Lounge za sa-
loniki biznesowe na lotnisku 

Lufthansa  
z wyróżnieniem

we Frankfurcie. Obie nagrody 
potwierdzają nasze zaangażo-
wanie w  nieustanne inwestycje 
zwiększające satysfakcję klien-
tów. Od tego roku pasażerowie 
mogą w  pełni czerpać korzyści 
z  naszych wielomiliardowych 
inwestycji w  jakość, produkt 
i  usługi. Dzięki temu możemy 
nadal umacniać naszą wiodącą 
pozycję w grupie międzynarodo-
wych linii lotniczych w kategorii 
premium.

Lufthansa jest największym 
międzynarodowym przewoź-
nikiem obecnym w Polsce. 
To sukces, o który wciąż trze-
ba zabiegać. W jaki sposób 
zamierzacie pozyskać kolej-
nych pasażerów i utrzymać 
dotychczasowy status?
W  czasach dużej konkurencji 
chcemy dać pasażerom pew-
ność, że podróżując Lufthan-
są, doświadczają najlepszego 
serwisu na świecie. Wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, nieustannie 
inwestując w  bezpieczeństwo, 
flotę i  udogodnienia na pokła-
dzie. Bardzo ważną częścią 

naszej strategii jest dbałość o 
najwyższą jakość. Rozszerza-
my naszą ofertę o  nowe połą-
czenia, aby umożliwić pasaże-
rom podróże po całym świecie 
z  najbliższego lotniska przez 
nasze porty przesiadkowe we 
Frankfurcie i Monachium. Po-
nadto Lufthansa zakończyła 
ostatnio z  sukcesem najwięk-
szy w  historii firmy program 
renowacji kabin pokładowych. 
Pasażerowie mogą teraz korzy-
stać z najnowocześniejszych 
rozwiązań we wszystkich czte-
rech klasach podróży: Ekono-
micznej, Ekonomicznej Pre-
mium, Biznes oraz Pierwszej.

Oprócz nowych kabin zało-
ga pokładowa w  Klasie Biznes 
oferuje pasażerom jeszcze bar-
dziej spersonalizowaną opiekę 
i usługi dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb i  wymagań. 
Wiąże się to z wprowadzeniem 
innowacyjnego Serwisu Re-
stauracyjnego w  Klasie Biznes 
na rejsach międzykontynental-
nych, bazującego na kulinar-
nych impresjach z najlepszych 
restauracji – niezwykłej oferty 
dla pasażerów Lufthansy. 

Z Frankiem Wagnerem, dyrektorem generalnym Lufthansy w Polsce,  
rozmawiała Marzena Mróz.
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Na jakie nowe połączenia 
mogą liczyć w 2016 r. pasaże-
rowie z Polski?
Tej zimy Lufthansa zaoferuje 
połączenia do 197 miast, obej-
mujące ogółem 9900 rejsów 
tygodniowo. Wraz z  nowym zi-
mowym rozkładem rozszerzymy 
ofertę połączeń międzykonty-
nentalnych, które adresowane 
są zwłaszcza do turystów. Pasa-
żerowie z Polski mogą korzystać 
z nowych tras, podróżując przez 
nasze porty przesiadkowe we 
Frankfurcie i  Monachium. Lu-
fthansa wprowadza nową trasę 
z Frankfurtu do San José w Kali-
fornii. Rejsy, które rozpoczną się 
29 kwietnia 2016 r., będą pierw-
szymi bezpośrednimi połącze-
niami z  europejskiego portu do 
Doliny Krzemowej. Trasa będzie 
obsługiwana przez airbusy 340-
300 pięć razy w  tygodniu. Od 
końca października Nairobi (Ke-
nia) dołączy do rozkładu rejsów 
Lufthansy. Na początku grudnia 
dołączy również do niego Can-
cún (Meksyk), miasto obsługi-
wane głównie przez rejsy czar-
terowe, a także Malé (Malediwy) 
oraz Mauritius. Panama City 
pojawi się w rozkładzie w marcu 
2016. Od 19 grudnia samolot Lu-
fthansy startować będzie każdej 
soboty do Kittilä, położonego 170 

kilometrów na północ od Koła 
Podbiegunowego. Znajdujący 
się nieopodal ośrodek narciarski 
Levi jest największym centrum 
sportów zimowych w Laponii. 

Jakie nowe produkty w naj-
bliższym czasie zaoferuje 
Lufthansa?
Po wprowadzeniu naszego naj-
nowszego produktu, całkowicie 
nowej Klasy Ekonomicznej Pre-
mium, która już stała się best-
sellerem, planujemy oczywiście 
kolejne innowacje w przyszłości. 
Wczesnym latem 2016 Lufthan-
sa zostanie pierwszą linią lotni-
czą w  Europie oferującą szero-
kopasmowy Internet na rejsach 
krótkich i międzykontynental-
nych. Dzięki temu pasażerowie 
na trasach kontynentalnych 
zyskają pełen dostęp do komu-
nikacji i sieci ponad chmurami. 
Pierwsza maszyna zostanie wy-
posażona w nową technologię na 
początku lata 2016 r.

Niedawno wprowadziliśmy 
nowe taryfy biletowe, które po-
zwalają pasażerom wybierać 
i płacić tylko za serwis, z które-
go w  rzeczywistości korzystają. 
Taryfy Light, Classic oraz Flex 
różnią się w obszarze ofero-
wanego serwisu w  zależności 
od ceny. Wybrana taryfa może Fo
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zostać uzupełniona o  dodatko-
we usługi przez indywidualne 
dodanie kolejnych opcji. Taryfę 
Light stworzono dla pasażerów 
podróżujących tylko z  bagażem 
podręcznym i takich, którzy nie 
planują dokonywać zmian w re-
zerwacji. W taryfie Classic moż-
na zabrać ze sobą jeden bagaż 
rejestrowany do 23 kilogramów. 
Taryfa Flex została stworzona 
głównie z  myślą o  pasażerach, 
którzy podczas podróży wyma-
gają większej elastyczności.

Jakie cele stawia Pan sobie 
na najbliższy rok?
Dbałość o najwyższy komfort 
podróży to nasz stały obszar 
działania na drodze do zostania 
pierwszą pięciogwiazdkową za-
chodnią linią lotniczą. Oferta 
Lufthansy jest bardzo dobrze 
oceniana przez pasażerów. Po-
twierdzają to wyniki ankiet prze-
prowadzonych przez Skytrax. 
Systematycznie podwyższamy 
jakość oferowanego produktu w 
ramach Lufthansa Group. 
Będziemy nadal umacniać na-
szą pozycję, oferując produkt 
na najwyższym poziomie - taki, 
jakiego oczekują pasażerowie 
Lufthansy w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Systematyczna  
dbałość  

o najwyższy komfort  
podróżowania  

to priorytet  
Lufthansy.
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Przygoda z  Japonią za-
czyna się już na pokła-
dzie samolotu! Pasaże-
rowie, którzy wybiorą 

się rejsem LOT-u  z  Warszawy 
do Tokio, będą mogli spróbować 
pysznego japońskiego menu na 
pokładach dreamlinerów.

Kuchnia mistrza
Pierwsze japońskie doznania 
czekają na podróżujących dre-
amlinerem LOT-u  z  Warszawy 
do stolicy Kraju Kwitnącej Wi-
śni już na pokładzie samolotu. 
Japońskie dania, które będą ser-
wowane pasażerom, opracował 
specjalnie dla LOT-u tegoroczny 
mistrz świata sushi Alon Than, 
na co dzień prowadzący restau-
rację Izumi Sushi w Warszawie.

– Jest mi niezmiernie miło 
uczestniczyć w  procesie two-
rzenia menu dla pasażerów 
LOT-u podróżujących do Tokio. 
W swoich produktach LOT sta-
wia na jakość, a to w kuchni ja-
pońskiej bardzo ważny element, 
ponieważ dania te charakteryzu-
je przede wszystkim świeżość. 
Dzięki połączeniu najlepszej 
jakości produktów z tradycyjny-
mi recepturami udało nam się 
osiągnąć prawdziwie podniebny 
japoński majstersztyk. Na wy-
sokości przelotowej taka fuzja 
smaków to nie lada wyzwanie. 
Potrawy podawane we wszyst-
kich klasach podróży na tej 
trasie to prawdziwy przedsmak 
Japonii – dodaje japoński mistrz 
kuchni Alon Than.

DeDyKowane menu 
Pasażerowie wszystkich trzech 
klas podróży będą mogli wybrać 
spośród menu europejskiego 
i  specjalnego, dedykowanego 
wyłącznie dla tej trasy menu ja-
pońskiego. 

Posiłki w  Klasie Biznes ser-
wowane będą na specjalnej 
zastawie (popularnej wśród Ja-
pończyków) marki Bolesławiec, 
przeznaczonej do podawania 
potraw japońskich. Na pokła-
dzie pasażerowie LOT Business 
Class będą mogli również spró-
bować najlepszej klasy japoń-
skiego wina umeshu oraz Sake 
Souhanna, serwowanego w  tak 
prestiżowych miejscach, jak 
Pałac Cesarski w Tokio. Oprócz 
specjalnie wyselekcjonowanych 

Smaki Japonii 
na pokładach 

dreamlinerów loT-u
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japońskich alkoholi na pasaże-
rów LOT Business Class czeka 
dedykowane menu, w  którym 
znaleźć można m.in.zupę miso, 
japońskie dania serwowane 
w  bento boksie czy japońskie 
przekąski. Aby specjalnie ugo-
ścić naszych pasażerów na 
pokładzie, między posiłkami 
personel pokładowy poda pol-
ski likier smakowy oraz śliwki 
w czekoladzie.
    
Dla pasażera – wszystKo!
Japońskie posiłki będą również 
serwowane w Klasie LOT Econo-
my i LOT Premium Economy. Dla 
pasażerów tych klas LOT również 
przygotował smaczne przekąski 
oraz dodatkowo wyśmienitą ja-
pońską herbatę sencha. Ale i  to 
nie koniec zwiastunów Kraju 
Kwitnącej Wiśni w liniach LOT. 

– Chcemy, aby zarówno pasa-
żerowie z Europy, jak i podróżni 
z Japonii czuli się na pokładach 
naszych samolotów jak w domu. 
Dlatego położyliśmy duży nacisk 
nie tylko na menu. Na pokładzie 
zawsze będzie znajdowała się 
osoba z  personelu pokładowego 
mówiąca po japońsku, oznaczo-
na plakietką „I speak Japanese”. 
Na pokładach na tej trasie do-
stępny będzie również wybór 
aktualnych japońskich gazet 
codziennych, a  w  systemie roz-
rywki znajdą się japońskie filmy, 
seriale i muzyka – mówi Krzysz-
tof Moczulski, szef Działu Stan-
dardów Produktowych LOT.

przez warszawę Do azji
Pierwszy rejs do stolicy Japonii 
wystartuje 13 stycznia, a  po-
wrotny rejs z Tokio do Warsza-
wy 14 stycznia. LOT spodziewa 
się dużego zainteresowania 
nowym połączeniem ze stro-
ny klientów z  Japonii. Dla tej 
grupy pasażerów to również 
najszybsze i  najwygodniejsze 
połączenie nie tylko do Polski, 
ale także do innych krajów No-
wej Europy. Rejs Polskich Linii 
Lotniczych LOT z Warszawy do 
Tokio wykonywany będzie naj-
nowocześniejszym na świecie 
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samolotem Boeing 787 Dream-
liner i  potrwa około 10 godzin 
w jedną stronę.

Połączenie do Tokio będzie 
drugą po Pekinie trasą azjatyc-
ką w  regularnej siatce LOT-u. 
Pokazuje ono między innymi, 
że LOT przestał być przewoźni-
kiem etnicznym, a stał się linią 
pierwszego wyboru także dla 
klientów azjatyckich, w tym dla 
ludzi biznesu, którzy doceniają 
jakość produktu i  standard ob-
sługi na pokładzie LOT-owskich 
dreamlinerów, za które odpo-
wiada specjalnie przeszkolony 
i starannie wybrany, dedykowa-
ny personel Elite Fleet. 

Bilety na połączenie mię-
dzy Warszawą a  Tokio są już 
w  sprzedaży we wszystkich 
kanałach, m.in. na stronie lot.
com, call center, w biurach LOT 
Travel oraz u agentów.

Dzięki połączeniu 
najlepszej jakości 

produktów 
z tradycyjnymi 

recepturami udało 
nam się osiągnąć 

prawdziwie 
podniebny japoński 

majstersztyk.

LOT stał się linią 
pierwszego wyboru 
dla ludzi biznesu, 
którzy doceniają 
jakość produktu 

i standard obsługi na 
pokładzie LOT-owskich 

dreamlinerów.
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W  Polsce znajduje 
się 12 hoteli mar-
ki Novotel, które 
dzięki swojej lo-

kalizacji, eleganckiemu designo-
wi i  doskonałemu wyposażeniu 
gwarantują zarówno odpoczy-
nek od miejskiego zgiełku, jak 
i udane profesjonalne spotkania. 
Wszystko to dzięki dopracowa-
nym w każdym detalu ofertom: 
„Meeting at  Novotel” dla gości 
biznesowych oraz „Family&No-
votel” dla rodzin. Te dedykowane 
oferty z  łatwością połączą obo-
wiązki z przyjemnością. 

„Nasza oferta MICE mająca 
na celu zwiększenie jakości 
obsługi gości biznesowych 
oparta jest na 4 równoważnych 
filarach” – podkreśla Joanna 
Świerkosz, dyrektor ds. mar-
ketingu, jakości i  programów 
lojalnościowych w Polsce i Eu-
ropie Wschodniej Grupy Hote-
lowej Orbis. „Jednym z nich jest 
indywidualny doradca klienta 
dla grup powyżej 80 osób, któ-
ry zapewnia najwyższy poziom 
obsługi oraz zadowolenie gości 
na każdym etapie. To również 
nowe procedury związane ze 
standardami sprzedaży oraz 
specjalnie dedykowane szkole-
nia dla pracowników. Zdajemy 
sobie sprawę ze zróżnicowa-
nych potrzeb żywieniowych 
naszych gości, dlatego posia-
damy bardzo szeroką ofertę 
cateringową m.in. przerwy 
oparte na owocach, produktach 
bio, służących detoksykacji czy 
składających się z regionalnych 
produktów. W celu elastyczne-
go podejścia do klientów doko-
naliśmy również szeregu udo-
skonaleń technologicznych, 
które m.in. umożliwiają bez-
przewodową obsługę wszyst-
kich potrzebnych sprzętów. 
Wszystko to z myślą o udanym 
i uszytym na miarę danego biz-
nesu wydarzeniu”.

Z myślą o rodzinie powstały także specjalne przytulne pokoje rodzinne tak,  
by gościć 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, zapewniając im maksimum wygody. 
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OdświeżOna 
Oferta biznesOwa 
Trzy i czterogwiazdkowe hotele 
Novotel to doskonała obsługa 
i świetna kuchnia, które zapew-
niają idealnie skrojone oferty 
nowego konceptu NOVO2. W ra-
mach trwających remontów, 
odświeżona jest także oferta dla 
gości biznesowych „Meeting 
at Novotel”. Tak zwany klient 
konferencyjny ma do czynienia 
teraz z jednym, zintegrowanym 
modelem serwisu opartym na 
czterech filarach. Jego podsta-
wą jest indywidualne podejście 
i  obsługa. Od pierwszych od-
powiedzi na zapytania doty-
czące zorganizowania danego 
spotkania, poprzez wybór moż-
liwych wariacji oraz przebieg 
wydarzenia, aż po jego ewa-
luację będziemy mieć do czy-
nienia z  jednym i  tym samym 
doradcą. Niewątpliwie podnosi 
to komfort pracy, jak i  pod-
wyższa jakość obsługi klienta. 
A  wszystko to w  dążeniu do 
jeszcze większej satysfakcji ze 
współpracy z hotelami Novotel. 
O  udanym spotkaniu bizneso-
wym decydują także inne czyn-
niki. Niezbędne w  XXI wieku 
jest innowacyjne, interaktywne 
i  intuicyjne w  obsłudze oto-
czenie. Ogólnodostępne Wi-Fi, 
możliwość podłączenia kom-
puterów o  różnych systemach 

operacyjnych, bezprzewodowy 
rzutnik, dostęp do drukarki czy 
możliwość sterowania wieloma 
funkcjami pomieszczenia przy 
pomocy jednego pilota to „must 
have” każdego obiektu, który 
chce w  dzisiejszych czasach 
przyjmować gościa zajmującego 
się mniejszym lub większym 
biznesem bądź poświęca swój 
czas Nauce. 

sekrety 
przerwy kawOwej 
Marka Novotel chce zapewnić 
doskonałą i kompleksową ob-
sługę. Z tego powodu trzeci 
filar propozycji dla gości z kate-
gorii MICE oparty jest o zdrową 
i zróżnicowaną ofertę caterin-
gową. Aby zapewnić zbalanso-
wane przekąski gwarantujące 
odpowiednie odżywienie dla 
swoich klientów skomponowa-
ła aż 5 tematycznych przerw 
kawowych. Wśród ofert znaj-
dziemy drobne posiłki złożone 
z owoców lub produktów bio. 
Między nimi są też takie, któ-
rych zadaniem jest detoksyka-
cja organizmu lub dostarczenie 
dodatkowej energii. Dostępna 
jest także opcja przerwy ka-
wowej skomponowana z regio-
nalnych specjałów. Co więcej 
wzbogacono ofertę lunczową, 
a  wszystko to po to, aby za-
pewnić gościom przyjemny,  

zdrowy i  zrównoważony po-
siłek. Czwarty filar udosko-
nalonej oferty MICE to ujed-
nolicone i  zestandaryzowanie 
procedur sprzedaży i  obsługi 
Klientów z tego sektora. 

 
nOvOtel pO gOdzinach 
Po wyczerpujących biznesowych 
spotkaniach można skorzystać 
z atrakcyjnej oferty „Family&No-
votel”, która przeznaczona jest 
dla rodzin. W  każdym hotelu 
na świecie najmłodsi goście są 
traktowani wyjątkowo, a przy za-
kwaterowaniu otrzymują miły 
upominek. W hotelowym lobby 
znajduje się dla nich miejsce do 
gier i zabaw, mogą także popły-
wać w basenie, zagrać na konso-
li, przeczytać ulubiony komiks 
czy zbudować miasto z klocków 
Kapla. Ponadto, jeśli nie ukoń-
czyły jeszcze 16. roku życia, po-
byt w  pokoju z  rodzicami oraz 
śniadanie jest dla nich bezpłat-
ne. Z myślą o  rodzinie powsta-
ły także specjalne przytulne 
pokoje rodzinne tak, by gościć  
2 osoby dorosłe i  2 dzieci, za-
pewniając im maksimum wy-
gody. Każdy posiłek w  hotelu 
Novotel przygotowany jest ze 
świeżych produktów, aby dzie-
ci jadły smacznie i  zdrowo. Na 
życzenie klientów dostępne są 
podgrzewacze do butelek i krze-
sełka do kamienia.

 W Polsce znajduje się  
12 hoteli marki Novotel,

które dzięki 
swojej lokalizacji, 

eleganckiemu designowi 
i doskonałemu 

wyposażeniu gwarantują 
zarówno odpoczynek 

od miejskiego zgiełku, 
jak i udane wszelkiego 
rodzaju profesjonalne 

spotkania.
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Nowy hotel  
w warszawie
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Porozmawiajmy o Państwa 
działalności w Polsce. Jak 
ocenia Pan ten rok dla sieci 
Starwood w naszym kraju?
Jestem zadowolony z  naszych 
wyników, a  zwłaszcza z  faktu, 
że   mogę ogłosić, iż otworzymy 
kolejny hotel w  Polsce, który 
jednocześnie będzie debiutem 
marki Four Points by Sheraton 
w naszym kraju. Nasz dział ds. 
rozwoju sieci podpisał właśnie 
kontrakt dotyczący otwarcia 
nowego obiektu na Mokotowie 
w  Warszawie. Będzie on miał 
192 pokoje, sale konferencyjne 
oraz restaurację i  bar, a  jego 
otwarcie planowane jest na 
2018 r. Jesteśmy przekonani, że 
ten obiekt będzie doskonałym 
dodatkiem do naszego port-
folio w  Polsce. Od dłuższego 

czasu pracowaliśmy nad wpro-
wadzeniem marki Four Points 
by Sheraton do Polski, gdyż 
naszym zdaniem doskonale 
odpowiada na potrzeby rynku, 
oferując pokoje w atrakcyjnych 
cenach. Hotele tej marki to 
idealne rozwiązanie dla ludzi 
biznesu, zapewniają gościom 
produkt dobrej jakości w wielu 
miejscach na całym świecie. 

To wspaniała wiadomość 
– gratuluję! Jak ocenia Pan 
ten mijający rok, jaki on 
był dla hoteli, które już funk-
cjonują?
Ten rok był wyjątkowy, ponie-
waż udało nam się przepro-
wadzić wiele inwestycji zwią-
zanych z  renowacją naszych 
hoteli, dzięki którym znacząco 

polepszyliśmy nasz produkt. 
W Warszawie odnowiliśmy lob-
by, restaurację, bar, Executive 
Club Lounge oraz 40 procent. 
pokoi w hotelu Westin Warsaw. 
Odrestaurowany Westin bar-
dzo nawiązuje do marki, któ-
ra inspirację czerpie z  natury, 
a  autorką projektu jest Anita 
Rosato, uznana projektantka 
z  Londynu. W  hotelu Bristol 
w  Warszawie właśnie zakoń-
czyliśmy gruntowny remont 
salonów bankietowych. Nowy 
produkt jest absolutnie bezkon-
kurencyjny, to, co udało nam 
się uzyskać, to najpiękniejsze 
sale bankietowe, jakie widzia-
łem podczas mojej długoletniej 
kariery hotelarza. W  krakow-
skim Sheratonie odnowiliśmy 
powierzchnię bankietową  

Z Gonçalo Duar-
tem Silvą, dyrekto-
rem generalnym 
sieci Starwood 

Hotels  
& Resorts w Polsce 

– rozmawiała  
Marzena Mróz.

W hotelu Bristol w Warszawie właśnie zakończyliśmy  
gruntowny remont salonów bankietowych.
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i  teraz pracujemy nad remon-
tem pokoi. Wszystkie te in-
westycje już teraz przynoszą 
zyski, a  rok 2015 uważam za 
lepszy niż poprzedni. Dotyczy 
to zwłaszcza Warszawy, w któ-
rej odbyło się kilka ważnych 
wydarzeń sportowych, takich 
jak np. finał europejskiej ligi 
mistrzów. Obłożenie jest wy-
sokie – w  lecie, które jest dla 
nas zawsze trudnym sezonem, 
udało nam się pozyskać wiele 
grup turystów z zagranicy. Jed-
nak wciąż wyzwaniem na ryn-
ku są ceny pokoi, które są dużo 
niższe niż w  innych stolicach 
europejskich. 

A co z marką Sheraton, któ-
ra przechodzi duży rebran-
ding? Co on oznacza dla pol-
skich hoteli tej marki oraz 
czego mogą spodziewać się 
goście na całym świecie?
To był bardzo ważny rok dla 
Sheratona, ponieważ ogłosili-
śmy nową wizję marki – She-
raton 2020. Jest to pięcioletni 
plan, w którego ramach będzie-
my komunikować nowe pozy-
cjonowanie marki, zwiększać 
portfolio hoteli, zapewniać jesz-
cze większe zyski dla właścicie-
li, a  przede wszystkim spójne 
doświadczenie dla gości na ca-
łym świecie. Inwestujemy rów-
nież w marketing – wydaliśmy 
ponad 100 milionów dolarów na 
globalną kampanię reklamową. 
Tu, w  Polsce wszyscy koncen-
trujemy się na wdrożeniu nowej 
wizji marki w naszych hotelach 
i  dostarczaniu doświadczenia, 
które jest charakterystyczne dla 
hoteli Sheraton.

Jak ocenia Pan perspektywy 
na przyszły rok?
Perspektywy na przyszłość są 
bardzo dobre. Spodziewam się, 
że sytuacja na rynku pozosta-
nie dobra zarówno w  2016, jak 
i  2017. Prawdziwym wyzwa-
niem będzie rozwój portfolio 
i  podniesienie cen, które są 
dużo niższe niż w  innych kra-
jach Europy. A sposobem na to 
jest penetrowanie nowych ryn-
ków i  wprowadzanie nowych 
usług.

Odrestaurowany  
Westin bardzo 

nawiązuje do marki,  
która inspirację czerpie 

z natury, a autorką 
projektu jest  
Anita Rosato,  

uznana projektantka 
z Londynu.

Mówiąc o rozwoju – jakie 
są plany sieci Starwood na 
poszerzenie portfolio?
O  jednej inwestycji już mogę 
mówić – bardzo się cieszymy, 
że w  2018 r. otworzymy pierw-
szy hotel Four Points by Shera-
ton w  Warszawie. Zamierzamy 
z niego uczynić flagowy hotel tej 
marki. Ale oczywiście nie spo-
czywamy na laurach, nasz dział 
ds. rozwoju sieci intensywnie 
poszukuje partnerów, z którymi 
będziemy prowadzić hotele na-
szej sieci. Chcielibyśmy rozwi-
nąć nasze portfolio w Krakowie 
i Zakopanem. Moim osobistym 
celem jest również wprowadze-
nie marki Aloft na polski rynek.  

Jestem wielką fanką Aloft – 
kiedy możemy spodziewać 
się pierwszego hotelu tej 
marki w Polsce?
Według mnie w  Polsce wciąż 
jest miejsce na międzynaro-
dowe marki hotelowe, które są 
lifestyle’owe i  oferują niestan-
dardowy serwis – zwłaszcza 
na rynku czterogwiazdkowym. 
Jestem przekonany, że mar-
ka Aloft, której nie ma jesz-
cze w  Polsce, byłaby idealnym 
rozwiązaniem dla tego rynku, 
więc intensywnie pracujemy, 
aby ją tu wdrożyć. 

Dziękuję za rozmowę. War-
szawa czeka na nowy hotel!
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Skalpel  
czy HigH-tecH?

Wyobraź sobie, że 
twoja starzejąca 
się, obwisła skóra 
na twarzy, brzu-

chu, ramionach znów może być 
jędrna i młoda. Upierz stary, wy-
ciągnięty wełniany sweter w go-
rącej wodzie, a  skurczy się tak, 
że może nawet będzie za mały. 
Podobnie może stać się z twoimi 
zwiotczałymi mięśniami i  skó-
rą, tyle tylko że wierzchnia jej 
warstwa pozostanie nienaruszo-
na, a wszystkie warstwy głębsze, 
potraktowane ultradźwiękami 
HIFU, skurczą się i  staną się 
jędrniejsze.

Każdy w  średnim wieku 
chciałby cofnąć czas, oczywiście 
nie ten, dzięki któremu mamy 
wiedzę i  doświadczenie, a  tylko 
ten, który odbiera nam atrakcyj-
ny wygląd. Mniejsza o  kobiety, 
one mogą zrobić lifting, ale nie 
mężczyźni! Efekt liftingu jest 
jednak zawsze widoczny i  na 
zawsze pozostawia ślad, nawet 
świetnie zrobiony łatwo zauwa-
żyć i skrytykować, że ktoś poddał 
się wstydliwej operacji. 

Lifting 
– wieLka niewiadoma
W  ostatnich latach do podnie-
sienia zwiotczałej skóry kobie-
ty zamiast liftingu wybierały 
mniejsze zło, czyli wypełniacze. 
Dlatego idąc na przyjęcie, mamy 
wrażenie, że trafiliśmy do nory 
chomików czy świnek morskich. 
Wszystkie panie wyglądają po-
dobnie, wszystkie mają wysta-
jące, nieruchome policzki, takie 
„chomiki”, tylko o  5 centyme-
trów wyżej niż w naturze.

Tradycyjny lifting, czyli wy-
cięcie nadmiaru skóry, jest za-
wsze wielką niewiadomą. Po-
mijając powikłania, nigdy nie 
da się przewidzieć finalnego 
i  nieodwracalnego już efektu. 
Twarz może wyglądać jak ma-

ska, mogą być przecięte ner-
wy, co powoduje brak czucia. 
Najlepszym ostrzeżeniem jest 
wygląd niektórych Polek z  listy 
najbogatszych, operowanych 
w Londynie czy Szwajcarii, któ-
re wyglądają, jakby grawitacja 
zmieniła kierunek o 180 stopni, 
i  choć zmarszczek jest mniej, 
twarz wygląda... najdelikatniej 
mówiąc – nienaturalnie.

Pan Robot w akcji
Wart wiele miliardów przemysł 
medycyny estetycznej bombar-
duje nas co roku nowościami. 
W  ulotkach laserów i  innych 
urządzeń mamy zawsze twarz 
przed i po. To drugie zdjęcie jest 
zrobione z  lekko innego kąta 
i  zawsze jaśniejsze. Wystarczy 
podnieść kąt aparatu o  parę 
milimetrów, a  zmarszczek bę-
dzie mniej. Czy można więc 
wierzyć reklamowanym nowo-
ściom? Z  pewnością wiele wy-
nalazków poprawiło wygląd pań 
i  coraz częściej panów, ale czy 
mamy już skuteczne narzędzia 
do przywracania młodego wy-
glądu? Odpowiedzią może być 
Ultraformer 3. To kontynuacja 
przełomowego amerykańskiego 
wynalazku, jakim jest Ulthera. 
Wygląda jak Pan Robot i  jest 
innowacyjnym, zaawansowa-
nym technicznie urządzeniem, 
emitującym zogniskowaną falę 
ultradźwiękową High Intensity 
Focused Ultrasound (HIFU), 
wynalezionym do niszczenia ko-
mórek nowotworowych.

Tak jak botoks był przez lata 
używany w medycynie do lecze-
nia tików, niekontrolowanego 
mrugania, a  okazał się hitem 
w  niwelowaniu zmarszczek, 
tak HIFU okazały się nie tylko 
orężem w walce z rakiem, ale 
także sposobem na nieinwazyj-
ny lifting bez żadnych efektów 
ubocznych. Ten nowoczesny, 

Ultraformer 3 to kontynuacja przełomowego 
amerykańskiego wynalazku, jakim jest Ulthera. 

Wygląda jak Pan Robot i jest innowacyjnym, 
zaawansowanym technicznie urządzeniem.
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bardzo drogi Pan Robot emituje 
skoncentrowaną wiązkę energii 
wysokiej częstotliwości ultra-
dźwięków, która przenika do 
głębokich warstw skóry. HIFU 
powoduje termiczną koagula-
cję na różnych głębokościach 
skóry i  SMAS – warstwy mię-
śniowo-powięziowej twarzy, co 
precyzyjnie i  optymalnie powo-
duje regenerację włókien kola-
genowych. Efekt widoczny jest 
od razu po zabiegu – skóra jest 
jakby uprasowana. Po miesiącu 
od zabiegu podnoszą się zwiot-
czała szyja i  wiszące policzki, 
a finalny efekt, czyli regeneracja 
głębokich warstw (w skórze two-
rzą się blizny – choć brzmi to źle, 
te głęboko pod skórą są naszym 
sprzymierzeńcem w  walce ze 
starością, dzięki nim zwiększa 
się produkcja kolagenu odpowie-
dzialnego za sprężystość naszej 
skóry), będzie gotowy za trzy 
miesiące.

Ultraformer to świetne anti-
dotum na opadającą linię brwi, 
wiszące policzki, luźną szyję czy 
kurze łapki. Możliwy jest jedno-
razowy lifting całej twarzy lub 
tylko niektórych jej części.

Zabieg całej twarzy trwa bli-
sko 30 minut, pierwsze 10-12 
minut, gdy aplikowane są im-
pulsy o  największej mocy, się-
gające głębokich warstw, ból 
jest bardzo silny, następna faza 
jest odczuwalna jako ulga. Ból 
można zniwelować lekami oraz 
maścią znieczulającą. Twarz po 
zabiegu nie jest opuchnięta, nie 
boli, można natychmiast wrócić 

do normalnych zajęć. Nagrodą 
za dyskomfort jest efekt – po 
zabiegu skóra skurczyła się, 
a  zmarszczki wyprasowały. Na 
długotrwałe efekty musimy po-
czekać trzy miesiące.

Twarz nie jest jedynym ob-
szarem, na którym możemy 
skurczyć i  podnieść skórę tym 
nowym wynalazkiem. Głowi-
ce dostosowane są także do 
podniesienia zwiotczałej skóry 
pach, dekoltu, wewnętrznych 
ud, brzucha i  czegokolwiek, co 
nam zwisa po odchudzaniu lub 
ze starości. 

U zdrowego człowieka nie ma 
przeciwwskazań oprócz ran czy 
infekcji, ale i  tak o  zabiegu za-
wsze decyduje lekarz.

Łączenie Ultraformera z  bo-
toksem, wypełniaczami czy la-
serem jest także dozwolone, ale 
zaleca się, by zachować miesiąc 
przerwy, najlepiej dać priorytet 
falom HIFU, a następnie zasto-
sować ewentualne wypełniacze.

Czas pokaże, czy ten wyśnio-
ny Pan Robot wyeliminuje inne 
formy walki z  upływającym 
czasem. Dziś świat pokłada 
w  nim ogromne nadzieje na 
nieinwazyjny, naturalny sposób 
przywracania młodego wyglą-
du, nawet jeśli nie bezboleśnie, 
to najważniejsze, że bez okresu 
rekonwalescencji, bez przygoto-
wania, bez praktycznie żadnych 
„ale” oprócz... ceny. Cena, jak za 
każde ferrari czy inny superluk-
sus, musi być wysoka. Klinika 
stosuje teraz ceny promocyjne, 
by zapoznać z nim szerszy krąg Fo
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klientów, choć docelowo zabieg 
twarzy może nawet kosztować 
20 tysięcy złotych. Ale czyż nie 
„jesteśmy tego warte”, jak mówi 
znana reklama kremów? Tyle że 
kremy to jawne oszustwo, od 30 
lat obiecują cuda i  nic, tu nato-
miast nie ma ryzyka niepewno-
ści efektu jak przy operacji roz-
krojenia twarzy, czyli liftingu, 
ani kremowych bajek. 

kLinika La PeRLa
La Perla, prekursor nowoczesne-
go sprzętu medycyny estetycznej 
w  Polsce, odważnie postawiła 
na tę bardzo drogą, odkrywczą 
technologię. Wysłała lekarzy na 
szkolenia, a  sama właścicielka 
Kalina Ben Sira poddała się za-
biegowi. Nie wiadomo, czy było 
co podciągać, ale jej idealna 
twarz bez zmarszczek jest do-
skonałą wizytówką kliniki.

Pierwsze jej klientki liftingu 
twarzy wracają teraz na następ-
ne części ciała. Nieśmiało przy-
prowadzają też swoich męż-
czyzn, choć panowie wcale nie 
wstydzą się korzystania z zabie-
gów, są jednak mniej wytrzyma-
li na ból. Najlepiej przeobrażać 
się zimą, by wiosną mieć już 
wymarzoną figurę. Ultraformer 
potrafi też usuwać tłuszcz, nie 
niszcząc przy tym sąsiednich 
tkanek, ale zawsze lepiej same-
mu dbać o  szczupłą, zdrową 
sylwetkę, a  zabiegami jedynie 
ją ujędrniać. No cóż, skurczanie 
naszego ciała jest trudniejsze 
niż efekt źle upranego swetra.

Magdalena Boratyńska

Klinika  
La Perla, prekursor 

nowoczesnego  
sprzętu medycyny 

estetycznej w Polsce, 
odważnie  

postawiła na tę bardzo 
drogą, odkrywczą 

technologię.
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Jaką muzykę słychać dziś 
w centrum Warszawy? Jakie 
to są rytmy? 
Na pewno jest to coś bardzo dy-
namicznego, coś, co się szybko 
rozwija. Słychać w  tych dźwię-
kach przeszłość, ale jest w nich 
też bardzo dużo przyszłości.

Muzykę lepiej odbiera się 
na wysokości czy z poziomu 
ziemi?
To zależy od akustyki. Ale z całą 
sztuką tak jest, że wspaniale jest 
czuć się przez nią otoczonym. 
Być w pięknym miejscu, wyso-
ko i  patrzeć na coś wyjątkowe-
go – wtedy odbieramy dźwięki 
inaczej, pełniej. Muzyka musi 
działać na duszę. 

W duszy musi grać.
Dusza zadowolona jest o  wie-
le bardziej wrażliwa. W  sztu-
ce szukamy różnych wrażeń. 
Potrafi wyzwolić emocje, które 
w nas siedziały, i gdy jest dobra 
– staje się wzmacniaczem. Potę-
guje w nas to, co mamy w sobie, 
a  z  czego często nie zdajemy 
sobie sprawy – zaskakując nas 
samych.

Właśnie skończyłeś kom-
ponować swój najnowszy 
utwór, który ma tytuł...
„Skey” – co po szkocku znaczy 
‘wyspa’. A wyspa to jest zawsze 
ciekawe zagadnienie. Znajduje 
się w  centrum, jest otoczona. 
Inna jest też nasza świadomość 
na wyspie.

Wyspa ma też swoje ograni-
czenia.
Właśnie w  tym utworze sta-
rałem się pokazać przestrzeń, 
którą wyspa podkreśla. Czuje-
my się bezpieczni, stojąc na wy-
spie, ale jednocześnie widzimy 
ogrom tego, co dookoła.

Co było dla Ciebie inspiracją 
do napisania tego utworu?

Muzyka jak sen

Punktem wyjścia był 
dla mnie budynek 

Cosmopolitan, który 
jest niczym wyspa 

w centrum Warszawy.
A wyspa to jest zawsze 
ciekawe zagadnienie. 

Znajduje się w centrum, 
jest otoczona. 

Inna jest też nasza 
świadomość na wyspie.

Punktem wyjścia był dla mnie 
budynek Cosmopolitan, który 
jest niczym wyspa w  centrum 
Warszawy. Takie właśnie mamy 
uczucie, kiedy stoimy na 42. pię-
trze i widzimy miasto dookoła. 
Jesteśmy na wyspie otoczonej 
szkłem. Obserwujemy to, co na 
horyzoncie, czując się bezpiecz-
nie, przytulnie.

Jakich instrumentów użyłeś 
podczas pracy nad tą kom-
pozycją?
Jest tam specjalny fortepian, 
który stworzyłem – pewnego ro-
dzaju modyfikacja klasyki. Jest 
ciepły, intymny i  bardzo we-
wnętrzny. Do tego preparowane, 
samplowane i  modyfikowane 
organiczne brzmienia różnych 
dzwonków, metalowych dźwię-
ków, elektrycznych padów, któ-
re dają przestrzeń. Wszystko to, 
elektronicznie zmodyfikowane, 
zwielokrotnione, sprawia, że 
mamy do czynienia z  fakturą, 
która daje poczucie bezpieczeń-
stwa i mieni się w słońcu. Ona 
cały czas pracuje, chociaż nic 
się z nią nie dzieje.

To tak jak budynek Cosmo-
politan właśnie.
Cosmopolitan jest punktem, 
który stoi w  określonej prze-
strzeni, ale też zmienia się, 
ewoluuje. A  potem to już był 
tylko przeciąg, który jest moim 
lajtmotivem, powracającym we 
wszystkim, co tworzę.

Czym jest przeciąg?
To imperatyw artystyczny, nad 
którym właściwie nie mam kon-
troli. Przeciąg daje wszystko! 
Przystępując do kolejnego pro-
cesu tworzenia – zawsze staram 
się go osiągnąć. To jest trochę 
taka sportowa złość, energia, 
której trzeba dać ujście. Wydaje 
mi się, że każdy artysta powi-
nien poznać to uczucie. Trochę 
tak jak sportowiec, który wy-

chodzi nie po to, żeby wygrać, 
ale po to, żeby zniszczyć, roz-
sadzić coś. Ta energia wyzwala, 
a  przede wszystkim pozwala 
tworzyć  – nie poprawnie, nie 
dobrze, ale najlepiej, jak się da. 
W  utworze „Skey”, dla którego 
inspiracją była niezwykła ar-
chitektura Cosmopolitana, taką 
wyzwalającą energią są bębny, 
działające na zasadzie małego 
grzmotu.

Czy włączysz „Skey” do jed-
nej ze swoich płyt?
Myślałem o tym. Prawdopodob-
nie włączę ją do płyty solowej, 
nad którą pracuję już od kilku 
lat.

Jaka jest Twoja Warszawa? 
Z którymi miejscami iden-
tyfikujesz się, które miejsca 
lubisz? 
Ostatnio nagrywaliśmy rozmo-
wę, która ma być naszą wizy-
tówką w  świecie. Zastanawia-
liśmy się nad miejscem, które 
zawarłoby całą tożsamość War-
szawy. Uznaliśmy, że najlepsza 
będzie do tego celu ulica Próż-
na. Ma tak nowoczesne elemen-
ty w  tle, jak pobliski budynek 
Cosmopolitan, ale też – jeszcze 
do niedawna – ruiny pamiętają-
ce czasy drugiej wojny świato-
wej. Ulica ta została pięknie od-
nowiona, ale z  tyłu jest jeszcze 
oryginalne, stare podwórko.

Gdybym miał sobie wyobra-
zić Warszawę w  pigułce, to by-
łoby właśnie podwórko na Próż-
nej, pokazujące całą historię 
tego miasta – odrestaurowana 
przedwojenna stolica, o  którą 
walczymy, którą wskrzeszamy, 
i  ta najbardziej nowoczesna, 
absolutnie światowa skala, czyli 
miejsce, w  którym właśnie się 
znajdujemy – budynek aparta-
mentowca Cosmopolitan, pięk-
nie wkomponowany w tle.

Dziękuję za rozmowę.

Z Radzimirem Dębskim – kompozytorem, rozmawiała Marzena Mróz.



TACIT_Business_Travel_Poland_208x275_Debski_A4.indd   1 15-11-19   14:46



46    |    K w i e c i e ń  2 0 1 2

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



K w i e c i e ń  2 0 1 2     |     47

 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

Ziemskie 
przyjemności
Od gejsz przez złote świątynie po las bambusowy  

i buddyjskie potrawy. Nasza brytyjska  
korespondentka Jenny Southan szuka oświecenia  

w Kioto – japońskiej stolicy zen.



Aby umówić się na spotka-
nie w cztery oczy z jedną 

ze słynnych hostess z  Kioto, trzeba mieć 
znajomości. Na szczęście mogłam liczyć 
na pomoc dyrektora hotelu Hyatt Regency, 
który umówił mnie na wywiad z  18-letnią 
Toshitomo-san, która jest tzw. maiko, czyli 
uczy się, żeby w przyszłości zostać gejszą. 

Gejsze z Kioto
Najbardziej znaną dzielnicą gejsz w całym 
Kioto jest Gion, w  której mieszczą się tak-
że stylowe drewniane herbaciarnie, zajazdy 
i ekskluzywne restauracje. Ale te luksusowe 
damy do towarzystwa zamieszkują również 
nisko zabudowany dystrykt Miyagawa-cho. 
Znajdują się tu aż 33 okiya (domy gejsz), 
a najlepszym z nich jest przybytek o nazwie 
Komaya.To właśnie tu, z dala od zgiełku mia-
sta możemy spotkać maiko i  pełnoprawne 
gejsze, zwane również geiko. Spędzają one 
czas na opanowywaniu sztuki śpiewu i tań-
ca, wiedzy dotyczącej muzyki klasycznej oraz 
ceremoniału parzenia herbaty i  układania 
kwiatów.

Dziewczyny są odcięte od świata ze-
wnętrznego – do niedawna nie wolno im 
było korzystać z  Internetu ani telefonów 
komórkowych. Toshitomo mówi mi, że 
tylko raz w  miesiącu mogą wybrać się do 
starbucksa na kawę. Chyba nie trzeba doda-
wać, że jest to wymierający zawód. Jeszcze 

5 lat temu w mieście było około 200 gejsz, 
a  dziś jest ich niemal dwa razy mniej. 
Być może również dlatego, że godzina  
spędzona w  towarzystwie jednej z  pań 
kosztuje aż 350 euro.

Po pierwszych uprzejmościach Toshito-
mo-san pyta mnie, czy mogę zaśpiewać jej 
piosenkę z  „Titanica”. Zanim zdążę zapro-
testować, maiko wyciąga z kąta maszynę do 
karaoke i włącza mi podkład do „My Heart 
Will Go On”. Na szczęście po chwili posta-
nawia mnie wspomóc i pod koniec piosenki 
śmieje się na głos, obejmując mnie czule.

– Na tym polega piękno Kioto – mówi Ken 
Yokoyama, dyrektor hotelu Hyatt Regency.  
– Dzięki odpowiednim znajomościom da się 
tu załatwić praktycznie wszystko. Możemy, 
na przykład, zorganizować wizytę w zabyt-
kowej świątyni poza godzinami jej otwarcia 

albo umówić gościa na wizytę u  mnicha 
zen, który udziela lekcji medytacji.

Miasto na weeKend
Kioto jest zagadką dla cudzoziemców: tu-
tejsze znaki sporządzone są w  niezrozu-
miałym zapisie, a  restauracje kryją się za 
tajemniczymi, przesuwnymi drzwiami 
i oznaczone są czerwonymi latarniami. Na 
dodatek nikt nie mówi tu po angielsku.

Na szczęście na miejscu znajduje się spo-
ro biur turystycznych, takich jak choćby In-
side Japan. Na życzenie gości może ono zor-
ganizować spotkanie z gejszą, miejscowymi 
rzemieślnikami lub producentami sake. 
Jednakże najlepszym źródłem informacji  
o rozrywkach Kioto są tutejsi mieszkańcy.

Yoshio, poliglota znający kilkanaście ję-
zyków, którego poznałam podczas lotu do 
Japonii, polecił mi restaurację Ganko Taka-
segawa Nijoen, mieszczącą się w 380-letniej 
willi z pięknym ogrodem, zaprojektowanym 
przez mistrza Ogawę Jihei (gankofood. 
co.jp/en; tel.: +81 752 233 456).

Do Kioto najłatwiej dotrzeć pociągiem 
szybkich prędkości Shinkansen z  Tokio 
(czas podróży: 2 godziny 20 minut) lub rów-
nie szybką koleją JR Special Rapid z Osaki 
(czas podróży: 30 minut). 

Miasto samo w  sobie jest całkiem rozle-
głe (828 km kw. powierzchni), a  malowni-
cza rzeka Kamo, która przebiega przez jego 

Kontakty
●  Biuro podróży Inside Japan  
insidejapantours.com

●  Hotel Hyatt Regency Kyoto  
kyoto.regency.hyatt.com

●  Japońska Narodowa Organizacja  
Turystyczna (Japan National Tourism  
Organisation)jnto.go.jp 

● Koleje Japan Rail japanrailpass.net/en

Kioto jest zagadką dla cudzoziemców: tutejsze znaki są niezrozumiałe, a restauracje kryją 
się za tajemniczymi, przesuwnymi drzwiami.
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ULUBIONE  
LOTNISTO Europy
Port Lotniczy Amsterdam Schiphol jest domem i 
lotniskiem bazowym KLM. Jesteśmy bardzo dumni 
z jego świetnym rezultatów: od 1980 r. Lotnisko 
Schiphol zdobyło ponad 200 nagród w kilku 
kategoriach jako „najlepsze lotnisko w Europie” 
w 2009, 2011, 2012 i 2013 roku.  Amsterdam 
znalazł się też w pierwszej dziesiątce najlepszych 
lotnisk świata. Zbudowane według konceptu 
jednego terminala gwarantuje sprawną i szybką 
przesiadkę i wygodny transfer. Efektywny układ 
lotniska niewątpliwie pomógł KLM uzyskać w 
2014 r. tytuł najbardziej punktualnej linii lotniczej 
na świecie (FlightStats).

PIERWSZA 
NA ŚWIECIE
Tutaj, w 2010 r. otwarto 
pierwszą na świecie 
LOTNISKOWĄ 
BIBLIOTEKĘ.

ŁĄCZYM  
ZE ŚWIATEM
Z lotniska Schiphol KLM oferuje 
BEZPOŚREDNIE loty do 72 miast w Europie i 67  
tras międzykontynentalnych. 

HOTEL W WERSJI  “MINI”
Podróżni mogą odpocząć lub przenocować 
w KABINACH wyjątkowego „mini hotelu” 
znajdującego się na terenie terminala, zaledwie 
kilka minut OD BRAMEK do samolotów.

W 2014 r. Lotnisko 
Schiphol gościło 55 
milionów pasażerów, 
co czyni je czwartym 
największym lotniskiem 
w Europie pod względem 
ruchu pasażerskiego. 

55milionów

4-te  
MIEJSCE

S Z T U K A
PRZEZ DUŻE I MAŁE “S”

Miłośnicy SZTUKI też 
znajdą tu coś dla siebie. 
Schiphol był pierwszym 

na świecie lotniskiem, 
które uruchomiło 

muzeum z prawdziwymi 
eksponatami, m.in. 
obrazami Wielkich 

Mistrzów malarstwa 
holenderskiego  - 

koniecznie odwiedź 
Rijksmuseum!  Natomiast 

fani HAZARDU mogą 
spróbować szczęścia w 

prawdziwym kasynie.

NAJSTARSZE 
NA ŚWIECIE

M O B I L N A
M A P A

Zaraz po przybyciu na lotnisko, pasażerowie 
otrzymują mapę na swoje SMARTFONY, która 
wskazuje im drogę oraz potrzebny czas na dotarcie 
do następnego wejścia do samolotu. 

LOTNISKO
S N Ó W

Za pośrednictwem serwisu internetowego 
„Sleeping in Airports” już od 17 lat pasażerowie 

oceniają różne lotniska świata pod kątem 
warunków noclegowych. W 2014 roku lotnisko w 
Amsterdamie zajęło trzecie miejsce na świecie i 

pierwsze w Europie pod względem warunków do 
krótszej lub dłuższej „drzemki” między lotami. 

M I S S I O N
IMPOSSIBLE? JUŻ NIE!

Na lotnisku w Amsterdamie 
działa jedyne w swoim rodzaju 

biuro rzeczy znalezionych KLM. 
Specjalnie powołany zespół 
pracuje nad tym, aby zwrócić 
wszystkie przedmioty znalezione 
przez załogę w samolotach KLM 
lub pracowników na lotnisku ich 
prawowitym właścicielom – tak 

szybko jak to możliwe.

Warto wiedzie: Schiphol jest najstarszym lotniskiem 
na świecie o zasięgu międzynarodowym, 
zlokalizowanym w tym samym miejscu, w którym 
wylądował pierwszy samolot w 1916 r. 

To doskonałe miejsce, 
dla tych, którzy szukają 

okazji do dobrych i 
wcale niedrogich 

ZAKUPÓW lub mają 
dłuższą chwilę na 

RELAKS: ponad 100 
sklepów, darmowe i 
nielimitowanie WIFI, 

masaż, ekspresowe  SPA 
i inne rozrywki. 

1 0 0
SKLEPÓW I DUŻO 

WIĘCEJ

3 6 5 / 2 4 / 7
Lotnisko Amsterdam 
Schiphol i jego usługi 

funkcjonują bez przerwy 
24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu, przez 

365 dni w roku. Wszystko 
po to, aby zagwaran-

tować pasażerom 
sprawną i wygodną 

podróż o każdej porze 
dnia i nocy. To lotnisko 

nigdy nie zasypia!

L E Ć  P R Z E Z  L O T N I S K O  S C H I P H O L  W  A M S T E R D A M I E

I N N O W A C Y J N E  I  I N S P I R U J Ą C E
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centrum, oraz urokliwe deptaki, liczne ka-
pliczki shinto i świątynie buddyjskie są do-
statecznym powodem do tego, by zatrzymać 
się tu choćby na weekend.

RyoKan czy hotel?
Aby lepiej poczuć atmosferę tego miasta, 
warto zarezerwować nocleg w jednym z oko-
licznych ryokanów (tradycyjnych japońskich 
zajazdów), ale jeśli cenimy sobie wygodę, mo-
żemy zawsze zatrzymać się w którymś z hote-
li należących do międzynarodowych sieci.

Hotel Hyatt Regency, w  którym noco-
wałam, oferuje spa i  ogród z  tarasem oraz 
śniadania z  potrawami kuchni azjatyckiej 
i  międzynarodowej. Jego atutem jest także 
dogodna lokalizacja naprzeciwko Muzeum 
Narodowego, które posiada bogate zbiory ce-
ramiki, drzeworytów i wyrobów z laki (wstęp: 
520 jenów, około 3,80 euro; czynne wt.-niedz. 
w godzinach 9:30-17:00; kyohaku.go.jp/eng).

Kioto położone jest w głębi lądu i dlatego 
nie ma bogatej tradycji wytwarzania i  spo-
żywania sushi. Ważną rolę odgrywają tu 
natomiast warzywa, po części dzięki moc-
nemu wpływowi filozofii buddyjskiej.

ośMioRnice 
i dRzewKa bonsai
Jednym z ciekawszych miejsc jest 400-letnie 
zadaszone targowisko Nishiki, na którego 
straganach można kupić m.in. kulki ryżo-

we, ośmiornice na patykach, kałamarnice, 
wodorosty i  marynowane warzywa. Warto 
także spróbować biszkoptu Baumkuchen, 
pieczonego powoli na rożnie (dojazd: tak-
sówką do Takakura-dori; czynne codziennie 
w godzinach 9:00-18:00).

Kolejny cel to wizyta w świątyni Tenryu-
-Ji Temple (wstęp 500 jenów, około 3,70 
euro; czynne w  godzinach 8:30-17:00), 
gdzie serwowana jest kuchnia zen. Miej-
sce to położone jest w  ogrodzie pełnym 
drzew wiśni, akacji i  drzewek bonsai. Po-
siłki spożywa się tu, siedząc po turecku 
na podłodze tatami, a wśród oferowanych 
smakołyków znajdziemy m.in. tofu, yubę 
(pastę z  suszonej fasoli), nama-fu (gluten 
pszenny), warzywa sezonowe oraz piwo 
Asahi (czynne codziennie w  godzinach 
11:00-14:00; pełen posiłek w  cenie 3000-
7000 jenów, 20-50 euro; tenryuji.com).

Kolejna niesamowita restauracja to 
Ankyu (tel.: +81 755 3159; rezerwacje 
z wyprzedzeniem) nieopodal domu Toshi-
tomo-san. Tutejsze 12-daniowe menu de-
gustacyjne zwane kaiseke (dostępne rów-
nież w  wersji wegetariańskiej) zmienia 
się codziennie, a  każdy przepyszny sma-
kołyk (np. pióropusznik strusi i  żagwica 
litkowata w tempurze) serwowany jest na 
innym naczyniu ceramicznym. W 2012 r. 
restauracja zdobyła gwiazdkę przewodni-
ka Michelin.

UwaGa na Mech
Mam niewiele czasu, więc postanawiam udać 
się do Złotego Pawilonu (Kinkakuji) w  pół-
nocnej części miasta. Historia tej majesta-
tycznej świątyni zen sięga początku XIV w., 
kiedy była ona rezydencją szoguna Ashikagi 
Yoshimitsu. W 1955 r. została gruntownie od-
budowana i w całości pokryta złotymi liśćmi.

Brzeg, nad którym stoi świątynia, jest 
zwykle pełen turystów, ale okoliczne leśne 
szlaki prowadzą do dużo spokojniejszych 
miejsc, w których znajdziemy nawet znaki 
z  napisem „Uwaga na mech” (wstęp: 400 
jenów, około 3 euro; czynne w  godzinach 
9:00-17:00; shokoku-ji.jp/k_sanpai.html).

Oprócz magicznego lasu bambusowego 
Arashiyama (30 minut jazdy na zachód) 
chcę także zobaczyć XV-wieczną kaplicę Fu-
shimi Inari-Taisha, stojącą na szczycie góry 
Inari (czynna przez całą dobę).

Po pokonaniu czterokilometrowego szla-
ku, wiodącego wzdłuż zalesionego zbocza 
góry, i  minięciu po drodze kilkunastu po-
marańczowych bram torii natrafiam na 
kitsune (kamienne lisy), które są wysłan-
nikami boga Inari i patronami wytwórców 
ryżu oraz sake. Nieco dalej znajdują się ołta-
rze, na których można zapalić świece, a na 
drewnianych tablicach wotywnych umieścić 
karteczkę z przesłaniem. W hołdzie dla To-
shitomo-san wypisuję na skrawku papieru 
refren piosenki „My Heart Will Go On”.
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Najnowsze karty bankowe, karty kredytowe i dowody osobiste 

mają zintegrowany chip RFID (Radio Frequency Identification) 

i antenę, które umożliwiają im komunikację bezprzewodową. 

Bywa to niezwykle wygodne, ale istnieje niebezpieczeństwo 

skanowania czujników RFID i kradzieży danych w celu ich 

nielegalnego wykorzystania. Niezwykle cienki Cardprotector, 

który jest sercem każdego portfela Secrid, chroni twoje 

karty przed skanowaniem, czyli działa jak zapora firewall. 

Jednocześnie zapobiega ich wyginaniu czy nawet złamaniu. 

Cardprotector wyposażono w innowacyjny system wysuwania 

kart: jedno pociągnięcie wystarczy, by wszystkie karty wyszły

w określonej kolejności, gotowe do użytku. Cardprotector 

mieści od czterech do sześciu kart, w zależności od tego, 

czy są one wytłaczane. Najpopularniejszą wersją portfeli Secrid 

są Minwallety, czyli Carprotector obłożony skórą garbowaną 

w Holandii lub we Włoszech. Nazwa Miniwallet mówi sama za 

siebie, jest niewielki i z łatwością zmieści się w każdej kieszeni 

czy torebce. Zaskakujące jednak jest, jak wiele potrafi pomieścić 

dzięki swojej przemyślanej konstrukcji. Skórzane wnętrze 

ma dodatkowe miejsce na następne cztery dowolne karty

(np. prawo jazdy,dowód osobisty), wizytówki oraz specjalne 

miejsce na banknoty. 

Cena Secrid Miniwallet – 225 zł

www.secrid.com

Chroń  
swoje karty



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

52    |    G r u d z i e ń  2 0 1 5  /  S t y c z e ń  2 0 1 6

Wieżowce zdobiące panoramę Kuala Lumpur są świadectwem szybkiego  
rozwoju miasta – mimo serii niepowodzeń, którym musiało ono stawić czoła  

w ostatnich latach. Nasz brytyjski korespondent Tom Otley zaprasza do stolicy Malezji, 
 która jest dziś przygotowana do dalszych wyzwań.

nieograniczone 
możliwości 
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W  Malezji da się wyczuć po-
wiew zdecydowanego opty-
mizmu. Co prawda ze wzglę-
du na niższe niż zakładano 

przychody z handlu ropą wskaźnik PKB kra-
ju spadnie w tym roku do 5 procent (w 2014 
wyniósł 6 procent), ale i  tak w  rankingu 
„Report on Doing Business”, przygotowa-
nym przez Bank Światowy, Malezja zajmuje 
wysokie 18. miejsce wśród 183 notowanych 
gospodarek. 

Jak na dłoni widać także, że stolica kraju 
rozwija się niezwykle dynamicznie. Odwie-
dzając Kuala Lumpur po raz pierwszy od 
trzech lat, dość szybko zauważam zarówno 
miejsca, w których miasto ma nadal lekcję 
do odrobienia, jak i  te, które mogą być po-
wodem do dumy.  

Siła lotniSka
Nie ulega wątpliwości, że dziś stolica Ma-
lezji może pochwalić się znacznie bardziej 
rozbudowaną infrastrukturą niż kilka lat 
wcześniej. Lotnisko Kuala Lumpur Inter-
national Airport (KLIA) jest trzecim naj-
bardziej ruchliwym portem ze wszystkich 
krajów grupy ASEAN (Stowarzyszenie Na-
rodów Azji Południowo-Wschodniej) pod 
względem ruchu towarowego oraz czwar-
tym pod względem międzynarodowego 
ruchu pasażerskiego. Jest ono także bardzo 
wydajne i czyste, posiada dostęp do natural-
nego światła oraz szybką kolejkę, przewożą-
cą pasażerów z  terminalu satelitarnego A 
do terminalu głównego i stanowisk kontroli 
paszportowej. Dzięki szybkiej linii kolejo-
wej KLIA Ekspres, która powstała w 2002 r. 
i rok temu została przedłużona do nowego 
terminalu KLIA 2, pasażerowie mogą do-
trzeć z centrum stolicy na lotnisko w zale-
dwie 28 minut.

Rozmowni takSówkaRze
Z  mojej ostatniej wizyty w  Kuala Lumpur 
zapamiętałem także duże korki na zatłoczo-
nych ulicach, przez co niemal niemożliwe 
było dotarcie na czas na umówione spo-
tkania. Paradoksalnie sytuację pogarszają 
utrudnienia na drogach związane z budową 
nowej kolejki miejskiej Mass Rapid Trans-
it (MRT), która ma częściowo rozładować 
ruch na centralnych ulicach Kuala Lum-
pur. Początkowo sieć będzie składała się 
z dwóch linii: L1 (31 przystanków) i L2 (56 
przystanków). Kilka lat później dołączy do 
nich linia L3. Zanim jednak nowa MRT zo-
stanie uruchomiona, po mieście najlepiej 
poruszać się, korzystając z  kolei miejskich 
lub kolejki jednotorowej. To znacznie lepszy 
wybór niż podróżowanie taksówkami.  

Jednak gdy już zdarzyło mi się wsiąść do 
taksówki, wszechobecne korki stawały się 
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Nie ulega wątpliwości, że dziś stolica Malezji może pochwalić się 
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niż kilka lat wcześniej.
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idealną okazją do tego, by pogawędzić z kie-
rowcami, którzy są niezwykle rozmowni. Ta 
niespotykana w  innych miejscach Azji ko-
munikatywność jest jednym z wielu atutów 
Malezyjczyków. Tutejsi mieszkańcy znają 
języki malajski i angielski, ale także, w za-
leżności od ich pochodzenia, hindi, tamil-
ski lub mandaryński. 

nowe dRapacze chmuR
Osoby powracające do Kuala Lumpur po 
paru latach zaskoczy zapewne widok no-
wych drapaczy chmur (niektóre mają ponad 
60 pięter), w których mieszczą się siedziby 
dużych firm, w  tym wielu spoza Malezji. 
Najlepszym punktem widokowym w  całej 
stolicy są oczywiście bliźniacze wieże Petro-
nas Towers, z których rozciąga się panora-
ma na całe miasto.

Wizyta na ich szczycie jest obowiązko-
wym punktem programu każdego turysty, 
a  bilet wstępu najwygodniej zarezerwować 
przez Internet. Zwiedzanie Petronas To-
wers pozwoli nam lepiej zrozumieć mecha-
nizmy działające w Kuala Lumpur – zarów-
no w skali mikro, jak i makro. Ten pierwszy 
aspekt widać poprzez sposób, w  jaki zor-
ganizowane jest zwiedzanie wież. Turyści 
kierowani są sprawnie z  jednego miejsca 
w drugie, nigdzie nie ma tłoku i wszystko 
działa jak w zegarku. 

Skalę makro można zobaczyć na 41. pię-
trze, gdzie znajduje się pomost łączący obie 
wieże. Jest on także doskonałym punktem 
widokowym, z którego dojrzymy panele sło-
neczne, zasilające centrum handlowe Suria 
KLCC, i  ogromną Filharmonię Narodową, 
znajdującą się u  stóp wież. Jeszcze wyżej, 

bo na 86. piętrze, zobaczymy jak na dłoni 
park otaczający Petronas Towers. Powstał 
on według wytycznych miejskich planistów, 
które nakazują deweloperom przeznaczenie 
co najmniej 10 procent terenu, na którym 
ma znaleźć się nowy budynek – pod tereny 
zielone.

nowa StRategia Rozwoju
Jednak infrastruktura stolicy Malezji to nie 
tylko wieżowce. Kuala Lumpur swoją nazwę 
zawdzięcza zbiegowi dwóch rzek – Gombak 
i  Klang, które są stopniowo renaturalizo-
wane, przede wszystkim dzięki projektowi 
River of Life, w którego ramach w centrum 
miasta wzdłuż brzegów obu rzek budowane 
są ścieżki piesze i rowerowe. 

Nie da się ukryć, że Malezja ma wyjątko-
wo ambitne plany. Jednym z nich jest zapre-
zentowana w  maju przez premiera Najiba 
Razaka pięcioletnia strategia rozwoju go-
spodarczego, której głównym założeniem 
jest osiągnięcie do roku 2020 statusu kraju 
rozwiniętego.  

Jednym z najbardziej oczekiwanych pro-
jektów jest obecnie budowa 340-kilometro-
wej linii kolejowej, łączącej Kuala Lumpur 
z  Singapurem, której budowa pochłonie 
niemal 11 miliardów dolarów. 

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego Singapuru dzienny ruch pasażerski na 
trasie Singapur – Malezja wynosi 7,5 tysiąca 
osób, z których większość zmierza do Kuala 
Lumpur. Dane nie obejmują oczywiście in-
nych środków transportu, takich jak choćby 
ruch kołowy. Pokonanie tej trasy samocho-
dem zajmuje niecałe 5 godzin, a  codzien-
nie przez groblę Johor-Singapore i  most 

Zwiedzanie Petronas Towers pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy 
działające w Kuala Lumpur – zarówno w skali mikro, jak i makro. 

Poznaj Daleki Wschód 
z Qatar Airways

• Bali • Bangkok • Pekin 
• Chengdu • Chongqing • Clark
• Kanton • Haneda • Hangzhou 
• Hanoi • Ho Chi Minh • Hongkong 
• Dżakarta • Kuala Lumpur • Manila 
• Osaka • Phnom Penh • Phuket 
• Seul • Szanghaj • Singapur 
• Tokio • Rangun

Przeżyj niezapomniane chwile w Azji.

Przepiękne krajobrazy, egzotyczna kuchnia 
oraz obyczaje. Odkryj skarby Azji podczas 
podróży z Qatar Airways.

qatarairways.com/pl
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Second Link przejeżdża ponad 400 tysięcy 
pojazdów. Nowa linia kolejowa, która skróci 
czas podróży do zaledwie 90 minut, otwo-
rzy przed Malezyjczykami nowe możliwo-
ści. Jedną z nich jest szansa na znalezienie 
pracy w Singapurze, gdzie zarobki są nawet 
o 250 procent wyższe niż w Kuala Lumpur. 

BizneS u zBiegu Rzek
Stolica Malezji jest dość niedrogim, a co za 
tym idzie – atrakcyjnym miejscem dla firm 
chcących wybudować tu swoją fabrykę. Ofe-
ruje im także wiele innych udogodnień. 

– Znajduje się tu wiele firm z branży elek-
tronicznej, które początkowo zainwestowa-
ły w  Chinach. Szybko okazało się jednak, 
że tamtejsze rozwiązania logistyczne nie 
są wystarczające i  produkcja przestała być 
opłacalna. Dlatego coraz więcej elektroniki 
produkuje się w  Malezji. Dobrym przykła-
dem może być sprzęt firmy Dyson, produ-
kowany tu na eksport – mówi Tony Collin-
gridge, dyrektor organizacji UK Trade & 
Investment w Malezji. – Kraj ten być może 
nie zawsze jest w stanie konkurować z Chi-
nami pod względem cen, ale za to posiada 
wiele innych istotnych atutów – dodaje.

Nic więc dziwnego, że wiele międzyna-
rodowych korporacji chętnie przenosi się 
do Malezji. Wśród nich znajduje się firma 
Hitachi Systems – japoński gigant z  bran-
ży techniki i  elektroniki, niemiecka firma 
Linde, zajmująca się gazami technicznymi, 
brytyjska grupa obsługi biznesu Rentokil In-
itial, ubezpieczyciel Zurich Insurance oraz 
Schlumberger – największa na świecie fir-
ma obsługująca pola naftowe. Rząd Malezji 
chciałby, aby do 2020 r. przeciętny przychód 
każdego obywatela kraju wyniósł 15 tysięcy 

dolarów. Co prawda w samym Kuala Lumpur 
cel ten został już prawdopodobnie osiągnię-
ty, ale pozostałym regionom kraju, który li-
czy sobie 30 milionów mieszkańców, jeszcze 
do tego daleko. W międzyczasie rząd konty-
nuuje reformę bazy podatkowej i wprowadza 
ogólny podatek od sprzedaży w  wysokości  
6 procent. 

atuty i wpływy
Bardzo ważnym elementem malezyjskiej 
gospodarki jest także turystyka. Grupa 
YTL Hotels ma w Malezji ponad 20 obiek-
tów, w tym m.in. luksusowy Majestic Hotel 
z 1932 r., mieszczący się w samym centrum 
stolicy. Firma jest częścią większego male-
zyjskiego konglomeratu YTL, który posia-
da także udziały w kolei i wybudował linię 
KLIA Ekspres, wiodącą na lotnisko w Kuala 
Lumpur. Mark Yeoh, dyrektor generalny 
grupy hotelowej YTL, mówi, że kraj sku-
tecznie przyciąga zarówno firmy, jak i tury-
stów, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają tu 
ponownie.

Jednym z atutów Kuala Lumpur są także 
relatywnie niskie ceny zakwaterowania oraz 
fakt, że miasto zajęło dopiero 115. pozycję 
w  ubiegłorocznym rankingu najdroższych 
miast świata, opublikowanym przez firmę 
konsultingową Mercer. 

ważne miejSce na mapie
Wiele wskazuje na to, że Kuala Lumpur 
staje się ważnym miejscem na mapie Azji. 
W  2014 r. 27,4 miliona turystów zostawiło 
w stolicy ponad 19,2 miliarda dolarów, dzię-
ki czemu wpływy z turystyki stanowią dru-
gie największe źródło pozyskiwania obcej 
waluty po przemyśle naftowym.

Co roku zmienia się też temat sloga-
nu „Visit Malaysia” (‘Odwiedź Malezję’). 
W  2014 brzmiał on: „Celebrating Malaysia 
Truly Asia” (‘Świętuj w prawdziwie azjatyc-
kiej Malezji’), teraz jest to „Malaysia Year of 
Festivals” (‘Malezja i cały rok świętowania’). 

Tegoroczną piosenką przewodnią jest 
„Endless Celebrations”, która opowiada 
o wielokulturowym społeczeństwie Malezji 
i  obchodzonych tu świętach. Według zało-
żeń programu NKEA (Narodowe Kluczowe 
Obszary Gospodarki) wszystkie te działania 
mają efektywnie przyciągać do Malezji co-
raz więcej turystów, aby do 2020 r. kraj ten 
odwiedzało rocznie 36 milionów obcokra-
jowców, a  wpływy z  tego źródła osiągnęły 
45 miliardów dolarów. Cele określone przez 
NKEA mają zostać osiągnięte poprzez wdro-
żenie 12 projektów pogrupowanych według 
pięciu tematów. Są to: niedrogi luksus, przy-
goda i przyroda, rodzinna zabawa, imprezy, 
rozrywka i sport oraz biznes i turystyka.  

 Z Warszawy 
do ponad 

150 miast na 
całym świecie.

10020_BT Poland Advert - Info Box.indd   1 10/6/15   3:00 PM

Stolica Malezji jest dość niedrogim, a co za tym idzie – atrakcyjnym miejscem dla firm chcących  
wybudować tu swoją fabrykę. Oferuje im także wiele innych udogodnień. 
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Chiny są tak ogromne, że nigdy nie zwiedzimy wszystkiego.  
Warto jednak, poza programem turystycznych wycieczek po miastach i zabytkach, 

zobaczyć przepiękną naturę. 

Chiński klejnot 
Guilin
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Poruszanie się samemu po Chinach 
jest wykluczone, to jedyny kraj, 
w  którym znajomość języków za-
chodnich do niczego się nie przyda. 

Poza wielkimi metropoliami Chińczycy nie 
znają ani jednego słowa po angielsku, nie 
wyłączając zwykłego „OK”. 

Dlatego polecam odkrywanie kraju  
z ośrodka międzynarodowej sieci Club 
Méditerranée, która otworzyła swój kolejny, 
nowy obiekt w  centrum najpiękniejszego 
parku przyrody, między rzeką Li a pasmami 
pagórków wyglądających jak kopce cukru. 

W  klubie panują europejskie standardy, 
choć goście w większości pochodzą z Chin. 
Zespół pracowników, gospodarzy klubu, 
tzw. GO, pochodzi z 17 krajów i biegle wła-
da językiem angielskim. W recepcji można 
się również porozumieć w innych językach 
europejskich. 

Teren klubu obejmuje 49 hektarów 
przepięknego parku, w  którym znajdzie-
my stary piniowy las, wysokie góry, wo-
dospad, jezioro, naturalną plażę oraz wi-
dok na malownicze kopce-pagórki. Park 
klubu jest idealnie utrzymany, pełen  

artystycznych rzeźb i  wspaniałych dzieł 
sztuki. Kiedyś znajdował się tu hotel 
z grupy Relais & Chateaux, który dziś po 
remoncie został włączony do nowego kom-
pleksu Club Med Guilin. 

Mimo iż klub oferuje mnóstwo atrakcji 
dla młodzieży i świetną opiekę dla małych 
dzieci, jest to przede wszystkim obiekt na 
spotkania biznesowe typu team building 
czy konferencje. 

Miejsce jest naprawdę wyjątkowe, więc na-
wet jeśli nie wybierzesz się tak daleko, warto 
zobaczyć galerię zdjęć na clubmed.pl

Nowy kompleks Club Med Guilin znajduje się w centrum najpiękniejszego parku przyrody,  
między rzeką Li a pasmami pagórków wyglądających jak kopce cukru. 
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Główny bar podczas deszczu zmienia się spontanicznie w parkiet taneczny. Zabawy w białej pianie  
uwielbiają szczególnie młodzi ludzie przyjeżdżający do Guilin z całego świata.

Klub 
● Teren: 47 hektarów;
● Położenie: prowincja Guangxi, południo-
wo-wschodnie Chiny;
● Formalności: paszport ważny minimum 6 
miesięcy oraz wiza;
● Dolot: np. WAW-PEK, a następnie 2 godzi-
ny PEK-KWL + 40 minut transfer;
● Pogoda: klub otwarty cały rok, lato parne 
i  gorące, zima chłodna, wiosna i  jesień są 
krótkie, ciepłe i bardzo przyjemne;
● Hotele: dwa oddzielne, jeden jest byłym ho-
telem Relais & Chateaux, drugi nowo wybudo-
wany przez Club Med: 212 pokoi (23-43 mkw.) 
oraz różne przestronne suity z tarasem;
● Restauracje: cztery, m.in. Fusion, kuch-
nia mongolska, dania à la carte i otwarty na 
okrągło Noodle Bar oraz kilka barów;
● SPA: ogromne, 15 obszernych sal zabie-
gowych, każda z  wielką kamienną wanną, 
miejscem do odpoczynku – zaprojektowane 
z azjatyckim rozmachem;
● Sporty w  cenie: rowery, latający trapez, 
łucznictwo, wiele rodzajów gimnastyki, tai-
-chi, joga, kilka sal w centrum fitnessu, golf, 

tenis, siatkówka, koszykówka, badminton, 
trampolina, wycieczki przyrodnicze z prze-
wodnikiem, wspinaczka skalna itd.;
● Atrakcje: baseny kryte, zewnętrzne, dla do-
rosłych, strefa ZEN (od 18 lat), lekcje tańca, 
najróżniejsze zajęcia artystyczne, m.in. cera-
mika, toczenie glinianych naczyń, tworzenie 
mozaiek oraz biżuterii z paciorków, malowa-
nie rzeźb, wiele typowych starych chińskich 

sztuk, takich jak malowanie atramentem, 
kaligrafia, stemple, odciskiwanie wzorów;
● Dzieci: pełna oferta opieki i nauki spor-
tów dla wszystkich grup wiekowych: od 2 
do 18 lat;
● Rozrywka: znane Club Med Shows, Fly-
ing Trapeze Show w ogrodzie, karaoke pod 
gwiazdami, zespoły muzyczne oraz Impres-
sion Show – gra świateł i aktorów, fajerwer-
ki. Oprócz cotygodniowego party w  pianie 
są różne wydarzenia i niespodzianki;
● Sale konferencyjne: profesjonalne centrum 
konferencyjne z  wieloma salami, do 370 
mkw. z  możliwością dowolnej aranżacji sal 
do 200 osób, wielkim tarasem na koktajle, 
recepcja – a  to wszystko w  środku piękne-
go parku. Chińczycy muszą mieć wszystko 
najlepsze, najnowocześniejsze, takie, by za-
chwycić „zacofanego” przybysza z Europy;
● Wycieczki: Silver Cave – srebrna grota, rze-
ka Yulong, rejs najpiękniejszą chińską rzeką 
Li, wyprawa w  teren dżipami, pola ryżowe, 
Shangri La i wiele innych po zabytkach i naj-
piękniejszych krajobrazach środka Chin.

Magdalena Boratyńska

Inne ośrodki  
Club Med w Chinach:
●  Yabuli – w najpiękniejszym narciarskim 

regionie Chin, 

●  Dong’au – na południe od Hongkongu 
nowe chińskie Malediwy, 

●  Sanya – niedługo Club Med otworzy swój 
czwarty klub w rejonie Sanya, na południu 
wyspy Hajnan, w miejscu o przepięknych 
plażach, gdzie powstają najbardziej luksu-
sowe obiekty turystyczne wiodących sieci 
hotelowych z najwyższej półki. 
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Więcej  
niż samochód

Sztuka zdobywania życiowej harmonii polega  
na korzystaniu z wszelkich zdobyczy współczesności,  

ale ze zrozumieniem historii i jej najlepszych osiągnięć.  
Właśnie takie jest pochodzenie Forda Mondeo Vignale, 

samochodu, który łączy nowoczesną technikę z wyjątkową 
dbałością o indywidualne potrzeby klienta. 
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Minęły czasy firm ka-
roseryjnych, tworzą-

cych każde nadwozie samochodu według 
indywidualnego zamówienia. Minęły, ale 
nie zniknęły chęć wyróżniania się z tłumu 
i pragnienie czerpania większej niż inni ra-
dości z życia.

Ford Mondeo Vignale to pierwszy przed-
stawiciel linii modelowej Vignale w  salo-
nach FordStore. Dostępny w wyjątkowych 
kolorach: Vignale Nocciola, Vignale White, 
Vignale Black oraz Vignale Silver, ręcznie 
wykończony samochód to tylko początek 
przygody z  Vignale, która dotyczy wielu 
aspektów życia z  samochodem, a  nie sa-
mego nim podróżowania. Ford Mondeo 
Vignale dostępny jest z silnikiem wysoko-
prężnym TDCi o mocy 180 KM oraz bi-tur-
bo 210 KM, benzynowym EcoBoost o mocy 
203 i 240 KM bądź napędem hybrydowym 
(187 KM), które w połączeniu z systemem 
aktywnej redukcji hałasu i laminowanymi 
szybami zapewniają idealne środowisko 
do najdalszych podróży. Wnętrze aut, wy-
kończone skórą Lux Charcoal Black albo 
Lux Cashmere, szytą i  pikowaną ręcznie,  

posiadacza samochodu, bo Vignale to 
przede wszystkim sposób na oszczędzanie 
największego luksusu, jaki można mieć 
w życiu: czasu. Zacznijmy od tego, że ser-
wisowanie samochodu, który jest przecież 
niezwykle skomplikowanym urządzeniem, 
nigdy jeszcze nie było tak proste: Ford Mon-
deo Vignale może być odbierany od wła-
ściciela, przywracany do idealnego stanu 
i następnie dostarczany do domu lub biura. 
To nie wszystko. Przez cały okres użyt-
kowania samochodu przysługuje właści-
cielowi bezpłatne mycie auta na życzenie 
łączone z usługą kosmetyki wnętrza. Dzię-
ki temu Ford Mondeo Vignale zawsze wy-
gląda tak, jak sobie wymarzył projektant: 
perfekcyjnie. Na koniec najważniejsze: 
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę czu-
wają doradcy usługi Vignale OneCall (do-
stępnej pod numerem telefonu (61) 831 99 
72), którzy mogą wezwać pomoc drogową, 
umówić wizytę w  serwisie albo odpowie-
dzieć na pytania związane z  eksploata-
cją auta. Posiadanie wyjątkowego samo-
chodu nigdy jeszcze nie było tak proste;  
vignale.ford.pl

Ford Mondeo Vignale to pierwszy przedstawiciel linii modelowej Vignale  
w salonach FordStore. To początek przygody z Vignale, która dotyczy wielu aspektów życia  

z samochodem, a nie samego nim podróżowania.

przywodzi na myśl klasyczne samocho-
dowe rękodzieło z  epoki Alfreda Vignale. 
O pewność prowadzenia w każdych warun-
kach atmosferycznych zadbają seryjne re-
flektory adaptacyjne LED oraz opcjonalny 
napęd wszystkich kół.

Już sam wybór samochodu i  dokonanie 
zamówienia to szczególny proces. Doradca 
klienta Vignale zorganizować może spe-
cjalną, rozszerzoną jazdę próbną, trwającą 
nawet cały weekend, by klient mógł w peł-
ni docenić, czym ten samochód różni się 
od innych. Nowego samochodu klient nie 
musi odbierać w  FordStore, może być on 
dostarczony do domu lub pracy. W  Polsce 
o klientów Vignale dba sześć reprezentacyj-
nych salonów:
● Auto Boss – Chorzów,
● Euro Car – Gdynia,
● PGD Partner – Kraków,
● Auto Brzezińska – Łódź,
● BCH Chwaliński – Opole,
● Bemo Motors – Warszawa.

Gdy już nowy model Ford Mondeo Vi-
gnale trafi w  ręce właściciela, ten prze-
staje mieć powody do zajęć typowych dla 
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Nasz brytyjski korespondent Tom Otley poleca wycieczkę rowerową 
wzdłuż brzegów rzeki Łaby.

godziny w... 
hamburgu

BLANKENESE
W  centrum Hamburga znajduje się wiele 
ciekawych atrakcji, ale podczas tej wyciecz-
ki poznamy bliżej okolice rzeki Łaby. Pierw-
szym celem jest Blankenese, czyli Biały Cy-
pel – zakątek położony o 15 minut drogi od 
Landungsbrücken, miejsca, z  którego od-
pływa większość promów na Łabie. Można 
tu dostać się pociągami S1 i S11, ale najlepiej 
wypożyczyć rower w Hamburg City Cycles, 
by po wizycie w Blankenese wrócić nim do 
centrum miasta.

Dzielnica Blankenese była kiedyś nie-
wielką wioską rybacką, a jej strome, wąskie 
uliczki i tradycyjne domy o kolorowych da-
chach przywodzą na myśl angielską Korn-
walię.

Nie brakuje tu także typowych wiejskich 
dworków oraz parków o  dość osobliwych 
nazwach, takich jak Baurs, Bismarckste-
in, Gossler’s, Hesse, Hirsch i Sven Simon. 
Znajdziemy tu również kilka hoteli, z któ-
rych najbardziej godnym polecenia jest 
Strand (Strandweg 13; strandhotel-blanke-
nese.de). Można tu napić się dobrej kawy, 
przyglądając się, jak ogromne kontenerowce 
zawijają do portu.

Jeśli zapuścimy się rowerem nieco dalej, 
natkniemy się na znaki upamiętniające 
katastrofalne powodzie, które nawiedziły 
Hamburg w  1962, 1976 i  2013 r. Ostatnia 
z nich poczyniła najmniejsze szkody dzięki 
nowym, ulepszonym systemom antypowo-
dziowym.

PLAŻE
Wracając do centrum Hamburga ulicą Elbe-
strande, naszej uwadze nie umkną okolicz-
ne plaże oraz Alter Schwede – gigantyczny, 
dwustutonowy głaz, wyciągnięty z  rzeki 
podczas pogłębiania jej dna w  1999. Obec-
nie jest to ulubione miejsce spotkań mło-
dzieży.

Plaże są doskonałym miejscem do relak-
su, choć należy uważać na nagłe fale wytwa-
rzane przez przepływające statki. Aby w peł-
ni docenić tutejsze widoki, warto zatrzymać 
się w  klubie plażowym Strandperle, który 

Jednym z najbardziej znanych zakątków jest tu targ rybny,  
który odbywa się w każdy niedzielny poranek.

4



G r u d z i e ń  2 0 1 5  /  S t y c z e ń  2 0 1 6     |     65

 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

– w przeciwieństwie do innych miejsc tego 
rodzaju – mieści się na naturalnej plaży.

ALTONA
Kolejny przystanek to Altona, obecnie jedna 
z  podmiejskich dzielnic, a  niegdyś nieza-
leżna miejscowość, która zaciekle rywalizo-
wała z Hamburgiem, czego symbolem jest 
Stuhlmannbrunnen – posąg przedstawiają-
cy dwa centaury walczące o rybę.

Jedną z atrakcji tego miejsca jest plac Re-
publiki (Platz der Republik), z którego rozcią-
ga się malowniczy widok na port. Natkniemy 
się tu także na czarną, prostokątną rzeźbę 
autorstwa amerykańskiego artysty Sola Le-
Witta, który zatytułował ją: „Black Form De-
dicated to the Missing Jews” („Czarna forma 
poświęcona pamięci zaginionych Żydów”).

Na placu Republiki znajduje się również 
Muzeum Altonaer (altonaermuseum.de), 
które posiada ciekawy dział poświęcony 
przemysłowi stoczniowemu. Warto także 
wspiąć się na platformę widokową pobli-
skiego biurowca, która przypomina dziób 
statku i  z  której rozpościera się widok na 
niemal całe miasto.fo
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ST PAULI
Dzielnica St Pauli była niegdyś miejscem, 
do którego lepiej było się nie zapuszczać, 
i choć jej wygląd nadal odstrasza wielu tu-
rystów, to z roku na rok zyskuje ona na po-
pularności.

Jednym z najbardziej znanych zakątków 
jest tu targ rybny, który odbywa się w każdy 
niedzielny poranek. Jest to zarazem idealne 
miejsce na wczesny posiłek po całonocnym 
imprezowaniu w okolicznych knajpkach (fi-
schauktionshalle.com/en/fish-market).

W  pozostałe dni tygodnia warto odwie-
dzić to miejsce już choćby po to, aby zoba-
czyć tutejsze centrum handlowe Stilwerk 
(Grosse Elbstraße 68; stilwerk.de/ham-
burg), w  którym mieszczą się dziesiątki 
sklepów z akcesoriami do domu.

Kolejną ciekawą pamiątką po powo-
dziach, jakich doświadczył Hamburg, są 
masywne, stalowe drzwi zamontowane 
w  wielu tutejszych sklepach, które mają 
chronić je przed zalaniem. Hala targu ryb-
nego, która znajduje się blisko nabrzeża 
i  w  której w  ciągu tygodnia odbywają się 
różnorodne imprezy, podczas powodzi po 

prostu otwiera swoje podwoje, aby woda 
mogła swobodnie przez nią przepłynąć.

LANDUNGSBRUCKEN
Landungsbrücken (czyli ‘pomosty cumow-
nicze’) to przystań, z której odpływają liczne 
promy obwożące turystów po okolicy, a tak-
że świetne, niedrogie miejsce, w  którym 
można zjeść dobrą rybę lub pachnącą kieł-
baskę z rusztu.

Znajduje się tu także zbudowany w  1911 
tunel Alter Elbtunnel, łączący St Pauli 
z  dzielnicą Steinwerder na drugim brzegu 
Łaby. Można przejechać przez niego na ro-
werze, ale jeszcze lepiej przypiąć nasz dwu-
kołowiec do słupka i  pokonać Elbtunnel 
pieszo, tak jak w  ubiegłym stuleciu robiły 
to tysiące robotników portowych, idących tą 
drogą do pracy. Terakotowe płytki, którymi 
wyłożony jest tunel, przedstawiają mity i le-
gendy związane z tutejszą rzeką.

Firma Hamburg City Cycles, mieszcząca 
się na skraju Nowego Miasta, nieopodal uli-
cy Reeperbahn, wypożycza rowery i oferuje 
wycieczki po Hamburgu; Bernhard-Nocht-
-Strasse 89-91; hhcitycycles.de

Plaże są doskonałym miejscem do relaksu, choć należy uważać na nagłe fale wytwarzane przez statki. 
Aby w pełni docenić tutejsze widoki, warto zatrzymać się w klubie plażowym Strandperle.
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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

Miejsca w samolocie Ubezpieczenie samochodu
Chciałem zapytać o ubezpieczenie wynajmowanego podczas 
podróży służbowej samochodu. Doliczono mi dodatkowe ubez-
pieczenia, a nie miałem świadomości, że pierwotna cena była 
podana bez ich uwzględnienia. Dlaczego musiałem dopłacić tę 
kwotę? Czy moja agencja może doliczyć od razu wszystkie ubez-
pieczenia? Jakie kwoty muszę dopłacić?

Bartek

Panie Bartku
Temat wynajmu samochodów i opłat z tym związanych powra-
ca regularnie właśnie z powodu możliwości wyboru dodatko-
wych ubezpieczeń, o  których Pan wspomina. Biura podróży 
zawsze potwierdzają i gwarantują stawkę podstawową za wyna-
jem. Niektóre opłaty dodatkowe mają charakter obligatoryjny, 
inne mogą być opcjonalnie wybrane przez klienta.

Zapoznałem się z  kopiami potwierdzenia rezerwacji oraz 
kontraktu, które Pan przysłał. Pana agent potwierdził najniższą 
dostępną stawkę tygodniową. Stawka zawierała podatek VAT 
oraz podstawowe ubezpieczenia, chroniące Pana w sposób mi-
nimalny. Ubezpieczenie OC było opłacone w całości. W przy-
padku ubezpieczenia AC (Theft Protection, Collision Damage 
Waiver, Loss Damage Waiver) zostały uwzględnione stawki naj-
niższe. Ponosiłby Pan koszt udziału własnego (excess fee) w wy-
sokości 1500 euro w  przypadku uszkodzenia samochodu lub 
3000 euro w przypadku kradzieży. Zaproponowano Panu dwie 
możliwości obniżenia udziału własnego: do 500 euro za każde 
z  powyższych zdarzeń za dodatkową opłatą 12 euro dziennie 
lub całkowite zniesienie udziału własnego za opłatą 23 euro za 
każdy dzień wynajmu. Z  dokumentów wynika, że skorzystał 
Pan z pierwszej propozycji, chociaż najbezpieczniej jest opłacić 
najwyższą składkę i uniknąć w ten sposób nieprzewidzianych 
i nieprzyjemnych kosztów. O stracie czasu na załatwianie for-
malności powypadkowych nie wspominając.

Kolejny koszt dotyczył ubezpieczenia NNW. Zarezerwowana 
stawka zawierała podstawowe ubezpieczenie NNW (Personal 
Accident Insurance) z  wypłatą minimalnej kwoty odszkodo-
wania. Bardzo słusznie opłacił Pan dodatkowe ubezpieczenie 
w wysokości 5 euro za osobę za dzień. W razie wypadku zosta-
łaby wypłacona maksymalna kwota odszkodowania za szkody 
na osobie.

Agent dokonujący rezerwacji nie zawsze ma dostęp do dodat-
kowych opcji ubezpieczenia, są one zazwyczaj proponowane 
podczas odbioru samochodu i podpisywania kontraktu.

Mam problem z miejscami w samolocie dla moich szefów. Za-
zwyczaj rezerwuję przeloty British Airways, prosząc o rezerwa-
cję miejsc zgodnie z ich preferencjami. Bardzo rzadko miejsca są 
przydzielone, często nie mam wcale numerów miejsc. Czasami 
jeden szef ma przydzielone miejsce, a drugi nie. Nasze biuro 
podróży nie odpowiada konkretnie na moje pytania, tłumacząc, 
że nie zawsze można przydzielić miejsca, ponieważ kupujemy 
zbyt tanie bilety. Ostatnio szef znowu był niezadowolony, bo na 
lotnisku wyznaczono mu środkowe miejsce. Jak wyglądają te 
procedury?

Lena

Pani Leno
Każda z  linii lotniczych proponuje inne możliwości dotyczące 
wcześniejszej rezerwacji miejsca w samolocie. Kiedyś ta usługa 
była bezpłatna, ograniczenia dotyczyły jedynie możliwości sys-
temowych. Obecnie wybór miejsca to usługa dodatkowa. Linie 
umożliwiają wybór miejsca, promując pasażerów często podró-
żujących lub kupujących bilety w  droższych taryfach. Zasada 
jest prosta – im wyższy status w programie Frequent Flyer i im 
droższy bilet, tym większa możliwość zarezerwowania miejsca.

Linie British Airways stosują właśnie tę zasadę. Pasażerowie 
podróżujący w Klasie Pierwszej zawsze mają możliwość wcze-
śniejszego wyboru miejsca, niezależnie od wysokości taryfy 
i statusu w programie Frequent Flyer. Pasażerowie posiadający 
status Gold w programie Executive Club mogą wybrać miejsce 
w  dowolnym czasie przed wylotem. Pasażerowie ze statusem 
Silver mają podobną możliwość wyboru miejsca za wyjątkiem 
miejsc w pierwszym rzędzie lub przy wyjściu bezpieczeństwa. 
Na siedem dni przed wylotem możliwość wyboru miejsca zosta-
je otwarta dla pasażerów ze statusem Bronze, a pasażerowie ze 
statusem Blue mogą wybrać miejsce 24 godziny przed wylotem.

Powyższe zasady nie dotyczą pasażerów, którzy wykupili bi-
lety według najniższych taryf. W tym przypadku miejsce może 
zostać przydzielone wyłącznie na lotnisku lub podczas odprawy 
on-line. Jeden z Pani szefów ma najwyższy poziom w progra-
mie Frequent Flyer, drugi najniższy. Stąd wynikające problemy 
z przydzieleniem miejsc dla obu pasażerów w tym samym cza-
sie i obok siebie. Rodzaj zastosowanej taryfy jest drugim czyn-
nikiem ograniczającym możliwość wyboru miejsca. Zawsze 
można wybrać miejsca, logując się na stronie przewoźnika i do-
płacając dodatkową kwotę.



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



CERTINA_208x275+4mm_spad_BT.pdf   2015-11-24   14:36:43


