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D zięki włączaniu niezależnych hoteli pod swoje skrzydła wielkie grupy 

hotelowe mogą zwiększyć zasięg, a podróżni zarabiać punkty lojalnościowe 

w coraz bardziej nietypowych destynacjach. Nasza brytyjska korespondentka Jenny 

Southan postanowiła przyjrzeć się nowym kolekcjom największych hotelowych marek 

i podzielić się z Państwem swoimi wrażeniami. 

Kolekcje niezależnych hoteli, takie jak choćby Preferred Hotels and Resorts, Leading 

Hotels of the World, Relais and Châteaux, istnieją na rynku już od dobrych kilku lat. 

Duże sieci również starają się zagarnąć dla siebie kawałek tego rynku, budując pod 

swoim szyldem portfolio niezależnych hoteli, które spełniają ich kryteria. Dzięki temu 

podróżni mogą zatrzymywać się w ciekawych miejscach i zbierać punkty lojalnościowe 

w liczących się programach, zyskując przy tym gwarancję dobrej jakości i możliwość 

łatwej rezerwacji. Hotele zyskują na tym dzięki większej rozpoznawalności dużej 

marki, co zwykle przekłada się na wzrost liczby rezerwacji, a wymierną korzyścią dla 

sieci są pieniądze, jakie hotele płacą im za możliwość przynależenia do prestiżowego 

grona. Jak poznać, że zatrzymaliśmy się w hotelu, który należy do dużej sieci, i na jakie 

korzyści w związku z tym możemy liczyć – dowiedzą się Państwo, czytając nasz temat 

z okładki. Życzę udanej lektury!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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Hotele  
pod skrzydłami

Wspólnie jesteśmy w stanie pokonywać bariery i dążyć 
do celu. Skorzystaj z najpiękniejszych plaż, przeżyj 
przygodę lub odwiedź rodzinę i znajomych w jednym 
z ponad 150 miejsc na świecie do których latamy.
qatarairways.com/pl

Wyruszmy
razem w podróż
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Nowy eJourNal  
i zakupy poNad chmurami 
eJournal pojawił się na pokładach 21 stycznia. Od tego dnia pasażerowie 
Lufthansy mogą logować się na stronie lh.com/eJournals w ciągu trzech 
dni przed odlotem, używając swojego nazwiska i numeru rezerwacji lub 
numeru biletu, i pobrać wybrany magazyn lub gazetę na swoje urządzenie 
mobilne. Od marca Lufthansa zamierza rozszerzyć tę ofertę, różnicując ją 
w zależności od klasy podróży i statusu w programie lojalnościowym. Co 
istotne, eJournal w wersji PDF można czytać też po zakończeniu podróży. 
Lufthansa będzie nadal oferować prasę w wersji papierowej w swoich salo-
nikach, na pokładach Klasy Pierwszej i Biznes oraz na lotniskach. 

Zakupy ponad chmurami staną się dla pasażerów Lufthansy jeszcze 
wygodniejsze. Można zarezerwować produkty z Lufthansa WorldShop 
dostępne na pokładach jeszcze przed rejsem na stronie lh.com/preflight-
-shopping. Rezerwacja zakupów nie jest wiążąca i można jej dokonać na 
cztery dni przed odlotem. Pasażerowie płacą na pokładzie przy użyciu go-
tówki, karty kredytowej lub mil zebranych w programie lojalnościowym Mi-
les & More. W przeciwieństwie do zamówień online zakupy na pokładzie 
dają możliwość obejrzenia produktów. W ofercie znajduje się blisko 180 
produktów, w tym elektronika, gadżety, ekskluzywne kosmetyki, perfumy, 
zabawki, zegarki. Usługa jest dostępna na wszystkich połączeniach mię-
dzykontynentalnych Lufthansy, a także na wybranych rejsach europejskich.

Linie lotnicze
Lufthansa
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La Mer, kontynuując swoją misję 
tworzenia produktów poprawia-
jących wygląd skóry, przedstawia 
nowe serum liftingujące pod oczy 
The Lifting Eye Serum – zawiera-
jące nowy, rewolucyjny kompleks 
Stretch Matrix Complex, który po-
maga w widoczny sposób ujędrnić 
okolice oczu i brwi. Już kilka chwil 
po nałożeniu jedwabiście gładkiego 
serum skóra wokół oczu staje się 
miękka i delikatnie napięta. Z cza-
sem efekt liftingu potęguje się. Re-
gularne stosowanie serum pozwala 
znacznie poprawić kontur linii oczu, 
nadając skórze młody i zdrowy 
wygląd, a efekt utrzymuje się przez 
długi czas.

Serum opracowane zostało 
w taki sposób, by utworzyć gęstą 

Uroda
La Mer

SERuM dLa  
podRóżniCZEk

Wyjątkowy, nowy hotel w samym 
sercu Zakopanego z widokiem 
na Tatry. To idealne miejsce za-
równo na zimowe ferie, marcowy 
pobyt pod Giewontem, jak i wiel-
kanocną biesiadę. Aries Hotel 
& SPA jest położony tuż przy 
Krupówkach. Wyróżnia go al-
pejski styl i standard, polska go-
ścinność i wyśmienita kuchnia. 
Nowoczesny, ale z tradycjami 
i historią. Inwestorzy szczególnie 
zadbali o architekturę obiektu, 
wystrój wnętrz, udogodnienia 
dla gości. Polecane miejsce za-
równo dla rodzin z dziećmi, jak 
i dla biznesu. Dodatkowe atuty 
tego miejsca to: basen termalny, 
największe jacuzzi pod Giewon-
tem, strefa wellness z gabineta-
mi Dr Irena Eris Beauty Partner, 
doskonale wyposażone centrum 
konferencyjne, restauracja Halka 
i Park Rzeźb. Sale konferencyjne 
są wyposażone w najnowocze-
śniejszy sprzęt, Internet w poko-
jach i pomieszczeniach ogólno-
dostępnych; hotelaries.pl

Hotele
Aries Hotel & SPA

zima pod  
GiewoNtem

Fo
t.

: m
at

er
ia

Ły
 p

ra
so

w
e

siatkę substancji aktywnych, wysy-
coną morskimi krasnorostami. The 
Lifting Eye Serum zawiera natural-
ne składniki, które działają w ściśle 
ukierunkowany sposób, poprawia-
jąc wygląd delikatnej skóry pod 
oczami. W połączeniu z innymi 
produktami La Mer cera odzyskuje 
witalność, jędrność i elastyczność, 
wygląda młodo i świeżo. polecane 
dla pań wymagających i często 
podróżujących.
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Golf
Republika Dominikańska

naJLEpSZa dESTynaCJa na 2016

Uroda
Carpe Diem

Międzynarodowe Stowarzyszenie Touroperatorów Golfowych (iaGTo) 
uznało Republikę dominikańską za najlepszą destynację w 2016 dla 
regionu ameryki Łacińskiej i karaibów. kraj szczyci się ponad 30 polami 
golfowymi z 68 dołkami – z widokiem na ocean i przyjazną obsługą w pię-
ciogwiazdkowym standardzie. partie golfa rozgrywają się na polach przy-
gotowanych przez znanych architektów, takich jak Jack nicklaus, Tom Fazio 
albo pete dye. a wszystko to w malowniczym otoczeniu wybrzeży, klifów  
i gór w punta Cana, puerto plata, playa Grande, La Romana, Juan dolio, Ja-
rabacoa i Santo domingo. pole golfowe w Casa de Campo o nazwie Teeth 
of the dog jest punktem obowiązkowym dla podróżującego golfisty. dzięki 
tropikalnemu klimatowi Republika dominikańska jest odwiedzana przez 
pasjonatów tego sportu przez cały rok; GodominicanRepublic.pl

SyStem maximuS

karnawał wenecki to największa i naj-
starsza zabawa uliczna w Europie. żyje 
nim całe miasto, a szczególnie plac Świę-
tego Marka, nazwany przez napoleona 
salonem Europy. konkurs na najpięk-
niejszą maskę wzbudza duże emocje. 
Biorą w nim udział zarówno mieszkańcy 
miasta na wodzie, jak i przybyli na czas 
karnawału turyści z całego świata.

karnawał wenecki rozpoczyna show na 
wodzie, ale chyba najciekawszą imprezą 
tego wydarzenia jest parada wodna na ka-
nale Grande. Można wtedy obserwować 
najpiękniejsze gondole  z przebranymi  
w historyczne kostiumy postaciami w ma-
skach. po zakończeniu parady na wszyst-
kich biorących w niej udział czeka kolejna 
atrakcja, czyli cichetti. Cichetti to słynne 
weneckie tapas, które sprzedawane są  
w licznych barach i stoiskach zbudowa-
nych w mieście na czas karnawału.

GondoLE,  
MaSki i CiChETTi

Wenecja
Karnawał

Centrum Medycyny Estetycznej Carpe Diem zaprasza na zabiegi 
z użyciem systemu Maximus – najbardziej kompleksowego systemu 
anti-aging dostępnego na rynku polskim. Jest to nieinwazyjny spo-
sób na poprawę jędrności i napięcia skóry twarzy i ciała, zmniejsze-
nie zmarszczek oraz modelowanie konturów ciała i owalu twarzy. 
Jest to technologia, która redukuje tkankę tłuszczową oraz cellulit, 
i jedyne urządzenie, które działa na skórę, tkankę tłuszczową  
i mięśnie. Maximus – maksymalne efekty w Carpe Diem!  
carpediem-klinika.pl
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alpeJSka zima

Turystyka
Dolina Senales
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WaRSZaWa – Tokio

Linie lotnicze
LOT

Dolina Senales jest jednym z najpopularniejszych ośrodków sportów zi-
mowych w Alpach. Znajduje się zaledwie 30 kilometrów od alpejsko-śród-
ziemnomorskiego miasta Merano. W dolinie mieści się także najwyżej 
położony hotel w Europie – The Glacier Hotel Grawand.

Ośrodek narciarski jest otwarty niemal przez cały rok – od połowy 
września do połowy lipca. Tereny te to nie tylko raj dla narciarzy, ale rów-
nież miłośników wycieczek górskich i alpinistów, którzy znajdą tu wiele 
ciekawych wyzwań i zapierające dech w piersiach widoki. Tutejsze lodow-
ce skrywają sporo tajemnic. Jedną z nich jest licząca niemal 5 tysięcy lat 
mumia zwana Ötzi. Znaleziono ją w 1991 roku tuż pod szczytem góry 
Similaun, na przełęczy Tisenjoch.

W miesiącach letnich dolina Senales jest idealną bazą wypadową dla 
wielbicieli pieszych wędrówek. Jednym z najwspanialszych przeżyć jest 
możliwość podziwiania pełnej górskiej panoramy z najwyższych szczytów 
Tyrolu Południowego i Północnego (Ortles 3905 m n.p.m. i Wildspitze 
3798 m n.p.m.). Wyjątkową atmosferę wysokich alpejskich lodowców 
można także poczuć na górnej stacji kolejki linowej – obchodzącej właśnie 
jubileusz 40-lecia – oraz słonecznych tarasach schronisk, znajdujących się 
w tym rejonie. Bogate historia i kultura tego miejsca i jego położenie spra-
wiają, że dolina Senales jest chętnie odwiedzana przez turystów niemal 
przez cały rok. Warto również wspomnieć o tutejszej bogatej i zróżnico-
wanej bazie noclegowej. Znajdziemy tu zarówno hotele czterogwiazdko-
we, jak i przytulne pensjonaty, luksusowe apartamenty, a nawet kwatery 
mieszczące się w zabytkowych farmach.

pierwsi pasażerowie już skorzy-
stali z nowego połączenia LoT-
-u do stolicy Japonii na pokładzie 
najbardziej komfortowego sa-
molotu na świecie – Boeinga 787 
dreamliner. Tym samym polski 
przewoźnik otworzył nowy roz-
dział świadomej walki o klienta, 
oferując nowe połączenie dalekie-
go zasięgu. 

oferta LoT-u na rejsy do Japonii 
umożliwia najkrótszą i najbardziej 
komfortową podróż na tej trasie, 
z zachowaniem jakości, jakiej jesz-
cze nie było na europejskim rynku. 
do tej pory podróż do Japonii 
trwała około 15 godzin i zmuszała 
pasażerów do co najmniej jednej 
przesiadki w dużym i zatłoczonym 
europejskim porcie lotniczym. 

Wszystkie połączenia do Tokio 
realizowane są dreamlinerami, 
wyposażonymi w trzy klasy podró-
ży: LoT Business Class z fotelami 
rozkładającymi się do pozycji pła-
skiego łóżka oraz kuchnią  

niczym z najlepszej restauracji, 
LoT premium Economy Class 
z większą, indywidualną prze-
strzenią, wygodnymi fotelami 
z podnóżkami, podparciami dla 
ud, stolikami koktajlowymi i bo-
gatym menu oraz LoT Economy 
Class z nowoczesnymi fotelami 
z indywidualnymi ekranami roz-
rywki pokładowej i gniazdami uSB 
oraz świeżymi i urozmaiconymi 
posiłkami, serwowanymi podczas 
rejsu. Wyloty do Tokio odbywają 
się w środy, piątki i niedziele, 
natomiast rejsy powrotne do War-
szawy startują z lotniska narita 
w czwartki, soboty i poniedziałki.

Stolica Japonii to naturalny 
kierunek dla LoT-u, za którym 
jednoznacznie przemawiają dane 
ekonomiczne. aż 300 japońskich 
firm inwestuje w polsce, wymia-
na handlowa między Japonią 
a Europą stale rośnie, a japońska 
gospodarka to trzecia największa 
gospodarka na świecie.
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Nowe kolekcje 
hotelowych 

marek 2016
Dzięki włączaniu niezależnych hoteli pod swoje 
skrzydła wielkie grupy hotelowe mogą zwiększyć 
zasięg, a podróżni zarabiać punkty lojalnościowe 

w coraz bardziej nietypowych destynacjach. 
Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan 

postanowiła przyjrzeć się nowym kolekcjom 
największych hotelowych marek.
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W  1975 r. sieć Holiday 
Inn reklamowała się 

sloganem: „Najlepszą niespodzianką jest jej 
brak”. Był to przepis na sukces, który marka 
ta opatentowała wiele lat temu.

W  Muzeum Henry’ego Forda w  Detroit 
można dziś zobaczyć zrekonstruowany po-
kój motelowy tej sieci, która swój pierwszy 
obiekt otworzyła w Memphis w 1952 r. Ca-
łość wygląda dość skromnie: dwa podwójne 
łóżka przykryte szarymi kołdrami, niebie-
skie zasłony, dwie lampy, umywalka, krze-
sło i telewizor starego typu.

W  czasach, gdy coraz więcej osób wyru-
szało w  podróż samochodem, pojawiło się  
zapotrzebowanie na takie zakwaterowanie, 
więc trend polegający na budowaniu pro-
stych, niedrogich moteli szybko się przyjął.

I  choć może się nam wydawać, że sieci 
hotelowe dotarły już niemal w każdy zaką-
tek świata, to z danych grupy MKG Global 
wynika, że z  ogólnej liczby 19,5 miliona 
pokoi hotelowych na całym świecie jedynie 
7,85 miliona należy do sieci.

Baza dla gigantów
Nawet giganci w  tej branży pragną jeszcze 
bardziej poszerzać swoją bazę. Pod koniec 
ubiegłego roku grupa Marriott Interna-
tional dysponowała 715 tysiącami pokoi  
w 4 175 obiektach na całym świecie, ale do 
końca 2015 r. stan ten zwiększy się do nie-
mal miliona.

Największą siecią jest InterContinental 
Hotels Group (której submarką jest Holiday 
Inn), posiadająca 4 900 obiektów i 724 tysią-
ce pokoi. Nie da się jednakże nie zauważyć, 
że dla coraz większej liczby podróżnych per-
spektywa pobytu w  przewidywalnych wa-
runkach jest dużo mniej atrakcyjna od moż-
liwości zatrzymania się w miejscu o ciekawej 
architekturze, które oferuje niestandardowe 
usługi.

Hotelowe sieci nadal posiadają silną po-
zycję, głównie dzięki podróżującym biz-
nesmenom, którzy wymagają, aby hotel 
zapewnił im pewien poziom komfortu 
i  bezpieczeństwa. Według sondażu prze-
prowadzonego wśród członków programu 

lojalnościowego Starwood Preferred Guest 
aż 89 procent respondentów wyraziło zain-
teresowanie pobytem w  niezależnym hote-
lu, zwłaszcza w  celach turystyczno-wypo-
czynkowych.

Niemal 70 procent z nich zatrzymało się 
choć raz w hotelu nienależącym do żadnej 
sieci. Wśród zakątków, w  których respon-
denci chcieliby, aby sieć Starwood posiada-
ła więcej własnych obiektów, znalazły się 
m.in. Europa Północna i Skandynawia.

Miejsca, punkty i prograMy
Wiele międzynarodowych grup próbuje 
wypełnić lukę między sieciami i  hotelami 
niezależnymi, tworząc marki oferujące go-
ściom ujednolicone usługi i  udogodnienia 
w  obiektach, starających się w  pewnym 
stopniu współgrać z  miejscem, w  którym 
się znajdują, poprzez charakterystycz-
ny wystrój lub, na przykład, otwarte dla 
wszystkich saloniki biznesowe urządzone 
w stylu kawiarni. Kolekcje niezależnych ho-
teli, takie jak Preferred Hotels and Resorts,  

Hotelowe sieci nadal posiadają silną pozycję, głównie dzięki podróżującym biznesmenom,  
którzy wymagają, aby hotel zapewnił im pewien poziom komfortu i bezpieczeństwa.
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Leading Hotels of the World, Relais and 
Châteaux, istnieją na rynku już od dobrych 
kilku lat.

Duże sieci również starają się zagarnąć 
dla siebie kawałek tego rynku, budując pod 
swoją pieczą portfolia niezależnych hoteli, 
które spełniają ich kryteria. Dzięki temu po-
dróżni mogą zatrzymywać się w ciekawych 
miejscach i  zbierać punkty lojalnościowe 
w  liczących się programach, zyskując przy 
tym gwarancję dobrej jakości i  możliwość 
łatwej rezerwacji.

zyski Bez strat
Hotele zyskują dzięki większej rozpozna-
walności dużej marki, co zwykle przekłada 
się na wzrost liczby rezerwacji, a wymierną 
korzyścią dla sieci są pieniądze, jakie hote-
le płacą im za możliwość przynależenia do 
prestiżowego grona. Jak widać, praktycznie 
każdy korzysta na takim układzie.

Jak poznać, że zatrzymaliśmy się w hote-
lu, który należy do dużej sieci?

– Nie jest to wcale takie oczywiste – mówi 
Julius Robinson, wiceprezes Autograph Col-
lection, należącej do grupy Marriott Inter-
national. – Przed drzwiami obiektu powin-
na znajdować się tabliczka z  nazwą naszej 
sieci, a w każdym pokoju nasz hotelowy ma-
gazyn – dodaje.

Goście zatrzymujący się na pobyt w  ho-
telach Radisson Red mogą liczyć na takie 

standardowe udogodnienia, jak darmowe 
Wi-Fi, minibar i aplikacja na smartfon, opi-
sująca miejscowe atrakcje.

W hotelach Vib, należących do sieci Best 
Western, znajdziemy telewizory z dostępem 
do sieci, natomiast obiekty Even Hotels gru-
py IHG oferują ekologiczne kosmetyki, dar-
mową wodę filtrowaną oraz sprzęt treningo-
wy – w cenie pokoju.

Według Robinsona marka Autograph 
Collection jest skierowana do osób, które są 
otwarte na różne nietypowe doświadczenia 
i  lubią łączyć biznes z  przyjemnością. Co 
ciekawe, w  ciągu pięciu lat od powstania 
połowa obiektów tej sieci to hotele wybudo-
wane od podstaw, które nie mogłyby przyjąć 
nazwy „Marriott” ze względu na rozmiar 
i położenie, więc tak naprawdę zaprojekto-
wano je z myślą o samym portfolio.

Marriott international:
autograpH collection
Marka Autograph Collection była jednym 
z  prekursorów na tym rynku, otwierając 
w  2010 r. w  USA siedem ekskluzywnych 
hoteli, będących niegdyś częścią Kessler 
Collection. Od tamtego czasu portfolio mar-
ki urosło do ponad 90 obiektów, głównie 
w USA, ale także w Europie (30), Ameryce 
Południowej (4), na Karaibach (2) oraz po 
jednym w  Dubaju, Japonii, Australii, Ka-
nadzie i na wyspie Bali. W  lecie tego roku 

do kolekcji dołączył 97-pokojowy hotel Ge-
wandhaus Dresden, a we wrześniu Domes 
of Elounda na Krecie, posiadający 78 aparta-
mentów i 40 willi. W tym samym miesiącu 
otwarto hotel Envoy w Bostonie, a na począt-
ku przyszłego roku zadebiutuje 410-pokojo-
wy obiekt Plaza w Seulu.

Craig Smith, dyrektor zarządzający Gru-
py Marriott na Azję i  Pacyfik, przekonuje, 
że w  tym regionie kolekcja rozwija się wy-
jątkowo dynamicznie; autograph-hotels.
marriott.com

starwood: 
triBute portFolio
Dziesiąta marka hotelowa i drugie portfolio 
grupy Starwood (po Luxury Collection) za-
debiutowało w kwietniu tego roku.

Wybrane obiekty są niezależne i  zapew-
niają gościom czterogwiazdkowy standard 
oraz luksus na odpowiednim poziomie. 
Pierwszym hotelem, który trafił do kolekcji, 
był Royal Palm South Beach Miami, nato-
miast niedawno dołączył do niej Great Nor-
thern w Londynie.

Wkrótce zostaną także otwarte cztery 
zupełnie nowe obiekty. W  przyszłym roku 
swoje podwoje otworzą 166-pokojowy Noel 
Place w Nashville i 173-pokojowy hotel w Sa-
vannah w  Georgii, natomiast w  roku 2017 
dołączą do nich dwa obiekty w  Północnej 
Karolinie: 150-pokojowy Vandré Nouveau 

Wiele międzynarodowych grup próbuje wypełnić lukę między sieciami i hotelami niezależnymi,  
tworząc marki oferujące gościom ujednolicone usługi i udogodnienia.
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w Asheville oraz hotel w Charleston, który 
będzie dysponował 100 pokojami. Grupa 
planuje również otwarcie hoteli w  Japonii 
(Hokkaido) oraz Fort Lauderdale i Coral Ga-
bles na Florydzie. We wrześniu w portfolio 
pojawił się także hotel Riviera Palm Springs 
w Kalifornii. Do 2020 r. Starwood zamierza 
posiadać aż 100 obiektów, należących do 
Tribute Portfolio, głównie w Europie i Ame-
ryce Północnej; starwoodhotels.com/tribu-
teportfolio 

curio By Hilton
Kolekcja Curio by Hilton, na którą składają 
się cztero- i pięciogwiazdkowe hotele, zade-
biutowała w tym roku obiektem SLS Las Ve-
gas Hotel and Casino, który dysponuje 1600 
pokojami.

Wkrótce potem dołączyły do niego hotele 
Sam Houston w  Teksasie, hotel Alex John-
son w Rapid City (Dakota Południowa) oraz 
Franklin w Chapel Hill (Karolina Północna).

W przyszłym roku w Stanach pojawią się 
również hotele London House Chicago, Lo-
gan Philadelphia, Porter Portland oraz Sa-
rasota na Florydzie. Całość dopełnia nowy 
obiekt o nazwie Anselmo w Buenos Aires, 

dwa istniejące wcześniej kurorty na Jamajce 
oraz hotel Reichshof Hamburg, który grun-
townie odrestaurowano kosztem 30 milio-
nów euro.

W  przyszłym roku swoje podwoje otwo-
rzy hotel MOQ w Dosze, a rok później Sta-
tler Dallas oraz Astor w Paryżu. Na rok 2018 
zaplanowano debiut obiektu Rumeli Han 
w Stambule; curiocollection3.hilton.com 

carlson rezidor: 
QuorVus collection
Ubiegłego lata Grupa Carlson Rezidor ogło-
siła debiut marki Quorvus Collection. Ma to 
być „nowa generacja luksusowych, pięcio-
gwiazdkowych hoteli, które oferują niepo-
wtarzalne doświadczenia i  są objęte profe-
sjonalną opieką ze strony ekspertów grupy”.
Obiekty mają mieć własny, indywidualny 
styl, niepowtarzalny design, historię i archi-
tekturę, a  także odzwierciedlać lokalizację 
i  kulturę miejsca, w  którym się znajdują. 
Pierwszymi członkami kolekcji są hotele 
G&V Royal Mile  w  Edynburgu, Sympho-
ny Style w  Kuwejcie i  May Fair w  Londy-
nie. Obiekty w Szkocji i Kuwejcie należały 
wcześniej do marki Missoni Hotels, będącej 

owocem współpracy Grupy Carlson Rezidor 
i włoskiego domu mody. Do 2020 r. Rezidor 
chce posiadać 20 hoteli należących do tej ko-
lekcji; quorvuscollection.com

loews Hotels 
and resorts: oe collection
Ta „kolekcja przytulnych i  oryginalnych 
hoteli”, znajdująca się pod opieką sieci OE, 
nie przystaje ponoć do żadnej definicji ho-
teli butikowych. Wystarczy, że obiekty są po 
prostu wyjątkowe.

Oprócz tego o  całym pomyśle wiadomo 
bardzo niewiele, choć projekt ten został 
przedstawiony na początku bieżącego roku.

Pierwszym obiektem należącym do ko-
lekcji będzie Bisha Hotel and Residences 
w  rozrywkowej dzielnicy Toronto, dyspo-
nujący 100 pokojami i  300 apartamentami 
mieszkalnymi.

Według strony hotelchatter.com OE ofe-
ruje właścicielom hoteli atrakcyjne warunki 
uczestnictwa w programie, takie jak choćby 
krótki, siedmioletni okres kontraktu na za-
rządzanie (w przeciwieństwie do standardo-
wych 20-25 lat) oraz brak wymogu stosowa-
nia oznakowania firm Loews i OE.

Choć może się nam wydawać, że sieci hotelowe dotarły już niemal w każdy zakątek świata, to z danych 
wynika, że z 19,5 miliona pokoi hotelowych na całym świecie jedynie 7,85 miliona należy do sieci.



Talaria Ladies SPA to nowe miejsce 
gościnne na mapie Polski i pierwszy 
w Polsce obiekt hotelowy wellness i spa, 
którego oferta pobytowa skierowana jest 
wyłącznie dla kobiet.
Zapraszamy do  Talaria  Ladies SPA, 
wyjątkowego miejsca dla kobiet.
Wyjątkowego, bo kobiety są wyjątkowe, 
ze swoimi potrzebami zależnymi od 
czasu i miejsca, w którym się znajdują 
oraz ludzi i emocji, które je otaczają.
Talaria Ladies SPA to coś więcej niż 
Hotel & SPA. To miejsce stworzone 

z myślą o kobietach. Tu Wy, Kobiety, 
poczujecie się wyjątkowo w każdym 
calu –  niezależnie, czy chcecie się 
ukryć przed światem czy zabłyszczeć, 
aktywnie spędzić czas, poradzić 
się specjalisty, czy też po prostu 
poleniuchować i dokończyć jedną 
z tych, wyczekiwanych książek.                                                                                     
Może potrzebujecie chwili wytchnienia 
od obowiązków lub szukacie miejsca  na 
organizację spotkania biznesowego czy 
konferencję dla innych kobiet? Chcecie 
zadbać o kondycję i urodę, nauczyć 

się czegoś nowego lub zwyczajnie 
poplotkować z przyjaciółkami?
A może tylko porozmyślać leżąc 
na trawie, zmęczyć się na siłowni, 
zrelaksować podczas masażu, odżywić 
skórę czy zlikwidować kilka zmarszczek?
Niezależnie od tego, czy chcecie poczuć 
znów smak domowego soku z malin, czy 
delektować się Dom Perignon – w Talaria 
Ladies SPA to Wy, KOBIETY, jesteście 
zawsze dla nas najważniejsze i Wasze 
lepsze samopoczucie stawiamy na 
pierwszym miejscu! 

 Wyjątkowe miejsce dla kobiety!
TALARIA LADIES SPA

Talaria Ladies SPA, 08-455 Trojanów 158  
 +48 22 39 77 308/309         www.talaria.pl
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Wznoszący się 
dostojnie nad 
Zatoką Panam-
ską 70-piętrowy 

hotel Trump Ocean Club Inter-
national Hotel & Tower Panama 
oferuje swoim gościom widoki 
rozciągające się od Wysp Perło-
wych aż po błękitne wody Oce-
anu Spokojnego. Znajduje się 
on blisko luksusowych sklepów 
Punta Pacifica, dzielnicy finan-
sowej miasta oraz zaledwie 15 
minut drogi samochodem od 
międzynarodowego lotniska.

Design i styl 
Hotel Trump Ocean Club Inter-
national Hotel & Tower Pana-
ma, należący do Erica Trumpa 
– syna ubiegającego się o  pre-
zydenturę Donalda Trumpa, 
zadebiutował w  Ameryce Środ-
kowej w  2011 roku, zaskakując 
niezwykle awangardowym de-
signem, dzięki któremu mógł 
stać się wizytówką regionu. Ma-
jestatyczny wieżowiec Trump 
Ocean Club został zaprojek-
towany przez kolumbijskie 
studio architektoniczne Arias, 
Serna and Saravia, a za wystrój 
jego wnętrz odpowiadała jedna 
z  najlepszych na świecie firm 
projektowych Hirsch Bedner 
Associates. Obie firmy postawi-
ły sobie za zadanie stworzenie 
czegoś unikatowego, co mogło-
by stać się wizytówką Panamy. 
I udało się! Trump Ocean Club 
International Hotel & Tower 
Panama to nie tylko ładny bu-
dynek, który uatrakcyjnia pano-
ramę tego kosmopolitycznego 
miasta, lecz także przykład uda-
nego połączenia nowoczesności 
z rdzenną kulturą kraju. 

Budynek tego pięciogwiazd-
kowego obiektu przypomina 
rozwinięty w  pełni żagiel, 
osadzony na 13-piętrowej 
podstawie, której częścią jest  

Hotel Trump Ocean Club International Hotel & Tower Panama 
zaskakuje niezwykle awangardowym designem, dzięki któremu mógł stać się 

wizytówką regionu.



Wszystkie 369 pokoi i apartamentów zaprojektowano tak, aby zaspokoić  
potrzeby nawet najbardziej wymagających turystów i biznesmenów. 
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ogromny taras z  widokiem na 
ocean i  dostępem do trzypię-
trowego lobby oraz basenów 
i  restauracji. W  całym hotelu 
dominuje elegancki i  nowo-
czesny wystrój. Szczególne 
wrażenie robią wysokie sufity 
i niezapomniane widoki na za-
tokę. Zdobione stoły znajdujące 
się w  hotelowym lobby, foyer 
centrum konferencyjnego oraz 
bar restauracji Tejas wykonano 
z  drewna cedro espino, które 
przez 95 lat znajdowało się na 
dnie jeziora Gatun.

Oprócz przestronnych pokoi 
i apartamentów Trump Panama 
oferuje także swoim gościom 
wiele ekskluzywnych butików 
znanych marek. Goście mają 
również dostęp do wszystkich 
udogodnień będących atutem 
hotelu, w  tym wyrafinowanych 
restauracji, centrum fitness, 
centrum biznesowego oraz 
usług Trump Attaché. 

Pokoje i aPartamenty 
Wszystkie 369 pokoi i  aparta-
mentów zaprojektowano tak, 
aby zaspokoić potrzeby nawet 
najbardziej wymagających tu-
rystów i  biznesmenów. Pokoje 
mają powierzchnię od 48 do 145 
mkw., a jedną z ich charaktery-
stycznych cech są okna sięgają-
ce od podłogi do sufitu, z  któ-
rych rozpościera się wspaniały 
widok na miasto. Kolejnym udo-
godnieniem są prywatne balko-
ny, na których można delekto-
wać się, pijąc poranną kawę.

Każdy z  pokoi posiada luk-
susową łazienkę z  marmuro-
wą podłogą i  nowoczesnym 
prysznicem bez kabiny. Nie 
zapomniano również o  no-
woczesnej technologii, w  tym 
o ogromnych telewizorach LCD 
i darmowym bezprzewodowym 
dostępie do Internetu. 

trUmP attaCHÉ 
Dzięki usługom Trump Attaché 
goście mogą liczyć na niezrów-
naną obsługę podczas swojego 
pobytu w Trump Panama. Atta-
ché skrupulatnie notuje wszyst-
kie upodobania i  przechowuje 
szczegółową historię pobytu 
każdego gościa, tak aby każda 

kontakt
Corregimiento de San Francisco 
Calle Punta Colon
Punta Pacifica, Panama
tel.: (507) 215 88 00 
panama.info@trumphotels.com
www.trumppanamahotel.com

wizyta w hotelu była tak udana 
jak ta pierwsza.

Bary i restaUraCje 
Na gości czekają niezrówna-
ne wrażenia kulinarne. Re-
stauracje i  bary znajdują się 
nad brzegiem oceanu i  przy 
basenie. Wśród oferowanych 
w  nich potraw znajdziemy da-
nia inspirowane kuchnią lo-
kalną, międzynarodową oraz 
latynoamerykańską. Flagową 
restauracją obiektu jest Tejas Re-
staurant & Bar, oferująca trady-
cyjne potrawy z owoców morza,  

przygotowywane w  otwartej 
kuchni. Nazwa restauracji po-
chodzi od ceramicznych da-
chówek, którymi pokryta jest 
główna ściana lokalu. Mniej 
formalną opcją jest lokal Bar-
celona Tapas Restaurant & Bar, 
serwujący panamskie specjały. 
Nie zapomniano także o  miło-
śnikach wina. Tutejsza winiar-
nia Cava 15 Wine Bar, miesz-
cząca się w przestronnym lobby 
na najwyższym piętrze, posiada 
bogaty wybór wyśmienitych 
marek tego trunku. Warto także 
wybrać się do Azul Pool Bar & 
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Grill, gdzie przy basenie serwo-
wane są lżejsze dania, a  także 
pyszne drinki. 

Baseny i oCean
sUn Casino 
Jednym z  ulubionych miejsc 
w hotelu jest mieszczący się na 
13. piętrze taras z pięcioma ba-
senami, w tym dwoma bez kra-
wędzi. Goście mają tam także 
do dyspozycji wygodne kabiny 
oraz leżaki.  

Tutejsze kasyno o powierzchni 
23 tysięcy mkw., które jest zarzą-
dzane przez firmę Sun Internatio-
nal, posiada 32 stoły do gry w blac-
kjacka, pokera, ruletki i bakarata. 
Znajdziemy tu także niemal 600 
automatów zarówno dla mniej, jak 

i bardziej doświadczonych graczy. 
Częścią kasyna jest ekskluzywna 
restauracja i  salon z  prywatnymi 
apartamentami na 65. piętrze. Na 
66. piętrze budynku mieści się Pa-
naviera – ekskluzywne miejsce do 
gier, zarezerwowane jedynie dla 
VIP-ów. 

ZakUPy i konferenCje 
Na pierwszym piętrze hotelu 
Trump Panama znajdują się 
sklepy i  butiki znanych marek, 
dzięki czemu goście mogą wy-
brać się na zakupy, nie wycho-
dząc nawet z  budynku. Hotel 
posiada bogate zaplecze konfe-
rencyjne o powierzchni 8 tysięcy 
mkw., wyposażone w  najnowo-
cześniejszy sprzęt do prezentacji.

oCena
Bardzo dobry wybór dla tu-
rystów z  Europy, którzy chcą 
zobaczyć Panamę. Luksusowy 
i  stylowy, wygodny i  oryginal-
ny. Wyróżnia go bardzo wyso-
ki standard i  świetna obsługa. 
Restauracje i  bary zaspokoją 
oczekiwania nawet najbardziej 
wyrafinowanych smakoszy. 
Hotel Trump Ocean Club Inter-
national Hotel & Tower Pana-
ma można polecić zarówno na 
spotkania biznesowe, jak i  na 
rodzinne wakacje. Doskonale 
położony – nad oceanem, za-
ledwie o 15 minut drogi samo-
chodem od międzynarodowego 
lotniska.

Rafał Sobiech 

70-piętrowy hotel 
Trump Ocean Club 

International  
Hotel & Tower Panama 
oferuje swoim gościom 
widoki rozciągające się 

od Wysp Perłowych  
aż po błękitne wody 
Oceanu Spokojnego.
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Hotel Busko-zdrÓj

Losy Willi Bristol, wpisa-
nej do rejestru zabytków 
Buska-Zdroju, sięgają 
początków lat 20. XX 

wieku. Ostatnich właścicieli, 
rodzinę Zukermanów odna-
leźli w  Izraelu przedsiębiorcy 
z Kielc Dorota i Tomasz Tworko-
wie, którzy zdecydowali się na 
kupno obiektu i  realizację wizji 
o  stworzeniu najnowocześniej-
szego kompleksu sanatoryjnego 
w Busku, a może nawet i w Pol-
sce. Kompleks sanatoryjny Bri-
stol Art & Medical Spa to perełka 
architektoniczna. Dobudowano 
również nową część sanatoryjną 
Medical i Spa, łącząc w ten spo-
sób harmonijnie secesję z archi-
tekturą współczesną. Umiejętnie 
połączono także zabiegi terapeu-
tyczne, bazujące na bogactwach 
naturalnych Buska, z  najbar-
dziej nowoczesnymi urządzenia-
mi i  technikami leczenia. Wła-
ściciele dodali jednak do tego 

obiektu znacznie więcej! Dzięki 
swojej pasji kolekcjonerskiej 
i wrażliwości na sztukę stworzy-
li nie tylko unikatowy hotel, ale 
także miejsce, gdzie obcowanie 
z pięknem oddziałuje na wszyst-
kie zmysły i przyspiesza powrót 
do zdrowia. Leczenie sztuką to 
holistyczna wizja, która jest tu 
realizowana w  100 procentach. 
Na wzgórzu nad parkingiem 
wznosi się  instalacja Zbigniewa 
Frączkiewicza „Ludzie z żelaza”, 
przy wejściu głównym witają go-
ści „Kolarze” Bronisława Chro-
mego, w  holu siedzą „Patrzący 
w  górę” Sylwestra Ambroziaka. 
Na wyjątkową uwagę zasługuje 
instalacja zbudowana z setek ka-
wałków kryształów, podwieszo-
na pod sufitem, wykonana przez 
Ludwikę Ogorzelec. 

Położenie
Hotel znajduje się w  samym 
centrum Buska-Zdroju, tuż 

przy bramie głównej do jed-
nego z  najstarszych w  Polsce 
parków zdrojowych i  przy no-
woczesnym deptaku miejskim. 
Do dworca PKS jest blisko 500 
metrów, do rynku około 700 me-
trów. Najbliższe lotnisko znaj-
duje się w Krakowie. 

Pokoje
Hotel oferuje 71 luksusowych 
pokoi oraz apartamentów de 
luxe, superior, classic, każdy 
z balkonem i widokiem na pro-
menadę lub park. Wszystkie 
pokoje są wyposażone w  sejf, 
minibar, zestaw do parzenia 
kawy i  herbaty, telewizor, mają 
dostęp do bezprzewodowego 
Internetu. Apartamenty są ja-
sne i  przestronne, różnią się 
kolorystyką i  wyposażeniem. 
Cała przestrzeń hotelowa i  re-
stauracyjna jest nawilżana 
i  jonizowana, co znakomicie 
ułatwia powrót do zdrowia  

kontakt
Hotel Bristol Art & Medical Spa
ul. 1 Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (+48) 413 303 033
e-mail: info@bristolbusko.pl 
www.bristolbusko.pl

Cena
Pokój jednoosobowy:  
cena od 290 złotych,  
pokój dwuosobowy:  
cena od 350 złotych
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alergikom i  osobom z  choro-
bami układu oddechowego. To 
jedyne w  Polsce sanatorium, 
gdzie został zamontowany 
taki system elektrostatyczne-
go oczyszczania powietrza. Ja 
mieszkałam w części sanatoryj-
nej w dużym słonecznym poko-
ju z  tarasem wychodzącym na 
promenadę i park zdrojowy. Me-
ble proste, nowoczesne, ciepłe 
oświetlenie, w pokoju biurko do 
pracy i fotel. 

RestauRaCja i baR
Na uznanie zasługuje restaura-
cja, której szef kuchni Mariusz 
Kotkowski proponuje wyszuka-
ne potrawy, zdrowe i  niskoka-
loryczne śniadania bufetowe, 
lunche i obiady. Codziennie inne 
propozycje, do wyboru autorskie 
dania, składające się z  przysta-
wek, zup, drugich dań i deserów. 

Uzupełnieniem potraw jest spe-
cjalna oferta odpowiednio do-
branych win i miejscowych wód 
mineralnych. 

sPa
Na trzech poziomach w  części 
Medical oraz Spa w  42 gabi-
netach pacjenci są poddawani 
terapiom, takim jak: rehabili-
tacja narządu ruchu, kręgosłu-
pa, schorzeń ortopedycznych, 
reumatologicznych, neurolo-
gicznych. Do ich dyspozycji są 
najwyższej klasy urządzenia, 
w  tym bieżnia antygrawita-
cyjna, kriokomora oraz basen 
oczyszczany nanosrebrem. Me-
dical oferuje zabiegi z fizykote-
rapii, termoterapii, balneotera-
pii z  wykorzystaniem borowin 
i  siarczków, hydroterapii z uży-
ciem masaży wirowych z solan-
ką, kinezyterapii indywidualnej 

i grupowej. Pobyty terapeutycz-
ne trwają od 7 do 21 dni.

oCena
Jedyny w Polsce obiekt sanatoryj-
ny z  elektrostatycznym oczysz-
czaczem powietrza, zarówno 
w  pokojach, jak i  w  części re-
stauracyjnej. Jedna z nielicznych 
w Polsce bieżnia antygrawitacyj-
na ALTER-G z  unikatową tech-
nologią opracowaną w  NASA. 
Jedyny w  Polsce basen oczysz-
czany nanosrebrem. Unikatowa 
kolekcja obrazów sztuki współ-
czesnej oraz rzeźb, udostępniona 
na terenie hotelu. Profesjonalna, 
indywidualna opieka medyczna, 
rehabilitacja na najwyższym eu-
ropejskim poziomie. Polecany 
na dłuższe pobyty sanatoryjne, 
wypoczynkowe, ale także na 
weekendowe wzmocnienie.  

Katarzyna Siekierzyńska  

Kompleks sanatoryjny 
Bristol Art & Medical 

Spa to perełka 
architektoniczna. 

Dobudowano 
również nową część 
sanatoryjną Medical 
i Spa, łącząc w ten 

sposób harmonijnie 
secesję z architekturą 

współczesną.

nagRody
Zdobyte 

●  CERTYFIKAT JAKOŚCI 2015  
przyznana przez TRIPADVISOR
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Hotel gŁĘboczek

fo
t.:

  m
at

er
ia

Ły
 p

ra
so

w
e

Głęboczek Vine Resort 
& SPA to miejsce wy-
jątkowe, w  którym 
cisza, luksus i  bli-

skość natury tworzą harmonię. 
Hotel położony jest w  pełnym 
uroku zakątku Pojezierza Brod-
nickiego, nad brzegiem jeziora 
Forbin. Unikatowa architektura 
resortu to połączenie historycz-
nej zabudowy zagrodowo-dwor-
skiej z  elementami stylu etno 
i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. To jedyne 
miejsce w Polsce, w którym filo-
zofia marki bazuje w całości na 
kulturze wina. O  jakości usług 
świadczą liczne nagrody i  wy-
różnienia, m.in.: Diamentowy 
Hotel Wellness 2015, Certyfikat 
Doskonałości Tripadvisor.

Konferencje i szKolenia
Głęboczek Vine Resort & SPA to 
wymarzone miejsce na organi-
zację konferencji i spotkań inte-
gracyjnych. Specjalnie z  myślą 
o  gościach biznesowych stwo-
rzona została oddzielna strefa 
biznesowa Winnica II. W strefie 
tej dostępne są 23 komfortowe 
pokoje, sale konferencyjne i ban-
kietowe z pełnym zapleczem ga-
stronomicznym oraz klub noc-
ny Pinot Nero. W  największej 
sali Barolo istnieje możliwość 
organizacji spotkania nawet dla 
300 osób. Dodatkowym atutem 

Głęboczek Vine Resort & SPA 
jest bogaty program atrakcji to-
warzyszących. Organizatorzy 
konferencji mogą liczyć na pro-
fesjonalną pomoc pracowników 
działu sprzedaży, którzy czuwa-
ją nad każdym realizowanym 
wydarzeniem na terenie hotelu.

Winne KosmetyKi   
Wino jest tu obecne także w stre-
fie SPA, a Vine SPA to pierwsza 
w  Polsce strefa zabiegów bazu-
jących na winoterapii. Na gości 
czeka basen, vitality pool, strefa 
Łaźni Brodnickich – sauny aro-
materapeutycznej, parowej łaźni 
kwiatowej i  łaźni torfowo-błot-
nej. Wyjątkową formą relaksu 
jest seans w  kołysce AlphaLo-
unger, który sprzyja kreatywne-
mu myśleniu i pomaga rozwijać 
wyobraźnię. Bogata oferta rytu-
ałów spa, wykorzystujących po-
zytywne działanie wina, spełni 
oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających gości. 

autorsKa marKa 
Resort właśnie wprowadził 
nową, autorską markę Vine SPA 
Exclusive Line, bazującą na czte-
rech unikatowych produktach 
stworzonych z winogron: pilin-
gu, olejku, masce i mleczku do 
ciała. Na bazie tych kosmetyków 
wykonywane są tu rytuały spa 
na ciało. Wśród nich jest głę-

boko odprężający i  nawilżający 
rytuał dla dwojga Smak Shiraz. 
W Winie Merlot – piling całego 
ciała połączony z  aromatyczną 
kąpielą w wyciągu z winogron, 
to doskonała propozycja zarów-
no dla jednej, jak i dwóch osób. 
Jest też zabieg SPA Głęboczek 
Vine o właściwościach nawilża-
jąco-pielęgnacyjnych. Wszyst-
kie kosmetyki zawierają skład-
nik o  nazwie Viniderm, który 
produkowany jest z  winogron 
z Langwedocji ze szczepów shi-
raz, merlot i  carignan. Dzięki 
temu kosmetyki te zapewniają 
intensywną odnowę skóry, ak-
tywnie ją regenerują i  odżywia-
ją, odbudowując jednocześnie 
barierę lipidową. 

szef Kuchni poleca
Głęboczek Vine Resort & SPA 
słynie z doskonałej kuchni. Szef 
kuchni tworzy autorskie menu, 
bazujące na sezonowych wysokiej 
jakości produktach. Goście uwiel-
biają delektować się posiłkiem na 
słonecznym tarasie z  widokiem 
na jezioro Forbin. Restauracja 
Morellino posiada rekomendację 
slow food. Wielbicieli win ucie-
szy gwarancja profesjonalnej 
opieki sommeliera i  możliwość 
skorzystania z  unikatowej oferty 
pod hasłem „Akademia Wina”;  
gleboczek.pl

Rafał Sobiech
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Niebo poNad 
podziałami

Dzięki współpracy tanich przewoźników z tradycyjnymi 
liniami pasażerowie mają coraz łatwiejszy dostęp do 

połączeń długodystansowych. Nasz brytyjski korespondent  
Alex McWhirter postanowił sprawdzić, jakie korzyści  

niesie takie rozwiązanie.
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Do niedawna na samą myśl 
o  tym, że tradycyjne linie 

lotnicze mogłyby być zależne od tanich 
przewoźników, wielu z  nas wybuchnęłoby 
gromkim śmiechem.

I byłaby to całkiem uzasadniona reakcja, 
ponieważ jeszcze kilka lat temu standard 
i  zakres usług oferowanych np. na pokła-
dach samolotów British Airways i Ryanaira 
dzieliła przepaść.

Kwadratura Koła
Trudno jednak nie zauważyć, że ostatnio 
różnica między tym, co proponują pasa-
żerom tradycyjni przewoźnicy, a  ofertą 
budżetowców, znacznie się zmniejszyła. 
Wszystkie linie usilnie starają się rozwią-
zać kwadraturę koła: ciąć koszty, a zarazem 
przyciągać nowych pasażerów.

Tajemnicą poliszynela pozostaje, że tra-
dycyjne linie toczą rozmowy ze swoimi bu-
dżetowymi odpowiednikami, których rezul-
tatem ma być wzajemne wspieranie swoich 
działań.

Dzieje się tak, ponieważ tanie linie oferują 
znacznie korzystniejsze cenowo połączenia 
krótkodystansowe, dzięki którym pasaże-
rowie mogą skorzystać z długodystansowej 
oferty klasycznych przewoźników.

Tradycyjne linie lotnicze tracą lub w naj-
lepszym wypadku wychodzą na zero na 
połączeniach dolotowych do portów prze-
siadkowych. Tymczasem znacznie wydaj-
niejsi tani przewoźnicy nie tylko zarabiają 
na takich lotach, lecz także na połączeniach 
do dużo mniej opłacalnych miast w Europie 
kontynentalnej i Skandynawii.

Razem mniejsze porty lotnicze mogą za-
pewnić dużym hubom setki tysięcy nowych 

pasażerów, chcących skorzystać z połączeń 
długodystansowych.

Potrzeba współpracy pomiędzy dwoma 
rodzajami przewoźników jest zatem jak 
najbardziej uzasadniona. Model bizneso-
wy tanich linii bazuje na ciągłej ekspansji 
do coraz to nowych zakątków świata, nato-
miast przewoźnicy, tacy jak BA, Lufthansa 
czy KLM/ Air France, pragną chronić swoje 
udziały w rynku przed zakusami takich ry-
wali, jak Turkish Airlines i linie znad Zatoki 
Perskiej, które coraz chętniej pojawiają się 
na mniejszych europejskich lotniskach.

Najbardziej otwarte na rozmowy o współ-
pracy są linie Ryanair i Aer Lingus. W wy-
wiadzie dla gazety „Irish Independent” 
dyrektor operacyjny irlandzkiego przewoź-
nika Mike Rutter potwierdził, że Aer Lingus 
i Ryanair rozmawiały o podpisaniu umowy 
o  współdzieleniu połączeń (codeshare). 
Dzięki temu pasażerowie Ryanaira zyska-
liby łatwiejszy dostęp do transatlantyckich 
lotów oferowanych przez Aer Lingus.

Zapełnić samoloty
Oczywiście narodowy przewoźnik liczy na 
to, że porozumienie to ułatwi mu zapeł-
nienie samolotów na nowych połączeniach 
transatlantyckich, jakie zamierza urucho-
mić w  najbliższych latach. W  przyszłym 
roku Aer Lingus chce uruchomić trzy nowe 
trasy: z  Dublina do Newark (Nowy Jork), 
Los Angeles oraz Hartford w  stanie Con-
necticut.

– Sądzę, że obie linie skorzystałyby na 
tym układzie. Otworzyłyby się dla nas ryn-
ki, których sami nie bylibyśmy w stanie ob-
służyć. Na przykład Ryanair posiada rozbu-
dowaną siatkę połączeń w Polsce, gdzie Aer 

Lingus jest praktycznie nieobecny – wyja-
śnia Rutter.

– Szukamy sposobów na to, aby zwięk-
szyć zasięg naszego działania. Ryanair ob-
sługuje rynki, na których nas nie ma, więc 
to naturalne, że jesteśmy zainteresowani 
współpracą. Jeśli uda nam się dojść do po-
rozumienia i pasażerowie Ryanaira zaczną 
korzystać z  naszych połączeń, będzie to 
z  korzyścią dla nas wszystkich. Myślę, że 
już w lecie 2016 roku będziemy mogli uru-
chomić pierwsze połączenia tego typu – do-
daje Stephen Kavanagh.

Według berlińskiej gazety „Der Tagesspi-
gel” prezes Ryanaira Michael O’Leary pro-
wadzi również podobne rozmowy z szefem 
Lufthansy Carstenem Spohrem.

Jeśli wierzyć pogłoskom, do irlandzkiego 
przewoźnika zgłosiły się także linie TAP 
Portugal, Norwegian oraz Virgin Atlantic. 
Ostatni z tych przewoźników jest w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie 
posiada w swojej ofercie własnych połączeń 
dolotowych.

Dowodem na współpracę tradycyjnych li-
nii z Ryanairem może być jego zwiększona 
aktywność na największych europejskich 
lotniskach. Już od jakiegoś czasu irlandzki 
przewoźnik jest obecny w portach Malpensa 
(Mediolan), Fiumicino (Rzym) i w Brukseli, 
a ostatnio pojawił się także na amsterdam-
skim lotnisku Schiphol. W przyszłym roku 
rozszerzy swoją siatkę o  paryski port CDG 
oraz lotniska w Düsseldorfie i Monachium.

ambitne plany
Ryanair ma niezwykle ambitne plany eks-
pansji w  Niemczech, gdzie do 2020 roku 
chce zwiększyć swój udział w rynku z 4 do 

Tradycyjne linie tracą lub wychodzą na zero na połączeniach dolotowych. Tymczasem tani przewoźnicy 
nie tylko zarabiają na takich lotach, lecz także na połączeniach do dużo mniej oplacalnych miast.
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20 procent, strącając z  pozycji wicelidera 
linie Air Berlin. Dlatego nie może dziwić 
zainteresowanie Irlandczyków współpracą 
z Lufthansą.

Kolejnym przewoźnikiem, który chciał-
by powiązać swój rozkład lotów w  Europie 
z rozkładem Ryanaira, jest linia Norwegian, 
która sama należy do kategorii budżetow-
ców. Plany te potwierdził szef Norwegian 
Bjørn Kjos, oznajmiając przy tym, że już 
w maju 2016 linia zamierza uruchomić re-
gularne rejsy do Bostonu, a w 2017 do No-
wego Jorku.

Rozmowy dotyczące połączeń dolotowych 
prowadzi także inny budżetowy przewoź-
nik, linia Easyjet. 

– Rozważamy takie rozwiązanie już od 
jakiegoś czasu i prowadzimy rozmowy w tej 
sprawie z kilkoma innymi liniami. Nie ule-
ga wątpliwości, że dla tradycyjnych prze-
woźników loty regionalne są nieopłacalne 
i dlatego współpraca z nami wydaje się dla 
nich niezwykle interesującą opcją.

We wrześniu w prasie branżowej pojawiły 
się pogłoski, że Lufthansa również zaanga-
żowała się w  rozmowy z  brytyjskim prze-
woźnikiem. Miesiąc później rzecznik praso-
wy Easyjet potwierdził ten fakt w wywiadzie 
dla „Business Travellera”. 

– Zawsze szukamy nowych możliwości 
poszerzenia naszej siatki połączeń, jednak-
że musi się to odbywać bez generowania 
niepotrzebnych kosztów – wyjaśnił.

Co ciekawe, niektórzy tani przewoźnicy 
już teraz korzystają z  systemu wzajemnej 
akceptacji biletów (tzw. interliningu), choć 
w nieco okrojonej formie. Dobrym przykła-
dem może być nowa opcja transferu między 

lotami o  nazwie Gatwick Connects, ofe-
rowana na londyńskim lotnisku Gatwick 
przez linie Easyjet, Wow Air oraz Norwe-
gian. Program jest oficjalnie promowany 
przez port, a  rezerwacji można dokonywać 
za pomocą systemu Skyscanner.

Głównym atutem takiego rozwiązania 
jest gwarancja opieki nad pasażerem w przy-
padku, gdy ominie go kolejne połączenie. 
Ale wszystko ma swoją cenę. W przeciwień-
stwie do typowych procedur interliningu 
pasażerowie korzystający z  opcji Gatwick 
Connects muszą uiścić opłatę w wysokości 
27,50 funta za lot w jedną stronę.

Linia Eurowings (wcześniej znana pod 
nazwą Germanwings) oferuje specjalne 
udogodnienia dla pasażerów przesiadają-
cych się w  jednym z  jej głównych portów. 
Niedawno okazało się także, że japoński 
przewoźnik ANA podpisał z  Eurowings 
umowę o  interliningu dla lotów pomiędzy 
Tokio i Düsseldorfem z przesiadkami w du-
żych europejskich hubach.

W przyszłości tradycyjni przewoźnicy być 
może znów będą oferować połączenia dolo-
towe, ale z pewnością będą to wtedy jedynie 
rejsy niskokosztowe. Jednak, cokolwiek się 
stanie, nie należy spodziewać się, że zmiany 
nastąpią z dnia na dzień. 

JaK dZiała interlining
Interlining to metoda transferu pasażerów 
i  ich bagażu pomiędzy tradycyjnymi prze-
woźnikami.

Zasada działania tej procedury jest dość 
prosta: w przypadku przesiadek międzyna-
rodowych pasażer pozostaje w strefie opera-
cyjnej lotniska (czyli w hali odlotów), dzięki 

czemu transfer odbywa się szybko i bezpro-
blemowo.

Ale jest to także dość kosztowna operacja. 
W przypadku gdy pasażer nie zdąży na ko-
lejny lot, przewoźnik ma obowiązek zapew-
nienia mu odpowiedniej opieki. Tanie linie 
lotnicze zwykle nie stosują systemu interli-
ningu, nawet w przypadku dwóch własnych 
rejsów.

Jak dotąd nie wiadomo, jak procedura ta 
będzie wyglądać w przypadku przesiadki na 
rejs tradycyjną linią lotniczą, ale wszystko 
wskazuje na to, że będzie to dość nieskom-
plikowana operacja, a rezerwacje dokonywa-
ne będą na stronie internetowej tradycyjne-
go przewoźnika.

Jak skorzystają na tym pasażerowie? 
Przede wszystkim będą mogli rozpocząć 
swoją podróż na lokalnym lotnisku i  nie 
zostaną pozostawieni sami sobie, jeśli nie 
zdążą na kolejny lot. Obecnie w przypadku 
rezerwacji kilku osobnych biletów nie moż-
na liczyć na takie udogodnienia. Wyjątkiem 
jest system Gatwick Connects.

Jak wiadomo, każdy bilet jest swego  
rodzaju osobną umową, jaką pasażer za-
wiera z  daną linią lotniczą. Dlatego prze-
woźnicy nie są zobowiązani do zapewnie-
nia opieki pasażerom, którzy nie zdążyli na 
kolejny lot.

Co prawda w  przypadku wprowadzenia 
nowego systemu proces transferu potrwa 
nieco dłużej, ale trudno nazwać to wadą. 
Warto też pamiętać, że sytuacje, gdy pa-
sażerowie nie docierają na kolejny lot lub 
kiedy ginie ich bagaż, wynikają najczęściej 
z  niewielkiego odstępu czasowego między 
jednym i drugim połączeniem.
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Lufthansa jako pierwsza 
linia na świecie odebrała 
nowy model A320Neo. 
Carsten Spohr, dyrektor 

generalny Deutsche Lufthansa 
AG, dyrektor generalny Airbu-
sa Fabrice Brégier, David Hass, 
prezes Pratt & Whitney, oraz 
Robert Leduc, wiceprezes wy-
konawczy i dyrektor ds. klienta 
w  United Technologies, udali 
się do dzielnicy Finkenwerder 
w  Hamburgu, aby uczcić ode-
branie pierwszego na świecie 
samolotu A320Neo. Włączenie 
nowego airbusa do floty Lu-
fthansy to kolejny krok prze-
woźnika w  kierunku trzylitro-
wej floty (zużycie na pasażera 
na 100 kilometrów) i  znaczącej 
redukcji hałasu.

– Dzięki najnowocześniej-
szym technologiom firm Air-
bus i  Pratt & Whitney model 
A320Neo jest najbardziej wy-
dajną i  najcichszą maszyną na 
trasach krótko- i  średniody-
stansowych, jaką kiedykolwiek 
wyprodukowano. Dzięki mniej-
szemu zużyciu paliwa emituje 
znacznie mniej dwutlenku wę-
gla, przez co jest bardziej przy-
jazny środowisku. Nowa techno-
logia silnika sprawia, że samolot 
jest również znacznie cichszy – 
powiedział Carsten Spohr, pre-
zes Zarządu i dyrektor general-
ny Deutsche Lufthansa AG.  

– Udowodniliśmy po raz ko-
lejny, że jako grupa linii i firm 
lotniczych jesteśmy pioniera-
mi w  rozwoju i  wprowadzaniu 

innowacji technologicznych. 
W tym roku Lufthansa wejdzie 
w posiadanie 52 maszyn nowe-
go typu, które posłużą liniom 
grupy – dodał Spohr.

Nowy, cichy, 
przyjazNy środowisku
Tym, co wyróżnia model 
A320Neo, są nowe silniki i  lep-
sza aerodynamika. Skrót „neo” 
oznacza ‘new engine option’, 
czyli nową opcję silnika. Samo-
lot zużywa o  15 procent mniej 
paliwa w porównaniu do innych 
podobnych modeli. Dane liczbo-
we w  zakresie redukcji hałasu 
są równie imponujące: maksy-
malny poziom hałasu startują-
cego A320Neo na poziomie 85 
decybeli jest blisko 50 procent 

Airbus A320neo  
w bArwAch LufthAnsy



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

L u t y  2 0 1 6     |     33

niższy niż wersji A320. Zgodnie 
z obowiązującymi standardami 
łączne emisje hałasu są o blisko 
29,8 decybeli niższe niż obo-
wiązujące limity Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO), co stanowi 
znaczny postęp w  zakresie re-
dukcji hałasu i emisji w porów-
naniu do obecnej floty.

Umożliwiają to zmiany kon-
strukcyjne silników. Silniki 
PW1100G wyposażono w  tech-
nologię Geared Turbofan, która 
umożliwia znaczną redukcję 
poziomu hałasu i  zużycia pa-
liwa poprzez transformację 
mocy napędu. Grupa Lufthansa 
otrzyma 60 samolotów wyposa-
żonych w tę technologię. 

Ponadto wszystkie nowe 
maszyny A320Neo i  A321Neo 
będą wyposażone w generatory 
wirów, dodatkowo redukujące 
hałas. Skrzydła wyposażone 
są w  niedawno opracowane 
2,4-metrowe końcówki typu 
sharklet, które zmniejszają zu-
życie paliwa dzięki poprawionej 
aerodynamice.

samolot w bazie
Zanim pierwszy model 
A320Neo we flocie Lufthansy 
(o  numerze rejestracyjnym D-
-AINA MSN 6801) wyruszył 
w  pierwszy komercyjny rejs do 
Hamburga (a było to 24 stycz-
nia), został przeniesiony do 
swojej przyszłej bazy we Frank-
furcie. Oprócz Hamburga jedną 
z  pierwszych dwóch destynacji 
samolotu A320Neo Lufthansy 
będzie również Monachium.

A320Neo oferuje łącznie 
do 180 miejsc w  Klasie Biznes 
i  Ekonomicznej. Wewnątrz ka-
biny na nowo zaaranżowano 
przedsionek dla załogi i  toa-
lety w  przedniej i  tylnej części 
maszyny, co pozwoliło na bar-
dziej efektywne wykorzystanie 
dostępnej przestrzeni. Dzięki 
temu pasażerowie podróżujący 
Klasą Biznes będą mogli cie-
szyć się większą przestrzenią 
na nogi w  przednich rzędach. 
Nowy układ tworzy również 
miejsce dla kolejnych dwóch 
rzędów z dodatkowymi 12 fote-
lami w Klasie Ekonomicznej. 

celowe iNwestycje
Grupa Lufthansa zamówiła 
łącznie 116 maszyn typu neo, 
45 w  większej wersji A321Neo. 
Nowe samoloty przeznaczone są 
dla Lufthansy oraz SWISS. To 
zamówienie stanowi inwestycję  
rzędu 13,3 miliarda dolarów we-
dług ceny katalogowej. Do końca 
2016 roku Lufthansa ma odebrać 
pięć nowych maszyn A320Neo, 

które będą również wykorzysty-
wane w  hubie we Frankfurcie. 
Flota Grupy Lufthansa przecho-
dzi obecnie zasadnicze odświe-
żenie. Łączna liczba zamówień 
to 251 najnowocześniejszych 
maszyn, których cena rynko-
wa na dziś wynosi, bagatela, 30 
miliardów euro. Nowe maszyny 
mają zostać dostarczone do 2025 
roku.Fo
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Silniki PW1100G wyposażono w technologię Geared Turbofan,
 która umożliwia znaczną redukcję poziomu hałasu i zużycia paliwa  

poprzez transformację mocy napędu. 



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

34    |      L u t y  2 0 1 6

Barcelona, Zurych, Za-
grzeb, Düsseldorf, Ki-
szyniów, Belgrad, Ery-
wań i Wenecja to nowe 

miasta, do których już od stycz-
nia latają samoloty LOT-u. 

Przewoźnika nie obowiązują 
już obostrzenia Komisji Euro-
pejskiej. Oznacza to – już od 
początku roku – dużo większą 
i  jeszcze atrakcyjniejszą ofertę 
dla pasażerów z Polski i innych 
krajów Europy.

KilKanaście destynacji
W ciągu trzech pierwszych mie-
sięcy 2016 roku LOT uruchomi 

i  wznowi kilkanaście połączeń 
europejskich i  jedno nowe po-
łączenie dalekiego zasięgu – do 
Tokio. Jest to oferta nie tylko 
dla pasażerów z  Warszawy, ale 
także z  innych miast w  Polsce 
i  Europie. LOT jako jedyna li-
nia lotnicza oferuje rejsy z  wy-
godnymi i  bezproblemowymi 
przesiadkami w  swoim hubie 
w Warszawie, który jest dziś naj-
lepszą alternatywą dla dużych 
i zatłoczonych portów przesiad-
kowych w Europie Zachodniej.

– Od początku tego roku to 
LOT zapewnia najkrótszą i naj-
wygodniejszą podróż także do 

Barcelony, Zurychu, Zagrzebia, 
Düsseldorfu, Kiszyniowa, Bel-
gradu czy Erywania. Jesteśmy 
pewni, że nowa siatka połą-
czeń jeszcze lepiej odpowie na 
potrzeby naszych pasażerów 
i  wszystkich, którzy jeszcze 
nigdy nie korzystali z  naszych 
usług – mówi Marcin Celejew-
ski, p.o. prezes LOT-u. – Nowe 
połączenia to jednak nie wszyst-
ko. Rozwijamy gamę naszych 
usług dodatkowych, otworzyli-
śmy nową, wygodniejszą strefę 
odpraw na Lotnisku Chopina 
w  Warszawie i  jeszcze większą 
wagę przykładamy do jakości 

Nowe połączenia LoT-u
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obsługi i  opieki nad naszymi 
pasażerami. Wszystko po to, by 
podróż LOT-em była dla nich 
doświadczeniem maksymalnie 
komfortowym, przyjemnym 
i bezstresowym – dodaje Marcin 
Celejewski.

Pasażerowie i ryneK
Rozpoczynając walkę o  pasaże-
rów, LOT będzie także jeszcze 
intensywniej walczył o  rynek. 
Przewoźnik ma ambicję w ciągu 
najbliższych kilku lat odzyskać 
pozycję lidera w Polsce i stać się 
największym przewoźnikiem 
sieciowym w nowej Europie.

– Budujemy naszą ofertę 
tak, by każdy pasażer mógł po-
dróżować jak chce i za ile chce. 
Dzięki temu już dziś oferujemy 
w  dobrej cenie dużo bardziej 
atrakcyjny produkt niż inni duzi 
przewoźnicy. Jesteśmy bliżej na-
szych pasażerów, nastawieni na 
spełnianie ich indywidualnych 

potrzeb. Teraz, dzięki bardziej 
rozbudowanej mapie połączeń, 
liczba osób wybierających LOT 
będzie stale rosła – dodaje p.o. 
prezes.

siła dreamlinera
LOT to jedyny przewoźnik 
w  Europie, który wszystkie rej-
sy dalekiego zasięgu wykonuje 
najnowocześniejszymi samo-
lotami świata – Boeingami 787 
Dreamliner. Jest też jedyną li-
nią, która w przypadku lotów 
krótkodystansowych – tak jak 
na rejsach dalekodystansowych 
– oferuje aż trzy klasy podróży, 
z których każda spełnia wyma-
gania i oczekiwania pasażerów. 

Klasy dla Każdego
Obecnie, oprócz LOT Business 
Class, przewoźnik oferuje rów-
nież klasę LOT Premium Eco-
nomy Class, która łączy w sobie 
przystępną cenę i  wiele usług 

znanych dotąd z Klasy Biznes, 
takich jak posiłek na pokła-
dzie czy priorytetowa odprawa. 
Z kolei dla pasażerów Economy 
Class LOT stworzył specjalną 
taryfę LOT Economy Simple, 
która umożliwia im podróżo-
wanie wyłącznie z  bagażem 
podręcznym za cenę niższą 
nawet o  30 procent. Ponadto 
w  każdej z  klas LOT oferuje 
rozbudowaną gamę produktów 
i usług dodatkowych, takich jak 
My Favourite Meal, Mój Dodat-
kowy Bagaż czy zakupy Duty 
Free bądź też AirKiosk na po-
kładzie.

Od niedawna, bo od 13 stycz-
nia boeing 787 dreamliner LOT-
-u lata na nowej trasie dalekiego 
zasięgu z  Warszawy do Tokio. 
Do końca marca do siatki LOT-
-u  dołączą jeszcze m.in. Ateny, 
Bejrut, Nicea, Kluż-Napoka, 
Koszyce, Połąga, Charków, Luk-
semburg oraz Lublana.
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W ciągu trzech 
pierwszych miesięcy 

2016 roku LOT 
uruchomi i wznowi 
kilkanaście połączeń 
europejskich i jedno 

nowe połączenie 
dalekiego zasięgu  

– do Tokio.
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40-lecie hotelu Sofitel 
WarSaW Victoria 

Świętujemy jubileusz! 

Więcej informacji na: 
www.sofitel.com
www.accorhotels.com
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Sofitel Warsaw Victoria 
to żywa legenda polskie-
go hotelarstwa, miejsce 
o  bogatej historii oraz 

ambasador francuskiej elegancji. 

Victoria z daWnych lat
W  1976 roku oczom miesz-
kańców Warszawy ukazała się 
bryła nowego hotelu przy ul. 
Królewskiej, prawdziwa pereł-
ka modernistycznej architek-
tury, której elegancka sylwetka 
wspaniale wpisała się w  krajo-
braz odrodzonego z  wojennych 
zniszczeń i  prężnie rozwija-
jącego się miasta. Luksusowy 
hotel szybko zyskał status żywej 
legendy i stał się jednym z sym-
boli stolicy – miejscem sławnym 

w  kraju i  na świecie oraz bli-
skim sercu warszawiaków. Dziś 
Sofitel Warsaw Victoria jest jed-
nym z  najlepiej rozpoznawal-
nych hoteli w Polsce. Dumny ze 
swej bogatej historii wspaniale 
spełnia się w  roli ambasadora 
francuskiej elegancji.

francuski styl 
i elegancja 
Hotel zyskał swą nazwę od 
ówczesnego placu Zwycięstwa 
i  od dnia otwarcia przyciągał 
w  swe progi gości oczekują-
cych luksusu oraz najwyższych 
standardów obsługi. Cieszył się 
również reputacją jednego z naj-
modniejszych punktów na ma-
pie Warszawy. Odwiedzały go 

znane osobistości z całego świa-
ta, a  także śmietanka towarzy-
sko-kulturalna stolicy. Wkrótce 
sam miał stać się tak sławny, jak 
jego goście. Hotelowe wnętrza 
służyły za plan podczas kręce-
nia kultowych filmów, a gwiaz-
dy estrady tworzyły o  Victorii 
popularne piosenki. Tak oto wi-
zerunek słynnego hotelu trwale 
zapisał się w polskiej kulturze.

W  2001 roku Victoria dołą-
czyła do prestiżowej francu-
skiej marki Sofitel. Kolejny 
rozdział w  historii hotelu wy-
znaczył przed nim ambitne cele. 
Czerpiąc ze swych bogatych 
tradycji, Sofitel Warsaw Vic-
toria odważnie spogląda w przy-
szłość. Dążąc do najwyższych  
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W latach 2013-2014 hotel przeszedł metamorfozę pod kierunkiem  
światowej sławy projektanta Didiera Gomeza, który nie tylko pracuje  
dla luksusowych międzynarodowych marek, ale także zaprojektował 

rezydencje m.in. dla Harrisona Forda czy Pierre’a Bergé.
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standardów, niestrudzenie sta-
ra się przewyższać oczekiwania 
swoich gości i wyznaczać świe-
że trendy na rynku hoteli luk-
susowych. W  latach 2013-2014 
hotel przeszedł metamorfozę 
pod kierunkiem światowej sła-
wy projektanta Didiera Gome-
za. Zmodernizowane wnętrza 
łączą nowoczesny design z luk-
susową elegancją i  wspaniale 
komponują się z modernistycz-
nym charakterem hotelu. Sofi-
tel Warsaw Victoria zachowuje 
status ikony stylu, co wraz z ja-
kością oferowanych usług sytu-
uje go w ścisłej czołówce najlep-
szych hoteli w Polsce.

Bogata oferta hotelu
Położony w  sercu stolicy, nie-
opodal placu Piłsudskiego 
i  Ogrodu Saskiego, pomiędzy 
zabytkowym Starym Miastem 
a biznesowym centrum, Sofitel 
Warsaw Victoria łączy historię 
z  nowoczesnością. Uosabia at-
mosferę Warszawy i przyprawia 
ją szczyptą francuskiego szyku. 
Na hotelowych gości czekają po-
koje oraz apartamenty z wygod-
ną przestrzenią do pracy i czasu 
wolnego. Każdy z  nich oferuje 
łóżka w  luksusowym standar-
dzie Sofitel MyBed™, które 
pozwalają cieszyć się błogim 
snem, gwarantując doskonały 
wypoczynek. Hotelowe cen-
trum konferencyjne z Salą Balo-
wą wyposażoną w  profesjonal-
ną scenę i garderoby wspaniale 
sprawdzi się przy organizacji 
spotkań biznesowych lub uro-
czystych gal i  bankietów. Pra-
cowity dzień konferencyjny lub 
intensywne zwiedzanie War-
szawy warto zwieńczyć wizytą 
w  hotelowym Fitness lub SPA, 
gdzie hotelowi goście zażywać 
mogą relaksu oraz aktywnego 
wypoczynku w  profesjonal-
nej siłowni, aromatyzowanej 
łaźni parowej oraz pięknie ilu-
minowanym krytym basenie 
z  lustrzanym sufitem. Warto 
również odwiedzić hotelowe 
restauracje. Kitchen Gallery to 
wspaniałe miejsce na rodzin-
ny brunch, zaś La Brasserie 
Moderne z  pewnością przy-
padnie do gustu koneserom  

wyśmienitej kuchni. Restaura-
cja należy do najlepszych w mie-
ście i słynie z autorskiego menu 
komponowanego przez szefa 
kuchni Macieja Majewskiego, 
który perfekcyjnie łączy fran-
cuską tradycję z  nowoczesną 
wizją kulinarną. Pyszne dania 
przygotowywane w  otwartej 
kuchni na bazie najświeższych 
lokalnych składników oraz ele-
gancki wystrój lokalu wspól-
nie tworzą niezapomniane  

doświadczenie kulinarne. Ho-
telowy bar Victoria Lounge 
oferuje stylowe wnętrza i gwa-
rantuje miłą atmosferę podczas 
biznesowego lunchu lub kame-
ralnego spotkania z przyjaciół-
mi w  towarzystwie bogatej ko-
lekcji autorskich koktajli.

W  2016 roku Sofitel Warsaw 
Victoria obchodzi jubileusz 
40-lecia swego istnienia. Zapra-
szamy do wspólnego świętowa-
nia w sercu Warszawy.
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Westin  
lubi poniedziałki
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Marka Westin od 
wielu lat konse-
kwentnie buduje 
ofertę usług i pro-

duktów, które mają sprawić, że 
po pobycie w hotelu goście czują 
się lepiej, niż gdy do niego zawi-
tali. Po wprowadzeniu programu 
Gear Landing, dzięki któremu 
goście hoteli nie muszą ze sobą 
zabierać stroju i  butów sporto-
wych, bo otrzymają je na miej-
scu, Westin promuje weeken-
dowy wypoczynek. Dzięki temu 
poniedziałki stają się lepsze.

dla ciała i ducha
Inicjatywa Westin Weekends 
została wprowadzona w  hote-
lach na całym świecie, w  tym 
również w  Warszawie, i  za cel 

stawia sobie całkowitą odnowę 
gości podczas pobytów weeken-
dowych. W ramach wprowadzo-
nego programu podróżni będą 
mogli skorzystać z  możliwości 
wymeldowania się z  hotelu  
o 15:00 w niedzielę, a nie – jak to 
było do tej pory – do 12.00. Wy-
dłużono również serwowanie 
śniadania w  soboty i  niedzielę, 
aby goście bez pośpiechu mogli 
delektować się energetyzujący-
mi specjałami, przygotowany-
mi na bazie SuperFoodsRX.

– Nasze badania pokazują 
jasno, że coraz bardziej myśli-
my o wyjazdach turystycznych, 
jednakże mamy coraz mniej 
czasu na wakacje. Postanowili-
śmy zatem stworzyć program, 
który pozwoli oddać się dobrze 

zasłużonemu odpoczynkowi 
oraz bez pośpiechu cieszyć się 
każdą jego chwilą – powiedział 
Brian Povinelli, szef marki We-
stin na świat.

Program Westin Weekends 
zaprojektowano w  ten sposób, 
aby goście mogli w pełni skorzy-
stać z wyjazdu dzięki możliwo-
ści późnego wymeldowania się 
z hotelu oraz wielu udogodnie-
niom i  rekomendacjom, które 
znajdą w obiekcie.

Transformacja WesTina
Przed rozpoczęciem weeken-
du każdy gość będzie w  stanie 
zauważyć zmianę nastroju. 
Wszystkie elementy oddziały-
wujące na zmysły będą komuni-
kować, że nastał czas weekendu, 
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począwszy od światła, muzyki 
i  dekoracji hotelu. W  każdym 
pokoju gość zobaczy słynny Nie-
biański Szlafrok oraz listę reko-
mendowanych miejsc w danym 
mieście, aby jasno zasygnalizo-
wać rozpoczęcie weekendowego 
nastroju. Również pracownicy 
hotelu zmienią swoje mundur-
ki na mniej oficjalne i  dosto-
sowane do stylu ubioru, który 
nosimy zazwyczaj w wolne dni. 
Znikną zatem krawaty i  garni-
tury, a w ich miejscu pojawią się 
ubrania casual. 

Program Westin Weekends 
ma na celu zainspirowanie 
gości do wdrożenia do ich ży-
cia filozofii well beingu, która 
rozpoczyna się od wyśmienite-
go snu w  Niebiańskim Łóżku, 
energetyzujących potraw Su-
perFoodsRX, porannego biegu 
RunWESTIN oraz możliwości 
wypożyczenia ubrań i  butów 
sportowych w  ramach progra-
mu Gear Landing.  

Westin to marka, której hote-
le na pierwszym planie stawia-
ją dobre samopoczucie gości. 
Hasło marki brzmi „Zrób to 
dla siebie”, misją obiektów jest 
zatem umożliwienie gościom 
dbania o  siebie podczas podró-
ży. Wcześniej hotele Westin 
wprowadziły program Super-
FoodsRX, który poprzez dobrą 
dietę pomaga uzyskać lepszą 
koncentrację, dodaje energii, ale 
przede wszystkim dostarcza or-
ganizmowi wszelkich potrzeb-
nych składników.

Wszystkie hotele Westin na 
świecie wyposażone są również 
w  studia Westin WORKOUT, 
w których goście mogą ćwiczyć 
przez dobę na nowoczesnym 
sprzęcie. Miłośnicy joggingu 
znajdą rekomendacje najlep-
szych tras w  mieście, znajdu-
jących się w  pobliżu hotelu. 
W  wybranych hotelach dostęp-
na jest również usługa RunWE-
STIN Concierge, czyli bieg z tre-
nerem, który podczas joggingu 
opowiada przy okazji historię 
miasta i pokazuje najciekawsze 
atrakcje turystyczne.

Po ciężkim dniu pracy w za-
ciszu swojego pokoju można 
zrelaksować się przy masażu. 

Szef kuchni 
w wirtuozerski  

sposób skomponował 
dania, które  

nie tylko cieszą ciało,  
lecz także i oko.

W  ramach in room spa masa-
żysta wykonuje masaż w pokoju 
gościa. Po zabiegu można usiąść 
wygodnie w szlafroku z filiżan-
ką dobrej herbaty w swoim wła-
snym pokoju hotelowym.

szTuka na Talerzu
Warszawski Westin dodatko-
wo stworzył menu, w  którym 
główną rolę grają produkty Su-
perFoods, a zatem te, które mają 
pozytywny wpływ na zdrowie. 
Szef kuchni w  wirtuozerski 
sposób skomponował dania, 
które nie tylko cieszą ciało, ale 

również i oko. Wizytówką Janu-
sza Korzyńskiego, szefa kuchni 
The Westin Warsaw, jest design 
na talerzu. Wszystko jest prze-
myślane, a  każdy składnik ma 
swoje miejsce. Będąc w  war-
szawskim Westinie, nie można 
ominąć restauracji Fusion ani 
baru JP’s, gdzie od niedawna 
królują koktajle stworzone tylko 
na potrzeby tego miejsca przez 
barmanów JP’s Bar.

Dla osób podróżujących sa-
mochodem Westin Warsaw 
oferuje w  weekendy bezpłatny 
parking. 
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Nowe horyzoNty
Czterdzieści lat po zakończeniu wojny w Wietnamie 

nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan 
odkrywa luksusowe miejsca, a także urocze zakątki 

nadmorskiego miasta Danang.

 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



Podczas 13-miesięcznej służ-
by każdy żołnierz piechoty 

morskiej 1 Korpusu musiał choć raz spędzić 
kilka dni na plaży China Beach”, pisze dzien-
nikarz Michael Herr w swojej książce „Di-
spatches” z 1977 roku, będącej jego osobisty-
mi wspomnieniami z wojny w Wietnamie.

„Można było tu pływać i surfować, upić 
się na umór, zapalić gandzię, zabawić  
w tutejszych domach rozpusty, wybrać się 
w krótki rejs łódką lub po prostu przespać”.

Niedawno minęło 50 lat, odkąd na piasz-
czystych plażach Danang wylądowały 
pierwsze amerykańskie oddziały naziemne, 
przeprawiając się przez ciepłe wody zatoki, 
która znajduje się niemal na środku wiet-
namskiego wybrzeża w kształcie litery „s”.

„Dispatches” to świetna lektura, dzięki 
której możemy dużo lepiej zrozumieć, jak 
bezsensowna była ta długa, dziesięciolet-
nia wojna, podczas której zginęło 58 tysięcy 
amerykańskich żołnierzy i 3 miliony Wiet-
namczyków, z czego dwie trzecie to ludność 
cywilna.

Bogaty Wietnam?
Obecnie Danang jest rozwijającym się mia-
stem portowym, zamieszkałym przez po-
nad milion osób. Co prawda przy samym 
nabrzeżu nadal można spotkać rybaków 
naprawiających swoje tradycyjne okrągłe 
łodzie, ale wzdłuż nadmorskiej promenady 

nie brakuje tu barów karaoke, pól golfowych 
i luksusowych hoteli, które wyrastają jak 
grzyby po deszczu.

Wśród obiektów lokalnych marek, takich 
jak luksusowa sieć Naman Retreat, znaj-
dziemy tu także hotele sieci Pullman i Hyatt 
Regency, a w 2018 roku pojawi się tu pierw-
szy Sheraton.

Pomimo wysiłków Amerykanów Wiet-
nam pozostaje krajem komunistycznym, 
choć reformy zapoczątkowane w latach 80. 
XX wieku otworzyły go na gospodarkę wol-
norynkową, co znacznie poprawiło warun-
ki życia i przyczyniło się do dynamicznego 
rozwoju.

W ubiegłym roku Wietnam odwiedziło 
7,8 miliona gości z zagranicy, a dzięki ocie-
pleniu stosunków z USA wartość handlu 
dwustronnego między tymi dwoma krajami 
wyniosła 36 miliardów dolarów.

Raport Majętności, sporządzony przez 
firmę Knight Frank na lata 2015-2016, prze-
widuje, że do 2024 roku liczba osób zamoż-
nych w Wietnamie wzrośnie o 159 procent 
(prognozy dotyczą obywateli, których zaso-
by – wartość netto – wynoszą co najmniej 30 
milionów dolarów).

Droga Do kurortu
Dawna baza lotnicza w Danang jest obecnie 
nowoczesnym międzynarodowym portem, 
z którego narodowy przewoźnik Vietnam 

Airlines oferuje codziennie loty do stoli-
cy Hanoi, a stamtąd rejsy nowoczesnymi 
dreamlinerami do Londynu i wielu innych 
miejsc na całym świecie.

Po krótkim, bo jedynie 20-minutowym 
rejsie z Hanoi idziemy bezpośrednio do hali 
przylotów, gdzie czeka na nas uśmiechnięty 
pracownik kurortu Danang Sun Peninsula, 
w którym mamy się zatrzymać. Chwilę póź-
niej pędzi pod karuzelę, aby odebrać nasze 
bagaże, a my udajemy się do zacisznego sa-
loniku, aby napić się miętowej herbaty.

W drodze do kurortu mijamy liczne atrak-
cje miasta, m.in. uruchomione w ubiegłym 
roku koło obserwacyjne Sun Wheel, które 
przypomina nieco londyńskie London Eye. 
Następnie przekraczamy rzekę Han. Stro-
ma, górska droga prowadzi na półwysep Son 
Tra, gdzie nad niewielką zatoczką mieści 
się nasz kurort. Składa się on z rzędów willi 
położonych na zboczu góry porośniętej gę-
stą dżunglą. Na samym szczycie mieści się 
poziom o nazwie Raj (Heaven), następny to 
Niebo (Sky), a pod nimi znajdują się: Ziemia 
(Earth) i Morze (Sea). Łatwo dostrzec też pry-
watną plażę kurortu, ponieważ tuż przy niej 
mieści się ogromny basen z błękitną wodą.

Danang Sun PeninSula
Ośrodek Danang Sun Peninsula otworzył 
swoje podwoje w 2013, a zaprojektował go sam 
Bill Bensley, określany przez magazyn „Time” 
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Ośrodek Danang Sun Peninsula otworzył swoje podwoje w 2013. Budowa tego 39-hektarowego przybytku, 
posiadającego 197 stylowo urządzonych pokoi, apartamentów i penthouse’ów, trwała siedem lat.
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mianem „króla luksusowych kurortów”. Bu-
dowa tego 39-hektarowego przybytku, posia-
dającego 197 stylowo urządzonych pokoi, apar-
tamentów i penthouse’ów, trwała siedem lat.

Po okolicy można poruszać się wygodnym 
meleksem, przemierzając nim bujne ogrody 
pełne drzewek plumerii, lub wsiąść do ko-
lejki linowej, która zwozi gości na pokrytą 
palmami 700-metrową plażę. Wcześnie 
rano, zanim nastanie upał, wybieramy się 
na jogę o wschodzie słońca. Potem pływamy 
w szafirowym morzu i jemy śniadanie na ta-
rasie lub w restauracji Citron, która posiada 
obszerne balkony z miękkimi kanapami 
oraz wspaniały bufet z miejscowymi przy-
smakami, koktajlami owocowymi i jajami 
przygotowanymi wedle życzenia. Polecam 
wietnamską kawę mrożoną ze słodkim mle-
kiem skondensowanym. Goście zakwatero-
wani w pokojach typu executive mają także 
dostęp do przeszklonego saloniku Sun Pe-
ninsula Club, w którym pod wieczór serwu-
je się darmowe drinki i kanapki. Mogą także 
skorzystać z usług osobistego kamerdynera. 
Nasz nazywał się Ty Na i nie ustawał w wy-
siłkach, aby pobyt był niezapomniany. Zor-
ganizował nam kolację na plaży, podczas 
której dania przygotowane były na miejscu 
przez doskonałego kucharza. Innym ra-
zem zabrał nas na dziedziniec hotelu, gdzie  
w świetle księżyca piliśmy wybornego szam-
pana, by następnie udać się do restauracji 
La Maison 1888 na degustację wykwintnego 

menu, przygotowanego przez francuskiego 
szefa Pierre’a Gagnaire’a, nagrodzonego 
trzema gwiazdkami Michelina.

Placki i kalmary
Choć wizja spędzenia urlopu przy base-
nie lub w spa jest kusząca, to jeśli chcemy 
oprócz ciała wzbogacić także i ducha, po-
winniśmy wybrać się do miasta Hoi An. 
Tutejsze Stare Miasto, wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, najle-
piej zwiedzać w godzinach wieczornych. 
My zjawiamy się tu nieco wcześniej i decy-
dujemy się na objazd skuterem po okolicy 
(Vespa Adventures, cena wynajmu skutera: 
76 dolarów za osobę).

Naszym pierwszym przystankiem jest 
targ rybny. Połów kalmarów odbywa się  
nocą. Rybacy wabią je na powierzchnię ja-
snymi lampionami, a po wyłowieniu sprze-
dają kobietom, które zawożą je na targ. Po 
drodze mijamy ulicznego sprzedawcę, ofe-
rującego banh mi, czyli słynny przysmak 
francuskich kolonistów – bagietkę z mię-
sem wieprzowym, aromatycznymi ziołami 
i warzywami, podaną z sosem chili. 

Kolejnym przystankiem jest dom, w któ-
rym pewna rodzina produkuje chrupiące 
placki ryżowe.  Gospodyni gotuje przysma-
ki na parze, następnie suszy je na słońcu, 
by ostatecznie zapiec w piecu. Nasz lokalny 
przewodnik Ben wyjaśnia, że kobieta zajmu-
je się produkcją placków od 18 lat i każdego 

dnia w ciągu dziesięciu godzin pracy musi 
przygotować ich blisko 700 sztuk. Ponoć 
najlepiej smakują w połączeniu z sałatką  
z zielonej papai lub zielonego mango.

Dowiadujemy się także, że takie wyciecz-
ki jak nasza przynoszą wymierne korzyści 
lokalnej społeczności. Na przykład para tka-
czy, którą również odwiedzamy, zarabia je-
dynie 5 dolarów na ogromnej macie z trawy, 
której wykonanie zajmuje trzy godziny, ale 
za kilka minut spędzonych z gośćmi Vespa 
Adventures może liczyć na 1,5 dolara.

ZagłęBie ryżu
Po wizycie w pieczarkarni i stoczni, w której 
powstają tutejsze łodzie, przyglądamy się 
okolicznym polom, na których uprawia się 
ryż, trukwę i kukurydzę. – Rolnictwo jest 
jednym z głównych źródeł dochodu kraju. 
Jesteśmy drugim co do wielkości eksporte-
rem ryżu po Tajlandii – mówi Ben, zajadając 
się makaronem ryżowym z kolendrą i wę-
dzonym bakłażanem.

O zmierzchu udajemy się w drogę po-
wrotną do Hoi An. Po jednej stronie drogi 
mijamy dziesiątki kobiet sprzedających wa-
rzywa,  po drugiej bary i restauracje poło-
żone tuż nad kanałem. Po chwili podchodzi 
do nas siedmioletnia dziewczynka, sprze-
dająca papierowe lampiony. Kupujemy dwa  
i przechodzimy przez ulicę, aby je zwodo-
wać, przyglądając się z zachwytem, jak pły-
ną spokojnie z prądem rzeki.
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Po jednej stronie drogi mijamy dziesiątki kobiet sprzedających warzywa,  po drugiej bary 
 i restauracje położone tuż nad kanałem. 
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Doha od lat uchodzi za miasto nie-
malże idealne, ale teraz, gdy Ka-
tar przygotowuje się do organi-
zacji Mistrzostw Świata w  Piłce 

Nożnej w 2022 roku, skala jego ambicji jest 
jeszcze większa.

W ubiegłym roku zostało oddane do użyt-
ku lotnisko Hamad International, co znacz-
nie ułatwiło życie podróżnym, którzy lądują 
tu w oczekiwaniu na kolejne połączenie. Ale 
to tylko niewielka część projektu rozbudowy 
tutejszych sieci transportowych, na który 

w obecnym budżecie przeznaczono niemal 
40 miliardów dolarów i który zakłada m.in. 
budowę metra oraz dalekobieżnej sieci kolei 
pasażerskich i  towarowych. Do 2022 roku 
wydatki na infrastrukturę transportową 
mają wynieść aż 200 miliardów dolarów. 

W  ubiegłym miesiącu do istniejących 
już w  tym mieście centrów kongresowo-
-wystawowych: Doha Exhibition Centre 
i  Qatar National Convention Centre, do-
łączyło kolejne o  nazwie Doha Exhibition 
and Convention Centre. Kompleks ten ma 

powierzchnię 90 tysięcy mkw. i  posiada 
pięć ogromnych bezfilarowych sal, zdol-
nych pomieścić do 3,5 tysiąca osób.

Doha szczyci się także bogatą bazą nocle-
gową. Według najnowszych danych (za okres 
od stycznia do sierpnia 2015) średnie obłoże-
nie hoteli utrzymuje się na stałym 71-procen-
towym poziomie w stosunku do tego samego 
okresu w roku ubiegłym, pomimo 32-procen-
towego wzrostu liczby pokoi.

Liczba gości, którzy odwiedzili Katar 
w  wyżej wymienionym okresie, wyniosła 

Nasz brytyjski korespondent Tom Otley postanowił przyjrzeć się  
najnowszej ofercie hotelowej w stolicy Kataru.

Doha przeD 
mistrzostwami
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nieco ponad 2 miliony i była o 6 procent wyż-
sza niż w ubiegłym roku. Wszystko wskazu-
je na to, że wynik całoroczny zamknie się 
liczbą 3 milionów odwiedzających.

W  przyszłym roku czeka nas otwarcie 
Muzeum Narodowego w  Katarze, zapro-
jektowanego przez francuskiego architekta 
Jeana Nouvela.

NOWE HOTELE
● Aparthotel Adagio Premium Doha West 
Bay W październiku ubiegłego roku grupa 
Accorhotels otworzyła w  dyplomatycznej 
dzielnicy miasta obiekt marki Aparthotel.

Znajduje się w nim 80 pokoi typu studio 
oraz apartamentów z dwoma lub trzema sy-
pialniami o powierzchni od 20 do 59 mkw. 
W każdym znajduje się w pełni wyposażona 
kuchnia, biurko, darmowe Wi-Fi, telewizor 
LCD, stacja dokująca, sejf, żelazko z deską 
do prasowania oraz klimatyzacja. Śniadania 
serwowane są w  hotelu w  formie bufetu, 
a pokoje sprzątane są codziennie lub wedle 
życzenia gościa. 

Obiekt posiada również całodobową re-
cepcję, siłownię, basen kryty oraz otwarty, 
a  także salę konferencyjną. W planach jest 
otwarcie libańskiej restauracji.

Lotnisko znajduje się w odległości zaled-
wie 20 minut jazdy samochodem z hotelu.
adagio-city.com

● Banana Island Resort Doha by Anantara
Kurort Banana Island Resort przyjął pierw-
szych gości w  styczniu tego roku. Znajdu-
je się on 11 kilometrów od wybrzeży Dohy 
i można tu dotrzeć w 20 minut luksusową 
łodzią prosto z portu lub w zaledwie 10 mi-
nut helikopterem z lotniska.

Hotel posiada 141 pokoi, apartamentów 
i  willi (niektóre zbudowane są na wodzie) 
o powierzchni od 55 mkw. Wszystkie posia-
dają własne balkony lub tarasy z widokiem 
na morze.

Wśród licznych atrakcji znajdziemy tu 
m.in. 800-metrową plażę, baseny, prywat-
ną przystań, spa, kort tenisowy, kręgielnię, 
pole golfowe oraz osiem restauracji. Uwaga: 
na terenie kurortu nie serwuje się alkoholu.
doha.anantara.com

● Westin Doha Hotel and Spa W listopadzie 
w Katarze zadebiutował pierwszy hotel marki 
Westin, należącej do sieci Starwood. Obiekt 
mieści się w dzielnicy Bin Mahmoud, poło-
żonej nieopodal ścisłego centrum miasta.

Znajduje się tu aż 365 pokoi gościnnych, 
apartamentów i  willi, które wyposażono 
m.in. w  słynne łóżka Heavenly Bed oraz 
w darmowe Wi-Fi.

Hotel posiada także świetne zaplecze 
konferencyjne, spa, baseny, a także  wiele  

Doha szczyci się także bogatą bazą noclegową.  
Średnie obłożenie hoteli utrzymuje się na stałym 

71-procentowym poziomie.
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lokali gastronomicznych, w tym steak house 
oraz restaurację tajską z otwartą kuchnią. 
starwoodhotels.com/westin

PLANOWANE OTWARCIA
● Shangri-la Doha Jeszcze w  grudniu tego 
roku w Dosze pojawi się nowy obiekt należą-
cy do grupy Shangri-La Hotels and Resorts. 

Mieści się on w  nowej dzielnicy miasta 
o  nazwie West Bay i  jest połączony z  cen-
trum handlowym City Centre Mall nieopo-
dal nowego centrum kongresowego Doha 
Exhibition and Convention Centre. Hotel 
będzie posiadał 272 pokoje gościnne o  po-
wierzchni od 46 mkw.

Inne planowane udogodnienia to m.in. 
centrum odnowy biologicznej, basen, spa, 
osiem sal funkcyjnych, a  także siedem ba-
rów i restauracji.

Znajdą się tu również 42 apartamenty ser-
wisowane (z obsługą hotelową) z dostępem 
do hotelowego zaplecza. shangri-la.com/doha

● Mondrian Doha Hotel Mondrian, które-
go otwarcie planowane jest na koniec 2016 
roku, będzie mieścił się w  31-piętrowym 
wieżowcu w  dzielnicy West Bay Lagoon 
i oferował gościom 270 wygodnych pokoi.

Jedną z  głównych atrakcji tego luksusowe-
go obiektu będzie z  pewnością półotwarty 
bar z  basenem, znajdujący się na dachu 
budynku. Nie zabraknie również restaura-
cji, serwujących dania kuchni regionalnej 
i międzynarodowej, spa oraz ogromnej sali 
balowej na 1500 gości. morganshotelgroup.com

● ME Doha W 2017 roku w mieście pojawi 
się drugi obiekt popularnej marki ME, na-
leżącej do grupy Melia Hotels International.

ME Doha będzie częścią nowego kom-
pleksu o nazwie Dohalive w dzielnicy West 
Bay. Mieścić się tu będą sklepy i ogrody oraz 
taras na dachu.

Hotel będzie posiadał 235 pokoi, spa, 
odkryty basen bez krawędzi, trzy bary i re-
stauracje, klub nocny oraz kino na świeżym 
powietrzu. melia.com

● Wyndham Garden Doha W  stolicy Kata-
ru powstanie także pierwszy na Bliskim 
Wschodzie hotel marki Wyndham Garden, 
należącej do sieci Wyndham Hotel Group.

Ten czterogwiazdkowy hotel, którego 
otwarcie planowane jest w 2017, to 153 po-
koje z darmowym Wi-Fi, zaplecze konferen-
cyjne, centrum fitness oraz basen.

Będzie to drugi obiekt tej amerykańskiej 
sieci w Katarze po hotelu Wyndham Grand 
Regency Doha. Goście będą mogli liczyć 
także na darmowy dowóz z  lotniska oraz 
nieodpłatny parking. wyndham.com

● Waldorf Astoria Doha West Bay W  2017 
roku do Dohy zawita  marka Waldorf Astoria, 
należąca do grupy Hilton Worldwide.

250-pokojowy obiekt tej marki, mieszczą-
cy się w 42-piętrowym wieżowcu nieopodal 
giełdy papierów wartościowych, będzie po-
siadał basen, spa, zaplecze konferencyjne 
oraz kilka restauracji.

Znajdzie się tu także miejsce dla 80 ser-
wisowanych apartamentów. 
waldorfastoria3.hilton.com

● The Oberoi Indyjska grupa Oberoi planuje 
otwarcie w Katarze dwóch obiektów: luksu-
sowego, 250-pokojowego hotelu w  dzielni-
cy West Bay oraz apartamentowca ze 148 
serwisowanymi apartamentami w  Lusail, 
nowo powstającym mieście, położonym na 
północ od Dohy.

Prace budowlane zaczną się w przyszłym 
roku, a oba obiekty mają być gotowe w poło-
wie 2018. oberoihotels.com
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Kto jeszcze tutaj nie był, powinien 
wpisać to niezwykłe chińskie 
miasto na listę podróżniczych 
marzeń w  2016 roku. Jest tutaj 

wszystko to, co może człowieka spotkać – 
dziesiątki drapaczy chmur i  luksusowych 
hoteli, u  których podnóża natrafimy na 
stare szanghajskie bazary i siedliska biedy, 

fantastyczna kuchnia, szalony ruch samo-
chodowy, sieć metra przyćmiewająca swo-
im rozmachem londyńskie tube, najszyb-
sza linia kolejowa na świecie, są wreszcie 

Jeszcze 15 lat temu portowy Szanghaj był ubogim krewnym  
stołecznego Pekinu. Dziś z największą chińską giełdą, która zdetronizowała 

 Hongkong, i prawie 25 milionami mieszkańców jest najbardziej  
perspektywicznym miastem w całej Azji.

Szanghaj – podróż 
marzeń
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stare zakątki Szanghaju, pamiętające czasy 
zamierzchłych chińskich dynastii. 

Miasto zbiorowego 
transportu
Pewnie zdziwicie się, ale powiedzenie, że 
szanghajskie metro to najbardziej zaawan-
sowany system podziemnej kolei na świe-
cie, to z pewnością nie żart. Tutejsze metro 
liczy ponad 450 kilometrów i nawiązuje do 
najlepszych tradycji londyńskiego metra, 
także jeśli chodzi o nazewnictwo linii. Szan-
ghajskie metro zostało otwarte w 1993 roku 
jako trzecie – po Pekinie i Tiencin – w Chi-
nach. I od tego czasu rozwija się najszybciej 
na świecie – dorobiło się niemal 250 stacji, 
dziennie potrafi przewieźć niewyobrażalną 
liczbę ponad 9 milionów pasażerów. Jeśli 

chcemy się w miarę bezkolizyjnie poruszać 
po tym mieście, będzie to najlepszy wybór. 
Alternatywą są bardzo tanie taksówki, któ-
rych kierowcy radzą sobie doskonale w gąsz-
czu samochodów, skuterów i autobusów. 

A wszystko to w scenerii przypominającej 
filmy science fiction: arterie przecinające 
miasto są trzypoziomowe – poziom na zie-
mi z  reguły cztero-, pięciopasmowy, wia-
dukt na poziomie plus 1 z  trasą szybkiego 
ruchu i poziom plus 2 z  licznymi trzy- lub 
czteropasmowymi autostradami na wysoko-
ści szóstego piętra polskiego bloku. 

Magnetyczny Maglev 
z prędkością światła
Szanghaj to nie tylko najnowocześniejsze 
metro na świecie, ale także najszybsza na 

nim kolej. Dlatego przejażdżka magnetycz-
nym pociągiem to żelazny punkt wizyty 
w tym mieście. Shanghai Maglev to pierw-
sza komercyjna linia kolei magnetycznej 
na świecie. Umieszczona na wysokich 
betonowych filarach konstrukcja łączy lot-
nisko Szanghaj Pudong z Longyang Road 
w dzielnicy Pudong, skąd niedaleko już do 
centrum miasta. Budowa tej monstrualnej 
konstrukcji rozpoczęła się w  2001 roku, 
a ukończono ją już trzy lata później. Linia 
ma prawie 31 kilometrów długości i  tylko 
dwie stacje. Uwaga – niemal bezszelestny 
Maglev rozpędza się do prędkości 350 kilo-
metrów na godzinę w dwie minuty, przez 
chwilę osiąga nawet prędkość ponad 430 
kilometrów na godzinę (rekord to 501 kilo-
metrów na godzinę). 
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coś z niczego
Ten oszałamiający rozwój w  ostatnich 20 
latach Szanghaj zawdzięcza eksplodującej 
gospodarce chińskiej. Tysiąc lat temu delta 
rzeki Jangcy była typowo rolniczą krainą. 
Pierwsze kroki, stopniowo, stawiał w  swo-
im rozwoju największy obecnie port prze-
ładunkowy na świecie. Dopiero w  XVIII 
i  XIX wieku zaczął naprawdę zyskiwać na 
znaczeniu ze względu na rozwój eksportu 
chińskiej bawełny i  jedwabiu. Dopiero po 
tzw. wojnie opiumowej port otworzył się na 
międzynarodowy handel i od tego momen-
tu rozpoczął się szybki rozwój metropolii. 
Pierwszymi inwestorami byli Japończycy, 
potem miejscem tym zainteresowali się 
m.in. Brytyjczycy. Lata 20. XX wieku to 
czas, gdy Szanghaj stał się, po raz pierwszy 
w  historii, kolebką finansów na Dalekim 
Wschodzie. Jak to w  historii bywa, okresy 
prosperity przeplatają się z okresami smuty. 
Tak też stało się pod koniec lat 40. XX wieku, 
gdy miasto zajęli chińscy komuniści. Posta-
wiono wtedy co prawda na rozwój ważnych 
gałęzi przemysłowych – choćby takich, jak: 
stal, włókiennictwo, chemia i  technologie 
– ale dopiero wielki chiński skok przemy-
słowy na początku lat 90. dał miastu drugi 
oddech. W 1992 roku chiński rząd przyznał 
Szanghajowi ulgi inwestycyjne – od tego 
momentu zaczęła się wielka prosperity tego 
fascynującego, największego i  najludniej-
szego miasta na świecie. 

widok z bardzo wysoka
Kilkudziesięciopiętrowe wieżowce – dziś 
to one są wizytówką Szanghaju. Już jadąc 
z  lotniska w  kierunku centrum, widzimy 
wysokościowce o  przeróżnych kształtach, 
poprzecinane tu i ówdzie sieciami linii wy-
sokiego napięcia. Shanghai Tower (632 me-
try) jest drugim po Burj Khalifa w Dubaju 
najwyższym budynkiem na świecie. Wraże-
nie robią także mierzący ponad 492 metry 
Shanghai World Financial Center w dzielni-
cy Pudong oraz Jin Mao Tower o wysokości 
420 metrów czy Plaza 66 Tower One (289 
metrów). Warto zdać sobie sprawę ze skali 
tutejszych inwestycji – do niedawna naj-
wyższy w Chinach Shanghai World Finan-
cial Center kosztował 1,23 miliarda dolarów. 
Można go bardzo łatwo rozpoznać z daleka 
– w szczytowej partii budynku znajduje się 
trapezowy otwór. Tuż nad nim, na przed-
ostatnim piętrze budynku zaprojektowano 
taras widokowy dla turystów, który cieszy 
się ogromnym powodzeniem.

bund
Bund to jedna z najpiękniejszych – bo hi-
storycznych – części Szanghaju, w  której 
możemy poczuć klimat czasów kolonial-
nych. To, de facto, szeroka i  długa na po-
nad 1,5 kilometra promenada nad rzeką 
Huangpu, ciągnąca się od mostu Waiba-
idu aż do mostu Nanpu. Będziemy mogli 
się tam przyjrzeć więcej niż 50 budynkom 

Bund to szeroka i długa promenada nad rzeką Huangpu, 
będziemy mogli się tam przyjrzeć ponad 50 budynkom pochodzącym 

z czasów kolonialnych.

Zachwyć się kulturą i rozsmakuj 
w wyjątkowej kuchni.

Pekin – Chengdu – Chongqing – Kanton  
Hangzhou -  Hongkong – Szanghaj

qatarairways.com/pl

Nagradzane podróże 

do Chin
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pochodzącym z czasów kolonialnych – nie-
które z  nich wybudowane zostały w  stylu 
barokowym, inne klasycystycznym czy art 
déco. Bund – czyli po prostu wybrzeże – to 
pozostałość po XIX-wiecznej osadzie bry-
tyjskiej. Wcześniej tereny nadrzeczne były 
mocno zarośnięte i  bagienne. Brytyjczycy 
osuszyli bagna i postawili własne centrum. 
Bund jako centrum biznesowe Szanghaju 
upadł w  1949 roku po utworzeniu Chiń-
skiej Republiki Ludowej. W  pierwszych 
latach obecnego stulecia chińskie władze 
zaczęły przywracać mu dawną świetność. 
Dziś jest jedną z kilku wizytówek Szangha-
ju, wyraźnie inną od reszty totalnego mia-
sta z setkami wysokościowców.

ogrody yuyuan
Brak terenów zielonych to największa bo-
lączka zabetonowanego Szanghaju. W cen-
trum znajdziemy raptem dwa ogrody, gdzie 
można na chwilę przysiąść i  odpocząć od 
gwaru metropolii. Pierwszy, wielkości ma-
łego parku w centrum Warszawy, mieści się 
tuż obok ponad 60-piętrowego budynku ho-
telu JW Marriott. 

Drugi to zabytkowy ogród Yuyuan na tzw. 
starym mieście, który został zbudowany 
w  XVI wieku na polecenie ówczesnego gu-
bernatora Syczuanu. Po wygaśnięciu dynastii 
Ming obrócił się w ruinę i został odbudowany 
w XVIII wieku. Paradoksalnie dopiero za cza-
sów chińskich komunistów został odrestauro-
wany i wpisany na listę zabytków. Yuyuan zaj-
muje raptem kilka hektarów, ale znajdziemy 
tam kilka małych stawów, świątynie i trochę 
starej tradycyjnej drewnianej zabudowy, która 
pomoże nam wyobrazić sobie, jak Szanghaj 
wyglądał przed laty. 

Przed wizytą w  tym zaskakującym swoją 
skalą i  rozmachem mieście pamiętajmy, że 
nie można się tutaj spodziewać zbyt wielu 
akcentów dawnej świetności, wysublimowa-
nych zabytków architektury i  nastroju sta-
rego, tradycyjnego chińskiego miasta. Dziś 
Szanghaj to nowoczesna metropolia, miejsce 
obrotu wielkimi pieniędzmi jeszcze więk-
szych chińskich i światowych korporacji. Sta-
re kwartały miasta odchodzą w  niebyt bar-
dzo szybko, warto się więc pospieszyć, żeby 
jeszcze je zobaczyć – jak choćby zabytkowe 
osiedla niskich domków z klimatem sprzed 

kilkudziesięciu lat, które otoczone są przez 
kilkudziesięciopiętrowe giganty. W  tłumie 
zwykłych Chińczyków da się tu jeszcze za-
uważyć obładowane towarami rowery, a  na 
wąskich uliczkach sprzedawcy zachęcają 
do kupna lokalnych przysmaków – żywych 
żółwi we wszystkich możliwych wymiarach, 
a także ptaków.

Filip Gawryś

 Z Warszawy 
do ponad 

150 miast na 
całym świecie.
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Ogrody Yuyuan zajmują kilka hektarów, znajdziemy tam kilka małych stawów, świątynie i trochę starej, 
tradycyjnej drewnianej zabudowy, która pomoże nam wyobrazić sobie, jak Szanghaj wyglądał przed laty. 
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Młodym ludziom trudno dziś 
uwierzyć w to, że ponad 
ćwierć wieku temu stolica 
Niemiec była podzielona na 

dwie części. Jedna z  pamiątek po tamtym 
okresie – przejście graniczne Checkpoint 
Charlie – jest dziś jedynie średniej jakości 
atrakcją turystyczną. Worki z  piaskiem, 
amerykańskie flagi i  aktorzy przebrani za 
żołnierzy – działają dziś na wyobraźnię już 
tylko nielicznych. W  całym tym spektaklu 
chodzi przede wszystkim o zarobek na za-
interesowanych historią turystach.

Oryginalna amerykańska budka granicz-
na została usunięta tuż po upadku muru 
i w latach 1990-2000 miejsce to stało puste. 
To, co widzimy dzisiaj, to jedynie zrekon-
struowana kopia, postawiona w ekskluzyw-
nej dzielnicy Mitte.

Poza tym z powodu ogromnych tłumów, 
które odwiedzają Checkpoint Charlie, trud-
no odnieść nawet złudzenie, że właśnie 
znajdujemy się w  historycznym miejscu, 
a  całość skutecznie psuje sąsiedztwo re-
stauracji McDonald’s. Co więcej, przyglą-
dając się dokładniej mapie Berlina i muru, 

Nasz korespondent Tom Otley postanowił odszukać miejsca, przez które przebiegał 
niegdyś słynny mur berliński, dzielący stolicę Niemiec.

Pamiątki po murze 
Berlińskim

Przydatne strony  
internetowe
● berlinonbike.de/en

● berlin.fattirebiketours.com 

● videobustour.de/en

● visitberlin.de/en/welcomecard

dostrzeżemy, że oryginalna Checkpoint 
Charlie znajdowała się nieco dalej, za skrzy-
żowaniem z brukowaną uliczką.

ZroZumieć historię
Aby lepiej zrozumieć znaczenie muru ber-
lińskiego dla historii Niemiec i całego świa-
ta, najlepiej odpuścić sobie typowe atrakcje 
dla turystów i udać się do odległego o pięć 
minut drogi pieszo miejsca zwanego Topo-
grafią Terroru (topographie.de/en). Ta prze-
rażająca nazwa odnosi się do budynku znaj-
dującego się na końcu pustej działki, który 
dokumentuje losy robotników przymuso-
wych nazistowskiego reżimu. Warto złożyć 
tu wizytę, ponieważ w ten sposób zyskamy 

właściwą perspektywę, z  jakiej należy po-
strzegać słynny mur.

Tuż za stojącą tu krótką sekcją muru ber-
lińskiego znajduje się także tzw. pas śmier-
ci, czyli szeroki odcinek ziemi, dzielący 
Niemcy Wschodnie od Zachodnich, który 
kiedyś obficie polewano środkami chwasto-
bójczymi, aby umożliwić patrolom łatwiej-
sze kontrolowanie terenu.

Wysoki budynek stojący po drugiej stro-
nie muru to siedziba byłego Ministerstwa 
Lotnictwa Rzeszy i  Luftwaffe, którą dowo-
dził Herman Goering. Spacer po zakątkach, 
w  których znajdował się niegdyś mur, da 
nam wgląd w historię nieco dalszą niż ostat-
nie pół wieku – bo sięgającą czasów drugiej 
wojny światowej.

Linia kostki brukowej
Co ciekawe, budynek Luftwaffe nie został 
zaprojektowany przez naczelnego architek-
ta Hitlera – Alberta Speera, ale przez Ernsta 
Sagebiela, spod którego ręki wyszedł także 
projekt lotniska Tempelhof. Obecnie mieści 
się tu niemieckie Ministerstwo Finansów, 
ale na jednej z jego ścian pozostał mural z lat 
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50. XX wieku autorstwa Maxa Lingnera, ilu-
strujący tryumf ruchu robotniczego. W 1965 
roku jednej ze wschodnioniemieckich ro-
dzin udało się uciec stąd na Zachód, zjeżdża-
jąc na drugą stronę za pomocą tyrolki.

Na Erna Berger Strasse można zobaczyć 
jedną z  niewielu pozostałych wież straż-
niczych z  tamtego okresu i  choć obecnie 
jej otoczenie zmieniło się nie do poznania 
(czego dowodem może być nowoczesna 
transformacja Potsdamer Platz), to ona 
sama nadal wygląda nader złowieszczo.

Obszar, przez który przebiegał niegdyś 
mur, jest oznaczony wyraźną linią kostki 
brukowej, ale obecnie najbardziej rzucają 
się tu w  oczy wieżowce hoteli, takich jak 
Grand Hyatt, Ritz-Carlton czy JW Marriott, 
oraz stacje kolei U  Bahn i  S Bahn. Nieco 
dalej znajdują się parki wytyczające trasę 
muru w kierunku berlińskiego zoo.

Wieczorem mamy jeszcze więcej moż-
liwości, aby lepiej poznać miejsca, przez 
które przebiegała ta szczególna granica. 
East Side Gallery, mieszcząca się przy Muh-
lenstrasse (eastsidegallery-berlin.com), to 
jedna z  największych plenerowych galerii 
sztuki ulicznej, prezentująca dzieła ulicz-
nych artystów na 1,3-kilometrowym odcin-
ku muru, nieopodal rzeki Szprewy.

weekend w mieście
Jeśli mamy sporo czasu i możemy zarezer-
wować sobie wolny weekend, aby lepiej po-
znać berlińskie muzea, nocne życie miasta 
i jego atrakcje kulturalne (nie wspominając 
o obowiązkowej wizycie w Filharmonii Ber-
lińskiej), warto przy okazji odwiedzić także 
Muzeum Muru Berlińskiego, mieszczące 
się przy Bernauer Strasse (berliner-mauer-
-gedenkstaette.de/en). Znajdziemy tu nie 
tylko informacje dotyczące samego muru, 
ale także długą listę innych, ciekawych 
atrakcji stolicy Niemiec.

Pozostałości muru dość wyraźnie wyzna-
czają szlak naszej wędrówki ze wschodu 
na zachód miasta, oplatając ścisłe jego cen-
trum i  czasami pojawiając się w  najmniej 
spodziewanych miejscach.

Idąc tym szlakiem, natrafimy m.in. na 
zabytkowy budynek Reichstagu i  nowszy 
Band des Bundes (kompleks budynków 
rządowych), który celowo wybudowano na 
trasie przebiegu muru, aby stał się on sym-
bolem zjednoczenia obu części stolicy.

Warto także wybrać się na wycieczkę 
po mieście z  przewodnikiem. Wybór jest 
ogromny: od wycieczek pieszych i  rowe-
rowych po objazd Berlina na segwayu lub 
w legendarnym trabancie. Berlin nieustan-
nie się zmienia, ale przez jego serce nadal 
przebiega ciemna linia, której nie da się tak 
łatwo wymazać.

Obszar, gdzie przebiegał mur, jest oznaczony wyraźną linią kostki 
brukowej, ale dziś najbardziej rzucają się tu w oczy wieżowce hoteli.
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Usytuowany na wysokości 1179 
metrów n.p.m. Kandersteg, któ-
ry ma zaledwie 1200 mieszkań-
ców i aż 13 hoteli, 20 restauracji, 

100 apartamentów – słynie na całą Szwajca-
rię z  doskonałych szlaków trekkingowych, 
tras rowerowych i  skiturowych, miejsc, 
w których można uprawiać narciarstwo bie-
gowe, a  przede wszystkim z  odbywającego 
się w nim Tygodnia Belle Époque – jedynego 
takiego w Europie. 

Jak sto lat temu
Co roku w  trzecim tygodniu stycznia mia-
steczko przechodzi niebywałą metamorfozę. 
Zdaje się, jakby czas cofnął się tu przynaj-
mniej o sto lat. Zarówno licznie przybywają-
cy wtedy do Kanderstegu turyści, jak i miej-
scowi zapominają na siedem dni o  całym 
świecie. Zmieniają zarówno tempo życia, 
swoje zwyczaje, jak również – stroje i pojazdy. 
Długie suknie, surduty, cylindry, peleryny, 
zaprzęgi konne, dancingi zaczynające się już 

o 17.00 pomogą nam przenieść się w czasie aż 
do przełomu XIX i XX wieku, uznawanego 
za piękny wiek – okres prosperity gospodar-
czej i politycznej w Europie Zachodniej.

kto tu nie bywał!
Dlaczego belle époque? To właśnie w drugiej 
połowie XIX wieku w Kanderstegu powstały 
pierwsze hotele, do których tłumnie zaczęli 
przyjeżdżać przede wszystkim turyści z An-
glii, przywożeni tu przez właściciela jednego 

Do urokliwego miasteczka Kandersteg, położonego w szwajcarskich Alpach,  
większość turystów dociera niezawodnym i niespóźniającym się nawet o minutę 

pociągiem. Nic w tym dziwnego, przecież jesteśmy w Szwajcarii.

Alpejskie  
Belle époque
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z pierwszych biur podróży na świecie – Tho-
masa Cooka. Wkrótce region robi się na tyle 
sławny, że docierają tu żądni przygód i wido-
ków – Lenin, Picasso, Mark Twain, Edward 
Whymper czy Guy de Maupassant. Ich celem 
są wędrówki po wyjątkowo malowniczych 
w tym regionie Alpach, a szczególnie pobli-
ska przełęcz Gemmi, położona w  Alpach 
Berneńskich na wysokości 2314 metrów 
n.p.m. Łączy ona Kandersteg w kantonie Ber-
no na północy z Leukerbad w kantonie Valais 
na południu. Przełęcz jest dosłownie wci-
śnięta pomiędzy szczyty Daubenhorn (2942 
metry) a  Rinderhorn (3448 metrów). Tuż 
poniżej jej poziomu znajduje się jedno z naj-
piękniejszych alpejskich jezior – Daubensee. 

Chociaż przez Gemmi nie prowadzi żad-
na wytyczona droga, jest ona łatwo dostępna 
dzięki kolejce linowej kursującej z Leuker-
badu. Górna jej stacja znajduje się na pozio-
mie 1934 metrów n.p.m. i jest oddalona o 10 
kilometrów od samej przełęczy. 

lato w górach
Letnie miesiące w  okolicach Kanderstegu 
to raj dla amatorów aktywnego wypoczyn-

ku. Do dyspozycji turystów jest sześć ko-
lejek linowych, a  przede wszystkim 300 
kilometrów tras wędrownych i  wspinacz-
kowych. Dwie kolejki linowe łączą waka-
cyjny kurort  – pobliski Leukerbad – z tere-
nami wędrówek Gemmi i Torrent. Dawny 
szlak handlowy prowadził z  Leukerbadu 
przez przełęcz Gemmi wzdłuż idylliczne-
go jeziora Daube do Kanderstegu właśnie. 
Na terenie Gemmi można przejść przez 
najdłuższą i bardzo wymagającą via ferratę 
w Szwajcarii.

Wyruszając z  Kanderstegu, koniecznie 
trzeba zobaczyć malownicze alpejskie je-
zioro – Oeschinen Lake, w  którym moż-
na się kąpać, a  także pływać po nim ło-
dziami. Kolejnym niezwykłym miejscem, 
w  którym warto spędzić przynajmniej 
jeden dzień, jest Blausee – Błękitne Jezio-
ro, położone w  ustronnym, magicznym  
miejscu. Znajduje się tam również dobry 
hotel i  restauracja słynąca ze świeżych 
pstrągów. Spokój tego zakątka i niezwykłą 
atmosferę docenią wszyscy alpejscy wę-
drowcy.

Marzena Mróz

● Hotel Alfa Soleil Roztacza się z niego widok 
na słoneczną dolinę. Warto skosztować szwaj-
carskich przysmaków serwowanych w restauracji 
Nicos, uchodzącej za jedną z najlepszych w mie-
ście; Usseri Hauptstrasse 99 3718 Kandersteg 
+41 33 675 84 84; hotel@alfasoleil.ch
● Restauracja Ruedihus Mogąca poszczycić się 
250-letnią tradycją, jest położona na obrzeżach 
miasteczka. Trzeba w niej zjeść przynajmniej jed-
ną kolację. Menu jest bardzo urozmaicone, a wy-
strój wnętrza i obsługa – nie mają sobie równych.
● Hotel Blausee & Spa Miejsce dla amatorów 
natury, szwajcarskich widoków i – pstrągów. 
Otwarty przez cały rok, słynie z unikatowego po-
łożenia i należącej do niego hodowli ryb;  
blausee.ch
● Hotel Wildstrubel Położony na wysokości 
2350 m n.p.m. na przełęczy Gemmi. Polecamy 
go amatorom letnich górskich wędrówek;  
gemmi.ch
● Hotel Schwarenbach Dobry nocleg na szlaku; 
schwarenbach.ch

W drugiej połowie XIX wieku w Kanderstegu powstały pierwsze hotele, do których tłumnie  
zaczęli przyjeżdżać przede wszystkim turyści z Anglii, przywożeni tu przez właściciela jednego  

z pierwszych biur podróży na świecie – Thomasa Cooka. 

AdReSy
Przydatne
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Kilkanaście tych sympatycznych 
zwierząt, sprowadzonych kilka lat 
temu z  Finlandii, mieszka tutaj 
na wysokości 1900 metrów przy 

górnej stacji wyciągów na Croda Rossa. 
Zwierzęta są ufne, jedzą z  ręki, karmi się 
je specjalnie hodowanymi i sprowadzanymi 
z północy Europy roślinkami ściółkowymi. 
Renifery to jedna z wielu nietypowych atrak-
cji, które czekają na narciarzy w Dolomitach 
Sekstnerskich, w  Alcie Pusterii. To do tej 
pory mniej znana i odwiedzana część wło-
skiego Tyrolu Południowego. Znany jest on 
raczej z takich hitów, jak Sella Ronda, Arab-
ba, Alta Badia czy Maso Corto – tymczasem 
warto odwiedzić tę niewielką dolinę, leżącą 
we wschodniej części Alto Adige, tuż obok 
granicy z austriackim Tyrolem Wschodnim. 

Ikonami doliny są Trzy Szczyty (Drei Zin-
nem/ Tre Cime di Lavaredo) i  jezioro Lago 
di Braies/ Pragser Wildsee. Ośrodki nar-
ciarskie rozciągają się na kilkadziesiąt kilo-
metrów wzdłuż doliny. W sumie na jednym 
skipasie mamy do dyspozycji niemalże 80 
nartostrad o długości prawie 95 kilometrów, 
z czego niemal połowa to trasy dla zaawan-
sowanych, a 13 procent to trasy czarne. Naj-
dłuższa nartostrada liczy 5 kilometrów.

Śladami Justyny KowalczyK
Najciekawsze miejsca do uprawiania nar-
ciarstwa to San Candido/ Innichen, gdzie 
znajduje się ponadtrzykilometrowa oświe-
tlana trasa. Z San Candido bezpłatnym ski-
busem dostaniemy się do leżącego na wy-
sokości 1310 metrów n.p.m. Sesto/ Sexten, 
głównej bazy wypadowej na najdłuższą 
i najciekawszą narciarską huśtawkę w doli-
nie. Stąd już tylko rzut beretem na Monte 
Elmo (2434 metry n.p.m.) czy też do trzech 
stacji leżących u  stóp typowych, poszarpa-
nych szczytów Dolomitów. To wspomniana 
Croda Rossa (2000 metrów n.p.m.), gdzie 
możemy odwiedzić renifery, Passo Monte 
Croce i  rejon Val Comelico – najciekawsze 
tereny do narciarstwa zjazdowego w  całej 
Alcie Pusterii.

Z kolei w Dobbiaco/ Toblach – mimo że tras 
zjazdowych tutaj mało – znajduje się jeden 
z  najsłynniejszych stadionów zimowych, 
na którym regularnie odbywają się zawody 
Tour de Ski w narciarstwie biegowym. Wie-
lokrotnie na tym obiekcie trenowała i rywa-
lizowała Justyna Kowalczyk. Kto chciałby 
pójść w jej ślady na zawodniczej trasie, może 
to zrobić codziennie do ósmej wieczorem.
 
Rzut beRetem na KRonplatz
Jeśli komuś znudziłaby się Alta Pusteria, to 
nic prostszego – tylko odwiedzić nieodległe 
słynne kurorty, takie jak Cortina D’Ampez-
zo czy też południowotyrolski Kronplatz/ 
Plan de Corones z ponad 200 kilometrami 
tras. Dojazd do tego ośrodka jest bajecznie 
łatwy. Z Dobiacco kursuje pociąg, który do-
wozi nas w pół godziny do stacji Perca-Plan 
de Corones/ Ried. Bezpośrednio z  peronu 
przesiadamy się do gondoli na szczyt Kron-
platzu. Uwaga! Każdy, kto przebywa w Tyro-
lu Południowym minimum trzy dni, może 
wyrobić sobie za darmo kartę MobilCard, 
uprawniającą do darmowego transportu nie 
tylko w Alcie Pusterii, ale całym Tyrolu Po-
łudniowym. 

Filip Gawryś

Jedziesz na nartach i nagle przez stok, z dumnie podniesionymi głowami,  
przechodzi niewielkie stadko reniferów. I to nie na dalekiej północy Europy,  

ale w Sekstnerskich Dolomitach, w dolinie Alta Pusteria. 

U reniferów  
w AltA PUsteriA

przydatne informacje
●  Ceny skipassów na Alta Pusteria:  

od 243 euro (wysoki sezon) – do 213 euro 
(niski sezon)

●  Region jest częścią zrzeszenia Dolomiti 
Superski

● www.s-dolomiten.com



Dzięki niej ćwiczenie na domowym 
ergometrze rowerowym, 
crosstrainerze czy bieżni zmieni 

się w efektywny trening pozbawiony 
monotonnych powtórzeń. Dzięki 
wykorzystaniu – za pomocą smartfona 
czy tabletu – aplikacji KETTLER 
S-FIT możliwe stało się pokonywanie 
wirtualnych tras w towarzystwie innych, 
dzielenie się wynikami czy robienie 
online szeroko zakrojonych planów 
treningowych.

Domowe stuDio fitness
Polecamy innowacyjną linię sprzętu 
S-LINE, a wraz z nią nowe rozwiązania. 
Produkty, takie jak np. Ergo S, Skylon S 
 czy Racer S pozwalają na trening 
w każdym wieku i na każdym etapie 
zaawansowania. Dzięki najnowszej 
technologii mamy możliwość łączenia 
się ze społecznością fitness KETTFIT 
i korzystania z aplikacji KETTLER S-FIT za 
pośrednictwem smartfona czy tabletu. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
rower spinningowy Racer S. Rama 
z ergonomiczną geometrią, możliwość 
zmiany siodełka i kierownicy, do tego 
pedały wyposażone w zatrzaski SPD. 
Największą zaletą jest kokpit pozwalający 
na przyjęcie aerodynamicznej pozycji jak 
na rowerze szosowym a także manetki 
do zmiany obciążenia zamontowane 
na gripach, które można obsługiwać 
bez odrywania rąk i sięgania do panelu 
sterowania. 
Za sterowanie w modelu 
RACER S odpowiada 
szklany wyświetlacz 

Zadbaj o formę!
z regulowanym kątem nachylenia 
i przyciskami na dotyk. Najważniejsze 
funkcje jak (pomiar w Watt, czas treningu, 
częstotliwość pedałowania i tętno), można 
ustawić bezpośrednio w Racer S. Po 
połączeniu ze smartfonem i aplikacją 
KETTLER S - FIT do dyspozycji są 
dodatkowe tryby treningowe.

wirtualne trasy
Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu 
„WORLD TOURS 2.0”, można jeździć po
wirtualnych trasach, organizować 
zawody online i zapisywać swoje dane 
treningowe.. Komfort ćwiczenia zapewni 
nam także SKYLON S. Wyposażony 
w 22-kilogramowe koło zamachowe 
gwarantuje równomierną i bezpieczną 
dla stawów sekwencję ruchów. Po 
treningu SKYLON S daje się złożyć 
zaledwie jednym ruchem, co zapewnia 
oszczędność miejsca. Klasyczny trening 
cardio umożliwi nam rower ERGO S. Po 
prostu wejdź – włącz – i ruszaj! Dzięki 
innowacyjnemu sterowaniu przy pomocy 
ekranu dotykowego i smartfona,  możemy 
skupić się na tym co najważniejsze, czyli 
na treningu. Aplikacja KETTLER S-FIT 
oferuje różnorodne tryby treningowe dla 
początkujących i zaawansowanych.
Więcej o produktach KETTLER na stronie
www.kettler.pl

Aby zachować dobre samopoczucie, świetną kondycję i cieszyć się zdrowiem  
–  potrzebujemy ruchu. Samemu zmobilizować się do aktywności nie jest 

łatwo.  Rozwiązaniem jest najnowsza linia sprzętu S-LINE firmy Kettler. 
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Nowa Kia optima
Inżynierowie i designerzy Kia obiecują, że nowa  

Optima pod każdym względem jest lepsza: bardziej 
komfortowa, obszerniejsza, nowocześniejsza 

i bezpieczniejsza. Przyjrzeliśmy się zatem uważniej 
najnowszej limuzynie koreańskiego producenta. 
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Nowocześniejsza styliza-
cja nadwozia i  wnętrza, 

zwiększona przestrzeń dla wszystkich pa-
sażerów, wiele nowych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych – to tylko niektóre 
nowości, jakie oferuje model Optima nowej 
generacji.

Najwyższa jakość
Choć zachowano typowe cechy jej poprzed-
nika, takie jak: zgrabne proporcje, świetnie 
łączące dynamikę z  elegancją, czy wąskie 
światła przednie i  tylne – to całkowicie 
nowa konstrukcja. Już poprzednik wyróż-
niał się dużą, komfortową kabiną. Teraz 
zwiększyła się ona w  każdym wymiarze, 
stając się jedną z  największych w  klasie. 
Warto z pewnością zwrócić uwagę na jakość 
materiałów, jakimi wykończona jest deska 
rozdzielcza. Są najwyższej jakości, a konso-
lę środkową skierowano w stronę kierowcy. 
Nawet w  podstawowej wersji wyposażenia 

Bezpieczeństwo 
i Nowe techNologie
Nad bezpieczeństwem biernym pasaże-
rów czuwa siedem seryjnych poduszek po-
wietrznych. A to dopiero początek! Optima 
dostępna jest bowiem z bogatą ofertą seryj-
nych lub opcjonalnych systemów bezpie-
czeństwa. Na jej pokładzie może znaleźć się 
system kontroli pasa ruchu KiaLaneAssist, 
który śledzi położenie samochodu wzglę-
dem linii na jezdni i dokonuje samoczynnej 
korekty toru jazdy, jeżeli zjazd z pasa ruchu 
odbywa się bez włączenia kierunkowskazu, 
system rozpoznawania znaków drogowych 
oraz monitorowania martwego pola i ruchu 
pojazdów przy cofaniu. Opcjonalny pakiet 
technologiczny obejmuje również aktyw-
ny tempomat oraz układ automatycznego 
hamowania, potrafiący wykrywać prze-
chodniów. Zawiera on ponadto układ sa-
moczynnego parkowania (równoległe i pro-
stopadłe), automatycznego przełączania ze 

Deskę rozdzielczą wykonano z wysokiej jakości materiałów. Czytelność systemów pokładowych i ich 
obsługa są bezbłędne. To sprawia, że kierowca Optimy może poczuć się komfortowo.

znajduje się w  niej siedmiocalowy ekran 
dotykowy nawigacji, zintegrowany m.in. 
z  usługami TomTom, układem Bluetooth 
oraz z kamerą cofania. Co ważne, mapy są 
aktualizowane za darmo aż przez siedem 
lat. Opcjonalnie dostępny jest też rozszerzo-
ny system, korzystający z  ośmiocalowego 
ekranu i wyposażony m.in. w  tuner cyfro-
wy DAB oraz zestaw audio Harman Kardon 
z 10 głośnikami i wzmacniaczem. Wrażenia 
jak z sali koncertowej – gwarantowane! 

Siedzenia nowej wersji Optimy są szerokie 
i sprężyste – właśnie tak powinny wyglądać 
fotele przeznaczone na dalekie trasy. Z tyłu 
wygodnie usiądą także wysokie osoby. Nową 
jakość prezentuje też układ jezdny auta. 
Przyciskiem na konsoli środkowej możemy 
wybrać ustawienie komfortowe lub sporto-
we. Pojemność ładunkowa nowego modelu 
wzrosła do 510 litrów. Dodatkową funkcjo-
nalność zapewnia szerszy otwór bagażnika 
oraz podpodłogowy schowek na drobiazgi. 



świateł drogowych na mijania i  zestaw ka-
mer 360°. Nowa wersja Optimy wyposażo-
na jest także w wiele zaawansowanych roz-
wiązań z  myślą o  poprawie użyteczności, 
komfortu i  wygody. Śmiało można stwier-
dzić, że auto zalicza się do najbardziej inno-
wacyjnych pojazdów wśród europejskiego 
segmentu D. Auto jest także wyposażone 
w  bezprzewodową (indukcyjną) ładowarkę 
telefonów komórkowych/ tabletów. Z  tyłu 
kabiny pasażerskiej dostępne są porty USB, 
przydatne do ładowania klasycznych urzą-
dzeń mobilnych. 

oszczędNość i dyNamika 
Pod maską może znaleźć się wysokoprężny 
silnik 1.7 CRDI o  mocy 141 KM i  340 Nm 
lub benzynowy 2.0 o  mocy 163 KM, któ-
re spełniają normę emisji spalin Euro 6 
i odznaczają się udanym wyważeniem wy-
sokich osiągów z  oszczędnym zużyciem 
paliwa. W  obu przypadkach podstawą jest 
sześciobiegowa skrzynia manualna. Silnik  

benzynowy może opcjonalnie pracować 
z  sześciobiegową automatyczną skrzynią 
biegów z możliwością sekwencyjnej zmiany 
biegów za pomocą łopatek przy kolumnie 
kierownicy, natomiast zmodernizowany 
silnik Diesla oferuje siedmiobiegową dwu-
sprzęgłową skrzynię automatyczną. Choć 
oba silniki znane są z  trzeciego wcielenia 
Optimy, teraz zostały wyraźnie ulepszone. 
Dotyczy to w  szczególności turbodiesla, 
który ma obecnie lepszą charakterystykę 
pracy oraz wyższą moc i moment obrotowy. 
A to wszystko przy niższym zużyciu paliwa 
i  lepszym przyspieszeniu. Dzięki wycisze-
niu kabiny silnik 1.7 zdaje się jedynie de-
likatnie mruczeć. Do 100 km/h w  kabinie 
słychać tylko szum opon, ewentualnie cichy 
świst powietrza opływającego nadwozie. 
Podczas mocnego przyspieszania jednostka 
rozbrzmiewa charakterystycznym dla diesla 
dźwiękiem, nadal jednak mamy wrażenie, 
że dzieje się to gdzie indziej, a nie w komo-
rze silnika samochodu, którym jedziemy. 

oferta
dla pierwszych klieNtów
Dla pierwszych klientów polski importer 
oferuje dodatkowo w cenie auta pakiet ser-
wisowy. Pakiet trwa cztery lata lub 60 ty-
sięcy kilometrów. W  praktyce oznacza to, 
że w przypadku silnika benzynowego są to 
cztery przeglądy, a w przypadku silnika Die-
sla dwa przeglądy. W skład pakietu wchodzą 
– przeglądy mechaniczne, przeglądy nadwo-
zia i przeglądy olejowe. Program obowiązu-
je na terenie całej Polski. Pakiet przypisa-
ny jest do samochodu – w przypadku jego 
sprzedaży może z  niego korzystać kolejny 
właściciel. 

Gdyby ktoś jeszcze nie przekonał się do 
nowej wersji Optimy, to decyzję o  zakupie 
pomoże mu podjąć leasing 0 procent, z któ-
rym będzie oferowana na początku sprzeda-
ży. Najtańsza odmiana Kii Optimy z  silni-
kiem benzynowym kosztuje 89 900 złotych, 
a z wysokoprężnym 94 900 złotych. 

Wiktor Łucki

Jeśli szukasz wygodnego i komfortowego auta klasy średniej, to Kia Optima będzie dobrym wyborem. 
Samochód właśnie trafił do salonów i jest objęty siedmioletnią gwarancją.
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Nasz brytyjski korespondent Tom Otley wybrał się na przechadzkę 
po niezwykle kolorowej dzielnicy Bombaju zwanej Colaba.

godziny w... 
BomBaju

Dzielnica Colaba rozciąga się 
wzdłuż południowej części pół-
wyspu Bombaju. Zwiedzanie tej 
okolicy może zająć nam nawet 

cały dzień. Jeśli jednakże nie mamy zbyt 
wiele czasu, warto zacząć od Doku Sassona 
(Sasson Dock), dzięki któremu nieco lepiej 
zrozumiemy i poczujemy Colabę. Tutejszy 
targ rybny otwiera się we wczesnych godzi-
nach porannych, więc do czasu naszego 
przyjazdu sprzedawcy mogą już zwinąć 
swoje stragany. Każdego poranka rybacy 
przywożą tu złowione przez siebie ryby, 
które są kupowane na pniu przez okoliczne 
hotele i renomowane restauracje.

BRAMA INDII
Ten ogromny bazaltowy łuk, wzniesiony 
w  1924 roku, znajduje się w  południowej 
części Bombaju i  upamiętnia wizytę króla 
Jerzego V i królowej Marii, która miała miej-
sce 13 lat wcześniej. Także tutaj odbywały 
się ceremonie pożegnalne Brytyjczyków 
opuszczających miasto. W okolicy roi się od 
turystów, ponieważ właśnie stąd wypływają 
łodzie zmierzające na wyspę Elefanta. Warto  
zatrzymać się tu choć na chwilę, aby uwiecz-
nić na fotografii wyjątkową architekturę.

KATEDRA ŚW. TOMASZA
W  Bombaju znajdziemy budynki sakralne 
reprezentujące niemal każde wyznanie – od 
oszałamiających dżinistycznych świątyń na 
wzgórzu Malabar Hill po synagogę Kene-
seth Eliyahoo, wzniesioną w 1884 roku.

Katedra św. Tomasza, która mieści się 
przy Veer Nariman Road, to jeden z  naj-
starszych brytyjskich budynków w mieście. 
Wzniesiona w latach 1676-1718 – jako pierw-
szy anglikański kościół w Bombaju – pozo-
staje otwarta dla wiernych po dziś dzień. 
Warto zajrzeć do środka, by zobaczyć tutej-
sze posągi, opisujące losy ludzi pod brytyj-
skim panowaniem.

DABBAWALAS W CHURCHGATE
Najbardziej znaną stacją kolejową w  Bom-
baju jest Victoria Terminus, obecnie znana 
pod nazwą Chhatrapati Shivaji Terminus.

Druga w kolejności stacja Churchgate to idealne miejsce, z którego 
można obserwować tzw. dabbawala, czyli roznosicieli posiłków.
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Natomiast druga w  kolejności stacja 
Churchgate to idealne miejsce, z  którego 
można obserwować tzw. dabbawala, czyli 
roznosicieli posiłków, dostarczających obiady 
pracownikom biurowym w całym mieście.

Na pudełkach z  jedzeniem umieszczony 
jest kod miejsca, do którego mają one być 
dostarczone. Wszystko to działa niezwykle 
sprawnie, a analitycy obliczyli, że wydajność 
roznosicieli jest na poziomie sześciu sigm 
(jedynie 3,4 pomyłki na milion możliwości).

Na każdy rower marki Hercules trafia 35 
pudełek z posiłkami, które roznosiciele mają 
za zadanie dostarczyć niezależnie od tego, 
czy pada monsunowy deszcz, czy też z nieba 
leje się letni żar. Jest to obrazek, którego nie 
doświadczymy nigdzie indziej na świecie. 

MUZEUM MAHATMY 
GANDHIEGO – MANI BHAVAN
Nie ma wątpliwości, że najbardziej rozpo-
znawalnym Hindusem na świecie jest Ma-
hatma Gandhi.fo

t.:
 a

rc
hi

w
um

W domu, w którym ten pokojowy rewolu-
cjonista mieszkał podczas swojego pobytu 
w Bombaju w  latach 1917-1934, znajdziemy 
m.in. książki, listy i różnego rodzaju przed-
mioty osobiste Gandhiego. Jego sypialnia 
została zachowana w  nienaruszonym sta-
nie, a  wiszące tu na ścianach obrazy od-
zwierciedlają niezwykłą ewolucję jego wize-
runku – od elegancko ubranego młodzieńca 
i adwokata po charyzmatycznego, ubranego 
w  sari starszego człowiek, jakiego znamy 
z późniejszych zdjęć.

Czynne codziennie w  godzinach 9:30-
18:00; mile widziane datki; 19 Laburnum 
Road; gandhi-manibhavan.org

WISZĄCE OGRODY 
I WIEŻA MILCZENIA
Nazwa ta może wywoływać przyjemne sko-
jarzenia z  jakimś babilońskim siódmym 
cudem świata, ale zgodnie z informacjami, 
jakie można znaleźć w  przewodnikach tu-
rystycznych, pochodzi ona albo od ogrodów 

znajdujących się na Malabar Hill, albo od 
systemu zbiorników wodnych położonego 
poniżej ogrodów, który nawadnia je w upal-
ne dni.

To znakomite miejsce na spacer. Obok 
znajduje się intrygująca i  niedostępna dla 
zwiedzających Wieża Milczenia (ang. Tower 
of Silence), będąca częścią wzgórza Malabar 
Hill, na którym członkowie wspólnoty Parsi 
pozostawiają ciała zmarłych, aby posiliły się 
nimi sępy.

Według ich wierzeń jest to zdecydowanie 
najlepszy sposób, by oczyścić ciało po śmier-
ci, ale z  uwagi na stale zmniejszającą się 
populację tych ptaków Parsi coraz częściej 
decydują się na kremowanie zwłok swoich 
bliskich.

Wieży nie można zwiedzać (dakhma), 
gdyż jest przeznaczona jedynie dla zmar-
łych (mogą tam wejść jedynie żałobnicy nio-
sący trumnę), ale jej fragment jest widoczny 
zza wysokiego muru otaczającego teren po-
chówku.

W Bombaju znajdziemy budynki sakralne reprezentujące niemal każde wyznanie – od oszałamiających 
dżinistycznych świątyń na wzgórzu Malabar Hill po synagogę Keneseth Eliyahoo.



66    |      L u t y  2 0 1 6

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

Wiza do Kanady? Opóźniony lot
Mój dyrektor leciał z Warszawy do Paryża, niestety jego samolot 
był opóźniony. Wyleciał blisko cztery godziny później. Musia-
łam przełożyć spotkanie na następny dzień, szef podpisywał 
ważny kontrakt. Został poinformowany, że opóźnienie jest 
spowodowane przyczynami operacyjnymi (pilot powiedział, że 
technicznymi) i trzeba czekać na inny samolot. Czy firma może 
dostać odszkodowanie. Dodam, że bilet dużo nas kosztował. 
Inne samoloty wylatywały tego dnia bez opóźnień.

Hanna

Pani Hanno
Odwołanie lub zmiana spotkania służbowego na pewno jest 
dużą uciążliwością. Linia lotnicza nie może jednak ponosić od-
powiedzialności za skutki związane z opóźnieniem podpisania 
kontraktu. Odpowiedzialność przewoźnika jest tutaj ograniczo-
na. Umowa przewozu została wykonana. Firma również nie 
może ubiegać się o odszkodowanie, choć zapłaciła za bilet. 

Jednak odszkodowanie przysługuje pasażerowi (jako konsu-
mentowi) zgodnie z rozporządzeniem UE nr 261/04 o ochronie 
praw pasażerów. Rozporządzenie z jednej strony zostało wpro-
wadzone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pasażerom 
podróżującym do i z portów Unii Europejskiej, a z drugiej stro-
ny w  celu ujednolicenia standardów linii lotniczych, operują-
cych na zliberalizowanym rynku lotniczym UE. 

Odpowiedzialność przewoźnika jest również wykluczona 
w przypadku działania siły wyższej (warunki pogodowe, strajk, 
akty terroru, klęski żywiołowe, sytuacje nieprzewidziane), 
jednak szeroko rozumiane przyczyny operacyjne nie stanowią 
podstawy do wykluczenia odpowiedzialności. Przewoźnik jest 
odpowiedzialny za utrzymanie floty w ciągłej gotowości do od-
bywania rejsów zgodnie z rozkładem. 

W tym konkretnym przypadku (opóźnienie powyżej dwóch 
godzin, rejs do 1500 kilometrów) przysługuje odszkodowanie 
w wysokości 250 euro. Pasażer powinien wystąpić z reklamacją 
do linii lotniczej (jako osoba fizyczna, a nie firma), powołując 
sie na stosowne przepisy UE.

Niezależnie od kompensaty pasażerowie powinni mieć zapew-
nioną adekwatną opiekę linii lotniczej: napoje, posiłek, możli-
wość rozmowy telefonicznej lub wysłania wiadomości e-mail.

Organizuję wyjazd do USA i Kanady na konferencję w czerwcu 
dla pięciu pracowników naszego biura. Sprawdziłam, że wszyscy 
mają nowe paszporty. Podobno mają się zmienić zasady wizowe 
przy wyjazdach do Kanady. Czy pracownicy muszą się stawić 
na rozmowę z konsulem tak jak  w przypadku wiz do USA?

Marzena

Pani Marzeno
Obywatele Polski mogą podróżować do Kanady bez koniecz-
ności posiadania wizy od 1 czerwca 2008. Bezwzględnie wy-
magany jest paszport biometryczny, a w przypadku posiadania 
paszportu starego typu nie ma możliwości przekroczenia gra-
nicy bez wizy. Dodam jednak, że większość starych paszportów 
straciła już ważność.

Od 15 marca 2016 zostanie wprowadzony obowiązek wcze-
śniejszej rejestracji pasażerów podróżujących w  ruchu bezwi-
zowym i uzyskanie dokumentu ETA (Electronic Travel Autho-
risation). 

Podobny dokument (ESTA) jest niezbędny przy podróżach do 
USA, jednak dotyczy wyłącznie podróżnych z krajów objętych 
umową o podróżach bezwizowych (Visa Waiver Program). Pol-
ska, niestety, nie jest częścią tego programu.

Pracownicy nie muszą się stawić na rozmowę w konsulacie, 
ale powinni uzyskać dokument ETA, który bardzo łatwo można 
wygenerować na stronie internetowej. 

ETA jest dużym ułatwieniem dla kanadyjskich służb imigra-
cyjnych, ponieważ pozwala zebrać informacje o  podróżnych 
z wyprzedzeniem i usprawnić proces przekroczenia granicy po 
przylocie do Kanady. Dokument jest powiązany z paszportem 
w  elektronicznej bazie danych. ETA jest ważna przez pięć lat 
(lub krócej, jeśli paszport wcześniej straci ważność). Koszt to 
około 7 dolarów kanadyjskich, można opłacić kartą kredytową. 
Opisana procedura dotyczy pasażerów linii lotniczych, inne za-
sady obowiązują przy przekraczaniu granicy kanadyjskiej drogą 
lądową lub morską.
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