
www.businesstraveller.pl
|             9,60 zł (w tym 8% VAT)| NR 3/2016 (71) maRzec 2016| 

Nagrody 
rozdaNe!



S p i S  t r e ś c i   |  M a r z e c  2 0 1 6

 Miejsca, o których piszemy.

4
 

6

10

18
20
22

24

28
30

32

38
40
42

44

46

48

50
56
60
64

62

66

Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii 
lotniczych,  

hoteli, restauracji

Temat z okładki
• Business Traveller Poland 

Awards 2015  
Nagrodziliśmy najlepszych!

Tried&Tested
• Dreamlinerem do Tokio  

• Hilton Frankfurt Airport
• Hotel Grace Panama 
• Cap d’Antibes Beach  

Hotel Relais & Chateaux 
• The Millenium Hilton  

Nowy Jork 
• WestHouse Hotel Nowy Jork

Raport
• Świetlana przyszłość Changi

Air Travel
• Z Austrian Airlines do 

Szanghaju  
• Najwyższa jakość podróży 

• Mile na szczytny cel

Hotele
• Hotele ekonomiczne  

z nietuzinkową osobowością 
• Poznański weekend  

z hotelem Sheraton

Uroda
•Udaj się w holistyczną podróż 

Kierunki
• Wyprawa do Kolumbii 

Brytyjskiej 
• Złote wybrzeże 

• Słoneczne szlaki 
• 4 godziny w... Birmingham

Moto&Techno
• Nowe telewizory Samsung

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

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!

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

o czym zamarzysz…

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!
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P o raz trzeci nasi Czytelnicy i podróżujący biznesmeni wybrali najlepsze marki 

kojarzące się z podróżą. Wśród zwycięzców znaleźli się m.in. Lufthansa, LOT, 

Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Air France, lotnisko Dubai International, 

Accor, Sheraton, Avis, Dr Irena Eris, Škoda, Toyota, Samsung, Dell, Wittchen, Vistula, TUI.

W ankiecie, którą przeprowadziła dla nas i której wyniki opracowała firma doradcza 

Deloitte, wzięło udział ponad tysiąc osób. Wśród nich nasi Czytelnicy, prenumeratorzy 

miesięcznika – członkowie Klubu Polskiej Rady Biznesu i podróżujący biznesmeni, 

obsługiwani przez największe firmy organizujące podróże biznesowe w Polsce – HRG, 

Carlson Wagonlit, Airclub i Weco Travel. Miło mi było dowiedzieć się, kto nas czyta. 

Okazuje się, że ponad połowa ankietowanych – 52 procent to osoby w wieku 40-59 lat, 

prawie jedna trzecia – 32 procent to grupa w wieku 26-39 lat. 54 procent to mężczyźni,  

46 – kobiety. Większość – ponad 85 proc. – mieszka w największych polskich miastach. 

Większość z Państwa to menedżerowie (25 procent), specjaliści i przedstawiciele wolnych 

zawodów (24 procent), prezesi i członkowie zarządów firm (18 procent) oraz właściciele 

(14 procent) i przedsiębiorcy (13 procent). Wolny czas spędzają Państwo w Europie  

(45 procent) oraz w egzotycznych krajach (41 procent). Co dziesiąty jako miejsce wakacji 

wybiera Polskę. Uwielbiacie jeździć na nartach (25 procent), żeglować (21 procent), 

jesteście również zainteresowani nowymi technologiami (15 procent). 

Aż 29 procent naszych Czytelników leciało w 2015 roku samolotem między 10 a 19 razy, 

17 procent – powyżej 20 razy, 26 procent – między 6 a 9 razy, a 12 procent spędziło 

w sumie w hotelach okrągły miesiąc. Polecam relację z gali rozdania nagród i jeszcze raz 

serdecznie gratuluję zwycięzcom.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna

In the US “Business Traveller” is published at 303 Fifth 
Avenue, 1308, NY 10016, tel.: 1 212 725 3500. In Germany 

“Business Traveller” is published at Schulstrasse 34, 
80634 Munich, tel.: 89 167 9971,  

fax: 89 167 9937. In Denmark “Business Traveller” 
is published at Rymarksvej 46, 2900 Hellerup, 

tel.: 45 3311 4413, fax: 45 3311 4414. In Hungary “Business 
Traveller” is published at 1074 Budapest, Munkas utca 9, 

tel.: 36 1266 5853. In Hong Kong “Business Traveller 
Asia-Pacific and China” are published at Suite 405 4/F 

Chinachem Exchange Square, 1 Hoi Wan Street, Quarry 
Bay, tel.: 852 2594 9300, fax: 852 2519 6846.  

In the Middle East “Business Traveller Middle East” is 
published jointly by Motivate Publishing, PO Box 2331, 

Dubai UAE, tel.: 9714 282 4060, and Perry Publications. 
In Africa “Business Traveller Africa” is published by 

Future Publishing (Pty) Ltd, PO Box 3355, Rivonia 2128, 
South Africa, tel.: 27 11 803 2040.

© 2009 Perry Publications Ltd – a  subsidiary of Panacea 
Publishing International Ltd, United Kingdom
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B2B

b2b@wittchen.com

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

• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań
 • bony upominkowe o nominałach 100, 250 i 500 PLN, do realizacji we wszystkich Salonach Firmowych na terenie całego kraju
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DoDatkowe połączenia  
Do krakowa i wrocławia
Od 1 lutego pasażerowie mogą rezerwować bilety na nowe, dodatkowe 
połączenia Lufthansy do Krakowa i Wrocławia. Dzięki ośmiu nowym 
rejsom jeszcze więcej podróżujących dotrze wygodnie do niemieckiego 
portu przesiadkowego w Monachium, zapewniając tym samym dostęp 
do jednej z największych na świecie siatek połączeń lotniczych. Obie trasy 
będą obsługiwane przez nowoczesne bombardiery crj 900, mieszczące na 
pokładzie 100 osób w konfiguracji Klasy Biznes i Ekonomicznej.

Od 25 kwietnia pasażerowie będą mogli korzystać z sześciu dodatko-
wych połączeń z Krakowa do Monachium. Rejs o numerze LH 1620 opuści 
niemiecki hub o godz. 7:40, a wyląduje w Krakowie o godz. 9:00. W rejs 
powrotny LH 1621 samolot wystartuje o 9:35, docierając do Monachium  
o 10:55. Od 7 maja pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch dodatko-
wych połączeń z Wrocławia do Monachium. Rejs o numerze LH 1630 
opuści niemiecki hub w niedzielę o godz. 11:30, a wyląduje we Wrocławiu 
o godz. 12:40. W rejs powrotny LH 1631 maszyna uda się o 13:15, docierając 
do Monachium o 14:20. W soboty rejs LH 1634 wystartuje z Niemiec  
o 21:55 i dotrze do Wrocławia o 23:05. W powrotny rejs LH 1635 maszyna 
uda się dnia następnego o 6:00, docierając do Monachium o 7:05.

 Przewoźnicy Lufthansa Group przetransportowali w 2015 roku łącznie 
107,7 miliona pasażerów, bijąc tym samym nowy rekord. Grupa przewiozła 
1,6 procent osób więcej niż w poprzednim roku.

Linie lotnicze
Lufthansa
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Keukenhof – słynny holenderski 
ogród, rozciągający się pomiędzy 
Lejdą a Haarlem, zmienia się wio-
sną w prawdziwy raj na ziemi. Na 
32 hektarach rozkwita tu ponad 
7 milionów kwiatów: tulipanów, 
hiacyntów, narcyzów i żonkili. Nic 
dziwnego, że miejsce to należy do 
najczęściej odwiedzanych i fotogra-
fowanych na świecie. 

Jadąc do Keukenhof, a wizytę 
trzeba zaplanować w tym roku 
od 24 marca do 16 maja, mijamy 
przepiękne pola w kolorach czer-
wonych, błękitnych i żółtych. To 
miliony tak popularnych w Holandii 
wiosennych kwiatów zlewają się 
w barwne kobierce. Keukenhof to 
ogród jedyny w swoim rodzaju. 

Turystyka
Keukenhof

NaJpięKNieJszy 
ogród europy

Wenecja to miasto niezwykłej ar-
chitektury i atmosfery, także słyn-
nego karnawału, a dzięki bliskości 
Dolomitów jest też doskonałą 
bazą wypadową dla miłośników 
sportów zimowych. LOT już od 
23 stycznia lata do Wenecji aż 
cztery razy w tygodniu. Rozkład 
umożliwia szybkie i wygodne 
połączenie nie tylko z Warszawy, 
ale także z innych miast w Polsce, 
m.in. z Gdańska, Krakowa, Pozna-
nia czy Katowic.

Na trasie do Wenecji jedynie 
LOT oferuje aż trzy klasy podróży. 
Oprócz LOT Business Class i LOT 
Economy Class na pokładzie znaj-
duje się także klasa LOT Premium 
Economy, która łączy w sobie 
przystępną cenę i wiele usług 
znanych dotąd z Klasy Biznes, 
takich jak posiłek na pokładzie 
czy priorytetowa odprawa. Po-
nadto 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 
lub AirKiosk na pokładzie.

W sezonie letnim LOT będzie 
obsługiwał rejsy do Wenecji 
codziennie. Połączenie jest wyko-
nywane wygodnymi samolotami 
typu Embraer 175, lubianymi 
przez pasażerów ze względu na 
wygodny układ foteli (brak środ-
kowego siedzenia).

Linie lotnicze
LOT

polecimy  
Do wenecji
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prezentuje największą na świecie 
zgromadzoną w jednym miejscu 
kolekcję roślin cebulowych. Jest 
bodaj najpopularniejszą atrakcją 
Holandii i europy. do tej pory 
Keukenhof odwiedziło ponad 60 
milionów turystów. 

Co roku rozkwita tam 4,5 miliona 
tulipanów w 100 odmianach! Nie 
brakuje słynnego czarnego tulipana 
Queen of Night, białoczerwonego 
Carnaval de Nice, charakterystycz-
nie postrzępionych płatków estelli 
czy tajemniczego, zamkniętego 
kielicha o nazwie aladdin.

 M o t o & Te c h n o  | B U S I N E S S  T R A V E L L E R

Ekspres Incanto Executive można porównać do dzieła 
sztuki zaprojektowanego z myślą o doskonałości. 
Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak 
ceramiczny młynek czy podwójny bojler, błyskawicznie 
przygotuje doskonałą kawę.

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

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

TWÓJ OSOBISTY
BARISTA

Reklamaadvert.indd   7 27.11.2015   08:28
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Techno
Zippo

powróT LegeNdy 

Sport 

Kettler

Firma zippo, znana na całym świecie jako producent kultowych wia-
troodpornych zapalniczek, wznawia bezpośrednią dystrybucję swoich 
produktów w polsce. zippo powraca z niezwykłym, nowym modelem 
wiatroodpornej zapalniczki i bogatą gamą produktów lifestyle’owych, 
takich jak ogrzewacze do rąk i zapalarki 
do świec. 

polscy klienci będą 
mogli wybrać swój 
model ze zróż-
nicowanej gamy 
produktów prezen-
towanych w dwóch 
katalogach: general 
z klasycznymi mo-
delami i premium 
z produktami bar-
dziej ekskluzywny-
mi i wysokiej jako-
ści. ponadto zippo 
będzie wprowadzać innowacyjne 
kolekcje dwa razy w roku, w tym 
unikatowe modele nawiązujące do 
polskiej kultury, bardziej atrakcyjne 
dla polskich konsumentów. produk-
ty zippo są znane i dostępne w 160 
krajach na całym świecie.

traveller 7 ergo

Linie singapore airlines wprowadzają po-
łączenie do Canberry i wellington, otwie-
rając nową trasę Capital express. połączy  
ona stolice singapuru, australii i Nowej 
zelandii. rejsy będą się odbywały od  
20 września 2016 cztery razy w tygodniu 
na trasie singapur – Canberra – welling-
ton – pod warunkiem otrzymania stosow-
nych pozwoleń. Capital exspress będą ob-
sługiwały samoloty typu Boeing 777-200s 
w wersji zmodernizowanej, wyposażone 
w 38 miejsc w Klasie Biznes i 228 miejsc 
w Klasie ekonomicznej. singapore airlines 
będą pierwszą linią lotniczą, która połączy 
Canberrę i wellington. Będzie to również 
pierwsza linia lotnicza oferująca loty mię-
dzynarodowe do i z Canberry.

– Nowe połączenie odzwierciedla bli-
skie więzi pomiędzy tymi trzema krajami 
– powiedział goh Choon phong, prezes 
singapore airlines.

CapiTaL express  
połąCzy Trzy sToLiCe

Linie lotnicze
Singapore Airlines

Rower Kettler Traveller 7 Ergo to propozycja dla wymagających miło-
śników turystyki rowerowej. Wytrzymały, a zarazem lekki. Zbudowany 
na solidnej aluminiowej ramie, wyposażony w wewnętrzny system 
prowadzenia pancerzy, widelec Suntour NEX oraz osprzęt Shimano 
Altus/Deore. Komfortowa geometria i możliwość dopasowania ro-
weru do własnych potrzeb (zbliżanie skrzydełek siodełka, wysuwana 
kierownica na zatrzask) to kolejne zalety tego modelu. Rower ten 
wytrzymuje duże obciążenia i świetnie sobie radzi w trudnym terenie. 
Polecamy go m.in. miłośnikom trekkingu, którzy szukają sprawdzo-
nego sprzętu na długie, wymagające wyprawy. Więcej o rowerach 
Kettler można przeczytać na stronie kettler.pl
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Belek golfową stolicą turcji 

Turystyka
Turcja

Belek słynie z urokliwych, raj-
skich plaż, pięknych krajobra-
zów i starożytnych zabytków. 
W ostatnich latach wyróżnia 
się też jako miejsce idealne dla 
miłośników golfa. Wszystko to 
za sprawą doskonale zagospo-
darowanych i przygotowanych 
pól golfowych, które upodobały 
sobie gwiazdy światowej sławy, 
oraz luksusowych obiektów ho-
telowych. 

Miłośnicy golfa mogą tu  
korzystać z wielu pól golfowych, 
wśród których znajduje się pięć 
z najlepszych pól golfowych 
w Europie: Antaly’s Sultan & 
Pasha, Lykia Links, Carya i Cor-
nelia. Wszystkie pola golfowe 
położone są blisko 20 minut 
drogi z każdego hotelu, wyjątek 
stanowi Lykia Links, które jest 
oddalone o 40 minut. 

Pola golfowe Antalya’s Sultan 
& Pasha są znane ze świetnej 
jakości pofałdowanej nawierzch-
ni i olśniewających krajobrazów. 
Zostały zaprojektowane przez 
Davida Jonesa. Lykia Links 
zostało zaprojektowane przez 
Perry’ego Dye’a, a otwarte 
w 2008 roku. Obiekt położo-
ny jest nad samym morzem. 
Carya jest pierwszym klubem 
w Europie, który został wyposa-
żony w reflektor umożliwiający 
grę wieczorem. Obiekt jest 
urządzony w angielskim stylu. 
Cornelia zapewnia wszelkie 
możliwe wyzwania. W akademii 
golfa można tu poznać teorie 
słynnego teoretyka golfa Davida 
Leadbettera. Najstarsze pole 
w Belek – National Golf Club, 
jest zaliczane do pierwszych 50 
pól w Europie.
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Nagrodziliśmy 
najlepszych!

Lufthansa, LOT, Singapore Airli-
nes, Emirates, Qatar Airways, Air 
France, lotnisko Frankfurt, Accor,  
Sheraton, Avis, Dr Irena Eris, Ško-

da, Toyota, Samsung, Dell, Wittchen, Vistu-
la, Neckermann – m.in. te doskonale znane 
polskim biznesmenom w  podróży marki 
zdobyły w  2015 roku największe uznanie 
naszych Czytelników. 

Już po raz trzeci Czytelnicy polskiej edy-
cji „Business Travellera” i podróżujący biz-
nesmeni wybrali najlepszych z najlepszych. 
Uroczysta Gala, podczas której wręczyliśmy 
zwycięzcom statuetki i medale, odbyła się 17 
lutego w ogrodzie Villi Foksal w Warszawie. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
szefowie linii lotniczych, a  także polskich 
lotnisk, hoteli, wypożyczalni samochodów, 
reprezentanci sektora bankowego oraz ma-
rek sprzętów elektronicznych dla biznesu. 

W  ankiecie „Business Travellera”, którą 
w  formie elektronicznej przeprowadziła fir-
ma doradcza Deloitte, a także przygotowała fi-
nalny raport, wzięło udział ponad tysiąc osób. 
Wśród nich nasi Czytelnicy, prenumeratorzy 
miesięcznika – członkowie Klubu Polskiej 
Rady Biznesu i podróżujący biznesmeni, ob-
sługiwani przez największe firmy organizują-
ce podróże biznesowe w Polsce – HRG, Carl-
son Wagonlit, Airclub i Weco Travel. 

To grupa idealnie reprezentująca polskich 
podróżujących biznesmenów. Ponad po-
łowa ankietowanych – 52 procent to osoby 
w wieku 40-59 lat, prawie jedna trzecia – 32 
procent to grupa w wieku 26-39 lat. 54 pro-
cent to mężczyźni, 46 – kobiety. Większość 
– ponad 85 procent mieszka w największych 
polskich miastach. Są to głównie menedże-
rowie (25 procent), specjaliści i przedstawi-
ciele wolnych zawodów (24 procent), prezesi 
i  członkowie zarządów firm (18 procent) 
oraz właściciele (14 procent) i przedsiębior-

cy (13 procent). Ponad dwie trzecie deklaruje 
zarobki powyżej 5 tysięcy złotych.

Wolny czas spędzają w  Europie (45 pro-
cent) oraz w  krajach egzotycznych (41 pro-
cent). Co dziesiąty jako miejsce wakacji wy-
biera Polskę. Ich hobby to: narciarstwo (25 
procent), żeglarstwo (21 procent) oraz nowe 
technologie (15 procent). 

To w  większości osoby intensywnie po-
dróżujące i  korzystające z  przelotów oraz 
hoteli. 29 procent leciało w  2015 roku sa-
molotem między 10 a  19 razy, 17 procent 
– powyżej 20 razy, 26 procent – między  
6 a 9 razy. Podobnie jest z liczbą nocy spę-
dzonych w hotelach: 31 procent spało w ho-
telu między 15 a 29 razy, 26 procent między 
8 a  14 nocy. 12 procent spędziło w  sumie 
w hotelach okrągły miesiąc. 

Villa Foksal, wyjątkowe miejsce w  cen-
trum Warszawy, ale z dala od zgiełku mia-
sta, zapewniła naszej Gali odpowiednią 
oprawę. Przepyszne przekąski, serwowane 
ze schłodzonym prosecco, a następnie lunch 
spodobały się naszym gościom. W  zimo-
wym ogrodzie zwycięzcy mogli się rozgo-
ścić na antresoli, której piękną aranżację 
zawdzięczamy meblom i  dodatkom marki 
Miloo dystrybuowanej przez HOUSE&more 
– miękkie sofy i stylowe lampiony stworzyły 
odpowiedni klimat. A ten 17 lutego napraw-
dę sprzyjał – nasz partner BMW Bawaria 
Motors z  podwarszawskich Janek  pokazał 
piękne modele tej kultowej marki. Na szczę-
ście nie sypał śnieg, więc dwa potężne auta 
było widać doskonale. Miłośnicy naprawdę 
wybornych trunków – rewelacyjnych whisky 
– mogli spotkać się z ekspertami Le Conna-
isseur, znanego sklepu w strefie wolnocłowej 
lotniska Chopina. Całości dopełniał kawowy 
serwis Siemensa – perfekcyjna kawa zasma-
kowała naszym gościom. A było ich rekordo-
wo dużo, bo ponad 130. 

Business Traveller Poland Awards 2015
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LOTNISKA
Najlepsze lotnisko w Polsce
Zwycięzca: Fryderyk Chopin Warszawa 
Finaliści: Wrocław-Strachowice, Katowice-
Pyrzowice
Najlepsze regionalne lotnisko  
w Polsce
Zwycięzca: Wrocław-Strachowice
Finaliści: Katowice-Pyrzowice, Gdańsk Lech 
Wałęsa
Najlepsze lotnisko w Europie
Zwycięzca: Frankfurt am Main
Najlepsze lotnisko na świecie
Zwycięzca: Dubai International
Najlepszy lotniskowy salon biznesowy 
w Polsce
Zwycięzca: Lounge Polonez (Chopin 
Airport)
Finaliści: Elite Lounge (Chopin Airport), 
Executive Lounge (Wrocław-Strachowice)
Najlepszy lotniskowy salon biznesowy 
na świecie
Zwycięzca: Turkish Airlines, Stambuł

LINIE LOTNICZE
Najlepsza linia lotnicza
Zwycięzca: Lufthansa
Finaliści: Qatar Airways, Emirates
Najlepsza linia lotnicza na krótkich 
dystansach
Zwycięzca: LOT
Finaliści: airberlin, Lufthansa
Najlepsza linia lotnicza na długich 
dystansach
Zwycięzca: Lufthansa
Finaliści: Qatar Airways, Emirates
Najlepsza tania linia lotnicza
Zwycięzca: Norwegian 
Najlepsza Klasa Ekonomiczna
Zwycięzca: Qatar Airways
Finaliści: airberlin, Lufthansa
Najlepsza Klasa Premium Economy
Zwycięzca: Air France
Finaliści: Turkish Airlines, Lufthansa
Najlepsza Klasa Biznes
Zwycięzca: Singapore Airlines
Finaliści: Lufthansa, Turkish Airlines

laureaci

Awards               2015

Najlepszy program lojalnościowy
Zwycięzca: Miles and More
Finaliści: Executive Club, Flying Blue
Najlepszy serwis pokładowy
Zwycięzca: Emirates
Finaliści: Qatar Airways, Singapore Airlines

HOTELE
Najlepsza marka hotelowa na świecie
Zwycięzca: Sheraton
Finaliści: Radisson Blu, Hilton
Najlepsza sieć hotelowa w Polsce
Zwycięzca: Accor 
Finaliści: Marriott, Starwood
Najlepszy hotel biznesowy w Polsce
Zwycięzca: Radisson Blu Gdańsk
Finaliści: Sofitel Victoria Warsaw, Sofitel 
Grand Sopot
Najlepszy hotelowy program 
lojalnościowy
Zwycięzca: Le Club Accorhotels
Finaliści: Starwood Preffered Guest, Best 
Western Rewards
Najlepsza marka hoteli spa w Polsce
Zwycięzca: Dr Irena Eris Spa Hotels
Najlepszy hotel spa w Polsce
Zwycięzca: Głęboczek Vine Resort & Spa
Finaliści: Dr Irena Eris Hotel Krynica Zdrój, 
Dr Irena Eris Hotel Spa Wzgórza Dylewskie
Najlepszy lotniskowy hotel w Polsce
Zwycięzca: Courtyard by Marriott Warsaw 
Airport
Finaliści: Hampton by Hilton Gdańsk 
Airport, Sound Garden Hotel Airport 
Okęcie
Najlepszy lotniskowy hotel w Europie
Zwycięzca: Sofitel Airport Heathrow
Najlepszy Boutique hotel w Polsce
Zwycięzca: Le Regina Warsaw
Najlepszy hotel historyczny w Polsce
Zwycięzca: Hotel Krasicki (Lidzbark 
Warmiński)
Finaliści: Hotel Zamek Ryn, Hotel Polonia 
Palace (Warszawa)

Na uroczystej Gali w pięknych wnętrzach Villi Foksal w Warszawie wręczyliśmy nagrody Business Traveller 
Awards Poland 2015 – medale i statuetki.

Gregory Millon, General Manager Sofitel Grand Sopot,
Agnieszka Kalinowska, Brand PR, Events & Sponsoring Manager,
Orbis SA, i Sabina Niewęgłowska, Brand Manager, Orbis SA
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Przemysław Przybylski, rzecznik 
lotniska im. Chopina w Warszawie

Dariusz Kuś, prezes Zarządu Portu 
Lotniczego Wrocław SA

Heiko Haffer-Bukovac, Senior 
Manager Sales and Customer 
Relations FRAPORT AG

Wojciech Borys, Commercial 
Manager Poland, Turkish Airlines

Krzysztof Moczulski, dyrektor 
ds. rozwoju produktu, LOT 

Maciej Pyrka, Country Manager, 
Emirates

Mohamed Rafi Mar, 
General Manager na Niemcy, 
Austrię, Europę Wschodnią 
i Centralną, Singapore Airlines, 
i Barbara Grabowska, Singapore 
Airlines Polska

Frank Wagner, dyrektor generalny 
Lufthansy w Polsce 

Chloé Marchand,
dyrektor generalna Air France 
i KLM na PolskęFo
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WYPOŻYCZALNIE 
SAMOCHODÓW, 
SAMOCHODY,  
ELEKTRONIKA UŻYTKOWA
Najlepsza wypożyczalnia samochodów 
w Polsce
Zwycięzca: Avis
Finaliści: Hertz, Europcar
Najlepsza wypożyczalnia samochodów 
w Europie
Zwycięzca: Hertz
Finaliści: Avis, Europcar 
Najlepsza wypożyczalnia samochodów 
na świecie
Zwycięzca: Hertz
Finaliści: Avis, Europcar
Najlepszy samochód flotowy
Zwycięzca: Toyota Avensis
Finaliści: Ford Mondeo, Škoda Octavia
Najlepszy samochód dla kadry 
wysokiego szczebla
Zwycięzca: Škoda Superb
Finaliści: Audi A8, BMW7 Series
Najlepsza karta w podróży biznesowej
Zwycięzca: mBank Miles & More Premium
Finaliści: Diners Club Miles & More LOT, 
CITIBANK Premiermiles
Najlepszy smartfon dla biznesu
Zwycięzca: Samsung
Finaliści: HTC, Blackberry
Najlepszy laptop dla biznesu
Zwycięzca: DELL
Finaliści: Lenovo, Samsung
Najlepsza marka toreb podróżnych
Zwycięzca: Wittchen
Finaliści: Samsonite, Cholewiński
Najlepsza marka ubraniowa dla 
biznesu
Zwycięzca: Vistula
Finaliści: Hugo Boss, Bytom
Najlepszy wakacyjny tour operator  
dla biznesu
Zwycięzca: Neckermann
Finaliści: TUI, Rainbow Tours

Ada Rusowicz-Fischer, Cluster 
Director of Sales & Marketing, 
Radisson Blu Warsaw

Magdalena Gniadek, kierownik 
Działu Programów 
Lojalnościowych, LOT

Joanna Świerkosz, 
dyrektor marketingu, Accor Hotels

Agnieszka Róg-Skrzyniarz, Regional 
Director of Communications, 
East & Central Europe, Director  
of Communications & Marketing 
Poland

Łukasz Gruchalski, 
Account Manager, Qatar Airways

Anna Pikuła, kierownik ds. marketingu, PR i relacji zewnętrznych, Dr Irena Eris; Marzena Mróz, 
redaktor naczelna „Business Travellera”, oraz Katarzyna Szymkiewicz, konsultant PR Hoteli SPA Dr Irena Eris

Katarzyna Okraszewska, Sales Manager, 
Motorent sp. z o.o./ Hertz

Piotr Płochocki, Głęboczek  
Vine Resort & Spa, Grupa MPM Hotele SPA

Anna Pikuła, kierownik 
ds. marketingu, PR i relacji
zewnętrznych, Dr Irena Eris

Aneta Stępkowska, dyrektor generalna 
Courtyard by Mariott, Warsaw Airport

Dagmara Królikowska, menedżer 
Wydziału Kart Kredytowych, mBank

Mocny team Qatar Airways: Łukasz Gruchalski, Account Manager; Ewelina  
Kwiatkowska, Marketing Executive; Grzegorz Karolewski, dyrektor handlowy
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Monika Borowska, 
specjalista ds. marketingu, Avis

Miło nam było gościć szefów linii lotniczych, hoteli, lotnisk – z Polski i ze świata, a także przedstawicieli firm samochodowych, wypożyczalni aut, reprezentantów sektora 
bankowego oraz marek sprzętów elektronicznych dla biznesu. 

Emilia Osewska-Mądry, 
Board of Airline Representatives  
in Poland, w imieniu NorwegianFo
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Silna reprezentacja wygranych i finalistów z grupy Orbis SA – Accor

Mariusz Pawliczak, dyrektor generalny, 
Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński

Arkadiusz Wójcik, 
dyrektor Departamentu Sprzedaży 
dla Operatorów, Samsung

Robert Zajdler, regionalny kierownik 
ds. kluczowych klientów, Škoda,  
Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

Anna Lipiec, Sales Executive,  
Hotel Le Regina Warsaw

Artur Borowski, Regional Sales  
Director, Dell

Aleksandra Defitowska, 
dyrektor sprzedaży B2B, Wittchen

Justyna Kościuk, PR Manager, 
Vistula Group

Nasza Gala nie odbyłaby się bez zna-
komitych partnerów. Restauracja 
Villa Foksal to miejsce wyjątko-
we – jej pomieszczenia, zarówno 

restauracja, jak i zadaszony ogród, to idealne 
miejsce na imprezy dużej rangi. Tym bardziej 
że tutejszy szef kuchni to prawdziwy mistrz 
zimnych przekąsek i  ciepłych, wielodanio-
wych lunchy. Nasi goście mieli okazję przeko-
nać się, jak wygodne są meble marki Miloo, 
które można kupić w salonach HOUSE&more 
na terenie całej Polski. Trzeba też wspomnieć 
o wygodzie nowych BMW serii 7 i BMW Serii 
6 Gran Coupé – dwa takie modele nasi goście 
mogli podziwiać w ogrodzie.

Swój znamienity udział miała sieć sklepów 
Aelia Duty Free i Le Connaisseur. Oba, zloka-
lizowane na Lotnisku Chopina, należą do fir-
my Lagardere Duty Free – wiodącego opera-
tora sieci sklepów wolnocłowych na polskim 
rynku. Dzięki nim nasi goście zostali obda-
rowani zestawami luksusowych kosmetyków. 
Mogli także skorzystać z porady specjalistów 
i spróbować najlepszych whisky. Z kolei wina 
ze swojej bogatej kolekcji oferował znany i ce-
niony dystrybutor Wine4You.

Nagrodzeni chwalili kawę zaparzaną  
w ekspresach prestiżowej firmy Siemens.

Miłośnicy najlepszych trunków mogli skosztować doskonałych odmian whisky z salonu 
Le Connaisseur.

Nowe modele BMW serii 7 oraz BMW serii 6 Gran Coupé 
idealnie pasowały do ogrodu Villi Foksal, znajdującej się 
w najatrakcyjniejszej części starej Warszawy.

Jasna i przestronna oranżeria, znajdująca się w Villi Foksal, to idealne miejsce na wydarzenia wysokiej rangi.  
Eleganckie meble i dodatki wyposażenia wnętrz, dostępne w sklepach HOUSE&more, sprzyjały biznesowym  
i towarzyskim konwersacjom.

Sieć Aelia przygotowała dla gości zestawy
doskonałych kosmetyków.

W przestronnym ogrodzie zimowym gościnnej Villi Foksal zgromadziło 
się ponad 130 osób.

Magdalena Plutecka-Dydoń, 
PR Manager/ rzecznik prasowy, 
Neckermann

Eleganckie przekąski i lunch serwowane w Villi Foksal smakowały 
naszym gościom, którzy przybyli na uroczystość z całego świata.Fo
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japońska – zupa miso, przystaw-
ka z  pieczonego turbota, omlet 
ze szpinakiem oraz potrawka 
z  kurczaka z  warzywami na 
gorąco, ryż i  pikantna sałatka. 
W stolicy Japonii wylądowaliśmy 
punktualnie o 9.20.

Klasa Biznes
Podróż w  Klasie Biznes to za-
wsze największa przyjemność. 
Tym bardziej w  dreamlinerze, 
w  którym wygodny, szeroki fo-
tel rozkłada się po naciśnięciu 
jednego przycisku do pozycji 
płaskiego łóżka. Można je na-
stępnie zasłać prześcieradłem, 
podłożyć pod głowę poduszkę, 
przykryć się bawełnianą koł-
drą – i  odpocząć po trudach 
tokijskich spotkań bizneso-
wych. Wcześniej jednak warto 
skosztować wyśmienitego na 
tej trasie jedzenia – szczególnie 
jego wersji japońskiej: grillowa-
nych przegrzebków na galaretce 
z yuzu, okonia morskiego na li-
ściu bambusowym i makaronu 
udon z  sosem soba. Pomiędzy 
posiłkami dostępne były owoce 
i  onigiri z  łososiem. Wszyscy 
pasażerowie Klasy Biznes otrzy-
mują kosmetyczki wyposażone 
w  miniprodukty Dr Irena Eris. 
Przed lądowaniem w  Warsza-
wie podano obiad: zupę miso, 
jajko ajitsuke z  yuba tori wasa-
bi, okonia nilowego ze słodkim 
ziemniakiem i  pikle. Oprócz 
wyboru win, dokonanego przez 
znanego sommeliera Wiesława 
Wysokińskiego, można było 
też skosztować szampana Ni-
colas Feuillatte Reserve. Warto 
dodać, że na każdym rejsie do 
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Dreamlinerem bezpo-
średnio z  Warszawy 
do Tokio! To już jest 
możliwe dzięki no-

wemu połączeniu LOT-u. Rejsy 
do stolicy Japonii są realizowa-
ne w  środy, piątki i  niedziele 
o godzinie 15.00 i  trwają 10 go-
dzin 15 minut. Podróż powrot-
na odbywa się w  poniedziałki, 
czwartki i  soboty, samolot star-
tuje z Tokio o 11.05, a lot trwa 11 
godzin 45 minut. 

Premium economy
Do Tokio leciałam w Klasie Pre-
mium Economy. Byłam cieka-
wa tego produktu, plasującego 
się pomiędzy droższą znacznie 
Klasą Biznes i  najtańszą – Kla-
są Ekonomiczną. Przydzielono 
mi miejsce 4C, a więc w pierw-
szym rzędzie kameralnej ka-
biny z  układem siedzeń 2x3x2. 
Polecam je, ponieważ w  pierw-
szym rzędzie można swobodnie 
wyprostować nogi – również 

w pozycji siedzącej. Pozytywnie 
zaskoczył mnie szeroki fotel, 
który – choć w pełni nie rozkła-
da się – można go odchylić o 20 
centymetrów, a  także wysunąć 
podnóżek. Jest wyposażony 
w  monitor ponad 10-calowy, 
chowany w  środkowym pod-
łokietniku. Obok znajdowały 
się trzy gniazdka: USB, do za-
silania przenośnych urządzeń 
elektronicznych i  do słuchawek 
z redukcją szumów. Tuż po osią-
gnięciu wysokości przelotowej 
stewardessy rozdały mokre chu-
steczki do wytarcia rąk i  rozpo-
częły serwis pokładowy. Można 
było wybrać menu europejskie 
lub japońskie. Spróbowałam 
spring rolls z paluszkami krabo-
wymi, łososia pieczonego w  so-
sie teriyaki, a na deser – ciastko 
z zielonej herbaty. Do tego wybór 
soków, herbat, a  także alkoholi, 
wśród których znalazło się wino 
białe Arnaldo Caprai Poggio 
Belvedere Grechetto z  Włoch,  

czerwone Camino Romano Do-
mino Ribera del Duero z  Hisz-
panii oraz japońskie Choya 
Superior. Długi czas lotu spędzi-
łam na czytaniu, a także spraw-
dzeniu systemu rozrywki pokła-
dowej, z której przede wszystkim 
zainteresowały mnie kanały mu-
zyczne. Podróż nie była męczą-
ca, a  to pewnie z  powodu wyż-
szej niż w  innych samolotach 
kabiny, a także większych okien 
– dzięki czemu horyzont wciąż 
pozostaje na poziomie wzroku. 
W  oknach nie ma plastikowych 
zasłonek, szyby są przyciemnia-
ne elektronicznie w  20 sekund 
przy pomocy przycisku, który 
może regulować zarówno pasa-
żer, jak i  załoga. Dwie godziny 
przed lądowaniem na lotnisku 
Narita, oddalonym od centrum 
Tokio o 70 kilometrów, personel 
podał śniadanie. Znów do wybo-
ru – talerz wędlin i serów, jogurt, 
quiche z  kurczakiem, sałatka z 
owoców bądź egzotyczna wersja 

Dreamlinerem Do Tokio

Podróż w Klasie Biznes 
to zawsze największa 

przyjemność. 
Tym bardziej 

w dreamlinerze, 
w którym wygodny, 

szeroki fotel 
rozkłada się 

po naciśnięciu 
jednego przycisku 

do pozycji płaskiego 
łóżka. 

i  z  Tokio przynajmniej dwie 
osoby z personelu pokładowego 
mówią w języku japońskim.

Wrażenia
Boeing 787 Dreamliner to sa-
molot bardzo nowoczesny, ofe-
rujący wysoki standard podró-
ży. Start i  lądowanie są niemal 
nieodczuwalne, bezgłośne. Lot 
na jego pokładzie nie męczy, 
a  wręcz przeciwnie – ożywia. 
Może jest to zasługa ciśnienia, 
które jest utrzymywane dla  

wysokości 1800 metrów. 
Zmniejsza to efekt choroby wy-
sokościowej, zawrotów głowy, 
a  w  połączeniu z  większą ilo-
ścią tlenu, wyższą wilgotnością 
i lepszą filtracją powietrza spra-
wia, że dzień lub noc podróży 
dreamlinerem to czas zyskany, 
a nie stracony. Można to docenić 
zwłaszcza na trasach dalekiego 
zasięgu, takich jak bezpośred-
nie połączenia LOT-u do Tokio, 
Pekinu czy Nowego Jorku.

Marzena Mróz

Tried & Tested

KontaKt
www.lot.com

cena
od 5656 zł  
w Klasie Premium Economy

LOT Premium Economy/ Biznes WarszaWa – TOkiO – WarszaWa



Tried & Tested

Hotel Grace Panama
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Hotel panama
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Pięciogwiazdkowy bu-
tikowy Grace Panama 
jest pierwszym obiek-
tem sieci Grace Hotels 

w  Ameryce Środkowej. Zajmu-
je parter i  sześć górnych pięter 
nowo wybudowanego wieżowca 
Twist Tower, który mieści się 
w  mieszkalno-handlowej dziel-
nicy Obarrio, słynącej ze skle-
pów renomowanych marek i wy-
śmienitych restauracji. Grace 
Panama oferuje 58 pokoi gościn-
nych, a  także jeden luksusowy 
apartament. Na parterze budyn-
ku mieści się wyśmienita restau-
racja z  barem, a  na 12. piętrze 
centrum biznesowe z  czterema 
salami konferencyjnymi, salą 
balową oraz centrum odnowy 
biologicznej z basenem i jacuzzi. 

pokoje
● pokoje City View king 
51 pokoi City View King jest do-
stępnych na wszystkich pięciu 
poziomach hotelu, między pię-
trami 13.-17. wieżowca Twist To-
wer. Z  wszystkich rozciąga się 
wspaniały widok na miasto i tęt-
niącą życiem dzielnicę Obarrio. 
Powierzchnia pokoi wynosi 
od 37 do 42 mkw., a w każdym 
z  nich znajdują się łóżka typu 
king size z  wygodnymi mate-
racami, kołdrami z gęsiego pu-
chu i poduszkami, które można 
wybrać z hotelowego menu. Jest 
tu również 40-calowy telewizor 
LCD, bogato zaopatrzony mi-
nibar, włoski ekspres do kawy, 
pełnowymiarowe lustro, że-
lazko i  deska do prasowania, 

jonizująca suszarka do włosów 
oraz sejf. Nie zapomniano także 
o bezprzewodowym Internecie.
● pokoje executive king
Dwa pokoje Executive King 
mieszczą się na 16. i 17. piętrze 
wieżowca i wyróżniają się mie-
szanką nowoczesności i  trady-
cji. Oprócz wszystkich udogod-
nień oferowanych w  pokojach 
City View King znajdziemy tu 
także łazienkę z  dużą wanną, 
kabinę prysznicową z  desz-
czownicą oraz zestaw luksuso-
wych kosmetyków marki Salva-
tore Ferragamo.
● pokoje Grace panama
Głównymi zaletami pokoi 
Grace Panama, oprócz wszyst-
kich udogodnień oferowanych 
również w  pokojach City View 

King i  Executive King, jest ich 
powierzchnia – 60 mkw. Wię-
cej przestrzeni do wypoczynku 
i pracy cenią sobie zarówno oso-
by podróżujące w  interesach, 
jak i turyści.   
● Apartament Grace panama
Znajduje się na 17. piętrze ho-
telu i rozciąga się z niego spek-
takularny widok na centrum 
miasta. Na 84 mkw. urządzono 
dwa pokoje: przytulną sypialnię 
z  łóżkiem typu king size oraz 
obszerny pokój dzienny, w któ-
rym można organizować spo-
tkania. Oczywiście znajdziemy 
tu wszystkie udogodnienia 
oferowane w  innych pokojach, 
a także większą, wyłożoną mar-
murem łazienkę z  przestronną 
wanną, prysznicem bez brodzi-
ka i bogatym zestawem kosme-
tyków Salvatore Ferragamo.  

restAurACje
● restauracja 54 east
Ta elegancko urządzona bras-
serie jest czynna przez cały 
dzień. Szef kuchni czerpie in-
spiracje z  epikurejskiej kuchni 
śródziemnomorskiej i  korzysta 
jedynie ze świeżych, lekkich 
składników. Posiłki można spo-
żywać także na obszernym tara-
sie restauracji. 
● 54 east Bar
Jeśli po długim pracowitym 
dniu marzy nam się chwila od-
prężenia – wystarczy zajrzeć do 
hotelowego 54 East Bar. Znaj-
dziemy tu bogaty wybór alko-
holi zarówno krajowych, jak 

Pięciogwiazdkowy 
butikowy Grace Panama 

zajmuje parter 
i sześć górnych pięter 
nowo wybudowanego 

wieżowca Twist Tower, 
który mieści się 
w mieszkalno-

-handlowej  
dzielnicy Obarrio.

koNtAkt
Hotel Grace Panama
Twist Tower
Calle 54 Este y Samuel Lewis
Obario
Panama City, Panama
www.gracehotels.com/panama

CeNA
od 136 dolarów

i zagranicznych, a także bogatą 
listę win pochodzących z  win-
nic rejonu Morza Śródziemnego 
oraz Nowego Świata. Wielbiciele 
fantazyjnych drinków również 
znajdą tu coś dla siebie. Barma-
ni z ogromną wprawą przygoto-
wują zarówno klasyczne koktaj-
le, jak i  oryginalne mieszanki, 
których nie znajdziemy w  żad-
nym inny miejscu. 

Coś dlA CiAłA 
W  hotelu znajduje się również 
siłownia z  najnowocześniej-
szym sprzętem, gabinet masa-
żu, odprężające jacuzzi na świe-
żym powietrzu, a  także basen, 
z którego roztacza się widok na 
centrum miasta. Szczególnym 
powodzeniem wśród gości cie-
szą się relaksujące masaże.

ZApleCZe koNfereNCyjNe
Dzięki położeniu w samym cen-
trum stolicy hotel Grace Panama 
jest także idealnym miejscem 
do organizacji różnorodnych 
imprez – od małych uroczysto-
ści po duże spotkania firmowe. 
Największą salą w  obiekcie jest 
Meet@12, która może pomie-
ścić do 80 osób. Hotel posiada 
również kilka mniejszych, a za-
razem bardziej przytulnych sal 
dla 4-12 osób. W  każdej z  nich 
znajduje się najnowocześniejszy 
sprzęt, w  tym 55-calowe ekrany 
LCD, markowe nagłośnienie 
oraz bezprzewodowy dostęp do 
Internetu.

oCeNA
Idealna propozycja na wakacje, 
podróż służbową, a  także kon-
ferencję. Goście z Europy mogą 
oglądać Panamę z okien hotelu 
– odpoczywając jednocześnie 
w  luksusowych warunkach po 
długim locie. Bardzo dobry bu-
tikowy hotel położony w samym 
centrum południowoamery-
kańskiej stolicy.

Rafał Sobiech
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Położony w maleńkiej za-
toce na Lazurowym Wy-
brzeżu pięciogwiazd-
kowy Cap d’Antibes 

Beach Hotel Relais & Chateaux 
to najlepszy adres na wakacje lub 
weekend na południu Francji. 
Ustronny, stylowy, udekorowany 
dziełami sztuki, z widokiem na 
morze – spełnia wszystkie ocze-
kiwania przybywających tu z ca-
łego świata gości.

Położenie
Spokojne Antibes jest oddalo-
ne od lotniska w Nicei zaledwie 
o  pół godziny jazdy samocho-
dem. Cap d’Antibes Beach Hotel 

jest położony tuż nad brzegiem 
morza, pomiędzy portem Gal-
lice oraz portem des Croutons 
i ma dostęp do dwustumetrowej 
piaszczystej plaży. Goście mogą 
się również opalać na wygodnych  
łóżkach we własnych ogródkach 
lub na tarasach. Z  okien więk-
szości pokoi i  suit roztacza się 
widok na błękit morza i  nieba, 
pobliskie wyspy oraz góry. Do 
centrum Antibes można wybrać 
się spacerem. Samochód tu nie 
jest konieczny.

Pokoje i suity
Hotel jest niewielki, co szcze-
gólnie cenią sobie stali bywalcy. 

Znajduje się w  nim 27 pokoi 
i  suit. 10 pokoi ma status pre-
vilege (40 mkw.), 12 – to pokoje 
deluxe, a  pozostałe 5 to luksu-
sowo wyposażone suity, z  któ-
rych każda ma powierzchnię 55 
mkw. Ja mieszkałam w  suicie 
101 na parterze. Składała się na 
nią duża sypialnia połączona 
z  częścią dzienną, przedpokój 
z  ogromną garderobą, a  także 
łazienka i  prywatny ogródek, 
w  którym znajdowało się duże 
łóżko z poduszkami, a także sto-
lik i  dwa fotele. Wspaniała ob-
sługa hotelowa z przyjemnością 
przynosiła śniadanie i  serwo-
wała je w ogródku. Można było 

wybrać wersję śniadania euro-
pejskiego – z bagietką, świeżym 
masłem, wyborem dżemów, 
jogurtów i soków lub wersję die-
tetyczną – również pyszną i ob-
fitą. Całą jedną ścianę suity sta-
nowiły przeszklone rozsuwane 
drzwi, przez które można było 
wyjść prosto na zieloną trawę. 
Na ścianie znajdowała się ol-
brzymia rozgwiazda w  kolorze 
turkusowym. Przy oknie stało 
biurko z  wsuwanymi pod nie 
krzesłami, dzięki czemu mebel 
ten nie zajmował wiele miejsca. 
W  pokoju znajdował się też te-
lewizor, choć trzeba przyznać, 
że nie było czasu, aby z  niego 
korzystać. W  łazience, a  wła-
ściwie pokoju łazienkowym, 
znajdowała się zarówno wanna, 
jak i  deszczownica zmieniają-
ca – dzięki oświetleniu – kolor 
wody. Bardzo wygodnym roz-
wiązaniem były dwie umywalki, 
a  także duża liczba ręczników 

w  różnych rozmiarach. Szcze-
gólnie urzekł mnie prywatny 
ogródek, który miałam tylko do 
swojej dyspozycji. Rosły w nim 
śródziemnomorskie rośliny 
i przylatywały ptaki. Miłym ar-
tystycznym wspomnieniem są 
również znajdujące się w pokoju 
designerskie lampy, rzucające 
wieczorem na ścianach intrygu-
jące cienie.

RestauRacje
W  hotelu są dwie restauracje. 
Usytuowana tuż przy plaży Le 
Cap oferuje pyszne proste da-
nia, których podstawą są owoce 
morza. Można tu zjeść świe-
żą, złowioną tego samego dnia 
rybę, siedząc przy drewnianym 
stole i  przyglądając się jachtom 
żeglującym po turkusowym mo-
rzu. Wyrafinowana, znajdująca 
się we wnętrzu hotelu restaura-
cja Les Pecheurs może się po-
szczycić gwiazdką Michelina.  

Serwowane w niej dania nawią-
zują do tradycji śródziemno-
morskiej, są dość wyrafinowane 
i  potrafią zaskoczyć niejednego 
smakosza. Króluje w  niej szef 
Nicolas Navarro – mistrz z  du-
żym doświadczeniem i  wiedzą. 
Na uwagę zasługuje również wy-
strój wnętrza restauracji, utrzy-
many w  nowoczesnym stylu, 
zaprojektowany przez Sybille de 
Margerie. Stolik warto rezerwo-
wać z pewnym wyprzedzeniem.

sztuka
Idealne miejsce dla osób, które 
uwielbiają przebywać w  oto-
czeniu pięknych przedmiotów, 
a  wręcz dla koneserów sztuki. 
Cap d’Antibes Beach Hotel Re-
lais & Chateaux zaprasza go-
ści do odkrycia dzieł artystów 
współczesnych, którzy prezen-
tują swoje prace w tym wyjątko-
wym otoczeniu, lub do zapozna-
nia się z nimi na nowo. Jednym kontakt

Cap d’Antibes Beach Hotel  
Relais & Chateaux
10, Boulevard Maréchal Juin
06160 Cap d’Antibes
tel.: +33(0)4 92931330
www.ca-beachhotel.com

cena
Od 390 euro za pokój deluxe  
ze śniadaniem

Idealne miejsce 
dla osób, które 

uwielbiają przebywać 
w otoczeniu  

pięknych 
przedmiotów, 

a wręcz dla 
koneserów sztuki
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z  nich jest Sylvain Subervie, 
który opuścił Madagaskar po 20 
spędzonych na wyspie latach, 
a poszukując dla siebie nowego 
domu, zatrzymał się w właśnie 
w  Antibes. Można podziwiać 
jego słynne drewniane ryby 
i dwóch żelaznych wojowników 
z tarczami, którzy są częścią no-
woczesnej scenerii hotelu Cap 
d’Antibes Beach już od ponad 
trzech lat.

Antoine Pierini, artysta 
szklarz z Biot i autor dzieł, któ-
re od 2010 roku można podzi-
wiać na tarasie restauracji Le 
Pecheurs, prezentuje swoje naj-
nowsze prace, przedstawiające 
ryby, żaglowce, budynki oraz 
zaćmienie słońca. Pierini jest 
także autorem monumentalnej 
instalacji, której tematem prze-
wodnim jest spokój i  egzotyka. 
Całość zaprojektowano z  nie-
zwykłą delikatnością i elegancją.

Od niedawna w  ponadczaso-
wej i urzekającej scenerii hotelu 
można również podziwiać dzie-
ła Yanna Masseyefa – artysty, 
który szczególnym uwielbie-
niem darzy rzeźby wykonane 
z ceramiki. 

W  nowym sezonie w  Cap 
d’Antibes Beach Hotel moż-
na także będzie oglądać dzieła 
Davida Owena, który jest pio-
nierem w dziedzinie malarstwa 
molekularnego. 

ocena
Od stycznia 2010 roku Cap 
d’Antibes Beach Hotel należy 
do prestiżowego grona obiektów 
wyróżnionych tytułem Relais & 
Chateaux. Świetny hotel dla ko-
neserów, amatorów Lazurowe-
go Wybrzeża i  wszystkiego, co 
może nam ono zaoferować. Luk-
susowe, nowoczesne miejsce, 
w  którym jednocześnie panuje 
umiar i  atmosfera określana 
jako zen. Motto Cap d’Antibes 
Beach Hotel, które brzmi: „Mi-
nimalizm dla maksymalistów”, 
jest doskonale w  tym miejscu 
realizowane. Najwyższa jakość, 
modne, a  jednocześnie ustron-
ne miejsce. Polecam!

Marzena Mróz fo
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Od stycznia 2010 roku Cap d’Antibes Beach Hotel należy do prestiżowego  
grona obiektów wyróżnionych tytułem Relais & Chateaux.  

Świetny hotel dla koneserów, amatorów Lazurowego Wybrzeża. 
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Hilton Millenium 
znajduje się w sercu 
finansowego cen-
trum Nowego Jor-

ku, tuż obok słynnej Wall Street 
i siedzib najważniejszych insty-
tucji finansowych. Jest to jedyny 
hotel na dolnym Manhattanie 
oferujący gościom możliwość 
korzystania z krytego basenu.

Nazwa Hilton Millenium ce-
lowo została zapisana z użyciem 
tylko jednej litery „n”, dzięki 
czemu hotel jeszcze bardziej się 
wyróżnia. 55-piętrowy budynek 
oferuje w  sumie 471 pokoi i  98 
suit. Lokalizacja Hilton Mil-
lenium to ogromny atut – tuż 
obok przebiegają trzy linie me-
tra, a niedługi spacer dzieli go-
ści od przystani promów kursu-
jących do Statuy Wolności oraz 
do New Jersey. Kilkaset metrów 
od hotelu znajduje się Wall 
Street, siedziba banków, w  tym 
Federalnego Banku Rezerwy, 
mieszczącego się w  jednym 
z  najbardziej charakterystycz-
nych nowojorskich budynków.

ATRAKCJE
Tuż przed hotelem znajduje 
się muzeum poświęcone za-
machom z  11 września oraz 
One World Trade Center, jeden 

z czterech nowojorskich wieżow-
ców, stanowiących część nowego 
kompleksu powstającego w miej-
scu zniszczonych przez terro-
rystów wież WTC. Sam hotel 
został uszkodzony w zamachach 
w roku 2001 i po remoncie oraz 
całkowitej renowacji otwarto go 
ponownie w 2003 roku. 

W pobliżu hotelu znajduje się 
wiele restauracji oraz sklepów, 
a  także duże centrum handlo-
we. Dzięki położeniu na dolnym 
Manhattanie goście unikają 
zgiełku i  tłoku, a  jednocześnie 
w krótkim czasie mogą dotrzeć 
do większości atrakcji miasta. 
Słynna Greenwich Village znaj-
duje się jedynie 2 kilometry od 
hotelu, a w maksymalnie kilka-
naście minut metrem można 
dostać się do praktycznie każde-
go miejsca na Manhattanie.

WNĘTRZA
Wnętrza oraz pokoje urządzo-
ne są nowocześnie, nawiązują 
charakterem do biznesowego 
stylu hotelu. Do dyspozycji go-
ści są duże wygodne łóżka oraz 
puchowe poduszki o  różnej 
twardości. W pełni przeszklone 
okna dają fantastyczny widok na 
panoramę dolnego Manhattanu. 
Wspaniałe widoki goście podzi-

wiać mogą także z krytego base-
nu znajdującego się na trzecim 
piętrze. Hotel oferuje dostęp do 
centrum biznesowego czynne-
go całą dobę, do wynajęcia jest 
również sala konferencyjna, 
idealna na nieduże spotkania. 
Osoby dbające o kondycję mają 
do dyspozycji centrum fitness.

REsTAuRACJE
Znajdująca się na trzecim pię-
trze restauracja Church & Dey 
oferuje regionalne dania kuch-
ni amerykańskiej, a  bar Liquid 
Assets, zlokalizowany w  holu, 
oferuje koktajle. Hotel serwuje 
śniadania w stylu europejskim, 
a  także lunche w  formie bufe-
tu i  à  la carte. Świeże składni-
ki odzwierciedlają regionalny 
charakter kuchni. Specjalizacją 
Church & Dey są owoce morza.

WRAŻENIA
Nowojorski Hilton Millenium to 
świetnie położony hotel, idealny 
dla biznesmenów, ale również 
dla rodzin z dziećmi. Przestron-
ne, świetnie urządzone wnę-
trza, kryty basen oraz niepowta-
rzalne widoki zapewniają pobyt 
w  prawdziwie komfortowych 
warunkach.

Anna Drozdowska

KoNTAKT
The Millenium Hilton Nowy Jork
55 Church St. 
New York, NY 10007 
Stany Zjednoczone
+1 212-693-2001
www.hilton.com
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Hotel WestHouse 
New York dzia-
ła w  myśl zasady: 
„House away from 

home”. Urządzony w  stylu no-
wojorskiej rezydencji, łączy do-
mowe ciepło z luksusem dostęp-
nym w najlepszych hotelach.

WestHouse Hotel New York, 
należący do sieci Small Luxury 
Hotels of the World, to stylowy 
butikowy hotel, oferujący 172 
pokoje, w tym 16 suit, urządzo-
ny w tradycyjnym nowojorskim 
stylu z  akcentami art déco. Za 
projekt odpowiada słynna firma 
Jeffrey Beers International.

ATRAKCJE
Hotel WestHouse położony jest 
w samym centrum Manhattanu, 
kilka kroków od najlepszych in-
stytucji kulturalnych metropolii 
– Carnegie Hall czy Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej MoMA. 
Niedługi spacer dzieli gości od 
słynnej Piątej Alei czy Central 
Parku. W  pobliżu znajdują się 
również teatry na Broadway 
oraz Times Square – wszystko, 
co najlepsze w  Nowym Jorku, 
jest na wyciągnięcie ręki.

Tuż obok hotelu znajduje się 
słynny Absolute Bagels, serwu-
jący jedne z  najlepszych bajgli 

w mieście. Od rana przed loka-
lem ustawiają się kolejki, jed-
nak warto chwilę poczekać, by 
cieszyć się smakiem fantastycz-
nych nowojorskich wypieków. 

WNĘTRZA
Pokoje, utrzymane w  jasnej 
tonacji, zawierają elementy 
kojarzące się z  epoką art déco 
i fantastycznie współgrają z no-
wojorskim widokiem za oknem. 
Warto wybrać jeden z  pokoi 
z oknami wychodzącymi na Ti-
mes Square – plac wygląda zja-
wiskowo zarówno w  dzień, jak 
i w nocy, kiedy fasady budynków 
rozświetlają ogromne neony 
i tablice świetlne.

Za dodatkową opłatą 35 dola-
rów za noc goście otrzymują wy-
jątkowy pakiet usług – śniadanie 
w  europejskim stylu, popołu-
dniową herbatę, a  wieczorem 
przekąski i  napoje alkoholowe 
i  bezalkoholowe, w  tym bogatą 
ofertę kaw przygotowywanych 
przez baristę. W  cenie zawarte 
jest również korzystanie z  cen-
trum biznesowego (czynne całą 
dobę), dostęp do bezprzewodo-
wej sieci Wi-Fi, popularne tytuły 
prasowe do wyboru, a także nie-
limitowane miejscowe rozmowy 
telefoniczne.

REsTAuRACJE
WestHouse oferuje dostęp do 
jedynej w swoim rodzaju strefy 
wypoczynkowo-barowej – The 
Terrace, znajdującej się na 23. 
piętrze hotelu. Jest to unika-
towe rozwiązanie, łączące ze 
sobą komfortowy wypoczynek 
na wygodnych fotelach i  kana-
pach z ofertą przekąsek, koktajli 
i  drinków. Wydzielona strefa 
dostępna jest jedynie dla gości 
hotelowych w  ramach opłaty 
pakietowej. Stoliki z parasolami 
znajdują się również na uro-
czym tarasie, na którym goście 
w pełni mogą chłonąć atmosfe-
rę metropolii. W The Terrace or-
ganizować można także prywat-
ne spotkania – w specjalnej sali 
umieszczono stylowy drewnia-
ny stół mieszczący osiem osób.

WRAŻENIA
WestHouse to butikowy hotel, 
który oferuje gościom luksuso-
wy pobyt w  niezobowiązującej 
nowojorskiej atmosferze. Fan-
tastyczne położenie w centrum 
Manhattanu oraz unikatowy 
pakiet usług powodują, że jest 
to idealna oferta zarówno dla 
biznesmenów, jak i dla turystów 
odwiedzających Nowy Jork. 

Anna Drozdowska

KoNTAKT
WestHouse Hotel Nowy Jork
201 W 55th St., New York
NY 10019 
Stany Zjednoczone
tel.: +1 212-707-4888
www.westhousehotelnewyork.com
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Świetlana 
przyszłoŚć 

Changi
Nasz brytyjski korespondent John Church 

przekonuje, że najnowsza rozbudowa singapurskiego 
lotniska Changi to dopiero początek wielkich zmian.
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Singapurczycy uwielbiają pla-
nować wszystko z  wyprzedze-

niem i nigdzie nie jest to bardziej oczywiste 
i widoczne niż w porcie lotniczym Changi 
(CAG), który jest wzorowym przykładem 
właściwej polityki długofalowego rozwoju.

Kiedy w 1975 roku zapadła decyzja o budo-
wie Changi, planiści włączyli w jego obszar 
dwie duże działki znajdujące się na rekul-
tywowanej ziemi. Przez ponad 30 lat leżały 
one odłogiem w oczekiwaniu na rozbudowę 
lotniska. Terminal 1 otworzył swoje podwo-
je w 1981 roku, 10 lat później uruchomiono 
T2, a T3 działa od 2008 roku. Kolejna rozbu-
dowa portu, któremu czytelnicy „Business 
Travellera” rokrocznie od 28 lat przyznają 
nagrodę dla najlepszego lotniska świata, ma 
wznieść go na zupełnie nowe wyżyny.

Coraz więCej pasów 
Changi dysponuje dwoma pasami startowy-
mi, a trzeci właśnie się buduje. W budowie 
jest także Terminal 4, który zostanie uru-
chomiony w 2017 roku, a w przyszłej deka-
dzie pojawi się piąty terminal.

Dyrektor generalny CAG Lee Seow Hiang 
mówi, że mimo wielu trudnych wyzwań, 
z  jakimi port zmierzył się w  latach 2014-
2015, udało się utrzymać  ruch pasażerski 
na poziomie 54 milionów. Obecna roczna 

przepustowość Changi to 66 milionów 
pasażerów. T4, który powstaje w  miejscu 
dawnego terminalu obsługującego tanie li-
nie lotnicze, zwiększy tę liczbę o kolejne 16 
milionów. Będzie on także w pełni przysto-
sowany do nowego systemu odprawy pasa-
żerskiej zwanego FAST.

Dodatkowo w  2018 roku ukończona zo-
stanie budowa kompleksu o nazwie Jewel, 
zaprojektowanego przez Moshe Safdiego 
(autora projektu kurortu Marina Bay Sands 
w  Singapurze). Jewel, ze swoją zapierają-
cą dech w  piersiach architekturą, ma stać 
się wizytówką lotniska, w  czym zapewne 
pomogą mu takie atrakcje, jak sztuczny 
deszcz oraz las tropikalny pod dachem.

Terminal 5 będzie mógł obsłużyć do 50 
milionów pasażerów rocznie, a  wszystkie 
obiekty oraz pasy startowe lotniska będą 
częścią zintegrowanego systemu z komplek-
sową obsługą pasażerów. Układ z trzema pa-
sami startowymi będzie gotowy na początku 
przyszłej dekady, a T5 kilka lat później.

– Najważniejszym wyzwaniem jest prze-
pustowość pasów startowych – mówi Ivan 
Tan, wiceprezes CAG. – Terminale mają 
zapas, by przyjąć większą liczbę pasażerów. 
Jednak w  przypadku pasów nieuchronnie 
zbliżamy się do momentu, w którym dwa już 
nam nie wystarczą – dodaje.

Obecnie trzeci pas startowy jest używany 
przez wojsko i trzeba go będzie przedłużyć,   
aby nadawał się do użytku przez maszyny 
pasażerskie. Najtrudniejszym zadaniem 
będzie połączenie przedłużonego pasa 
z resztą systemu, aby samoloty, które będą 
na nim lądowały – miały dostęp do wszyst-
kich terminali. – Dlatego konieczna jest bu-
dowa sieci dróg kołowania – wyjaśnia Tan.

Sprawę komplikuje fakt, że Changi Coast 
Road, czyli droga wiodąca na lotnisko, prze-
biega przez teren rozbudowy portu, oddzie-
lając terminale 1, 2, 3 i  4 od Changi East. 
Dlatego po rekultywacji terenu Coast Road 
będzie musiała zostać przebudowana.

Terminal 4
Bieżąca rozbudowa Changi zaczęła się od 
wzniesienia Terminalu 4 o powierzchni 195 
tysięcy mkw., w którym trwają obecnie pra-
ce wykończeniowe. Po jego otwarciu swoje 
stanowiska będą miały tu linie Korean Air, 
Vietnam Airlines, Air Asia Berhad, Indo-
nesia Air Asia, a  także Thai Air Asia oraz 
Cathay Pacific, która będzie posiadała także 
swój własny, wygodny salonik.

Trwają negocjacje z  innymi przewoź-
nikami i  władze lotniska są przekonane, 
że do czasu otwarcia T4 liczba obecnych 
w nim linii jeszcze się zwiększy. Wynajęto 
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już także większość dostępnej powierzchni 
handlowej, która zajmuje 17 tysięcy mkw. 
terminalu.

Tan Hanjie z  działu zarządzającego no-
wym obiektem przekonuje, że jego układ 
jest dość prosty. Na górnym poziomie mie-
ści się strefa odlotów, a  na niższym hala 
przylotów, podobnie jak wygląda to w T1, T2 
i T3. W hali odlotów znajdzie się 17 stano-
wisk odprawy pasażerskiej. Dostępne będą 
także samoobsługowe stanowiska o nazwie 
FAST, dzięki którym pasażerowie będą mo-
gli samodzielnie się odprawić, nadać bagaż, 
dopełnić procedur imigracyjnych i wejść na 
pokład. System ten jest stopniowo wdrażany 
również w pozostałych częściach lotniska.

W  przeciwieństwie do innych terminali 
na Changi system FAST w T4 będzie posia-
dał specjalne strefy kontroli bezpieczeństwa 
i odprawy imigracyjnej, w których zastoso-
wano technologie biometrii oraz rozpozna-
wania twarzy. Podczas odprawy pasażera 
system zrobi mu zdjęcie, które zostanie na-
stępnie porównane z fotografią w jego pasz-
porcie. Przy bramce zdjęcie zostanie użyte 
ponownie w celu rozpoznania twarzy osoby, 
która zamierza wejść na pokład. 

W T4 znajdzie się 17 miejsc postojowych 
dla mniejszych samolotów, a  także cztery 
większe miejsca, głównie dla Cathay Paci-
fic. Terminal posiadać będzie dziewięć zato-
czek dla autobusów dowożących pasażerów 
do kolejnych 17 miejsc postojowych mniej-
szych samolotów i  dziewięciu stanowisk 

Na Changi system FAST w T4 będzie posiadał specjalne strefy kontroli bezpieczeństwa i odprawy 
imigracyjnej, w których zastosowano technologie biometrii oraz rozpoznawania twarzy. 
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Pasażerowie klas premium będą mieli do dyspozycji 2 tysiące mkw. powierzchni przeznaczonej  
na saloniki linii lotniczych w strefie tranzytowej, która mieści się na antresoli.

szerokokadłubowców, które będą znajdować 
się nieco dalej.

– Wprowadziliśmy tu koncepcję otwar-
tych bramek, aby pasażerowie nie musieli 
meldować się pod nimi dużo wcześniej. Dla 
pasażerów przylatujących jest to jeszcze wy-
godniejsze rozwiązanie. Mogą oni poruszać 
się tylko w jednym kierunku. Gromadzą się 
w strefie schodów ruchomych, przechodzą 
przez kontrolę imigracyjną, za którą znajdu-
je się obszar odbioru bagażu i hala powitań. 
Uruchomimy także poczekalnię dla osób 
oczekujących na transport autobusem do 
Terminalu 2 – wyjaśnia Hanjie.

Pasażerowie klas premium będą mieli do 
dyspozycji 2 tysiące mkw. powierzchni prze-
znaczonej na saloniki linii lotniczych w stre-
fie tranzytowej, która mieści się na antresoli. 
Oprócz saloniku Cathay Pacific znajdzie 
się tu miejsce na co najmniej dwa podobne 
obiekty należące do innych linii, a chętnych 
przewoźników ponoć nie brakuje.

Strefa operacyjna lotniska dysponuje po-
nad 15 tysiącami mkw. powierzchni han-
dlowej, w  której wkrótce znajdzie się 65 
sklepów i punktów gastronomicznych, nato-
miast strefa wolnocłowa zajmuje 2,5 tysiąca 
mkw. W planach jest także tzw. strefa tra-
dycji z lokalnymi sklepami i restauracjami. 
W  strefie ogólnodostępnej 5 tysięcy mkw. 
powierzchni zarezerwowano na punkty 
handlowo-usługowe, a w hali przylotów 1,1 
tysiąca mkw. zajmować będzie strefa bez-
cłowa.

kompleks jewel
– Chcemy stworzyć obiekt światowej klasy, 
który będzie kojarzony z Singapurem i roz-
poznawalny na całym świecie – mówi Phi-
lip Yim, dyrektor generalny Jewel Changi.

Jedną z głównych atrakcji kompleksu, któ-
rego nazwę („jewel” to po angielsku ‘klejnot’) 
odzwierciedla lśniąca fasetowana elewacja, 
będzie ogród o  powierzchni 22,3 tysiąca 
mkw., noszący nazwę Forest Valley. Ogród 
będzie posiadał ścieżki spacerowe, dostępne 
z pięter 1-5 obiektu. A  jeśli znudzi nam się 
zwiedzanie tutejszych terenów zielonych, 

Changi w liczbach
100 linii obecnych na lotnisku
320 obsługiwanych miast
6 800 przylotów i odlotów w tygodniu 
54 miliony pasażerów obsługiwanych w roku
2 pasy startowe plus 1 w budowie 
3 terminale plus 2 planowane
66 milionów obecna przepustowość
85 milionów przepustowość po  
uruchomieniu T4 i Jewel
50 milionów dodatkowa przepustowość 
dzięki T5
195 tys. mkw. powierzchnia T4
134 tys. mkw. powierzchnia kompleksu 
Jewel
1000 ha powierzchnia, na której powstanie 
Changi East
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zawsze będzie można pospacerować po skle-
pach. Wieczorem natomiast będą odbywać 
się tu pokazy światła i dźwięku.

Kompleks będzie posiadał aż 54 tysią-
ce mkw. powierzchni handlowej, a  także 
130-pokojowy hotel Yotel, który będzie 
można wynajmować na godziny. Całkowita 
powierzchnia obiektu wyniesie ponad 130 
tysięcy mkw., a  jego parking będzie mógł 
przyjąć do 2,5 tysiąca samochodów. Jewel 
położony jest między trzema istniejącymi 
już terminalami i  z  bezpośrednim dostę-
pem do T1. Z  terminalami T2 i T3 będzie 
skomunikowany za pomocą łączników.

– Obecnie pasażerowie nie mogą przecho-
dzić swobodnie między wszystkimi trzema 
terminalami – mówi Yim. – Możliwe jest je-
dynie przejście z T2 do T3 (i z powrotem), ale 
w przyszłości wszystkie trzy terminale będą 
ze sobą połączone, więc problem ten zniknie.

W  Jewel znajdą się także stanowiska 
wczesnej odprawy, dzięki czemu pasażero-
wie czekający na kolejny lot będą mieli dla 
siebie więcej wolnego czasu. – Ze względu 
na to, że Jewel mieści się tuż przy T1, zwięk-
szy on roczną przepustowość tego termina-
lu do 23 milionów pasażerów. Dzięki temu 

w  2018 roku przepustowość całego portu 
wzrośnie do 85 milionów pasażerów, co 
powinno zapewnić nam spokój do połowy 
przyszłej dekady – dodaje Yim.

Changi easT
Wszystko to jednak blednie w  porównaniu 
z projektem Changi East, w ramach którego 
port zyska piąty terminal i trzeci pas starto-
wy. Changi East powstanie na działce leżącej 
tuż przy części portu zwanej Changi West, 
w  której skład wchodzą pozostałe termina-
le oraz kompleks Jewel. Trzeci pas startowy 
istnieje już od dawna, ale wymaga przedłu-
żenia o  jedną trzecią, ponieważ do tej pory 
wykorzystywało go jedynie wojsko.

Choy wyjaśnia, że małe modułowe termi-
nale posiadają wiele zalet i dlatego Changi 
przez długi czas podążało tą drogą, głównie 
ze względu na wygodę pasażerów. – Coraz 
częściej zdarza się, że wielcy i dynamicznie 
rozwijający się przewoźnicy, tacy jak choćby 
Singapore Airlines (SIA), nie są w stanie po-
mieścić się w jednym terminalu – tłumaczy.

– SIA musi rozdzielać swoje połączenia 
między terminale T2 i  T3, co pod wzglę-
dem operacyjnym jest mało wygodne. Jest 

to szczególnie uciążliwe w przypadku, gdy 
chcemy odebrać z lotniska kogoś, kto przyla-
tuje tu Singapore Airlines, ponieważ dopie-
ro dwie godziny przed lądowaniem maszyny 
wiadomo, który terminal będzie obsługiwał 
to połączenie. Stwarza to więc wiele niepo-
trzebnych problemów – wyjaśnia Choy.

Właśnie z  tego względu władze Changi 
zdecydowały, że T5 będzie większy od po-
przednich terminali, a  jego przepustowość 
wyniesie do 50 milionów pasażerów. Dzięki 
temu duże linie lotnicze będą mogły wyko-
nywać swoje operacje pod jednym dachem.

– Priorytetem jest oddanie do użytku 
trzeciego pasa startowego, który zwiększy 
przepustowość całego portu. Mamy nadzie-
ję, że uda się to na początku przyszłej deka-
dy, być może już w 2022 roku – dodaje Choy.

Singapurskie lotnisko liczy więc na to, że 
dynamiczna rozbudowa pozwoli mu stop-
niowo zwiększać udziały w rynku. 

– Działamy z  wyprzedzeniem, aby być 
gotowi na zwiększone zapotrzebowanie  
transportu. Chcemy zapewnić sobie stabil-
ny wzrost w  kolejnej dekadzie. Nie chodzi 
o  utrzymanie status quo, ale o  ekspansję 
i podbój nowych rynków – konstatuje Choy. 

Wszystko to jednak blednie w porównaniu z projektem Changi East, w ramach którego  
port zyska piąty terminal i trzeci pas startowy. 
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Od 4 kwietnia 2016 
linia Austrian Airli-
nes uruchomi cało-
roczne połączenie do 

Szanghaju, obsługiwane przez 
samolot Boeing 777. W kwietniu 
rejsy na tej trasie będą wykony-
wane pięć razy w tygodniu, a od 
1 maja – codziennie. To druga po 
Pekinie chińska destynacja au-
striackiego przewoźnika. Całko-
wity czas przelotu z Wiednia do 
Szanghaju (8,5 tysiąca kilome-
trów) wyniesie około 10 godzin 
i 20 minut. Linia liczy na duże 
zainteresowanie podróżnych tą 
trasą, również ze względu na 
możliwości transferu, jakie ona 
oferuje. Przewoźnik szacuje, że 
blisko dwie trzecie pasażerów 
będzie przesiadać się w  Wied-
niu na kolejne loty, przede 
wszystkim do miast w  Europie 
Zachodniej i Wschodniej.

Obecnie każdego tygodnia 
Austrian Airlines wykonuje 26 
bezpośrednich lotów do azjatyc-
kich destynacji. Oprócz pięciu 
połączeń w  tygodniu do Peki-
nu przewoźnik oferuje także 
siedem lotów do Delhi na po-
kładzie maszyny Boeing 767, 
a  także codzienne połączenia 
do Bangkoku i Tokio obsługiwa-
ne przez model Boeing 777. Od 
27 października ubiegłego roku 
Austrian ma w siatce swoich po-
łączeń jeden lot tygodniowo do 
stolicy Sri Lanki – Colombo. 

– Szanghaj będzie idealnie 
uzupełniał naszą ofertę połą-
czeń do najważniejszych miast 
w Azji – twierdzi Andreas Otto, 
dyrektor handlowy w  Austrian 
Airlines. – Dzięki temu połącze-
niu możemy w widoczny sposób 
poszerzyć naszą siatkę lotów na 
trasach długodystansowych.

Szanghaj znajdował się już 
w  rozkładzie lotów Austrian 
Airlines w 2004 roku. Jednakże 
trzy lata później połączenie to 
zostało zlikwidowane w wyniku 
modernizacji floty długodystan-
sowej przewoźnika i  wycofania 
ze służby airbusów 330 oraz 
340. 

– Trasa do Szanghaju znów 
oferuje spory potencjał dzięki 
znacznej poprawie sytuacji na 
rynku i  wzrostowi zapotrzebo-
wania na takie połączenia – do-
daje Otto. 

Ceny biletów na loty z Wiednia 
do Szanghaju zaczynają się od  
2 223 PLN za przelot w obie stro-
ny łącznie z  podatkami i  opła-
tami. Rezerwacji można doko-
nywać na stronie austrian.com,  
i pod numerem telefonu:  
22 520 34 20 lub w  biurach po-
dróży.

Z AustriAn Airlines 
do sZAnghAju

Szanghaj będzie 
idealnie uzupełniał 

naszą ofertę
 połączeń do 

najważniejszych 
miast w Azji 

– twierdzi Andreas 
Otto, dyrektor 

handlowy 
w Austrian Airlines.

Loty na trasie Wiedeń – Szanghaj – Wiedeń od 4 kwietnia 2016

Trasa Numer lotu Dni lotów Wylot Przylot

Wiedeń – Szanghaj OS075 codziennie oprócz wtorku i soboty 13:20 5:40 następnego dnia

Szanghaj – Wiedeń OS076 codziennie oprócz środy i niedzieli 10:50 16:10

Loty na trasie Wiedeń – Szanghaj – Wiedeń od 1 maja 2016

Trasa Numer lotu Dni lotów Wylot Przylot

Wiedeń – Szanghaj OS075 codziennie 13:20 5:40 następnego dnia

Szanghaj – Wiedeń OS076 codziennie 10:50 16:10

Inni przewoźnicy należący do 
Grupy Lufthansa również ofe-
rują bezpośrednie połączenia 
z  Frankfurtu, Monachium, 
Wiednia i Zurychu do chińskiej 
metropolii. Od lata ubiegłego 
roku z  portu we Frankfurcie 
startują dwa samoloty dziennie 

obsługujące tę trasę. Od 1 maja 
2016 oferta połączeń do Szan-
ghaju wykonywanych przez li-
nie Grupy Lufthansa obejmie 
pięć lotów dziennie, czyli 35 
tygodniowo. Dzięki temu Szan-
ghaj będzie szóstą destynacją, 
do której będzie można polecieć  

bezpośrednio z wszystkich czte-
rech głównych lotnisk grupy. 
Połączenia oferowane przez Lu-
fthansę, SWISS i  Austrian Air-
lines realizowane są o  różnych 
porach dnia, aby zapewnić pa-
sażerom jak największy komfort 
w doborze czasu podróży.

Loty ze wszystkich czterech lotnisk przesiadkowych Grupy Lufthansa do Szanghaju od 1 maja 2016

Trasa Numer lotu Dni lotów Wylot Przylot

z Frankfurtu LH728  
LH732

codziennie
codziennie

17:10
22:05

9:55 następnego dnia
14:55 następnego dnia

z Monachium LH726 codziennie 22:15 15:10 następnego dnia

z Wiednia OS075 codziennie 13:20 5:40 następnego dnia

z Zurychu LX188 codziennie 13:05 7:05 następnego dnia

Trasa Numer lotu Dni lotów Wylot Przylot

do Frankfurtu LH729
LH733

codziennie
codziennie

13:15
23:35

19:10
5:20 następnego dnia

do Monachium LH727 codziennie 23:35 5:35 następnego dnia

do Wiednia OS076 codziennie 10:50 16:10

do Zurychu LX189 codziennie 9:30 15:50

Loty z Szanghaju do wszystkich czterech lotnisk przesiadkowych Grupy Lufthansa od 1 maja 2016
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Choć jest w eksploatacji 
od dawna – nadal za-
chwyca. Airbus 380 – 
dwupokładowy kolos, 

wyposażony w  cztery ogromne 
silniki Rolls Royce’a. Wsiadając 
na jego pokład, zawsze wydaje 
mi się, że lecę szybciej i  że sa-
molot ten jest mniej niż inne 
podatny na turbulencje. 

Może przelecieć bez między-
lądowania 15000 kilometrów, za-
biera w podróż ponad 500 osób, 
a  pod względem powierzchni 
jest większy od słynnego jum-
bo jeta aż o  50 procent. Osiąga 
wysokość przelotową na blisko  
13 kilometrach. Najbardziej nie-
samowite jest jednak to, że posia-
da dwa piętra na całej długości 
kadłuba. 

Linie lotnicze Singapore Air-
lines jako pierwsze włączyły 
w skład swojej floty model Air-
bus 380, nadal pozostając jedną 

z wiodących linii pod względem 
liczby posiadanych maszyn tego 
typu. Samolot ten obsługuje 
m.in. trasę Frankfurt – Singa-
pur.

Komfort w cenie
Już na lotnisku mamy okazję 
przekonać się, że lecąc na po-
kładzie Singapore Airlines, 
czeka nas inna niż do tej pory 
przygoda. A to za sprawą liczby 
miejsc w Klasie Pierwszej i Biz-
nes, która wynosi 98 i  stanowi 
25 procent pojemności samolo-
tu. Lecąc Klasą Biznes, widzimy 
zatem najdłuższą kolejkę uprzy-
wilejowanych pasażerów, co wy-
gląda trochę śmiesznie. 

Po sprawdzeniu karty pokła-
dowej wchodzimy do rękawa, 
który po chwili dzieli się na 
trzy inne. Zgodnie z  biletem, 
jaki posiadamy, każdy z  tych 
rękawów prowadzi nas do innej 

części samolotu. Dzięki kom-
binacji osobnych wejść kontakt 
pasażerów poszczególnych klas 
jest ograniczony do minimum, 
a  każdy zapewnia sobie taki 
komfort, za jaki zapłacił. 

Klasa Biznes zajmuje całe 
górne piętro samolotu. Klasa 
Pierwsza zlokalizowana jest na 
dolnym pokładzie z  przodu. Za 
nią jest klasa Premium Econo-
my, a  całą pozostałą przestrzeń 
wypełnia Klasa Ekonomiczna. 
Co ciekawe, kokpit umiejsco-
wiony jest pomiędzy pokładami. 
Natomiast z przodu i z tyłu ma-
szyny rozmieszczone są klatki 
schodowe. 

fotel jaKich mało
W Klasie Biznes Singapore Air-
lines oferuje układ siedzeń 1 
– 2 – 1. Jest to rozwiązanie, któ-
re daje pasażerom na górnym 
pokładzie dużo przestrzeni  

Najwyższa jakość 
podróży

Linie lotnicze 
Singapore Airlines

 jako pierwsze włączyły 
w skład swojej floty 
model Airbus 380, 

nadal pozostając jedną 
z wiodących linii 
pod względem

liczby posiadanych 
maszyn tego typu. 
Może przelecieć 

bez międzylądowania 
15000 kilometrów, 
zabiera w podróż 
ponad 500 osób.

osobistej. Szczególną uwagę 
zwraca szerokość foteli. Są one 
tak duże, że na jednym bez 
problemu zmieściłyby się dwie 
szczupłe osoby. Fotele pokryto 
dobrej jakości skórą w  dwóch 
kolorach. Co ciekawe, w Singa-
pore Airlines ich rozkładanie 
nie odbywa się automatycznie. 
Gdy chcemy się położyć, mu-
simy wstać i  pociągnąć górną 
część fotela. Rozkładamy go tak 
jak wersalkę. To bardzo proste, 
a  zarazem wygodne rozwiąza-
nie. Tak przygotowane łóżko 
jest już pościelone miękkim 
materiałem. Do dyspozycji 
mamy kołdrę i  dwie duże po-
duszki. Miejsce na nogi znaj-
duje się w  specjalnej wnęce 
pod ekranem z  boku. Śpimy 
więc w pozycji horyzontalnej po 
przekątnej łóżka. 

Rozrywki na pokładzie Singa-
pore Airlines nie brakuje. Spe-
cjalny monitor, który uniemoż-
liwia sąsiadom podglądanie 
tego, co akurat oglądamy, jest 
skonfigurowany z  systemem 
rozrywki pokładowej. Mamy 
dostęp do filmów fabularnych, 
dokumentalnych, programów 
telewizyjnych, gier i  muzyki, 
a  także możliwość podłączenia 
własnego sprzętu za pomocą 
USB. W  oparciu poprzedza-
jącego nas fotela znajdziemy 
także półkę na drinka, lusterko 
i gniazdko elektryczne na każdy 
rodzaj wtyczki.

Podniebna uczta
Wyposażenie podróżne, jakie 
dostaje każdy z pasażerów Kla-
sy Biznes Singapore Airlines, 
to koc, opaska na oczy, skarpet-
ki, ale także kapcie. W  toalecie 
znajduje się kilka szuflad zawie-
rających przybory kosmetyczne, 
takie jak maszynki do golenia, 
szczoteczki i pasty do zębów. 

Linia oferuje bardzo rozbu-
dowane menu. Na moim rejsie 
oprócz przystawek serwowano 
cztery dania główne do wyboru: 
pieczoną jagnięcinę, rosół wie-
przowy z  pierożkami nadzie-
wanymi krewetkami, filet z  lu-
cjana czerwonego i  kurczaka 
z dodatkiem chilli po malajsku. 
Na deser były lody z orzechami 

makadamia, tiramisu, deskę se-
rów i owoców, a na koniec zna-
komite praliny. 

Przewoźnik wygrywa w wielu 
konkursach win latających na 
pokładach samolotu, ocenianych 
przez najlepszych specjalistów 
z tej dziedziny. Do wyboru mia-
łem: szampana Taittinger, jeden 
z  najlepszych niemieckich rie-
slingów – Balthasar Ress, Char-
donnay Carneros z  Napa Valley 
z  Kalifornii, Chateu Doyac – 
Haut Medoc z Bordeaux, Heirlo-
om Shiraz – Barossa Valley z Au-
stralii oraz dziesięcioletnie porto 
Old Tawn.

Wśród wielu drinków bar po-
kładowy oferuje słynny Singa-
pore Sling – drink wymyślony 
w  pierwszej dekadzie XX wie-
ku w  barze znanego na całym 
świecie hotelu Raffles w Singa-
purze. Do jego przygotowania  

niezbędne są m.in. dżin, soki 
ananasowy i  pomarańczowy, 
wiśniowa brandy, limonka, li-
kiery i naturalnie lód. 

Na koniec gastronomicznego 
tematu warto wspomnieć o  do-
stępnych na pokładzie trzech 
różnych gatunkach kawy rodem 
z  Gwatemali, Brazylii i  Etiopii. 
Do wyboru mamy też olbrzymią 
ilość najlepszych herbat. 

Jest kilka bardzo dobrych linii 
lotniczych oferujących świet-
ny produkt pokładowy w  tego 
typu samolotach, jednak to, co 
zdecydowanie wyróżnia Sin-
gapore Airlines, to doskonały, 
bardzo szybki serwis. Reakcja 
obsługi jest natychmiastowa. 
Po wciśnięciu guzika wystarczy 
policzyć do pięciu, a na pewno 
zjawi się ktoś z załogi, kto zadba 
o jakość naszej podróży.

Rafał Sobiech

Klasa Biznes, 
która zajmuje

 całe górne piętro 
samolotu, 

oferuje układ 
siedzeń 1 – 2 – 1. 

Jest to rozwiązanie, 
które daje pasażerom 
na górnym pokładzie 

dużo przestrzeni 
osobistej. 

Szczególną 
uwagę zwraca 

szerokość foteli. 
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Linie lotnicze umożliwiają pasaże-
rom przekazanie mil zarobionych 
w  ich programach lojalnościowych 
na rzecz organizacji charytatyw-

nych. Cele mogą być różne: od pomocy oso-
bom w krajach ogarniętych wojną po walkę 
z  ubóstwem. Dlatego dla osób, które nie 
mają czasu, aby wymienić punkty w progra-
mie na nagrodę, lub po prostu lubią kiero-
wać się odruchem serca, przygotowaliśmy 
listę 10 organizacji dobroczynnych, które 
przyjmują wsparcie w postaci mil.

1 Air France-KLM Flying Blue i Leka-
rze bez Granic Program Flying Blue 

zachęca do przekazywania zebranych mil 
dla organizacji dobroczynnych, takich jak 
m.in. Lekarze bez Granic (MSF), wysyłają-
cej zespoły medyczne do rejonów świata, 
w  których niezbędna jest pomoc lekarska. 
Są to zwykle miejsca borykające się z  epi-
demiami, konfliktami zbrojnymi, głodem 
i następstwami katastrof naturalnych. Pra-
cownicy MSF udzielają się obecnie w takich 
krajach, jak Afganistan, Sudan i Jemen.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Światowy Fundusz na rzecz Przyrody 
(WWF), Francuski Czerwony Krzyż, Gawad 
Kalinga, Aviation Sans Frontières, Geres, 
Close the Gap. flyingblue.com

2Etihad Guest i  Szwajcarski Czer-
wony Krzyż – pomoc dla syryjskich 

uchodźców program Etihad Guest wspiera 
dziesięć organizacji charytatywnych, w tym 
Szwajcarski Czerwony Krzyż, który pomaga 
syryjskim uchodźcom. Za ofiarowane mile 

Nasi brytyjscy korespondenci Brooke Bumgarner i Ben Allen sporządzili  
listę programów lojalnościowych, w których możemy przekazać część zarobionych 

przez nas mil na szczytne cele.

organizacja kupuje dobra pierwszej potrze-
by, takie jak koce, produkty sanitarne i ma-
terace dla osób przebywających w  obozach 
w Turcji i Jordanii. Czerwony Krzyż wspiera 
także finansowo dwa tysiące syryjskich ro-
dzin przebywających w Jordanii.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Nepal Earthquake Relief, Yemen We 
Care, Children’s Health Fund, Aiducation 
International, Swiss Red Cross Help for 
Ebola Victims. etihadguest.com

3 Emirates Skywards i  Sightsavers 
Członkowie programu Skywards mogą 

przekazywać swoje mile organizacji Sight-
savers, która zajmuje się leczeniem chorób 
oczu w  krajach rozwijających się. Dzięki 
ofiarowanym punktom osoby niedowidzą-
ce mogą liczyć na opiekę zapewnianą przez 
ośrodki medyczne z  całego świata. Organi-
zacja Sightsavers działa w ponad 30 krajach, 
gdzie przeprowadza darmowe konsultacje 
i badania, a  także stara się wspierać tamtej-
sze systemy opieki zdrowotnej. Od 2007 roku 
członkowie programu Skywards ofiarowali 
na szczytne cele ponad 50 milionów mil.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Engineers without Borders USA, Fa-
cing the World, Oxonian Heart Foundation, 
Outreach to Africa, Water for Prosperity 
Australian Doctors for Africa.  emirates.com/
skywards

4AAdvantage i  Miles of Hope Linie 
American Airlines stworzyły pięć orga-

nizacji charytatywnych, na rzecz których 
członkowie programu AAdvantage mogą 
przekazywać swoje mile. Program Miles of 
Hope zapewnia żywność, ubrania, dach nad 
głową, opiekę zdrowotną, edukację i  pracę 
osobom z  najsłabszych grup społecznych, 
natomiast organizacja o nazwie Puppies in 
Flight zajmuje się transportem szczeniąt do 
nowych właścicieli i  szkoleniami psów do 
zadań specjalnych.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Miles for Kids in Need, Miles for all 
Who Serve, Miles for the Cure. aa.com/donate

5 Delta Skymiles i UNICEF Dzięki ini-
cjatywie SkyWish autorstwa linii Delta 

Air Lines członkowie programu Skymiles 
mogą przekazywać swoje mile organiza-
cjom z  wybranego przez siebie regionu. 
Sponsorowanych jest w  ten sposób ponad 
30 organizacji. W Europie jednym z kluczo-
wych beneficjentów tej pomocy jest organi-
zacja UNICEF, która działa na rzecz popra-
wy życia dzieci w 190 krajach, zapewniając 
im schronienie, ochronę w przypadku klęsk 
żywiołowych, żywność, a  także organizuje 
wsparcie dla rodzin.

Od 2000 roku program Skymiles zajmu-
je się również sponsoringiem i  marketin-
giem działań UNICEF-U. W ciągu zaledwie 
jednego roku pomoc tego typu pozwoliła 
amerykańskiemu oddziałowi organizacji 
zredukować koszty o kwotę, za którą udało 
się kupić aż 500 tysięcy dawek szczepionki 
przeciwko polio.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: American Cancer Society, The Sa-
lvation Army, Breast Cancer Research Fo-
undation, Canine Assistants, Habitat for 
Humanity, Make a Wish Foundation. 
delta.com/skymiles

6 United Mileage Plus i Make a Wish
Wśród organizacji współpracujących 

z należącym do linii United programem Mi-
leage Plus znajduje się fundacja Make a Wish 
Foundation International, która spełnia ży-
czenia dzieci cierpiących na poważne, często 
nieuleczalne choroby. W niemal 70 procen-
tach przypadków urzeczywistnienie marzeń 
małych pacjentów wiąże się z koniecznością 
podróży, którą zapewnia amerykański prze-
woźnik. Datki pasażerów pomogły już speł-
nić marzenia 280 tysięcy dzieci. 

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Olimpiady Specjalne, Amerykański 
Czerwony Krzyż, Conservation Internatio-
nal, Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foun-
dation, Feeding America, Healing the Chil-
dren. unitedmileageplus.com

7Miles and More i Help Alliance
Program Miles and More Lufthansy 

współpracuje z  organizacją Help Alliance 
założoną przez pracowników przewoźnika 
w  1999 roku. Obecnie wspiera ona ponad  

Linie lotnicze umożliwiają 
pasażerom przekazanie
 mil zarobionych w ich 

programach lojalnościowych 
na rzecz organizacji 

charytatywnych. 

40 różnorodnych inicjatyw, koncentru-
jących się głównie na pomocy dzieciom 
w krajach rozwijających się.

Na stronie Help Alliance możemy prze-
czytać: „5 tysięcy ofiarowanych mil to obfity 
posiłek dla 50 dzieci w Afryce. Za 10 tysięcy 
możemy przez miesiąc wyżywić dziesięcio-
ro azjatyckich dzieci, a 20 tysięcy mil to cały 
miesiąc posiłków dla dwojga dzieci z Ame-
ryki Południowej”. Najnowsze projekty obej-
mują budowę studni w Mali oraz szkolenia 
zawodowe dla litewskich sierot. 

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: SOS Children’s Villages Worldwide. 

8Virgin Atlantic Flying Club i  Free 
the Children Linia Virgin Atlantic 

współpracuje z  organizacją Free the Chil-
dren, która wyprowadza dzieci z  ubóstwa 
i wspiera długofalowe zmiany w ich życiu. 
Free the Children stara się przekonywać 
młodych ludzi, że wspólnie możemy spra-
wić, by świat stał się lepszy. Do tej pory or-
ganizacja pomogła ponad milionowi dzieci 
z 45 krajów.

Ofiarowane datki przeznaczane są na pro-
jekty z dziedziny zrównoważonego rozwoju, 
zwiększanie kompetencji zawodowej i  róż-
norodne szkolenia. Członkowie programu 
Flying Club mogą przekazać minimum 1000 
mil, fundując w ten sposób podróże dla wo-
lontariuszy organizacji. virgin-atlantic.com

9 Japan Airlines Mileage Bank 
i Chance for Children – pomoc ofia-

rom trzęsienia ziemi w Japonii. Członkowie 
programu JAL Mileage Bank mogą przeka-
zywać swoje punkty na kilka celów. Jednym 
z  nich jest program Chance for Children, 
pomagający młodym ludziom z  rejonów 
dotkniętych trzęsieniem ziemi w 2011 roku. 
Mile można ofiarować w  jednostkach po 
trzy tysiące, a  Japan Airlines wymienia je 
na gotówkę w stosunku 1 mila = 1 jen.

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Kopernik, Save the Children Japan, 
Children’s Forest Programme. jal.co.jp

10Asia Miles i Care Society
Program lojalnościowy linii Cathay 

Pacific i  Dragonair Asia wspiera organiza-
cję Care Society, która dba o zdrowie i od-
powiednią jakość życia osób w  podeszłym 
wieku. Datki wykorzystywane są w  celu 
łączenia rodzin rozdzielonych na skutek 
osobistych tragedii, a  także na wsparcie 
dla ochotników zapewniających pomoc 
medyczną i psychologiczną w rejonach do-
tkniętych klęskami żywiołowymi. 

Inne organizacje wspierane przez pro-
gram: Oxfam, Orbis, Hongkoński Czerwo-
ny Krzyż i UNICEF. asiamiles.com
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Każdy hotel marki 
ibis Styles to obiekt 
z osobowością, która 
umożliwia gościom 

przeżycie wyjątkowego 
doświadczenia. 

Nie ma wśród nich 
dwóch takich samych, 

ponieważ każdy 
projektowany jest 
zgodnie ze spójną 

koncepcją 
wyjątkowego motywu 

przewodniego.

Hotele ekonomiczne 
z nietuzinkową 

osobowością
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i  wesołej atmosfery. To obiekty 
z osobowością, która umożliwia 
gościom przeżycie wyjątkowego 
doświadczenia. Nie ma wśród 
nich dwóch takich samych hote-
li, ponieważ każdy projektowany 
jest zgodnie ze spójną koncepcją 
wyjątkowego motywu przewod-
niego. Na przykład ibis Styles 
Wrocław Centrum pozwala nam 
zanurzyć się w magicznym świe-
cie Alicji z  Krainy Czarów. Jed-
nak baśnie to niejedyny motyw, 
jaki ma wywoływać uśmiech 
na twarzach gości. W 2016 roku 
w  Polsce i  Europie Środkowo-
-Wschodniej planowanych jest 7 
otwarć hoteli ibis Styles. Każdy 
z nich dostarczać będzie odwie-
dzającym bardzo różnych i  nie-
typowych wrażeń. W hotelu ibis 
Styles Gniezno wystrój nawiązy-
wać będzie do dziejów państwo-
wości i  pierwszej stolicy Polski. 

Komu mało historii, może wy-
brać się także do Grudziądza, 
gdzie w  hotelu spotka księż-
niczki i  rycerzy, lub do Nowego 
Sącza, by poznać tam tajniki śre-
dniowiecznych alchemików. Au-
torzy projektów szukali inspira-
cji w  lokalizacjach obiektów, ale 
także w naturze. I  tak, ibis Sty-
les Białystok będzie zachwycać 
pięknem przyrody, a  ibis Styles 
Siedlce motywami kwiatowymi. 
Chociaż każdy hotel jest inny, 
to  wszystkie oferują wyjątkowy 
komfort i  wysoką jakość usług. 
Już w  kwietniu 2016 roku mar-
ka ibis Styles wkracza na Węgry, 
gdzie zostaną otwarte dwa nowe 
obiekty. Tematem przewodnim 
hotelu ibis Styles Budapest Cen-
ter będą kultowe gry kompute-
rowe. W  drugim – ibis Styles 
Budapest City dominującym 
motywem staną się rowery. 

Przyjazna atmosfera 
W ibis budget 
Trzecią marką z  rodziny ibis 
jest ibis budget – doskonałe roz-
wiązanie dla osób szukających 
niezbędnych udogodnień w  ko-
rzystnej cenie. Hotele te są uoso-
bieniem prostoty i komfortu. 

W  9 hotelach marki, które 
znajdują się w 6 polskich mia-
stach, ceny za pokój zaczynają 
się już od 39 zł. Obecnie ibis 
budget wprowadza znaczące 
zmiany w  wyglądzie swoich 
obiektów. Już wkrótce zobaczy-
my nowe aranżacje powierzch-
ni wspólnych, pełne nowocze-
snych kolorów i grafik. Zmiana 
ma sprzyjać interakcji pomię-
dzy gośćmi przebywającymi 
w  hotelu. Pierwsze innowacyj-
ne wnętrze pojawi się wkrótce 
w   ibis budget Warszawa Cen-
trum.Nowoczesny design to 

już nie tylko domena 
ekskluzywnych ho-
teli klasy premium, 

ale także ekonomicznych. Do-
skonale prezentuje to rodzina 
hoteli ibis, która jest światowym 
liderem w tej klasie i niezmien-
nie wyznacza trendy na rynku 
hotelarskim. 

Projekt avanzi
W hotelach ibis 
Marka ibis wychodzi naprzeciw 
potrzebom swoich gości i  do-
stosowuje wystrój hoteli do ich 
zmieniających się oczekiwań. 
Współczesny klient poszuku-
je indywidualności, nowocze-
sności i  komfortu, co znalazło  

odzwierciedlenie w założeniach 
projektu Avanzi. Jego głównym 
celem jest zachęcenie gości, by 
spędzali więcej czasu w  hote-
lowych przestrzeniach wspól-
nych, co sprzyja nawiązywaniu 
znajomości. Nowatorskie wzor-
nictwo Avanzi sprawia, że wnę-
trza stają się przytulne i ciepłe. 

Centralnym punktem hotelu 
jest lobby – wielofunkcyjna i do-
brze wyposażona przestrzeń, 
która sprzyja interakcji. Stoją tu 
fotele na biegunach, duże sofy 
i  stoliki z blatami do gier plan-
szowych. Recepcja zaskakuje 
nowoczesnymi rozwiązania-
mi – jej tylne panele służą jako 
ekran, na którym wyświetlane 
są ważne dla gości informacje, 

np. takie jak prognoza pogody 
czy aktualne oferty specjalne 
hotelu. Projekt Avanzi wprowa-
dzony został już w  8 obiektach 
w  Polsce i  Europie Środkowo-
-Wschodniej. 

designerski ibis styles 
Design to nie tylko piękne 
przedmioty, meble i  komforto-
we wyposażenie. Współcześni 
goście hotelowi rozumieją to po-
jęcie o wiele szerzej. To właśnie 
do nich skierowana jest oferta 
hoteli ibis Styles, gdzie design 
to nie tylko wnętrze, ale i  stan 
ducha. Każdy z  hoteli tej mar-
ki zaprojektowany jest tak, aby 
wzbudzać uczucie radosnego 
nastroju oraz beztroskiej, luźnej 



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

M a r z e c   2 0 1 6     |     4746    |    M a r z e c   2 0 1 6

Poznański weekend  
z hotelem sheraton
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Jak zaspokoić głód podró-
żowania, kiedy w  najbliż-
szym czasie nie mamy 
szans na dłuższy urlop 

i  daleką wyprawę? Znane po-
wiedzenie mówi, że chwalimy 
odległe, egzotyczne podróże, 
a  często nie znamy znacznie 
bliższych, wcale nie mniej in-
teresujących miejsc. Dlaczego 
więc nie wykorzystać dwóch 
wolnych dni pod koniec każ-
dego tygodnia i  nie wybrać się 
na krótki, ale mogący obfitować 
w  równie ciekawe doświad-
czenia weekendowy miejski 
wypad? A  skoro o  poznawaniu 
mowa, zabawmy się w grę słów 
i  zaproponujmy, jakżeby ina-
czej, Pozna...ń!

Poznaj Poznań
Poznań doskonale łączy tradycję 
z  nowoczesnością. To z  jednej 
strony miasto o  niezwykle bo-
gatej historii, a z drugiej dyna-
miczny ośrodek przemysłowy, 
akademicki oraz handlowy. Sto-
lica Wielkopolski słynie z  naj-
starszych w Polsce targów, cen-
nych zabytków, znakomitych 
obiektów sportowych i  rekre-
acyjnych oraz ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych. I choć wielu 
osobom miasto może kojarzyć 
się głównie jako destynacja biz-
nesowa, warto przyjechać tu nie 
tylko na targi czy konferencję, 
ale właśnie na weekendowy po-
byt, podczas którego będziemy 
mogli niespiesznie zanurzyć się 
w atmosferze miasta koziołków 
i świętomarcińskich rogali.

W sercu miasta
Planowanie wizyty zacznijmy 
od wyboru miejsca pobytu, 
gdzie po dniu pełnym wrażeń 
odnajdziemy komfort i  dobrą 
atmosferę, gdzie odpoczniemy 
i  nabierzemy sił do dalszego 
poznawania miasta. Takim 
miejscem bez wątpienia jest 

poznański Sheraton. Hotel po-
łożony jest w samym centrum. 

Od komunikacyjnego ser-
ca Poznania – dworca Poznań 
Główny – dzieli go zaledwie 700 
metrów. Wizytę w stolicy Wiel-
kopolski możemy więc zacząć 
od krótkiego spaceru wzdłuż 
budynków Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. To wła-
śnie dzięki sąsiedztwu z  tym 
największym w  Europie Środ-
kowo-Wschodniej organizato-
rem imprez wystawienniczych 
hotel jest jednym z ulubionych 
miejsc odwiedzających Poznań 
turystów biznesowych. Do She-
ratona łatwo również dostać się 
z  oddalonego o  7 kilometrów 
lotniska Ławica. Dojazd tak-
sówką lub bezpośrednim au-
tobusem zajmuje od 10 do 15 
minut. Dojazd na miejsce nie 
sprawi również problemu zmo-
toryzowanym, korzystającym 
z autostrady A2. Zjazd z węzłów 
Komorniki lub Krzesiny zapro-
wadzi ich prostą drogą w okoli-
ce hotelu.

Po przekroczeniu progu ho-
telowego budynku wchodzimy 
do otwartej przestrzeni lobby, 
którego jasne, utrzymane w cie-
płych kolorach wnętrze zachęca 
do spędzenia tu czasu, rozmo-
wy i towarzyskich spotkań. She-
raton oferuje swoim gościom 
180 przestronnych pokoi i  róż-
nej wielkości apartamentów. 
Ich wystrój to nowoczesna in-
terpretacja klasycznego, charak-
terystycznego dla marki stylu, 
łączącego przystępny luksus 
z  ciepłem domowych wnętrz. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
szóste piętro hotelu, gdzie mie-
ści się Sheraton Club. To wyróż-
niający hotele marki Sheraton 
koncept, w którego  ramach go-
ście mogą korzystać z  dodat-
kowych usług i  przywilejów, 
m.in. dostępu do Club Lounge. 
Lounge to niewielki salonik, 
który wita aromatem świeżo 
parzonej kawy i  przytulnie za-
aranżowaną przestrzenią. Zna-
komite miejsce na spotkanie 
przy lampce wina lub lekturę 
ulubionej książki. Można tu też 
skorzystać z komputera lub po-
grać w ulubioną grę.

Sheraton oferuje 
gościom przestronne 
pokoje i apartamenty.  

Ich wystrój to 
nowoczesna interpretacja 

klasycznego, 
charakterystycznego 

dla marki stylu, 
łączącego przystępny 

luksus z ciepłem 
domowych wnętrz.

Hotel z Widokiem
Wszystkim, którzy pragną dbać 
o  formę podczas  podróży, do 
gustu przypadnie niewielki, ale 
znakomicie wyposażony She-
raton Fitness. Poranny trening 
z widokiem na budzące się mia-
sto, chwila odpoczynku w  ba-
senie lub saunie i  relaksujący 
lub energetyzujący masaż – to 
wszystko czeka na tych, którzy 
zajrzą na ósme piętro hotelu.

Miejscem zachęcającym, by 
spędzić tam trochę czasu, jest 
Qube Vodka Bar and Cafe. To 
otwarty cały dzień lobby bar, 
serwujący napoje i  lekkie da-
nia. Można tu też skosztować  

ciekawych połączeń znakomi-
tych przekąsek i  dobranych do 
nich lokalnych piw, dostępnych 
w  ramach oferty Sheraton Pa-
ired. Częścią Qube jest kame-
ralny Fireplace Lounge z  wy-
godnymi, niskimi kanapami 
i  kominkiem. Obowiązkowym 
punktem wieczoru jest wizyta 
w  SomePlace Else. Specjalno-
ścią pubu jest kuchnia tex-mex. 
Miejsce słynie z soczystych ste-
ków oraz wybornych burgerów 
i cieszy się powodzeniem wśród 
wielbicieli wspólnego oglądania 
transmisji sportowych, które 
można tu śledzić na dziewięciu 
telewizorach i dużym ekranie. 

Stolica Wielkopolski słynie z najstarszych w Polsce targów,  
cennych zabytków, znakomitych obiektów sportowych i rekreacyjnych  

oraz ciekawych wydarzeń kulturalnych. 
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Bieg, stres, niewyspa-
nie, różne temperatury 
i  strefy klimatyczne, 
częsta zmiana po-

mieszczeń. Znasz to? Jeśli tak, 
twoja skóra podczas wyjazdów 
służbowych z  pewnością do-
świadczyła odwodnienia, po-
drażnienia i uczucia ściągnięcia. 
Są to skutki podróżowania bez 
odpowiedniej pielęgnacji.

Comfort Zone to włoska eks-
kluzywna marka kosmetyczna, 
która przygotowała kompletny 
i doskonały plan terapeutycz-
ny nie tylko dla skóry, lecz tak-
że dla ciała i  duszy. Jej linie 
produktów, zabiegi i  rytuały  
stworzono, wykorzystując naj-
bardziej innowacyjne i skutecz-

ne składniki aktywne. Polecamy 
je podróżującym, gdyż nie tylko 
dostarczają niezbędnych skład-
ników aktywnych, lecz także 
oddziałują na zmysły.

Przed Podróżą
Linia Hydramemory – świetnie 
nawilża. Może być stosowa-
na zarówno przez kobiety, jak 
i mężczyzn. 

Główne składniki: trehaloza, 
ekstrakt z baobabu, kwas hialu-
ronowy, Trimoist™. Najlepsze 
produkty: Maska nawilżająca 
Hydramemory 60ml, Krem Hy-
dramemory 24h 60ml, Krem-żel 
Hydramemory 24h 60ml. Pro-
dukt najlepiej nałożyć na twarz 
rano przed podróżą.

udaj siĘ  
w holistycznĄ podrÓŻ

Comfort Zone   
to ekskluzywna marka 

kosmetyczna,
która przygotowała 

kompletny plan 
terapeutyczny dla skóry, 

ciała i duszy. 

W trakcie Podróży
Linia Tranquillity – niesamo-
wicie działa na zmysły. Pięknie 
pachnie i działa odprężająco.

Główne składniki: olejki ete-
ryczne z: palisandru, cedru, po-
marańczy, palmerosy, róży i wa-
nilii. Najlepsze produkty: olejek 
Tranquillity 50 ml. Wystarczy 
zaaplikować kilka kropel na nad-
garstki lub skórę głowy, żeby po-
czuć wyjątkowe odprężenie.

Po Podróży
Linia Skin Regimen – kon-
centruje się na zapobieganiu 
czterem głównym procesom 
przyczyniającym się do utraty 
elastyczności skóry, takim jak 
zapalenie, glikacja, utlenia-
nie i  metylacja. Radzi sobie ze 
zmarszczkami, oznakami zmę-
czenia itp.

Główne składniki: Longevity 
Complex™,  retinol, kwas masli-
nowy, kwas hialuronowy. Najlep-
sze produkty: serum nawilżają-
ce Skin Regimen 30 ml, serum 
przeciwstarzeniowe Skin Regi-
men 30 ml. Stosować wieczorem 
przed nałożeniem kremu lub 
jako samodzielny produkt.
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WypraWa 
do Kolumbii 
brytyjsKiej

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan  
odkrywa uroki natury niezwykle czarownego miejsca, 

jakim jest Kolumbia Brytyjska.
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Leżące na zachodnim wybrzeżu 
Kanady miasto Vancouver regu-

larnie plasuje się w czołówce miast oferują-
cych swoim mieszkańcom wysoki standard 
życia. Jeśli więc los (lub interesy) przywio-
dły nas do tego fascynującego i pięknego 
miejsca, to warto wykorzystać tę okazję, by 
lepiej poznać jego niezliczone atrakcje. Naj-
lepiej zostać tu na weekend, by w pierwszy 
dzień zwiedzić nowoczesne centrum Van-
couver, a  drugi przeznaczyć na białe sza-
leństwo w odległym o 90 minut jazdy samo-
chodem Whistler lub rejs łodzią na wyspę 
Vancouver.

MIASTO
Vancouver to zamożne miasto portowe, 
słynące z  nowoczesnej architektury i  nie-
zwykle swobodnej, niewymuszonej atmos-
fery. Wizytówką ścisłego centrum są strze-
liste drapacze chmur, pokryte zielonkawym 
szkłem i  otoczone z  trzech stron wodami 
zatoki. Nawet jeśli po locie z Europy nadal 
odczuwamy efekt jet lagu, to z  pewnością 
orzeźwi nas bryza wiejąca od False Creek, 
a  sycąca porcja narodowego przysmaku 
zwanego poutine (frytki, ser i sos) całkowi-
cie postawi nas na nogi i wprawi w pogodny 
nastrój.

Pierwszy przystanek na trasie to ekscen-
tryczna wyspa Granville, oddalona jedynie 
o kilka minut drogi aquabusem od centrum. 
Znajduje się tu m.in. zakątek o nazwie Edi-
ble Canada, w którym mieści się doskona-
łe bistro z  tarasem na świeżym powietrzu 
oraz sklep oferujący lokalne produkty. 
W  budynkach dawnych fabryk blachy fali-
stej oraz magazynów (Granville była częścią 
przemysłową miasta) mieszczą się obecnie 
sklepy rolnicze, butiki, galerie i  zakłady 
rzemieślnicze, a także browar Molson’s Bre-
wery i  gorzelnia Liberty Distillery otwarta 
niedawno, bo w  2013 roku. Zdecydowanie 
warto wpaść tu na kieliszek wyśmienitego 
dżinu Endeavour.

Jeśli jesteśmy zajęci i nie mamy zbyt 
wiele wolnego czasu, a chcielibyśmy bliżej 
poznać topografię miasta i jego uroki, naj-
lepiej wybrać się w  rejs szybką łodzią mo-
torową typu zodiac. Trasa tej wycieczki, 
organizowanej przez firmę Sea Vancouver  
(42 dolary/ ok. 120 złotych), przebiega 
wzdłuż brzegów Stanley Park, położone-
go na samym krańcu półwyspu (można tu 
wypożyczyć sprzęt turystyczny, np. rower, 
zobaczyć słupy totemowe i  odpocząć na 
piaszczystej, urokliwej plaży), oraz pod mo-
stem Lions Gate, który przecina przesmyk 
Burrard Inlet. Fo
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GÓRY
Po wczesnym śniadaniu w  hotelu Opus 
(vancouver.opushotel.com) czas wybrać się 
do oddalonego o  godzinę jazdy dystryktu 
Squamish, do którego prowadzi kręta gór-
ska droga zwana Sea to Sky Highway. Roz-
ciąga się z niej malowniczy widok na cieśni-
nę Howe’a, na której dnie spoczywają wraki 
statków, czekające na ciekawskich poszuki-
waczy skarbów. Warto zatrzymać się przy 
wodospadzie Shannon, oddalonym o 2 kilo-
metry od celu naszej podróży, choć prawdzi-
wa przygoda zaczyna się nieco wyżej.

Uruchomiona w 2014 roku kolejka linowa 
Sea to Sky Gondola (37,95 dolara/ ok. 110 
złotych) przewozi turystów w  kilka minut 
na szczyt Summit Lodge o  wysokości 885 
m n.p.m. Miejsce to jest doskonałą bazą 
wypadową na alpejskie szlaki, które prze-
cinają tutejsze nadmorskie lasy. To także 
wspaniałe miejsce na lunch, podczas któ-
rego możemy podziwiać atramentowe wody 
cieśniny Howe’a oraz granitowe ściany góry 
Stawamus Chief, będącej popularnym ce-
lem śmiałków, którzy zlatują stamtąd na 
paralotni. Warto pamiętać, że okolicę tę za-
mieszkują niedźwiedzie, pumy i wilki, więc 
jeśli nie chcemy spotkać się z nimi w czte-
ry oczy, lepiej nie schodzić z  wytyczonych 
szlaków.

WYSPA
Jeśli zdecydujemy się na zwiedzenie wyspy 
Vancouver, najłatwiej będzie tam dotrzeć 
łodzią sprzed hotelu Westin Bayshore. Wy-
prawy na wyspę organizuje firma Prince 
of Whales, której biuro mieści się w  lobby 
hotelu (princeofwhales.com; wycieczki od-
bywają się od maja do października; 150 do-
larów/ ok. 430 złotych).

Tutejsze wody są domem dla wielu ga-
tunków ssaków, m.in. orek, płetwali kar-
łowatych, humbaków, morświnów, a tak-
że lwów morskich. Choć nie ma gwarancji, 
że uda nam się dojrzeć którykolwiek z tych 
gatunków, warto podjąć takie wyzwanie. 
Trzeba bowiem przyznać, że widok ogrom-
nego wieloryba, którego grzbiet majesta-
tycznie wynurza się z morza, to naprawdę 
niezapomniane przeżycie. Humbaki mogą 
pozostawać pod wodą do 30 minut i nigdy 
nie wiadomo, gdzie znów wypłyną, dlatego 
łodzie są ze sobą w stałym kontakcie, infor-
mując się nawzajem o miejscu pobytu tych 
ssaków.

Rejs wiedzie przez cieśninę Haro, która 
wyznacza naturalną granicę między Kana-
dą i USA, a także poprzez zalesione brzegi, 
otulone w gęstej, mlecznej mgle. 

Tuż po południu motorówka docie-
ra do uroczego portu Victoria na wyspie  

Warto wybrać się do dystryktu Squamish, do którego prowadzi
 kręta górska droga zwana Sea to Sky Highway,  

a po drodze zatrzymać się przy wodospadzie Shannon.

Vancouver. Przy swojej powierzchni, liczą-
cej 31 tys. km kw., (z  czego większą część 
zajmują górskie pustkowia), wyspa ta jest 
jednym z  największych tworów lądowych 
w tej części Ameryki Północnej, choć trze-
ba przyznać, że Victoria, czyli senna stolica 
Kolumbii Brytyjskiej, przypomina bardziej 
wioskę niż typowe miasto. 

Tuż za położonym nad brzegiem oceanu 
hotelem Inn w  Laurel Point znajduje się 
osiedle jaskrawo pomalowanych pływają-
cych domów. Można tu kupić m.in karmę 
dla fok, które przybywają tłumnie na na-
brzeże Fisherman’s Wharf, a  także podzi-
wiać startujące hydroplany, odlatujące do 
Vancouver. 

Jeśli chcemy zapuścić się nieco bardziej 
w głąb wyspy, to warto udać się na trzygo-
dzinną tematyczną wyprawę rowerową, 
organizowaną przez wypożyczalnię The Pe-
daler na Belleville Street. Jedną z najciekaw-
szych wycieczek tego typu jest Beans and 
Bites, czyli zwiedzanie okolicznych cukier-
ni (polecam boskie bułeczki cynamonowe) 
oraz kawiarni (parzona na zimno gazowa-
na espresso jest niczym coca-cola na stery-
dach). Warto także wybrać się na wyprawę 
Hoppy Hour, podczas której mamy okazję 
skosztować wyrobów produkowanych przez 
tutejsze browary.

Uruchomiona w 2014 roku kolejka linowa Sea to Sky Gondola przewozi turystów w kilka minut 
na szczyt Summit Lodge o wysokości 885 m n.p.m. 
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W ciągu dnia w Victorii panuje błogi, ni-
czym nie zmącony spokój, ale zaraz po za-
chodzie słońca zaczyna kwitnąć tu bogate 
życie nocne. Na dachu hotelu Strathcona, 
urządzonego w stylu surfingowym, młodzi 
ludzie przepychają się do baru, serwującego 
drinki podawane w  plastikowych wiader-
kach. W  knajpce Bard and Banker można 
posłuchać występów irlandzkich zespołów 
folklorystycznych, a w Swans Brewpub mu-
zyki bluegrass. Tutejsi mieszkańcy są nie-
zwykle mili i otwarci, a wyspa Vancouver to 
idealne miejsce do nawiązywania nowych 
przyjaźni.

Nie brakuje tu również dobrego jedzenia. 
Szukającym posilenia zdecydowanie przy-
padnie do gustu Canoe Brewpub (tuż za 
Chinatown), który serwuje sycące i pyszne 
burgery z  boczkiem marynowanym w  sy-
ropie klonowym, a  mieszcząca się tuż za 
rogiem restauracja Olo, słynąca z minidań, 
takich jak makaron z  kiełków pszenicy, 
ostrygi Hollie Wood Zen czy też tempeh 
z  fasoli orca, zadowoli najbardziej wybred-
nych smakoszy.

Warto także wybrać się na położoną na 
półwyspie Saanich (jedynie pół godziny 
jazdy samochodem od centrum) farmę Sea 
Cider Farm and Ciderhouse, aby skosztować 
pysznego, aromatycznego i orzeźwiającego 
cydru. W  tutejszych organicznych sadach 
uprawia się 50 różnych odmian jabłek, 
a cydr z nich wytwarzany należy do najlep-
szych w Kanadzie. Polecam przepyszny ga-
tunek bramble bubbly, który pije się niczym 
oranżadę, choć wymagającym koneserom 
zapewne bardziej przypadnie do gustu od-
miana zwana pippins.

Nieopodal znajduje się także jedna z naj-
większych atrakcji na wyspie – urokliwe 
ogrody Butchart Gardens (wstęp 29,90 do-
lara/ ok. 85 złotych). Pod koniec XIX wie-
ku mieściły się tu kamieniołomy wapienia, 
wydobywanego przez biznesmena Roberta 
Butcharta.

Kiedy zasoby kalcytu wyczerpały się, 
żona Butcharta przekształciła to miejsce 
w  malowniczy ogród kwiatowy, którego 
uroczyste otwarcie nastąpiło w  1921 roku. 
W  kolejnych latach powstawały kolejne 
ogrody, stawy i tereny zielone. Obecnie znaj-
duje się tu ponad milion roślin rabatowych 
i 900 odmian kwiatów, które kwitną od mar-
ca do października.

Warto zwiedzić także tutejszy ogród ja-
poński, a potem udać się na dobry lunch do 
eleganckiej restauracji Dining Room. Nie 
ma to jak zwieńczyć udany weekend porcją 
sycącej zupy bisque z  ziemniakami yukon 
gold i  wybornym pieczonym dzikim łoso-
siem, złowionym w wodach Kolumbii Bry-
tyjskiej.

Warto też zwiedzić jedną z największych atrakcji na wyspie  
– urokliwe ogrody Butchart Gardens.

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

tel. 004822 455 38 48

006-010_newsy_popr.indd   9 26.04.2015   14:20
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Spacerując wzdłuż plaży Mobor 
Beach w  Goa Południowym, nie-
trudno zrozumieć, dlaczego ten 
fragment wybrzeża zachodnich 

Indii przyciąga tak wielu turystów z  całe-
go świata. Tutejsze hotele, takie jak Leela, 

Holiday Inn oraz obiekty lokalnych marek, 
stoją niedaleko od linii brzegowej, jakby 
schowane za wysokimi drzewami, a  nie-
liczne bary na plaży, takie jak Mike’s Beach 
Shack czy Vernon’s Betty’s, to jedynie tym-
czasowe konstrukcje, które budowane są 

tuż przed rozpoczęciem sezonu ze sklejki 
i  ozdabiane drewnem wyrzuconym przez 
morze. Poza tym Goa posiada to, czego 
brakuje wielu innym regionom: szerokie 
piaszczyste plaże, bogatą ofertę rodzinnych 
kurortów z wyższej i niższej półki, a także 

Nasz korespondent Tom Otley odwiedził indyjski region Goa,  
który od ponad 30 lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród turystów 

szukających niezapomnianego wypoczynku.

Złote wybrzeże
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przyjemny, ciepły klimat z orzeźwiającymi 
morskimi bryzami.

Między dwoma flagami zawieszonymi na 
wysokich masztach siedzą znudzeni ratow-
nicy, a plaża powoli zapełnia się indyjskimi 
turystami, którzy przybyli tu na obchody 
święta Dussehra, znanego także pod nazwą 
Vijayadashimi. Kobiety w tradycyjnych stro-
jach pstrykają zdjęcia swoim pociechom, plu-
skającym się w morzu, a brzuchaci mężczyź-
ni stoją po kolana w wodzie z butelkami piwa 
i przyglądają się zachodowi słońca.

NajpiękNiejsze plaże
Zagraniczni turyści odkryli Goa w  poło-
wie ubiegłego wieku, ale musiało minąć 

niemal 30 lat, by masowa turystyka dotar-
ła na tutejsze wybrzeże, rozciągające się 
od plaży Querim na północy po wioskę 
Loliem Polem na południu stanu. Wieść 
niesie, że pierwsi indyjscy turyści przybyli 
w  to miejsce ciekawi widoku zachodnich 
hipisów, którzy hasali nago po tutejszych 
plażach. Obecnie branża turystyczna na 
Goa utrzymuje się przede wszystkim dzię-
ki zorganizowanym grupom z  zagranicy, 
choć rodzimych wczasowiczów również tu 
nie brakuje.

Wybrzeże dzieli się na Goa Północne 
i  Południowe, a  stolica – Panaji – mieści 
się niemal w sercu stanu, przy ujściu rze-
ki Mandovi. Choć większość przybywają-

cych turystów to Europejczycy (59 procent 
w  2014 roku), to drugą największą grupę 
stanowią Rosjanie (29 procent). Nic więc 
dziwnego, że wiele nazw restauracji na tu-
tejszych plażach pisane jest cyrylicą.

Niestety w ostatnich latach region prze-
żywał potężny kryzys. Polityczno-gospo-
darcze problemy w  Rosji połączone ze 
spadkiem wartości rubla i  odwołaniem 
wielu lotów czarterowych sprawiły, że 
w  latach 2013-14 liczba przybywających tu 
rosyjskich turystów spadła ze 162 do 149 
tysięcy. 

Przemysł turystyczny jest – po górnic-
twie – drugą najważniejszą branżą na Goa, 
choć nie da się ukryć, że fakt ten budzi 
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ambiwalentne uczucia: z  jednej strony 
turystyka zapewnia mieszkańcom pracę, 
a z drugiej negatywnie wpływa na środo-
wisko. Co prawda nowe przepisy położyły 
kres nieokiełznanej zabudowie terenów 
nadbrzeżnych, ale w  popularnych zakąt-
kach zdążono do tego czasu wybudować 
liczne apartamenty dla turystów, co nie 
przełożyło się na rozbudowę niezbędnej 
infrastruktury.

Barokowe kościoły
Goście z  zagranicy chwalą sobie konku-
rencyjne ceny w  tutejszych hotelach oraz 
mniejszy tłok na plażach. Nic więc dziw-
nego, że w  zimie tysiące emerytów z  Eu-
ropy postanawia porzucić Stary Kontynent 
na rzecz ciepłego Goa. Przyciąga ich tutaj 
nie tylko klimat regionu, ale także świet-
ne jedzenie, niskie koszty życia, przyjazna 
atmosfera, piękne plaże i  intrygująca kul-
tura Indii.

Jeśli interesują nas okoliczne zabytki, 
najlepiej wynająć lokalnego przewodnika, 
który zorganizuje  jednodniową wyciecz-
kę po stolicy. Tak, tak – Goa to nie tylko 
piękne plaże. W miasteczkach leżących na 

drodze do Panaji z pewnością nie umkną 
naszej uwadze barokowe kościoły wybudo-
wane za panowania Portugalczyków, a tak-
że jaskrawo pomalowane domy – niektóre 
o  wielowiekowej historii, a  inne całkiem 
nowe. 

Cegły użyte do ich budowy wytwarza 
się z  tutejszej skały wulkanicznej, przez 
co mają one charakterystyczny, jasnoczer-
wony kolor i  ciemnieją podczas deszczu. 
Aby chronić budulec, elewacje pokrywa się 
grubą warstwą wapna, a następnie maluje 
na różne kolory, m.in. jasnożółty (używany 
przez Portugalczyków), ceglasty (budynki 
urzędów) i biało-niebieski (kościoły).

W  przypadku nowych domów panuje 
w  tej kwestii wolna amerykanka: wszyst-
kie kolory są dozwolone – od różowego po 
zgniły zielony. Tuż przed skrętem w jedną 
z uliczek naszym oczom ukazuje się budy-
nek pomalowany na turkusowo. Kierowca 
wyjaśnia, że barwy elewacji nie wybrano 
przypadkowo. Charakterystyczny kolor ma 
bowiem ostrzegać kierowców o  zbliżają-
cym się zakręcie. Widząc to, co dzieje się 
na indyjskich drogach, można uwierzyć, 
że metoda ta ma jakiś sens.

kraiNa przypraw
Na plantacji przypraw, która znajduje się na 
południe od Panaji, mamy okazję zobaczyć  
i poczuć z  bliska rośliny i  drzewa, dzięki 
którym kuchnia indyjska zyskała swój ory-
ginalny smak i zapach. Można tu kupić 
m.in. orzechy betel (areca), kwiaty gałki 
muszkatołowej, zielony i czarny kardamon, 
laski wanilii, liście curry, a  także kolendrę 
i korę cynamonową.

Dla wycieczek autokarowych aromatycz-
ne przyprawy to zwykle zbyt mała atrakcja, 
więc aby zadowolić przybywających tu tury-
stów na parkingu przed plantacją czekają 
również trzy słonie, na których można wy-
brać się na przejażdżkę. 

Kolejna bezsprzecznie obowiązkowa po-
zycja na liście każdego turysty, który ma 
nieco większe ambicje od codziennego wy-
legiwania się na plaży, to wzniesiona w 1605 
roku bazylika Dzieciątka Jezus (Basilica do 
Bom Jesus), w  której znajdują się relikwie 
świętego Franciszka Ksawerego, zwanego 
apostołem Indii Zachodnich. Świątynia 
mieści się w  Starym Goa – osadzie, która 
opustoszała w  1835 roku na skutek kilku 
epidemii cholery. Z  tamtego okresu ostały 
się jedynie obiekty sakralne, w tym właśnie 
bazylika. Po przeciwnej stronie ulicy znaj-
duje się kościół Św. Franciszka z Asyżu oraz 
katedra Se.

Opuszczamy Stare Goa, kierując się do 
Panaji drogą, wzdłuż której po jednej stro-
nie płynie rzeka, a po drugiej znajdują się 
mokradła, gdzie pozyskuje się błoto do ba-
senów solankowych w  okolicznych kuror-
tach. Ta trzykilometrowa grobla nosi nazwę 
Ponte Conde de Linhares i powstała w XVII 
wieku na rozkaz wicekróla Indii Portugal-
skich – Miguela de Noronha. 

Wpływy portugalskie są nadal bardzo 
widoczne w  niektórych częściach stoli-
cy, zwłaszcza w  starej łacińskiej dzielnicy 
Fontainhas, charakteryzującej się wąskimi 
uliczkami i niezwykle barwnymi elewacja-
mi domów.

Na 18 June Road znajdziemy niezliczoną 
ilość sklepów należących do znanych, mię-
dzynarodowych marek, a  także słynne tar-
gowisko Singh’s Bombay Bazar, gdzie moż-
na nabyć m.in. lokalne rękodzieła, zabawki, 
ubrania oraz torby podróżne. Nie brakuje 
tutaj także ulicznych sprzedawców, zachwa-
lających swoje towary: produkty z  paszmi-
ny, bębny i  biżuterię. Tak więc czasu spę-
dzonego w stolicy Goa na pewno nie można 
uznać za stracony, choć tak naprawdę warto 
wyjechać stąd późnym popołudniem, aby 
móc obejrzeć na plaży słynny goański za-
chód słońca. Ze wszystkich wspomnień 
z podróży do Indii właśnie to jedno zostaje 
na zawsze.

Nie brakuje tutaj także ulicznych sprzedawców, zachwalających 
 swoje towary: produkty z paszminy, bębny i biżuterię.

● The Leela Ten urokliwy kurort wraz z polem 
golfowym, wyśmienitymi restauracjami i base-
nami jest jednym z najlepszych ośrodków na 
Goa, również ze względu na swoje położenie 
na malowniczej plaży Mobor Beach. Goście 
klubu Royal Club mogą bezpłatnie korzystać 
z dodatkowych udogodnień. theleela.com

● The Lalit Kurort ten znajduje się nieco bar-
dziej na południe i zajmuje niemal 34 hektary 
ziemi pomiędzy malowniczą rzeką Talpona 
i plażą Raj Bagh. W ofercie bogaty wybór atrak-
cji, takich jak sporty wodne, golf, squash i tenis. 
Całości dopełniają kolonialna architektura i buj-
ne ogrody. thelalit.com

● Alila Diwa Ten stylowy obiekt, znajdujący się 
nieopodal lotniska międzynarodowego, jest 
jednym z ulubionych hoteli wśród europejskich 
turystów. W ofercie mnóstwo atrakcji, w tym 
basen bez krawędzi z widokiem na pola ryżo-
we. Plaża znajduje się o kilka minut drogi hote-
lowym meleksem.

NocLegi

Godne polecenia
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Niewielu polskich narciarzy Ando-
rę zna. A  szkoda, bo to miejsce 
wyjątkowe na mapie europej-
skich szlaków narciarskich. Ma-

lutka – licząca niewiele ponad 450 km kw. 
i  90 tysięcy mieszkańców, czyli mniej niż 
Warszawa – leżąca w Pirenejach, wciśnięta 
między Francję i  hiszpańską Katalonię – 
ma bardzo ciekawą historię. Choćby dla niej 
warto zaplanować narciarski wypad właśnie 
tutaj.

Niewielu wie, że to malutkie państwo 
swe początki datuje na czas chrztu Polski. 
Prawa miejskie przyznał Andorze, podczas 
walk z Maurami, sam Karol Wielki. W XII 
wieku lenno Andory ostatecznie trafiło pod 
kontrolę hiszpańskich biskupów Urgell 
oraz francuskich hrabiów Foix. Przez set-
ki lat teren współczesnej Andory przecho-
dził z rąk hiszpańskich we francuskie i na 
odwrót. Podczas drugiej wojny światowej, 
jako leżąca w  zupełnie niestrategicznym 

Pięć miesięcy śnieżnej zimy, ponad 300 słonecznych dni w roku, więcej tras 
narciarskich niż dróg i jedna wielka strefa wolnocłowa. Andora – bo o niej piszemy  

– to nowe miejsce na narciarskiej mapie Europy. Nowe, ale warte odwiedzenia.

Słoneczne szlaki
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pokojowo współistnieją z  kilkusetletnimi 
kościołami i domostwami. 

Nartostrady GraNdvaliry 
i vallNord
Prawdziwym skarbem księstwa Andory jest 
jednak klimat. Położona wysoko w górach – 
najniższy punkt około 900 metrów n.p.m., 
najwyższy szczyt Pic Alt de la Coma Pedro-
sa 2942 metry n.p.m. – a  jednocześnie na 
południu Europy, zapewnia przez cały rok 
bajeczną pogodę. Zimy są śnieżne, a jedno-
cześnie bardzo słoneczne (nawet w styczniu 
dzień zaczyna się około 8:00, słońce zacho-
dzi około 18:00). Bliskość Morza Śródziem-
nego, a od północy oceanu zapewnia, mimo 
minusowych temperatur, niemal wiosenną 
aurę. Dziwi nieco fakt, że mając taki skarb, 
Andorczycy wykorzystali go dopiero w 2004 
roku, gdy otworzyli pierwszy duży ośrodek 
narciarski Grandvalirę. 

Grandvalira to największy i najrozleglejszy 
kurort w  całych Pirenejach. Sześć dużych 
stacji: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, 
Grau Roig i Pas de la Casa, zapewnia w su-
mie 210 kilometrów tras narciarskich, sezon 
trwający od grudnia do Wielkanocy i ponad 
300 słonecznych dni w roku. To 118 tras (21 
zielonych, 41 niebieskich, 31 czerwonych, 25 
czarnych), 64 wyciągi o przepustowości po-
nad 100 tysięcy narciarzy na godzinę, 1024 
armatki śnieżne, 9 tras z  homologacją FIS 
oraz 3 snowparki. Choć to raptem jedno z kil-
ku centrów białego szaleństwa w  Andorze,  

można tu spokojnie spędzić cały tydzień. 
Godne polecenia są szczególnie tereny wokół 
Grau Roig i Pas de la Casa – szerokie na kil-
kadziesiąt metrów i doskonale przygotowane 
nartostrady, brak znanych z francuskich ku-
rortów wysokich hoteli i niemal śródziemno-
morska roślinność gwarantują inne, nawet 
lepsze niż alpejskie przeżycia. Jeśli do tego 
dodać co najmniej 100 kilometrów tras off-pi-
ste – ze względu na charakterystykę Pirene-
jów mało tu kamieni i skał, góry pokryte są 
z reguły trawiastymi łąkami – to można po-
wiedzieć, że jesteśmy w narciarskim i przy-
rodniczym raju. 

Drugi największy i  zdecydowanie wart 
polecenia region narciarski w  Andorze to 
Vallnord. Prawie 100 kilometrów tras i prze-
wyższenia od 1550 metrów do 2625 metrów. 
Mamy tu do dyspozycji 70 tras zjazdowych 
(16 zielonych, 21 niebieskich, 26 czerwo-
nych, 6 czarnych), 45 wyciągów o  przepu-
stowości 55 tysięcy narciarzy na godzinę, 
402 armatki śnieżne, 10 tras FIS-owskich,  
2 snowparki oraz 4 sektory do freeride’u.

Na mapie alpejskich eveNtów
Kto jeszcze nie uwierzył w narciarską ofertę 
małego księstwa, niech spojrzy na innych: 
co roku w Andorze odbywają się liczne im-
prezy rangi mistrzowskiej. Pod koniec lute-
go miały miejsce zawody Pucharu Świata 
w Narciarstwie Alpejskim (supergigant ko-
biet oraz gigant w kombinacji). Pod koniec 
stycznia swoje pięć minut mieli, w ramach  

Freeride Junior World Championships, 
młodzi freeride’owcy. Na początku marca 
odbywają się tu Speed Skiing Champion-
ships, czyli coś dla lubiących adrenalinę, 
w kwietniu –  Total Fight Masters of Freesty-
le w snowboardzie i na nartach.

Andora ma także mocne polskie akcenty. 
Co roku i  z  roku na rok więcej przyjeżdża 
tutaj Polaków. Andorczycy oceniają, że tury-
stów z Polski może być w ciągu sezonu nawet 
kilka tysięcy. Mają oni tutaj swoje imprezy 
w kalendarzu – na przykład co roku w grud-
niu Infoski.pl organizuje tutaj Polskie Dni 
w Andorze. Wiele podobnych imprez z więk-
szym lub mniejszym sukcesem odbywało 
się w  Alpach. Wersja andorska ma się zde-
cydowanie najlepiej – rokrocznie ponad pół 
tysiąca naszych rodaków bawi się na stokach 
i w hotelach, ściga w slalomach, gra w hokeja, 
ściga się w psich zaprzęgach i spędza wspól-
nie czas.

Być może to właśnie sekret Andory – nie 
ma tutaj przepełnionych sznapsami i  nie-
miecką głośną muzyką apre ski umbrella 
barów, w zachowaniu i kuchni czuć wpływ 
Hiszpanii i południowej Francji, o kataloń-
skiej duszy przypomina rzeźba Salvadora 
Dalego w centrum Andory la Vella. A o tym, 
że naprawdę jesteśmy w wyjątkowym miej-
scu – bliskość Barcelony. Stolica Katalonii 
bowiem to obowiązkowy punkt programu 
podczas narciarskiego wypadu do księstwa 
Andory. 

Filip Gawryś

Andora ma także mocne polskie akcenty. Z roku na rok więcej przyjeżdża tutaj Polaków.  
Andorczycy oceniają, że turystów z Polski może być w ciągu sezonu nawet kilka tysięcy. Mają oni tutaj 

swoje imprezy w kalendarzu. 

terenie, została neutralna. W  XX wieku 
niełatwo docierały tutaj zmiany kulturowe 
i  polityczne – dopiero w  latach 70. prawa 
wyborcze i  prawo do bycia urzędnikami 
uzyskały tutaj kobiety, dopiero w 1993 roku 
28-osobowy parlament Andory przyjął 
konstytucję, zgodnie z którą Andora stała 
się demokratycznym i niezależnym współ-
księstwem, rządzonym formalnie przez 
biskupa hiszpańskiego Urgell oraz pre-
zydenta Francji. W  praktyce tym jednym 
z najmniejszych państw w Europie rządzi 
rząd i  premier wybierany przez lokalny 
parlament.

w europie, ale Nie całkiem
To właśnie burzliwa historia i pozostawanie 
poza wartkim strumieniem zmian w Euro-
pie sprawiły, że Andora zaczęła się rozwijać 
dopiero pod koniec lat 90. Dopiero od 1993 
roku jest członkiem ONZ, w 2011 roku pod-
pisała umowę, na której mocy obowiązującą 

w niej walutą jest euro, choć zachowuje peł-
ną niezależność od europejskich struktur.

Andora nie jest członkiem Unii Euro-
pejskiej. Pamiętajmy o  tym, bo niezależ-
nie z  której strony się tam udamy – czy 
francuskiej, czy hiszpańskiej – natrafimy 
na tradycyjną oraz celną granicę państwa. 
Mała Andora jest jedną wielką strefą wolno-
cłową. Brak tu również akcyzy, a niedawno 
wprowadzony podatek VAT to zaledwie 4,5 
procent. W  niemal pięciu tysiącach skle-
pów możemy kupować najlepsze andorskie, 
hiszpańskie i  francuskie sery, hiszpańską 
szynkę jamon i  doskonałe wina – wszyst-
ko o  co najmniej 30 procent taniej niż we 
Francji czy Hiszpanii. Prawdziwą gratką, 
nie tylko dla fanów zakupów, jest stolica An-
dory – Andora la Vella. To przepiękne gór-
skie miasteczko położone nad rzeką Valira, 
gdzie przeszłość splata się z  nowoczesno-
ścią – setki nowoczesnych sklepów najlep-
szych marek kosmetycznych i ubraniowych 



Nowe telewizory 
SamSuNg
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Kupując nowy telewizor, 
oczekujemy realistycz-
nej jakości obrazu, 
wysokiego poziomu ja-

sności, kontrastu i precyzyjnego 
odwzorowania kolorów. Chcemy 
też, aby nasz telewizor był smart, 
czyli żeby można było podłączyć 
go do Internetu i korzystać z ser-
wisów informacyjnych, gier czy 
aplikacji VOD z filmami. 

Powinien również współpra-
cować ze smartfonami, table-
tem, soundbarem czy konsolą do 
gier. Powinniśmy móc postawić 
go na środku salonu, powiesić 
na ścianie lub postawić na pół-
ce. Chcemy, aby był nowoczesny 
i  interesujący także pod wzglę-
dem designu – przecież telewi-
zor kupujemy raz na kilka lat. 
Wszystkie te oczekiwania speł-
nią najnowsze telewizory Sam-
sung SUHD (4K) z  technologią 
Quantum Dot i HDR.

Obsypany nagrOdami
Zaprezentowano je po raz pierw-
szy na targach CES 2016 w  Las 
Vegas, a  już wiosną trafią do 
Polski. Jednym z  najbardziej 
fascynujących wśród nich jest 
Samsung SUHD (4K) z  serii 
KS9500 z  zakrzywionym ekra-
nem  – pierwszy na świecie  

bezramkowy telewizor z zakrzy-
wionym ekranem, który otrzy-
mał wyróżnienie redakcji Revie-
wed.com 2016, nagrodę CES Top 
Picks Guru HD oraz nagrodę 
TechRadar’s Best of CES.

Fascynująca jakOść 
Obrazu
Został wyposażony w  bezkad-
mowy 10-bitowy wyświetlacz 
Quantum Dot. To brzmi bardzo 
technicznie, ale w efekcie zasto-
sowania tej nowoczesnej tech-
nologii otrzymamy fascynującą 
jakość obrazu z  niesamowitym 
odwzorowaniem kolorów i szcze-
gółów. W  tym roku wszystkie 
telewizory SUHD firmy Sam-
sung zostały też wyposażone 
w  funkcję HDR (przy jasności 
minimum 1000 nitów), pozwa-
lającą na podniesienie poziomu 
kontrastu i  dynamiki barw. Po-
nadto nowa technologia Ultra 
Black znacznie redukuje odbicia 
światła, dodatkowo poprawiając 
jakość obrazu poprzez zminima-
lizowanie odblasków.

Oglądanie widowisk sporto-
wych na takim telewizorze może 
być niezwykłym przeżyciem. 
Chcemy być wtedy jak najbliżej 
wydarzeń – liczy się każdy szcze-
gół, ponieważ może on mieć 

wpływ na wynik rozgrywek. Te-
lewizory Samsung o rozdzielczo-
ści Ultra HD 4K – czterokrotnie 
większej niż Full HD – pozwolą 
dostrzec każdy szczegół meczu, 
zakrzywiony ekran zagwarantuje 
zaś szersze pole widzenia i spotę-
guje efekt przestrzenności. 

zakrzywiOny samsung 
sOundbar
Dopełnieniem domowej strefy 
kibica będzie idealnie dopaso-
wany do telewizora zakrzywiony 
Samsung Soundbar, który bez-
przewodowo zapewni jeszcze po-
tężniejszy i bardziej realistyczny 
dźwięk, dostarczając emocji po-
równywalnych z  tymi panujący-
mi na trybunach.

Będziemy mogli wybierać 
wśród telewizorów SUHD 
o  przekątnych ekranu od 88 do 
49 cali, które zapewnią nam też 
łatwiejszy dostęp do rozrywki. 
Ułatwi to nowy interfejs Smart 
Hub 2016. Telewizja na żywo, 
telewizja strumieniowana przez 
Internet, gry, nowe menu, które 
pojawia się na ekranie głównym 
Smart TV, umożliwiają użyt-
kownikom uzyskanie dostępu 
do ulubionych programów i pod-
łączonych urządzeń natychmiast 
po włączeniu telewizora.

kOntakt
www.samsung.pl

Jakość obrazu
 i żywe kolory 

zapewniają zupełnie 
nowy rodzaj 

doświadczeń. 
Futurystyczne wizje 
telewizji przyszłości 
zaczynają nabierać 

kształtu. 
Zakrzywionego 

kształtu.
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Nasz brytyjski korespondent Christopher Beanland odwiedził 
Birmingham – miasto, które w ostatnich latach zaskakuje dynamiką 
swojego rozwoju.

by dotrzeć do malowniczego placu Świętego 
Pawła (St Paul’s Square), przy którym znaj-
duje się kościół o tej samej nazwie.

Centrum miasta
Wracamy na Newhall Street i  ruszamy na 
południowy-wschód, w kierunku centrum. 
Docierając do skrzyżowania z ulicą Colmore 
Row, znajdziemy się w sercu dzielnicy praw-
niczo-finansowej, gdzie w  wiktoriańskich 
kamienicach mieszczą się banki i biura.

Teraz skręcamy w  Colmore Row, gdzie 
znajduje się nowa knajpka Nosh and Quaff, 
mieszcząca się w  dawnej siedzibie banku. 
Serwuje się tu pożywne burgery i  pyszne 
homary, a  jej właściciele to lokalni przed-
siębiorcy Jabbar Khan i Aktar Islam, którzy 
w 2002 roku założyli słynną już restaurację 
curry Lasan w Jewellery Quarter.

Nosh and Quaff to idealne miejsce na 
biznesowy lunch z prostym menu, małymi 
porcjami, industrialnym wnętrzem i  wy-
śmienitymi koktajlami. Czynne codziennie 
w  11:30-23:00; 130 Colmore Row; tel.: +44 
(0)121 236 4246. noshandquaff.co.uk

Po obowiązkowym posiłku w  Nosh and 
Quaff udajemy się w  dalszą drogę ulicą 
Colmore Row. Mijamy rzeźbę zatytułowaną 
„Człowiek z  żelaza”, autorstwa Antony’ego 

Gormleya, następnie skręcamy w  Pinfold 
Street, gdzie znajduje się świeżo wyremon-
towany dworzec kolejowy New Street oraz 
centrum handlowe Grand Central. grandcen-
tralbirmingham.com

eastside i digbeth
Po ponad 60 latach do Birmingham po-
wróciły tramwaje. Nowa linia prowadzi od 
dworca New Street ulicą Corporation Street 
aż do stacji Snow Hill. Obecnie trwają pra-
ce nad przedłużeniem linii do miasta Wo-
lverhampton. Z dworca New Street idziemy 
na północ ulicą Ethel Street, gdzie mijamy 
prześliczny okrąglak, przypominający gi-
gantyczną puszkę coca-coli. Niegdyś był on 
typowym biurowcem, a  obecnie mieszczą 
się tu apartamenty sieci Staying Cool.

Przechodzimy obok centrum handlowego 
Bullring i udajemy się w kierunku pomni-
ka Nelsona, po lewej mijając dom towarowy 
Selfridges. Na skrzyżowaniu Digbeth High 
Street z  Floodgate Street mijamy mural 
Kennedy’ego, stworzony w 1968 roku przez 
artystę Kennetha Budda ku czci prezydenta 
JFK. Co ciekawe, mural oryginalnie znajdo-
wał się na jednej ze stacji tutejszego metra, 
ale przeniesiono go w to miejsce, aby mógł 
cieszyć oczy większej liczby osób.

Idziemy dalej do Custard Factory przy 
Gibb Street, gdzie niegdyś produkowano 
popularny bezjajeczny krem Birds Custard, 
a obecnie mieszczą się tu liczne butiki han-
dlujące odzieżą vintage oraz kluby muzycz-
ne, sklepy płytowe i budki z jedzeniem. 
custardfactory.co.uk

the mailbox
Wracamy na Digbeth High Street, by skrę-
cić w lewo na Upper Dean Street, docierając 
tym samym do chińskiej dzielnicy. Tu skrę-
camy w prawo na Pershore Street i idziemy 
dalej prosto aż do Station Street, gdzie po 
lewej stronie mieści się Electric Cinema – 
najstarsze kino w Wielkiej Brytanii, z autor-
skim repertuarem, barem i kawiarnią.
theelectric.co.uk

Ostatni punkt naszej wycieczki to pobli-
ska ulica Royal Mint Street, przy której stoi 
okazały budynek o  nazwie The Mailbox. 
Niegdyś mieściła się tu siedziba brytyjskiej 
poczty Royal Mail, a  obecnie w  jego wnę-
trzach znajduje się hotel Malmaison, butik 
marki Harvey Nichols, studia BBC Bir-
mingham i kilka restauracji. Tylne wyjście 
wychodzi na Gas Street Basin, gdzie rozpo-
częliśmy naszą kilkugodzinną wyprawę po 
mieście.

godziny w...  
Birmingham
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Choć Birmingham jest dość dużym 
miastem, nie można tego powie-
dzieć o  jego centrum. Wszystkie 
atrakcje opisane w  tym artykule 

można z łatwością zobaczyć, przechadzając 
się po mieście pieszo. Zaczniemy od Gas 
Street Basin, wielopoziomowego skrzyżowa-
nia kanałów wodnych. Dawniej zaniedbane, 
dziś wygląda bardzo nowocześnie, a widok 
pracujących śluz i  statków przywodzi na 
myśl Birmingham z dawnych czasów.

Dzielnica Brindleyplace, gdzie mieszczą 
się biurowce, butiki i  centrum handlowe, 
znajduje się tuż nad kanałem Gas Street 
Basin. Jej najważniejszą atrakcją jest Ikon 
Gallery, prestiżowa galeria sztuki.

Do 3 kwietnia można tu zobaczyć m.in. 
zdjęcia amerykańskiej fotograf Janet Men-
delsohn, a także instalacje wideo autorstwa 
wietnamskiego artysty Dinh Q Le i dzieła 

kanadyjskiej twórczyni Kelly Mark. Galeria 
mieści się we wspaniałym wiktoriańskim 
budynku po dawnej szkole. Znajduje się tu 
również sklep i kawiarnia. 1 Oozells Square, 
czynne wt.-niedz. 11:00-17:00;  wstęp wolny.
ikon-gallery.org, brindleyplace.com

Jewellery Quarter
Z Westside idziemy przez most nad kanałem 
obok centrum kongresowego (International 
Convention Centre) i  mijamy teatr miejski 
(Birmingham Repertory Theatre). Tuż obok 
znajduje się nowa biblioteka miejska (The Li-
brary of Birmingham), na której dachu jest 
ogromny taras, skąd rozpościera się wspania-
ły widok na pobliskie dzielnice. 

Podążając dalej ulicą Sand Pits Parade 
i  mijając po drodze ruiny dawnej bibliote-
ki centralnej, wybudowanej w  1974 roku, 
dotrzemy do dzielnicy Jewellery Quarter. 

Za czasów wiktoriańskich miejsce to było 
jednym z  najważniejszych ośrodków jubi-
lerskich w Wielkiej Brytanii, a to za sprawą 
licznych zakładów złotniczych, z  których 
niektóre prosperują do dziś.

Jedną z  ciekawszych atrakcji w  okolicy 
jest... stara fabryka trumien, która niedaw-
no została zamieniona na muzeum zwane 
Coffin Works. Niegdyś mieściła się tu naj-
bardziej prominentna fabryka artykułów 
pogrzebowych w  całej Wielkiej Brytanii, 
w czasach wiktoriańskich produkowano tu 
miedziane uchwyty i  inne dekoracje tru-
mien dla bogatych i sławnych mieszkańców. 

Zwiedzanie muzeum odbywa się w gru-
pach, co godzinę; czynne śr.-niedz. 11:00-
15:00; warto dokonać wcześniejszej rezer-
wacji. 13-15 Fleet Street. coffinworks.org

Z Fleet Street skręcamy w Newhall Stre-
et, a następnie w prawo w Charlotte Street, 

Choć Birmingham jest dość dużym miastem, nie można tego powiedzieć o jego centrum.  
Wszystkie atrakcje można z łatwością zobaczyć, przechadzając się po mieście pieszo.
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Zapytaj piotra
Listy naszych Czytelników

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

Podróż z przygodami Taryfy grupowe
Muszę zorganizować wyjazd szkoleniowy dla kilku pracowni-
ków, który odbędzie się w Madrycie. Część osób leci w kwietniu, 
reszta w czerwcu. Jak mogę uzyskać zniżkę grupową? Ile osób 
trzeba uzbierać, aby można było o nią wystąpić? Czy dostanę 
duży rabat?

Dorota

Pani Doroto
Na początek wyjaśniam, że linie lotnicze proponują taryfy gru-
powe, a  nie zniżki grupowe. Zazwyczaj zapamiętujemy naj-
niższe, reklamowane przez linie lotnicze taryfy i  wydaje się, 
że powinniśmy uzyskać od nich dodatkową zniżkę w przypad-
ku rezerwacji grupowej. Nic bardziej mylnego. Najważniejszą 
kwestią jest zapewnienie miejsc w  samolocie wszystkim oso-
bom podróżującym razem. Maksymalnie można zarezerwować 
dziewięć miejsc indywidualnych. Więcej niż 10 osób podróżują-
cych razem w Klasie Ekonomicznej to już grupa i wtedy należy 
zgłosić do linii lotniczej przewóz grupowy. W Klasie Biznes mi-
nimum grupy jest określane zazwyczaj dla sześciu osób. Cena 
biletu grupowego zależy od kilku czynników, na przykład od 
liczby osób w grupie, pojemności samolotu, szacowanego wy-
pełnienia danego rejsu, średnich taryf dostępnych w  danym 
terminie.

Linie lotnicze wymagają wcześniejszej wpłaty depozytu, czę-
sto wymagane jest podpisanie umowy na przelot grupy. Istotne 
jest, że każda osoba w grupie płaci tę samą stawkę za przelot. 
Nazwiska pasażerów można podać w  późniejszym terminie, 
mogą być zmieniane nawet po wystawieniu biletów. W indywi-
dualnych przypadkach linia lotnicza może udzielić zgody na 
zmianę terminu powrotu niektórych pasażerów, na przykład 
w przypadku choroby. Depozyt nie podlega zwrotowi w przy-
padku anulowania rezerwacji po określonym terminie (uzgod-
nionym w umowie) lub w przypadku niewykorzystania wszyst-
kich miejsc.

Powinna Pani złożyć dwa niezależne zapytania na przelot 
w kwietniu i w czerwcu, ponieważ będą dokonane dwie nieza-
leżne rezerwacje na podane terminy. Jeśli nie zbierze Pani co 
najmniej 10 osób na każdy termin, należy kupić bilety indywi-
dualne.

Kupiłem bilet z Mediolanu do Warszawy. Na autostradzie był 
korek i nie zdążyłem na mój lot. Ostatecznie pojechałem do 
Polski samochodem. Podobno mogę mieć problemy z powrotnym 
lotem. Czy muszę się kontaktować w tej sprawie z linią lotniczą?

Krzysztof

Panie Krzysztofie
Istnieje generalna zasada określająca sposób korzystania z bile-
tu lotniczego. Wszystkie kupony biletu (prościej mówiąc – za-
rezerwowane rejsy) muszą zostać wykorzystane zgodnie z  ko-
lejnością wystawienia. Jakiekolwiek odstępstwa muszą zostać 
zgłoszone linii lotniczej, a  każda zmiana trasy jest związana 
z  koniecznością rekalkulacji taryfy i  wymiany biletu. Często 
okazuje się, że zmiana trasy, szczególnie w ostatniej chwili, wią-
że się z dużą dopłatą. Nie wszystkie taryfy pozwalają na zmianę 
trasy, w takim przypadku należy wykupić nowy bilet.

Systemy lotnicze są coraz bardziej zaawansowane i  weryfi-
kują zgodność biletu z  wykorzystanymi rejsami z  rezerwacji. 
Wszelkie niezgodności powodują stratę ważności biletu. Dla-
tego bardzo ważny jest kontakt z agentem lub przewoźnikiem 
w  przypadku planowanych zmian podróży lub w  sytuacjach 
losowych. Pozwoli to uzyskać dokładne informacje o możliwo-
ściach zmiany biletu i związanych z tym kosztach.

W Pana konkretnym przypadku sytuacja jest nieco odmienna. 
Miał Pan wykupiony bilet na tanie linie lotnicze, które nie wy-
stawiają standardowych biletów elektronicznych (rozliczanych 
przez systemy BSP lub ARC). Niestawienie się na pierwszy rejs 
nie spowodowało automatycznej anulacji odcinka powrotnego. 
Może Pan wrócić do Mediolanu zgodnie z pierwotnym planem.



Made in Italy 

VYPE_B_BUSINESS TRAVELLER_208x275_Q.indd   1 2/19/16   10:19 AM


