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S erdecznie zapraszam wszystkich do lektury wiosennego wydania „Business 

Travellera”, w którym chciałabym szczególnie polecić artykuł o... bieganiu 

w podróży. Badania wykazują, że bieganie pomaga zwalczyć jet lag i stres, a także 

usprawnia funkcjonowanie mózgu. Zakładając trampki i idąc w ślady setek innych 

biegaczy, którzy codziennie przemierzają miejskie parki i chodniki, mamy okazję 

spojrzeć na miasta, w których gościmy – z innej perspektywy. Podczas biegania 

w podróży służbowej, a więc często w obcym mieście, z pomocą przyjdą nam liczne 

aplikacje na telefon, dzięki którym łatwo wytyczymy ciekawą trasę. Osobom 

trenującym bieganie, a także zwykłym amatorom tego sportu polecamy 

społecznościowy serwis dla biegaczy i rowerzystów Strava Local, będący 

przewodnikiem po najlepszych trasach biegowych i rowerowych w 12 miastach świata. 

W każdym z nich znajdziemy trasy o różnym stopniu trudności, a także listę 

użytecznych miejsc, takich jak kawiarnie usytuowane w pobliżu trasy, a także sklepy ze 

sprzętem sportowym. W artykule polecamy również pięć najciekawszych miejskich 

tras biegowych świata, które znajdują się w Sydney, Edynburgu, Kopenhadze, 

Vancouver i Chicago. Polecam!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna

In the US “Business Traveller” is published at 303 Fifth 
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Flying. Reimagined
Pod hasłem: „Flying. Reimagined”, Lufthansa zapewnia swoim pasażerom 
coraz bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty i oferty 
usług w trakcie całej podróży. Przewoźnik udoskonala też swoją ofertę 
Elektronicznej Usługi Bagażowej. Pasażerowie mogą skorzystać z linku na 
swoich mobilnych kartach pokładowych w aplikacji Lufthansy, aby śledzić, 
gdzie aktualnie znajduje się ich bagaż. Po przybyciu do portu docelowego 
aplikacja informuje pasażerów o szczegółach dotyczących taśmy bagażo-
wej oraz (od czerwca) o dokładnym czasie dostarczenia bagażu. Ta usługa 
będzie początkowo dostępna we Frankfurcie, w Monachium, Stuttgarcie  
i Mediolanie, a potem również w innych portach. 

Kolejną nowością w obsłudze bagażowej jest współpraca Lufthansy  
z firmą RIMOWA. Elektroniczna Etykieta RIMOWA jest pierwszym cyfro-
wym i w pełni zintegrowanym mobilnym rozwiązaniem. Sprawia, że podró-
żowanie z bagażem staje się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Pod-
czas gdy dzisiejsze walizki i torby podróżne muszą być sprawdzane ręcznie 
oraz posiadać papierową etykietę, z Elektroniczną Etykietą RIMOWA 
pasażerowie Lufthansy będą mogli nadać za pomocą aplikacji swój bagaż 
z domu oraz w trakcie podróży. Jednym kliknięciem będą mogli przesłać 
dane ze swojej elektronicznej karty pokładowej na swoim smartfonie do 
ich bagażu wyposażonego w Elektroniczną Etykietkę RIMOWA poprzez 
Bluetooth. Po udanych testach przeprowadzanych od jesieni ubiegłego 
roku wdrożenie rozpocznie się 14 marca 2016 r.

Linie lotnicze
Lufthansa
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Michał Cessanis zabiera nas  
w niezwykłą podróż po świecie: do 
Japonii, Brazylii, Peru, Portugalii, 
Stanów Zjednoczonych, Francji, 
Australii, Hongkongu, Albanii, 
Maroko, Wietnamu, Turcji, Szwecji, 
do Chin i na Cypr. Opisuje swoje 
przygody, ale też legendy, którymi 
żyją mieszkańcy danego miejsca. 
W każdym rozdziale zdradza rów-
nież swoje sprawdzone patenty na 
podróż.

Książka
Podróż

CiekAWe  
OPOWieśCi

British American Tobacco Polska 
wprowadził na polski rynek inno-
wacyjny e-papieros VYPE ePen. 
VYPE ePen to innowacyjne urzą-
dzenie, które dzięki systemowi 
wymiennych wkładów pozwala 
użytkownikowi dokonywać zmia-
ny smaku w zaledwie kilka se-
kund, bez ryzyka rozlania płynu, 
a korzystanie z niego jest intuicyj-
ne. Papierosy elektroniczne VYPE 
dostępne są już w Wielkiej Bryta-
nii i w kilku krajach. Linia produk-
tów Vype została opracowana na 
podstawie wielomiesięcznych i 
intensywnych testów produktów, 
opinii ekspertów i naukowców, a 
także po szczegółowym badaniu 
konsumentów: użytkowników e-
-papierosów i palaczy. Wynikiem 
tej pracy jest VYPE: alternatywa 
dla palenia. VYPE, innowacyjna 
marka e-papierosów, jest dostęp-
na w specjalistycznych sklepach 
sieci eSmoking World, a także 
salonikach InMedio i Relay oraz 
w sklepach internetowych www.
esmokingworld.com i www.vype.
pl. Urządzenie VYPE ePen można 
obecnie kupić w promocyjnej 
cenie 99 zł, wkłady VYPE ePen 
cap kosztują 24,90 zł. Vype ma 
w ofercie również liquidy kompa-
tybilne z innymi e-papierosami. 
Vype eLiquids kosztują 19 złotych 
za butelkę o pojemności 10 ml. 
Więcej informacji na stronie 
www.vype.pl.

Techno
E-papierosy

alteRnatywa 
dla palenia
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Tidal to platforma muzyczno-roz-
rywkowa do odtwarzania oraz od-
krywania muzyki artystów z całego 
świata, pozwalająca na dostęp do 
unikatowej zawartości, a także na 
łączenie się i dzielenie muzyką z ar-
tystami. Jest dostępny w 46 krajach 
z katalogiem ponad 40 milionów 
piosenek oraz ponad 100 tysiącami 
materiałów wideo. Serwis oferuje 
muzykę w jakości Hi-Fi, taką jak na 
płytach CD, filmy w jakości HD, 
wyselekcjonowane treści, a także 
unikatowe doświadczenia dla użyt-
kowników.

Techno
Tidal

ZABierZ TiDALA 
nA MAJóWkę!
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New Balance

nOWy MODeL BiegOWy

Linie lotnicze
Aeromexico

new Balance prezentuje swój najnowszy model biegowy Fresh Foam 1080 
– połączenie znanego już sportowcom modelu 1080 z technologią Fresh 
Foam. Szósta generacja modelu 1080 została zmodernizowana również 
o górną część buta. Branding po obu stronach buta znacznie różni się od 
poprzednich wersji. Do stworzenia modelu użyto bardzo lekkiej i wysoce 
oddychającej siatki, która umożliwia termoregulację powietrza podczas 
intensywnych treningów. Łagodne zakończenie buta przy kostce zapobiega 
obtarciom podczas ćwiczeń. Wykorzystana w podeszwie pianka Fresh 
Foam doskonale amortyzuje każdy krok, dzięki czemu biegacze podczas 
intensywnego treningu mogą doświadczyć uczucia miękkości i lekkości. 
Model dostępny w wersji dla kobiet i mężczyzn. www.nbsklep.pl.   
cena: 559,99 złotych.

amsteRdam – mexico city

Przy ul. Pięknej 24/26A w Warszawie 
znajduje się miejsce, w którym trady-
cyjne fryzjerstwo oraz wiedza z zakresu 
trychologii i ekopielęgnacji wychodzą na-
przeciw potrzebom klientów. Poza pełną 
ofertą standardowych usług fryzjerskich 
w instytucie wykonuje się diagnostykę 
i zabiegi trychologiczne, które likwidują 
wiele problemów związanych z włosami 
oraz skórą głowy. Wykonując odpowied-
nio dobrane zabiegi, można się pozbyć 
łupieżu, łojotoku, stanów zapalnych oraz 
znacząco ograniczyć wypadanie włosów. 
Dzięki naturalnym rytuałom Hair Spa 
zniszczone włosy odzyskują kondycję, 
stają się mocne i błyszczące. Stosowane 
w instytucie ekokosmetyki są wyjątkowe 
w swojej klasie, spełniają oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów: osób 
cierpiących z powodu alergii, po choro-
bach czy kobiet w ciąży; kitako.pl

inSTyTuT ZDrOWyCH 
WŁOSóW

Uroda 
Kitako

Linia lotnicza Aeromexico zapowiedziała nowe połączenie z Mexico 
City do Amsterdamu. Przewoźnik rozpocznie rozkładowe połącze-
nia z Meksyku do holenderskiej stolicy 29 maja 2016. Trasa będzie 
obsługiwana trzy razy w tygodniu samolotem Boeing 787 Dreamli-
ner, uznawanym za jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów 
komercyjnych.

Aeromexico jest jedyną meksykańską linią lotniczą oferującą loty 
bezpośrednio do Europy, a Amsterdam stanie się ich czwartą desty-
nacją na naszym kontynencie. Rozkład lotów jest bardzo dogodny. 
Samolot wyleci z Mexico City o 23:58 w każdą środę, w każdy piątek 
i każdą niedzielę. Loty z Amsterdamu będą się rozpoczynały o 22:35 
w poniedziałki, czwartki i soboty.
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Kulinaria
Konkurs

5 marca 2016 roku XIV-wieczny zamek krzyżacki Ryn, usytuowany 
w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, przeżył nie lada 
oblężenie. 16 dwuosobowych drużyn reprezentujących najlepsze 
restauracje w Polsce stanęło do kulinarnych zmagań o puchar prze-
chodni L’Art de la cuisine Martell. Zwycięzców XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Talentów Sztuki Kulinarnej – Mateusza Bogdań-
skiego i Artura Kuchnia z hotelu Heron w Gródku nad Dunajcem 
– wyłoniło jury pod przewodnictwem Pawła Oszczyka. Przygotowali 
oni comber i antrykot jagnięcy z pieczoną szalotką i kolendrą oraz 
confit z karczocha, fenkuła i skorzonery. Mistrzem ceremonii był Da-
riusz Struciński – wybitny szef kuchni hotelu Anders. Całą imprezę 
tradycyjnie poprowadzili Karol Okrasa i Dariusz Maląg. 

Zgodnie z regulaminem konkursu L’Art de la cuisine Martell 
2016 zawodnicy wystąpili w czterech turach na specjalnie przygo-
towanych do konkursu stanowiskach. Na skomponowanie każde-
go dania kucharze mieli zaledwie godzinę. Kulinarnym tematem 
przewodnim tegorocznej edycji konkursu, a tym samym głównym 
produktem, który musieli w swoich daniach wykorzystać zawodni-
cy – była brytyjska świeża jagnięcina kulinarna. Do swoich potraw 
kucharze musieli dobrać najlepiej komponujący się z nią wariant 
koniaku Martell.

najlepszy combeR  
i antRykot

Sport

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

nowy wymiar 
doskonałości
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Najnowszy telewizor Sam-
sung SUHD KS9000 za-

chwyca niespotykaną dotąd jakością obrazu 
i  przełomowym designem. Kolory jeszcze 
nigdy nie były tak żywe i naturalne, a szcze-
góły tak precyzyjnie odwzorowane. Dzięki 
pierwszej na świecie bezramkowej kon-
strukcji głębia zakrzywionego ekranu jest 
jeszcze bardziej wciągająca, a granica mię-
dzy obrazem a  rzeczywistością – niepraw-
dopodobnie cienka…

Kolory, Które 
wyzwalają emocje
Telewizor Samsung SUHD KS9000 został 
wyposażony w  innowacyjną technologię 
Quantum Dot, która odpowiada za rewo-
lucyjną jakość obrazu. Zastosowanie no-
wej generacji kropek kwantowych w  kon-
strukcji panelu LCD umożliwia uzyskanie 
znacznie bardziej nasyconych, czystych 
i  precyzyjnych barw. Tak szerokiej gamy 
naturalnych kolorów nie mogliśmy oglądać 
w żadnym z dotychczas wyprodukowanych 
telewizorów Samsung. KS9000 odzwier-
ciedla 64 razy więcej kolorów niż modele 
nienależące do grupy SUHD. Quantum 
Dot w  połączeniu z  rozdzielczością UHD 
(4K), zapewniającą cztery razy więcej detali 
niż Full HD, pozwoli zachwycić się wier-
nie odwzorowanymi kolorami i  ostrością, 
która wydobędzie najdrobniejsze szczegóły 
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która prezentuje się pięknie z  każdej stro-
ny. Z  takiego właśnie założenia wyszli 
projektanci najnowszej linii telewizorów 
Samsung SUHD 2016, tworząc konstruk-
cję 360, zapewniającą wrażenie otoczenia 
obrazem. Dzięki eliminacji ramki na-
sza uwaga skupia się wyłącznie na tym, 
co najważniejsze, czyli wyświetlanych  

na ekranie treściach. Takiego ekranu nie 
warto już ustawiać w rogu pokoju czy wie-
szać na ścianie. Dzięki trójnożnym staty-
wom oraz doskonałemu wykończeniu tyłu 
telewizora można ustawić go choćby na 
środku pokoju, eksponując urządzenie ni-
czym dzieło sztuki. W  KS9000 udało się 
zminimalizować grubość zakrzywionego 

ekranu, dzięki czemu jest on niewiarygod-
nie smukły, co nadaje całej konstrukcji nie-
samowitą lekkość. W połączeniu z nowocze-
sną, minimalistyczną podstawą i  czystym 
tylnym panelem telewizor marki Samsung 
prezentuje się spektakularnie i z pewnością 
trafi w gusta wielu miłośników eleganckie-
go, niebanalnego designu.

Efekt realizmu potęguje
 delikatnie zakrzywiona

 konstrukcja ekranu, 
która wizualnie otacza widza 
i poszerza jego pole widzenia, 

pozwalając mu poczuć 
głębię obrazu.

Telewizor ma być dziś ozdobą salonu, która prezentuje się pięknie z każdej strony.  
Z takiego właśnie założenia wyszli projektanci najnowszej linii telewizorów Samsung SUHD 2016,  

tworząc konstrukcję 360 zapewniającą wrażenie otoczenia obrazem. 

obrazu. Dzięki temu sceny wyglądają jak 
żywe i w niesamowity sposób potęgują na-
sze emocje. Błękit oceanu, zieleń trawy czy 
czerwień ust aktorki jeszcze nigdy nie były 
tak piękne, wyraziste i pełne realizmu…

Sceny realne 
jaK rzeczywiStość
W  telewizorze SUHD KS9000 wykorzysta-
no technologię HDR (High Dynamic Ran-
ge), pozwalającą na osiągnięcie wysokiego 
poziomu jasności – do 1000 nitów, czyli 
nawet 10-krotnie więcej niż w  przypadku 
telewizorów plazmowych. Dzięki temu ma-
teriały wideo i zdjęcia zapisane w technolo-
gii HDR będą odtwarzane z dużą precyzją. 
W  ten sposób powstaje obraz oddający na-
turalne kolory i  nasycenie światła. Dzięki 
zastosowaniu techniki HDR możliwe jest 
uzyskanie bardzo realistycznych efektów, 
niemożliwych do osiągnięcia w przypadku 
standardowych telewizorów. Wyobraźmy 
sobie obraz pokazujący taflę jeziora migo-
czącą tysiącem odbijających się świateł lub 
promienie słońca przebijające się między 

konarami drzew... Samsung KS9000 spra-
wi, że na moment zmrużymy oczy, podda-
jąc się urokowi chwili.  

Efekt realizmu potęguje delikatnie za-
krzywiona konstrukcja ekranu, która wi-
zualnie otacza widza i  poszerza jego pole 
widzenia, pozwalając mu poczuć głębię ob-
razu i przenieść się w sam środek rozgrywa-
jących się wydarzeń. Wrażenie zanurzenia 
w akcji to także zasługa funkcji Auto Depth 
Enhancer, która zapewnia znacznie większe 
poczucie głębi, automatycznie ustawiając 
inne poziomy kontrastu dla różnych obsza-
rów ekranu. Dzięki temu rozrywka staje się 
jeszcze bardziej fascynująca i… wciągająca. 
Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę 
moc możliwości Smart TV, jakie zapewnia 
nowy KS9000.

nowy poziom 
domowej rozrywKi
W  nowym telewizorze Samsung SUHD 
znajdziemy odświeżony interfejs Smart 
Hub, bazujący na  platformie Tizen, oraz 
nowy pilot zdalnego sterowania Samsung 
Smart Control. W nowym Smart TV wszyst-
ko, co najważniejsze, znajdziemy w jednym 
miejscu. W dolnej części ekranu wyświetla-
ne są aplikacje VOD, gry, kanały telewizyjne 
oraz dostęp do urządzeń, które podłączyli-
śmy do telewizora, takich jak soundbary czy 
konsole do gier. Będziemy mogli sterować 
nimi bez konieczności stosowania dodatko-
wych pilotów. Dzięki temu możemy szyb-
ciej i  łatwiej dotrzeć do ulubionych treści 
zgromadzonych w jednym miejscu.

KS9000 zapewnia też łatwiejszą niż kie-
dykolwiek możliwość współpracy z  urzą-
dzeniami mobilnymi dzięki aplikacji Quick 
Connect. Umożliwia ona proste łączenie 
i  udostępnianie treści innym członkom 
rodziny. Pozwala np. łatwo wyświetlić na 
dużym ekranie zdjęcia czy filmy z  galerii 
smartfona, a nawet przerzucić na telewizor 
wybrane aplikacje. Wspólne oglądanie zdjęć 
i filmów z wakacji? Proszę bardzo. Wystar-
czy skorzystać z  aplikacji Samsung Smart 
View lub z  funkcji Quick Connect, aby ła-
two połączyć z  telewizorem swój smartfon 
czy tablet i odtwarzać filmy, zdjęcia i muzy-
kę z innych urządzeń.

doSKonałość
w Każdym calu
Nowy Samsung SUHD KS9000 oferuje nie 
tylko zaawansowane technologie wyświe-
tlania obrazu, lecz także unikatowy de-
sign. Telewizor ma być dziś ozdobą salonu,  
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Nowoczesny hotel 
w  centrum miasta 
z  niesamowitym wi-
dokiem na sławne 

wieżowce Marina Bay Sands, 
zaprojektowany m.in. przez sa-
mego Philippe’a Starcka. Hotel 
doskonale dopasowuje się do 
wymagającego pod względem 
architektonicznym otoczenia 
współczesnego Singapuru.

South Beach w  Singapurze 
był jednym z najbardziej wycze-
kiwanych hoteli w  Azji. Otwo-
rzył swoje podwoje dla biznesu 
3 września 2015 roku. Grono 
światowych architektów starało 
się zaprojektować coś, co stano-
wiłoby równowagę pomiędzy 
pracą a zabawą. I przyznać trze-
ba, że w pełni się to udało. Hotel 
powstał, by stworzyć środowisko 
HIP, czyli Highly Individualised 
People and Places – designerskie 
wnętrza zapraszają gości, by zo-
stawili za sobą zwykłą codzien-
ność i  odkrywali w  nich swoją 
wyobraźnię. Innymi słowy – by 

przenieśli się w  barwny świat 
hotelu South Beach. 

Pokoje, ogrody i baseny
Hotel oferuje 654 pokoje i apar-
tamenty. Restauracja czynna 
jest przez cały dzień. Goście 
korzystają tutaj z  koncepcji All 
Day Hotel Dining, nazywanej 
w skrócie – co może nam się wy-
dawać nieco zabawne – ADHD. 
Jeśli mamy ochotę, możemy na-
pić się drinka w jednym z trzech 
barów. W  hotelu znajdują się 
także dwa otwarte podniebne 
ogrody. Do dyspozycji gości są 
dwa baseny oraz siłownia. Hotel 
oferuje czasami promocje typu 
trzy noce w cenie dwóch.

Na 18. piętrze znajduje się 
centrum rekreacyjne z  otwar-
tym basenem, klimatyzowaną 
siłownią, barem oraz tenisem 
stołowym. Jest to idealne miej-
sce do odpoczynku na świeżym 
powietrzu z  niesamowitym wi-
dokiem na panoramę wieżow-
ców. Co jest szczególnie warte 

uwagi, to materace pływające 
w basenie. Mają one formę owo-
ców i rogalików. W płytszej czę-
ści basenu znajduje się wytwor-
na kanapa, na której każdy chce 
sobie zrobić zdjęcie. Miejsce to 
jest rzeczywiście wyjątkowe, po-
nieważ z tyłu widać wtedy linię 
najwyższych wieżowców w Sin-
gapurze. 

design 
i znikająca recePcja
South Beach jest przepełniony 
elementami nowoczesnego de-
signu. Zamiast recepcji i  wiel-
kiego holu naprzeciwko wejścia 
znajduje się ogromny panel 
świetlny zwany Videowall, uka-
zujący wirujące, stale zmienia-
jące się kolorowe wizualizacje. 
Wyglądem swym przypomina 
kalejdoskop, tyle że czasem są to 
odbicia tych samych elementów, 
a chwilę później obraz przetapia 
się niczym lawa w  jednorodne 
wirujące obrazy. Efekt jest pio-
runujący!

kontakt
Hotel South Beach
30 Beach Road
Singapur
tel.: +65 6818 1888
www.thesouthbeach.com.sg

Zgodnie z  nowoczesnymi 
trendami recepcja to przenośne, 
nierzucające się w  oczy stano-
wiska. Po prostu kilka stolików, 
przy których pojawia się obsługa 
z laptopem i zaraz znika. Liczba 
obsługujących osób zależy od 
liczby pojawiających się gości. To 
bardzo ciekawa koncepcja.

Windy mają wnętrza ude-
korowane czymś w  rodzaju 
podwójnego obrazu. Poprzez 
zmianę kolorowego światła le-
dowego zmienia się także rysu-
nek, tak więc możemy wsiąść 
do windy ozdobionej delfinami 
i  ośmiornicami, a  wysiadać 
z windy przyozdobionej w ptaki.

Pokoje tylko dla Pań
Pokoje są urządzone ultrano-
wocześnie, tak by pasowały do 
całości. Bardzo dużo w nich tzw. 
room amenities, czyli gadżetów 
będących na wyposażeniu: pan-
tofli, kosmetyków itp. Przy łóżku 
znajdują się bardzo wyjątkowe 

dywaniki z fotografią części bie-
lizny. Można odnieść wrażenie, 
że ktoś upuścił bieliznę damską 
z  jednej strony, a  męską z  dru-
giej. Jest też całe piętro tylko dla 
kobiet. W  Chinach bardzo po-
pularne są wyjazdy samych pań, 
tak więc pokoje mają różne ga-
dżety – przede wszystkim różo-
we – takie jak przybory do ma-
nicure, pudełeczka na biżuterię 
oraz inne kobiece akcesoria.

Dla Europejczyka najbardziej 
spektakularna będzie toale-
ta, która na nasz widok sama 
się otwiera, potem oczyszcza 
i  zamyka. Można też z  nią po-
rozmawiać. W  Japonii takie 
toalety funkcjonują od dawna, 
natomiast w innych krajach do-
piero się pojawiają i zawsze roz-
śmieszają obcokrajowców.

Po hotelu spaceruje się pięk-
nymi szerokimi korytarzami 
przyozdobionymi w  śliczny be-
żowy deseń. Oświetla je delikat-
ne chłodne światło. 

all day hotel dining
Restauracja All Day Hotel Di-
ning serwuje śniadania w  for-
mie bufetu oraz posiłki à la car-
te. Bufet śniadaniowy jest dość 
skromny, ale zarazem elegancki. 
Charakterystyczna jest w  nim 
przewaga dań europejskich nad 
chińskimi. Liczna młoda obsłu-
ga wyposażona jest w słuchawki 
i  mikrofony, tak więc po zamó-
wieniu np. kawy kelner nie wra-
ca do kuchni, tylko inna osoba 
w szybkim czasie przynosi nasze 
zamówienie.

ocena
Spektakularny hotel, dorów-
nujący najnowszym trendom 
niezwykłego miasta, jakim jest 
współczesny Singapur. Wart po-
lecenia podróżującym biznes-
menom, a  także turystom, któ-
rzy chcą spędzić w mieście kilka 
dni. Nowoczesny, zaskakujący, 
inspirujący. Polecam!

Rafał Sobiech

Restauracja 
All Day Hotel Dining 

serwuje śniadania
w formie bufetu oraz 

posiłki à la carte. 
Bufet śniadaniowy jest 

dość skromny, 
ale zarazem elegancki. 

Charakterystyczna 
jest w nim przewaga 

dań europejskich  
nad chińskimi. 
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To oryginalny pięcio-
gwiazdkowy hotel, któ-
remu trudno znaleźć 
odpowiednik w  swej 

kategorii, a to za sprawą umiej-
scowienia i  historii. Nie na co 
dzień zdarza się bowiem spać 
w byłej ambasadzie sowieckiej. 

Wnętrza
Hotel znajduje się w  oryginal-
nej, starej kamienicy z  XIX 
wieku, w której w okresie dwu-
dziestolecia międzywojenne-
go znajdowała się ambasada 
sowiecka. Fakt ten do dzisiaj 
nadaje miejscu specyficzny kli-
mat, co hotel wykorzystuje do 
swoich celów marketingowych. 
H15 posiada 46 nowoczesnych 
i starannie wykończonych pokoi 
i  apartamentów, które są cieka-
wie urządzone i  bardzo prze-
stronne.

LokaLizacja
To, co niewątpliwie jest plusem 
H15, to lokalizacja. Jest położony 

w  samym centrum miasta, za-
ledwie 200 metrów od licznych 
restauracji i pubów, 750 metrów 
od stacji metra Centrum. 

Jest usytuowany w XIX-wiecz-
nej kamienicy Glassów. W roku 
1924 kamienica została zaku-
piona przez Sowietów, którzy 
później przekształcili ją w swoją 
ambasadę. Secesyjne zdobienia 
wnętrz zastąpiono symbolami 
czerwonej gwiazdy, sierpa i mło-
ta. W całość wkomponowano ści-
skające sobie dłonie figury robot-
nika i  chłopa, a  nad balkonem 
na pierwszym piętrze znalazł się 
glob Unii Sowieckiej. 

Historia
Kamienica szczęśliwie prze-
trwała Powstanie Warszawskie, 
zachowując swój oryginalny wy-
gląd do lat powojennych. W  la-
tach 2007-2012 budynek prze-
szedł gruntowny remont. Wtedy 
też otwarto H15 Boutique, łą-
czący nowoczesne trendy z nie-
tuzinkową historią obiektu.  

We wnętrzach nadal znajdują 
się oryginalne zdobienia z  cza-
sów ambasady sowieckiej. 

DoDatkoWe usługi
Hotel, oprócz swojej podsta-
wowej funkcji, oferuje dziś go-
ściom usługi konsjerża, pralnię, 
przechowalnię bagażu, room se-
rvice, masaże, fitness, sale kon-
ferencyjne i VIP. H15 umożliwia 
transport z  Lotniska Chopina 
za pośrednictwem partnera Vip 
Concierg (85 złotych za maksy-
malnie trzy osoby w  jedną stro-
nę). Hotel posiada także własny 
samochód, konkurencyjny ceno-
wo w  porównaniu do miejskich 
taksówek. Wystarczy zapytać 
w recepcji o szczegółowy cennik 
usług transportowych. Na miej-
scu znajduje się fitness, wliczony 
w cenę pobytu, otwarty w godzi-
nach 6:30-22:00.

restauracja
Restauracja Signature serwuje 
specjały kuchni międzynarodo-

kontakt
H 15 Boutique Hotel
ul. Poznańska 15
00-680 Warszawa
tel.: +48 22 55 38 700

wej z  elementami fusion oraz 
kuchni molekularnej. Jest au-
torska i nowoczesna. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje deser. 
Menu i  dodatkowe informacje 
znajdują się na stronie signa-
turerestaurant.pl. Restauracja 
ma powierzchnię 80 mkw. Skła-
da się z dwóch połączonych ze 
sobą sal. Przy 17 stołach może 
zasiąść 50 gości. Znajduje się 
tam również rozległy bar. Jest 
to idealne miejsce na biznesowe 
lunche i  koktajle. Oryginalne 
wnętrza, w których znajdują się 
krzesła Oswald z lat 50., oświe-
tlenie Serga oraz fotografie 
Marilyn Monroe robione przez 
Miltona Greena  – dopełniają 
całość. 

saLe konferencyjne
W  Sali Historycznej o  po-
wierzchni 90 mkw. można 
zorgaznizować konferencję dla 
70 osób. Jest to zabytkowe wnę-
trze z  oryginalnym parkietem 
oraz ornamentami z czasów so-
wieckich. Kolejnym ciekawym 
w  hotelu miejscem jest patio 
o powierzchni 220 mkw. Jest to 
całkowicie przeszklone lobby, 
idealne na bankiety i uroczyste 
kolacje dla 120 osób. 

Hotel posiada także aparta-
ment przystosowany do spotkań 
prasowych dla 15 osób. Posiada 
on obszerny salon i  aneks ku-
chenny. Świetnie nadaje się 
do małych prezentacji. Apar-
tament Penthouse, z  którego 
roztacza się widok na panoramę 
Warszawy, wydaje się stworzony 
do spotkań biznesowych. Jego 
powierzchnia to 90 mkw. plus 
wielki taras. 

Pokoje
Pokój standardowy ma 26 
mkw. Meble zostały zaprojekto-
wane wyłącznie dla hotelu H15. 
Wnętrze cechują silne akcenty 
kolorystyczne, a design nawią-
zuje do lat 50., ale w obecnym, 
nowoczesnym wydaniu. Pokoje 
wyróżnia drewniana podło-
ga, ekspres do kawy, czajnik, 
sztućce i  naczynia, 32-calowy 
telewizor LED z  Internetem 
i  bezprzewodową klawiaturą, 
szybki Internet, łóżko typu  

queen (200 x 160 cm). W  ła-
zience jest podgrzewane lustro 
i podłoga.

Hotel oferuje pokoje: Stan-
dard Room, Junior Suite, Supe-
rior Junior Suite, Suite, Superior 
Suite, Luxury Suite, Prestige 
Suite, Two Bedroom Suite. 
Szczególnym miejscem w hote-
lu są przestronne Luxury Suite 
o  powierzchni około 69 mkw., 
składające się z sypialni i jednej 
lub dwóch łazienek – w  zależ-
ności od typu. Wystrój zawiera 
włoskie akcenty, takie jak meble 
Meridiani i Pionka. Na wyposa-
żeniu znajduje się rozkładany 
narożnik, stolik kawowy oraz 

duży stół przeznaczony do pry-
watnych posiłków. Łazienka jest 
wyłożona marmurem, a  w jej 
wyposażeniu znajdują się eks-
kluzywne kosmetyki. 

ceny
Ceny są bardzo zróżnicowane. 
Hotel nie posiada stałego cen-
nika. Ceny zmieniają się dyna-
micznie w  zależności od obło-
żenia i tego, co akurat dzieje się 
w stolicy. Cena orientacyjna dla 
pokoju standardowego wynosi 
450-700 złotych. Natomiast cena 
orientacyjna dla apartamentów 
luksusowych 650-1300 złotych.

Rafał Sobiech

To, co niewątpliwie 
jest plusem H15,  

to lokalizacja.  
Jest położony  

w samym centrum mia-
sta, zaledwie  

200 metrów od licznych 
restauracji i pubów,  
750 metrów od stacji 

metra Centrum. 
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Ile mInut  
na przesiadkę?

Nasz brytyjski korespondent Alex McWhirter 
przekonuje, że walka między lotniskami

 o ruch przesiadkowy doprowadziła 
do radykalnego skrócenia

minimalnych czasów przesiadek.
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Minimalne czasy prze-
siadek to temat rzeka, 

który interesuje zwłaszcza osoby często 
podróżujące samolotami. Aby dobrze zro-
zumieć o czym mowa, warto najpierw wy-
jaśnić, co dokładnie kryje się pod terminem 
„minimalny czas przesiadki” (MCT).

Złożona definicja
Większość pasażerów zakłada, że okre-
ślenie to oznacza po prostu standardowy 
czas pomiędzy przesiadkami, a wielu tkwi 
w  błędnym przekonaniu, że kiedy pierw-
szy rejs ma opóźnienie, samolot, na który 
się przesiadają, będzie musiał zaczekać. 
Niektórzy podróżni sądzą, że MCT to czas 
potrzebny na przesiadkę z  jednego lotu na 
drugi, nawet w przypadku, gdy podróżuje-
my z dwoma osobnymi biletami. Są wresz-
cie i  tacy, według których MCT oznacza 
gwarantowany przez linię lotniczą czas na 
przesiadkę między dwoma rejsami.

W  rzeczywistości wszystkie powyższe 
definicje są błędne. Według Międzynarodo-
wego Zrzeszenia Przewoźników Powietrz-
nych (IATA) minimalny czas przesiadki 
to „najkrótszy odstęp czasu, wymagany do 
tego, by przetransferować pasażera i  jego 
bagaż z  jednego lotu na drugi”. Interwa-
ły MCT zwane są także „oficjalnymi” lub 
„standardowymi”. IATA wyjaśnia, że mini-
malne czasy przesiadek powinny być prze-
strzegane przez wszystkie punkty sprzeda-
ży i rezerwacji biletów na świecie. Jednak na 
niektórych lotniskach daje przewoźnikom 
prawo do ignorowania standardowych MCT.

Podróż oPtymalna
Wszystko to brzmi pięknie i dość zrozumia-
le, ale dlaczego tak często zdarza się, że sa-
molot odlatuje bez nas lub naszego bagażu? 
Problem tkwi w tym, że MCT opracowano 
dla optymalnych warunków podróży. Jeśli 
jednak wydarzy się coś nieoczekiwanego, 
wtedy pojawiają się problemy.

Typowym tego przykładem mogą być złe 
warunki pogodowe, przez które dochodzi 
do opóźnień w przylotach i wylotach samo-
lotów, w rezultacie czego dziesiątki tysięcy 
pasażerów nie są w stanie zdążyć na kolejne 
połączenie.

Skoro takie wypadki nie należą do rzad-
kości, to dlaczego przewoźnicy i  lotniska 
upierają się przy relatywnie krótkich MCT? 
Odpowiedź jest zaskakująco prosta: dzie-
je się tak dlatego, ponieważ linie lotnicze, 
sojusze, a także lotniska regionalne i prze-
siadkowe agresywnie walczą o pasażerów.

Dawniej, kiedy rywalizacja na tym grun-
cie była znacznie mniej zacięta, przewoź-
nicy, tacy jak na przykład KLM lub SWISS, 
ustalali czas swoich połączeń w taki sposób, 
aby pasażerowie dysponowali dużo więk-
szym czasem na przesiadkę. Jednak obecnie 
linie i porty lotnicze chcą oferować korzysta-
jącym z ich usług jak najszybsze połączenia 
i jak najkrótsze całkowite czasy podróży. Lot-
nisko London-Heathrow, które jest portem 
przesiadkowym sojuszu Oneworld, rywali-
zuje zatem o  pasażerów z  lotniskiem Schi-
phol w Amsterdamie i paryskim Charles de 
Gaulle (sojusz Skyteam), a  także z  portem 
we Frankfurcie (Star Alliance).

Walka o Pasażera
Dzięki krótkim czasom przesiadek lotniska 
i linie mogą zaoferować pasażerom najkrót-
sze trasy lotu, a także uplasować się wyżej 
na stronach przewoźników i w globalnych 
systemach rezerwacyjnych, takich jak Ama-
deus i Galileo. Tym samym MCT staje się 
swego rodzaju narzędziem marketingo-
wym w walce o pasażerów.

Ale nie jest to jedyny powód. Dawniej ry-
walizacja o pasażerów toczyła się wyłącznie 
między portami europejskimi, natomiast 
obecnie cała Europa konkuruje z  Zatoką 
Perską. Porty przesiadkowe, takie jak te 
w Abu Zabi, Dosze i Dubaju, przyciągają co-
raz więcej pasażerów długodystansowych, 
do których jeszcze nie tak dawno temu pra-
wo rościły sobie wyłącznie lotniska zlokali-
zowane na Starym Kontynencie.

Europa próbuje oczywiście podbijać 
nowe rynki, oferując bardzo szybkie prze-
siadki podróżnym z  Indii udającym się 
z Delhi do Ameryki Północnej, obywatelom 
Chin podróżującym z  Pekinu do Ameryki 
Łacińskiej i pasażerom z Azji Południowo-
-Wschodniej wylatującym z Singapuru lub 
Bangkoku na wschodnie wybrzeże USA. 
Jednak w  ostatnich latach dało się zauwa-
żyć, że przewoźnicy znad Zatoki, tacy jak 
Emirates, Etihad i  Qatar Airways, wyro-
bili sobie mocną pozycję w  tamtejszych 
regionach. Rezultatem tego stanu rzeczy 
są wyjątkowo krótkie, minimalne czasy 
przesiadek. W  najbardziej ekstremalnych 
przypadkach dozwolone opóźnienie może 
wynieść zaledwie kilka minut.

COURTYARD BY MARRIOTT®
WARSAW AIRPORT
Żwirki i Wigury 1 

00-906 Warszawa 

CourtyardWarsawAirport.com

ZAREZERWUJ  
POKÓJ  
BEZPOŚREDNIO
T 22 650 0102 

wcy@courtyard.com.pl 

WarszawaCourtyard.pl

Zaledwie 49 kroków od samolotu znajdziesz łóżko wygodniejsze 

niż w swoim domu, menu smaczniejsze niż w swojej kuchni, 

warunki do pracy lepsze niż w swoim biurze. Zorganizujesz 

konferencję bez stresu, skorzystasz z Internetu bez obciążenia 

rachunku, poćwiczysz w klubie fitness o każdej porze,  

nie utkniesz w korkach śpiesząc się na poranny lot.  

Sprawdź nas.

 236 pokoi

 bezpłatne Wi-Fi w całym hotelu

 restauracja Brasserie, Lobby Bar, Cyber Cafe

 fitness club

 15 sal konferencyjnych

 monitory z aktualnym rozkładem lotów

 parking

1 w Polsce w kategorii najlepszy hotel lotniskowy
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Zbyt dużo nieWiadomych
Prawdą jest, że europejskie linie biorą pod 
uwagę potencjalne opóźnienia. Na przykład 
35 lat temu czas lotu z Paryża do Londynu 
wynosił 50 minut. Obecnie może to być na-
wet 1,5 godziny. Jednak podróże lotnicze są 
na tyle nieprzewidywalne, że rezerwowanie 
dodatkowego czasu na przesiadkę nie za-
wsze wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Lotniska twierdzą, że konsultują z prze-
woźnikami minimalne czasy połączeń. Do-
datkowo duże porty zamieszczają na swoich 
stronach internetowych przewodniki dla 
pasażerów przesiadkowych. Linie lotnicze 
również stosują podobną metodę, ale żaden 
port ani przewoźnik nie jest w  stanie za-
gwarantować udanej przesiadki, ponieważ 
w branży istnieje zbyt dużo niewiadomych.

lotniska W euroPie
Lotnisko w Wiedniu szczyci się 25-minuto-
wym minimalnym czasem przesiadki dla 
przewoźników należących do sojuszu Star 
Alliance. Można się domyślić, że przy tak 
wyśrubowanym czasie przesiadka możliwa 
jest tylko wtedy, gdy wszystko zadziała jak 
w zegarku. Jeden z naszych czytelników do-
świadczył na własnej skórze tego, jak działa 
tak krótki MCT, kiedy leciał linią Austrian 
Airlines z  Londynu do Bangkoku z  prze-
siadką w  Wiedniu. Wcześniej trzykrotnie 
udało mu się z powodzeniem zdążyć na ko-
lejny lot, ale tym razem lot z Londynu miał 
opóźnienie, w rezultacie czego nasz czytel-
nik musiał spędzić noc w  hotelu lotnisko-
wym i  wylecieć do Bangkoku następnego 
dnia z dodatkową przesiadką we Frankfur-
cie. Do tej pory austriacki przewoźnik nie 
wydłużył tego rekordowo krótkiego czasu 
na przesiadkę na trasie Londyn – Wiedeń – 
Bangkok. 

dlaczego różne czasy?
Minimalne czasy przesiadek zależą m.in. od:
● rozmiaru i układu lotniska,
●  tego, czy korzystamy z usług tylko jedne-

go przewoźnika lub sojuszu,
●  tego, czy kolejny lot odlatuje z innego 

terminalu,
●  tego, czy musimy przejść przez dodatko-

wą kontrolę bezpieczeństwa,
●  tego, czy pierwszy lot jest rejsem krajo-

wym, czy też międzynarodowym.

Na lotnisku Schiphol w  Amsterdamie 
MCT dla połączeń krótkodystansowych 
wynosi 40 minut, a  dla lotów na długim 
dystansie 50. Takie wartości sprawdzały się 
w  czasach, gdy Schiphol było mniejszym 
portem, ale obecnie jego pojedynczy termi-
nal jest dużo większy i  odległości między 
pirsami znacznie wzrosły.

Tym samym przesiadka w stolicy Holan-
dii z rejsu startującego w strefie Schengen 
wymusza na pasażerach długą przechadzkę 
z bramek D do T, która zajmuje co najmniej 
20 minut. Co prawda minimalny czas prze-
siadki wynosi tu 50 minut, ale wędrówka 
w kierunku właściwej bramki może koszto-
wać nas sporo nerwów, zwłaszcza gdy nie-
chcący pomylimy drogę.

Linia KLM jest świadoma tego, iż pasaże-
rowie, których lot obejmuje obszar Schen-
gen, muszą liczyć się z  dłuższym czasem 
przesiadki. Dlatego od niedawna uczula na 
to pasażerów na swojej stronie: „Podróżując 
z  lub do krajów obszaru Schengen, należy 
liczyć się z koniecznością przejścia dodatko-
wej kontroli celnej i bezpieczeństwa. Może 
to znacznie wydłużyć procedurę transferu 
z jednego lotu na kolejny”.

Wśród europejskich lotnisk z  krótkimi, 
a  niekiedy wręcz nierealistycznymi cza-
sami przesiadek znajdują się m.in. porty 
w Helsinkach i Monachium. Na pierwszym 
z nich MCT wynosi 35-40 minut, natomiast 
na drugim 30 minut w T2 i 35 minut w T1.

reguły Znad Zatoki
Główne porty przesiadkowe linii Emirates, 
Etihad i Qatar Airways również zmagają się 
z podobnym problemem. W ich przypadku 
jednym z  czynników powodujących opóź-
nienia jest ogromny ruch pasażerski, ale 
nierzadko również złe warunki pogodowe, 
zwłaszcza mgła.

Jednak bliskowschodnie lotniska dys-
ponują także niezaprzeczalnymi atutami. 
W  przeciwieństwie do wielu europejskich 
odpowiedników obsługują znacznie mniej 
lotów krótkodystansowych. W  przypadku 
opóźnionego startu rejsu na długim dystan-
sie stratę tę można  łatwo nadrobić w trakcie 
samego lotu, ponieważ jest na to więcej cza-
su. Poza tym porty znad Zatoki Perskiej są 
czynne przez całą dobę.

beZPiecZne trZy godZiny
Jeśli rezerwujemy dwa osobne bilety na da-
nej trasie, powinniśmy dla bezpieczeństwa 
upewnić się, że czas przesiadki z  jednego 
lotu na drugi wynosi co najmniej dwie go-
dziny. Warto to zrobić choćby dlatego, że 
przy dwóch odrębnych biletach przewoź-
nicy nie mają obowiązku automatycznej 
odprawy pasażera i  jego bagażu, więc nie-
rzadko musi on ponownie przejść proce-
durę odprawy, kontroli celnej i bezpieczeń-
stwa. W  przypadku tanich przewoźników 
nie mamy innego wyboru, ponieważ linie 
te nie korzystają z  procedury interliningu, 
czyli systemu wzajemnej akceptacji biletów.
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Lufthansa – wszystko 
dla pasażerów

Lufthansa jako pierwsza 
linia na świecie odebra-
ła nowy model Airbusa 
320neo. Na jakich trasach 
będziemy mogli polecieć 
tym samolotem?
Pierwsza odebrana maszyna 
będzie obsługiwała przede 
wszystkim trasy między bazą 
Lufthansy we Frankfurcie 
a  Monachium i  Hamburgiem. 
Grupa Lufthansa zamówi-
ła w  sumie 166 samolotów 
A320neo i  A321neo. Zosta-
ną one dostarczone w  ciągu 
kilku kolejnych lat. Pierwsze 
doświadczenia z  A320neo po-
kazują wyraźnie, że zakładane 
oszczędności w zużyciu paliwa 
na poziomie 15 procent zostały 
nie tylko osiągnięte, ale wręcz 
nieco przekroczone. Co wię-
cej, znacznie cichsze silniki 
wykorzystane w  tym modelu 
znacznie zwiększają komfort  

pasażerów na pokładzie i  są 
mniej uciążliwe dla osób 
mieszkających w  pobliżu lot-
nisk dzięki zmniejszonej emi-
sji hałasu. Dotychczasowa flota 
airbusów a320 została również 
wyposażona w szarklety – koń-
cówki skrzydeł o  długości 2,4 
metra. W zależności od długo-
ści trasy przyniosą one do 4 pro-
cent oszczędności na paliwie 
i  odpowiednio niższy poziom 
emisji dwutlenku węgla. Szar-
klety poprawiają także osiągi 
maszyn i  zmniejszają poziom 
hałasu podczas startów.

Jakie nowe połączenia pla-
nuje Lufthansa tego lata?
Latem Lufthansa obsłuży 205 
destynacji dzięki łącznej licz-
bie 10 712 połączeń tygodnio-
wo. Nowością na międzykon-
tynentalnej mapie będzie San 
Jose, które zostanie połączone 

pięcioma rejsami tygodniowo 
– od 1 lipca. Do siatki połączeń 
z  Frankfurtu dołączą również 
dwie nowe destynacje: Alicante 
i Tirana. Denver zyska pięć po-
łączeń tygodniowo od 11 maja 
z  Monachium, a  do Teheranu 
będzie można polecieć trzy razy 
w tygodniu od 4 maja. Ze stoli-
cy Bawarii będą także dostęp-
ne nowe kierunki turystyczne. 
Latem będzie można polecieć 
na greckie Santorini i  Korfu, 
a także do portugalskiego Porto. 
Wzrasta także zainteresowanie 
podróżami na wschód Europy. 
W odpowiedzi Lufthansa wpro-
wadza do rozkładu pierwsze 
rejsy z  Monachium do Debre-
czyna, a od 31 marca przywróci 
połączenia do Odessy. Lufthan-
sa planuje dalszy rozwój siatki 
połączeń dzięki partnerstwu 
z  British Midland. W  przyszło-
ści pasażerowie Lufthansy będą 

Z Frankiem 
Wagnerem, Country 
Managerem 
Lufthansa Group 
w Polsce, 
rozmawiała 
Marzena Mróz.

mogli wybrać się z Monachium 
do Southampton (Wielka Bry-
tania), Norrköping (Szwecja) 
i Bergamo we włoskiej Lombar-
dii. Także niemiecki Rostock 
będzie dostępny dzięki sześciu 
rejsom tygodniowo.

Od 1 lutego pasażerowie 
mogą rezerwować bilety na 
nowe, dodatkowe połącze-
nia Lufthansy do Krakowa 
i Wrocławia. Czy planowa-
ne jest zwiększenie liczby 
połączeń również z innych 
polskich lotnisk?
Od 45 lat oferujemy Polakom po-
dróżującym w celach turystycz-
nych i  biznesowych wygodne 
połączenia z praktycznie całym 
światem. Dziś polscy pasażero-
wie mogą korzystać z ponad 350 
rejsów tygodniowo. Mamy bar-
dzo dobre wyniki, dlatego stale 
rozszerzamy naszą ofertę. Już 
28 marca uruchomimy nową 
trasę Rzeszów – Monachium. 
Dzięki obecności w  dziewięciu 
polskich portach lotniczych 
możemy zapewnić Polakom 
komfortową podróż przez nasze 
porty przesiadkowe we Frank-
furcie, Monachium, Brukseli, 

Wiedniu i Zurychu. Ale Polska 
jest dla nas ważnym rynkiem 
nie tylko ze względu na ruch 
pasażerski. To także preferowa-
na lokalizacja dla spółek zwią-
zanych z  biznesem lotniczym, 
który zapewnia miejsca pracy 
dla ponad 1500 wykwalifiko-
wanych polskich pracowników 
(Lufthansa Global Business 
Center w  Krakowie, Lufthansa 
Systems w  Gdańsku). Stabilne 
otoczenie biznesowe, które trwa 
w  Polsce od lat, jest kluczowe 
dla dalszego wzrostu i  zapew-
ni większą liczbę miejsc pracy 
w przyszłości.

Jakie nowości zaoferuje Lu-
fthansa w najbliższym cza-
sie pasażerom?
Udoskonaliliśmy ofertę Elek-
tronicznej Usługi Bagażowej. 
Pasażerowie mogą skorzystać 
z  linku na swoich mobilnych 
kartach pokładowych w  aplika-
cji Lufthansy, aby śledzić, gdzie 
aktualnie znajduje się ich bagaż. 
Po przybyciu do portu docelowe-
go aplikacja informuje pasaże-
rów o  szczegółach dotyczących 
taśmy bagażowej oraz o  czasie 
dostarczenia bagażu. Kolejną 

nowością w obsłudze bagażowej 
jest współpraca Lufthansy z fir-
mą Rimowa. Podczas gdy dzi-
siejsze walizki i torby podróżne 
muszą być sprawdzane ręcznie 
oraz posiadać papierową ety-
kietę, z  Elektroniczną Etykietą 
Rimowa pasażerowie Lufthan-
sy będą mogli nadać za pomo-
cą aplikacji swój bagaż z domu 
oraz w trakcie podróży. Rozsze-
rzyliśmy również partnerstwo 
z Google Flights, które obejmie 
także Polskę. Funkcja Rezerwuj 
w  Google pozwala klientowi 
dokonać rezerwacji rejsu Lu-
fthansy w  ramach  usług dla 
użytkownika Google. Kolejnym 
ważnym udogodnieniem jest 
spersonalizowana oferta dla 
pasażerów Klasy Ekonomicznej 
Lufthansy, która umożliwia za-
kup upgrade’u do Klasy Biznes. 
Została już wprowadzona na 
rejsach krótko- i średniodystan-
sowych i jest obecnie testowana 
na pięciu trasach międzykonty-
nentalnych: z  Monachium do 
Los Angeles i  Seulu i  z  Frank-
furtu do Delhi, Szanghaju i To-
ronto. 

Dziękuję za rozmowę.

Udoskonaliliśmy 
ofertę Elektronicznej 
Usługi Bagażowej. 
Pasażerowie mogą 
skorzystać z linku 

na swoich mobilnych 
kartach pokładowych 
w aplikacji Lufthansy 

aby śledzić, gdzie 
aktualnie znajduje się 

ich bagaż.

Od 45 lat oferujemy Polakom podróżującym w celach turystycznych 
i biznesowych wygodne połączenia z praktycznie całym światem. Dziś polscy 

pasażerowie mogą korzystać z ponad 350 rejsów tygodniowo. 
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Nasi Czytelnicy, oso-
by o  wysokich ocze-
kiwaniach podczas 
podróży – nie tylko 

służbowych, przyznali nagro-
dę Business Traveller Poland 
Awards 2015 w  kategorii „naj-
lepsza marka hoteli spa” – Ho-
telom SPA Dr Irena Eris.

Uroczysta gala, podczas któ-
rej wręczyliśmy zwycięzcom 
statuetki i  medale, odbyła się 
17 lutego w  zimowym ogrodzie 
Villi Foksal w Warszawie. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. szefowie linii lotniczych, 
polskich lotnisk, hoteli, wypo-
życzalni samochodów, a  także 
reprezentanci sektora bankowe-
go oraz marek sprzętów elektro-
nicznych dla biznesu.

W  elektronicznej ankiecie 
„Business Travellera” wzięło 
udział ponad tysiąc osób! Za 
stronę prawną i końcowy raport 
konkursowy odpowiadała firma 
doradcza Deloitte. 

Pięć gwiazdek w gruPie
Obecnie wyróżnioną grupę 
Hotele SPA Dr Irena Eris two-
rzą trzy obiekty o  standardzie 
cztero- i  pięciogwiazdkowym, 
znajdujące się w Krynicy-Zdro-
ju, Polanicy-Zdroju i  na Wzgó-
rzach Dylewskich. Położone 
w niezwykle atrakcyjnych loka-
lizacjach, zapewniają bliskość 
przyrody i  idealne warunki do 
pełnej odnowy biologicznej. 
Urządzone są z  wyjątkowym 
smakiem i dopracowane w naj-
drobniejszych szczegółach. Łą-
czą w sobie elementy tradycyjnej 
architektury z nowoczesnością, 
oferując tym samym doskona-
łe warunki wypoczynku dla 
osób szukających ucieczki od 
codziennego gwaru i  oczeku-
jących najwyższego standardu. 
Goście hoteli doceniają nie tylko 
komfort miejsca, ale też bardzo 
przyjazną atmosferę i poczucie 

intymności, jakie zapewniają 
Hotele SPA. 

Synonim lukSuSu
Hotele pod marką Dr Irena Eris 
to obiekty luksusowe z  wysoką 
jakością serwisu. Jakość obsługi 
ma duże znaczenie i  jest czyn-
nikiem, który decyduje o  tym, 
czy goście chcą dany hotel od-
wiedzać regularnie, bo spełnia 
ich różnorodne oczekiwania 
i preferencje. 

Hotele te powstały według 
autorskiej koncepcji, uwzględ-
niającej holistyczne podejście 
do piękna i  wypoczynku. Od 
lat profesjonalnie realizują ideę 
spa – zgodnie ze światowymi 
standardami. To sprawia, że 
należą do elity na polskim ryn-
ku spa. Wyznaczają trendy, są 
niedoścignione pod względem 
jakości i  wprowadzonych stan-
dardów. Co roku są zapraszane 
do elitarnego albumu „National 
Geographic Traveller – The SPA 
& Wellness Collection”, prezen-
tującego najbardziej luksusowe 
spa na świecie.

Cenne wyróżnienia
Hotele SPA Dr Irena Eris, jako 
jedyne polskie hotele, otrzyma-
ły najwyższy certyfikat jakości 
– Wellness Premium – od nie-
zależnego Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Wellness. A Hotel SPA  
Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie 
zapisał się nawet w 22-letniej hi-
storii Stowarzyszenia jako pierw-
szy obiekt, który uzyskał najwyż-
szą punktację po tajnym audycie 
(w  2014 roku). Są też jedynymi 
polskimi hotelami zrzeszonymi 
w International SPA Association, 
organizacji, do której należą naj-
lepsze spa na świecie i która od 
25 lat odgrywa rolę mentora na 
rynku spa. Mogą poszczycić się 
ponad 60 prestiżowymi nagro-
dami od środowiska branżowe-
go i  przyznanymi przez gości, 
w tym rozpoznawalną w świecie 
nagrodą Travellers’ Choice użyt-
kowników portalu TripAdvisor. 
A na znanym w świecie portalu 
rezerwacyjnym booking.com 
otrzymują oceny nie niższe niż 
„znakomity” czy „wyjątkowy”.
DrIrenaErisSpa.com

Urządzone z wyjątkowym smakiem, dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach, harmonijnie łączą elementy tradycyjnej

architektury z nowoczesnością, zapewniając luksusowe warunki.
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Ponadczasowy sofitel 
Grand soPot
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Usytuowany w  naj-
piękniejszej części 
miasta, przy plaży 
i słynnym molo, ho-

tel Sofitel  Grand Sopot od po-
nad 90 lat zdobi wybrzeże Bałty-
ku. Jest synonimem elegancji, 
luksusu i  jakości. Obiekt za-
pewnia gościom wyjątkowe 
atrakcje zarówno w  sezonie 
letnim, jak i  poza nim. Prze-
kraczając próg hotelu, każdy  
poczuje powiew historii po-
łączony ze światowymi stan-
dardami prestiżowej marki  
Sofitel. 

Elitarny kurort  
Sopot to najbardziej znany 
nadmorski kurort w  Polsce, 
który może poszczycić się naj-
dłuższym drewnianym molo 
w  Europie. To właśnie w  jego 
sąsiedztwie znajduje się presti-
żowy hotel Sofitel Grand Sopot. 
Zarówno kiedyś, jak i  dzisiaj 
obiekt uznany był za jeden 
z  najbardziej luksusowych 
w  Polsce. Jego bogata historia 
rozpoczęła się w  latach dwu-
dziestych XX wieku. Od same-
go początku podziw budziły 
wnętrza obiektu z  kryształo-

wymi żyrandolami, ścianami 
wyścielonymi gobelinami i sty-
lowymi meblami. Hotel odwie-
dzali arystokraci, koronowane 
głowy, przedstawiciele biznesu 
i  świata kultury. Wśród nich 
znalazły się takie osobistości 
jak: Charles de Gaulle, Greta 
Garbo, Marlena Dietrich, Cze-
sław Miłosz czy Sławomir Mro-
żek. Miejsce uznawane było 
za kultowe w  latach 60. i  70. 
ubiegłego wieku, kiedy z  luk-
susu hotelu korzystały gwiazdy 
przyjeżdżające na Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki. Tutaj 

każdy miał zagwarantowany 
odpoczynek na najwyższym 
poziomie w pięknych pokojach 
i  apartamentach, wyśmieni-
tą kuchnię oraz niezmiennie 
piękny widok na Zatokę Gdań-
ską i sopockie molo.

WspółczEsny luksus
Nowy rozdział w historii Grand 
Hotelu nastąpił wraz z  przej-
ściem obiektu pod skrzydła eks-
kluzywnej francuskiej marki 
Sofitel. W hotelu przeprowadzo-
no wtedy gruntowną renowację, 
dzięki czemu nabrał nowego 
blasku, a  wnętrza autorstwa 
Frederica Yzermana zyskały 
francuską elegancję. Obecnie 
obiekt to synonim współczesne-
go luksusu, oferujący gościom 
usługi najwyższej klasy. Wyjąt-
kowa jakość, kuchnia inspiro-
wana smakami Polski i Francji 
oraz imponujący wygląd plasują 
obiekt pośród czołowych hote-
li w  Polsce. Eleganckie pokoje 
oraz apartamenty z  łóżkami 
w  standardzie Sofitel MyBed 
gwarantują gościom najlepszy 
wypoczynek. Hotel to idealne 
miejsce na urlop, a  także orga-
nizację prestiżowego bankietu 
czy uroczystego przyjęcia.
 
aktyWny WypoczynEk 
Sofitel Grand Sopot zapewnia 
gościom wyjątkowe atrakcje 
przez cały rok. Obiekt zadowoli 
zarówno tych, którzy oczekują 
od hotelu luksusowych wnętrz, 
wybornej kuchni i wysokiej ja-
kości usług, jak i osoby szuka-
jące możliwości aktywnego wy-
poczynku oraz chwil relaksu. 
Klienci decydujący się na przy-
jazd w  sezonie wiosennym, 
mogą zrelaksować się w  cen-
trum wellness z basenem, sau-
ną i  łaźnią turecką czy skorzy-
stać z siłowni SoFit. Dla gości, 
którzy chcą zadbać o  siebie 
kompleksowo, strefa wellness 
hotelu oferuje szeroki wachlarz 
zabiegów oraz masaży w Grand 
SPA. Na wiosnę największym 
powodzeniem cieszą się zabie-
gi przywracające skórze dobrą 
kondycję po zimie. W  sezonie 
goście najchętniej korzystają 
z  peelingów i  masek nawilża-

Sofitel Grand Sopot zadowoli zarówno tych, którzy oczekują od hotelu 
luksusowych wnętrz, wybornej kuchni i wysokiej klasy usług, jak i osoby 

szukające możliwości aktywnego wypoczynku oraz chwil relaksu.
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jących. Każdy znajdzie także 
odpowiedni dla siebie masaż 
– w świat orientu można prze-
nieść się dzięki rytuałom maro-
kańskim, wędrówkę po Indiach 
zapewni masaż ajurwedyjski, 
a  hawajski relaks – lomi lomi. 
Masaż gorącymi kamieniami 
czy aromatyczną świecą będzie 
doskonały w  chłodniejsze dni. 
Po udanym relaksie w centrum 
wellness, restauracja Art  Deco 
zaprasza na wyśmienite da-

nia inspirowane kuchnią pol-
ską i  francuską. Goście mogą 
skosztować potraw skompono-
wanych ze świeżych bałtyckich 
ryb i  owoców morza, którym 
splendoru dodaje bogata oferta 
win oraz szeroki wybór świe-
żych owoców i ciast. Natomiast 
w  Le  Bar można spędzić wie-
czór w  kameralnej atmosferze 
z  muzyką na żywo, delektując 
się smakiem autorskich, wy-
bornych koktajli.
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Sheraton Catering od ponad 20 lat organizuje czołowe polskie i zagraniczne  
gale i konferencje, ale też pikniki czy okolicznościowe spotkania firmowe. 

Piknik czy przyjęcie
okolicznościowe 

z Sheraton Catering

Organizacja imprezy, 
bez względu na to, 
czy jest ona duża, 
czy mała, to nie lada 

wydarzenie, które ma wpływ 
na to, jak postrzegana będzie 
nasza firma wśród klientów czy 
w oczach pracowników.

Dlatego zamiast ekspery-
mentować, warto powierzyć to 
zadanie ekspertom, którzy mają 
w  tym ogromne doświadczenie 
i  zaproponują rozwiązanie do-
pasowane do potrzeb każdego 
wydarzenia.

Wieloletnie
dośWiadczenie
Sheraton Catering od ponad 20 
lat organizuje czołowe polskie 
i zagraniczne gale i konferencje, 
ale również pikniki czy okolicz-
nościowe spotkania firmowe. 
Niewiele jednak osób wie, że 
Sheraton Catering to nie tylko 
obsługa wielkich firmowych 
wydarzeń. Co więcej coraz czę-
ściej osoby prywatne korzysta-
ją z  usług firm cateringowych 
przy organizacji rodzinnych 
przyjęć, urodzin, wieczorów pa-
nieńskich czy chrzcin. 

Artur Grajber, szef kuchni 
Sheraton Catering, wyjaśnia, 
że zauważył pewną sezono-
wość dotyczącą usług w  swojej 
branży. Teraz na przykład fir-
my zaczynają planować pikniki 
zarówno dla swoich pracowni-
ków, jak i klientów. Otrzymuje-
my zatem coraz więcej zapytań 
o menu dostosowane do imprez 
na świeżym powietrzu z  pro-
stym, lekkim poczęstunkiem 
odpowiadającym aurze.

W  maju natomiast realizuje-
my dużo imprez komunijnych 
zarówno w domach, jak i ogro-
dach. Fo
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Szef kuchni dodaje, że jego ze-
spół ma bogate doświadczenie 
w  organizacji różnorodnych 
przyjęć prywatnych – w  gronie 
rodziny czy przyjaciół. 

indyWidualne 
podejście
„Do każdego wydarzenia pod-
chodzimy indywidualnie, pod-
powiadamy, jak zaplanować 
menu, jak ustawić stoły, a  na-
wet jak udekorować dom, aby 
nawiązywał do danej okolicz-
ności”. Sheraton Catering Se-
rvices wyróżnia elastyczność 
i umiejętność dostosowania się 
do indywidualnych oczekiwań 
i preferencji klienta. „Pamiętam 
jeden z wieczorów panieńskich, 
na który szykowałem menu 
w  100 procentach wegańskie 
– było to dla mnie bardzo cie-
kawe wyzwanie. Innym razem 
miałem za zadanie zapropono-
wać menu typowo hiszpańskie, 
gdyż z  tego kraju pochodziła 
przyszła panna młoda”. Osoby, 

które korzystają z  usług Shera-
ton Catering Services, często 
podkreślają, że dzięki pomocy 
zewnętrznej organizacja przy-
jęcia czy imprezy okolicznościo-
wej nie jest aż tak dużym stre-
sem. Przede wszystkim jednak 
daje im możliwość cieszenia 
się obecnością gości, rozmową 
z  nimi zamiast przygotowań 
w kuchni. 

Jednak prawdziwy bum biz-
nesowy zaczyna się we wrze-
śniu, kiedy to firmy po mie-
siącach wakacyjnych na nowo 
rozpoczynają swoją działalność 
i  przez organizację wydarzeń 
specjalnych chcą dać klientom 
i  partnerom biznesowym po-
wód do tego, aby o nich nie za-
pomnieli.

Koniec roku również bywa 
intensywny ze względu na 
przyjęcia świąteczne dla pra-
cowników i  klientów. Choć 
to również intensywny okres 
zamówień ze strony osób pry-
watnych, które chcą cieszyć 

się magią świąt i  spędzić czas 
z przyjaciółmi i rodziną.

liczy się koncept
Sheraton Catering zawsze wspól-
nie z  klientem pracuje nad kon-
ceptem imprezy, doradza i propo-
nuje niestandardowe rozwiązania 
tak, aby wydarzenie miło zapisało 
się w pamięci gości. 

Jak twierdzi Artur Grajber 
– jego zespół poświęca dużo 
uwagi na dopasowanie menu 
do konceptu imprezy, doradze-
nie najlepszych rozwiązań logi-
stycznych, które sprawdziły się 
przy poprzednich realizacjach 
i  sprawiły, że impreza przebie-
gła sprawnie. 

Wśród najczęściej obsługi-
wanych prywatnych uroczysto-
ści można wymienić przyjęcia 
w  domu lub w  ogrodzie, uro-
dziny, rocznice ślubu, komunie, 
chrzty czy wspomniane wcze-
śniej wieczory panieńskie i  ka-
walerskie.
www.sheratoncatering.pl  

Do każdego wydarzenia
podchodzimy  

indywidualnie,  
podpowiadamy,  

jak zaplanować menu, 
jak ustawić stoły,  

a nawet 
jak udekorować dom, 

aby nawiązywał  
do danej okoliczności. 



Znajdź spokój  
w sercu wielkopolski

34    |    K w i e c i e ń  2 0 1 6 

fo
t.:

  m
at

er
ia

Ły
 p

ra
so

w
e

Zaledwie 15 kilome-
trów od Poznania, 
w  zielonym Pusz-
czykowie znajduje 

się kameralny, butikowy hotel 
HOT_elarnia****. Jest to miej-
sce o wyjątkowej architekturze, 
zaprojektowane z  miłością do 
nowoczesnego designu. Archi-
tekt Bartosz Konieczny niekon-
wencjonalnie połączył w swoich 
projektach polskie tradycje z no-
watorskimi inspiracjami. 

Hotel inny niż wszystkie
W  HOT_elarni są tylko 24 po-
koje, które nie mają numerów, 
ale wyróżniają się poprzez kolo-
ry. Pozostała część hotelu i  spa 
zostały zaaranżowane w  kolo-
rystyce bieli, szarości i  czerni. 
Dominuje surowy beton, szkło 
i drewno. W holu warto zwrócić 
uwagę na tajemniczą lampę pa-
jęczynę projektu Marcela Wan-
dersa oraz na krzesła projektu 
Fabia Novembre’a – w  kształ-
cie pośladków. W  restauracji  

powiewają ciekawie zaprojekto-
wane lampy, które wyglądają jak 
stoliki nakryte obrusem i pod-
wieszone pod sufitem. „Dom to 
nie miejsce, gdzie mieszkasz, 
ale miejsce, gdzie ciebie rozu-
mieją”. Taki cytat widnieje na 
ścianie recepcji hotelowej i  jest 
on respektowany przez personel 
hotelu. 

tysiąc metrów relaksu
Z  hotelu tajemniczym pod-
ziemnym tunelem goście mogą 
przejść do kameralnej SPA_larni 
DAY SPA. Powstała ona na miej-
scu starej manufaktury. Jest to 
niezwykłe spa, wielokrotnie wy-
różniane prestiżowymi nagroda-
mi. To 1000 mkw. relaksu w luk-
susowych warunkach. Oprócz 
relaksujących masaży i rozpiesz-
czających ciało zabiegów kosme-
tycznych, do dyspozycji gości 
jest pięknie zdobiony basen wy-
pełniony krystalicznie czystą, 
ozonowaną wodą, podgrzewa-
ną do temperatury 32 stopni,  

sauny, jacuzzi oraz pomieszcze-
nie do wypoczynku. 

restauracja i sztuka
W niecodziennym menu restau-
racji TASTE_it można znaleźć 
nowoczesne warianty tradycyj-
nych dań kuchni wielkopolskiej, 
przyrządzane z najlepszych pro-
duktów regionalnych, czerpiące 
z  bogactwa składników sezono-
wych. Topowe pozycje to wybitna 
pieczona kaczka z poznańskimi 
pyzami oraz udko gęsi. 

Można tu również zaspokoić 
potrzeby ducha dzięki propago-
wanej filozofii slow life. Organi-
zowane są tu wydarzenia z  cy-
klu ART_time, których ambicją 
jest zwrócenie uwagi na wartość 
sztuki poprzez odkrywanie jej 
różnych wymiarów. Odbył się 
tu m.in. wernisaż zdjęć Szy-
mona Brodziaka i koncert Raya 
Willsona z  Genesis Classic. 
Ceny pokoi: od 349 złotych.  
hotelarnia.pl
spalarnia.com.pl
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Miejsce o wyjątkowej 
architekturze, 

zaprojektowane 
z miłością 

do nowoczesnego
 designu. 

Architekt Bartosz 
Konieczny niekon-

wencjonalnie połączył 
w swoich projektach 

polskie tradycje 
z nowatorskimi
 inspiracjami. 
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Stolica luzu
Nasz korespondent Christopher Beanland 

przekonuje, że Kopenhaga, słynąca  
z niebanalnego wzornictwa i wybornej kuchni, 

jest świetnym miejscem na weekendowy wypad.
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Płaska niczym naleśnik i  prze-
dzielona dziesiątkami jezior 

i kanałów stolica Danii jest miastem o nie-
tuzinkowym charakterze, łączącym w sobie 
dwa przeciwstawne elementy: wodę i  ląd. 
Widać to choćby na przykładzie zabytkowe-
go portu, gdzie pomimo intrygującej archi-
tektury, która wyrosła tu przez wieki, nadal 
można odnieść wrażenie, że rządy sprawuje 
matka natura.

Dla wielu osób Kopenhaga jest ideal-
nym miejscem do zamieszkania, choćby ze 
względu na to, iż aktywnie wspiera się tu 
wszelkie rozwiązania ekologiczne, a  samo 
miasto wydaje się mieć wrodzone wyczucie 
smaku. Politycy przyjeżdżają tu w poszuki-
waniu pomysłów na ulepszenie własnych 
miast, a  turyści – aby pospacerować tutej-
szymi brukowanymi uliczkami, na których 
nie brakuje oryginalnych butików. Ko-
penhagę od wielu lat uznaje się za główny  
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światłami. Niedawno oddano także do użyt-
ku 180-metrowy most Inderhavnsbroen, za-
projektowany przez Studio Bednarski, któ-
ry łączy dwa krańce kopenhaskiego portu. 
Konstrukcja ta znacznie ułatwiła komuni-
kację między północno-zachodnią częścią 
portu (gdzie znajdują się takie atrakcje, 
jak zamek Rosenborg i posąg Małej Syren-
ki) i  południowo-wschodnimi dzielnicami 
miasta (w których mieści się m.in. Duńska 
Opera Królewska).

Ta gigantyczna konstrukcja, która została 
wzniesiona z betonu i szkła i zaprojektowana 
przez Henniga Larsena, jest częścią długo-
falowego planu władz stolicy, zakładającego 
przekształcenie starych doków w nową, luk-
susową dzielnicę. 

Jeśli chcemy całkowicie zmienić krajo-
braz i odpocząć w zdecydowanie bardziej 
wyluzowanym klimacie, możemy udać się 
kilka przecznic na południe od opery, do 
hipisowskiej komuny zwanej Christianią, 
w  której czas zatrzymał się w  latach 70. 
ubiegłego wieku. Jedną z  charakterystycz-
nych cech tej enklawy są rozrzucone między 
drzewami domy, które wzniesiono techniką 
brikolażu, a  także trycykle z  Christianii 
z  ogromnymi koszami na przedzie, słu-
żącymi do transportu dzieci lub zakupów. 
Pojazd ten jest towarem eksportowym dziel-
nicy, ale szczerze mówiąc największym 
popytem cieszy się tu marihuana, sprze-
dawana na Pusher Street (dosłownie ‘ulica 
Dilerów’) przez anonimowych handlarzy 
na straganach pokrytych siatką maskującą. 
Robienie zdjęć jest tu oczywiście surowo 
wzbronione.

DOBRA GASTRONOMIA
W  dzielnicy Christianshavn mieści się 
restauracja Noma, której twórcą jest szef 
kuchni René Redzepi (noma.dk; tel.: 
+45 3296 3297). Lokal szczyci się dwoma 
gwiazdkami przewodnika Michelin, dzię-
ki czemu udało mu się trwale zaistnieć na 
międzynarodowej mapie gastronomicznej. 
Redzepi znany jest z wysoce innowacyjnych 
potraw nowoczesnej kuchni skandynaw-
skiej i zaskakujących połączeń składników, 
takich jak cyprina islandzka w parze ze zbo-
żem, surowa kałamarnica z  wodorostami 
i duńskie ziemniaki z pokrzywą.

W  przyszłym roku Noma przeniesie 
się z  Christianshavn do Christianii, gdzie 
czeka na nią nowy lokal, którego dodatko-
wym atutem będzie własna miejska farma. 
Wkrótce Redzepi uruchomi także nową, 
mniej formalną restaurację o  nazwie 108 
(108.dk; tel.: +45 3296 3292), która będzie 

W planie wycieczki należy ująć wizytę w porcie i przeprawę przez 
mosty, dzięki którym szybko zwiedzimy całą stolicę. 
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ośrodek duńskiego wzornictwa i  gastrono-
mii. Każdy, kto tu zawita, musi obowiąz-
kowo spróbować smakowitych kanapek 
smorrebrod, a także zajrzeć do sklepów fir-
mowych słynnych duńskich marek, takich 
jak Bang and Olufsen, Muuto czy też Nor-
mann Copenhagen.

NA DWÓCH KÓŁKACH
W zielonym i proekologicznym mieście, ja-
kim jest stolica Danii, najlepszym środkiem 
transportu jest oczywiście rower. W  całej 
Kopenhadze znajduje się około 100 automa-
tycznych stacji rowerowych, gdzie wypoży-
czenie dwukołowca kosztuje 25 koron na 
godzinę (blisko 15 złotych).

Wszystkie rowery wyposażono w system 
nawigacji, a  dla nieco bardziej leniwych 
cyklistów także w silniki elektryczne, choć 
w  mieście, gdzie nie ma praktycznie żad-
nych wzniesień, korzystanie z  tej funkcji 

jest po prostu zbędne. To, czego z  pewno-
ścią tu nie brakuje, to ścieżki rowerowe – 
można nimi dotrzeć niemal w każdy zaką-
tek Kopenhagi.

W  planie wycieczki rowerowej należy 
ująć wizytę w tutejszym porcie i przeprawę 
przez liczne mosty, dzięki którym szybko 
i  bezproblemowo zwiedzimy całą stolicę. 
Kilka słów o  kopenhaskich ścieżkach ro-
werowych, które nie mają sobie równych 
w całej Europie. Na przykład Cykelslangen 
(‘wąż rowerowy’) to jedyna w swoim rodza-
ju wisząca autostrada rowerowa, która wije 
się od centrum handlowego Fisketorvet 
aż po most Bryggebroen. Kolejną perełką 
jest Cirkelbroen (‘okrągły most’), ścieżka 
składająca się z pięciu okrągłych platform, 
które łączą ze sobą dwie strony kanału 
Christianshavn. Po zmierzchu, dla wygody 
rowerzystów i  lepszego efektu wizualnego, 
Cirkelbroen podświetlana jest kolorowymi 

Dla wielu osób Kopenhaga jest idealnym miejscem do zamieszkania, choćby ze względu na to, iż aktyw-
nie wspiera się tu rozwiązania ekologiczne, a samo miasto wydaje się mieć wrodzone wyczucie smaku.
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mieścić się nieopodal obecnej siedziby 
Nomy na ulicy Strandgade. Były szef kuchni 
Nomy Jesper Kirketerp zbiera pochwały za 
restaurację Radio (restaurantradio.dk; tel.: 
+45 2510 2733), którą otworzył w ubiegłym 
roku na Julius Thomsens Gade.  Pięcioda-
niowe menu degustacyjne kosztuje tu 400 
koron (około 230 złotych), a jego zawartość 
zależy od widzimisię kucharzy i tego, jakie 
składniki znajdą danego dnia na targu. Mają 
oni także wolną rękę w kreowaniu nowych 
potraw i robią to nad wyraz umiejętnie. 

Inne restauracje godne polecenia to m.in. 
Marchal w Hotelu d’Angleterre, Nimb Bras-
serie, Studio, Geranium i AOC.

PAMIĘTNE NOCE 
W  sobotę wieczorem warto wybrać się do 
dzielnicy Vesterbro na południu miasta, 
będącej kopenhaskim odpowiednikiem lon-
dyńskiej Shoreditch. Największą popular-
nością cieszy się jej część zwana Kodbyen 
(kodbyen.dk), która niegdyś była tzw. dziel-
nicą rzeźników, a obecnie słynie z   ekscen-
trycznych barów i  restauracji. Pomalowane 
na biało ściany dawnych rzeźni i  sklepów 
mięsnych stanowią niebanalne tło dla kon-
sumpcji steków i popijania fantazyjnych kok-
tajli. Godna polecenia jest restauracja Gorilla 
(restaurantgorilla.dk; Flaesketorvet 63; tel.: 
+45 3333 8330), wyróżniająca się dzięki kre-
atywnej kuchni i żywiołowej atmosferze. 

Nocne marki zapewne udadzą się także 
do klubu Vega (vega.dk) – klasycznej sali 
koncertowej z pięknymi modernistycznymi 
wnętrzami, w  której odbywają się koncer-
ty didżejów i  międzynarodowych gwiazd 
muzyki. Miłośnicy teatru powinni również 
sprawdzić repertuar Skuespilhuset (Duń-
skiego Teatru Królewskiego; kglteater.dk), 
który mieści się w majestatycznym budyn-
ku naprzeciw budynku opery.

Kopenhaga to prawdziwy raj dla konese-
rów sztuki wyższej. Nic więc dziwnego, iż 
w mieście, które słynie z wyrazistego wzor-
nictwa i  pięknych przedmiotów, ogromną 
popularnością cieszy się Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej Arken. Znajduje się ono 
w  dzielnicy Ishoj, 20 kilometrów na połu-
dniowy-zachód od centrum i  otoczone jest 
wodą i bujną zielenią. W środku znajdziemy 
ponad 400 prac światowej sławy artystów, ta-
kich jak m.in. Ai Weiwei czy Damien Hirst.

NOCLEGI
W  ostatnich latach jakość hoteli w  Kopen-
hadze uległa znacznej poprawie, a  wiele 
z nowych obiektów łączy w sobie elegancki 
wystrój wnętrz z przyjemną dla oka archi-
tekturą. Otwarty w  lipcu ubiegłego roku 
Tivoli Hotel, będący najnowszą propozycją 
grupy hotelowej Arp-Hansen (tivolihotel.
com), mieści się przy ulicy Arni Magnus-
sons Gade, w  budynku, który przypomina 

nieco konstrukcję ułożoną z klocków do gry 
w jengę. Jego luksusowe wnętrza przypadną 
do gustu zarówno gościom biznesowym, jak 
i zwykłym turystom.

Na drugim krańcu miasta, w artystycznej 
Dzielnicy Łacińskiej mieści się modny hotel 
butikowy SP34 (brochner-hotels.dk), który 
otworzył swoje podwoje w 2014 roku. Skła-
da się on z kilku sąsiadujących ze sobą ka-
mieniczek, które razem tworzą zaskakująco 
spójną całość i  oferują przytulne pokoje. 
Obiekt słynie także z  wyśmienitego bistro 
(zwanego Work in Progress), w którym co-
dziennie w godzinach 17:00-18:00 hotelowi 
goście mogą napić się wybornego wina.

Jeśli jednak lubimy prawdziwą ekstra-
wagancję w  architekturze, to z pewnością 
nic nie przebije pod tym względem hotelu 
Bella Sky (acbellaskycopenhagen.dk), nale-
żącego do grupy AC Hotels. Mieści się on 
w  jednej z nowszych dzielnic miasta o na-
zwie Orestad, a jego bryła, która wydaje się 
zaprzeczać prawom grawitacji, składa się 
z dwóch zazębiających się ze sobą wież, któ-
re wznoszą się pod niewiarygodnym kątem. 
Wewnątrz czekają na nas eleganckie i  sto-
nowane wnętrza, a w pomieszczeniach ogól-
nodostępnych minimalistyczne duńskie 
meble. Tuż obok hotelu znajduje się pole 
golfowe, a z wyższych pięter pokoju można 
dojrzeć Most nad Sundem, który wiedzie do 
szwedzkiego Malmö.

’’

W ostatnich latach jakość hoteli w Kopenhadze uległa znacznej poprawie, a wiele z nowych obiektów 
łączy w sobie elegancki wystrój wnętrz z przyjemną dla oka architekturą. 

Advert-GenyMlodosci_210x275.indd   1 22/03/2016   8:49 AM



K w i e c i e ń  2 0 1 6     |     4342    |    K w i e c i e ń  2 0 1 6

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

Nie ma na świecie wielu miejsc, 
gdzie opalając się na plaży i po-
pijając zimne piwo, można zo-
baczyć, jak gigantyczny airbus 

340 linii Air France przelatuje tuż nad  

naszymi głowami. Oczywiście na ogrodze-
niu, oddzielającym drogę od pasa startowe-
go, widnieje ostrzeżenie: „Ryzyko śmierci”, 
ale to za mało, by powstrzymać gapiów od 
wpatrywania się w niebo.

Saint Martin
Francusko-holenderska wyspa Saint Mar-
tin (po holendersku: Sint Maarten) nie jest 
szczególnie malownicza. Na 34 km kw. 
jej powierzchni nie ma żadnych ważnych  fo
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Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan opisuje atrakcje czekające na turystów  
na karaibskich wyspach Saint Martin i Anguilla.

Wyspy nie tylko  
dla żeglarzy

zabytków, a  tutejsze bary nie są zbyt wyra-
finowane.

Port lotniczy Princess Juliana (SXM) na-
zwano na cześć holenderskiej księżniczki, 
która przybyła tu z wizytą w 1944 roku, czy-
li niespełna 12 miesięcy po jego otwarciu. 
Najłatwiej dotrzeć tu z  Londynu linią Air 
France (z  międzylądowaniem w  Paryżu – 
12 godzin), ale można także wybrać rejs na 
pokładzie samolotu American Airlines le-
cącego przez Miami. Jeśli tylko to możliwe, 
postarajcie się o miejsce przy oknie.

Choć najlepszym miejscem do przyglą-
dania się lądującym samolotom jest luksu-
sowy hotel Sonesta Maho Beach Resort and 
Casino, to zdecydowanie najbardziej pre-
stiżowym obiektem na wyspie jest pięcio-

gwiazdkowy Belmond La Samanna, położo-
ny po francuskiej stronie, tuż przy granicy 
z  holenderskim Sint Maarten. Mieści się 
on pośród ogrodów na klifowym wybrzeżu, 
a  jego kamienne, pokryte piaskiem schody 
prowadzą wprost na plażę Baie Longue. 
Można tu spróbować swoich sił m.in. w pad-
dleboardingu (pływanie na stojąco na desce 
przy użyciu wiosła) lub po prostu rozłożyć 
leżak przy brzegu i  zapomnieć o  otaczają-
cym nas świecie.

Hotel miło zaskakuje również pod wzglę-
dem standardów wyposażenia pokoi. Nawet 
w  tych podstawowych, typu deluxe ocean 
view, nie ma się do czego przyczepić, a go-
ście apartamentów mają do dyspozycji m.in. 
prywatny basen i jacuzzi. Wieczorem warto 

wybrać się do usytuowanej na świeżym po-
wietrzu restauracji o nazwie Trellis, z któ-
rej rozciąga się przepiękny widok na morze 
i okoliczne plaże. 

anguilla
Jeśli zamarzy nam się zmiana scenerii, mo-
żemy wynająć w pobliskim doku motorów-
kę i popłynąć na odległą o 20 minut Anguil-
lę (gbferries.com, cena: 65 dolarów), będącą 
niezależnym brytyjskim terytorium, a także 
najbardziej płaską z wszystkich karaibskich 
wysp (jej najwyżej położony punkt mieści 
się 65 m n.p.m.). Co ciekawe, mimo iż wielu 
mieszkańców Anguilli posiada brytyjskie 
paszporty, to wiodącą walutą jest tu dolar 
amerykański (a także wschodniokaraibski). 
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Znaczną część wyspy pokrywają minia-
turowe krzewy, a  gdzieniegdzie zobaczy-
my również malownicze kościółki. Stolica 
Valley to właściwie senna wioska, po której 
przechadzają się kury i kozy, a  jej główną 
atrakcją turystyczną jest Muzeum Dzie-
dzictwa (Heritage Collection Museum), 
którego kuratorem jest miejscowy historyk 
Colville Petty. Można tu obejrzeć m.in. 
takie eksponaty, jak niewolnicze kajdany 
oraz tradycyjne przybory kuchenne.

Wyspa została pierwotnie zasiedlona 
przez południowoamerykańskie plemię 
Anguilla, które nadało jej nazwę Mallio-
uhana. Z nazwy tej postanowił skorzystać 
również szykowny hotel butikowy, który 
powstał w zatoce Meads Bay w 1984 roku. 
Kilka lat później obiekt został przejęty 
przez grupę Auberge Resorts, a  w  2014 
roku przeszedł gruntowną renowację, aby 
móc konkurować z ulubionym przez cele-
brytów hotelem Viceroy, który mieści się 
na drugim krańcu plaży. Zaprojektowane 
w mauretańskim stylu wille w Malliouha-
nie rozlokowano dyskretnie pośród bujnej 
zieleni, a  44 pokoje gościnne charaktery-
zują się świeżym wystrojem, a  to przede 
wszystkim za sprawą białych mebli i  de-
likatnej miętowej kolorystyki. Jedzenie 
na wyspie również nie ma sobie równych. 

W głównej restauracji Malliouhany można 
delektować się m.in. przepysznym białym 
gazpacho oraz makaronem z  koryfeną, 
pomidorami, oliwkami, czosnkiem i kapa-
rami. Jedną z  moich ulubionych knajpek 
stała się także, położona dziesięć minut 
spacerem od hotelu, Blanchards Beach 
Shack ze stolikami ustawionymi wprost 
na piasku i  drzewami przyozdobionymi 
światełkami. Można tu zamówić m.in. 
mrożone daiquiri i  zdrowe przekąski, na 
przykład Big Bowl, czyli ogromny półmi-
sek z  ryżem, fasolą, salsą kukurydzianą, 
serem, śmietaną i  kawałkami kurczaka. 
Tuż obok mieści się restauracja Blan-
chards (blanchardsrestaurant.com), spe-
cjalizująca się w daniach z krewetek, gril-
lowanych rakach i zupie bisque z homara. 
Liczne ślady stóp na piasku zaprowadzą 
nas zapewne także do lokalu o  nazwie 
Straw Hat (strawhat.com), gdzie warto za-
mówić red snapper crudo, czyli specjalnie 
podane kawałki surowej ryby, znanej jako 
lucjan czerwony.

W  lutym tego roku przy Shoal Bay East 
powstał hotel Zemi Beach House, dyspo-
nujący 63 stylowymi pokojami (zemibeach.
com). Wśród pięciu znajdujących się na jego 
terenie barów i restauracji na uwagę zasłu-
guje Rhum Room, oferujący ponad 100 ga-

tunków rumu. Ja jednak najlepiej odpoczy-
wałam i bawiłam się w Malliouhanie, gdzie 
miałam do dyspozycji nie tylko plażową 
cabanę, ale także dwa baseny bez krawędzi 
i ustronną plażę.

Sandy iSland 
Miejsca takiego jak to za nic w świecie nie 
chce się opuszczać, choć na pewno warto 
wybrać się stąd na wycieczkę po Sandy Is-
land (mysandyisland.com) – niewielkiej wy-
sepce, spopularyzowanej w latach 80. dzięki 
reklamie batonów Bounty. Można tam do-
trzeć z portu Sandy Ground w Anguilli. Po 
wejściu na pokład statku motorowego o na-
zwie Happiness (10 dolarów za rejs) delek-
tuję się smakiem chłodnej piña colady, ob-
serwując bajeczne widoki mijane po drodze. 

Po zachodzie słońca łódź zabiera nas 
z  powrotem do Sandy Ground. Podążam 
za dźwiękami muzyki i  wkrótce jestem 
w  Pumphouse, gdzie miejscowa kapela 
śpiewa covery Adele w  rytmie reggae. Po 
północy, po kilku godzinach sączenia drin-
ków i  szalonych wygibasach na parkiecie, 
wracam do Elvis Beach Bar. W środku spo-
tykam kilku bywalców śpiewających utwór 
Johna Denvera o  tym, jak bardzo tęskni 
za domem. Dom? To z pewnością ostatnia 
rzecz, o jakiej teraz myślę...
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Miejsca takiego jak to za nic nie chce się opuszczać, choć na pewno warto wybrać się na wycieczkę 
po Sandy Island – niewielkiej wysepce, spopularyzowanej w latach 80. dzięki reklamie batonów Bounty. 
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Nasz brytyjski korespondent Mark Graham odwiedził stolicę Chin, gdzie rosnąca klasa 
średnia przyczynia się do rozwoju ośrodków wypoczynkowych i rozrywkowych.

– Możemy śmiało mówić o  rozkwicie 
chińskiego konsumpcjonizmu – mówi Mi-
chael Faulkner, dyrektor generalny hotelu 
East Beijing. 

– Dzięki podróżom po świecie Chińczycy 
otworzyli się na nowe style w gastronomii, 
co przekłada się choćby na takie trendy, 
jak spożywanie produktów ekologicznych. 
Zmiany te zachodzą bardzo szybko, więc 
musimy za nimi nadążać i dopasowywać do 
nich nasze menu i styl obsługi – dodaje.

Jest to także z  pewnością dobra wiado-
mość dla 4 milionów turystów, którzy każ-
dego roku odwiedzają Pekin, ponieważ 
obecnie nietrudno znaleźć w mieście hotele 
i  restauracje, które pod względem standar-
dów nie ustępują Paryżowi, Londynowi czy 
Nowemu Jorkowi. 

Oto lista nowych eleganckich miejsc 
w stolicy Chin, w których warto się zatrzy-
mać lub spędzić miło czas.

Hotele
Najciekawszym nowym hotelem w  stolicy 
Chin jest otwarty w październiku 2014 roku 
283-pokojowy Rosewood Beijing. Znajduje 
się on w ścisłym centrum miasta i  jest jed-
nym z  ulubionych hoteli wśród zagranicz-
nych gości. Niewątpliwie jego atutami są 
świetna lokalizacja (naprzeciwko słynnej 
wieży CCTV Tower i  w  pobliżu centralnej 
dzielnicy biznesowej), a  także przestronne 
pokoje (najmniejsze o powierzchni 50 mkw.) 
oraz bogaty wybór restauracji. Jedną z nich 
jest rustykalna Country Kitchen, oferująca 
wyrafinowane wersje dań kuchni wiejskiej 
oraz kaczkę po pekińsku, pieczoną w piecu 
opalanym drewnem z drzew owocowych.

Nie ulega wątpliwości, że Rosewood Be-
ijing jest klasą sam w sobie i zarówno star-
sze hotele, jak i  te, które mają zadebiuto-
wać w Pekinie w  tym lub przyszłym roku, 
będą musiały wznieść się na wyżyny, by  

dorównać jego ofercie. Pierwszą tegorocz-
ną nowością na hotelarskim rynku stolicy 
Chin będzie 303-pokojowy InterContinen-
tal Beijing Sanlitun, który zostanie otwarty 
w maju w dzielnicy Sanlitun, słynącej z eks-
kluzywnych butików oraz świetnych barów 
i restauracji. Na terenie samego hotelu znaj-
dzie się m.in. bar tapas, restauracje specja-
lizujące się w kuchni chińskiej i japońskiej, 
a  także bar serwujący wykwintną whisky 
oraz piwo. Konkurencją dla InterContinen-
talu Beijing Sanlitun może być znajdujący 
się nieopodal 99-pokojowy hotel Opposite 
House, który upodobali sobie szczególnie 
przedstawiciele świata mody.

Z  kolei w  hotelu Nuo, który otwarto 
w  czerwcu ubiegłego roku, przewodnim 
motywem jest sztuka. Widać to choćby 
w ogromnym lobby, gdzie goście mogą po-
dziwiać porcelanowe wazy, nawiązujące 
wyglądem do stylu z czasów dynastii Ming. 

Konsumpcjonizm  
po chińsku
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)Kampania antykorupcyjna, jaką za-
inicjowały w ubiegłym roku chiń-
skie władze, położyła kres osten-
tacyjnym zakupom wina Lafite po 

8888 dolarów za butelkę i ogromnym ban-
kietom z dziesiątkami egzotycznych potraw. 
Jednak nieco mniej oderwani od rzeczywi-
stości mieszkańcy Pekinu mogą obecnie, 
jak nigdy wcześniej, cieszyć się niezwykle 

bogatym wyborem dobrych winiarni i  re-
stauracji.

Siłą, która napędza dynamiczny wzrost 
liczby hoteli i  restauracji, jest chińska kla-
sa średnia – zamożna grupa społeczna, 
która wyjeżdża za granicę, odwiedza wy-
kwintne restauracje i zatrzymuje się w ele-
ganckich hotelach. Jeśli zajrzymy dziś do 
jakiejkolwiek dobrej restauracji w  Pekinie,  

to zapewne nie umknie naszej uwadze to, że 
w  większości jej klientelę stanowią miesz-
kańcy stolicy, a  nie – jak dawniej bywało –  
zagraniczni turyści lub biznesmeni.

Podobnie ma się rzecz z branżą hotelar-
ską. Największe przychody zapewnia luksu-
sowym hotelom kadra kierownicza przyjeż-
dżająca do stolicy z Szanghaju, Shenzen lub 
Shenyang.
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Obiekt posiada 438 pokoi gościnnych oraz 
własną galerię sztuki i mieści się nieopodal 
dzielnicy 798 Art Zone, która jest uznawa-
na za jedną z  dziesięciu głównych atrakcji 
miasta.

Nuo kieruje swoją ofertę głównie do za-
możnych klientów, zwłaszcza podróżnych 
przyjeżdżających do stolicy z  innych za-
kątków Chin. Właściciel marki, którym 
jest państwowa grupa hotelarska, zamierza 
otworzyć kolejne hotele tego typu w innych 
dużych miastach kraju.

Warto wspomnieć także o  innej grupie 
hotelowej, która od wielu lat łączy z sukce-
sem to, co najlepsze w  kulturze Chin, ze 
sprawdzonymi rozwiązaniami rodem z Za-
chodu. Mowa o hongkońskiej grupie Penin-
sula. Należący do niej obiekt, który mieści 
się o kilka kroków od placu Tiananmen, był 
20 lat temu pierwszym pięciogwiazdkowym 
hotelem w  Pekinie. Jednak w  ostatnich la-
tach można było odczuć, że czas odcisnął na 
nim swoje piętno.

Właściciel przystąpił do gruntownej reno-
wacji wnętrz, której rezultatem było zmniej-
szenie o połowę liczby pokoi – do 230. Już 
w  maju tego roku do dyspozycji gości zo-
stanie oddana pierwsza część z  pokojami 
o powierzchni co najmniej 60 mkw. Zmiany 
dotkną także lobby  Peninsula Beijing, któ-
re teraz będzie bardziej przestronne. Poza 
tym w  pomieszczeniach ogólnodostępnych 
dominować będzie jaśniejsza kolorystyka. 
Zakończenie prac remontowych planowane 
jest na początek przyszłego roku.

Na ten rok zaplanowano również mocno 
opóźnione otwarcie 241-pokojowego hotelu 
Mandarin Oriental, który mieści się w  bu-
dynku sąsiadującym z  CCTV Tower. Kil-
kuletnia zwłoka była wynikiem ogromnego 
pożaru, który miał miejsce w  2009 roku. 
Drugi obiekt grupy butikowy Mandarin 
Oriental Wangfujing będzie dysponował 74 
pokojami, a  jego otwarcie planowane jest 
na przyszły rok. Również w przyszłym roku 
w  dzielnicy ambasad, na północ od roz-
rywkowego dystryktu Sanlitun zadebiutuje 
120-pokojowy hotel Bulgari.

RestauRacje
Dwie najciekawsze restauracje, jakie ostat-
nio pojawiły się w stolicy Chin, mieszczą się 
w cichych, zabytkowych dzielnicach miasta, 
z  dala od strzelistych wieżowców i  zakor-
kowanych arterii, które stały się symbolem 
współczesnego Pekinu.

Restauracja TRB Bites at the Courtyard 
(trb-bites.com) to najnowsze przedsięwzię-
cie belgijskiego biznesmena Ignace’a Lecle-
ira i  idealne miejsce na wykwintny posiłek 
w  malowniczej okolicy. Lokal mieści się 
w trzypiętrowym budynku tuż obok fosy na fo
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Dwie najciekawsze restauracje mieszczą się w cichych, zabytkowych 
dzielnicach miasta, z dala od strzelistych wieżowców.
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wschodnim skraju Zakazanego Miasta i ofe-
ruje gościom posiłki w nieco mniej skompli-
kowanej konfiguracji, niż ma to miejsce we 
flagowej restauracji Lecleira – TRB (Temple 
Restaurant Beijing). W TRB Bites możemy 
wybrać jeden z kilkunastu zestawów obiado-
wych, w których skład wchodzą takie dania, 
jak schab wieprzowy z nasionami gorczycy, 
kałamarnica z  piure z  kalafiora i  wieprzo-
wina z  fioletowymi ziemniakami. Restau-
racja posiada także dwie prywatne sale: Sky 
Room na wyższym piętrze i Water Room na 
parterze.

Kolejną interesującą propozycją gastro-
nomiczną w  stolicy Państwa Środka jest 
restauracja Georg (thegeorg.com), której 
właścicielem jest firma Georg Jensen. Lokal 
mieści się w  urokliwej części miasta, nie-
opodal rzeki Jade i oferuje gościom potrawy 
z odrobiną skandynawskiego akcentu, takie 
jak choćby grillowany pasternak z kałamar-
nicą i  czarnym czosnkiem, pierś kaczki 
z  buraczkami i  kremem ziemniaczanym 
oraz żeberka z rzepą i marchewką. Oprócz 
głównej sali jadalnej Georg posiada także 
kilka mniejszych, które można zarezerwo-
wać na prywatne okazje.

Kolejna propozycja to Okra (okraworks.
com) – restauracja w  stylu japońskim,  

zarządzana przez amerykańskiego szefa 
kuchni Maksa Levy’ego. Dysponuje ona nie-
wielką salą jadalną, ale nie przeszkodziło jej 
to w podbiciu serc (i żołądków) rzeszy pekiń-
skich smakoszy. Okra mieści się w dzielnicy 
Sanlitun, w kompleksie gastronomiczno-roz-
rywkowym o nazwie 1949 the Hidden City. 
Główny nacisk stawia się tu na jakość i orygi-
nalność dań. Na szczególną uwagę zasługuje 
potrawa z węgorzem w roli głównej, którego 
przygotowuje się w  specjalny sposób przez 
niemal trzy dni, zanim ostatecznie trafi na 
stół. Wśród innych ciekawych składników 
znajdziemy tu sos teriyaki z rybich głów, so-
lony boczek i suszoną wołowinę wagyu.

BaRy
Kolejną miłą niespodzianką w stolicy Chin 
są liczne bary, oferujące ogromny wybór piw 
z mikrobrowarów. Jeden z nich, noszący na-
zwę Jing A (capitalbrew.com), mieści się we 
wspomnianym wcześniej kompleksie 1949 
the Hidden City. Wśród oferowanych tutaj 
trunków znajdziemy m.in. Worker’s Pale 
Ale, Flying Fist IPA i  wyjątkowo mocne 
Airpocalypse Double IPA, dla którego in-
spiracją stało się okryte złą sławą powietrze 
Pekinu. Kiedy poziom zanieczyszczenia 
w mieście wzrasta, cena trunku spada. 

Ojcem chrzestnym pekińskich mikrobro-
warów jest Amerykanin Carl Setzer, który 
obecnie posiada w mieście trzy puby działa-
jące pod szyldem Great Leap Brewing i ofe-
rujące do 20 różnych rodzajów złotego trun-
ku. Flagowym produktem jest tu Honey Ma 
Gold – piwo z wyciągiem z pieprzu syczu-
ańskiego. Inne popularne gatunki to Liu the 
Brave Stout, Dubbel Happiness i Cinnamon 
Rock Ale, warzone z  dodatkiem wietnam-
skiego cynamonu i chińskich landrynek.

Dwa z  trzech lokali Great Leap Brewing 
znajdują się na obrzeżach Sanlitun i można 
w nich również zjeść smaczne i obfite posił-
ki. Kolejnym popularnym pubem z mikro-
browarem jest Slowboat (slowboatbrewery.
com), który mieści się w tradycyjnym huton-
gu nieopodal świątyni Lama Temple.

Jego właścicielką jest pekińska rezydent-
ka Sarah Keenlyside, a wśród znanych gości, 
jacy tu zawitali, znaleźli się m.in. Johnny 
Depp i Matt Damon. Keenlyside organizuje 
nietuzinkowe wycieczki po mieście, takie 
jak objazdy po Pekinie na motocyklach lub 
skuterach elektrycznych, czy też zwiedzanie 
Wielkiego Muru w towarzystwie ekspertów 
specjalizujących się w historii tego miejsca. 
Jak widać, współczesny Pekin potrafi zasko-
czyć na wiele sposobów.

Obecnie nietrudno znaleźć w Pekinie hotele i restauracje, które pod względem standardów  
nie ustępują Paryżowi, Londynowi czy Nowemu Jorkowi. 

Zapewnij sobie LUKsUsowe 
waKaCje jUż dZiś! 
PoPłyń w rejs z AeLIA I royAL CArIbbeAn!

DokonAj zAkuPu w jednym 

z wymienionych sklepów 

zlokalizowanych na Lotnisku 

Chopina za min. 350 PLn.

wejDź nA stronę  

www.aelia.pl/konkurs i podaj 

numer paragonu. 

weź uDzIAł w quIzIe 
i zostań ekspertem ds. produktów 

luksusowych.  jeśli odpowiesz 

prawidłowo w najkrótszym czasie 

na największą liczbę zadanych 

pytań, Luksusowe wAkACje 

będą twoje!

sPrAwDź jak mogą wyglądać 

twoje LUKSUSOWE WAKACJE

•	  tygodniowy rejs z wybraną 
przez Ciebie osobą po Morzu 
Śródziemnym na luksusowym 
statku z pełnym wyżywieniem 
i możliwością korzystania 
z atrakcji. 

•	  konkurs trwa  
od 15.04. do 15.04.16 

royAL CArIbbeAn  to flota luksusowych statków z przepięknie zaprojektowanymi przestrzeniami i kabinami, 
inspirowaną smakami świata kuchnią, bogatą rozrywką i wyjątkowymi wycieczkami lądowymi dopasowanymi 
do potrzeb gości.  to wyjątkowo ekskluzywne pływające hotele,  a także niezapomniane wrażenia z rejsu pełne 
atrakcji i rozrywek oraz modna forma oglądania świata. więcej na www.rccl.pl 

sklepy biorące udział w akcji: 
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Jeśli ktoś przegapił nierówny i słaby w tym roku sezon zimowy, ma jeszcze
ostatnią szansę – kwietniowe i majowe narty na austriackich lodowcach. 

Warto się pośpieszyć, bo wiosna i lato zapowiadają się w tym roku znów upalnie,
 a to nie służy wysokogórskim terenom narciarskim.

Śpieszmy się kochać 
lodowce

Śpieszmy się kochać lo-
dowce, bo tak szybko 
odchodzą – chciałoby 
się powiedzieć, parafra-

zując znany wiersz. Gdy kilka-
naście lat temu po raz pierwszy 
zwiedzałem większość austriac-
kich lodowców – m.in. Kitzste-
inhorn, Sölden, Hintertux czy 
Stubai – warunki na początku 
czerwca były przyzwoite: rano 
mocno zmrożony firn z  ewen-
tualną cienką warstwą świeżego 
śniegu. 

Dziś sytuacja wygląda zgoła 
inaczej – po rekordowym, jeśli 
chodzi o  wysokie temperatu-
ry, ubiegłorocznym sierpniu  

alpejskie lodowce skurczyły 
się średnio o  4 metry. Proces 
ten trwa od co najmniej 10 lat, 
rady na niego nie ma, choć i tak 
austriackie lodowce, w tym naj-
większy w  Austrii Stubai, są 
w  uprzywilejowanej sytuacji ze 
względu na usytuowanie w naj-
wyższych partiach Alp.

W lodoWcoWej 
dolinie
Dolina Stubaital i  największy 
zagospodarowany teren lodow-
cowy w Austrii to idealne miej-
sce na wyczerpujący wypad na 
przełomie kwietnia i maja. Dni 
są już długie, a  wysokość, na 

której położona jest większość 
stoków – powyżej 2700 m n.p.m. 
– gwarantuje wiosną zimowe 
warunki narciarskie. Stubai 
przyciąga też swoją lokalizacją 
– zaledwie pół godziny jazdy od 
Innsbrucka, do którego można 
dolecieć samolotem via Wiedeń. 

Dolina ma ponad 35 kilome-
trów. Otoczona jest ponad 80 
lodowcami i  ponad 100 trzyty-
sięcznikami. Na dole kilka ci-
chych miejscowości: Schönberg, 
Mieders, Telfes, Fulpmes oraz 
Neustift, w których znajdują się 
pensjonaty i  hotele, w  tym naj-
lepszy i  jedyny w  całej dolinie 
pięciogwiazdkowy Hotel SPA 

Jagdhof, należący do znanej sie-
ci Relais & Chateaux. 

Większość z  ponad 60 tras 
narciarskich w  dolinie znaj-
duje się na lodowcu. By na nie 
dotrzeć, musimy dostać się sa-
mochodem lub autobusem do 
miejscowości Mutterberg (1721 
m n.p.m.), skąd koleje linowe 
wywożą nas do Gamsgarten 
i Eisgrat. 

PraWie jak 
Sella ronda
Na upartego Stubai można na-
zwać jedyną w  swoim rodzaju 
narciarską huśtawką lodow-
cową – można tutaj zatoczyć  

ki lkudziesięciokilometrowe 
koło, przemieszczając się wycią-
gami zgodnie z  ruchem wska-
zówek zegara: od dolnej stacji 
Mutterberg poprzez pośrednią 
Fernau, Jungrauenbodele (2600 
m n.p.m.), Schaufelnieder, 
Jochdohle (3150 m n.p.m.), po-
przez doskonałe szerokie i  wy-
soko położone trasy wzdłuż wy-
ciągów Daunferner, by wreszcie  
zjechać na sam dół 10-kilome-
trową hoch-alipine strasse Wil-
de Grub’n do Mutterbergu. 

Ze względu na swój obszar 
i  dość łagodne ukształtowanie 
tereny lodowcowe na Stubaiu to 
bardzo dobre miejsce na upra-
wianie free ride’u. Na szczęście 
nie ma tutaj parku narodowego 
i  sporo szlaków poza wyzna-
czonymi trasami jest bez trudu 
dostępnych. Są też tak popro-
wadzone, by w  niemal każdej 
chwili można było wrócić na 
przygotowaną przez ratraki tra-
sę. Skala trudności jest różna, 
ale dzięki łagodnemu ukształto-
waniu terenu nie jest to obszar 
typowo lawinowy. Dla fanów 
free ride’u  właściciele lodowca 
wybudowali prawdziwą perełkę, 
czyli czteroosobowe krzesełko 
Daunkopf (3225 m n.p.m.). Nie 
lada gratką jest też prawdziwa 
grota lodowa, otwarta dla zwie-
dzających. 

noWa gondola
Stubai imponuje infrastruktu-
rą – pełno tutaj doskonałych  

restauracji z lokalnym tyrolskim 
slow food (nawet wytwarzanym 
na miejscu od podstaw), wypo-
życzalnie Intersportu proponu-
ją najnowszy sprzęt z  aktual-
nego sezonu, są też doskonale 
wyposażone sklepy ze sprzętem 
narciarskim i wspinaczkowym. 

Bo Stubai, obok innego tyrol-
skiego lodowca w Solden, to naj-
lepiej doinwestowany ośrodek 
narciarski w  Austrii. Heinrich 
Klier, fascynat gór i  alpinista, 
a dziś właściciel firmy Tirol AG, 
do której należy ośrodek na Stu-
baiu, swoją przygodę z narciar-
stwem zaczynał w  1973 roku, 
kiedy wybudował tutaj drogę 
i pierwszą kolejkę linową. Przez 
ponad 40 lat zainwestowano 
tu – bagatela – prawie miliard 
złotych w  drogi, kanalizację, 
wyciągi. 

Wrażenie robi największa 
inwestycja ostatnich lat (60 mi-
lionów euro), czyli nowa kolej 
linowa 3S Eisgratbahn, która 
zastąpi nieco już wysłużoną 
starszą gondolę. Będzie goto-
wa na przyjęcie pierwszych 
narciarzy już w  październiku 
2016 roku. To będzie prawdzi-
wa zmiana jakościowa – no-
woczesne wagony pomieszczą 
32 osoby, dolna stacja zostanie 
usytuowana przy samym par-
kingu, a  system olinowania 
sprawi, że nawet silny wiatr nie 
będzie przeszkodą w  jej funk-
cjonowaniu. 

Filip Gawryś

Wrażenie robi największa inwestycja ostatnich lat, 
czyli nowa kolej linowa 3S Eisgratbahn.
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Bieganie pomaga zwalczyć jet lag i stres, a także usprawnia funkcjonowanie mózgu.  
Nasza korespondentka Sam Murphy przekonuje, że jest to także idealny sposób  

na bliższe poznanie miast, które odwiedzamy.

Bieg po zdrowie

Zakładając trampki i  idąc w  ślady 
setek innych biegaczy, którzy co-
dziennie przemierzają miejskie 
parki i  chodniki, mamy okazję 

spojrzeć na miasta, w których gościmy, z in-
nej perspektywy. Poza tym poranna prze-
bieżka może przygotować nas psychicznie 
na trudny dzień. Naukowcy z  Narodowego 
Uniwersytetu Sportowego w Tajwanie odkry-
li, że 30 minut umiarkowanej aktywności fi-
zycznej może pomóc zoptymalizować naszą 
sprawność umysłową na cały dzień.

oczyścić umysł 
Profesor Andy Lane, psycholog sportowy 
z Uniwersytetu w Wolverhampton, uważa, 
że wieczorne bieganie jest również dobrą 
metodą oczyszczania umysłu ze stresu 
związanego z pracą, dużo bardziej skutecz-
ną niż wizyta w hotelowym barze. 

– Biegając, zwykle koncentrujemy się 
jedynie na tej czynności, zapominając na 
chwilę o sprawach zawodowych – wyjaśnia. 

Jogging najlepiej uprawiać w  otoczeniu 
zieleni, na przykład w  parkach pełnych 
drzew. Badania wykazują, iż w takich miej-
scach nasz poziom kortyzolu, zwanego hor-
monem stresu, jest zauważalnie niższy niż 
w typowym miejskim środowisku.

Konsultant ds. zarządzania Andrew Cor-
roll zawsze stara się znaleźć czas na biega-
nie podczas każdej podróży służbowej. 

– To cudowny środek na jet lag. Poza tym 
pomaga skutecznie pozbyć się stresu i  na-
pięcia wynikłego z  wielogodzinnego prze-
siadywania na długich spotkaniach. Jest 
wspaniałym przerywnikiem między mę-
czącymi zajęciami – wyjaśnia.

Zdaniem Lane’a oderwanie się na chwilę 
od pracy może nam pomóc spojrzeć na nie-
które rzeczy z  odpowiedniej perspektywy 
i szybciej rozwiązać dręczący nas problem.  

– Podczas biegania nasz mózg dokonu-
je w  tle syntezy informacji. Dlatego często 
zdarza się, że gdy po treningu wracamy do 
pracy, czujemy niezwykłą jasność umysłu 

i przychodzą nam do głowy świeże pomysły 
– przekonuje.

Dla konsultantki ds. IT Katie Walding 
codzienny jogging jest dobrym treningiem 
i świetnym sposobem na zwiedzenie okolicy. 

– Staram się biegać podczas każdej po-
dróży służbowej – tłumaczy. – Uwielbiam 
wycieczki biegowe, ponieważ mogę w  ten 
sposób połączyć aktywność ruchową z  po-
znawaniem ciekawych miejsc. 

Podczas ostatniej podróży Walding zdecy-
dowała się na wycieczkę biegową po Kopen-
hadze. 

– Wielu z naszych klientów to osoby podró-
żujące w interesach – mówi Lena Andersson, 
organizatorka wycieczek Running Copenha-
gen (running-copenhagen.dk). – Zazwyczaj 
wybierają oni poranne terminy, zanim za-
czną kolejne spotkanie lub konferencję.

zwiedzanie w biegu 
Wycieczki biegowe stają się coraz bardziej 
popularne. Biuro Go Running Tours oferu-

je wyprawy tego typu w 33 miastach na ca-
łym świecie, natomiast amerykańskie City 
Running Tours działa już w  12 miastach 
w Stanach.

Jeśli jednak wolimy zwiedzać okolicę sa-
modzielnie, z  pomocą przyjdą nam liczne 
aplikacje na telefon, dzięki którym łatwo 
wytyczymy ciekawą trasę biegową. Strava – 
społecznościowy serwis dla biegaczy i rowe-
rzystów niedawno stworzył własną aplikację 
Strava Local, będącą przewodnikiem po naj-
lepszych trasach biegowych i  rowerowych 
w 12 miastach świata.

– W  każdym przewodniku Stravy Local 
znajdziemy trasy o  różnym stopniu trud-
ności, a  także listę użytecznych miejsc, ta-
kich jak kawiarnie lub sklepy ze sprzętem 
sportowym – mówi Gareth Nettleton, dy-
rektor ds. marketingu międzynarodowego 
w Stravie. – Dzięki danym, które dostajemy 
na bieżąco od biegaczy, wiemy, jakie trasy 
są obecnie najbardziej popularne, a  użyt-
kownicy czuwają nad rzetelnością każdego 
przewodnika – dodaje.

Hotele również starają się być przyjazne 
dla biegających gości. W  wielu obiektach 
marki Crowne Plaza znajdziemy tzw. stacje 
dla biegaczy – ze świeżymi owocami i wodą 
oraz mapami z wyznaczonymi trasami. 

– W  hotelu Bellevue w  Seattle możemy 
biegać na specjalnej, podwieszonej bieżni, 
którą umieszczono nad boiskiem do koszy-
kówki. To fantastyczne rozwiązanie – mówi 
Corroll. 

– Zwykle staram się rezerwować pokój 
w hotelu, który znajduje się w pobliżu du-

żego parku, na przykład Jardin des Plantes 
w Paryżu, Central Parku w Nowym Jorku 
czy też Parku Lumpini w Bangkoku. Jeśli 
muszę nocować w hotelu, który nie spełnia 
powyższego warunku, wtedy proszę kon-
sjerża o  radę. Warto to zrobić, ponieważ  
czasami decyzja dotycząca tego, w  którą 
stronę skręcić po wyjściu z  hotelu, może 
zaważyć na tym, jak udana będzie nasza 
przebieżka. W  ostateczności powinniśmy 
przynajmniej zaopatrzyć się w  mapę oko-
licy.

Zapaleni biegacze mogą także zainwesto-
wać w zegarek Garmin Forerunner z wbu-
dowanym odbiornikiem GPS. Posiada on 
funkcję „wróć na start”, dzięki której zawsze 
znajdziemy drogę powrotną do hotelu.

PrzydaTne dLa biegaczy
● Strava Strava Local to aplikacja z lokalny-
mi trasami biegowymi i opcją śledzenia na-
szego położenia za pomocą GPS-a  (Apple, 
Android).
● Mapmyrun Aplikacja umożliwia zapisywa-
nie trasy biegu i późniejszą jej analizę wraz 
ze statystykami (Apple, Android, Blackber-
ry, Windows).
● Plotaroute.com Serwis umożliwiający 
ściągnięcie na komórkę popularnych tras 
biegowych z całego świata (Apple, Android).
● Gorunningtours.com Wycieczki biegowe 
w  33 miastach na całym świecie, w  tym 
m.in. w Brukseli, Meksyku i Tel Awiwie.
● Cityrunningtours.com Wycieczki biegowe 
po 12 miastach w USA, w tym po Atlancie 
i Waszyngtonie.

● Edynburg (3,2 km)
Wyruszamy spod Pałacu Holyroodhouse na 
wschodnim krańcu ciągu ulic Royal Mile, skąd 
można łatwo dotrzeć pod skaliste wzgórza 
parku Holyrood. Najwyższe z nich o nazwie 
Arthur’s Seat wznosi się na wysokość 251 m 
n.p.m. Jeśli jednak nasze buty nie nadają się do 
biegania w górzystym terenie, możemy udać 
się na zachód, wzdłuż Royal Mile, mijając po 
drodze budynek parlamentu Szkocji i ostatecz-
nie docierając do zamku w Edynburgu. Droga 
powrotna wiedzie cały czas z górki.

● Kopenhaga (6,3 km)
Aby uniknąć zatłoczonych ulic Kopenhagi, 
najlepiej podążyć w kierunku jezior (Søerne) 
na zachodnim skraju centrum miasta. Jeziora 
to grupa pięciu sztucznych zbiorników o pro-
stokątnym kształcie, z których niegdyś Kopen-
haga czerpała wodę. Ze zbudowanej wokół 
nich ścieżki o długości 6,3 km rozpościera się 
wspaniały widok na miasto i okoliczne parki. To 
dość popularne miejsce wśród spacerowiczów 
i biegaczy.

● Chicago (do 30 km)
Najlepsze widoki na panoramę miasta oferuje 
Szlak Jezior (Lakefront Trail), znajdujący się 
w niedużej odległości od wielu śródmiejskich 
hoteli. Ta asfaltowa ścieżka ciągnie się przez 
sporą część wybrzeża jeziora Michigan, więc 
nie ma obawy o to, że zgubimy się w drodze 
powrotnej do hotelu. Na trasie znajdują się 
słupki milowe, fontanny z wodą pitną i darmo-
we toalety. Uwaga na rowerzystów.

● Vancouver (9 km)
Najlepszym miejscem do biegania jest zakątek 
False Creek, znajdujący się na południe od 
śródmieścia. Startujemy przy Centrum Nauki 
(Science World) i udajemy się w kierunku pół-
wyspu Granville Island, by znów wrócić pod 
Centrum Nauki, zaliczając w ten sposób trasę 
o długości 6 km. Wytrwalsi biegacze mogą do-
dać kolejne 3 km, udając się z Granville Island 
w kierunku mostu Burrard Bridge. Po przebie-
gnięciu na jego drugą stronę wystarczy skręcić 
w prawo na urokliwą nadbrzeżną ścieżkę, która 
zaprowadzi nas tam, skąd wystartowaliśmy. 

● Sydney (6 km)
Z dzielnicy Circular Quay udajemy się na wschód 
w kierunku opery. Tuż za nią kierujemy się do 
Królewskich Ogrodów Botanicznych, w których 
ścieżka prowadzi wzdłuż brzegu jeziora aż do 
skały Mrs Macquarie’s Chair. Możemy stamtąd 
udać się do dzielnicy Woolloomooloo, mijając 
basen ze słoną wodą. Podążając ścieżką wy-
znaczającą granicę Ogrodów Botanicznych, 
dotrzemy do bramy przy Macquarie Street, skąd 
dotrzemy z powrotem do Circular Quay.

TraSy biEGowE

Ciekawe miejskie

Jak ważne są dla biegacza dobre buty! New Balance prezentuje  
swój najnowszy model biegowy Fresh Foam 1080 – połączenie 

modelu 1080 z technologią Fresh Foam.
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Zapracowana busi-
nesswoman doskonale 
zna widok pękającego 
w szwach kalendarza. 

W  przerwie między jednym 
a  drugim spotkaniem służbo-
wym ma zaledwie kilka minut 
na poprawienie makijażu. Jak 
w błyskawicznym tempie ukryć 
cienie pod oczami i  delikatne 
niedoskonałości skóry? Odpo-
wiedzi szukamy w  produktach 
szwedzkiej ekskluzywnej marki 
makijażowej IsaDora.

DelIkatność  
skrywana poD gąbką
W  tym sezonie króluje nude, 
czyli niewidoczny makijaż, 

uwydatniający naturalne pięk-
no. Sięgając po podkład nude 
Cushion Foundation, można 
w  szybki sposób ujednolicić 
koloryt skóry i błyskawicznie ją 
rozświetlić. Podkład zamknięty 
jest w  poręcznym opakowaniu 
z gąbką i lusterkiem, dzięki któ-
rym może być nałożony nawet 
w  ekstremalnych warunkach. 
Idealnie stapia się ze skórą, da-
jąc efekt make-up no make-up. 
Dzięki temu twarz pozostanie 
naszą najlepszą wizytówką na-
wet po kilku spotkaniach służ-
bowych.

IsaDora Nude Cushion Foun-
dation, pojemność: 15 gramów, 
cena: 129 złotych 

ZwIerCIaDło DusZy
Oczy najbardziej ukazują 

zmęczenie i  przepracowa-
nie. Warto wybierać trwałe, 

mocno napigmentowane 
produkty, które utrzy-
mają się na powiece 

nawet 12 godzin. Paleta 
sześciu cieni eye Color bar 

w  subtelnych odcieniach nude 
jest idealnym rozwiązaniem dla 
osób ceniących trwałość pro-
duktów i  szeroką gamę kolory-
styczną.

IsaDora Eye Color Bar, po-
jemność: 5 gramów, cena: 79 
złotych

oDwIeCZna moC
olejków
Skóra warg jest bardzo delikatna 
i szybko reaguje na zmianę tem-
peratur, stres i  nieodpowied-
nie odżywianie. Aby uniknąć 
pierzchnięcia, warto nawilżać 
je olejkiem nourishing lip oil 
o delikatnej żelowej konsysten-
cji. Zostawia na ustach transpa-
rentne, świetliste wykończenie 
o  smaku limonki i wanilii. Za-
wiera olejek awokado z wysoką 
zawartością witamin A, B, E, H, 
K. Można go również nakładać 
na brwi i  rzęsy, aby były bar-
dziej połyskujące.

IsaDora Nourishing Lip Oil, 
pojemność: 6 mililitrów, cena: 
58 złotych
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Nasz korespondent Timothy Barber postanowił przyjrzeć się  
ewolucji zegarków przeznaczonych dla pilotów.

 Jak ten czas leci

Dnia 25 lipca 1909 roku Louis 
Blériot wylądował swoim jedno-
płatowcem Type XI w  pobliżu 
zamku w Dover. Lot, który trwał 

dokładnie 36 minut i  30 sekund, zapisał 
się w annałach lotnictwa, ponieważ Blériot 
został pierwszym człowiekiem, który prze-
leciał samolotem nad kanałem La Manche, 
za co uhonorowano go nagrodą w wysoko-
ści tysiąca funtów (ekwiwalent dzisiejszych 
stu tysięcy). Z  zapisków z  tamtych czasów 
wiemy także, że Francuz posługiwał się 
zegarkiem zaprojektowanym specjalnie dla 
lotników przez szwajcarską firmę Zenith. 
Wygląd tego czasomierza, którego cechą 
szczególną były duże białe cyfry umiesz-
czone na czarnej tarczy, po dziś dzień sta-
nowi wzorzec idealnego zegarka dla pilota. 
Dzięki wyczynowi Blériota słowo „pilot” 
na tarczy zegarków firmy Zenith stało się  

znakiem zastrzeżonym, do którego Szwaj-
carzy mają wyłączne prawo.

Samoloty i zegarki
Historia lotnictwa jest ściśle powiązana 
z  początkiem produkcji zegarków na rękę. 
Oba fakty dokonały się mniej więcej w tym 
samym czasie i można śmiało powiedzieć, 
że wspierając się nawzajem, przyczyniły 
się do swojego ogromnego sukcesu. Nie 
ulega wątpliwości, że pierwszy zegarek na 
rękę został stworzony specjalnie na potrze-
by pilota zaledwie rok po pierwszym locie 
braci Wright.

W  1904 roku brazylijski lotnik Alberto 
Santos-Dumont poszukiwał zegarka, na 
który można by było bezpiecznie zerkać 
podczas pilotowania aeroplanu. Jak się do-
myślamy, wymóg ten z  miejsca dyskwa-
lifikował zegarki kieszonkowe. Przyjaciel  

Santosa-Dumonta, biznesmen i  zegar-
mistrz Louis Cartier postanowił zaprojek-
tować dla niego prostokątny zegarek z  de-
klem posiadającym zintegrowane uszy, do 
których można było przymocować skórzany 
pasek. W 1911 roku Cartier wypuścił na ry-
nek pierwsze egzemplarze modelu Santos, 
który do dziś pozostaje jednym z flagowych 
produktów firmy.

tarcza dla pilota
Odmierzanie czasu odgrywało ogromną 
rolę w nawigacji i wraz z  rozwojem lotnic-
twa rozwijał się także zegarek, będący nie-
odłącznym narzędziem pilotów. Starając 
się pozyskać nowych klientów w  trudnych 
czasach, jakimi były lata 30. ubiegłego wie-
ku, szwajcarska firma International Watch 
Company (obecnie znana jako IWC) opraco-
wała zaawansowany model, któremu nadała Fo
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nazwę Special Watch for Pilots (‘specjalny 
zegarek dla pilotów’). Oprócz znanej już 
wcześniej czarnej tarczy i białych cyfr cha-
rakteryzował się on solidną budową, był 
odporny na zakłócenia elektromagnetyczne 
ze strony instrumentów pokładowych, a do 
naoliwienia jego mechanizmu użyto spe-
cjalnego oleju, który nie zamarzał w niskich 
temperaturach.

Zegarek był handlową klapą, ale kiedy 
nadeszła wojna, dzięki swojemu bogate-
mu doświadczeniu IWC otrzymała 
kontrakt na dostawę wysoko wy-
specjalizowanych czasomierzy 
dla nawigatorów bombowców 
niemieckiej Luftwaffe. Co 
ciekawe, po drugiej wojnie 
światowej firma zaczęła za-
opatrywać w swoje produkty 
pilotów brytyjskich sił po-
wietrznych RAF. Flagowym 
modelem był wtedy model 
Mark XI, który IWC dostarcza-
ła brytyjskim pilotom od 1949 
roku przez trzy kolejne dekady.

modele X wieku
Wokół zegarka Big Pilot’s, z którego korzy-
stała Luftwaffe, i czasomierza na usługach 
RAF-u firma stworzyła całą kolekcję pro-

Całkowitym przeciwieństwem prostych 
wojskowych zegarków z  kolekcji Mark XI 
jest Navitimer – niezwykle złożony czaso-
mierz z  obrotowym pierścieniem lunety, 
zaprojektowany współcześnie przez firmę 
Breitling. Obrotowy pierścień odgrywał 
niegdyś rolę kompleksowego suwaka loga-
rytmicznego do obliczeń nawigacyjnych, 
jednak to, co kiedyś było niezwykle przydat-
nym narzędziem w  awiacji, obecnie służy 
jedynie na pokaz. Nie znam pilota, który 
potrafiłby cokolwiek przeliczyć, posługując 
się takimi tarczami.

Trzeba jednak przyznać, że firma Bre-
itling idzie z duchem czasu i właśnie wypu-
ściła na rynek zegarek o  nazwie Exospace 

B55, który po sparowaniu ze smart-
fonem zbiera dla nas przydatne 

dane dotyczące naszego lotu. 
Czyż to nie ironiczne? Car-
tier stworzył model Santos, 
aby pilot miał wolne ręce 
i mógł w pełni oddać się ste-
rowaniu samolotem. Tym-

czasem w erze inteligentnych 
urządzeń nasze ręce zajęte są 

obsługą telefonu, który pomaga 
nam zarządzać funkcjami zegarka. 

Blériot i Santos-Dumont raczej by tego nie 
zrozumieli...

duktów. Mark XI wielokrotnie ewoluował, 
a  jego obecne wcielenie – model Mark 
XVIII – miało swoją premierę niedawno, bo 
w  styczniu tego roku. Jest to idealny przy-
kład wzorcowego zegarka dla pilota: ma 
wyrazisty, a zarazem stateczny wygląd i po-
siada czytelną czarno-białą tarczę (dostępna 
jest także edycja specjalna z tarczą w kolo-
rze granatowym).

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



LINK – Nowa jaKość  
w braNży TSL

62    |    K w i e c i e ń  2 0 1 6 

fo
t.:

  m
at

er
ia

Ły
 p

ra
so

w
e

LINK Sp. z o.o.  to obecnie 
jedna z  największych 
i  najnowocześniejszych 
polskich firm w  branży 

transportowo-logistycznej. Od 
27 lat dostarcza usługi w zakre-
sie transportu i  spedycji i  cały 
czas dynamicznie się rozwija. 
Obecnie to 650 zatrudnionych 
pracowników i  ponad 1000 
jednostek transportowych, co 
oznacza ponad 50 tysięcy zleceń 
rocznie. I  pomyśleć, że prawie 
30 lat temu spółka zaczynała 
swoją działalność od kilkuoso-
bowej kadry i  kilku samocho-
dów ciężarowych. Jak to moż-
liwe, że firma przeszła w  tym 
czasie tak znaczącą i dynamicz-
ną metamorfozę oraz stała się 
liderem na rynku TSL? 

Jakość 
Jest naJważnieJsza
Jak podkreśla Paweł Moder, 
członek zarządu spółki LINK, 
kluczowe znaczenie w  LINK 
ma jakość obsługi rozumiana 
jako szybkość reakcji na potrze-
by klientów, elastyczność i  kre-
atywność w  działaniu. Wpływ 
na wysoką jakość obsługi i  ter-
minowość dostaw ma także 5 
baz transportowych zlokalizo-
wanych w  strategicznych miej-
scach pod kątem komunikacji 
z krajami Europy (Gliwice, Łódź, 
Poznań, Wrocław i Ghent w Bel-

gii). – Posiadamy również cen-
tralę w Wiązownie, gdzie mieści 
się centrum operacyjne naszej 
firmy, tu pracuje ponad 120 osób 
odpowiedzialnych za realizację 
transportów zgodnie z  oczeki-
waniami klientów – dodaje Pa-
weł Moder. 

Wykorzystanie indywidual-
nych i nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych, zespoły spe-
cjalistów dedykowanych do po-
szczególnych klientów i  branż, 
szybkość reakcji i  elastyczność 
oraz zapewnienie oferty wpły-
wającej na optymalizację łańcu-
cha dostaw klientów są kluczo-
wymi czynnikami decydującymi 
o  wyborze LINK jako partnera 
logistycznego. – Klientami fir-
my LINK są głównie duże mię-
dzynarodowe koncerny branży 
Automotive, AGD, E-commerce 
i Retail, Budowlanej oraz FMCG 
– wymienia Paweł Moder.

Link to nowoczesna
i ekoLogiczna fLota
Spółka regularnie wymienia 
posiadane pojazdy oraz powięk-
sza flotę o nowe jednostki. Śred-
ni wiek aut to 1,5 roku, dzięki 
czemu to jedna z  najnowocze-
śniejszych flot wśród polskich 
firm TSL. Każdy z  kierowców 
kierowany jest na profesjonalne 
szkolenie z zasad ekonomicznej 
jazdy, a  dodatkowym bonusem 

jest system nagród i premii dla 
tych, którzy osiągają najkorzyst-
niejsze dla środowiska wyniki 
spalania oraz optymalizację tras 
przewozów.

Warty podkreślenia jest fakt, 
że firma działa, zachowując 
maksymalną dbałość o  śro-
dowisko naturalne. Świadczy 
o tym wdrożony System Zarzą-
dzania Środowiskowego zgod-
ny z  normą ISO 14001 oraz to, 
że wszystkie ciągniki siodłowe 
spełniają najwyższe normy śro-
dowiskowe EURO 6. 

organizacJa pracy 
to podstawa
To, że firma LINK odniosła suk-
ces, jest oczywiste. Co o  tym 
zadecydowało? Jakość i  czas 
dostawy, jej gwarancja i bezpie-
czeństwo, ale też perfekcyjna or-
ganizacja pracy, która w tej bran-
ży jest koniecznością i gwarancją 
sukcesu: – W LINK nieustannie 
doskonalimy procesy obsługi 
naszych klientów oraz wymiany 
kompetencji i  rozwoju pracow-
ników. Kluczem do sukcesu jest 
poznanie i zrozumienie potrzeb 
naszych klientów i  stworzenie 
optymalnych rozwiązań w miej-
sce oferowania standardowych 
ofert – wyjaśnia na koniec Paweł 
Moder. Jednocześnie zachęca do 
odwiedzenia witryny firmowej: 
www.linktransport.eu

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

Misją firmy LINK 
jest dostarczanie 
kompleksowych 

rozwiązań transportowo-
-logistycznych 

precyzyjnie 
dopasowanych 

do potrzeb klientów 
przy zachowaniu 

najwyższej jakości 
obsługi. 

A do tego przyjaznych 
dla środowiska. 
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Nasza brytyjska korespondentka Michelle Harbi sprawdziła 
ambitne projekty, które odmieniają wizerunek londyńskiej 
dzielnicy King’s Cross. 

można także w  świetnym barze o  nazwie 
The Lighterman z  widokiem na Regent’s 
Canal, a  jeszcze w tym roku swój pub i re-
staurację otworzy tu sam Jamie Oliver. Wie-
czorami schody prowadzące do kanału są 
okupowane przez ulicznych grajków.

The house of IllusTraTIon
Na prawo od Granary Building znajduje się 
House of Illustration – jedyna brytyjska ga-
leria poświęcona w całości sztuce ilustracji. 
Znajdziemy tu niezwykle bogate zbiory gra-
fik, takich jak karykatury polityczne, rysunki 
naukowe, ilustracje reklamowe i animacje.

Od lutego można tu także zwiedzać 
pierwszą dużą wystawę japońskiej shojo 
mangi (komiksów dla dziewcząt), natomiast 
w kwietniu zostanie uruchomiona stała wy-
stawa prac Quentina Blake’a. Czynne wt.-
-niedz. w godz. 10:00-18:00; wstęp 7 funtów 
(około 40 złotych). houseofillustration.org.uk

DIshoom
Przechodząc przez główną halę Granary 
Building, miniemy po drodze oryginal-
ne prace autorstwa studentów akademii 
Saint Martins, a  także stoły do ping-pon-
ga, by ostatecznie dotrzeć do wyjścia przy 
Stable Street. Po prawej stronie mieści się 
Dishoom – oddział małej sieci barów, któ-
re czerpią inspirację z  irańskich kafejek 
dawnego Bombaju. Wyjątkową atmosferę 
tego miejsca, które zajmuje trzy piętra bu-
dynku, tworzy jego oryginalny wystrój wraz 
z  mruczącymi wentylatorami sufitowymi, 
wiekowymi artefaktami i  osobliwym regu-
laminem zawieszonym na ścianie (zaka-
zującym m.in. nagabywania innych gości 
i spania w toalecie). Warto usiąść przy barze 

godziny w... 
King’s Cross
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KInG’s BouleVarD
Dzielnica King’s Cross, która do niedawna 
była jedną z  najbardziej ponurych części 
Londynu, przechodzi obecnie ogromną 
transformację. Na 27 hektarach ziemi, która 
należała niegdyś do brytyjskich kolei, po-
wstaje nowoczesna, wielofunkcyjna dziel-
nica z  własnym kodem pocztowym: N1C. 
Zabytkowe budynki adaptuje się do nowych 
celów, wokół wyrastają lśniące wieżowce, 
powstają nowe parki i place, a także niemal 
2 tysiące nowych domów. Choć całość prac 
ma zostać ukończona do 2020 roku, to miej-
sca publiczne są już w  większości gotowe 
i można je zwiedzać.

Przechadzkę najlepiej zacząć od zakątku 
Battle Bridge Place, który mieści się między 
stacjami King’s Cross i St Pancras Interna-
tional. Znajdziemy tu m.in. nową kafejkę 
o nazwie German Gymnasium, mieszczącą 
się w  XIX-wiecznym budynku, w  którym 
pierwotnie znajdowała się pierwsza siłow-
nia w kraju. Tuż obok swój bieg zaczyna uli-
ca King’s Boulevard, która obecnie jest dep-
takiem, ale w przyszłości zostanie otwarta 
dla ruchu kołowego. Podążając King’s Bo-
ulevard, po kilku minutach dotrzemy na 
plac Pancras Square z  oczkami wodnymi 
i  przystrzyżonymi elegancko trawnikami. 
Po prawej stronie ulicy już niebawem po-
wstanie londyńska siedziba firmy Google.  
Na Pancras Square mieści się także 6,5-me-
trowe podwyższenie, z którego rozciąga się 
widok na cały plac.

Granary square
Pod koniec swego biegu King’s Boulevard 
zakręca mocno w  lewo. To zamierzony 
efekt ze strony dewelopera, który chciał, 
aby główny element projektu – plac Granary 
Square – ukazał się nam w ostatniej chwi-
li. Budowę placu zakończono w 2012 roku, 
a jego główną atrakcją jest ponad tysiąc tań-
czących fontann, które są podświetlane po 
zmierzchu. Na wprost znajduje się Granary 
Building, czyli dawny spichlerz, w którym 
obecnie mieści się Akademia Sztuk Pięk-
nych Central Saint Martins oraz restaura-
cje Grain Store i  Caravan. Głód zaspokoić  
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i zamówić szklankę gorącej słodkiej herbaty 
chai lub indyjskiego piwa IPA, a gdy zgłod-
niejemy – zjeść przepyszne curry lub danie 
z grilla. 

Czynne w  godz. 8:00-23:00 (czw.-sb. do 
północy, sb.-niedz. od 9:00). dishoom.com

KInG’s Cross PonD CluB
Wychodząc z  Dishoom, podążamy dalej 
ulicą Stable Street, mijając po drodze plac 
Lewis Cubitt Square and Park. Na samym 
końcu ulicy znajduje się King’s Cross Pond 
Club – pierwszy w Wielkiej Brytanii sztucz-
ny słodkowodny staw kąpielowy, który bę-
dzie czynny przynajmniej do maja 2017 
roku. Znajdują się tu prysznice, szatnie 
z szafkami, a także leżaki, które najlepiej re-
zerwować zawczasu. Do końca lutego moż-
na tu także było skorzystać z sauny opalanej 
drewnem. Godziny otwarcia i ceny podane 
są na stronie kingscrosspond.club

Obok stawu znajduje się kolejna platfor-
ma widokowa, a także ogródek Skip Garden 
stworzony przez lokalną społeczność. Upra-
wiane tu owoce i warzywa wykorzystywane 
są w barze Kitchen, który słynie ze smacz-
nych lunchów oraz ciast. Posiada również 
własny kurnik, ul oraz jurtę z piecem opala-
nym drewnem.

Na koniec warto wybrać się nad kanał, 
zaglądając po drodze do Gasholder Park – 
ogrodu, który powstał we wnętrzu jednego 
z ogromnych żeliwnych zbiorników na gaz. 
Idziemy dalej, skręcając w lewo przy śluzie 
St Pancras Lock, by po chwili dotrzeć pod 
schody przy Granary Square. Jeśli mamy 
dostatecznie dużo czasu, możemy znów 
udać się do German Gymnasium na orzeź-
wiający Gym and Tonic. kingscross.co.uk
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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

Hotel na dwie noce Walizka dla każdego
Próbowałem kupić bilety na stronie British Airways do Londynu 
dla siebie i dziecka. Wybrałem najniższą cenę z bagażem pod-
ręcznym. System dał mi opcję dokupienia bagażu za 84 złote. 
Potrzebowałem jedną sztukę bagażu, ale mogłem zaznaczyć 
bagaż dla dwóch osób albo dla nikogo. Nie mogłem kupić biletów 
w dwóch podejściach, bo bilet dziecka musiał być kupiony razem 
z moim. Nie chcę dwóch sztuk, chce nadać tylko jedną walizkę. 
Dlaczego muszę płacić za dwa bagaże? Kiedy kupuję bilety na 
przelot innymi liniami, nie mam tego problemu.

Tomasz

Panie Tomaszu
Linie British Airways wprowadziły kilka lat temu ciekawy pa-
kiet taryfowy „hand baggage only”. Taryfy są o blisko 20 funtów 
niższe od tych z opcją nadania bagażu. Wielu podróżnych de-
cydowało się na zabranie większej liczby walizek i linia lotnicza 
dodała możliwość dokupienia bagażu podczas dokonywania 
rezerwacji tak jak przy rezerwacji biletu na tanie linie lotnicze. 
System obecnie nie przewiduje możliwości dodania bagażu do 
poszczególnych osób w rezerwacji, rzeczywiście każdy pasażer 
jest uprawniony do posiadania bagażu. 

Możliwość zakupu biletów podczas dwóch niezależnych sesji 
nie jest możliwa, jeśli podróżuje Pan z dzieckiem. Rezerwacja 
dla dziecka musi być zrobiona razem z  rezerwacją opiekuna. 
W tej sytuacji nie ma Pan możliwości dokupienia tylko jednej 
sztuki bagażu.

Mogę jedynie poradzić, by zakończył Pan rezerwację bez do-
kupienia bagażu. Po przyjęciu płatności można się ponownie 
zalogować do rezerwacji i w zakładce „manage my booking” do-
kupić jeden bagaż przyporządkowany do dowolnie wybranego 
pasażera. Rozumiem, że jest to działanie trochę naokoło, ale 
skuteczne.

Tanie linie lotnicze mają możliwość dodania pojedynczych 
sztuk bagażu, nie posiadają jednak innych, bardziej rozbudo-
wanych funkcji systemu rezerwacyjnego.

Organizuję wyjazd trzech osób do Genewy na konferencję. Mam 
kłopot z hotelem. Chciałam zarezerwować noclegi na jedną noc 
dla dwóch osób. Nie było miejsc w hotelu. Kiedy natomiast chcia-
łam zrobić rezerwację dla kolejnej osoby na dwie noce, miejsca 
się znalazły. Agent nie mógł mi wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

Justyna

Pani Justyno
Większość hoteli informuje o  dostępności pokoi w  trybie do-
bowym, a to znaczy, że można dokonać rezerwacji na pojedyn-
cze noce. Od tej zasady jest również dużo wyjątków. W okresie 
konferencji lub targów trwających kilka dni hotele mogą wpro-
wadzić zasadę minimum pobytu, aby zapewnić maksymalny 
wpływ i optymalne wykorzystanie obiektu.

Sieci hotelowe, tak samo jak linie lotnicze, wprowadziły dy-
namiczne systemy zarządzania wpływami (revenue manage-
ment). W przypadku spodziewanego dużego obłożenia nie jest 
rozsądne proponowanie promocyjnych stawek, ponieważ poten-
cjalny popyt jest w stanie zapewnić wyższy zysk. Tak właśnie jest 
w okresie targów i konferencji, kiedy rezerwacje są dokonywane 
z dużym wyprzedzeniem i pokoje są wyprzedane. Dodatkowo 
mogą zostać wprowadzone inne restrykcje, na przykład brak 
możliwości bezkosztowej anulacji lub – jak w Pani przypadku 
– wymóg zarezerwowania minimalnej, określonej liczby nocy.

Proponuję zarezerwować i  opłacić dwa noclegi, informując 
hotel o niewykorzystaniu jednego. Inne hotele w Genewie nie 
mają wolnych miejsc w tym terminie, najbliższy wolny o podob-
nym standardzie jest w  Lozannie. Również nie należy czekać 
z rezerwacją i  liczyć na anulację innych rezerwacji w ostatniej 
chwili i zwolnienie pokoi. Najrozsądniejszą zasadą jest rezerwo-
wanie z wyprzedzeniem.

Podobne zasady są stosowane w segmencie turystycznym. Tu-
taj hotele nastawione na dłuższe pobyty turystów mogą wprowa-
dzić minimalny pobyt 7-dniowy lub 14-dniowy z restrykcyjnymi 
warunkami anulacji.
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