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W  szyscy malkontenci, którzy twierdzili, że wynajmowanie własnych domów 

obcym osobom nigdy się nie sprawdzi, będą musieli zmienić zdanie. 

Badania przeprowadzone w maju tego roku przez firmę Juniper Research wykazały,  

że do 2020 roku przychody z tzw. ekonomii współdzielenia potroją się z 6,4 do 20,4 

miliarda dolarów. Po raz pierwszy w historii sieci hotelowe zaczynają obawiać się 

konkurencji ze strony serwisów, takich jak Airbnb czy Onefinestay, za których pomocą 

można wynająć na krótki okres prywatne domy i mieszkania.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy do programu Airbnb dla Biznesu zapisały się setki 

nowych firm, w tym Google, serwis muzyczny SoundCloud oraz firma 

telekomunikacyjna Twilio. W ubiegłym roku po odnotowaniu siedmiokrotnego 

wzrostu przychodów Airbnb uruchomił dedykowany samoobsługowy portal airbnb.

com/business-travel. Strona posiada wiele funkcjonalności, które ułatwiają firmom 

dokonywanie rezerwacji, tworzenie planów podróży oraz śledzenie wydatków podczas 

delegacji. Może także uwzględniać w ustawieniach politykę podróży obowiązującą  

w danym przedsiębiorstwie. Polecam Państwu nasz temat z okładki i życzę udanej 

lektury.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna

In the US “Business Traveller” is published at 303 Fifth 
Avenue, 1308, NY 10016, tel.: 1 212 725 3500. In Germany 
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POLECIMY DO HONGKONGU
Siatka połączeń długodystansowych linii Austrian Airlines wzbogaciła się  
o nowy kierunek. Od 5 września austriacki przewoźnik lata pięć razy w tygo-
dniu do Hongkongu. Trasę tę obsługują maszyny typu Boeing 777. 

– Po udanej rozbudowie naszej siatki połączeń do Ameryki Północnej 
postanowiliśmy teraz skupić się na Państwie Środka. Nasze samoloty latają 
obecnie do Szanghaju, Pekinu i Hongkongu, czyli trzech największych 
miast w Chinach – mówi Andreas Otto, dyrektor ds. handlowych  
w Austrian Airlines. 

W nadchodzącym zimowym rozkładzie lotów Austrian Airlines zaoferuje 
aż 23 bezpośrednie loty tygodniowo do miast w Azji. Oprócz codziennego 
połączenia do Bangkoku w rozkładzie znajdą się także cztery loty tygodnio-
wo do Szanghaju i Hongkongu, obsługiwane przez boeingi 777. Austrian 
Airlines będzie również latać do pięciu razy w tygodniu do Pekinu. Dodat-
kowo od października 2016 w ramach zimowego rozkładu lotów linie zaofe-
rują pasażerom połączenia do turystycznych miejscowości Colombo  
i Malé. Stolica Sri Lanki Colombo będzie obsługiwana raz w tygodniu, nato-
miast do Malé będziemy mogli polecieć dwa razy w tygodniu na pokładzie  
boeinga 767. 

Połączenia do Hongkongu będą realizowane przez cały rok. Czas  
przelotu z Wiednia do Hongkongu (8,7 tys. km) wynosi około 11 godzin  
i 25 minut. Ceny biletów zaczynają się od 2 515 PLN za przelot w obie stro-
ny łącznie z podatkami i opłatami. Bilety można rezerwować online  
na stronie austrian.com, telefonicznie pod numerem:  22 520 34 20 lub  
w biurach podróży.

Linie lotnicze
Austrian Airlines

We wrześniu do Warszawy 
zawitała wystawa kolaży Wisławy 
Szymborskiej, która objeżdża cały 
świat. To niezwykłe wydarzenie 
odbyło się w nowej przestrzeni 
kulturalnej stolicy – na 42. 
piętrze prestiżowego budynku 
apartamentowego Cosmopolitan 
Twarda 4. Również w tym 
miejscu można było zobaczyć 
wystawę obrazów z Jankilevitsch 
Collection zatytułowaną "Pejzaż 
abstrakcyjny" –  dzieła m.in. 
Dominika, Fangora, Lanskoy'a, 

Warszawa
Cosmopolitan 
Twarda 4

PRZESTRZEŃ  
KULTURALNA
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4 września 2016 roku w Forte  
Village Resort na Sardynii odbyła 
się uroczysta gala wręczenia 
nagród World Travel Awards, 
nazywanych oskarami branży 
turystycznej. W 23. edycji 
tego prestiżowego plebiscytu 
dwie nagrody otrzymał hotel 
InterContinental Warszawa:
Poland’s Leading Hotel 2016/  
Najlepszy Hotel w Polsce,
Poland’s Leading Business  
Hotel 2016/ Najlepszy Hotel  
Biznesowy w Polsce.
InterContinental Warszawa to 
pięciogwiazdkowy hotel położony  
w samym sercu Warszawy. Posiada 
414 luksusowych pokoi  
i apartamentów, z których rozciąga 
się widok na panoramę miasta.  
Dla gości pozostających  
w stolicy na dłużej InterContinental 
oferuje 76 w pełni wyposażonych 
apartamentów długoterminowych. 
Jednym z najbardziej niezwykłych 
miejsc w hotelu jest RiverView 
Wellness Centre na 43. piętrze. 
Można tam skorzystać  
z basenu, jacuzzi, sauny, w pełni 
wyposażonej siłowni, zajęć jogi 
oraz programów aerobowych.

Hotel słynie również  
z wyjątkowej restauracji Platter 
by Karol Okrasa, inspirowanej 
kuchnią staropolską, która 
posiada rekomendacje ekspertów 
przewodnika Michelin;  
warszawa.intercontinental.com

Hotele
InterContinental 
Warszawa

LAUREAT  
Z NAGRODAMI

Nowosielskiego, Pągowskiej oraz 
Uklańskiego. W spotkaniu wzięli 
udział znawcy sztuki, a także 
biznesmeni. Prace można było 
oglądać również podczas Gallery 
Weekend Warszawa. Również 
na 42. piętrze Cosmopolitana 
odbył się ostatnio premierowy 
pokaz najbardziej luksusowego 
SUVa świata, jakim jest Bentley 
Bentayga. Wieczór uświetnił 
koncert Anny Marii Jopek – 
ambasadorki apartamentów 
Cosmopolitan Twarda 4; www.
apartamentycosmopolitan.pl
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B2B

b2b@wittchen.com

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

• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań
 • bony upominkowe o nominałach 100, 250 i 500 PLN, do realizacji we wszystkich Salonach Firmowych na terenie całego kraju
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Linie lotnicze
Finnair

Marka La Mer opracowała rewo-
lucyjną emulsję, która posiada 
regenerujące i odmieniające skórę 
właściwości oraz lekką, a zarazem 
bogatą konsystencję. The Moisturi-
zing Soft Lotion wykorzystuje mikro-
kapsułki Soft Lotion, które pomaga-
ją dostarczyć Miracle BrothTM  
i Lime Tea ConcentrateTM (koncen-
trat z herbaty z limonki) głęboko 
pod powierzchnię skóry, by pomóc 
jej zregenerować się, dodać energii 
i złagodzić oznaki starzenia. Pod-
stawą emulsji The Moisturizing Soft 
Lotion są kapsułki Soft Lotion, które 
jedna za drugą tworzą jej strukturę  
i wnikają w głąb skóry. Żel otacza-
jący wnętrze kapsułki sprawia, że 
po nałożeniu emulsji skóra wygląda 
zdrowo i świeżo. Silnie nawilżający 
żel przepełnia skórę energią  
i wilgocią, pomagając nawilżać ją 
od wewnątrz. Kapsułki Soft Lotion 
gwarantują szybkie uwolnienie i ab-
sorbcję aktywnych składników.

NAJSZYBSZE WI-FI

To marka z ponad 100-letnią tradycją. 
Hotel mieści się w budynku z 1905 
roku na podstawie projektu Eugeniu-
sza Wesołowskiego. Gościł takie sławy, 
jak Ignacy Paderewski, Maria Pawli-
kowska-Jasnorzewska, Józef Piłsudski, 
Karol Szymanowski. Przez wiele lat bu-
dynek zmieniał swoje przeznaczenie, 
by ostatecznie w roku 2006 ponownie 
powitać gości przez obecnych właści-
cieli.  Stamary łączy piękną formę ar-
chitektoniczną i stylowe wnętrza. Od-
bywają się tutaj koncerty, wernisaże, 
spektakle teatralne, a w hotelu goszczą 
m.in. aktorzy, ludzie ze świata kultury, 
biznesu i polityki. Hotel dysponuje  
54 pokojami, a z większości z nich 
można podziwiać panoramę Tatr.  
Do stałej dyspozycji gości hotel  
posiada Wyjątkowe Wellness&SPA-
&PhysioHealth. www.stamary.pl

GRAND HOTEL  
STAMARY

Hotel
Zakopane

Finnair instaluje najszybsze na rynku Wi-Fi w całej 
krótkodystansowej flocie samolotów Airbus. Linia podpisała 
właśnie umowę z Viasat Inc., firmą świadczącą globalne 
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu i inne usługi 
technologiczne, aby zainstalować szybkie, bezprzewodowe łącza we 
wszystkich airbusach serii a320 krótkodystansowej floty w Europie. 

Instalowanie Wi-Fi w samolotach Finnaira rozpocznie się w maju 
2017 roku, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2018. 
Dzięki łączu o szybkości 12 Mbps i więcej na pasażera nowy system 
zapewni najszybsze połączenie internetowe z obecnie dostępnych 
na rynku na pokładach samolotów, umożliwiając również 
korzystanie z coraz popularniejszej usługi streamingu filmów.

Uroda
La Mer
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AIRBNB PODBIJA 
ŚWIAT

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan analizuje, 
w jaki sposób serwisom takim jak Airbnb, które oferują 

krótkoterminowy wynajem mieszkań i domów, udało się zdobyć 
ogromną część rynku hotelowego.
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Wszyscy malkontenci, 
którzy twierdzili, że 

wynajmowanie własnych domów obcym 
osobom nigdy się nie sprawdzi, będą mu-
sieli zmienić zdanie.

Badania przeprowadzone w maju tego 
roku przez firmę Juniper Research wyka-
zały, że do 2020 roku przychody z tzw. eko-
nomii współdzielenia potroją się z 6,4 do 
20,4 miliarda dolarów. Po raz pierwszy w hi-
storii sieci hotelowe zaczynają obawiać się 
konkurencji ze strony serwisów takich jak 
Airbnb czy Onefinestay, za których pomocą 
można wynająć na krótki okres prywatne 
domy i mieszkania.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy do progra-
mu Airbnb dla Biznesu zapisało się setki no-
wych firm, w tym Google, serwis muzyczny 
SoundCloud oraz firma telekomunikacyj-
na Twilio. W ubiegłym roku po odnotowa-
niu siedmiokrotnego wzrostu przychodów 
Airbnb uruchomił dedykowany samoob-
sługowy portal airbnb.com/business-travel. 
Strona posiada wiele funkcjonalności, które 
ułatwiają firmom dokonywanie rezerwacji, 
tworzenie planów podróży oraz śledzenie 
wydatków podczas delegacji. Może także 
uwzględniać w ustawieniach politykę podró-
ży obowiązującą w danym przedsiębiorstwie.

Kilka miesięcy później Airbnb wpro-
wadził kategorię ofert Gotowe na Podróż 
Służbową. Status ten nadawany jest jedy-
nie gospodarzom, którzy mogą udostępnić 

gościom cały dom, a na liście wymaganych 
udogodnień znajduje się m.in. nieodpłatny 
Internet.

W czerwcu tego roku Airbnb dodał opcję 
dokonywania rezerwacji przez osoby trze-
cie, co przydaje się zwłaszcza w przypadku, 
gdy organizowaniem podróży zajmuje się 
np. nasz asystent. W rezultacie liczba firm 
rezerwujących pobyty służbowe wzrosła do 
ponad 50 tysięcy, a wśród nowych klientów 
serwisu znaleźli się tacy giganci, jak bank 
Morgan Stanley, JP Morgan i Facebook.

– Naszym pracownikom na całym świe-
cie podoba się bogaty wybór i elastyczność 
ofert prezentowanych przez Airbnb. To 
znaczne ułatwienie dla osób podróżujących 
służbowo – przekonuje Darragh Ormsby, 
dyrektor ds. podróży służbowych w Google. 

– Airbnb umożliwia nam wgląd w to, 
jak i kiedy nasz personel korzysta z tego ser-
wisu. Dodatkowym plusem dla wielu pracow-
ników jest możliwość wyboru miejsca, w któ-
rym mogą poczuć się jak we własnym domu 
– dodaje Kelly Cammer, menedżer ds. po-
dróży służbowych w firmie Twilio. 

Z ponad 40 milionów rezerwacji w 2015 
roku niemal 10 procent stanowiły pobyty 
biznesowe, których liczba w pierwszej po-
łowie tego roku zwiększyła się trzykrotnie. 
Serwis Airbnb powstał w 2008 roku i obec-
nie działa w 34 tysiącach miast i 191 krajach. 
Dotychczas za jego pomocą dokonano ponad 
100 milionów rezerwacji.

Od 2014 roku dzięki współpracy 
Airbnb z firmą Concur użytkownicy mogą 
rezerwować noclegi także poprzez interne-
towy serwis zarządzania kosztami o nazwie 
TripLink. W lipcu firma American Express 
Global Business Travel ogłosiła, że już 
wkrótce również jej klienci biznesowi będą 
mogli śledzić rezerwacje dokonywane na 
rzecz ich firm w serwisie Airbnb. Funkcjo-
nalność ta jest już dostępna w USA, a do 
końca roku obejmie też klientów z Wielkiej 
Brytanii, Francji i Niemczech. Niedawno 
podobną umowę z Airbnb podpisały rów-
nież firmy BCD oraz Carlson Wagonlit Tra-
vel (CWT).

– Największe korzyści odniosą w tym 
układzie podróżni, którzy poszukują za-
kwaterowania na dłuższy okres. Oczywi-
ście nie wszystkie domy oferowane przez 
Airbnb będą dostępne dla naszych klien-
tów. Będziemy musieli stworzyć specjalny 
proces weryfikacji, aby zagwarantować oso-
bom podróżującym służbowo odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa – mówi Scott J. 
Brennan, dyrektor ds. hoteli w CWT.

NA FALI
Amerykańska firma Hitwise, która ana-
lizuje działania konsumentów, ujawniła 
ostatnio, że ze stron typu Airbnb korzystają 
głównie osoby powyżej 35. roku życia, nato-
miast młodsi podróżni wolą tańsze serwisy, 
takie jak couchsurfing.com.



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

Pa ź d z i e r n i k   2 0 1 6     |     13

– Choć ekonomia współdzielenia jest dla 
wielu zjawiskiem nowym, to jednak i tutaj 
znajdziemy osoby, które cenią sobie zarów-
no dobrą cenę, jak i możliwość personaliza-
cji oferty. W rezultacie na rynku powstają 
nowe serwisy tego typu, próbujące zaspoko-
ić różnorodne zapotrzebowania klientów – 
mówi Nigel Wilson, dyrektor Hitwise.

Przykładem serwisu celującego w inny 
segment rynku jest Onefinestay, który posia-
da portfolio ponad 2,6 tysiąca luksusowych 
domów na wynajem w miastach, takich jak 
Londyn, Nowy Jork, Paryż, Rzym i Los An-
geles. Można powiedzieć, że jest to Airbnb 
dla zamożnych, oferujący usługi i produkty 
rodem z pięciogwiazdkowych hoteli: całodo-
bową asystę konsjerża, luksusową pościel, 
ręczniki i produkty kąpielowe, a także nieod-
płatne wypożyczenie iphone’ów. W kwietniu 
tego roku firma została przejęta przez fran-
cuską grupę Accorhotels, która zapłaciła za 
nią ponad 137 milionów euro. Francuzi zobo-
wiązali się także zainwestować w dalszy roz-
wój Onefinestay niemal 60 milionów euro i w 
ciągu najbliższych pięciu lat rozbudować jej 
portfolio o 40 nowych miast.

Kolejnym serwisem korzystającym z eko-
nomii współdzielenia jest Oasis Collections, 
który oferuje swoim klientom bogaty wybór 
luksusowych apartamentów, willi i pentho-
use’ów w 18 miastach świata, w tym w Bu-
enos Aires, Madrycie i Mexico City. Goście 
tych posiadłości otrzymują także do dyspo-
zycji w pełni zaopatrzone lodówki, nieod-
płatną kartę członkowską na siłownię oraz 
dostęp do prywatnego klubu członkow-
skiego w mieście, w którym się zatrzymali. 
Do końca przyszłego roku serwis chce ofe-
rować swoje usługi już w 50 miastach na 

całym globie. Co ciekawe, w lutym 30 pro-
cent udziałów w Oasis nabyła wspomniana 
wcześniej grupa Accorhotels.

Wraz z rozwojem Airbnb pojawiają się 
dziesiątki mniejszych firm, świadczących 
różnorodne usługi związane z obsługą do-
mów na wynajem. Londyńska firma Lavan-
da oferuje profesjonalne zdjęcia posiadłości, 
ścielenie łóżek, sprzątanie pokoi i zarządza-
nie zapytaniami o możliwość rezerwacji. 
Zajmuje się także uzupełnianiem zapa-
sów w lodówkach i drobnymi naprawami 
konserwatorskimi. Podobne usługi świad-
czą firmy Guesty, Pillow, Hostmaker oraz 
HelloGuest. 

Nie da się jednak ukryć, że wielu podróżu-
jących biznesmenów powstrzymuje się przed 
wynajmem prywatnych domów, obawiając 
się tego, co zastaną na miejscu, a czytanie 
setek recenzji zajmuje dużo więcej czasu niż 
dokonanie rezerwacji w sprawdzonym Hilto-
nie. Osoby podróżujące służbowo nie mogą 
sobie pozwolić na dodatkowy stres i chcą 
pracować z jak największą wydajnością. 
Cztero- i pięciogwiazdkowe hotele potrafią 
to zapewnić, oferując gościom m.in. usługę 
budzenia, room service, siłownię i sale kon-
ferencyjne. Jednak dla podróżnych, którzy 
zwykle nocują w tanich hotelach, Airbnb wy-
daje się atrakcyjną alternatywą.

Co więcej w bazie Airbnb znajduje się 
sporo wspaniałych miejsc, które mogą przy-
ćmić nawet najbardziej luksusowe aparta-
menty hotelowe.

JAK DZIAŁA AIRBNB
TRZY DNI W SZTOKHOLMIE
Wiele osób w mojej grupie wiekowej (30+) 
korzysta z Airbnb zarówno w przypadku FO

T. 
AR

CH
IW

UM

● Rok założenia: 2008
● Liczba obsłużonych gości w 2009: 21 tys.
● Liczba obsłużonych gości w 2015: 40 mln
●  Całkowita liczba obsłużonych gości od 2008: 

100 mln
●  Liczba ofert na całym świecie w 2011: 120 tys.
● Liczba ofert na całym świecie w 2016: 2,5 mln
●  Liczba pokoi hotelowych po fuzji grup Marriott 

i Starwood (największa grupa hotelowa na 
świecie): 1,1 mln

●  Odsetek pobytów biznesowych zarezerwowa-
nych przez Airbnb: 10 proc.

●  Liczba firm, które w 2016 skorzystały z usług 
Airbnb: 50 tys.

●  Liczba firm organizujących podróże dla bizne-
su, które współpracują z Airbnb: 3

●  Liczba krajów, w których obecny jest serwis 
Airbnb: 191

●  Liczba miast dostępnych w bazie serwisu: 34 tys.
●  Przeciętna cena za jeden nocleg  

rezerwowany przez Airbnb w domu  
w Londynie (2015-16): 445 zł

●  Przeciętna cena za jeden nocleg w hotelu  
w Londynie (2015): 708 zł

●  Opłata za usługę, pobierana przez Airbnb  
od gościa: 6-12 proc.

●  Szacowany dochód Airbnb za 2015:  
900 mln dol.

●  Najnowsza wycena serwisu Airbnb: 30 mld 
dol.

●  Szacowany dochód w 2020: 10 mld dol.

Źródła: Airbnb, HRS, Marriott, skift.com,  
Wall Street Journal, Bloomberg

W LICZBACH

Airbnb



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

14    |     Pa ź d z i e r n i k   2 0 1 6

wyjazdów wakacyjnych, jak i służbowych. 
Postanowiłam przetestować zalety i poten-
cjalne wady tego serwisu podczas mojej 
ostatniej podróży do Sztokholmu. Wybiera-
łam się tam na cztery dni – dwa pierwsze 
przeznaczyłam na pracę, natomiast week-
end na zwiedzanie. Głównymi warunkami 
przy wyborze mieszkania miała była dobra 
lokalizacja i ładny, skandynawski wystrój. 
Lokal miał być także tańszy od pokoju w ho-
telu o podobnym standardzie.

POSZUKIWANIA
Stworzyłam profil na stronie airbnb.co.uk/
business-travel i zweryfikowałam swoją 
tożsamość, przesyłając na serwer Airbnb 
skan mojego prawa jazdy. Początkowo są-
dziłam, że wszystkie lokale, które ukazują 
się w tej sekcji serwisu, posiadają rekomen-
dację Airbnb, ale okazało się, że jedynie 
przy jednej dziesiątej z ponad 300 ofert 
widniała ikonka walizki, oznaczająca Go-
towe na Podróż Służbową. Status ten mogą 
zadeklarować sami gospodarze, jeśli na 
wyposażeniu wynajmowanego domu lub 
mieszkania znajdują się: wieszaki na ubra-
nia, suszarka do włosów, czujnik dymu oraz 
tlenku węgla, szampon, żelazko, miejsce 
do pracy z laptopem, ręczniki, prześciera-
dła oraz bezprzewodowy Internet (Wi-Fi). 
Dodatkowymi warunkami są zakaz palenia 
oraz możliwość całodobowego zameldowa-
nia. Gospodarze lokali Gotowych na Podróż 
Służbową powinni także odpowiedzieć na 
90 procent próśb o rezerwację w ciągu 24 
godzin i zaoferować na wynajem cały dom. 
Nie wolno im także anulować rezerwacji na 
mniej niż siedem dni przed przyjazdem go-
ści. Airbnb bazuje w dużej mierze na recen-
zjach użytkowników, dzięki którym serwis 

może wyłapać przypadki nieuczciwości ze 
strony gospodarzy i niekonsekwentnego 
traktowania gości.

Spędziłam kilka godzin, czytając różne 
oferty i recenzje. Istnieje możliwość zawę-
żenia wyszukiwania pod względem ceny, 
dzielnicy miasta, a także tego, czy miesz-
kanie posiada opcję natychmiastowej re-
zerwacji (przydatne). Nie znalazłam opcji 
filtrowania wyników w taki sposób, by po-
kazywały się tylko lokale Gotowe na Podróż 
Służbową.

Po długich poszukiwaniach znalazłam 
mieszkanie o powierzchni 61 mkw., miesz-
czące się w budynku z 1909 roku w atrakcyj-
nej dzielnicy Sodermalm. Oferta posiadała 
56 pięciogwiazdkowych recenzji. 182 funty 
(930 złotych) za noc to więcej, niż planowa-
łam zapłacić, ale przynajmniej miejsce to 
było Gotowe na Podróż Służbową.

REZERWACJA
Zdecydowałam się dokonać rezerwacji, ale 
po blisko pięciu godzinach moja prośba 
została odrzucona, ponieważ okazało się, 
że termin, który mi pasował, był już zajęty. 
Wróciłam więc do mojej „listy życzeń” (wy-
starczy kliknąć na ikonkę serduszka przy 
ofercie, aby trafiła ona na listę ofert obser-
wowanych) i wybrałam 30-metrowe miesz-
kanie typu studio w dzielnicy Vasastan, 
położonej niemal w centrum Sztokholmu. 
Miało ono osiem recenzji (wszystkie pozy-
tywne) i było dostępne za 99 funtów (ok. 500 
złotych) za noc. Właścicielem okazała się 
miejscowa projektantka obuwia o imieniu 
Jennie. Mieszkanie posiadało białe drew-
niane podłogi, wygodny fotel bujany oraz 
stosy czasopism o sztuce. Nie miało statusu 
Gotowe na Podróż Służbową, ale spełniało 

moje oczekiwania. Rezerwacja została doko-
nana, a Jennie poinformowała mnie, że ze 
względu na jej wyjazd klucze do mieszkania 
przekaże mi jej przyjaciel Frederic.

ZAMELDOWANIE SIĘ
Frederic przysłał mi e-maila z prośbą o nu-
mer mojego lotu, wymieniliśmy się także 
numerami telefonów. W dniu mojego przy-
lotu czekał na mnie przed lotniskiem o 13:30. 
Mieszkanie wyglądało dokładnie tak jak na 
zdjęciach, było czyste i zadbane; na miejscu 
czekały też na mnie wskazówki, jak dotrzeć 
na najbliższą stację metra i do supermar-
ketu. Frederic powiedział, że w niedzielę 
mogę wyjechać o dowolnej porze, a klucze 
wystarczy wrzucić do skrzynki poczto-
wej. W przypadku jakichkolwiek pytań mia-
łam do niego dzwonić.

POBYT
Dom, w którym znajdowało się mieszkanie, 
był cichy i stał z dala od ulicy. Posiadał także 
własny dziedziniec. Dotarcie do centralnej 
dzielnicy biznesowej Sztokholmu zajęło mi 
pieszo 20 minut. W mieszkaniu znajdowało 
się wygodne łóżko, duże biurko i ekspres do 
kawy. Był także dostęp do szybkiego Wi-Fi. 
Niestety nie znalazłam czajnika i nie udało 
mi się uruchomić grilla. 

OCENA
Ogólnie rzecz biorąc, byłam zachwycona 
mieszkaniem, które wynajęłam, ponieważ 
było ono eleganckie, a zarazem niezmier-
nie przytulne. Użytkownicy, którzy po raz 
pierwszy korzystają z usługi Airbnb dla Biz-
nesu, otrzymują zniżkę w wysokości 38 fun-
tów (ok. 200 złotych) na kolejną rezerwację. 
Na pewno skorzystam.
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W ciągu ostatnich 18 miesięcy do programu Airbnb dla Biznesu zapisały się setki nowych firm,  
w tym Google, serwis muzyczny SoundCloud oraz firma telekomunikacyjna Twilio. 
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Wraz z rozwojem Airbnb pojawiają się dziesiątki mniejszych firm, świadczących różnorodne  
usługi związane z obsługą domów na wynajem. 
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JW MARRIOTT QUITO
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Hotel QUITO, EKWADOR
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Czy to w celach bizneso-
wych, czy też w drodze 
na Galapagos – JW 
Marriott w Quito, sto-

licy Ekwadoru, to dobry wybór. 

POŁOŻENIE
Ten należący do najwyższej mar-
ki Grupy Marriott – JW Marriott 
– hotel leży w centralnym punk-
cie stolicy Ekwadoru – Quito 
(zwanym też San Francisco de 
Quito), przy Avenida Amazo-
na w dystrykcie La Paz. Z jego 
okien możemy obserwować 
szczyt wulkanu Cotopaxi.

POKOJE
JW Marriott oferuje pięć ro-
dzajów pokoi zgodnie z zasadą, 

że każdy, kto zdecyduje się na 
nocleg w hotelu tej sieci – od 
zwykłego turysty po głowę 
państwa – będzie z pewnością 
zadowolony. Podstawowy po-
kój o powierzchni 38 mkw. to 
Deluxe Guest Room. Jest wy-
posażony w klimatyzację oraz 
dźwiękoszczelne panoramicz-
ne okna. Możliwe konfiguracje 
to albo jedno duże podwójne 
łóżko typu king, albo dwa typu 
queen. Oczko wyżej sytuuje się 
identyczny – jeśli chodzi o wiel-
kość – Executive Room. Miesz-
kający w nim goście mają od 
6:00 do późnej nocy dostęp do 
Executive Lounge, mogą też 
bezpłatnie korzystać z napo-
jów bezalkoholowych oraz dwa 

razy w trakcie pobytu wypraso-
wać ubranie. Pokoje Executive 
zapewniają widok na górujący 
nad Quito wulkan, w cenie jest 
także bezpłatny szerokopa-
smowy Internet. Jedną z naj-
ciekawszych opcji jest Terrace 
Room. Ten duży (58 mkw.) po-
kój sąsiaduje z 30-metrowym 
tarasem z widokiem na wul-
kan. Jeszcze okazalej wygląda 
ponad 80-metrowa suita, gdzie 
do dyspozycji mamy m.in. do-
skonale wyposażony i obszerny 
pokój dzienny oraz dużą sypial-
nię. Listę kończy apartament 
prezydencki. Na 215 mkw. 
zaprojektowano duży pokój 
dzienny, trzy sypialnie, czte-
ry łazienki i salkę do spotkań.  

KONTAKT
JW Marriott Quito
Avenida Orellana 1172 y  
Avenida Amazonas
Quito, Ekwador
www.marriott.com

CENA 
Od 130 dolarów za noc
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Przestrzeń ta jest oczywi-
ście wyposażona w zabytko-
we i piękne meble. 

RESTAURACJE I BARY
Możemy stołować się w czterech 
miejscach. Śniadanie i lunch 
zjemy w Bistro Latino w formie 
bufetu – mamy tu do dyspozycji 
cooking station, serwującą prze-
pyszne omlety oraz dużo świe-
żych warzyw i nabiału. Bistro 
Latino to także miejsce na lekko-
strawny lunch.

Któż nie lubi smaku słynnej 
argentyńskiej wołowiny? Wiel-
biciele steków powinni wybrać 
się do restauracji La Hacienda, 
która specjalizuje się w potra-
wach z mięsa i oferuje bogaty 
wybór najlepszych regional-
nych win.

W kuchni międzynarodowej 
specjalizuje się The Exchange 
Lobby Bar & Sushi Bar, którego 
specjalnością jest – jak sama na-
zwa wskazuje – sushi. To idealne 
miejsce na lekką przekąskę oraz 
wymyślnego drinka przed wyj-
ściem na miasto. Zapracowani 
biznesmeni lubią również Cafe 
Gourmet. Można w niej zjeść 
ciepły lunch lub kupić świeżo 
przyrządzane kanapki i desery. 

ATRAKCJE, SPA 
I KONFERENCJE
Hotelowi goście mogą korzy-
stać z dobrze wyposażonego Zu-
may Health Club. Do dyspozycji 
są też ogrzewane zewnętrzne 
baseny dla dorosłych i dzieci 
oraz jacuzzi. W Zumay SPA 
możemy zakosztować masaży  

i zabiegów na twarz. Są tam tak-
że sauny oraz łaźnia parowa. 

JW Marriott w Quito to dobre 
miejsce na organizację spotkań 
biznesowych – znajdziemy tu-
taj 29 pomieszczeń o łącznej 
powierzchni ponad 1200 mkw. 
Największe z nich, 400-metro-
we, pozwala na organizację kon-
ferencji. 

OCENA
JW Marriott to jeden z najlep-
szych adresów hotelowych w Qu-
ito – dobra i dyskretna obsługa, 
doskonałe jedzenie i wysoki 
standard. Hotelowy budynek jest 
zadbany, a położenie sprawia, 
że po najciekawszych zakątkach 
stolicy Ekwadoru możemy poru-
szać się na piechotę. 

Rafał Sobiech

JW Marriott leży  
w centralnym  

punkcie stolicy 
Ekwadoru – Quito.  

Z jego okien możemy 
obserwować szczyt 
czynnego wulkanu 

Cotopaxi..
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Hotel DUBAJ

FO
T.:

  M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

Brand Raffles wiele za-
powiada i wiedzą o tym 
koneserzy najpiękniej-
szych hoteli na świe-

cie. Raffles Dubai, którego bryła 
przypomina piramidę Cheop-
sa i wyraźnie wyróżnia się na 
tle potężnego skyline miasta, 
to miejsce zupełnie wyjątkowe. 
Styl azjatycki łączy się tu z egip-
ską estetyką, a arabski prze-
pych i gościnność mają w sobie 
nutę nowoczesnej Europy.

Obiekt znajduje się nieopo-
dal słynnego targowiska Khan 
Murjan Souk, a także w bliskiej 
odległości od lotniska Dubai In-
ternational i licznych centrów 
konferencyjnych. Równie blisko 
jest stąd do centrum finanso-
wego Dubai International Fi-
nancial Centre oraz kompleksu 
Dubai World Trade Centre.

POKOJE I APARTAMENTY
Hotel posiada 252 elegancko 
urządzone pokoje i przestronne 
apartamenty, z których można 
podziwiać panoramę Dubaju. 
Ich design jest niezwykle wy-
rafinowany. Pokoje Signature 
posiadają prywatny balkon lub 
taras, minibar, biurko do pracy, 
zestaw do parzenia kawy i her-
baty, telewizor LED. W łazien-
ce znajdziemy m.in. wygodną 
kabinę prysznicową typu walk-
-in, miękkie płaszcze kąpie-
lowe oraz kosmetyki marki 
Amrita. Goście mogą także 
skorzystać z dodatkowych udo-
godnień, takich jak usługa ka-
merdynera, pralnia ekspreso-
wa i całodobowy room service.

Dodatkowymi atutami pokoi 
Raffles Club jest dostęp do eks-
kluzywnego saloniku Raffles 
Club Lounge, indywidualna 
procedura wymeldowania i za-
meldowania oraz śniadanie kon-
tynentalne i podwieczorek ser-
wowane w saloniku. Goście 
pokoi Raffles Club mogą także 
skorzystać nieodpłatnie z sali 

Apartamenty mają powierzchnię od 150 do 650 mkw. Większość z nich 
posiada prywatną salę jadalną oraz aneks kuchenny, a wśród dodatkowych 

udogodnień są m.in. wanny jacuzzi i sprzęt Hi-Fi. 



KONTAKT
13th Street, Sheikh Rashid Rd
Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie
www.raffles.com
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konferencyjnej dla maksymal-
nie ośmiu gości.

Apartamenty mają po-
wierzchnię od 150 do 650 mkw. 
Większość z nich posiada pry-
watną salę jadalną oraz aneks 
kuchenny, a wśród dodatko-
wych udogodnień są m.in. wan-
ny jacuzzi i sprzęt Hi-Fi. 
 
RESTAURACJE I BARY
Na terenie Raffles Dubai znaj-
duje się siedem barów i restaura-
cji. Restauracja Azur oferuje da-
nia kuchni międzynarodowej, 
serwowane we wnętrzach z wi-
dokiem na ogród. Crossroads 
Cocktail Bar serwuje najlepsze 
drinki w Dubaju i posiada bo-
gaty wybór fajek wodnych. Pool 
Restaurant and Bar specjalizuje 
się w lekkich posiłkach i orzeź-
wiających koktajlach, serwowa-
nych przy basenie. Restauracja 
Raffles Salon oferuje dania à la 
carte oraz duży wybór przeką-
sek i ciast, a elegancka Raffles 
Garden to lokal mieszczący 
się w hotelowych ogrodach i spe-
cjalizujący się w daniach kuch-
ni arabskiej. Warto także spró-
bować przysmaków kuchni 
włoskiej w restauracji Solo Bi-
stronomia & Vino Bar i dań ja-
pońskich w restauracji Tomo na 
17. piętrze hotelu. Uchodzi ona 
za najlepszą w mieście i znają ją 
wszyscy stali bywalcy Dubaju. 
Wieczorem natomiast można 
wybrać się do klubu nocnego 
People by Crystal.

SPA I REKREACJA
Hotelowe spa o powierzchni 
1200 mkw. oferuje gościom pa-
kiety zabiegów odmładzających, 
które wywodzą się z tradycji me-
dycyny alternatywnej Azji i Bli-
skiego Wschodu. Raffles Spa to 
wymarzone miejsce, aby zapo-
mnieć o codziennych proble-
mach, poddając się relaksującym 
zabiegom w sześciu wygodnych 
gabinetach, w tym jednym dla 
par. Na terenie spa znajdują się 
osobne strefy dla mężczyzn i ko-
biet, a także wanny jacuzzi oraz 
sauny i łaźnie parowe. Warto 
także wspomnieć o odkrytym 
basenie z widokiem na mia-
sto oraz o ultranowoczesnej  

hotelowej siłowni, na której wy-
posażeniu znajduje się sprzęt 
topowej marki Life Fitness.

BIZNES I KONFERENCJE
Obiekt posiada dziewięć ele-
gancko urządzonych sal 
konferencyjnych oraz prze-
piękną salę balową Raffles Bal-
lroom z ogromnym tarasem 
wychodzącym na malowniczy 
Raffles Garden. Do dyspozycji 
organizatorów imprez jest także 
dedykowany, wykwalifikowany 
zespół, którego zadaniem jest 

pomoc we wszystkich aspek-
tach planowanego wydarzenia.

OCENA
Ikona Dubaju, jeden z naj-
bardziej spektakularnych ho-
teli w mieście. Wystrój robi 
ogromne wrażenie. Historia 
świata łączy się tu z jego naj-
nowszymi osiągnięciami. Po-
ziom usług, jaki oferuje Raffles, 
podnosi poprzeczkę dla innych 
sieci hotelowych. Polecam na 
podroże biznesowe – i nie tylko.

Marzena Mróz

Styl azjatycki łączy się tu z egipską estetyką, a arabski przepych i gościnność 
mają w sobie nutę nowoczesnej Europy.



Tried & Tested

HILTON AMSTERDAM 
AIRPORT SCHIPHOL
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Hotel AMSTERDAM
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Hilton Amsterdam 
Airport to nowo-
czesny i doskonale 
zlokalizowany hotel 

na jednym z największych prze-
siadkowych hubów w Europie. 

POŁOŻENIE
Amsterdamskie lotnisko Schi-
phol to – obok portów lotniczych 
we Frankfurcie i w Londynie 
– największy hub przesiadko-
wy w Europie i jeden z najwięk-
szych na świecie. Nowy hotel 
Hilton to idealne miejsce na 
przystanek w służbowej podró-
ży – obiekt znajduje się na lot-
nisku i by do niego dotrzeć, lot-
niska w ogóle nie opuszczamy, 

poruszając się podziemnymi 
przejściami, co zajmie nam nie 
więcej niż pięć minut. Hotel ma 
ponad 10 pięter, z większości 
pokoi wyposażonych w dźwię-
koszczelne szyby mamy widok 
na niemal całe lotnisko. Hilton 
posiada rozległe atrium i został 
zaprojektowany w nowoczesnym 
stylu. 

POKOJE
Hotel Hilton Amsterdam Air-
port oferuje pięć typów po-
koi, w sumie jest ich aż 433. 
Najpopularniejszy to typowy 
Guest Room, który występuje 
aż w pięciu konfiguracjach – 
King Deluxe Corner Room with  

Airport View, King Deluxe 
Room with Airport View, King 
Guest Room with Atrium View, 
Twin Deluxe Room with Airport 
View oraz Twin Guest Room 
with Atrium View. W zależno-
ści od konfiguracji pokoje mają 
jedno lub dwa łóżka i od 27 do 
ponad 30 mkw. Każdy jest wy-
posażony w telewizor HD i bez-
płatne Wi-Fi. 

Suity oferują większe po-
wierzchnie i okazałą prywatną 
jadalnię wraz z kuchnią. Goście 
wszystkich suit mają wliczo-
ny w cenę dostęp do hotelowego 
Business Lounge.

Idealnym wyborem biznes-
menów w podróży służbowej 

KONTAKT
Hilton Amsterdam  
Airport Schiphol
Schiphol Boulevard 701 
Amsterdam, Holandia
www3.hilton.com

CENA 
Od 165 euro za noc
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są Executive Rooms o po-
wierzchni od 27 do ponad 30 
mkw. Tutaj wartością dodaną 
jest bezpłatny dostęp do eks-
kluzywnego Executive Lounge, 
gdzie w ramach ceny serwowa-
ne są śniadania, a w ciągu dnia 
napoje oraz przekąski. Także 
tutaj możemy poprosić o wer-
sję z jednym łóżkiem lub dwo-
ma. Ciekawą opcją jest moż-
liwość rezerwacji kilku pokoi, 
które będą ze sobą połączone. 

Co szczególnie istotne, np. 
gdy przylatujemy na lotnisko 
rano, a wylatujemy w dalszą dro-
gę wieczorem, możemy wynająć 
pokój od 9 rano do 6 wieczorem 
– to zdecydowanie lepsza opcja 
niż spędzenie dnia nawet w lot-
niskowym Business Lounge. 

RESTAURACJE
Goście Executive Rooms mogą 
zjeść śniadanie w Executi-
ve Lounge, pozostali mają do  
dyspozycji dwie restauracje – 

Axis Lobby & Coctail Bar oraz 
Bowery Restaurant. Bar znaj-
duje się w przeszklonym ho-
telowym atrium na wysokości 
42 metrów, serwuje przekąski, 
kanapki oraz kawę – to ideal-
ne miejsce na dobrego drinka. 
Specjalnością są holenderskie 
dżiny. 

Idealne miejsce na prawdzi-
wą kolację to Bowery Restau-
rant. Możemy tu skosztować 
typowych holenderskich potraw 
– jak choćby suszonej amster-
damskiej kiełbasy czy holen-
derskiej jagnięciny. Ciekawost-
ką jest fakt, że możemy tutaj 
zamówić potrawy à la carte, ale 
możemy także sami – z pomo-
cą doświadczonego kucharza – 
przygotować własne danie.

SPA, RELAKS 
I SPOTKANIA BIZNESOWE
Goście mają do dyspozycji Efo-
rea Spa, które oferuje wiele  
zabiegów czerpiących inspiracje 

m.in. z bogatej tradycji azjatyc-
kiej czy południowoamery-
kańskiej. Jest także sauna oraz 
łaźnia parowa oraz strefa relak-
su i otwarte 24 godziny na dobę 
centrum fitness. 

Hilton oferuje powierzchnię 
konferencyjną, mogącą pomie-
ścić do 640 osób – w tym 23 sale 
konferencyjne – w różnych kon-
figuracjach – 6 sal na spotkania 
zarządów, otwarte 24 godziny 
na dobę centrum konferencyjne 
oraz Vine Room, przeznaczony 
na prywatne kolacje biznesowe. 

OCENA
Jeśli jesteśmy w podróży służ-
bowej i mamy krótki przysta-
nek w Amsterdamie, Hilton 
Amsterdam Airport Schiphol to 
zdecydowanie najlepszy adres 
– usytuowany na samym lotni-
sku, bez konieczności jakiego-
kolwiek transferu – daje pełną 
swobodę. 

Rafał Sobiech

Nowy hotel Hilton  
to idealne miejsce  

na przystanek 
w służbowej podróży 
– obiekt znajduje się 

na samym
lotnisku 

i by do niego 
dotrzeć, lotniska 

w ogóle nie 
opuszczamy, poruszając 

się podziemnymi 
przejściami, 

co zajmie nam 
nie więcej niż pięć 

minut.
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FAIRMONT REY  
JUAN CARLOS I
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Hotel BARCELONA
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Jest wiele godnych polecenia 
hoteli w Barcelonie. Jednak 
Fairmont Rey Juan Carlos 
I, z którego okien rozciąga 

się panorama całego miasta, zde-
cydowanie wyróżnia się spośród 
nich. To prawdziwa oaza spoko-
ju, położona w samym sercu sto-
licy Katalonii. 

Obiekt znajduje się w pobli-
żu głównych atrakcji Barcelony, 
takich jak słynny stadion piłkar-
ski Camp Nou, klub sportowy 
Real Club de Polo de Barcelona 
oraz centrum finansowe. Na go-
ści czekają 432 elegancko urzą-
dzone pokoje i apartamenty. 
Wysoki, nowocześnie urządzo-
ny, luksusowy hotel – można 
go polecić zarówno na pobyt 
biznesowy, romantyczny week-
end, jak i doskonałe miejsce na 
konferencje.

POKOJE I APARTAMENTY
Każdy z 394 pokoi dwuosobo-
wych i 38 apartamentów został 
zaprojektowany z niezwykłą 

dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. W wystroju posta-
wiono na dyskretną elegancję. 
Świeżo wyremontowane apar-
tamenty Junior Suites mieszczą 
się w narożnych częściach bu-
dynku i gwarantują gościom nie-
zapomniane widoki na miasto. 
Każdy z nich posiada powierzch-
nię 40 mkw., wydzieloną część 
wypoczynkową oraz stylowy wy-
strój, na który składają się nowo-
czesne meble oraz marmurowe 
łazienki z wanną i kabiną prysz-
nicową. Znajdziemy tu również 
duże biurko do pracy i płaski 
telewizor. Royal Suite Diago-
nal o powierzchni 250 mkw. to 
jeden z najbardziej luksuso-
wych adresów w mieście. Składa 
się z ogromnego salonu i dwóch 
wygodnych sypialni – każda z ła-
zienką wykończoną w marmu-
rze. W jednej z nich znajduje się 
również wanna jacuzzi, z której 
podczas kąpieli można podzi-
wiać panoramę Barcelony. Wy-
remontowane pokoje Fairmont 

urządzono z myślą o gościach, 
którzy doceniają nowoczesny 
styl. Każdy pokój posiada 30 
mkw. powierzchni i oferuje 
mnóstwo naturalnego światła. 

PIĘTRO EXECUTIVE
12. piętro hotelu zostało zapro-
jektowane z myślą o najbardziej 
wymagających gościach. Oferuje 
luksusowe udogodnienia wraz 
ze spersonalizowaną obsługą. 
Goście, którzy tu mieszkają, 
mogą korzystać z ekspresowego 
zameldowania i wymeldowania, 
całodobowej usługi konsjerża 
oraz pomocy dedykowanego per-
sonelu. Dodatkowym bonusem 
jest dostęp do saloniku Executive 
Lounge. 

RESTAURACJE I BARY
Hotel posiada imponującą 
ofertę kulinarną, która spro-
sta oczekiwaniom każdego: od 
lokalnych specjałów serwowa-
nych w Pool Lounge & Restaurant 
po pięciogwiazdkową kuchnię  

KONTAKT
Fairmont Rey Juan Carlos I
Avenida Diagonal 661
Barcelona
www.fairmont.com



międzynarodową, z której słynie 
restauracja B-24. Jej szefowie, 
tworząc wykwintne specjały 
kuchni hiszpańskiej i między-
narodowej, wykorzystują jedynie 
najlepsze składniki kupowa-
ne u regionalnych dostawców. 
Rano restauracja oferuje go-
ściom śniadania w formie bu-
fetu, po południu zaprasza na 
lunche z kuchnią śródziemno-
morską w roli głównej, nato-
miast wieczorem w menu domi-
nują wyszukane dania kuchni 
międzynarodowej. 

Latem w uroczej, pokrytej 
bluszczem pergoli swoje po-
dwoje otwiera bar The Terrace, 
gdzie goście mogą raczyć się 
fantazyjnymi drinkami oraz 
przekąskami, sałatkami, da-
niami na bazie ryżu i potrawa-
mi z grilla. The Terrace to także 
wspaniałe miejsce na lunch lub 
relaksujący wieczór po pracy.

SPA I CENTRUM FITNESS
Centrum The Royal Club Fitness 
& Spa, mieszczące się w pięk-
nych ogrodach, oferuje gościom 
bogaty wybór zabiegów kosme-
tycznych i zdrowotnych. Tutaj 
także mieści się siedziba Sports 
Medicine Barcelona – znanego 
na całym świecie zespołu spe-
cjalistów medycznych. Na tere-
nie obiektu znajdziemy m.in. 
wanny z hydromasażem, calda-
rium (basen z gorącą wodą) oraz 
gabinety do fizjo- i aromaterapii, 
gdzie możemy poddać się zabie-
gom antystresowym i przeciw-
zmarszczkowym, przeprowa-
dzanym przy użyciu najlepszych 
produktów kosmetycznych 
firm Natura Bissé i Alqvimia. 
Centrum fitness, mieszczące 
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się w The Royal Club Fitness & 
Spa, wyposażone jest w najnowo-
cześniejsze maszyny do ćwiczeń 
kardio oraz siłowych. Znajdzie-
my tu dwa duże podgrzewane 
baseny – kryty i otwarty. Goście 
hotelowi mogą również korzy-
stać z niektórych obiektów klubu 
Royal Polo Club, takich jak korty 
tenisowe i do gry w padla. 

OCENA
Oprócz wielu udogodnień w ho-
telu znajdują się 24 pomieszcze-
nia konferencyjne, które można 
konfigurować na wiele sposobów. 

Każdą z sal wyposażono w nowo-
czesny sprzęt, a większość z nich 
posiada dostęp do dziennego 
światła. Urokliwe ogrody Torre 
Melina, które otaczają hotel, to 
prawdziwa oaza spokoju. Na ich 
terenie znajduje się wspaniały 
odkryty basen z tarasem, jezioro 
oraz centrum wellness. Miesz-
czą się tu także trzy eleganckie 
salony: Salon Azul, Salon Jar-
din i Salon Piscina, w których 
można organizować uroczyste 
kolacje, lunche biznesowe lub 
bankiety. Polecam!

Marzena Mróz

Na gości czekają 
elegancko urządzone 
pokoje i apartamenty. 

Nowoczesny, luksusowy 
hotel – można go 
polecić zarówno  

na pobyt biznesowy,  
jak i romantyczny 

weekend. 
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 Lufthansa, Klasa Premium Economy
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O KLASĘ 
WYŻEJ

Nasz brytyjski korespondent Alex 
McWhirter przekonuje, że choć Klasa 
Premium Economy powoli staje się 

standardem w branży lotniczej, produkt 
ten może znacznie się różnić w zależności 

od przewoźnika, który ją oferuje.
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W najbliższych mie-
siącach dwie duże 

amerykańskie linie lotnicze – American 
Airlines i Delta – dołączą do grupy przewoź-
ników oferujących Klasę Premium Econo-
my – produkt, który zadebiutował na rynku 
niemal 25 lat temu. Azjatyccy przewoźnicy 
również rozwijają ten segment. Premium 
Economy w wydaniu Cathay Pacific i Sin-
gapore Airlines to przede wszystkim nowo-
czesne fotele, jakich nie powstydziłaby się 
sama Klasa Biznes.

Testując ten produkt oferowany przez kil-
ku przewoźników na kilku kontynentach, 
można dostrzec subtelne różnice między 
poszczególnymi ofertami i nie dotyczy to 
samych foteli, ale również takich detali, jak 
rozmiar ekranu systemu rozrywki pokła-
dowej, dostęp do gniazdka elektrycznego, 
układ siedzeń w kabinie czy też dostęp do to-
alety. W niektórych liniach Klasa Premium 
Economy posiada własną toaletę, w innych 
jest łączona z Klasą Ekonomiczną. Oferty 
przewoźników różnią się także pod wzglę-
dem dodatkowych przywilejów oferowa-
nych pasażerom Klasy Premium Economy, 
takich jak większy limit bagażu, szybka 
kontrola bezpieczeństwa czy też bardziej 
urozmaicone posiłki na pokładzie.

W wielu przypadkach różnica w ce-
nie między biletem w Klasie Ekonomicz-
nej i Premium Economy jest spora, co mo-
głoby sugerować, że nowemu produktowi 
bliżej jest do Klasy Biznes niż do typowej 

Klasy Turystycznej. Niestety najczęściej jest 
to jedynie pobożne życzenie i użycie słowa 
„economy” w nazwie nie jest przypadkowe.

PREKURSORZY 
PREMIUM ECONOMY
W 2011 roku linie Air New Zealand (ANZ) 
wyposażyły swoją flotę długodystansowych 
boeingów b777-300er, które obsługują naj-
ważniejsze trasy przewoźnika (m.in. Auc-
kland – Londyn via Los Angeles), w ultrano-
woczesny fotel o nazwie Spaceseat. Dzięki 
zastosowaniu w kabinie układu 2-2-2 pasa-
żerowie Klasy Premium nowozelandzkiej 
linii mieli do dyspozycji więcej miejsca 
niż w przypadku Klasy Biznes linii Bri-
tish Airways, gdzie fotele rozmieszczone 
są w konfiguracji 2-4-2.

Po premierze nowego fotela Air New 
Zealand wielu ekspertów z branży twier-
dziło, że Klasa Premium Economy będzie 
rozwijać się właśnie w takim kierunku. Tak 
się jednak nie stało. Fotel Spaceseat zapro-
jektowano, kiedy prezesem ANZ był Rob 
Fyfe. Kiedy jednak pod koniec 2012 roku 
Fyfe ustąpił ze stanowiska, Air New Ze-
aland postanowiły wrócić do tradycyjnych 
produktów i dziś najnowsze fotele w Kla-
sie Premium Economy nowozelandzkiego 
przewoźnika nie wyróżniają się już niczym 
nadzwyczajnym. 

Do końca 2017 roku wszystkie fotele 
Spaceseat zostaną zastąpione standardo-
wymi miejscami, które oferowane są już na  

pokładach odnowionych boeingów b777-
200 oraz całkowicie nowych dreamlinerów. 
Wprowadzone układy siedzeń to odpowied-
nio 2-4-2 i 2-3-2, odległość między rzędami 
wynosi 102 centymetry, a stopień odchyle-
nia foteli 23 centymetry. Pasażerowie mają 
także do dyspozycji 11-calowe ekrany syste-
mu rozrywki pokładowej oraz indywidual-
ne gniazdka elektryczne.

RAZEM RAŹNIEJ
W przyszłym roku do rodziny Klasy Pre-
mium Economy dołączą linie Delta Airli-
nes. Produkt amerykańskiego przewoźnika 
zadebiutuje pod koniec 2017 na pokładach 
airbusów a350, które będą obsługiwały tra-
sy transpacyficzne z USA do Azji. Następ-
nie nowe fotele trafią do boeingów b777, 
b767-400 oraz airbusów a330-200.

American Airlines również zamierzają 
wprowadzić Klasę Premium Economy na 
pokładach swoich maszyn, początkowo je-
dynie w dreamlinerach b787-9. Z udogod-
nienia tego będzie można skorzystać już od 
4 listopada na trasach z Dallas do São Pau-
lo i Madrytu. 

W kabinie znajdzie się 21 miejsc w ukła- 
dzie 2-3-2 i z przestrzenią między rzęda-
mi wynoszącą 98 centymetrów. Każdy 
fotel posiadać będzie regulowany zagłó-
wek i podnóżek, a także większy ekran roz-
rywki pokładowej niż w klasach Main Cabin 
(ekonomiczna) i Main Cabin Extra (ekono-
miczna z większą przestrzenią na nogi). 
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We wrześniu Klasa Premium Economy pojawiła się na pokładach samolotów linii Cathay Pacific,  
obsługujących trasę Hongkong – Londyn-Gatwick.



Podczas lotów międzynarodowych pasaże-
rowie otrzymają także słuchawki redukujące 
hałas, kosmetyczkę podróżną oraz wzboga-
coną ofertę gastronomiczną z nieodpłatnym 
alkoholem.

We wrześniu Klasa Premium Economy 
pojawi się na pokładach samolotów linii Ca-
thay Pacific, obsługujących trasę Hongkong 
– Londyn-Gatwick. Jednak w przeciwień-
stwie do innych przewoźników układ sie-
dzeń w airbusach a350 linii Cathay to 2-4-2, 
czyli tyle samo co w szerszych boeingach 
b777-30er. Dlaczego nie zdecydowano się na 
wygodniejszy układ 2-3-2? 

– Zależało nam na zachowaniu spójno-
ści w całej naszej flocie dalekiego zasięgu. 
Kabina a350 jest nieco węższa niż w b777-
-300er, więc w zamian zaoferowaliśmy więk-
szą odległość pomiędzy oparciami foteli 
(110 zamiast 95 centymetrów) i szerszy 
zakres odchylenia oparcia – wyjaśnia Paul 
Cruttenden, szef marketingu i sprzedaży 
internetowej w liniach Cathay Pacific. Fo-
tele Klasy Premium Economy na pokładach 
a350 wyznaczają nowe standardy. Wyposa-
żono je m.in. w wygodne uchwyty na table-
ty, gniazdka elektryczne, wejścia USB i wy-
suwane podnóżki.

Linie Singapore Airlines (SIA), których 
kabina Klasy Premium Economy zadebiuto-
wała ponad rok temu, nadal instalują nowe 
fotele na pokładach swoich maszyn. Pro-
dukt ten znajdziemy obecnie we wszystkich 

samolotach obsługujących trasę Manchester 
– Singapur, ale jedynie na dwóch z czterech 
dziennych połączeń na trasie Londyn – Sin-
gapur. Wszystkie połączenia SIA z Amster-
damu i Düsseldorfu (obsługiwane przez 
a350) posiadają już nową klasę, we wrześniu 
fotele Klasy Premium Economy pojawią się 
na pokładach samolotów obsługujących 
Frankfurt, a miesiąc później trafią tak-
że do kabin airbusów a380 obsługujących 
Zurych. Nowe fotele posiadają 13,3-calowe 
ekrany systemu rozrywki pokładowej, porty 
USB, gniazdka elektryczne, stoliki koktaj-
lowe oraz dodatkową przestrzeń bagażową.

KLASA DLA WYBRANYCH
Warto zauważyć, że Klasa Premium Eco-
nomy nie przyjmuje się na każdym rynku.  
W 2015 roku linie Cathay wycofały ten pro-
dukt na trasach łączących Hongkong z kra-
jami Zatoki Perskiej i Azji Południowej. 

– Premium Economy cieszy się dużą po-
pularnością na trasie z Wielkiej Brytanii 
do Hongkongu, a także z Hongkongu do 
Australii, Toronto i Los Angeles – tłumaczy 
Cruttenden.

Co ciekawe, mimo rosnącej popu-
larności Klasa Premium Economy nie 
znalazła się w ofercie sporej grupy prze-
woźników, w tym europejskich linii 
KLM i SWISS. W przypadku Holendrów 
wprowadzenie jej wydaje się kwestią czasu, 
choćby dlatego że klasa ta zadebiutowała 

niedawno na pokładach linii Air France, 
której KLM jest partnerem.

Linie United również zastanawiają się 
nad stworzeniem kabiny Klasy Premium 
Economy, choć z nieoficjalnych źródeł wie-
my, że nie zapadły w tej kwestii żadne wią-
żące decyzje.

Pozostają jeszcze przewoźnicy znad Za-
toki Perskiej, którzy nie posiadają w swojej 
ofercie produktu Premium Economy. Jed-
nak na czerwcowym walnym zgromadzeniu 
organizacji IATA (Międzynarodowego Zrze-
szenia Przewoźników Lotniczych) prezes 
linii Emirates Tim Clark ujawnił, że jego 
firma rozważa taki krok. 

Taka zmiana strategii jest rezultatem 
spadających cen ropy, co przyczyniło się 
do słabych zysków bliskowschodnich firm. 
To z kolei sprawiło, że w 2015 roku Emira-
tes odnotowały 3,2-procentowy spadek przy-
chodów z biletów typu premium. Jedno jest 
pewne: jeśli Emirates wprowadzą na rynek 
Klasę Premium Economy, w jej ślady pójdą 
także inni przewoźnicy znad Zatoki.

Oto jakie przywileje czekają na pasaże-
rów Klasy Premium Economy w wybranych 
liniach lotniczych.
● ANA Klasa Premium Economy na po-
kładach boeingów b777-300er japońskiego 
przewoźnika posiada własną kabinę z ukła-
dem siedzeń 2-4-2. Odległość między opar-
ciami foteli jest całkiem spora i wynosi 96 
centymetrów, czyli o 10 centymetrów więcej 

Linie Singapore Airlines, których kabina Klasy Premium Economy zadebiutowała ponad rok temu,  
nadal instalują nowe fotele na pokładach swoich maszyn. 
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niż w typowej Klasie Ekonomicznej. Są one 
także o 10 procent szersze od miejsc w naj-
niższej klasie przewozowej.

Każdy fotel posiada podpórkę pod uda, 
podnóżek, ekran IFE o przekątnej 10,6 cala, 
gniazdko elektryczne, port USB oraz gniaz-
do do podłączenia urządzeń Apple. Nie za-
pomniano także o lampce do czytania, która 
przydaje się podczas nocnych lotów. Nieste-
ty jej umiejscowienie nad barkiem pasażera 
jest nieco irytujące. 
● British Airways Klasa Premium Economy 
największego brytyjskiego przewoźnika 
nosi nazwę World Traveller Plus, a najnow-
sze jej wcielenie znajdziemy na pokładach 
dreamlinerów b787, b777 oraz airbusów 
a380. Odległość między fotelami (95 cen-
tymetrów) jest o 17 centymetrów większa 
od zwykłej Klasy Ekonomicznej, natomiast 
sam fotel jest jedynie o 2,5 centymetra szer-
szy od standardowej propozycji (46 centy-
metrów). Nowsze fotele posiadają podnóżek 
i zagłówek ze skrzydełkami, a także ekran 
o przekątnej 10,6-cala, którym można ste-
rować za pomocą pilota umieszczonego  
w podłokietniku. Dodatkowo BA oferuje pa-
sażerom World Traveller Plus kosmetyczki 
podróżne, w których znajdują się wygodne 
bawełniane skarpety, opaska na oczy, za-
tyczki do uszu oraz szczoteczka do zębów.
● China Airlines Pasażerowie boeingów 
b777-300er, należących do floty tajwańskie-
go przewoźnika China Airlines, mają do 
dyspozycji osiem rzędów foteli typu pre-
mium economy w układzie 2-4-2. Szerokość 

foteli wynosi 47 centymetrów natomiast od-
ległość pomiędzy rzędami 97,5 centymetra. 
Dodatkowo dzięki kapsułowej konstrukcji 
fotela możemy odchylić jego oparcie, nie 
umniejszając komfortu pasażera siedzącego 
za nami. Wśród innych udogodnień znaj-
dziemy tu także m.in. podpórkę pod uda, 
ekran IFE o przekątnej 12,1-cala, uchwyt na 
butelkę i inne napoje oraz port USB. 
● China Eastern Linie China Eastern wpro-
wadzą Klasę Premium Economy wraz  
z pojawieniem się w ich flocie 15 nowych 
dreamlinerów b787-9 i 20 airbusów a350-
900, co planowo nastąpi w latach 2018-2020. 
Wszystkie maszyny zaoferują cztery klasy 
pasażerskie, z czego dla Klasy Premium 
Economy zarezerwowano 32 fotele.
● EVA Air Tajwańskie linie lotnicze były jed-
nymi z pierwszych, które mogły pochwalić 
się kabiną Klasy Premium Economy z wy-
godnymi fotelami o szerokości 49 centyme-
trów i 95 centymetrami przestrzeni między 
poszczególnymi rzędami. Każdy fotel posia-
da własny port USB, nastrojowe oświetlenie 
oraz 11-calowy ekran dotykowy systemu roz-
rywki pokładowej. Przed lotem pasażerowie 
otrzymują zestawy kosmetyków podróż-
nych. Posiłki serwowane są na chińskiej 
porcelanie, a piwo i wino są wliczone w cenę 
biletu.
● Japan Airlines Fotele kapsułowe w Klasie 
Sky Premium linii JAL oferują aż 105 cen-
tymetrów przestrzeni i posiadają podpórki 
pod uda oraz zagłówki ze skrzydełkami. 
Między nimi jest ruchoma przegroda, która 

zapewnia podróżnym prywatność. Każde 
miejsce posiada 12,1-calowy ekran dotyko-
wy, który można obsługiwać także za pomo-
cą pilota. Nie zabrakło schowków na drobne 
przedmioty oraz gniazdka elektrycznego.
● Lufthansa Fotele Klasy Premium Econo-
my nie mieszczą się w osobnej kabinie, ale 
w zależności od typu samolotu są do 2,5 cen-
tymetra szersze niż w Klasie Ekonomicznej 
i oferują do 10 ccentymetrów więcej miejsca 
na nogi. Przestrzeń między rzędami wynosi 
95 centymetrów, a oparcie każdego siedze-
nia można odchylić o 20 centymetrów. Fo-
tele posiadają także regulowane podnóżki, 
gniazdka elektryczne, porty USB, 11- lub 
12-calowe ekrany IFE oraz mały schowek.
● Qantas Klasa Premium Economy w wyda-
niu linii Quantas to przede wszystkim duża 
przestrzeń między rzędami siedzeń (do 105 
centymetrów), szerokie fotele (49 centyme-
trów), których oparcia odchylają się do 22 
centymetrów, oraz ekrany dotykowe o prze-
kątnej 10,6 cala. Pasażerowie mogą tu także 
liczyć na specjalne menu, stworzone przez 
znanego australijskiego restauratora Neila 
Perry’ego, a także na powitalnego drinka.  
● Virgin Atlantic Linia Virgin jest jednym 
z prekursorów mody na Klasę Premium 
Economy. Fotele mają tu aż 52 centymetry 
szerokości i oferują 95 centymetrów miej-
sca na nogi. Do dyspozycji są nowoczesne 
10,5-calowe ekrany dotykowe. W szerokim 
podłokietniku znajduje się powierzchnia na 
napoje, a każdy fotel wyposażono w wygod-
ny podnóżek.

Najnowsze wcielenie Klasy Premium Economy największego brytyjskiego  
przewoźnika znajdziemy na pokładach Dreamlinerów 787, 777 i Airbusów 380. 
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BOMBARDIEREM 
SWISS Z WARSZAWY  

DO ZURYCHU 
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Inauguracyjny lot nowego sa-
molotu z Zurychu do War-
szawy odbył się w ostatnich 
dniach sierpnia br. Maszy-

na wylądowała na Lotnisku im. 
Chopina o godzinie 14:00. War-
szawa jest jedną z pierwszych 
europejskich stolic, do których 
CS100 będzie latać z Zurychu. 

SWISS oferuje już swoim pa-
sażerom na trasie Warszawa – 
Zurych trzy połączenia dzien-
nie, planowo wszystkie będą 
obsługiwane przez maszyny 
typu CS100. SWISS spodziewa 
się dostaw pozostałych ośmiu 
samolotów CS100 (łącznie bę-
dzie ich dziewięć) do końca 

roku. Stopniowo zastąpią one 
maszyny Avro RJ100.

NOWA JAKOŚĆ
SWISS International Air Lines 
otrzymały pierwszy nowy mo-
del Bombardier CS100 w swo-
jej flocie krótkiego i średniego 
zasięgu na początku lipca 2016 
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roku. Przewoźnik jest pierw-
szym klientem i operatorem 
zaprojektowanego na nowo sa-
molotu C Series. CS100 wyko-
nał pierwszy komercyjny rejs 
dla SWISS-a 15 lipca.

– Jestem dumny, że zostali-
śmy pierwszym operatorem naj-
bardziej zaawansowanego i in-
nowacyjnego samolotu w swojej 
klasie – powiedział nam Tho-
mas Klühr, dyrektor generalny 
SWISS-a. – Nasz nowy samolot 
Bombardier CS100 jest wyjątko-
wo efektywny i dwukrotnie bar-
dziej cichy niż porównywalne 
maszyny tego typu. Dla naszych 
pasażerów oznacza to nową erę 
komfortu na pokładzie. Cieszy-
my się, mogąc zapewnić tę nową 
jakość również polskim pasaże-
rom – dodał.

CANTON OF ZURICH
Pierwszy z 30 modeli C Series, 
zamówionych przez SWISS-
-a u kanadyjskiego producenta 
– CS100 o rejestracji HB-JBA – 
witany przez fanów lotnictwa, 
wylądował w Zurychu 6 lipca. 
SWISS nadał maszynie imię 
Canton of Zurich – kantonu, 
którego mieszkańcy najbar-
dziej odczują korzystny wpływ 
zastosowanych w nim rozwią-
zań. Samolot został ochrzczony 
przez radną Kantonu Zurych 

Carmen Walker Späh oraz 
szwajcarskiego rapera Bligga, 
którzy urodzili się i mieszka-
ją w tym regionie. 
    
PIERWSZY NA ŚWIECIE
SWISS był od początku zaanga-
żowany w prace nad rozwojem 
maszyn C Series. Dzięki naj-
bardziej rozwiniętej technologii 
C Series ustanawia nowe stan-
dardy w zakresie komfortu na 
pokładzie, wydajności i wpływu 
na środowisko. Zużywa do 25 
procent mniej paliwa i jest dwu-
krotnie bardziej cichy niż po-
równywalne maszyny tego typu.

CHARAKTERYSTYKA 
SAMOLOTU
W konfiguracji opracowanej 
dla SWISS-a model Bombar-
dier CS100 ma 125 foteli. W ka-
binie znajdują się duże okna, 
które – wpuszczając więcej 
światła – dają poczucie więk-
szej przestrzeni. Innowacyjne 
fotele projektu firmy ZIM są 
wyposażone w indywidual-
ne stoliki, zapewniają kom-
fort i więcej przestrzeni na 
nogi. Schowki nad fotelami 
pomieszczą więcej bagaży pod-
ręcznych. Najnowocześniejsza 
wersja kabiny i ergonomiczna 
kuchnia pokładowa – zaprojek-
towane w bliskiej współpracy 

ze SWISS-em – powstały z my-
ślą o potrzebach i oczekiwa-
niach załogi  i pasażerów.

Siatka połączeń modelu  
C Series SWISS-a będzie stop-
niowo rozszerzana już od 
września o Niceę, Stuttgart, 
Hanower, Mediolan, Floren-
cję i Bukareszt. 

WSZYSTKO O LINIACH SWISS
SWISS International Air Li-
nes jest narodowym przewoź-
nikiem szwajcarskim, obsłu-
gującym 102 destynacje w 46 
krajach z Zurychu i Genewy, 
przewożącym ponad 16 milio-
nów pasażerów rocznie dzię-
ki swojej flocie 94 samolotów. 
Oddział firmy SWISS World-
Cargo zapewnia komplekso-
wy zakres najwyższej jakości 
usług frachtowych do 130 de-
stynacji w 80 krajach. Jako  na-
rodowy przewoźnik Szwajcarii 
SWISS reprezentuje tradycyjne 
wartości i jest zaangażowa-
ny w dostarczenie najwyższej 
jakości produktów i usług. 8564 
pracowników SWISS-a wygene-
rowało w 2015 roku zysk opera-
cyjny w wysokości 5 miliardów 
franków szwajcarskich. SWISS 
jest częścią Lufthansa Gro-
up i członkiem Star Alliance, 
największego sojuszu lotnicze-
go na świecie; swiss.com

Nowy samolot 
Bombardier CS100 jest 
wyjątkowo efektywny  

i dwukrotnie  
bardziej cichy 

niż porównywalne 
maszyny tego typu. 

Dla pasażerów oznacza 
to zupełnie nową 

erę komfortu  
na pokładzie. 
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GRUPA HOTELOWA ORBIS 
ODWAŻNIE  

ZMIENIA RYNEK
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Wraz z początkiem 
sierpnia br. na-
stąpiło oficjalne 
otwarcie Novo-

tel Wrocław Centrum, który 
razem z otwartym w kwietniu 
ibis Wrocław Centrum tworzą 
unikalny obiekt typu Combo. To 
jedyny obiekt w regionie łączący 
ofertę ekonomiczną i średnią. 
Jest to unikalny i pierwszy taki 
obiekt w Polsce oraz jedna z bar-
dziej znaczących inwestycji Gru-
py Hotelowej Orbis, wzmacnia-
jąca jej pozycję w biznesowym 
centrum stolicy Dolnego Śląska.

Dzięki temu unikatowemu po-
łączeniu dwóch hoteli w jednym 
budynku goście odwiedzający 
stolicę Dolnego Śląska mają do 

dyspozycji, zależnie od potrzeb, 
szeroki wachlarz różnorodnej 
oferty noclegowej, w doskonałej 
lokalizacji, ze świetnym zaple-
czem biznesowo-gastronomicz-
nym. Combo Novotel Wrocław 
Centrum i ibis Wrocław Cen-
trum, przed renowacją znanych 
jako hotel Orbis Wrocław, to 
optymalna oferta zarówno dla 
turystów, jak i osób podróżują-
cych w celach zawodowych.

ibis Wrocław Centrum, hotel 
należący do jednej z ekonomicz-
nych marek grupy AccorHotels, 
to obiekt, w którym po raz pierw-
szy w Polsce został zastosowany 
koncept pokoju Sweet Room, 
znany z wygodnych i cenionych 
przez klientów łóżek – Sweet Bed, 

ale także wyjątkowego wystroju 
opartego na m.in. wielozadanio-
wych meblach, które pozwalają 
stworzyć własną strefę komfor-
tu. Przestrzeń wspólna zaprojek-
towana została zgodnie z założe-
niami konceptu Avanzi. Cechują 
go przede wszystkim otwarte 
przestrzenie, w których panuje 
ciepła i nieformalna atmosfera. 
Zasada ta została również za-
stosowana w zmodernizowanej 
recepcji. Według założeń jest 
to przestrzeń płynnie łączącą 
się z lobby. W efekcie klienci 
otrzymują wysoki, nowoczesny 
standard w przystępnej cenie. 
ibis Wrocław Centrum oferuje 
swoim gościom łącznie 112 po-
koi.
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Novotel Wrocław Centrum
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Z kolei Novotel Wrocław Cen-
trum, czyli hotel czterogwiazd-
kowy, kierujący swoją ofertę do 
osób podróżujących zarówno 
służbowo, jak i w celach tury-
stycznych, oferuje 192 nowocze-
sne pokoje  typu Novotel N’Ro-
om. Są one wyjątkowe, ponieważ 
charakteryzują się zindywidu-
alizowanym designem w zależ-
ności od kategorii gości. Tym 
samym, innego pokoju mogą 
spodziewać się goście bizneso-
wi, a innego rodziny z dziećmi. 
Każdy z nich stawia na bardzo 
stylowe połączenie funkcjonal-
ności z najwyższej klasy estety-
ką. Podobnie jest także w hote-
lowym lobby, które w nowatorski 
sposób łączy ze sobą strefę od-
poczynku i pracy, pozwalając na 
organizację niedużych spotkań. 
– Do dyspozycji gości jest ponad-
to lounge bar NOVO2 – idealne 
miejsce zarówno do wieczorne-
go relaksu, jak i biznesowego 
lunchu. Wszystkiemu towarzy-
szy wspaniała kuchnia oferują-
ca kulinarne podróże w różne 
zakątki świata. – tłumaczy Prze-
mysław Orchowicz, dyrektor 
hotelu Novotel Wrocław Cen-
trum i ibis Wrocław Centrum.

Oprócz tego, Combo Novotel 
Wrocław Centrum i ibis Wro-
cław Centrum przedstawia 
również doskonałą ofertę bizne-
sową.  – W kompleksie mieści 
się aż 11 sal konferencyjnych, 
dających bardzo różne możli-
wości – od organizacji kame-
ralnego spotkania po wyda-
rzenie nawet na kilkaset osób. 
Przestronne powierzchnie 
konferencyjne, a także udostęp-
nienie klientom najnowszego 
sprzętu i pomocy technicznej 
sprawiają, że na terenie Novo-
tel Wrocław Centrum możliwe 
jest zorganizowanie praktycznie 
każdego spotkania biznesowe-
go – mówi Przemysław Orcho-
wicz. Dla marki bardzo istotni 
są klienci z branży MICE – stąd 
każdy organizator dowolnego 
spotkania może liczyć na indy-
widualną opiekę i wsparcie pro-
fesjonalnego doradcy ze strony 
hotelu.

Combo posiada jeszcze jedną 
bardzo ważną zaletę – świetną 
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lokalizację oraz duży parking. 
Niezależnie od celu podróży do 
Wrocławia, adres hoteli przy ul. 
Powstańców Śląskich 7 

to jedna z najlepszych moż-
liwych lokalizacji. Niecały kilo-

metr od Dworca Głównego, tyl-
ko 9 km od lotniska, a bliskość 
ścisłego centrum i największych 
atrakcji turystycznych sprawiają, 
że nowy obiekt Grupy Hotelowej 
Orbis jest wyjątkowo atrakcyjny.

ibis Wrocław Centrum

Novotel Wrocław Centrum

Novotel Wrocław Centrum
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WYSTAWA „Life in the City” 
JACKA BONECKIEGO  

w warszawskim Sheratonie
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Od 16 września do 
końca listopada bie-
żącego roku w war-
szawskim Sherato-

nie w Lobby Barze będzie można 
obejrzeć wystawę fotografii 
Jacka Boneckiego zatytułowa-
ną „Life in the City”. Tematyka 
wystawy będzie oscylować wo-
kół miejskiego życia w różnych 
częściach świata.

Prezentowane prace są wyni-
kiem licznych podróży autora po 
wielu krajach świata i fascynacji 
ich kulturą, architekturą oraz 
rytmem życia mieszkańców. 
Fotografie Boneckiego pokazują 
różnorodność miejskiego oto-
czenia bogatego w kolory, kształ-
ty i ludzkie emocje. Miasto jest 
także miejscem pełnym kontra-
stów, gdzie można zaobserwo-
wać różne style życia, odmienne 
środowiska i zachowania, co jest 
metaforą tego, jak bardzo zróż-
nicowany jest nasz świat.

Fotografie Boneckiego są 
dziełami dostarczającymi nie-
bywałych wrażeń estetycznych 
oraz efektów wizualno-emocjo-
nalnych. Autor – artysta multi-
tematyczny i uniwersalny – ide-
alnie łączy w swoich pracach 
elementy, takie jak przestrzeń, 
światło i barwa niezależnie od 
tego, czy na pierwszym planie 
widnieje statyczna postać, czy 
też fotografowane otoczenie 
jest dynamiczne i należy w nim 
ująć chwilę. W fotografiach Bo-
neckiego znaczenie ma każdy 
szczegół i mimika, autor w pre-
cyzyjny sposób oddaje atmos-
ferę miejsca i towarzyszące mu 
emocje. Każde zdjęcie jest swo-
istą wizytówką, kartką z podró-
ży, która w wyjątkowy sposób 
prezentuje obserwowany świat.  
Prace prezentowane w hotelu 

W fotografiach Boneckiego znaczenie ma każdy szczegół i mimika, autor  
w precyzyjny sposób oddaje atmosferę miejsca i towarzyszące mu emocje.
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Sheraton w Warszawie są jedy-
nie swoistym wstępem do gi-
gantycznego portfolio artysty, 
który mistrzowsko odnajduje 
się w niemal każdej dziedzinie 
fotografii. 

Jacek Bonecki, urodzo-
ny w 1969 roku artysta, fotograf 
współczesny, autor wielu ksią-
żek o fotografii, operator filmo-
wy, ceniony w Polsce i za gra-
nicą popularyzator fotografii, 
reprezentant nurtu hiperreali-
zmu, wszechstronny formalista. 
Absolwent Wydziału Telewi-
zji i Filmu Uniwersytetu Ślą-
skiego. Wykładał w wielu szko-
łach w Polsce, w tym w Warszawskiej  
Szkole Filmowej i Łódzkiej 
Szkole Filmowej. Ma na swoim 
koncie wiele wystaw w kraju i za 
granicą, m.in. w Szwecji, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, na Ukrainie 
czy w Niemczech. Kiedyś lau-
reat, dziś juror licznych festiwa-
li i konkursów fotograficznych, 

m.in. VIVA Photo Awards, obok 
Ryszarda Horowitza. 

ARTYSTA UNIWERSALNY 
I MULTITEMATYCZNY
Mistrzowsko odnajduje się  
w takich dziedzinach, jak foto-
grafia podróżnicza, dokumen-
talna, motoryzacyjna, a także 
fotografia reklamowa. Z tą 
samą precyzją, estetyką i dba-
łością o szczegóły uwiecznia 
na papierze postaci i przed-
mioty, a także statyczne moty-
wy studyjne i dynamiczne akcje 
reportażowe. Przestrzeń i   kra-
jobraz, barwa i światło współ-
grają w jego pracach, dając 
niebywałe efekty wizualno-
-emocjonalne.

Jako jeden z nielicznych po-
trafi połączyć działalność ko-
mercyjną z tworzeniem sztuki. 
Zwolennik i propagator dwóch 
wielkich rewolucji ostatnich 
lat – fotografii cyfrowej, która  

wypiera analogową, oraz fo-
tografii smartfonowej. Dru-
ga z wymienionych dzięki 
dwóm jego książkom stała się 
pełnoprawną dziedziną sztuki. 

Wystawa „Life in the City” jest 
kolejnym projektem warszaw-
skiego Sheratonu, łączącym kul-
turę z życiem towarzyskim ho-
telu. Obejrzenie fotografii jest 
idealną okazją również do de-
gustacji programu kulinarnego 
Paired, dostępnego w Lobby Ba-
rze. Paired to selekcja lokalnych 
przekąsek, piw rzemieślniczych 
oraz win premium zaskakująco 
ze sobą skomponowanych. Od 
blin z łososiem, polskich serów 
zagrodowych po pierogi z grzy-
bami i samosę warzywną – go-
ście baru mogą odkrywać nowe 
zasady komponowania trun-
ków i kreatywnych przekąsek. 

Wystawa potrwa do końca li-
stopada bieżącego roku i oglądać 
ją można bezpłatnie.

Wystawa „Life in the 
City” jest kolejnym 

już projektem 
warszawskiego 

Sheratonu, łączącym 
kulturę z życiem 

towarzyskim hotelu. 
Obejrzenie fotografii 

jest idealną okazją 
również do degustacji 
programu kulinarnego 

Paired, dostępnego  
w Lobby Barze.
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MAGICZNE  
OBLICZA KENII
Safari... Skąd pochodzi i co znaczy to słowo?  
Piotr Grzybowski zaprasza w podróż po kraju,  

gdzie 42 plemiona mówią ponad 40 różnymi językami.  
Wszyscy za to rozumieją zwrot:  

„Hakuna matata!”.
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Do Kenii możemy wybrać się 
liniami lotniczymi Turkish 

Airlines. Jeżeli podróż rozpoczynamy w War-
szawie, wystarczy dolecieć do Stambułu. To 
tylko nieco ponad dwie godziny przyjemne-
go lotu z widokiem na linię brzegową Morza 
Czarnego. W Stambule mamy czas dosłow-
nie na szybką kawę po turecku. Lot do Mom-
basy, największego miasta portowego Kenii, 
trwa siedem godzin. W rejs na tym odcinku 
zabierze nas boeing 737-800. Warto zająć 
miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym, by 
mieć więcej miejsca na nogi. Po osiągnięciu 
wysokości przelotowej dostaniemy kolację 
składającą się z wołowiny lub kurczaka, rano 
natomiast zostaniemy obudzeni przez ste-
wardesy roznoszące śniadanie. Załoga pod-
czas całego lotu serwuje drinki na życzenie 
pasażerów. Przed lądowaniem w Mombasie 
samolot przysiada na chwilę w Tanzanii na 
lotnisku Kilimandżaro, u podnóża słynnej 
góry. To dosłownie przy granicy, więc podróż 
wydłuża nam się tylko o godzinę. 

Kenijską egzotykę poczujemy zaraz po 
wylądowaniu. Niewielkie lotnisko, woj-
sko z bronią, wiatraki wirujące nad głowami 
oraz brak pasażerów innych linii lotniczych 
mogą nas nieco zaskoczyć. To tylko złudze-
nie, bo kraj jest niezmiernie ciekawy. Trze-
ba tylko wiedzieć, jak go zwiedzać. 

Przejazd przez Mombasę o 5:00 nad ra-
nem świadczy o tym, że miasto tętni ży-
ciem niemal przez 24 godziny na dobę. 

Niezliczeni przechodnie, kolorowe, pod-
świetlone busy, skutery obciążone cztere-
ma pasażerami i dziwnymi przedmiotami 
użytku codziennego, tiry i cysterny miesza-
ją się w zgiełku, tworząc klimat, jakiego nie 
zaznamy w Afryce Południowej.

KIPALO LODGE
Z Mombasy najlepiej wybrać się na safa-
ri, a raczej w safari, bo słowo to w suahili – 
języku, którym porozumiewają się wszyscy 
Kenijczycy – znaczy tyle co ‘podróż’. Gdzie 
pojechać, by zakosztować prawdziwego kli-
matu tej byłej brytyjskiej kolonii? 3,5 go-
dziny w głąb kontynentu, nieopodal parku 
narodowego Tsavo West znajduje się Kipalo 
Lodge. 

Kurort położony jest na skalnym wznie-
sieniu z niesamowitym widokiem na sa-
wannę i busz. Poczucie przestrzeni jest tu 
zupełnie inne. Wzgórze dobrze widoczne 
na horyzoncie okazuje się być oddalone o 38 
kilometrów. Przy odrobinie szczęścia i sło-
necznej pogodzie można dostrzec Kiliman-
dżaro znajdujące się – uwaga – 150 kilome-
trów stąd! Kurort jest kameralny i mieści 
osiem dwuosobowych namiotów z wy-
godnym łóżkiem, elektrycznością, prysz-
nicem i łazienką. Gości jednoczy wielki 
zadaszony lounge, gdzie jada się posiłki. Po-
nieważ Kipalo Lodge graniczy z parkiem na-
rodowym Tsavo West, znajdziemy tu przed-
stawicieli afrykańskiej „wielkiej piątki”.

Wieczorem uzbrojony ranger zabierze 
nas na przechadzkę po okolicy. Wdrapiemy 
się z nim na szczyt wzgórza i obejrzymy 
malowniczy zachód słońca. Rano nie po-
trzebujemy budzika. O umówionej godzi-
nie zapuka do naszego namiotu obsługa, by 
zaproponować kawę lub herbatę. Możemy 
także zamówić gorący prysznic. Będzie go-
towy w ciągu pięciu minut. Kto ma ochotę 
na orzeźwiającą pobudkę – może wskoczyć 
do basenu.

Śniadanie w buszu? Czemu nie! Samo-
chód terenowy zabierze nas w miejsce, 
gdzie pośród kolczastych akacji czekać już 
będzie zastawiony stół. Na początek soczy-
ste owoce ze wzgórz Wundanyi: papaje, 
ananasy i mango. Dla amatorów lekkiej 
diety musli z lokalnymi orzechami i jogurt, 
goście nastawieni na większą dawkę kalorii 
zjedzą naleśniki lub jajka w każdej postaci. 
Do tego smażony bekon i kiełbaski z roz-
palanej drewnem kuchni polowej. W Kenii 
uprawia się kawę, wiec możemy być pewni, 
że zostaniemy uraczeni naparem z ziaren 
przesiąkniętych smakiem tej ziemi. 

Po śniadaniu dziewięcioosobowy range 
rover zabierze nas w trudno dostępny te-
ren. Z suchego buszu pojedziemy na odda-
lone o dwie godziny drogi wzgórza Wun-
danyi. To zupełnie inna kraina. Z gorącej 
równiny wjeżdżamy na wysokość 1800 me-
trów. Jest rześko i wietrznie. W odda-
li widać granicę z Tanzanią. Krajobraz  
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wypełniają pola uprawne. Rosną tu też 
palmy, bananowce, kawa, awokado, man-
go i orzechy makadamia. Wzgórza posiada-
ją swoje naturalne źródła, więc od tysięcy 
lat są licznie zamieszkiwane przez tubyl-
ców – plemię Taita. Na szczycie znajduje się 
pradawny las Ngangao. Wilgotność i tem-
peratura sprawiają, że jest to już prawie 
dżungla. Drzewa oplatają liany, a światło 
ledwo przebija się przez ogromne korony 
drzew. Drogi prowadzące do tej tajemni-
czej krainy są kręte i wyboiste. Czerwona 
ziemia wznieca tumany kurzu. Nie bądź-
my zdziwieni, słysząc często z ust kenij-
skiego kierowcy: „bara-bara” – właśnie ta-
kimi słowami miejscowi określają ‘drogę’. 

Co do „wielkiej piątki” – w jej skład wcho-
dzą oczywiście lwy, lamparty, słonie, bawo-
ły i nosorożce. Nazwa ta wywodzi się z bry-
tyjskich tradycji kolonialnych, a określa się 
nią zwierzęta, które stanowiły największe 
zagrożenie dla myśliwych.

Teraz jednak w Kenii mawia się o „wielkiej 
szóstce”, którą pragną zobaczyć odwiedzają-
cy ten kraj turyści. Oprócz wspomnianych 
zwierząt należą do niej także... Masajowie! 
To dumne i wojownicze plemię stanowi 
zarazem obiekt żartów wśród pozostałych 
Kenijczyków. Przede wszystkim dlatego, że 
Masajowie nie chcą zmieniać swojego stylu 
życia. To urodzeni wojownicy. Masaj chodzi 
odziany w czerwony koc i zawsze jest uzbro-
jony w swoją dzidę. Spaceruje w ten sposób 
nawet po ulicach miasta. 

SATAO CAMP
By zobaczyć więcej dzikiej zwierzyny, war-
to udać się do parku narodowego Tsavo 

East. Na jego teren mogą wjeżdżać tylko 
licencjonowani kierowcy. Nie wolno wysia-
dać z samochodów. Granic strzeże latający 
przez całą dobę dron, który natychmiast roz-
poznaje przemieszczających się marszem 
ludzi. Wszystkie te zabezpieczenia istnieją 
po to, by zapobiec wciąż żywym praktykom 
kłusowniczym.

Kiedy w Kenii jest zima i panuje pora su-
cha, zwierzęta w parku narodowym Tsavo 
East spotkamy głównie przy wodopojach. 
Wystarczy, że zameldujemy się w Satao 
Camp www.sataocamp.com, usiądziemy wygod-
nie na ganku naszego namiotu i zamówimy 
herbatę. Impale i pawiany spacerują po obo-
zie na wyciągnięcie ręki. Słonie natomiast 
stadami odwiedzają oddalony o 100 metrów 
zbiornik wodny. Namioty, a raczej zadaszo-
ne pokoje z wygodnym łóżkiem, moskitie-
rą i meblami oraz przyłączoną do nich bar-
dzo przestronną łazienką są tak ustawione, 
by weranda wychodziła na wodopój.

Najbardziej zdumiewającą rzeczą jest to, 
że kurort nie jest oddzielony żadnym pło-
tem od dzikiej przyrody. Jedyną ochronę 
stanowi uzbrojona w latarkę i kij w ręku 
obsługa, która eskortuje nas w nocy do po-
koju. Podobno stukanie kijem w kamienie 
odstrasza podchodzące na kilka metrów sło-
nie. Największe utrapienie stanowią jednak 
małpy, które skorzystają z każdej okazji, by 
wślizgnąć się do źle zamkniętego namiotu, 
zjeść mydło lub poprzymierzać nasze ubra-
nia. By odstraszać te przebiegłe zwierzęta, 
zatrudniono członka lokalnej społeczności, 
który chodzi z procą i strzela do co śmiel-
szych osobników lub ptaków, zbytnio roz-
śpiewanych i budzących gości. 

Na oglądanie dzikiej zwierzyny wyrusza 
się zwykle wieczorem lub o poranku. Cie-
płe światło stwarza wtedy najlepszą okazję 
do robienia zdjęć, a w przyrodzie występuje 
wzmożony ruch. Po terenie parku podró-
żuje się samochodami lub busami 4x4. Kie-
rowca zatrzyma się, kiedy tylko zechcemy. 
Wystarczy zająć wygodną pozycję i robić 
zdjęcia. Uniesiony dach ułatwia sprawę, 
dając jednocześnie schronienie przed słoń-
cem. Tsavo West to przede wszystkim rozle-
głe przestrzenie. Sawanna połączona z rzad-
kim buszem. Kraina słoni i lwów. O ile te 
pierwsze bez przeszkód odnajdziemy przy 
wodopojach, o tyle z lwami po prostu trzeba 
mieć szczęście.

Jeżeli chodzi o inne zwierzęta, zobaczy-
my tu m.in. bawoły, żyrafy, antylopy gnu, 
antylopy krowie, impale, generuki długo-
szyje, hipopotamy, antylopy waterbuck, 
guźce, strusie i dik-diki. Choć nazwa tych 
ostatnich może wydawać się nieco kontro-
wersyjna, wystarczy popatrzeć na te ważące 
dosłownie kilka kilogramów antylopki, by 
nabrać do nich sympatii. Dik-diki zawsze 
występują parami. Wykazują wybitnie mo-
nogamiczny tryb życia, zawstydzając tym 
nawet ludzi. Samiec dumnie nosi na głowie 
kilkucentymetrowej długości rogi, a samicz-
ka elegancko upięty koczek włosów. Kiedy 
jedna z antylopek ginie, druga natychmiast 
wpada w depresję, nic nie je i po jakimś cza-
sie sama odchodzi do krainy wiecznie zielo-
nej sawanny.

Wieczorem nie można odmówić sobie 
lampki szampana przy ognisku. Ogień roz-
palany jest specjalnie z dala od obozu, by de-
lektować się ciszą, ciemnością i gwiazdami, 
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które zawsze w Afryce wyglądają, jakby były 
bliżej ziemi. 

Z parku narodowego Tsavo East możemy 
wyruszyć w drogę do nadmorskiego miasta 
Malindi. Sala Malindi Road ma około 100 
kilometrów i jest atrakcją samą w sobie. 
Komfortowego asfaltu brak, mamy za to 
piękne krajobrazy i tubylców z plemienia 
Giriama. W miarę zbliżania się do wybrzeża 
roślinność staje się coraz bardziej zielona. 
Pojawiają się poletka uprawne i plantacje 
mango. Tutaj wody jest więcej. Na całej dłu-
gości drogi mija się dzieci w mundurkach 
wracające ze szkoły do domu. Wszystkie łą-
czy jedno – szeroki, serdeczny uśmiech. Wi-
tają obcych w suahili, krzycząc: „Jumbo!”.

Malindi to wielokulturowe miasto nad-
morskie, gdzie zachowały się duże wpły-
wy arabskie i włoskie. Włosi prowadzą tu 
interesy do dziś. Możemy natknąć się na 
włoskie kluby nocne i restauracje. Mia-
sto i drogi dojazdowe są pilnie strzeżone 
przez wojsko. Dzięki temu jest bezpiecznie. 
Kenia słynie ze znakomitego, wygrywającego 
światowe konkursy piwa Tusker. Możemy tu 
także spróbować słodkiego trunku Kingfi-
sher – wina truskawkowego z małej kapslo-
wanej butelki – lub sfermentowanego wina 
palmowego od tubylców. 

DELTA DUNES
Aby zakosztować nieco oceanicznego klima-
tu, warto udać się trochę na północ, do ku-
rortu Delta Dunes. www.deltadunes.co.ke Żeby 
tam dojechać, musimy zboczyć z głównej 
drogi. Po gęsto zarośniętym, podmokłym 
terenie, zdominowanym przez krzewy i pal-
my kokosowe, poruszamy się samochodem 
terenowym. Kiedy skończy się droga i nie 
sposób jechać dalej, należy przesiąść się do 
motorówki. Uśmiechnięta obsługa już w tym 
momencie zaserwuje nam drinka. Różnica 
pływów na rzece jest znaczna i w zależno-
ści od fazy księżyca waha się w granicach 
4 metrów. Po drodze możemy natknąć się 
na stada hipopotamów. Te sympatyczne, 
choć niezwykle groźne zwierzęta pojawiają 
się w porze odpływu, kiedy woda jest słod-
ka. Podczas przypływu, gdy to ocean wlewa 
się do rzeki, uciekają w głąb lądu, nie prze-
padając za wodą słoną. Kurort jest położony 
na ogromnych wydmach w delcie rzeki Tana. 
Ze wszystkich stron otaczają go woda lub ba-
gna. Gdy ujrzymy Ocean Indyjski, naszym 
oczom ukaże się także kompleks domków 
rozmieszczonych na wydmach. Widok jest 
bardzo ciekawy, bo pokoje zupełnie nie mają 
ścian. Lądujemy w kurorcie, który natych-
miast uruchamia wyobraźnię, przywodząc 

na myśl wyspę Robinsona Crusoe. Wszyst-
ko zrobione jest z drewna i liści palmowych. 
Alejki w piasku wyznaczone są żebrami wie-
lorybów.  Lobby łączy w sobie pomysłowość 
rozbitka z elegancją i wygodą. Barman zrobi 
nam tutaj klasyczne drinki i dobrą kawę. Po-
łączymy się tu także z Internetem. 

Jesteśmy na końcu świata i mamy pełną 
tego świadomość. Słychać tylko szum oce-
anu. Do najbliższej osady tubylców trzeba 
przedzierać się pół dnia przez gęste zaro-
śla. Dlatego też kurort stanowi oazę luk-
susu pośród nadbrzeżnej dziczy. Obsłu-
ga mieszka tu na co dzień, dbając o to, by 
przyroda zbytnio nie ingerowała w to, co 
zbudowano. Domki są usytuowane na zbo-
czach i szczytach wydm. Warto wybrać te 
lepiej osłonięte od wiatru, bo okien z braku 
ścian nie zamkniemy. Obsługa zadba nato-
miast, by łóżko z baldachimem zostało na 
noc szczelnie osłonięte moskitierą. Dzięki 
temu nie pogryzą nas komary, które i tak 
nie przenoszą w tej strefie geograficznej 
malarii. Łazienka też jest ciekawa. Prysznic 
bierzemy otoczeni przyrodą. Warto ukryć 
gdzieś szczoteczkę do zębów ze względu na 
nieproszonych gości. Kilka nocy w symbio-
zie z naturą z pewnością wzbogaci nasz po-
dróżniczy bagaż doświadczeń.



Uzbrojony w maczugę nocny stróż za-
dba o to, by złośliwe pawiany nie poczuły 
się zbyt pewnie. Kompleks domków bez 
ścian zamieszkują także inni sympatyczni 
goście – małpiatki bush baby. Te urocze 
stworzenia wielkości kota prowadzą nocny 
tryb życia, skacząc po dachach i krzycząc. 
Nie sposób jednak złościć się na bush baby, 
kiedy zjada nam z ręki banana i patrzy na 
nas swymi ogromnymi oczami.

Atrakcje, jakie ma do zaoferowania ku-
rort, to oprócz dzikiej przyrody i pięknych 
krajobrazów także kuchnia z utalentowa-
nym kucharzem Danielem i plaża, która 
podczas odpływu daje możliwość upra-
wiania sportów. Dla amatorów żeglarstwa 
do dyspozycji są bojery na kółkach, które 
przy oceanicznej bryzie rozpędzają się na 
piasku do 40 kilometrów na godzinę, nato-
miast goście ceniący spokój mogą pozbie-
rać z plaży typowe dla tego regionu świata 
płaskie muszelki sand dollar. Opuszczając 
gościnne wydmy i żegnając hipopotamy, 
warto odwiedzić okoliczną ludność – pół-
koczownicze pasterskie plemię Orma i rol-
niczy lud Pokomo. W strefie równikowej, 
gdzie każdy dzień wygląda tak samo, a czas 
płynie wolno – trosk jest niewiele. Kenij-
czycy swoim usposobieniem przypominają 
trochę Latynosów. Z tym że tutaj zamiast 
„maniana” używa się zwrotu „hakuna 
matata”, co w języku suahili znaczy ‘nie 
martw się!’.  

MEDINA PALMS
Dzisiejszy obraz Kenii nie byłby całkowity, 
gdyby nie odrobina luksusu. Położone nad 
Oceanem Indyjskim miasteczko Watamu 
kusi gości rozlokowanymi wzdłuż plaż kuror-
tami. Spośród nich zdecydowanie najlepszy 
jest hotel Medina Palms. To kompleks prze-
stronnych willi rozmieszczonych wzdłuż 
basenu. Każda piętrowa willa posiada kilka 
świetnie wyposażonych pokoi. Wszędzie 
dominuje biel. Na dachu willi umieszczo-
no ponadto jacuzzi i kanapy z wygodnymi 
pufami. Basenów jest kilka i stanowią miłą 
alternatywę dla oceanu. Pływy bywają na 
tej szerokości geograficznej nieznośne. Ka-
mienista plaża, która o poranku ma prawie 
kilometr długości, po południu przestaje ist-
nieć, a fale rozbijają się o falochrony. 

Jeśli znudzi nam się wylegiwanie na 
słońcu, możemy popływać na windsurfin-
gu, wybrać się na wycieczkę do lokalnej 
lecznicy żółwi morskich, odwiedzić wioskę 
zbudowaną z odpadów przeznaczonych do 
recyklingu lub zobaczyć ruiny afrykańsko-
-arabskiego miasta Gedi. Miasto zostało za-
łożone prawdopodobnie między XIII a XIV 
wiekiem. Po latach swojej świetności, 300 
lat później zupełnie opustoszało. Dziś w cie-
niu prastarych baobabów możemy oglądać 
pozostałości rezydencji sułtanów.  

Na szczególną uwagę w Medina Palms 
zasługuje znakomita kuchnia. Rzadko moż-
na w jednym miejscu skosztować dobrych 

owoców morza i mięs. Za sprawą wpły-
wów włoskich okolice Malindi poradziły 
sobie z tym zadaniem. www.medinapalms.com

ENGLISH MARINA
Na koniec Mombasa, wielokulturowe, tętnią-
ce życiem miasto, w którym zachowały się 
wyraźne wpływy arabskie, portugalskie i bry-
tyjskie. Jako odwieczny punkt strategicz-
ny usytuowano ją na wyspie w estuarium 
rzek. Miasto z upływem czasu rozrosło się, 
wkraczając na stały ląd. Warto zwiedzić Fort 
Jesus, fortyfikację wzniesioną przez Por-
tugalczyków w 1593 roku. Z jej murów na 
przeciwległym brzegu dostrzeżemy English 
Marinę. To nowoczesny kompleks hotelowy, 
którym Mombasa może pochwalić się od nie-
dawna. Przyciąga majętnych gości z całego 
świata. Możemy napić się tutaj wina w to-
warzystwie palących fajkę wodną arabskich 
dziewcząt z królewskich rodzin.  

Sam hotel English Marina został tak zapro-
jektowany, by przebywało się w nim z przy-
jemnością. Pokoje są niewielkie, jednak 
wszystko w nich zostało urządzone w sposób 
zapewniający gościom maksimum kom-
fortu. Kuchnia dorównuje światowym stan-
dardom, serwując znakomite owoce morza. 
Hotel posiada także siłownię, spa i ładnie po-
łożony basen z widokiem na starą Mombasę. 
Obowiązkowo musimy obejrzeć tu zachód 
słońca. www.englishpointhotel.com
www.magicalkenya.com

Lądujemy w kurorcie, który natychmiast uruchamia naszą wyobraźnię, przywodząc na myśl wyspę  
Robinsona Crusoe. Wszystko zrobione jest z drewna i liści palmowych.
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W poszukiwaniu najlepszych i najciekawszych linii tramwajowych w Europie  
nasz korespondent Andrew Eames przemierzył smagane wiatrem wybrzeża,  

mijając po drodze perełki neogotyckiej architektury. 

TRAMWAJEM  
PO EUROPIE!

TRAMWAJ PRZYBRZEŻNY
– BELGIA
Europejskie tramwaje kursują zazwyczaj 
po centrach miast, jednak belgijska linia 
Kusttram jest wyjątkiem, ponieważ dzię-
ki niej możemy zwiedzić okolice Brukseli.  

Co ciekawe, jest to także najdłuższa linia 
tramwajowa na świecie.

Trasa Kusttram liczy 68 kilometrów i łą-
czy ze sobą dwa znane kurorty belgijskiej 
riwiery: De Panne i Knokke. Cała podróż 
zajmuje 2,5 godziny i – w przeciwieństwie 

do typowych miejskich tramwajów, któ-
rymi zwykle dojeżdża się do pracy – tutaj 
większość pasażerów stanowią plażowi-
cze w szortach.

Linia działa od 1885 roku i jest dziś obsłu-
giwana przez najnowocześniejsze tramwaje, 

The South Beach, Singapore
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które z niebywałą zwinnością pokonują licz-
ne zakręty na trasie. Nie brakuje ich zwłasz-
cza w okolicy parku rozrywki Plopsaland.

Najciekawsze miejsca w okolicy to m.in. 
Nieuwport – największa przystań jachto-
wa w Europie Północnej, uzdrowiskowe 
miasteczko Ostenda, a także luksusowy ku-
rort willowy o nazwie De Haan.

Kolejne przystanki Kusttramu znajdują 
się w eleganckim miasteczku Blanknberge 
oraz wiosce portowej Zeebrugge. Trasa koń-
czy się we wspomnianym wcześniej Knokke 
tuż przed granicą z Holandią.
INFO: W lecie tramwaje kursują co 10, a od  
1 września co 15 minut. Cena: 3 euro za 
przejazd lub 6 euro za bilet jednodniowy. 
Linia jest zintegrowana z siecią kolejo-
wą, a stacje przesiadkowe znajdują się w De 
Panne, Ostendzie i Knokke; delijn.be

LINIA NR 2 – AMSTERDAM
Tych, którzy często bywają w Amsterda-
mie, zapewne nie dziwi lawina rowerów, 
pieszych i samochodów, przelewająca się 
co weekend przez aleję Damrak. Tutejsze 
tramwaje z niezwykłą łatwością przedzie-
rają się przez ten tłok, informując innych 
uczestników ruchu o swojej obecności 
dźwiękiem, który przypomina uderzanie 
młotem w kowadło.

Tramwaj linii numer 2 wyrusza sprzed 
dworca Centraal, omijając zatłoczoną 
Damrak i zmierzając w kierunku najważ-
niejszych atrakcji kulturalnych miasta: 
Muzeum van Gogha i Rijksmuseum. Po-
jazd rzadko kiedy jedzie szybciej niż 20 
km/h, więc pasażerowie mają sporo cza-
su, aby lepiej przyjrzeć się barwnej stolicy 
Holandii. 

Najbardziej malownicze zakątki miasta 
to bez wątpienia targ kwiatowy i kanał Sin-
gel. Jeśli natomiast lubimy nocne rozrywki 
(oczywiście nie spod znaku czerwonych la-
tarni), warto wybrać się do dzielnicy Leidse-
plein, natomiast miłośnikom wypoczynku 
na łonie natury z pewnością spodoba się 
park Vondelpark.
INFO: Kursuje co kilka minut. Bilety można 
nabyć u konduktora (godzinowy: 2,9 euro, 
jednodniowy: 7,5 euro), który również in-
formuje pasażerów o najciekawszych miej-
scach mijanych po drodze; en.gvb.nl

LINIA NR 2 – BUDAPESZT
Budapeszteńska sieć tramwajowa, która 
powstała w 1866 roku, jest jedną z najstar-
szych i najbardziej rozbudowanych w Euro-
pie. Najsłynniejszą z wszystkich tutejszych 
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linii jest linia numer 2, obsługiwana przez 
biało-żółte, rozklekotane tramwaje, które za-
pewne pamiętają jeszcze lata 60. ubiegłego 
wieku. 

To jednak mało istotne, bo największym 
atutem tej linii jest jej trasa, która wiedzie 
wąskim brzegiem Dunaju od strony Pesz-
tu z pływającymi klubami jazzowymi, 
ogromnymi statkami wycieczkowymi i licz-
nymi mostami wiszącymi. Po zachodniej 
stronie rozciąga się natomiast widok na 
Budę wraz z jej zabytkową starówką.

Tramwaj przejeżdża także obok malowni-
czych rezydencji wzniesionych w stylu sece-
syjnym i nieopodal neogotyckiego budynku 
parlamentu, kończąc bieg w północnym 
terminalu przy Wyspie Małgorzaty, gdzie 
znajdują się liczne baseny na świeżym po-
wietrzu.
INFO: Kursuje co kilka minut. Bilet w jedną 
stronę, ważny przez 80 minut, kosztuje 350 
forintów (ok. 4,9 złotych); bkk.hu/en

LINIA B – BORDEAUX
Nowoczesne przegubowe tramwaje, które 
przemierzają dzielnice Bordeaux, są sym-
bolem odrodzenia miasta. Ciekawostką 
jest fakt, że sieć nie korzysta z trakcji na-
powietrznej, a zasilana jest z poziomu zie-
mi i jest to pierwsze na świecie zastosowa-
nie tej technologii.

Do tramwaju linii B najlepiej wsiąść 
na przystanku przed katedrą i pojechać 
nim w kierunku północnym. Mijając po dro-
dze malownicze deptaki i dostojny budynek 
opery, dotrzemy w końcu nad odnowione na-
brzeże, gdzie niegdyś straszyły ponure ma-
gazyny, a dziś cumują ogromne wycieczkow-
ce i odbywają się liczne imprezy kulturalne.

To właśnie tutaj przechowywano niegdyś 
słynne wina z Bordeaux, o czym przypomi-
na nowoczesne muzeum Cité du Vin, które 
zostało otwarte w czerwcu tego roku.
INFO: Tramwaje kursują co 5 minut. Ceny 
biletów: jeden przejazd 1,5 euro, pięć prze-
jazdów 6,7 euro; bilety można kupić w kio-
skach na każdym przystanku; infotbc.com

TRAMWAJ RESTAURACYJNY 
ATMOSFERA – MEDIOLAN
Coraz więcej miast wykorzystuje tramwaje 
nie tylko do transportu, ale także w innych 
celach, a Mediolan jest jednym z pionierów 
tego trendu. Pasażerowie wsiadają do zabyt-
kowego odrestaurowanego pojazdu, aby na 
jego pokładzie spożyć wykwintny posiłek, 
napawając się przy tym mijanymi po dro-
dze widokami. To coś w stylu tramwajowego 
Orient Expressu – pasażerowie przywdzie-
wają na tę okazję eleganckie stroje, a potra-
wy przygotowywane w niewielkiej kuchni 
są niezwykle smaczne.

Przystanek początkowy mieści się na placu 
Piazza Castello, tuż przy zamku Castello Sfo-
rzesco, a wśród stałych punktów programu 
znajdziemy m.in. katedrę, salę koncertową 
La Scala oraz nowe atrakcje, takie jak dziel-
nica Porta Nuova i plac Piazza Gae Aulenti.
INFO: Tramwaj wyrusza o godz. 20:00, 
przejazd trwa 2,5 godziny. Cena wynosi 70 
euro za osobę i obejmuje czterodaniowy po-
siłek wraz z powitalnym drinkiem i jedną 
butelką wina na dwie osoby; atmosfera.atm.it

RING TRAM – WIEDEŃ
Rzadko się zdarza, aby obwodnica miejska 
otrzymała specjalną wzmiankę na liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale 
wyróżnienie to wiedeńska Ringstrasse za-
wdzięcza XIX-wiecznym budynkom, zabyt-
kom i parkom, które się na niej znajdują. Co 
prawda w opisie zamieszczonym na stronie 
UNESCO nie wspominano o tramwajach, 
ale są one integralną częścią Ringu. 

Obwodnica otacza całe centrum miasta, 
przebiegając m.in. obok budynków Opery  
Narodowej, parlamentu, ratusza i Giełdy 
Papierów Wartościowych, a jedynym tram-
wajem, który pokonuje całą Ringstrasse, jest 
turystyczny Ring Tram, który zaczyna swój 
przejazd na placu Schwedenplatz.
INFO: Kursuje co 30 minut w godz. 10:00-
17:30; cena biletu: 8 euro; wienerlinien.a

Nowoczesne tramwaje, które przemierzają dzielnice Bordeaux, są symbolem odrodzenia miasta. 
Ciekawostką jest fakt, że sieć nie korzysta z trakcji napowietrznej, a zasilana jest z poziomu ziemi.
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Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan opisuje, jak stolica byłej republiki 
radzieckiej przekształciła się w jedno z najciekawszych zagłębi start-upów w Europie.

BIZNES W RYDZE

The South Beach, Singapore
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Siedzę na 26. piętrze hotelu Radis-
son Blu Latvija, słuchając remiksu 
piosenki „Scooby Snacks” i przy-
glądając się, jak światło z dwóch 

zawieszonych na suficie lustrzanych kul 
pada na tańczących na parkiecie męż-
czyzn w garniturach. Na zewnątrz zaczyna 
zmierzchać, a złota kopuła pobliskiej kate-
dry prawosławnej, która góruje nad parkiem 
Esplanade, mieni się na tle czerwonego jak 
arbuz nieba.

Tutejsze drinki noszą dwuznaczne na-
zwy: „Wrong Island Ice Tea”, „What Wo-
men Want” i „Cocaine”, a bar przeżywa 
prawdziwe oblężenie. To prawdopodobnie 
najmodniejsze miejsce tego typu w Rydze, 
choć przez chwilę mam wrażenie, jakbym 
była w Moskwie lub w Dubaju.

Młodej osobie z zewnątrz trudno pojąć, 
jak odmiennie wyglądało tutejsze życie za 
czasów sowieckiej okupacji. 

– Na początku lat 90. Ryga była brzydkim, 
biednym i zaniedbanym miastem – mówi 
miejscowy przewodnik Juris Berze. 

Łotwa pozostawała częścią ZSRR od 
1944 roku do czasu ogłoszenia niepodległo-
ści w roku 1991. Były to długie, trudne cza-
sy dla ludzi, którzy wcześniej doświadczyli 
cierpień z rąk hitlerowców.

Jednak po upadku Kraju Rad Łotwa entu-
zjastycznie przyjęła wolny rynek i zmieniła 
się nie do poznania, choć po drodze musiała 
stawić czoła dwóm poważnym kryzysom go-
spodarczym. Od 2000 roku kraj ten szczyci 
się jednym z najwyższych współczynników 
wzrostu PKB w Europie i jest najszybciej 
rozwijającą się gospodarką ze wszystkich 
trzech krajów nadbałtyckich. W 2004 roku 
Łotwa przystąpiła do UE, a 10 lat później – 
do strefy euro. Tego samego roku Ryga nosi-
ła miano Europejskiej Stolicy Kultury.

Warto odnotować, że lokalny kapitał ge-
neruje połowę PKB kraju (27 miliardów 
dolarów w 2015 roku). Na początku bieżące-
go roku Łotwa znalazła się na 22. miejscu 
wśród 189 krajów w rankingu Banku Świa-
towego, oceniającym łatwość prowadzenia 
działalności gospodarczej, wyprzedzając 
m.in. takich tuzów, jak Szwajcaria (26. 
miejsce), Francja (27. miejsce) i Hiszpania 
(miejsce 33.). Zajęła także wysokie 27. miej-
sce pod względem przyjazności dla start-
-upów. Założenie nowej firmy zajmuje tu 
jedynie 5,5 dnia, podczas gdy w pozostałych 
krajach Europy czas ten jest przeciętnie dwa 
razy dłuższy. Kolejnym atutem Łotwy jest 
rozbudowana sieć hotspotów Wi-Fi, która 
obejmuje niemal całą powierzchnię kraju.

RAJ DLA START-UPÓW 
W ostatnich latach zaczęły wyrastać inku-
batory przedsiębiorczości, oferujące małym 

parkietem, mieści się m.in. studio fotogra-
ficzne oraz wspólna kuchnia, a na tyłach 
budynku ogród.

Założycielka Coworking Riga Iveta Roz-
entale mówi, że obecnie pracuje tu mniej 
więcej 40 osób, w tym były doradca politycz-
ny, architekt, fotograf, dokumentalista i gra-
fik. Jednym z rezydentów jest także Mikus 
Opelts, szef Giraffe 360 (giraffe360.com), 

firmom dostęp do współdzielonych biur. 
Największe ośrodki tego typu to Startup 
Latvia Space, Innovation Café, Riga Power-
house, Nordic Club House i Make Riga. 
Innym znanym inkubatorem jest Cowor-
king Riga (coworkingriga.com), znajdujący 
się w cichej willowej dzielnicy na niższych 
piętrach bloku mieszkalnego. W jego otwar-
tej przestrzeni, wyłożonej eleganckim FO
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Targ Główny składa się z czterech pawilonów. Powstał w latach 30. 
XX wieku i jest jednym z największych miejsc tego typu w Europie.
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start-upu z branży technologicznej, który 
tworzy 360-stopniowe wizualizacje. 

– Naszymi klientami są głównie firmy de-
weloperskie i hotele, dla których tworzymy 
prezentacje – wyjaśnia. 

W ostatnim czasie firma dynamicznie się 
rozwija i Opelts często podróżuje do Tbili-
si i Londynu, gdzie Giraffe 360 ma swoje 
nowe biura.  

Platforma społecznościowa Labs of Latvia 
(labsoflatvia.com) posiada w swojej bazie 
ponad 200 start-upów i każdego tygodnia 
liczba ta powiększa się. 

Maris Dagis jest prezesem i założycielem 
platformy typu e-commerce o nazwie Sellfy. 
Kilka lat temu, poszukując budynku na biu-
ro, znalazł idealne miejsce, które było zbyt 
duże na jego potrzeby, choć miał je dzielić 
ze start-upem swojego przyjaciela, firmą 
Froont (froont.com). Mimo to obaj panowie 
zdecydowali się wynająć cały budynek i prze-
kształcić go we wspólną przestrzeń robo-
czą o nazwie Mill (millriga.com). Obecnie 
działa tu aż 35 start-upów, więc założyciele 
Mill zaczynają myśleć o rozbudowie.

W 2014 roku globalny dostawca rozwią-
zań dla start-upów firma Tech Hub, która 
działa m.in. w Londynie, Madrycie, Ban-
galuru i Warszawie, uruchomiła na ryskim 
Starym Mieście placówkę z miejscami dla 
90 nowo powstałych firm, którym oferu-
je doradztwo i mentoring, promocję oraz 
udział w różnorodnych imprezach. 

– Ryga jest przyjaznym miejscem dla 
start-upów, ponieważ nie brakuje tu uta-
lentowanych ludzi, a samo miasto jest 
tanie i bezpieczne. To także atrakcyjne 
miejsce dla inwestorów, ponieważ tutejsze 
start-upy nie są wyceniane tak wysoko jak 
ich odpowiedniki w Europie Zachodniej – 
twierdzi Dagis.

CENTRUM POMYSŁÓW
Jekaterina Zaiceva jest przewodniczącą 
Łotewskiego Związku Start-upów (startin.
lv) i rzeczniczką prasową platformy Com-
mercialization Reactor (commercialization-
reactor.com), którą w 2009 roku założył fi-
zyk jądrowy Nikolai Adamovitch. Głównym 
celem działania tej organizacji jest pomoc 
naukowcom z krajów byłego ZSRR w opa-
tentowaniu ich pomysłów i nawiązywaniu 
kontaktów z łotewskimi przedsiębiorcami, 
którzy mogą te idee zrealizować. 

– Współpracujemy z 25 start-upami – 
mówi Zaiceva. W ciągu pierwszych pięciu 
lat działalności platforma wygenerowała 
kilka spektakularnych sukcesów, z których 
najbardziej znanym jest globalna sieć spo-
łecznościowa Ask.fm – dodaje.

W sierpniu łotewski rząd zatwierdził 
nowy program, w którym przeznaczył  FO

T.:
 A

RC
HI

W
UM

, M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



30 milionów euro na fundusze kapitałowe 
wspomagające tworzenie start-upów, nato-
miast kolejne 30 milionów zasili fundusze 
wspierające rozwój małych firm. 

Jean Mauris jest współzałożycielem i dy-
rektorem generalnym akceleratora bizne-
su o nazwie Eegloo. 

– Dotychczas zainwestowaliśmy w sześć 
firm, trzy z nich zostały zamknięte, dwie 
nadal działają, a jedna radzi sobie nad wy-
raz dobrze. Mowa o spółce BranchTrack, 
która z naszą pomocą może stać się świa-
towym liderem w dziedzinie szkoleń firmo-
wych i e-learningu – wyjaśnia. – W przy-
szłym roku będą tu działały trzy fundusze 
akceleracyjne, więc kiełkujące start-upy 
zdobędą szansę na wsparcie finansowe 
swoich działań i zrealizowanie swoich po-
mysłów na biznes. Rząd pracuje także nad 
nowym prawodawstwem, które będzie bar-
dziej przyjazne start-upom – dodaje.

POWRÓT DO FORMY
Łotwa posiada 2 miliony obywateli, z któ-
rych 700 tysięcy mieszka w Rydze. To nie-
wielkie, acz urocze miasto przypomina 
nieco Wiedeń, choćby za sprawą malowni-
czych bulwarów, prześlicznie utrzymanych 
ogrodów publicznych, brukowanych uli-
czek Starego Miasta i secesyjnej architektu-
ry. W ostatnim dwudziestoleciu większość 
budynków zostało gruntownie odrestauro-
wanych, a niektóre zakątki miasta trafiły na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Targ Główny w Rydze składa się z czterech 
łukowatych pawilonów oddalonych o 20 mi-
nut drogi pieszo od Starego Miasta. Powstał 
on w latach 30. ubiegłego wieku i jest jed-
nym z największych miejsc tego typu w Eu-
ropie (72 tysiące mkw.). Mieszkańcy przy-
chodzą tu po świeże kwiaty, owoce, wędzone 
węgorze i chleb żytni. 

W Piens, modnej hipsterskiej dzielni-
cy, gdzie nadal można znaleźć tradycyjne 
drewniane domy z XIX wieku, grupa wo-
lontariuszy wkłada do gumowych koszyków 
bazylię, jajka, ser i pomidory. Należą do ko-
operatywy, której członkowie oddają potrze-
bującym nadmiar wyprodukowanej przez 
siebie żywności. 

– Uczestniczę w tym projekcie, ponie-
waż w moim ogrodzie rośnie bardzo dużo 
jabłek – mówi Janis Vanags, wiceprezes ds. 
komunikacji korporacyjnej w liniach Air 
Baltic. – Łotysze uwielbiają świeżą, ekolo-
gicznie uprawianą żywność, ponieważ nasi 
przodkowie byli w większości rolnikami – 
dodaje. 

Nieopodal znajduje się mikrobrowar La-
bietis oraz bar Valmiermuiza, gdzie warto 
wpaść na szklaneczkę miejscowego cy-
dru o nazwie Talavas.

Ryga przypomina nieco Wiedeń, choćby za sprawą malowniczych  
bulwarów, ogrodów, brukowanych uliczek i secesyjnej architektury. 
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MIASTO GŁODNE SUKCESU
Flota linii lotniczych Air Baltic, które po-
wstały 20 lat temu, składa się z 24 samolo-
tów, a w ciągu najbliższych pięciu lat wzbo-
gaci się o 20 nowych maszyn Bombardier 
C300 Series. Przewoźnik realizuje hybrydo-
wy model biznesowy, łącząc w sobie zalety 
taniej linii lotniczej (niedrogie bilety w Kla-
sie Ekonomicznej) z ofertą skierowaną do 
zamożniejszych pasażerów (luksusowa Kla-
sa Biznes). Siatka połączeń Air Baltic obej-
muje loty z Rygi, Tallinna i Wilna do ponad 
60 miast w Europie, Skandynawii i na Bli-
skim Wschodzie. 

Mieszczące się mniej więcej 10 kilome-
trów od centrum Rygi lotnisko Riga Inter-
national już w listopadzie otrzyma nowy 
terminal, który znacznie zwiększy jego 
przepustowość. Warto zauważyć, że niemal 
50 procent powierzchni Łotwy pokrywają 
lasy, co łatwo dostrzec z powietrza. Tym 
samym kraj ten jest jednym z najbardziej 
zielonych w Europie i do 2020 zamierza po-
zyskiwać 40 procent energii ze źródeł odna-
wialnych.

Jednak dziś największym atutem Ło-
twy jest jej przyjazne nastawienie do start-
-upów. W ubiegłym roku Ryga była go-
spodarzem Silicon Valley Comes to the 
Baltics – imprezy wspierającej nowe doko-
nania w dziedzinie technologii, która przez 
trzy poprzednie lata odbywała się w Wilnie. 
Również w 2015 w stolicy Łotwy odbyła się 
impreza Start-up Weekend Riga, podczas 
której zespoły złożone z przedstawicieli 
start-upów zmierzyły się w 54-godzinnym 

pojedynku na prezentacje. W lutym tego 
roku organizacja Silicon Vikings zorgani-
zowała w Rydze podobne zawody o nazwie 
Startup Sauna, a w przyszłym roku miasto 
będzie gospodarzem dorocznej konferencji 
TechChill Baltics. Ryga jest głodna sukce-
su i wygląda na to, że zachodni inwestorzy 
wyczuli potencjał, jaki drzemie w tym mie-
ście; liveriga.com, meetriga.com

NOCLEGI
Największym międzynarodowym operato-
rem hotelowym w Rydze jest grupa Carlson 
Rezidor, która posiada tu cztery hotele mar-
ki Radisson Blu (1250 pokoi): Latvija, Ridze-
ne, Daugava i Elizabete. W tym roku swoje 
podwoje otworzył pierwszy obiekt marki 
Park Inn, a w najbliższych latach pojawią 
się kolejne dwa.

Wśród innych znanych marek hotelo-
wych, które są obecne w stolicy Łotwy, 
znajdziemy m.in. Hilton Garden Inn oraz 
należące do grupy Accorhotels sieci Mercu-
re, Ibis Styles oraz Pullman. W przyszłym 
roku hotel Riga z lat 50. zostanie przekształ-
cony w luksusowy 136-pokojowy obiekt 
marki Kempinski. Znajdzie się tu m.in. 
taras z widokiem na budynek opery, spa, 
centrum konferencyjne, a także bary i re-
stauracje.

W dzielnicy Centrs mieści się pięcio-
gwiazdkowy butikowy Hotel Bergs, ofe-
rujący 38 eleganckich pokoi o minimali-
stycznym wystroju. Znajduje się tu także 
znakomita restauracja, serwująca smaczne, 
oryginalne dania; slh.com

● AIRBOARD – najmniejszy załogowy statek 
powietrzny (skrzyżowanie hoverboardu z se-
gwayem); airboard.co

● BITFURY – największy na świecie producent 
półprzewodników, serwerów i centrów danych 
do kopania bitcoinów. Otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 53 milionów euro;  
bitfury.com

● DESKTIME – oprogramowanie do śledzenia 
i analizy wydajności pracowników; desktime.com

● FACTURY – weryfikacja pożyczek online  
i platforma handlowa, bazująca na blockchain 
(kryptowalutach); factury.co

● GAGABEER – aplikacja do wyszukiwania 
najbliższych sklepów sprzedających nasze ulu-
bione gatunki piwa; gagabeer.com

● INFOGRAM – internetowy generator info-
grafik do wizualizacji danych; infogr.am

● LANDLORDY – aplikacja do zarządzania 
kosztami i płatnościami od najemców; 
landlordyapp.com

● OVERLY – pierwsza firma w krajach bał-
tyckich, oferująca usługi z użyciem wirtualnej 
rzeczywistości; overly.lv

● RECONTACT – aplikacja ułatwiająca zapa-
miętywanie ważnych informacji na temat na-
szych znajomych i ich dzieci; recontact.co

● VORTY – aplikacja umożliwiająca zdalne 
otwieranie i zamykanie zamków elektronicz-
nych w naszym domu; vorty.eu

START-UPÓW

10 łotewskich 
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Nasza korespondentka Marisa Cannon przekonuje, że finansowa stolica Niemiec  
oferuje też mnóstwo ciekawych rozrywek.

FRANKFURT  
PO GODZINACH

Frankfurt ze swoją reputacją stolicy 
niemieckiej finansjery może wyda-
wać się mało atrakcyjnym miejscem 
na weekend. Jednak tutejszego du-

cha przedsiębiorczości da się odczuć także 
poza finansową dzielnicą miasta za sprawą 
wyrafinowanych barów, restauracji i klubów 
nocnych. Turyści poszukujący kultural-
nej strawy mogą udać się nad brzeg Menu, 
gdzie mieszczą się jedne z najlepszych mu-
zeów w Niemczech. Jeśli więc możemy prze-
dłużyć nasz pobyt we Frankfurcie o dzień 
lub dwa, to warto zanurzyć się głębiej w tym 
mieście i poznać jego oryginalne zakątki.

BAHNHOFSVIERTEL
Obszar wokół dworca centralnego, zwa-
ny Bahnhofsviertel, to jedna z mniej  

atrakcyjnych części miasta, nieprzypadko-
wo nazywana dzielnicą czerwonych latarni, 
co zapowiadają już skąpo ubrane maneki-
ny, stojące w witrynach sklepowych. Jed-
nak w ostatnich latach w Bahnhofsviertel 
dokonuje się proces gentryfikacji podobny 
do tego, który miał miejsce w londyńskiej 
King’s Cross. Swoje odrodzenie dzielnica 
zawdzięcza przede wszystkim nowym fir-
mom, które przeniosły się w to miejsce, 
skuszone niskimi kosztami najmu lokali.

Bezpośrednio przed dworcem przebiega 
ulica Kaiserstrasse, która jest najlepszym 
punktem orientacyjnym, jeśli chcemy od 
razu udać się w kierunku centralnej dziel-
nicy biznesowej. Ta brukowana aleja, na 
której pełno salonów piękności, budek z fa-
lafelami i sklepami dla dorosłych, wiedzie 

do Elbestrasse, gdzie panuje przyjemniej-
sza atmosfera i nie brakuje modnych barów 
oraz przytulnych kafejek. Jednym z takich 
lokali jest bar Plank (barplank.de) z pomalo-
wanymi na czarno ścianami i drewnianym 
kontuarem, gdzie serwowane jest pyszne 
lokalne piwo. Najlepsze oceny zbiera złoty 
trunek o nazwie Tegernsee, który warzy się 
nieopodal Monachium. Również na Elbe-
strasse, tyle że kilka kroków dalej, mieści się 
Kinly Bar (kinlybar.com) – stylizowany na 
gotyk przybytek, w którego wystroju domi-
nują czaszki jeleni, zabytkowe lampy nafto-
we i ogromne srebrne sagany do koktajli.

ALTSTADT
Idąc dalej na wschód ulicą Kaiserstrasse, 
dotrzemy do głównego ośrodka prężnie 
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Czynne: pon.-pt. 12:00-14:30, pon.-sb. 
19:00-22:30. Thurn-und-Taxis-Platz 2; tel.: 
+49 697 1712 1200; jumeirah.com
● Gusto at Villa Kennedy Elegancki hotel Vil-
la Kennedy, należący do sieci Rocco Forte 
Hotels, mieści się w dawnej rezydencji zna-
nej frankfurckiej rodziny bankierów. Znaj-
dująca się na jego terenie włoska restaura-
cja Gusto oferuje gościom włoskie menu 
wraz z lokalnymi smakołykami, a jed-
ną z tutejszych atrakcji jest przytulny dzie-
dziniec z wygodnymi leżakami, z którego 
można korzystać od wiosny do jesieni. 
Warto także zajrzeć do baru JFK, gdzie od 
czwartku do soboty odbywają się koncerty.

Czynne: codziennie w godzinach 12:00-
14:30 i 18:30-22:30. Kennedyallee; tel.: +49 
697 1712 1200; roccofortehotels.com

Czynne: wt.-niedz. w godzinach 12:00-
14:30 i 18:00-22:30. Steigenberger Frank-
furter Hof; tel.: +49 699 288 6656; 
breezebylebua.com
● Max On One Jumeirah Stylowa restaura-
cja grillowa, mieszcząca się w budynku ho-
telu Jumeirah Frankfurt, to idealna propo-
zycja na lunche biznesowe i kolacje. Biała 
zastawa i regał z książkami zajmujący całą 
ścianę lokalu wnoszą w to miejsce atmos-
ferę spokoju i przytulności. Wśród serwo-
wanych potraw znajdziemy m.in. polędwi-
cę wołową z dzikimi krewetkami, a także 
cielęcinę podawaną ze szpinakiem w śmie-
tanie i rosti. Jeśli chcemy przyglądać się 
procesowi przygotowywania naszego po-
siłku w otwartej kuchni, należy zarezerwo-
wać stolik po lewej stronie od recepcji.FO
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działającej sceny operowej miasta – sie-
dziby Oper Frankfurt (oper-frankfurt.de), 
mieszczącej się w nowoczesnym budynku 
na obrzeżach starówki (Altstadt). Jesienią 
tego roku wystawione tu będą „Falstaff” 
Verdiego i „Lohengrin” Wagnera.

Jeszcze ładniej prezentuje się budynek 
Alte Oper (alteoper.com), czyli starej ope-
ry, który stoi przy placu Opernplatz i której 
majestatyczna fasada stanowi jedną z naj-
większych atrakcji architektonicznych mia-
sta. Ze względu na zniszczenia wojen-
ne w 1951 roku opera przeprowadziła się do 
nowego budynku, natomiast stara siedziba 
przeszła gruntowny remont i w 1981 roku 
otwarto ją ponownie, tym razem jako salę 
koncertową.

SACHSENHAUSEN
Na południowym brzegu Menu mieści się 
zielona dzielnica Sachsenhausen, gdzie 
tempo życia jest zauważalnie wolniejsze 
niż w centrum Frankfurtu. To właśnie 
tutaj, na ulicach Klein Rittergasse i Para-
diesgasse mieszczą się tradycyjne tawerny, 
serwujące słynne apfelwein (wino jabł-
kowe). To cydrowe zagłębie jest również 
jednym z najbardziej ulubionych miejsc 
wśród Frankfurtczyków, więc wieczorami 
panuje tu spory ruch.

Po tej stronie rzeki o wiele bardziej 
czuć podmiejską atmosferę. Kiedy tylko 
pozwala na to pogoda, rodziny urządzają 
tu pikniki, a na wodzie pojawiają się dzie-
siątki wioślarzy i kajakarzy. Nabrzeże jest 
również rajem dla miłośników sztuki oraz 
wzornictwa, ponieważ znajduje się tu aż 
10 muzeów. Jak widać, nieprzypadkowo 
miejsce to zyskało nazwę Museumsufer 
(Nabrzeże Muzeów).

Jednym z ciekawszych obiektów jest 
Staedel Museum (staedelmuseum.de) za-
łożone w 1815 roku. W jego podziemnym 
skrzydle prezentowane są prace powstałe 
po 1945 roku, w tym sitodruk autorstwa 
Andy’ego Warhola, przedstawiający portret 
Goethego. Znajdziemy tu także dzieła in-
nych uznanych artystów, takich jak Monet, 
Chagall, van Gogh i Beckmann.

DOBRE RESTAURACJE
● Breeze by Lebua Ta azjatycka restauracja 
zawitała w zeszłym roku do Frankfurtu 
dzięki tajskiej sieci hotelowej Lebua. Deli-
katnie oświetlony korytarz wiedzie do kil-
ku sal z wygodnymi lożami, nastrojowym 
światłem i bogatymi, azjatyckimi zdo-
bieniami. Najciekawsze pozycje w menu 
to pieczona kaczka, makaron hakka oraz 
krewetki z wasabi. Polecam także kok-
tajl z marakui, podawany w dużym dzban-
ku z suchym lodem.

Majestatyczna fasada Alte Oper stanowi jedną z największych  
atrakcji architektonicznych miasta.
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Nasz korespondent Jeremy Tredinnick odkrywa uroki największego miasta  
Nowej Zelandii, które przyciąga zarówno wielki biznes, jak i ludzi pragnących  

zasmakować nowego stylu życia.

AUCKLAND  
MIASTO ŻAGLI

W zatoce Hauraki wieje wła-
śnie sprzyjający wiatr od mo-
rza. W dawnych czasach by-
łaby to dobra wiadomość dla 

tutejszych mieszkańców, którzy gromadzili 
się przy nabrzeżnym budynku promowym, 
czekając na dostojne żaglowce zmierzają-
ce w kierunku tego odległego zakątka Impe-
rium Brytyjskiego.

Dziś jednak sprzyjający wiatr może rów-
nie dobrze służyć za metaforę, opisującą 

dynamiczny rozwój Auckland, jego prężną 
gospodarkę i wysoki poziom życia. 

Era Internetu przyniosła Nowej Zelan-
dii nieograniczoną łączność z całym świa-
tem, a dzięki gwałtownemu wzrostowi 
liczby przewoźników lotniczych, obsługują-
cych ten odległy archipelag, przestał on być 
postrzegany jako piękny, ale niedostępny. 
Pod koniec lutego liczba podróżnych odwie-
dzających Nową Zelandię wzrosła o 10 pro-
cent – do 3,17 miliona w stosunku rocznym,  

a w okresie wakacyjnym przybyło tu aż o 14,3 
procent więcej urlopowiczów niż w roku po-
przednim. 

BIZNES Z KRAJOBRAZEM W TLE
Przemysł turystyczny jest bardzo ważnym 
segmentem nowozelandzkiej gospodar-
ki, a tutejsze krajobrazy – piękne i nie-
zwykle zróżnicowane – znane są na całym 
świecie. Nowa Zelandia jest także bardzo 
przyjaznym miejscem dla biznesu, co widać 

The South Beach, Singapore
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– Stały napływ wykwalifikowanych mi-
grantów, a także dynamicznie rozwijająca 
się branża turystyczna są gwarantem silnej 
gospodarki – przekonuje.

Auckland chciałoby być ośrodkiem inno-
wacji, nad czym pracuje ATEED we współ-
pracy z radą miejską oraz partnerami, ta-
kimi jak Nowozelandzka Izba Turystyczna 
(Tourism New Zealand) oraz tutejsze Biuro 
Kongresowe (Auckland Convention Bure-
au). Celem jest podniesienie wartości sek-
tora wydarzeń biznesowych z 236 milionów 
dolarów nowozelandzkich w 2013 roku (ok. 
644 milionów złotych) do 430 milionów do-
larów w 2023 (1,175 miliarda złotych).

– Auckland należy do fali miast Nowe-
go Świata, posiadających wyspecjalizowa-
ne i dynamicznie rozwijające się branże. 
Do tego dochodzi wysoki poziom życia oraz 
zróżnicowana etnicznie ludność. Przyrów-
nujemy się do takich miast, jak Brisbane, 
Vancouver czy Barcelona – mówi McVeigh.

– Możemy także pochwalić się brakiem 
korupcji, łatwością i niskimi kosztami  

zwłaszcza w Auckland, największym mie-
ście i ośrodku biznesowym kraju.

– Auckland generuje 35 procent PKB kra-
ju, więc można śmiało powiedzieć, że jeste-
śmy motorem napędowym nowozelandz-
kiej gospodarki – mówi Patrick McVeigh, 
dyrektor generalny ds. biznesu i innowa-
cji w organizacji Auckland Tourism, Events 
and Economic Development (ATEED).

To także niezwykle malownicze miejsce, 
usytuowane na pagórkowatym terenie, tuż 
przy ogromnym naturalnym porcie, gdzie 
nie brakuje subtropikalnych wysp, urokli-
wych zatoczek i półwyspów, na których 
znajdują się przytulne osiedla mieszkalne.

Auckland nazywane jest Miastem Ża-
gli, ponieważ szczyci się najwyższą liczbą 
właścicieli łodzi w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Trudno się temu dziwić, sko-
ro otacza je Ocean Spokojny wraz z zatoką 
Hauraki, a na wschodzie znajdują się ma-
giczne czarne plaże wulkaniczne i Morze 
Tasmana, które oddziela Nową Zelandię od 
Australii.FO
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Idąc Queen Street w kierunku nabrzeża, 
po drodze miniemy m.in. centrum Aotea 
(wraz z ogromnym placem, halą widowisko-
wą i teatrem), odrestaurowaną zabytkową 
dzielnicę Britomart, a także alejki i skwery, 
przy których mieszczą się tętniące życiem 
sklepy i restauracje. Gdy dotrzemy na na-
brzeże, gdzie obok zatłoczonych terminali 
promowych cumują olbrzymie statki wy-
cieczkowe, od razu wiemy, że trafiliśmy do 
samego serca miasta.  

MIASTO PRZYJAZNE DO ŻYCIA
W latach 2012-2015 Auckland plasowało się 
na trzecim miejscu w światowym rankingu 
miast o najwyższym standardzie życia. Dla-
tego po dziś dzień migruje tu wielu Austra-
lijczyków i Azjatów, skuszonych łagodnym 
klimatem, czystym powietrzem i swobod-
nym stylem życia.

Franz Mascarenhas, dyrektor hotelu 
Langham Auckland, jest przekonany, że 
kluczem do dynamicznego rozwoju jest nie-
zwykle postępowa polityka obecnego rządu. 

Auckland nazywane jest Miastem Żagli, ponieważ szczyci się najwyższą liczbą właścicieli łodzi  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
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założenia działalności gospodarczej, a także 
doskonałymi systemami finansów elektro-
nicznych – dodaje.

W 2015 roku Nowa Zelandia zajęła 15. 
miejsce wśród 141 krajów w globalnym 
rankingu innowacyjności (Global Innova-
tion Index), plasując się na czwartej pozycji 
wśród krajów Azji Południowo-Wschod-
niej i Oceanii (wyprzedziły ją jedynie Singa-
pur, Hongkong i Korea Południowa).

– Gospodarka Auckland jest mocno zdy-
wersyfikowana. Mamy silną branżę nieru-
chomości, jesteśmy krajowym ośrodkiem 
usług biznesowych i finansowych. Może-
my także pochwalić się prężnym sektorem 
budowlano-inżynieryjnym, który rozwija 
się dzięki znacznym inwestycjom mia-
sta w programy infrastrukturalne. Podob-
nie ma się rzecz z branżą technologiczną, 
która w latach 2009-2014 odnotowała wzrost 
rzędu 26 procent – dodaje McVeigh. 

W ubiegłym roku PKB Auckland 
wzrósł o 6,9 procent, co stanowiło ponad 
jedną trzecią przyrostu całego kraju.

WIATR ZMIAN
Najszybszym tempem rozwoju może po-
chwalić się branża rejsów wycieczkowych. 

– Liczba wycieczkowców przybywających 
do portu w Auckland zbliża się do poziomu 

notowanego w Sydney i dlatego miasto roz-
waża budowę nowego terminalu dla jedno-
stek tego typu – mówi Mascarenhas.

To jeden z wielu projektów inwestycyj-
nych, będących częścią programu zagospo-
darowania centrum i nabrzeża Auckland. 
Odnowiono już deptak wiodący wzdłuż na-
brzeża, ale to jedynie preludium do tego, co 
czeka miasto w najbliższych latach.

Auckland nie jest wielką metropolią i nie-
mal wszystko znajduje się tu w zasięgu ręki, 
najwyżej 15 minut drogi pieszo od centrum. 
Wieżowce Centralnej Dzielnicy Biznesowej 
(CBD) wiodą w kierunku przystani pro-
mowej i dzielnicy mieszkalno-handlowej 
Viaduct Harbour, która jest zarazem jed-
nym z ulubionych miejsc spacerowiczów.

W CBD znajdują się też hotele kategorii 
od dwóch do pięciu gwiazdek, oferujące 
ponad 6 tysięcy pokoi, a wkrótce liczba ta 
wzrośnie. Swoje obiekty w mieście mają tak 
znane marki, jak Sofitel, Pullman oraz Hil-
ton Hotels and Resorts. W 2018 dołączy do 
nich sieć Park Hyatt, a w 2019 Ritz-Carlton.

Miejscowym potentatem w branży ho-
telowej jest spółka Skycity Entertainment 
Group (SEG), do której należy położo-
ny w ścisłym centrum miasta kompleks 
Skycity z dwoma hotelami, kasynem i cen-
trum kongresowym. SEG jest właścicielem 

jednej z wizytówek miasta – wysokiej na 328 
metrów wieży widokowej Sky Tower, która 
służy także śmiałkom z całego świata do 
skoków na bungee.

Kolejnym projektem Skycity, prowadzo-
nym we współpracy z rządem, jest budowa 
Międzynarodowego Centrum Kongresowe-
go (New Zealand International Convention 
Centre – NZICC) na 2850 delegatów, które 
zostanie otwarte w 2019 roku. Projekt obej-
mie także budowę hotelu pięciogwiazdko-
wego, który znajdzie się po drugiej stronie 
ulicy.

Nowoczesne inwestycje widać rów-
nież w graniczących ze sobą dzielnicach Via-
duct Harbour i Wynyard Quarter. Viaduct 
Harbour powstała w latach 90. w ramach 
przygotowań do regat o puchar Ameryki 
(America’s Cup), ale katalizatorem dalszych 
zmian była inna, nieco mniej odległa czaso-
wo impreza sportowa.

– Spuścizna, jaką pozostawiły po sobie 
mistrzostwa świata w rugby w 2011, jest 
nieoceniona. Dzięki tej imprezie udało się 
polepszyć infrastrukturę miasta, zbudować 
wiele nowoczesnych budynków, a także 
skonstruować most pieszy, który łączy Wy-
nyard i Viaduct Harbour z centrum miasta 
– twierdzi Anna Hayward, dyrektor miej-
skiego Biura Kongresowego.
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W 2015 roku Nowa Zelandia zajęła 15. miejsce wśród 141 krajów w globalnym rankingu innowacyjności, 
plasując się na czwartej pozycji wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii.



GLOBALNY GRACZ
Ważnym elementem rozwoju Auckland 
są inwestycje w infrastrukturę drogowo-
-transportową. Szacuje się, że w ciągu naj-
bliższych 30 lat miastu przybędzie ponad 
700 tysięcy mieszkańców i władze już teraz 
starają się przygotować do tego napływu 
ludności. Jednym z projektów jest budowa 
obwodnicy miasta, która ma przyczynić się 
do poprawy płynności ruchu kołowego, ale 
jeszcze ważniejszą inwestycją jest budowa 
linii kolei podziemnej City Rail Link, która 
będzie obsługiwać do 30 tysięcy osób na go-
dzinę, a w dalszej przyszłości połączy cen-
trum z lotniskiem. Całość ma zostać ukoń-
czona do 2020 roku.

Jednak wszystkie te ambitne projekty na 
nic się zdadzą, jeśli tutejszy port lotniczy 
nie poradzi sobie ze wzrostem liczby pasa-
żerów przylatujących do Auckland. Obecnie 
Auckland International obsługuje ponad 
70 procent wszystkich połączeń lotniczych 
lądujących w Nowej Zelandii. Codzien-
nie przybywa tu 120 samolotów z zagrani-
cy, a 26 przewoźników oferuje bezpośrednie 
loty do Auckland z różnych zakątków globu.

Auckland International jest niewielkim 
obiektem, ale według jego prezesa Adriana 
Littlewooda istnieją już plany budowy w tym 
miejscu portu przyszłości. Pierwszym 
poważnym krokiem tego długofalowego 
projektu będzie przeniesienie większości 
lotów krajowych do nowego terminalu na 
południowym krańcu terminalu między-
narodowego. Plany zakładają także budowę 
drugiego pasa startowego do 2025 roku.

Oprócz infrastruktury władze portu 
skupiają się także na rozwoju siatki połą-
czeń, a narodowy przewoźnik Air New Ze-
aland z powodzeniem podbija nowe rynki.

– To relatywnie mała linia lotnicza, będą-
ca jednak idealnym przykładem firmy, która 
potrafi konkurować z większymi przewoź-
nikami za sprawą innowacyjnych rozwią-
zań – mówi René de Monchy, dyrektor ds. 
handlu i PR w Tourism New Zealand.

W ubiegłym roku Air New Zealand 
uruchomiła bezpośrednie loty do Buenos 
Aires i Houston. W marcu w siatce linii 
Emirates pojawiło się połączenie Dubaj 
– Auckland. Jest to obecnie najdłuższy lot 
na świecie, który trwa 17 godzin i 15 minut, 
ale w przyszłym roku rekord ten pobiją linie 
Qatar Airways, których połączenie z Dohy 
będzie o 15 minut dłuższe.

Dzięki temu, że do Auckland można dziś 
dotrzeć z wielu krajów świata, przed mia-
stem otworzyły się także nowe rynki. 

Auckland jest symbiozą kultur z całego 
świata i nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że jest jedną z najbardziej otwartych i tole-
rancyjnych metropolii na naszym globie. 

Współczesne Auckland jest symbiozą kultur z całego świata  
i nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest jedną z najbardziej  

otwartych i tolerancyjnych metropolii na naszym globie. 
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DUBAJ – NAJLEPSZE 
PRZEŻYCIA!

Jakie atrakcje czekają w Du-
baju na turystów z Polski?
W 2015 roku mieliśmy 50 tysię-
cy gości z Polski. Przeważającą 
część tej liczby stanowiły ro-
dziny z dziećmi – nastoletnimi 
lub małymi– oraz pary pragną-
ce spędzić romantyczny urlop.  
Dubaj jest jednym z najbar-
dziej przyjaznych dla rodzin 
miejsc w regionie i dokładamy 
wszelkich starań, żeby odpo-
wiednio zadbać o tę grupę do-
celową. Wśród najnowszych 
rodzinnych atrakcji znajdzie-
my m.in. park rozrywki IMG 
Worlds of Adventure z posta-
ciami z kreskówek znanych ze 
stacji Cartoon Network, super-
bohaterami z komiksów Ma-
rvela i Zagubioną Doliną (Lost 
Valley), będącą rekonstrukcją 
czasów, w których żyły dinozau-
ry. Pod koniec sierpnia odbyło 
się otwarcie Opery w Dubaju, 
której program jest skierowany 
zarówno do rodzin, jak i par. 
Trzecią, najnowszą atrakcją jest 

otwarte w ostatnich dniach cen-
trum Outlet Village, w którym 
można kupić produkty amery-
kańskich i europejskich marek. 
Dubaj to prawdziwe eldorado 
dla miłośników zakupów i nowy 
obiekt jeszcze bardziej umacnia 
ten wizerunek. Dubaj oferuje 
również niezwykle bogaty ka-
lendarz imprez. Nie brakuje tu 
wydarzeń sportowych i kultu-
ralnych, związanych ze sztuką. 
Ogromną popularnością – za-
równo wśród par, jak i rodzin – 
cieszy się także tutejsze safari. 

Dubaj to również dobre 
miejsce dls biznesu. Na 
rozwój jakich dziedzin mogą 
liczyć biznesmeni z Polski?  
Dubaj jest zagłębiem wielu mię-
dzynarodowych firm i każdego 
roku odwiedza nas wielu biznes-
menów. Szacujemy, że blisko 20 
procent wszystkich gości w Du-
baju stanowią podróżni, którzy 
przybywają tu w interesach lub 
na kongresy i konferencje (tzw. 

sektor MICE). Dubaj przodu-
je także w dziedzinie podróży 
motywacyjnych (tzw. incentive 
travel). Jesteśmy w stanie zor-
ganizować i obsłużyć zarówno 
małe, jak i ogromne wydarze-
nia z udziałem najważniejszych 
osobistości. Na przykład w ubie-
głym roku zorganizowaliśmy 
pobyt dla 14 tysięcy delega-
tów z Chin i choć nie było to łatwe 
pod względem logistycznym, to 
poradziliśmy sobie na piątkę. 
Warto także wspomnieć o wielo-
funkcyjnym kompleksie Dubai 
World Trade Center, w którym 
odbywają się różnorodne targi, 
wystawy i inne duże imprezy. 
Praktycznie w każdym tygodniu 
dzieje się tam coś ciekawego. 
Dubaj jest również wiodącym 
ośrodkiem handlu i bizne-
su w rejonie państw Afryki, 
Bliskiego Wschodu i Azji Połu-
dniowej.

Czy Dubaj jest bezpiecznym 
miejscem dla turystów? 

Z Jessi Ling, 
Director Strategic 
Alliance & Frontier 
Markets Overseas 
Promotions Dubai 
Corporation 
for Tourism 
& Commerce 
Marketing, 
rozmawiała 
Marzena Mróz.
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Dubaj zamieszkuje ponad 200 
różnych narodowości, na ulicach 
można spotkać przedstawicie-
li niemal każdej nacji. Pocho-
dzę z Singapuru, a w Dubaju 
mieszkam od trzech lat i kwestie 
bezpieczeństwa są dla mnie nie-
zwykle ważne. Nie ukrywam, że 
nie odwiedziłabym kraju, w któ-
rym coś mogłoby mi grozić. Co 
ciekawe, wielu ekspatriantów 
mieszkających w Dubaju spro-
wadza tam także swoje rodzi-
ny. Są to przede wszystkim 
osoby z Bliskiego Wschodu, 
ale także z USA, Wielkiej Bry-
tanii i innych państw Europy. 
Ich dzieci chodzą w Dubaju do 
szkół i spędzają wolny czas ze 
swoimi rówieśnikami z innych 
krajów.  Dubaj jest jednym z 20 
najbezpieczniejszych miejsc na 
świecie głównie dzięki temu, 
że  władze wykonują ogromną 
pracę na rzecz zachowania poko-
ju i stabilności w regionie. 

Ilu turystów odwiedziło 
Dubaj w 2015 roku? Jakie są 
szacunki na rok 2017?
W 2015 roku mieliśmy 14,2 
miliona gości z zagrani-
cy i robimy wszystko, co w na-
szej mocy, by z roku na rok licz-
ba ta wzrastała. Trzy lata temu  

postawiliśmy sobie ambitny cel 
podwojenia liczby turystów od-
wiedzających Dubaj z 10 do 20 
milionów w 2020 roku. Chcie-
libyśmy także, żeby do tego 
czasu wkład turystyki w gospo-
darkę emiratu wzrósł trzykrot-
nie. Aby te cele były osiągalne, 
musimy odnotowywać roczny 
wzrost rzędu 9-10 procent. Stra-
tegia, o której wspominałam, 
jest powiązana z wystawą Expo, 
choć powstała ona jeszcze za-
nim Dubaj został wybrany na 
organizatora tej imprezy. Liczy-
my na to, że w 2020 roku, kie-
dy odbędzie się wystawa, liczba 
turystów odwiedzających Dubaj 
wzrośnie do 24-26 milionów.

Jakie hotele są teraz naj-
modniejsze w Dubaju?
Mamy wiele świetnych hoteli 
pięciogwiazdkowych, takich 
jak Burj Al Arab i luksusowe 
obiekty, mieszczące się nie-
opodal wieżowca Burj Khalifa. 
Jednak dziś większym zain-
teresowaniem mediów cieszą 
się nasze hotele średniej klasy. 
Nie chcemy, by Dubaj przycią-
gał jedynie bardzo zamożne 
osoby, i kierujemy naszą ofertę 
również do mniej majętnych 
turystów. 

Dlaczego Dubaj jest po pro-
stu „the best”?
Mogę zaryzykować stwierdzenie, 
że miejsce to oferuje turystom 
najlepsze przeżycia. Staramy się 
poświęcać temu aspektowi sporo 
uwagi, ponieważ coraz więcej 
turystów liczy na bardziej wy-
sublimowane atrakcje niż tylko 
wizyta na szczycie wieżowca. 
Przykładem może być Centrum 
Porozumienia Kulturowego im. 
Szejka Mohammeda, o którym 
dość rzadko się mówi. Warto 
odwiedzić to miejsce, ponieważ 
umożliwia ono lepsze poznanie 
kultury i zwyczajów panują-
cych w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. Wolontariusze, 
którzy tam pracują, chętnie od-
powiadają na wszelkie pytania 
zadawane przez zwiedzających, 
nawet te najtrudniejsze, doty-
czące kwestii społecznych i praw 
kobiet. Jest to niezwykle ciekawa 
inicjatywa, jakiej próżno szukać 
gdziekolwiek indziej na Bliskim 
Wschodzie. Można więc po-
wiedzieć, że jest to jedna z naj-
lepszych inicjatyw w Dubaju, 
ponieważ uczy zrozumienia pro-
blemów natury kulturowej i reli-
gijnej.

Dziękuję za rozmowę.

Dubaj oferuje 
niezwykle bogaty 
kalendarz imprez. 

Nie brakuje tu 
wydarzeń sportowych 

i kulturalnych, 
związanych 
ze sztuką. 
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Nasz brytyjski specjalista ds. technologii Steve Dinneen przyjrzał się flagowym 
produktom oferowanym przez największych producentów branży komórkowej.

MOC W DŁONI

W światku technologii mobil-
nej coraz częściej pojawiają 
się głosy, że najlepszy smart-
fon został już stworzony,  

a 15-letni okres pełen innowacji, dzięki któ-
rym przeszliśmy od telefonu Nokia 3310 do 
wszystko potrafiących smartfonów, dobiega 
końca.

Minęły już czasy, kiedy premiery telefo-
nów wywoływały nie lada sensację. Nawet 
kolejne wcielenia iPhone’a, po którego nie-
gdyś ustawiały się kolejki, obecnie mogą 
pochwalić się co najwyżej jedną lub dwoma 
nowatorskimi funkcjami.

Flagowce większości producentów to 
zwykle pięciocalowe urządzenia z ekra-
nem dotykowym, metalową obudową i jak 
najmniejszą liczbą fizycznych przycisków. 
I choć ten stan rzeczy oznacza, że praca 
recenzentów z pism branżowych stała się 
śmiertelnie nudna, to jednak chyba dobrze, 
że coraz rzadziej widzimy na rynku nieuda-
ne konstrukcje, takie jak choćby kwadrato-
wy Blackberry Passport. 

Od czasu debiutu wersji iOS7 w 2013 sys-
tem operacyjny Apple niemal się nie zmie-
nił. Więcej innowacji widać w systemie An-
droid, choć żadna z nich nie zasługuje na 

miano przełomowej. Inne systemy opera-
cyjne, takie jak Windows Phone (Microsoft) 
i OS10 (Blackberry), są niemal na wymar-
ciu, ponieważ udało im się uszczknąć dla 
siebie zaledwie 0,9 procent całego rynku.

Skoro na rynku zapanowała swego ro-
dzaju monotonia, to w jaki sposób produ-
cenci próbują wyróżnić swoje urządzenia 
na tle konkurencji? Zacznijmy od kwestii 
bezpieczeństwa danych, która od czasu, 
gdy FBI włamała się do iPhone’a groźnego 
przestępcy, stała się w branży tematem nu-
mer jeden. Obecnie większość smartfonów 
z najwyższej półki posiada pewną formę 
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LG G5

W module siła

Cena: od ok. 2200 zł lg.com/pl
5,3-calowy LG G5 jest pierwszym telefonem mo-
dułowym w historii, który został przyjęty  
z zainteresowaniem, choć bez nadmiernego en-
tuzjazmu. Głównym wyróżnikiem tego modelu 
jest możliwość dołączania w miejsce jego dolnej 
części różnorodnych akcesoriów, takich jak mo-
duł dźwiękowy Hi-Fi Plus (opracowany przez 
firmę Bang and Olufsen) czy też LG Cam Plus 
(uchwyt aparatu z dodatkowymi przyciskami). 
Jednak LG G5 to także po prostu świetny telefon 
z przyzwoitym procesorem i dwoma aparatami, 
który dodatkowo może spełniać funkcję uniwer-
salnego pilota na podczerwień.

biometrycznego zabezpieczenia. Trend ten 
zapoczątkowało Apple w 2013 roku, wypo-
sażając model iPhone 5s w czytnik linii pa-
pilarnych. Niedługo potem śladami giganta 
z Cupertino poszły inne firmy, w tym Sam-
sung i Sony.

Dzięki czytnikowi możemy szybko od-
blokować nasz telefon, ale także skorzystać 
z systemu mobilnych płatności Apple Pay 
oraz Samsung Pay, wykorzystujących bez-
dotykowe rozliczanie transakcji. Microsoft 
poszedł nieco inną drogą i wyposażył swój 
najnowszy flagowiec Lumia 950 w skaner 
tęczówki, który jednak bywa zawodny.

Kolejnym ciekawym wynalazkiem jest 
koncepcja telefonu modułowego, który  
w zależności od potrzeby można doposażać 
w odpowiednie przystawki. Jeśli pstrykamy 
wiele zdjęć, ale rzadko gramy na telefonie, 
możemy zamontować w naszym smartfonie 
lepszy aparat i słabszy procesor grafiki. Pio-
nierem w tej dziedzinie jest firma Google, 

która od kilku lat pracuje nad urządzeniem 
zwanym roboczo Projekt Ara, a pierwszy 
model jej modułowca ma pojawić się jeszcze 
w tym roku. Jednak Amerykanów zdążyli 
już wyprzedzić Koreańczycy z LG, których 
modularny smartfon G5 z wymienną dolną 
częścią obudowy można kupić już od mar-
ca. Rynek telefonów modułowych dopiero 
kiełkuje i nie ma gwarancji, że taka inno-
wacja się przyjmie. Trzeba jednak uczciwie 
przyznać, że widać tu spory potencjał.

Wśród innych smartfonowych nowinek 
znajdziemy także ekran o ultrawysokiej roz-
dzielczości 4K, który zadebiutował w modelu 
Sony Z5 Premium. Warto wspomnieć także 
o firmie Apple i jej ekranie 3D Touch, który 
wykrywa siłę nacisku, reagując inaczej na 
lżejsze i mocniejsze dotknięcie. Wieść nie-
sie, że Samsung opracowuje własną wersję 
tego wynalazku, więc istnieje spore prawdo-
podobieństwo, że już wkrótce technologia ta 
trafi do większej liczby modeli.

NEXTBIT ROBIN

Pojemna nowość

Cena: ok. 1400 zł nextbit.com
Nowych producentów smartfonów należy 
traktować z dużą ostrożnością. Ostatecznie 
nieprzypadkowo na rynku urządzeń mobilnych 
dominują Apple i Samsung. Jednak 5,2-calowy 
Robin wyprodukowany przez firmę Nextbit jest 
wyjątkowo ciekawą, choć niszową propozycją. 
Najważniejszą zaletą tego urządzenia jest 
ogromna ilość miejsca na przechowywanie da-
nych – 32 GB w pamięci telefonu plus 100 GB 
w chmurze. Sam smartfon wygląda elegancko, 
posiada minimalistyczną obudowę  
w przyjemnym dla oka odcieniu zieleni, a na 
jego pokładzie znalazły się m.in. głośniki stereo 
oraz wydajny ekran i procesor. 
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Cena: od 2399 zł huawei.com
Chiński gigant od lat próbował podbić euro-
pejskie rynki i wszystko wskazuje na to, że 
jego najnowszemu 5,2-calowemu flagowcowi 
sztuka ta może się udać. Najciekawszą cechą 
P9 są dwa 12-megapikselowe aparaty fotogra-
ficzne, opracowane we współpracy z legen-
darną niemiecką firmą Leica. Pod względem 
designu smartfon przypomina nieco iPhone’a 
6, głównie za sprawą solidnej metalowej obu-
dowy z zaokrąglonymi krawędziami. Ekran jest 
przyzwoity, choć nie powala na kolana. Zdecy-
dowanym minusem jest natomiast nakładka na 
system Android, któ-
ra na siłę „uszczę-
śliwia” użytkow-
nika zbiorem 
niepotrzebnych 
aplikacji.
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SONY XPERIA Z5 PREMIUM

W sam raz dla agenta

Cena: ok. 3000 zł sonymobile.com
Po świetnie ocenianym modelu Xperia Z3+ 
przyszedł czas na... Xperię Z5 Premium. Ofi-
cjalny smartfon Jamesa Bonda został znacznie 
ulepszony. Obecnie na pokładzie tego smukłe-
go urządzenia o minimalistycznym wyglądzie 
znajdziemy m.in. 5,5-calowy ekran o wysokiej 
rozdzielczości, niezwykle mocny procesor oraz 
skaner linii papilarnych wbudowany w przycisk 
znajdujący się na krawędzi urządzenia. Z5 
Premium jest również wodoodporny i posiada 
elegancko zaokrąglone brzegi, dzięki czemu 
jest bardziej odporny na upadki.

HTC 10

Jak w bolidzie

Cena: ok. 2800 zł htc.com
Dotychczas to najładniejszy telefon autorstwa 
Tajwańczyków z HTC. Wyróżnia go metalowa 
monolityczna obudowa z zaokrągleniami przy-
wodzącymi na myśl karoserię samochodu. Na 
pokładzie tej supermaszyny znajdziemy także 
wydajny procesor, przyzwoity ekran oraz nowy 
system Hi-Fi z głośnikami umieszczonymi  
w górnej i dolnej części urządzenia. Trudno 
nie zauważyć, że choć jest to sprzęt bardzo 
uniwersalny, to przy tym dość mało nowatorski. 
Warto jednak pochwalić firmę HTC za to, że 
zdecydowała się użyć w „dziesiątce” czystej 
wersji systemu Android (Vanilla Android), bez 
irytujących skórek i nieprzydatnych aplikacji, 
które zaśmiecają telefony innych producentów.

APPLE IPHONE SE

Zamiast tabletu

Cena: od 2000 zł apple.com/pl
Model iPhone SE to ukłon w kierunku wcześniej-
szych telefonów Apple, które dysponowały 4-ca-
lowymi ekranami. Użytkownicy przyzwyczajeni 
do nieco większych i masywniejszych urządzeń 
mogą odnieść wrażenie, że obcują z zabawką, 
ale na pokładzie tego maleństwa znajduje się po-
tężny sprzęt wraz z aparatem potrafiącym nagry-
wać filmy w rozdzielczości 4K. Jeśli więc zależy 
nam na szybkim smartfonie, ale nie chcemy no-
sić ze sobą minitabletu, to warto rozważyć zakup 
tego modelu. Największym minusem iPhone’a 
SE jest rozmiar wewnętrznej pamięci, wynoszą-
cy maksymalnie 64 GB. Użytkownikowi, który 
lubi pstrykać zdjęcia i ściągać filmy, zapełnienie 
tej przestrzeni nie zajmie wiele czasu. Prawdziwi 
fani marki zapewne zaczekają na premierę no-
wego flagowca Apple, czyli iPhone’a 7.

GOOGLE NEXUS 6P

Do zadań specjalnych

Cena: od 2399 zł store.google.com
6P to dobrze wyposażony 5,7-calowy phablet ze 
skanerem linii papilarnych. Całością zarządza 
najnowsza wersja systemu Android (Marsh-
mallow), który działa tak, jak chciało Google, 
czyli znacznie lepiej niż skórki i nakładki instalo-
wane przez większość innych producentów. Na 
uwagę zasługują wysoka jakość wykończenia i 
przyzwoity ekran, choć inne podzespoły, w tym 
aparat fotograficzny, odstają nieco od tego, co 
oferuje konkurencja. Jeśli szukamy phableta ze 
średniej półki, to warto pochylić się nad tym 
urządzeniem i sprawdzić jego możliwości.

Ciekawym wynalazkiem  
jest koncepcja  

telefonu modułowego,  
który w zależności od 

potrzeby można  
doposażać w odpowiednie 
przystawki. Jeśli pstrykamy 

wiele zdjęć, ale rzadko 
gramy na telefonie,

możemy zamontować
w naszym smartfonie 
lepszy aparat i słabszy 

procesor grafiki. 

HUAWEI P9

W obiektywie
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Nasz korespondent Graeme Green odkrywa  
kuchnię i kulturę stolicy Etiopii.

GODZINY W...  
ADDIS ABEBIE

RESTAURACJA DASHEN
Etiopskie przysłowie mówi: „Pusty wór 
sam nie ustoi”, przed zwiedzaniem Addis 
Abeby warto więc wstąpić do restauracji 
Dashen, która mieści się przy ulicy DAR 
Sahara, nieopodal siedziby Komisji Gospo-
darczej Narodów Zjednoczonych ds. Afry-
ki (Africa Hall) oraz dzielnicy Kazanchis, 
gdzie znajdują się hotele znanych marek, 
takich jak Hilton i Radisson Blu.

Kiedy nie doskwiera upał, wielu gości 
wybiera stolik na zewnątrz, choć w środku 
jest równie przyjemnie: z głośników cicho 
sączy się muzyka jazzowa, a wieczorami od-
bywają się koncerty. Jednym z kulinarnych 
hitów w Dashen jest narodowa potrawa 
Etiopii – injera. Jest to duży, gąbczasty nale-
śnik z mąki abisyńskiej, którym nabiera się 
różnorodne dodatki, takie jak mięso woło-
we, duszone warzywa i sosy. Po posiłku na-
leży koniecznie spróbować etiopskiej kawy 
lub tej, czyli miodu pitnego. 

Czynne codziennie w godzinach 10:00-
23:00; dania główne: 70-200 birrów (12-38 
złotych); dashenterararestaurant.com

KATEDRA ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Najmniej kłopotliwym sposobem zwie-
dzania stolicy Etiopii jest uprzednie zare-
zerwowanie wycieczki z przewodnikiem 
na pokładzie furgonetki, która szybko 
przetransportuje nas w najciekawsze miej-
sca. Możemy także poprosić kelnera z re-
stauracji Dashen o zamówienie  taksówki 
do Katedry Świętej Trójcy, która stoi przy 
ulicy Niger. Podróż trwa niecały kwa-
drans i kosztuje mniej więcej 150 birrów 
(około 25 złotych).

Najważniejsza katedra kraju, otwar-
ta w 1945 roku, jest miejscem pochówku 
ostatniego cesarza Etiopii Hailego Se-
lassiego i jego żony Menen. Cesarz był 
kontrowersyjną postacią, oskarżaną o to, 
że w trakcie 45 lat rządów stosował opresje 
wobec poddanych. Ciało Selassiego trafiło 
do katedry w 2000 roku, 25 lat po jego ta-
jemniczej śmierci, która oficjalnie nastąpi-
ła z przyczyn naturalnych. Co ciekawe, na 
rozkaz wojskowych, którzy obalili cesarza, 

Na straganach Addis Mercato kupimy niemal wszystko:  
od blachy i opon samochodowych po kolorowe kosze. 

4
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jego szczątki zostały początkowo pogrzeba-
ne pod latryną znajdującą się obok pałacu.

Przed katedrą znajduje się także miejsce 
spoczynku Sylvii Pankhurst (córki sufra-
żystki Emmeline), działaczki feministycz-
nej znanej ze swojego protestu przeciwko 
włoskiej okupacji Etiopii w latach 1936-41. 

Czynne codziennie w godzinach 8:00-
13:00 i 14:00-18:00; wstęp 110 birrów (około 
19 złotych); trinity.eotc.org.et

NARODOWE MUZEUM ETIOPII
Narodowe Muzeum Etiopii znajduje się 10 
minut drogi pieszo od katedry, przy ulicy 
King George VI Street. Wśród wystawio-
nych tu eksponatów znajdziemy m.in. tron 
cesarza Selassiego oraz malowidła autor-
stwa znanego etiopskiego artysty Afewerka 
Teklego. Jednak największą atrakcją tego 
miejsca jest jego sekcja archeologiczno-
-paleontologiczna, będąca jednym z naj-
ważniejszych ośrodków badań nad ewolu-
cją w Afryce Subsaharyjskiej.

Można tu zobaczyć m.in. replikę Lucy, 
której szczątki datowane na 3,2 miliona lat 
odkryto w 1974 roku. Było to przełomowe 
znalezisko, dzięki któremu naukowcy zro-
zumieli, że nasi przodkowie chodzili w po-
zycji wyprostowanej znacznie wcześniej, 
niż dotąd sądzono. Innym ciekawym eks-
ponatem jest Selam – liczący sobie 3,3 mi-
liona lat najstarszy i najbardziej kompletny 
szkielet dziecka, jaki kiedykolwiek odkryto. 

Czynne codziennie w godzinach 8:30-
17:30; wstęp 10 birrów (około 2 złotych).

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Z Narodowego Muzeum Etiopii udajemy 
się dalej ulicą King George VI Street, do-
chodząc do dużego ronda, przy którym 
skręcamy w Algeria Street. Po kilku mi-
nutach dochodzimy do zadrzewionego 
kampusu Uniwersytetu w Addis Abebie, 
gdzie w dawnym pałacu Hailego Selassie-
go mieści się Instytut Studiów Etiopii i Mu-
zeum Etnograficzne.

W budynku zachowała się sypialnia ce-
sarza wraz z marmurową łazienką, a także 
wiele prezentów i pamiątek, jakie Selas-
sie przywoził z podróży zagranicznych. 
Na piętrze muzeum znajduje się wystawa 
poświęcona przeszłości i teraźniejszości 
Etiopii, w tym jej rolnictwu, edukacji oraz 
konfliktom zbrojnym, jakie kraj ten to-
czył z Włochami, Egiptem i Somalią. Jest 
tu także małe pomieszczenie z malowidła-
mi religijnymi i krucyfiksami, które przy-
pomina zwiedzającym o tym, że Etiopia 

była jednym z pierwszych regionów, jakie 
przyjęły chrześcijaństwo. 

Czynne codziennie w godzinach 8:30-
17:00; wstęp 110 birrów (około 19 złotych).

ADDIS MERCATO
To jedno z największych targowisk w Afry-
ce mieści się w dzielnicy Addis Ketema, od-
dalonej o 15 minut jazdy samochodem od 
Muzeum Etnograficznego. Najlepiej udać 
się tam wspomnianą wcześniej furgonetką 
wycieczkową lub jedną z niebiesko-białych 
taksówek (głównie marki Łada), stojących 
przed kampusem (cena za przejazd to 200-
250 birrów, 32-40 złotych). Po drodze mi-
niemy nowy Błękitny Meczet, Katedrę św. 
Jerzego i ratusz, a coraz większy ruch na 
chodnikach i ulicach będzie oznaczał, że 
zbliżamy się do targowiska.

Uwaga: miejsce to jest niezwykle głośne, 
tłoczne i nieco cudaczne, więc raczej nie 
każdemu przypadnie do gustu, a faranj 
(cudzoziemiec) z aparatem będzie się tu 
mocno wyróżniał. Dlatego najlepiej zwie-
dzać je w towarzystwie miejscowego prze-
wodnika.

Na tutejszych straganach kupimy nie-
mal wszystko: od blachy i opon samocho-
dowych po kolorowe kosze. Dla obcokra-
jowca najciekawszą częścią Addis Merkato 
będzie zapewne sekcja z żywnością, gdzie 
miejscowi handlują żywymi kurczakami, 
kawą mieloną, przyprawami, a także wa-
rzywami i owocami. Targowisko czynne 
jest przez cały dzień.FO
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Można tu zobaczyć replikę Lucy, której szczątki datowane są na 3,2 miliona lat. Dzięki temu znalezisku 
naukowcy zrozumieli, że nasi przodkowie chodzili w pozycji wyprostowanej wcześniej, niż sądzono.
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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

Punkty za mile Podróż na Islandię
Organizujemy spotkanie pracowników na Islandii w Akureyri. 
Większość dolatuje z państw europejskich do Reykjavíku, potem 
musimy się przesiąść na samolot krajowy. Ile czasu trzeba zare-
zerwować na przesiadkę? Wszyscy lecą liniami islandzkimi. Po-
dobno trzeba zmienić lotnisko. Czy przejazd między lotniskami 
w stolicy Islandii jest kłopotliwy? Co w przypadku opóźnienia?

Roman

Panie Romanie
Międzynarodowy port lotniczy na Islandii nie znajduje się w Rey-
kjavíku, ale w oddalonym o około 50 kilometrów Keflaviku. Rey-
kjavík posiada w granicach miasta lotnisko obsługujące rejsy 
krajowe (bardzo sporadycznie niektóre międzynarodowe).

Jest dwóch przewoźników islandzkich – linie Icelandair, wy-
konujące połączenia długodystansowe, oraz linie Air Iceland, 
operujące na trasach lokalnych i krajowych. Zatem na Islandię 
przylatuje się z Europy liniami Icelandair. Z Reykjavíku do 
Akureyri polecimy liniami Air Iceland. Do wyboru mamy sześć 
rejsów dziennie.

Pracownicy firmy wylądują na lotnisku w Keflaviku, następ-
nie należy się przemieścić do Reykjavíku na lotnisko krajowe. 
Do dyspozycji pozostają taksówki lub linie autobusowe (kilka  
linii komercyjnych i jedna miejska). Autobusy odjeżdżają spod 
budynku terminala 35-45 minut po każdym przylocie samolotu. 
Autobusy zatrzymują się także przed hotelami, dlatego transfer 
pomiędzy lotniskami może się wydłużyć. Dla kilku osób naj-
wygodniejszy i najszybszy będzie przejazd taksówkami. Można 
również wypożyczyć samochód w jednej z renomowanych wy-
pożyczalni.

Na przesiadkę powinno się przeznaczyć minimum trzy go-
dziny, żeby nie stracić następnego połączenia. Należy ponownie 
nadać bagaż i przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. W przy-
padku opóźnienia linie lotnicze nie odpowiadają za zapewnie-
nie kolejnego połączenia. W takim przypadku należy zmienić 
rezerwację na zasadach ogólnych, zazwyczaj za dodatkową 
opłatą.

Nasza firma podpisała umowę z liniami LOT. Możemy kupować 
bilety na preferencyjnych zasadach i zbierać punkty za przeloty 
pracowników. Wielu naszych pracowników ma karty Miles and 
More. W związku z tym mam pytanie. Czy pracownicy wciąż 
mogą zbierać punkty na prywatne konta? Jakie są najlepsze spo-
soby wykorzystania punktów? Czy punkty przepadają? Czy nie 
ma znaczenia, że firma płaci za bilety?

Ewa

Pani Ewo
Linie lotnicze zazwyczaj proponują dwa rodzaje umów korpora-
cyjnych. Duże firmy mogą korzystać ze specjalnych, ustalonych 
kwotowo stawek na wybrane kierunki lub z upustów cenowych. 
Klienci generujący niższe obroty są objęci programem dla śred-
nich i małych przedsiębiorstw, na przykład LOT dla Firm lub 
Partner Plus Benefit – proponowany przez grupę Lufthansy. 

Żadna z umów nie wyklucza możliwości zbierania punktów 
na prywatne konto w programie Miles and More. Nie ma tutaj 
znaczenia sposób płatności. Bilety opłacane przez firmę prze-
lewem lub służbową kartą kredytową są zaliczane na indywi-
dualne rachunki pasażerów. Punkty są naliczane w zależności 
od zastosowanej taryfy zgodnie z zasadą: im wyższa cena, tym 
więcej punktów.

Punkty uzyskane za przeloty standardowo tracą ważność po 
upływie trzech lat od daty naliczenia. Jeśli otrzymujemy dodat-
kowe kredyty (na przykład za zakupy kartą kredytową wydaną 
we współpracy z Miles and More) i regularnie przekazujemy je 
na konto, ważność punktów podstawowych może zostać prze-
dłużona.

Punkty można wymieniać na bezpłatne przeloty (wartość 
taryfy), noclegi w hotelach, wypożyczenie samochodu czy na-
grody rzeczowe. Proszę pamiętać, że istnieją różne zasady wy-
korzystania punktów w zależności od kraju rezydencji. Na przy-
kład punktami zebranymi na kartę zarejestrowaną w Polsce nie 
możemy wybrać nagród rzeczowych ze sklepu niemieckiego. 
Również takimi punktami od niedawna nie możemy opła-
cić podatków lotniskowych. Ja zawsze polecam wykorzystanie 
punktów na upgrade do wyższej klasy, szczególnie na trasach 
transkontynentalnych.



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Zapraszamy do oglądania wykończonych  
i wyposażonych apartamentów w samym sercu Warszawy.
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