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Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii 
lotniczych,  

hoteli, restauracji

Temat z okładki
• Stolica przyszłości

Tried&Tested
• Virgin Hotel Chicago 
• Jumeirah Himalayas  

Shanghai 
• Loews Chicago Hotel 

• The Franklin Hotel 
• Cathay Pacific A350-900

Raport
• Przystanek: Heathrow

Air Travel
• Lufthansa  

na zimowe wakacje

Hotele
• Mercure Kraków Stare Miasto 

w magicznym mieście 
• Nowe sale spotkań w hotelu 

Westin Warsaw

Kierunki
• Relaks na rzece 

• Zakochać się w Chicago 
• 4 godziny w... Manchesterze

Wakacje 
biznesmena
• Wiedeńskie dołki

Moto&Techno
• Bagaż zawsze pod ręką

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

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

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

o czym zamarzysz…

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!
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S ztokholm to niewątpliwie miasto przyszłości. W ubiegłym roku uplasował się na 

trzecim miejscu – za Londynem i Amsterdamem – w rankingu European Digital 

City Index, który ocenia warunki rozwoju dla firm z branży cyfrowej w największych 

europejskich miastach. Przez krótki czas w stolicy Szwecji mieściło się także najwięcej na 

świecie tzw. jednorożców, czyli start-upów wartych co najmniej miliard dolarów. To nie 

lada wyczyn, biorąc pod uwagę fakt, że Sztokholm ma zaledwie milion mieszkańców. 

Biura nowo powstających firm mieszczą się w centrum miasta, ale giganci, tacy jak 

Intel, Oracle, Sun Microsystems oraz Huawei, upodobali sobie dzielnicę Kista. Znajduje 

się tu również siedziba szwedzkiego giganta branży telekomunikacyjnej firmy Ericsson – 

jednej z matek telefonii komórkowej 3G. W 2018 roku Sztokholm będzie pierwszym  

z dwóch miast na świecie – wraz z Tallinem w Estonii, w których zostanie udostępniona 

najnowocześniejsza sieć 5G.

Strategia rady miejskiej stolicy, zatytułowana „Vision 2040”, zakłada, że za nieco ponad 

dwie dekady Sztokholm będzie „najlepiej skomunikowanym miastem świata”.  

Kilka miesięcy temu w tutejszym parku technologicznym uruchomiono platformę 

doświadczalną Urban ICT Arena, gdzie testuje się nowatorskie projekty, takie jak rower 

Not Boring 5G Bike, będący przykładem kreatywnego podejścia do tzw. Internetu rzeczy. 

Zapraszam do lektury naszego tematu z okładki – fascynującego opisu możliwości tego 

wyjątkowego miasta.

      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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JESZCZE WIĘCEJ SAMOLOTÓW
Grupa Lufthansa i linie Air Berlin podpisały list intencyjny dotyczący dzier-
żawy od berlińskiego przewoźnika 40 samolotów wraz załogami na rzecz 
linii Eurowings i Austrian Airlines, które są częścią Grupy Lufthansa. Sze-
ścioletnia umowa wejdzie w życie 26 marca 2017 wraz z wprowadzeniem 
letniego harmonogramu lotów. Dzięki tej decyzji linie Eurowings będą mo-
gły znacznie zwiększyć swój potencjał i wzmocnić pozycję na europejskim 
rynku bezpośrednich połączeń lotniczych. 

Obecnie flota Eurowings liczy 90 samolotów. Dzięki nowej umowie 
przewoźnik wydzierżawi od Air Berlin dodatkowo 35 maszyn, które będą 
latały w barwach Eurowings. Pozostałe pięć samolotów wydzierżawią linie 
Austrian Airlines. Obu stronom umowy zależy na jak najbardziej efektywnej 
współpracy. Z tego względu wszystkie 40 maszyn dostarczonych przez 
Air Berlin będzie obsługiwanych przez załogi berlińskiego przewoźnika. 
Air Berlin zapewnią także pełną obsługę serwisową wszystkich maszyn. 
Samoloty Airbus A320 i A320 są dobrym wyborem dla linii Eurowings, 
których flota składa się w całości z maszyn wyprodukowanych przez euro-
pejskiego giganta z siedzibą w Tuluzie.  

Nowe samoloty będą stacjonować na siedmiu lotniskach w Niemczech, 
w Wiedniu i w Palma de Mallorca. Dzięki pięciu maszynom, które zasilą 
flotę Austrian Airlines, austriacki przewoźnik będzie mógł umocnić swoją 
pozycję w wiedeńskim porcie przesiadkowym. Strony uzgodniły bardzo 
konkurencyjne stawki dzierżawy. Ostateczna umowa zostanie zawarta  
w czwartym kwartale tego roku. Jej wdrożenie będzie wymagało zgód rad 
nadzorczych wszystkich linii, a także właściwych urzędów ds. konkurencji.

Linie lotnicze
Lufthansa

Tacit Investment to 
doświadczony inwestor z silną 
pozycją kapitałową – prekursor 
na rynku nieruchomości 
ekskluzywnych w Polsce. Firmę 
wyróżnia świadomość biznesu, 
oryginalny marketing bazujący 
na promowaniu sztuki, a także 
dbałość o każdy szczegół 
kolejnych inwestycji.
Flagową inwestycją 
Tacit Investment jest 
apartamentowiec Cosmopolitan 
Twarda 4, który wyrósł  
w sercu stolicy, tuż przy placu 
Grzybowskim. Twórcą projektu 
jest jeden z największych 
architektów XXI wieku Helmut 

Apartamenty
Cosmopolitan

IKONA SKYLINE’U 
WARSZAWY
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Jahn, autor m.in. budynku 
siedziby UE w Brukseli. Wysoki 
na 44 piętra, całkowicie 
przeszklony i wykończony 
w najwyższym standardzie 
Cosmopolitan – szybko stał 
się ikoną i najważniejszym 
elementem warszawskiego 
skyline’u. To pierwsza tego typu 
inwestycja w Warszawie, która 
tworzy zupełnie nową kategorię 
budynków apartamentowych  
w Polsce. Z każdego z 236 
stylowo zaprojektowanych 
i całkowicie wyposażonych 
mieszkań rozciąga się 
spektakularny widok na 
panoramę Warszawy; www.
apartamentycosmopolitan.pl

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

Ponowne otwarcie znanej 
restauracji na kulinarnej 
mapie Warszawy! Kameralna, 
nostalgiczna i wiecznie zielona 
Saska Kępa, a w jej sercu wyjątkowe 
miejsce – restauracja Z57. Lokal 
ponownie otworzył swoje podwoje 
dla gości we wrześniu.
Miła, domowa atmosfera, 
doskonałe jedzenie, świetne wino, 
profesjonalna obsługa  
i gościnni właściciele. Kuchnia 
inspirowana jest naturą, a karta 
dań dopasowywana jest do rytmu 
zmieniających się pór roku.  
W trakcie procesu tworzenia 
swoich wyśmienitych potraw 
szef kuchni wręcz z mistrzowską 
wirtuozerią potrafi zrobić użytek  
z tego, co przynoszą w darze 
ziemia, powietrze i woda. 
Niewątpliwą zaletę restauracji 
stanowi krótka karta dań, co 
gwarantuje najwyższej jakości, 
zawsze świeże produkty.
W Z57 można nie tylko smacznie 
zjeść, ale też skosztować 
specjalnie wyselekcjonowanych, 
wspaniałych win oraz genialnych 
autorskich koktajli. Dobre miejsce 
na elegancką kolację, imprezę 
firmową, spotkanie biznesowe  
i codzienny lunch; www.z57.pl

Restauracja
Warszawa

Z57 NA SASKIEJ 
KĘPIE
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Turystyka
Wiedeń

Rozwijając sieć połączeń na trasach azjatyckich, w sezonie letnim 
Finnair wprowadzi poza codziennymi rejsami cztery dodatkowe loty 
w tygodniu do Tokio i trzy do Hongkongu. Finnair doda połączenia do 
Tokio między 5 czerwca i 27 października 2017. Będą one obsługiwane 
przez airbusy 350 w ramach porozumienia z Japan Airlines, British 
Airways i Iberią. Razem z dodatkowymi lotami Finnair i Japan Airlines 
zaoferują 18 połączeń tygodniowo na trasie Helsinki i Tokio-Narita. 
W sezonie letnim Finnair poleci również do Osaki, Nagoi i Fukuoki, 
łącznie wykonując 35 lotów tygodniowo do Japonii. Liczba połączeń 
Finnaira do Hongkongu również zostanie zwiększona o dodatkowe 
trzy rejsy. Obecnie przewoźnik obsługuje te połączenia codziennie, 
wylatując zarówno z Helsinek, jak i z Hongkongu około północy.  
Rejsy do Hongkongu są obsługiwane również przez airbusy 350.

MIASTO ŚWIECI

Mamy dobrą informację dla fanów 
zorzy polarnej. Kiedy pojechać do 
Norwegii Północnej, żeby ją zobaczyć? 
Teraz jest to prostsze dzięki aplikacji 
na smartfony Norway Lights.  
Aplikacja jest darmowa i może  
ją pobrać każdy. Pas występowania 
zórz polarnych obejmuje obszar Nor-
wegii Północnej od wysokości Lofotów 
aż po Przylądek Północny. W praktyce 
często tę samą zorzę widać na Lofo-
tach, co w Tromsø, tylko pod innym ką-
tem. Aplikacja na smartfony ma wersję 
zarówno na systemy Android, jak i iOS. 
Pozwala przewidywać zorzę na kilka 
dni do przodu. Łowcy zórz powinni 
ich szukać powyżej 60 równoleżnika, 
sprawdzając prognozę pogody – naj-
większe szanse na sukces są wtedy, 
gdy w powietrzu nie ma wilgoci, a nie-
bo jest czyste.

SPRAWDŹ  
W TELEFONIE

Zjawisko
Zorza polarna

Dwa monumentalne budynki w centrum austriackiej stolicy: Muzeum 
Historii Sztuki oraz Muzeum Historii Naturalnej – zostały przepięknie 
oświetlone. Projekt odbył się w ramach święta światła Wiedeń Świeci 
2016. Audiowizualny pokaz, w którym po raz pierwszy został użyty 
interaktywny mapping, przyciągnął ponad  
70 000 wiedeńczyków i turystów. Można go określić jako połączenie 
projekcji wideo, slajdów, światła i dźwięku. Po raz pierwszy rolę sceny 
przy wykorzystaniu cyfrowej techniki 3D i wideomappingu odegrał 
w tym roku budynek muzeum KHM. Budynek sąsiedniego muzeum 
NHM został oświetlony pokazami slajdów. Na pobliskiej fontannie 
zaprezentowano mniejsze instalacje świetlne, które były artystycznym 
dopełnieniem widowiska.

Linie lotnicze
Finnair
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CZĘŚCIEJ DO TOKIO I HONGKONGU

POLECIMY DO SEULU
Dreamliner LOT-u wystartował w październiku w pierwszy rejs z Warsza-

wy do Seulu. Samoloty polskiego przewoźnika będą obsługiwały tę trasę 
regularnie trzy razy w tygodniu. Seul to trzeci azjatycki kierunek LOT-u  
i drugi – po Tokio – otwarty w tym roku. 

Rejsy między Warszawą a Seulem są realizowane najnowocześniejszymi 
samolotami świata – Boeingami 787 Dreamliner w każdy poniedziałek, 
każdą środę i sobotę. Loty powrotne z Seulu do Warszawy zaplanowano na 
wtorki, czwartki i niedziele. LOT jest pierwszym przewoźnikiem w Europie 
Środkowo-Wschodniej, który połączy wiele europejskich miast z Koreą 
Południową.

Rejs z Warszawy do Seulu trwa niewiele ponad 10 godzin. Na pokładzie 
dreamlinera LOT-u pasażerowie mają do dyspozycji trzy klasy podróży 
– LOT Business Class z fotelami rozkładającymi się do pozycji płaskiego 
łóżka oraz kuchnią niczym z najlepszej restauracji, LOT Premium Economy 
Class z większą indywidualną przestrzenią, wygodnymi fotelami z pod-
nóżkami, podparciami dla ud, stolikami koktajlowymi oraz bogatym menu 
oraz LOT Economy Class z nowoczesnymi fotelami z indywidualnymi 
ekranami rozrywki pokładowej i gniazdami USB oraz świeżymi i urozma-
iconymi posiłkami serwowanymi podczas rejsu.

– Uruchomienie bezpośrednich rejsów zawsze wyzwala potencjał w sek-
torze turystycznym. Dzięki naszemu połączeniu wielu Polaków zdecyduje 
się odwiedzić Koreę Południową, choć wcześniej nie mieli takich planów. 
Bardzo do tego zachęcam, bo nie bez powodu Seul nazywany jest mia-
stem, które nigdy nie zasypia, a sami Koreańczycy Włochami Azji – mówi 
prezes LOT-u Rafał Milczarski.

Linie lotnicze
LOT

Lucha libre (meksykańska wersja 
wrestlingu), danzon (zmysłowy 
taniec) czy słynni mariachis – to 
właśnie takie zjawiska czynią 
Meksyk wyjątkowym. Sylwia 
Mróz, korespondentka Polskiego 
Radia, prezentuje pełny 
obraz wielobarwnej kultury 
meksykańskiej oraz pokazuje 
życie mieszkańców tego kraju. 
„Pejzaż bez kolców” jest już  
w księgarniach.
Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o Meksyku, ale 
nie mieliście kogo zapytać, 
znajdziecie w książce Sylwii 
Mróz. Ten erudycyjny  
i wnikliwy, a jednocześnie lekki 
i przystępny przewodnik po 
meksykańskiej duszy odpowiada 
na kluczowe pytanie: Dlaczego 
w Meksyku jest zupełnie inaczej 
niż w Europie? Autorka pokazuje 
Meksyk intelektualny  
i zwyczajny, wyrafinowany  
i codzienny, uniwersytecki  
i uliczny, ten, który je i pije, 
tańczy i tworzy, kłóci się 
i kocha. Ten, do którego 
chciałby podejść jak najbliżej 
każdy uważny turysta. „Pejzaż 
bez kolców” to jak dotąd 
najpełniejsze i najbardziej 
aktualne opracowanie dotyczące 
meksykańskiej kultury.  
W szczególny sposób wzbogaca 
je wyjątkowa wrażliwość  
i wnikliwe spojrzenie autorki. 

Książka
Meksyk

PEJZAŻ  
BEZ KOLCÓW

W Warszawie odbył się VII 
Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Lotniczych Fly Film Festival – jedyny 
w Europie przegląd filmów  
o tematyce lotniczej. Lotnisko 
Chopina jest partnerem tego 
wydarzenia. Do udziału w nim 
zapraszani są producenci  
i autorzy filmów z całego świata.  
W dotychczasowych edycjach 
festiwalu udział wzięło ponad 
450 filmów z 37 krajów świata. 
Są to przede wszystkim obrazy 
koncentrujące się na lotnictwie: 
cywilnym, militarnym, sportowym, 
a także produkcje dotyczące innych 
form lotnictwa: paralotniarstwa, 
astronautyki i modelarstwa. 
Prezentowane są też historyczne 
filmy o tematyce lotniczej.  
W tym roku w programie festiwalu 
znalazły się m.in. takie filmy, jak: 
fabularne „Star trek: W nieznane” 
(2016 ), „Kosmiczna jazda. Hau 
hau mamy problem” (2014) oraz 
dokumentalne  „AWACS – samolot, 
który widzi wszystko”, „Polacy w 
bazie NATO” (reż. Włodzimierz 
Kuligowski), „Kobiety w mundurach” 
(reż. Mikołaj Lizut i Maciej 
Wiśniewski), „Latający doktor” 
(reż. Artur Frączek). Nagrody 
festiwalu przyznawane są w trzech 
kategoriach: najlepszy film fabularny,  
najlepszy film dokumentalny, 
najlepszy film amatorski.  
Nagrodą główną festiwalu jest 
Grand Prix.  
W tym roku po raz pierwszy 
przegląd konkursowy odbył się też  
w dwóch innych miastach:  
w Krakowie oraz w Dęblinie  
w kinie Błękit.

Warszawa
Fly Film Festival

JEDYNY TAKI  
W EUROPIE
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Nasza korespondentka Jenny Southan wyjaśnia,  
dlaczego stolica Szwecji jest liderem w dziedzinie 
technologicznych innowacji i silnym europejskim 

zagłębiem start-upów.



W dłoni Patricka Mester-
tona znajduje się wszy-

ty mikroczip. Prezes zarządu Epicentre 
– pierwszego sztokholmskiego ośrodka in-
nowacji – jest jednym z 60 ochotników, któ-
rym w ubiegłym roku wszczepiono znacz-
niki systemu identyfikacji radiowej (RFID). 
Mają one rozmiar ziarenka ryżu i aplikuje 
się je pod skórę za pomocą strzykawki.

 – Nie ukrywam, bolało – mówi Mesterton.
Mikroczip spełnia funkcję bezdotyko-

wej karty płatniczej i przepustki do biura. 
Dzięki niemu członkowie Epicentre, ośrod-
ka co-workingowego o powierzchni 8 tysię-
cy mkw., mogą jednym machnięciem ręki 
płacić za przekąski w automatach, otwie-
rać drzwi zabezpieczone kodem i włączać 
współdzielone kserokopiarki. 

– Co kwartał organizujemy specjalne spo-
tkania, podczas których pozostali członko-
wie mogą poznać zalety tego systemu – tłu-
maczy Mesterton. 

Każdy z implantów produkowanych 
przez szwedzką grupę biohakerską BioNy-
fiken posiada unikatowy numer binarny, 

który można sparować z nieograniczoną 
liczbą czytników. Kiedy technologia ta się 
rozpowszechni, będziemy mogli za jej po-
mocą robić drobne sprawunki, wchodzić 
na siłownię (mikroczip zastąpi kartę wstę-
pu) lub wysyłać wirtualne wizytówki na 
smartfony naszych klientów. Nie będą nam 
już potrzebne karty kredytowe, klucze, 
przepustki, bilety ani numery PIN.

INSPIRUJĄCY EKOSYSTEM
Ośrodek Epicentre, który mieści się w biz-
nesowej części sztokholmskiego śródmie-
ścia, udostępnia biura i przestrzenie ro-
bocze zarówno start-upom, jak i wielkim 
międzynarodowym gigantom, takim jak 
Microsoft i IBM. Ponad 300 firm człon-
kowskich i 1500 członków indywidualnych 
bierze udział w organizowanych tu semina-
riach, hackathonach i cyfrowych safari, pod-
czas których demonstrowane są prototypy 
nowych technologii.

– W ciągu roku tutejsze firmy osiągają 
przeciętny wzrost rzędu 350 procent, jak 
choćby największa szwedzka telewizja  

internetowa Splay, której właścicielem jest 
jeden z tradycyjnych kanałów telewizyj-
nych. Początkowo pracowało w niej 14 osób, 
teraz jest ich ponad 70 – mówi Mesterton.

Epicentre jest częścią projektu architekto-
nicznego o nazwie Urban Escape (urbane-
scape.se), na który składa się pięć budynków 
zaprojektowanych przez firmę AMF Fa-
stigheter. W przyszłym roku powstanie tu 
ogromny ogród dachowy, kilka barów i re-
stauracji, a także dwa hotele lifestyle’owe, 
należące do grupy Nordic Choice: 343-po-
kojowy At Six oraz 200-pokojowy Hobo. Po-
zostałe budynki, w których powstanie prze-
strzeń biurowa, handlowa i konferencyjna, 
zostaną oddane do użytku do 2019 roku.

Pierwszą część nowej siedziby Epicentre 
otwarto w lecie na pobliskiej ulicy Master Sa-
muelsgatan, a już w grudniu swoje podwoje 
otworzy kolejny budynek o powierzchni 11 
tysięcy mkw. Wśród pierwszych najemców 
znajdzie się m.in. firma komputerowa Re-
solution Games, program mentorski Google 
for Entrepreneurs, a także aplikacja społecz-
nościowa FishBrain. 
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MATECZNIK START-UPÓW
W ubiegłym roku Sztokholm uplasował się 
na trzecim miejscu w rankingu European 
Digital City Index, który ocenia warunki 
rozwoju dla firm z branży cyfrowej w naj-
większych europejskich miastach. Przez 
krótki czas w stolicy Szwecji mieściło się 
także najwięcej na świecie (pomijając Do-
linę Krzemową) tzw. jednorożców, czyli 
start-upów wartych co najmniej miliard do-
larów. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwa-
gę fakt, że Sztokholm ma zaledwie milion 
mieszkańców. Torborj Bengtsson, dyrektor 
ds. rozwoju przedsiębiorczości w Sztok-
holmskim Regionie Biznesowym (Stoc-
kholm Business Region), przewiduje, że 
kolejnym tutejszym jednorożcem będzie 
firma True Software, która stworzyła mo-
bilną książkę telefoniczną z opcją blokady 
połączeń. Aplikacja ma już ponad 100 mi-
lionów użytkowników.

Sztokholm jest miastem myślącym przy-
szłościowo. Urzęduje tu pierwszy na świe-
cie feministyczny rząd, który pilnuje prze-
strzegania zasady równości płci na każdym 
szczeblu polityki. Jednym z jego prioryte-
tów są także prawa mniejszości seksual-
nych, a motto króla Karola XVI brzmi: „Dla 
Szwecji – z duchem czasu”. Hasło to czyn-
nie wciela w życie wojskowa orkiestra dęta, 
której podczas zmiany warty pod pałacem 
królewskim zdarza się grać przeboje tanecz-
ne zespołu Swedish House Mafia.

Czynnikiem wspierającym rozwój stolicy 
są liczne organizacje, takie jak na przykład 
inkubator non-profit Stockholm Innovation 
and Growth (stockholminnovation.com), 
który mieści się w parku technologicznym 
Kista Science City. Oprócz szkolenia ponad 
180 start-upów SIG wsparł ostatnio tak-
że budowę w dzielnicy Hagastaden nowej 
przestrzeni co-workingowej o nazwie H2.

Biura nowo powstających firm miesz-
czą się w centrum miasta, ale giganci, tacy 
jak Intel, Oracle, Sun Microsystems oraz 
Huawei upodobali sobie dzielnicę Kista. 
Znajduje się tu również siedziba szwedz-
kiego giganta branży telekomunikacyjnej, 
firmy Ericsson – jednej z matek telefonii 
komórkowej 3G. W 2018 roku Sztokholm 
będzie pierwszym z dwóch miast na świe-
cie (wraz z Tallinnem w Estonii), w których 
zostanie udostępniona najnowocześniejsza 
sieć 5G.

Strategia rady miejskiej stolicy, zaty-
tułowana „Vision 2040”, zakłada optymi-
stycznie, że za nieco ponad dwie dekady 
Sztokholm stanie się „najlepiej skomuni-
kowanym miastem świata”. Kilka miesięcy 
temu w tutejszym parku technologicznym 
uruchomiono platformę doświadczalną 
Urban ICT Arena, gdzie testom poddawa-
ne są nowatorskie projekty, takie jak rower 

Dzięki fenomenalnemu systemowi metra poruszanie się po stolicy Szwecji to prawdziwa przyjemność. 
Sieć sztokholmskich kolei podziemnych, która działa od 1950 roku, liczy sobie 100 kilometrów.
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„Not Boring 5G Bike”, będący przykładem 
kreatywnego podejścia do tzw. Internetu 
rzeczy.

PODZIEMNE INNOWACJE
Dzięki fenomenalnemu systemowi metra 
poruszanie się po stolicy Szwecji to prawdzi-
wa przyjemność. Sieć sztokholmskich kolei 
podziemnych, która działa od 1950 roku, li-
czy sobie 100 kilometrów, a tutejsze stylowo 
urządzone stacje zyskały miano najdłuższej 
galerii sztuki na świecie. Pod tym wzglę-
dem należy wyróżnić zwłaszcza stacje, takie 
jak T-Centralen, Kungsträdgården i Solna 
Centrum.

Dużą popularnością cieszy się także sys-
tem współdzielenia samochodów o nazwie 
Car2Go. Tuż za hipsterską enklawą So-
dermalm, gdzie warto wpaść na bułeczki 
cynamonowe i pyszną kawę, znajduje się 
pierwsza w mieście zrównoważona dzielni-
ca – Hammarby Sjostad. Przewodnik tury-
styczny Marco Giertz mówi mi, że próżno 
szukać tu śmieciarek, ponieważ wszystkie 

śmieci wysysane są z mieszkań za pomo-
cą specjalnego systemu rur, ścieki prze-
twarza się na biogaz, który jest paliwem 
lokalnych autobusów, a dzięki wmonto-
wanym panelom słonecznym domy zuży-
wają o połowę mniej energii elektrycznej 
niż w przypadku konwencjonalnych budyn-
ków. Natomiast w zimie pobliskie wzgórze, 
które powstało ze składowiska odpadów, 
przeobraża się w stok narciarski. Ale to nie 
koniec zielonych pomysłów. Do 2030 roku 
na brzegu jeziora Vartan ma powstać nowa 
dzielnica ekologiczna o nazwie The Royal 
Seaport, w której znajdzie się 12 tysięcy do-
mów oraz 35 tysięcy biur.

MYŚLENIE PRZYSZŁOŚCIOWE
Sztokholm już od ponad wieku wysoko ceni 
innowacyjne rozwiązania. Co roku od 115 
lat w stolicy Szwecji ogłaszane są Nagrody 
Nobla, a w nieodległej przyszłości nad za-
toką Nybroviken ma powstać nowoczesny 
budynek Centrum Noblowskiego. Prace 
budowlane nad projektem autorstwa Davida 

Chipperfielda i Christopha Felgera rozpocz-
ną się w przyszłym roku.

Według Bengtssona wizerunek inno-
wacyjnego miasta Sztokholm zawdzięcza 
także wielu innym elementom, takim jak 
bogata tradycja kształcenia przyszłych in-
żynierów, program dofinansowania zaku-
pu komputerów domowych w latach 90. 
oraz otwartość Szwecji na świat. Według 
Mestertona nie bez znaczenia jest także 
wysoki poziom nauczania w szwedzkich 
szkołach państwowych oraz to, że tutejsza 
młodzież ma na kim się wzorować. Tutejsi 
przedsiębiorcy, którym udało się odnieść 
sukces, są bardzo otwarci i dzielą się swo-
imi doświadczeniami z innymi. Na przy-
kład założyciel Skype’a Niklas Zennstrom 
cały czas angażuje się w pomoc nowym 
przedsiębiorcom. Wśród innych udanych 
przedsięwzięć rodem ze Szwecji warto 
wspomnieć także o serwisie muzycznym 
Spotify, firmie King, która wyprodukowała 
grę Candy Crush Saga, oraz studiu Mojang, 
które stworzyło grę Minecraft.

Sztokholm jest miastem myślącym przyszłościowo. Urzęduje tu pierwszy na świecie feministyczny rząd, 
który pilnuje przestrzegania zasady równości płci na każdym szczeblu polityki. W ubiegłym roku Sztokholm odnotował rekordową liczbę  

13 milionów noclegów hotelowych (wzrost o 1,2 miliona).

– W krajach nordyckich mieszka zaledwie 
3 procent populacji Europy, ale znajduje się 
tam aż 11 procent kapitału inwestycyjne-
go. Poza tym w latach 2009-2014 niemal 20 
procent inwestycji w tutejsze start-upy tech-
nologiczne pochodziło z zagranicy, czyli 
niemal dwa razy więcej niż w Niemczech, 
Szwajcarii i Austrii razem wziętych – mówi 
Bengtsson. 

W sumie w sektorze technologicznym 
pracuje 18 procent populacji Sztokhol-
mu, a co roku w mieście powstaje około 23 
tysięcy nowych firm.

W ostatnich latach niezwykle dynamicz-
nie rozwija się tu branża przetwarzania 
informacji w chmurze (tzw. cloud compu-
ting). W ubiegłym roku wygenerowała ona 
dla szwedzkiego PKB ponad 13 miliardów 
koron (ok. 5,7 miliarda złotych).

Jednym z najbardziej imponują-
cych i jednocześnie zadziwiających obiek-
tów w Sztokholmie jest centrum danych 
Bahnhof Pionen, mieszczące się w dawnym 
bunkrze przeciwatomowym w dzielnicy So-
dermalm. Posiada ono grube na pół metra 
stalowe drzwi i własny zapasowy genera-
tor, a na jego serwerach mieściły się m.in. 
dane serwisu Wikileaks.

– Szwecja zdecydowanie jest bezpiecz-
nym krajem do przechowywania danych  
i z roku na rok coraz więcej firm i organi-
zacji zaczyna zdawać sobie z tego sprawę 
– mówi Johan Sandell, koordynator w cen-
trum Bahnhof. 

Ten jedyny w swoim rodzaju podziemny 
kompleks posiada m.in. przeszkloną salę 
konferencyjną i ściany pokryte bujną roślin-
nością, a ciepło wytwarzane przez tutejsze 
serwery wykorzystuje się do ogrzewania po-
bliskich domów. W Sztokholmie ewolucja 
zawsze wiąże się z innowacją.

NOCLEGI
W ubiegłym roku Sztokholm odnotował re-
kordową liczbę 13 milionów noclegów hote-
lowych (wzrost o 1,2 miliona), a wśród luk-
susowych obiektów ogromną popularnością 
cieszyły się hotele Grand, Skeppsholmen, 
Berns i Ett Hem.

Ten ostatni, którego nazwa oznacza po 
prostu ‘w domu’, należy do klubu Small Lu-
xury Hotells of the World (slh.com) i mie-
ści się w odnowionej szwedzkiej posiadło-
ści w dzielnicy Ostermalm.

Warto wspomnieć także o otwar-
tym w ubiegłym roku 106-pokojowym 
obiekcie Hotel With Urban Deli, który znaj-
duje się głęboko pod ziemią. Jeszcze w tym 
roku swoje podwoje otworzy tu hotel Hay-
market, świeżo wyremontowany Scandic 
Continental oraz luksusowy hostel marki 
Generator.
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VIRGIN HOTEL CHICAGO
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Hotel CHICAGO
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Pierwszy na świecie ho-
tel marki Virgin został 
otwarty w styczniu 
ubiegłego roku w Chi-

cago. Kolejne obiekty sieci Vir-
gin Hotels, która reklamuje się 
jako marka lifestyle’owa, ofe-
rująca inteligentne rozwią-
zania i niewygórowane ceny, 
zostaną uruchomione w 2018 
roku w Palm Springs, a rok 
później w Nashville, Nowym 
Jorku i Dallas. Do 2025 roku 
sieć chce posiadać 20 hoteli, tak-
że w Europie.

WRAŻENIA
Virgin Chicago mieści 
się w 26-piętrowym budynku 
Old Dearborn Bank z lat 20. 
ubiegłego wieku i oferuje go-
ściom 250 wygodnych pokoi. 
Wystrojem wnętrz zajęła się fir-
ma Rockwell Group, która przy-
wróciła do życia wiele oryginal-
nych elementów obiektu, takich 
jak szerokie schody w lobby, mo-
siężne drzwi windy czy też wy-
konany z drewna dębowego bar 
cygarowy, gdzie obecnie mieści 
się stanowisko recepcji. W wy-
stroju nie brakuje również czer-
wieni, czyli barwy nieodłącznie 
utożsamianej z marką Vir-
gin. W przestrzeniach publicz-
nych znajdziemy m.in. jasno-
czerwone kanapy w kształcie 
ust, a w pokojach szkarłatne 
minibary marki Smeg. Personel 
jest profesjonalny i zawsze sko-
ry do pomocy.

POŁOŻENIE
Hotel znajduje się przy alei 
North Wabash Avenue w śród-
miejskiej dzielnicy Loop, zale-
dwie kilka minut drogi pieszo 
od brzegu rzeki Chicago Ri-
ver i Parku Millenium.

WYPOSAŻENIE POKOI
Hotel dysponuje 250 pokojami 
gościnnymi, w tym 38 apar-
tamentami z jedną sypialnią 

KONTAKT
203 North Wabash Avenue 
tel.: +1 312 940 4400 
www.virginhotels.com

CENA
267 dolarów za pokój typu 
Chamber King

oraz dwoma penthouse’ami. 
Najmniejsze z nich mają po-
wierzchnię 26 mkw., Grand 
Chambers 35 mkw., natomiast 
apartamenty – 47 mkw. Wszyst-
kie pokoje urządzono w bar-
dzo przemyślany sposób. Na 
przykład część sypialna jest 
oddzielona od garderoby za 
pomocą drewnianych prze-
suwnych drzwi. W garderobie, 
która jest połączona z kabiną 
prysznicową typu walk-in, znaj-
duje się m.in. toaletka, szafa 
na ubrania oraz kilka półek. 
Głównym elementem części 
sypialnej jest duże łóżko Virgin 
King z miękkim wezgłowiem, 
dzięki któremu możemy wy-
godnie pracować w pozycji sie-
dzącej. Na wyposażeniu pokoju 
znajduje się też biurko, głośnik 
marki Stellé, 42-calowy telewi-
zor LG, a także łatwo dostępne 
gniazdka elektryczne i porty 
USB. Do tego darmowy Inter-
net i rozmowy lokalne. Minibar 
jest dość drogi, za to nieodpłat-
nie możemy skorzystać z zesta-
wu do zaparzania kawy i herba-
ty. Jeśli chodzi o wystrój, to jest 
on nowoczesny i nieprzekombi-
nowany. 

BARY I RESTAURACJE
Pokryte czerwonym dywanem 
schody wiodą do salonu Com-
mons Club, który jest flagową 
koncepcją marki. Znajduje się 
tu przepastny bar, oferujący 
darmowe drinki i koktajle przy-
gotowywane w godzinach 19:00-
20:00, biblioteka Funny Library 
ze sporą kolekcją książek, duży-
mi stołami oraz grami planszo-
wymi, a także półprywatny salo-
nik Shag Room z groteskowymi 
zdjęciami na ścianach.

Warto zajrzeć do restaura-
cji Miss Ricky’s, która serwuje 
śniadania oraz potrawy kuchni 
amerykańskiej, jak również do 
lokalu Two Zero Three, któ-
ry w dzień pełni funkcję ka-
wiarni, a wieczorem winiarni. 
Na najwyższym piętrze znaj-
duje się bar Cerise z tarasem. 
Zazwyczaj urzęduje tu DJ, więc 
jeśli zależy nam na muzyce na 
żywo, to lepiej wybrać się do 
klubu Upstairs na 25. piętrze.
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Pokryte czerwonym dywanem schody wiodą do salonu Commons Club, 
który jest flagową koncepcją marki. Znajduje się tu przepastny bar, oferujący 

darmowe drinki i koktajle.

ZAPLECZE KONFERENCYJNE
Hotel posiada trzy sale, które 
mieszczą od 12 do 120 osób. Ist-
nieje możliwość wynajęcia loka-
li Cerise i Upstairs oraz klubu 
Commons Club, a Miss Ricky’s 
posiada prywatną salę jadalną.

ZAPLECZE REKREACYJNE
Na 25. piętrze znajduje się 
siłownia ze sprzętem firmy 
Technogym i zadaszonym ta-
rasem z leżakami i matami do 
jogi. W podziemiach mieści się 

niewielkie spa z pięcioma ga-
binetami zabiegowymi i łaźnią 
turecką.

OCENA
Imponujący debiut hotelowego 
ramienia firmy Virgin. Hotel 
Virgin Chicago jest nowocze-
sny i dobrze zaprojektowany. 
Dodatkowym atutem są przej-
rzyste ceny, a także bogaty wy-
bór barów i restauracji. Gorąco 
polecam.

Michelle Harbi

Warto zajrzeć do baru Cerise z tarasem, który znajduje się na najwyższym 
piętrze hotelu. Zazwyczaj urzęduje tu DJ.
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JUMEIRAH HIMALAYAS 
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Hotel SZANGHAJ
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Ten designerski hotel, 
nastawiony przede 
wszystkim na obsłu-
gę gości biznesowych, 

otworzył swoje podwoje jesienią 
2011 roku. Co ciekawe, według 
pierwotnych założeń miał on 
zostać uruchomiony pod marką 
Venu, która również należy do 
grupy Jumeirah. 

WRAŻENIA
Hotel jest częścią ogromnego 
kompleksu o nazwie Himalayas 
Centre, zaprojektowanego przez 
Aratę Isozakiego – architekta sta-
dionu olimpijskiego w Barcelo-
nie. Fasadę budynku zdobi cha-
rakterystyczna kratka, a główny 
dziedziniec, który ma przypo-
minać podmiejski las, jest nie-
zadaszony i posiada rzeźbione 

kolumny. Cały kompleks, który 
uruchomiono w tym samym 
roku co hotel, sprawia wraże-
nie opustoszałego, choć mieści 
się tu m.in. muzeum i gale-
ria, a od czasu mojej ostatniej 
wizyty w tym miejscu – dzielni-
ca wyraźnie się rozrosła.

Wejście główne hotelu zwra-
ca uwagę jasnoczerwonym kolo-
rem i instalacją z posągami ba-
wołów. Po przekroczeniu progu 
budynku można odnieść wra-
żenie, że wewnątrz panuje pół-
mrok, ale gdy oczy przyzwyczają 
się już do umiarkowanej ilości 
światła, zobaczymy ogromne 
kwadratowe atrium o wysokości 
16 metrów z krzesłami i stoli-
kami ustawionymi wokół pod-
wyższonej platformy, gdzie od-
bywają się pokazy tradycyjnych 

chińskich tańców. Na suficie 
natomiast wyświetlane są róż-
norodne kosmiczne obrazy: 
od gigantycznych księżyców 
po ogniste komety sunące po  
niebie. 

POŁOŻENIE 
Budynek hotelu sąsiaduje z cen-
trum wystawienniczym Shan-
ghai New International Expo 
Centre. Można stąd także łatwo 
dojechać do lotniska, a stacja 
ultraszybkiego pociągu Maglev 
mieści się o 45 minut jazdy me-
trem (liniami 2 i 7) lub 20 minut 
samochodem. 

POKOJE
Hotel oferuje 401 pokoi go-
ścinnych, w tym 62 apar-
tamentów i rezydencji. Do  

KONTAKT
108 Mei Hua Road
tel.: +86 21 3858 0888
www.jumeirah.com

CENA
Od 1000 złotych za pokój  
Deluxe za noc

najpopularniejszych kate-
gorii należą pokoje Delu-
xe i Grande Deluxe (jest ich 
odpowiednio 105 i 100), a także 
Premier i Grand Premier. Poko-
je urządzono w nowoczesnym 
stylu, w każdym znajdziemy 
meble z ciemnego drewna, 
drewnianą podłogę, a na ścia-
nach wiszą malowidła autor-
stwa chińskich artystów współ-
czesnych. Połączenie Wi-Fi jest 
szybkie i bezpłatne. Na wyposa-
żeniu każdego pokoju znajduje 
się także 42-calowy telewizor 
LCD, biurko, sejf na laptopa, 
minibar oraz zestaw do zaparza-
nia herbaty i ekspres do kawy 
marki Illy. Łazienki są na wpół 
otwarte, z osobną wanną, kabi-
ną prysznicową i zestawem ko-
smetyków sygnowanych przez 
firmę L’Occitane. Ostatnie pię-
tro oferuje znakomite widoki 
na dzielnicę Pudong, natomiast 
piętra 18., 19. i 20. są piętra-
mi klubowymi. Poziom wyżej  

znajduje się salonik executive, 
gdzie wieczorami można napić 
się dobrego drinka, a w ciągu 
dnia serwowane są napoje bez-
alkoholowe

RESTAURACJE I BARY
W lobby na parterze mieści 
się bar, a tuż obok restauracja 
Arte Café and Lounge, gdzie 
serwowane są śniadania, lun-
che i obiady w formie bufetu. 
Na wyższych piętrach hotelu 
znajdują się kolejne restauracje: 
Shang High, japońska J-Mix 
oraz Grill Room.

ZAPLECZE BANKIETOWO-
-KONFERENCYJNE
W hotelu są dwie sale balowe: 
Grand – mogąca pomieścić do 
800 osób, oraz The Himalayas 
– na 350 osób. Imprezy można 
także organizować w hotelo-
wym ogrodzie o powierzchni  
5 tysięcy mkw., który mieści się 
na szóstym piętrze.

REKREACJA
Jumeirah Himalayas Shanghai 
posiada dobrze wyposażoną 
siłownię i kryty basen, do któ-
rych wstęp mają także oso-
by z zewnątrz (po wykupieniu 
karty członkowskiej), więc pod-
czas mojej wizyty była to jedyna 
część hotelu, w której nie usta-
wał gwar.

OCENA
Co prawda hotel nie może po-
szczycić się idealną lokalizacją, 
ale jeśli głównym celem naszej 
wizyty w Szanghaju jest bizne-
sowa dzielnica Pudong, to jest 
to zdecydowanie jedna z najlep-
szych opcji noclegowych. Ide-
alne połączenie luksusu i stylu 
marki Jumeirah z atmosferą Da-
lekiego Wschodu. Dodatkowym 
plusem jest przyjazny personel, 
który w większości włada płyn-
nym angielskim i stara się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom gości.

Tom Otley

Jeśli głównym 
celem naszej wizyty 

w Szanghaju jest 
biznesowa dzielnica 

Pudong, to jest to jedna 
z najlepszych opcji 

noclegowych. Idealne 
połączenie luksusu  

i stylu marki Jumeirah 
z atmosferą Dalekiego 

Wschodu. 

 L i s t o p a d   2 0 1 6     |     19



Tried & Tested

LOEWS CHICAGO HOTEL

20    |    L i s t o p a d   2 0 1 6

Hotel CHICAGO
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Grupa Loews Ho-
tels and Resorts 
posiada 24 obiek-
ty w Stanach Zjed-

noczonych i Kanadzie. Loews 
Chicago, otwarty w marcu 
ubiegłego roku, jest drugim 
obiektem tej marki w mieście 
po hotelu znajdującym się przy 
lotnisku O’Hare.

WRAŻENIA
Loews Chicago to nowocze-
sny i przytulny hotel, stworzony 
przede wszystkim z myślą o oso-
bach podróżujących służbowo. 
Mieści się on na 13 pierwszych 
piętrach nowo wybudowane-
go wieżowca i posiada 400 po-
koi gościnnych. Na wyższych 
piętrach budynku znajdują się 
apartamenty mieszkalne. Po jed-
nej stronie przestronnego holu 
mieszczą się stanowiska recep-
cji, a po przeciwnej bar z dużą 
liczbą miejsc siedzących. Znaj-
dziemy tu także stoliki z gniazd-
kami elektrycznymi i portami 
USB, duże telewizory i stanowi-
ska wydruku kart pokładowych. 
Niektóre elementy wystroju 
nawiązują do barwnej historii 
miasta. Możemy tu zobaczyć 
np. grafikę przedstawiającą od-
rodzenie Chicago po wielkim 
pożarze z 1871 roku, metalowe 
panele przypominające szyny 
kolejowe, a w windach wiersz 
Carla Sandberga z 1914 zatytu-
łowany „Chicago”. Personel jest 
uprzejmy i bardzo pomocny.

POŁOŻENIE
Hotel znajduje się w centralnie 
usytuowanej dzielnicy Streete-
rville, jedną przecznicę od rze-
ki Chicago River i dwie od alei 
North Michigan Avenue. Do 
jeziora jest stąd zaledwie 15 mi-
nut drogi pieszo.

WYPOSAŻENIE POKOI
Wszystkie pokoje i apartamen-
ty są przestronne i wygodne.  

KONTAKT
Loews Chicago Hotel
455 North Park Drive, Chicago
tel.: +1 312 840 6600
www.loewshotels.com

CENA
Od 328 dolarów za pokój typu 
Premium King

Najmniejsze, typu Superior King 
mają 35 mkw. powierzchni, na-
tomiast największy apartament 
Navy Pier ma aż 153 mkw. W wy-
stroju dominują odcienie szaro-
ści i kości słoniowej, a z ogrom-
nych okien rozciąga się widok na 
miasto, rzekę lub jezioro Michi-
gan. Na wyposażeniu każdego 
pokoju znajduje się duże biurko, 
42-calowy telewizor Samsung, 
stacja dokująca iHome, ekspres 
do kawy, minibar, płaszcz ką-
pielowy, duży prysznic bezbro-
dzikowy (w apartamentach są 
także wanny) oraz woda butelko-
wana (uzupełniana co wieczór). 
Do tego oczywiście bezpłat-
ny Internet. Pokoje Premium 
King mają taki sam rozmiar jak 
Superior, ale z ich okien rozpo-
ściera się atrakcyjniejszy widok. 
Premium King, w którym noco-
wałem, znajdował się na 12. pię-
trze, a jego okna wychodziły na 
malownicze molo Navy Pier.

BARY I RESTAURACJE
Tuż za lobby mieści się argen-
tyńska restauracja Rural Society, 
którą prowadzi znany szef kuch-
ni Jose Garces. Panuje tu sielska 
atmosfera. Soczyste mięso i ryby 
przyrządzane są na grillu opa-
lanym drewnem i podawane na 
dużych talerzach. Warto spróbo-
wać menu degustacyjnego (od 
60 dolarów za osobę), do którego 
możemy zamówić wino z Ame-
ryki Południowej (od 35 dola-
rów). W weekendy podawane jest 
tu także śniadanie à la carte. Na 
trzecim piętrze mieści się naj-
większy taras na dachu w mie-
ście (800 mkw.) o nazwie Stre-
eterville Social. Jest on czynny 
przez całe lato do późnej jesieni, 
posiada osobną strefę barową 
oraz restauracyjną i cieszy się 
ogromną popularnością wśród 
mieszkańców Chicago. Na par-
terze hotelu znajdziemy również 
kawiarnię Starbucks.

ZAPLECZE  
KONFERENCYJNE
Hotel posiada 2700 mkw. po-
wierzchni funkcyjnej, w tym 
dwie sale balowe.

REKREACJA
Na terenie Loews Chicago znaj-
duje się spa z trzema gabineta-
mi zabiegowymi. Jest tu także 
siłownia oraz 23-metrowy ba-
sen. Zawsze jednak możemy 
po prostu założyć wygodne 
buty i ruszyć przed siebie szla-
kiem Lakefront Trail.

OCENA
Doskonały wybór dla osób po-
dróżujących służbowo. Prze-
stronne, dobrze wyposażone 
pokoje, bogaty wybór opcji ku-
linarnych i przyzwoite zaplecze 
konferencyjne. Dodatkowy plus 
za wygodną lokalizację i miły 
personel. Gorąco polecam.

Michelle Harbi

To nowoczesny i przytulny hotel, stworzony przede wszystkim z myślą  
o osobach podróżujących służbowo. 
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Hotel LONDYN
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The Franklin Hotel, któ-
ry mieści się w czterech 
kamienicach nieopo-
dal ogrodów Egerton 

Gardens w dzielnicy Knights-
bridge, po raz pierwszy otworzył 
swoje podwoje na początku lat 90. 
ubiegłego wieku.

Kilka lat temu obiekt za-
mknięto, a jego kolejny wła-
ściciel, włoska grupa hote-
lowa Starhotels uruchomiła 
go ponownie w sierpniu tego 
roku. W wyniku prac renowa-
cyjnych liczba pokoi zmniejszy-
ła się z ponad 50 do 35, a pro-
jektem wnętrz zajęła się firma 
Anouska Hempel, która ma na 
swoim koncie także wystrój ho-
teli Blakes oraz The Hempel.

WRAŻENIA
Wejście do hotelu jest bardzo 
dyskretne – do tego stopnia, że 
omal go nie ominąłem. Obiekt 
nie posiada typowej recepcji, 
ale na miejscu od razu powi-
tał mnie członek personelu  

i poprosił o zameldowanie się 
przy dużym stole.

Wystrój można określić mia-
nem „monochromatycznego”. 
Dominują tu różne odcienie 
szarości: od ciemnych marmu-
rowych podłóg przez jasnoszare 
obicia mebli po kremowoszare 
draperie i oprawy luster.

Obiekt przylega do cichych 
prywatnych ogrodów, dzięki 
czemu widok z okien tutejszej 
restauracji i niektórych pokoi go-
ścinnych jest nader sielski. Jako 
że hotel jest czynny dopiero od 
dwóch miesięcy, to nadal zma-
ga się z problemami. Podczas 
pobytu windy działały tylko spo-
radycznie, a w szatni dla pań do-
szło do wycieku wody, przez co 
nie była ona dostępna dla gości.

Wszystko to wynagradzała 
postawa niezwykle uprzejme-
go i pomocnego personelu, który 
robił, co mógł, by wynagrodzić 
gościom te drobne niedogodno-
ści. W dzień, w którym przyje-
chałem do hotelu, miał on pełne 

obłożenie, co można traktować 
jako dobry zwiastun na przy-
szłość.

POŁOŻENIE
Hotel mieści się przy Egerton 
Crescent – jednej z najdroższych 
ulic na świecie. W pobliżu znaj-
dują się muzea Wiktorii i Alber-
ta oraz Historii Naturalnej.

WYPOSAŻENIE POKOI
Ze względu na charakter bu-
dynku nie znajdziemy tu dwóch 
takich samych pokoi gościn-
nych. Mniejsze, typu Superior, 
mają powierzchnię 18-24 mkw., 
natomiast powierzchnia pokoi 
Deluxe wynosi 25 mkw.

Studio Hempel opracowa-
ło dwa typy wystroju: lustrza-
ny, w którym rama łóżka, szufla-
dy i inne płaskie powierzchnie 
pokryto lustrem, oraz żelazny, 
którego głównym elementem 
jest łóżko z baldachimem z ku-
tego metalu oraz ogromne lu-
stro w stylu secesyjnym. 

KONTAKT
The Franklin London
22-28 Egerton Gardens, Londyn 
SW3 2BD 
tel.: +44 (0) 207 584 5533
www.thefranklinlondon.com 
www.starhotels.com

CENA
Od 400 funtów za noc  
ze śniadaniem

Do tego drewniane podłogi, 
włoska pościel, darmowe Wi-
-Fi, sejf, klimatyzacja, zaciem-
niające okna zasłony, a także 
telewizor z wbudowanym od-
biornikiem Apple TV. W łazien-
kach większości pokoi Superior 
znajdziemy wannę i prysznic 
bezbrodzikowy oraz przybo-
ry toaletowe marki Penhali-
gon. W niektórych apartamen-
tach znajduje się duży pokój 
kąpielowy z wanną, pryszni-
cem z podwójną deszczowni-
cą i telewizorem wbudowa-
nym w ścianę.

BARY I RESTAURACJE
The Franklin Restaurant by Al-
fredo Russo serwuje wykwintne 
dania, skomponowane przez 
nagrodzonego gwiazdką Miche-
lina właściciela lokalu Dolce Stil 
Novo w Turynie.

Wystrój restauracji współ-
gra z monochromatyczną ko-
lorystyką reszty hotelu. Ponoć 
kilka dni wcześniej pojawiła 
się tu sama Anouska Hem-
pel i nie spodobało się jej zbyt 
mocne oświetlenie sali. Dlatego 
podczas mojej wizyty światło 
sufitowe było wyłączone i za-
stąpiono je świecami przy każ-
dym stoliku. Dzięki temu at-
mosfera w lokalu była bardziej 
kameralna, choć przeglądanie 
menu w takim półmroku nie 
należało do najłatwiejszych  
zadań.

Obecnie restauracja dostęp-
na jest jedynie dla gości hotelo-
wych, choć istnieje szansa, że 
jeszcze w tym roku będą mo-
gły z niej skorzystać także oso-
by z zewnątrz.

Obok restauracji mieści się 
bar szampańsko-koktajlowy, 

oferujący 7 gatunków perlistego 
trunku i 22 rodzaje dżinu.

ZAPLECZE KONFERENCYJNE
Pod koniec września swoje po-
dwoje otworzyła hotelowa bi-
blioteka, w której można organi-
zować przyjęcia dla 40 osób lub 
prywatne kolacje dla od 14 do 18 
gości.

REKREACJA
W podziemiach hotelu znajduje 
się siłownia z dostępem do na-
turalnego światła oraz spa z ga-
binetami zabiegowymi i ham-
mamem.

OCENA
Spokojna okolica, nienaganna 
obsługa, przepiękny wystrój po-
koi i przestrzeni publicznych. 
Naprawdę warto.

Mark Caswell
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Airbus 350-900 linii 
Cathay Pacific po-
siada 280 miejsc: 
214 w Klasie Eko-

nomicznej, 28 w Klasie Ekono-
micznej Premium i 38 w Klasie 
Biznes. Ta nowa maszyna hong-
końskiego przewoźnika wieści 
powrót linii Cathay na lotnisko 
Gatwick po ponad 20 latach prze-
rwy. Od września 2016 Cathay 
oferuje cztery połączenia w tygo-
dniu z Londynem.

PIERWSZE WRAŻENIA
Przybyłem na lotnisko Hong 
Kong International Airport o go-
dzinie 21:00 w oczekiwaniu na 
lot do Londynu (CX343), który 
według rozkładu miał wystarto-
wać o 00:55. Odprawiłem się kil-
ka godzin wcześniej w centralnej 
dzielnicy biznesowej miasta. Zo-
stawiłem tam bagaż, dzięki cze-
mu mogłem ominąć stanowisko 
odprawy. Po jej przejściu skiero-
wałem swoje kroki do saloniku 
lotniskowego.

SALONIK
W hongkońskim porcie znajduje 
się kilka saloników linii Cathay. 
Pasażerowie podróżujący w Kla-
sie Biznes mają dostęp do każde-
go z nich. Wejście dla pasażerów 
Klasy Pierwszej znajduje się 
wcześniej, między bramkami 
63 i 65, natomiast wejście dla 
Klasy Biznes mieści się kilkana-
ście metrów dalej. 

WEJŚCIE NA POKŁAD
Blisko 25 minut przed wylotem 
wszedłem na pokład bramką nu-
mer 30 i zająłem swoje miejsce. 
Planowy czas przelotu z Hong-
kongu do Londynu wynosi 12 
godzin i 30 minut.

Dla pasażerów lecących w Kla-
sie Biznes przygotowano osobną 
kolejkę do wejścia na pokład.
Po zajęciu miejsc pasażerowie 
otrzymali powitalnego drinka. 

FOTEL
Mój fotel (14D) znajdował 
się w środkowej sekcji kabiny, 

dwa rzędy za przednią kabiną 
pasażerską. Co ciekawe, w samo-
locie nie ma miejsc oznaczonych 
numerem 13.

Fotele znajdujące się w kabi-
nie Klasy Biznes airbusa 350 
są nowym produktem hong-
końskiego przewoźnika. Dla 
tej klasy przygotowano dwie 
kabiny: większą, przednią z 30 
miejscami w układzie 1-2-1 oraz 
mniejszą, tylną z 8 fotelami rów-
nież w konfiguracji 1-2-1.

Fotele w Klasie Ekonomicz-
nej Premium i Biznes zapro-
jektowało Studio F.A. Porsche. 
Każdy, kto choć raz podróżował 
Klasą Biznes na pokładzie sa-
molotu Cathay Pacific, będzie 
czuł się tu jak w domu. Fotele 
skierowane są przodem do kie-
runku lotu i nieco pod kątem, co  
zapewnia sporo prywatności, ale 
nie odcina pasażera całkowicie 
od reszty kabiny. Sama kabina 
wydaje się dość przestronna.

Każdy fotel ma specjalny pod-
nóżek, który umieszczono dość 

KONTAKT
www.cathaypacific.com

wysoko, przez co, mimo prze-
gród dzielących sąsiadujące ze 
sobą miejsca, mogłem „podzi-
wiać” stopy współpasażera.

Podczas poprzednich lotów 
samolotami tej linii nie byłem 
zadowolony ze składanego sto-
liczka przy fotelu. Tym razem 
trafiłem na nieco lepsze rozwią-
zanie – stoliczek był nieco za 
mały, ale za to solidny i stabilny. 

LOT
Czekając na start, przejrzałem 
ofertę systemu rozrywki pokła-
dowej. Jednak zanim samolot 
oderwał się od ziemi, ogarnęła 
mnie senność i postanowiłem 
odpocząć. Kiedy się obudziłem, 
minęło 90 minut od startu i ste-
wardesy rozdawały czekoladki 
po pierwszym posiłku. Mogłem 
więc znów zasnąć, ale ponie-
waż czekał mnie długi lot, spy-
tałem jedną ze stewardes, czy 
mógłbym jeszcze liczyć na po-
siłek. Nie było z tym problemu. 
Ogromny plus dla personelu za 
elastyczność i wyrozumiałość.

POSIŁKI I NAPOJE
Dania oferowane w Klasie Biznes 
przygotowywane są we współ-
pracy z hongkońską restauracją 
Mott 32 i trzeba przyznać, że są 
one bardzo smaczne. Na kolację 
zamówiłem świeżo przygoto-
wane pikantne dipy z paluszka-
mi grissini, kurczaka z fasolką 
szparagową, marchewką i ry-
żem jaśminowym oraz truskaw-
ki i borówki z syropem imbi-
rowym. Zaoferowano mi także 
wybór serów, a lista win była bar-
dzo długa. 

Pewnym utrudnieniem było 
korzystanie z pokładowej ła-
zienki. Czujnik zamknięcia 
drzwi nie działał prawidło-
wo i nad pomieszczeniem cały 
czas świeciło się zielone świa-
tło, oznaczające, że kabina jest 
wolna. Dlatego co chwilę ktoś 
próbował wejść do środka, a we-
wnątrz panował półmrok.

Z rozmów ze stewardesa-
mi dowiedziałem się o innych 
usterkach, takich jak psujący się 
ekspres do kawy. Obsługa była 
doskonała, biorąc pod uwagę to, 
że był to dla niej jeden z pierw-
szych lotów tą maszyną.

Warto wspomnieć, że a350-
900 to niezwykle cichy samolot, 
dlatego siedząc w 14. rzędzie 
mogłem przysłuchiwać się po-
gawędkom stewardes w kuchni. 
Do uszu może docierać także 
odgłos chrapania współpa-
sażerów i osób rozmawiają-
cych z obsługą kilka rzędów 
dalej. Jeśli komuś to przeszka-
dza, może skorzystać z zatyczek 
do uszu lub posłuchać muzy-
ki w słuchawkach.

Niektórym podczas snu może 
przeszkadzać także bardzo jasne 
światło emitowane przez ekrany 
systemu IFE. Na szczęście wszy-
scy pasażerowie w Klasie Biznes 
dostają przed lotem zestawy po-
dróżne, w których znajduje się 
m.in. opaska na oczy.

Muszę przyznać, że dobrze się 
wyspałem. Łóżko jest bardzo wy-
godne, a dodatkowa powierzch-
nia po bokach sprawia, że można 
swobodnie się na nim przekrę-
cać i spać w takiej pozycji, jaką 
najbardziej lubimy.

Obudziłem się ok. 4:00 czasu 
brytyjskiego, nieco ponad dwie 
godziny przed lądowaniem. 
Umyłem zęby i trochę popraco-
wałem, podłączając się do po-
kładowego Wi-Fi. Cena za taką 
usługę wynosi 19,95 dolara za 
cały lot lub 9,95 za godzinę.

Warto wspomnieć o systemie 
rozrywki pokładowej (Panaso-
nic) wraz z łącznością mobil-
ną, która działa bez zarzutu, 
choć podczas lotu możemy je-
dynie w ten sposób sprawdzać 
pocztę i przeglądać strony inter-
netowe. System posiada także 
trzy kanały telewizyjne.  

Półtorej godziny przed lądo-
waniem podano śniadanie. Po-
stanowiłem spróbować przeką-
sek, które były bardzo smaczne.

Wylądowaliśmy bez opóźnie-
nia o godzinie 6:20 i po dość 
długim kołowaniu do bramki 
opuściliśmy pokład o 6:35. Sta-
nowiska imigracyjne były pu-
ste, a nasze bagaże szybko poja-
wiły się na karuzeli.

Linie lotnicze Cathay Pacific 
nie posiadają na Gatwick wła-
snego saloniku w hali przylotów, 
ale jest nadzieja, że w przyszło-
ści takowy się pojawi. Z lotni-
skowej stacji Gatwick South 
Train Station udałem się pocią-
giem do centrum Londynu.

OCENA
Bardzo dobre połączenie. Ob-
sługa była wzorowa, fotel bar-
dzo wygodny, a sam Airbus 
A350 niesamowicie cichy, dzię-
ki czemu po locie czułem się 
odprężony i wypoczęty. 

Tom Otley
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PRZYSTANEK: 
HEATHROW

Nasi korespondenci Tom Otley i Marisa Cannon  
sprawdzili miejsca, w których można odpocząć i popracować 

na londyńskim lotnisku Heathrow.
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Przedstawiamy listę saloników, 
które mieszczą się w porcie 

Heathrow, zarówno w strefie przylotów, 
jak i odlotów terminali T2, T3, T4 i T5. Na 
brytyjskich lotniskach niemal każdy sa-
lonik znajdujący się w hali odlotów usytu-
owany jest w strefie operacyjnej, za kontrolą 
bezpieczeństwa, natomiast saloniki dla pa-
sażerów przylatujących mieszczą się zwy-
kle w strefie ogólnodostępnej. Podział ten 
nie jest jednak tak jednoznaczny, ponieważ 
pasażerowie tranzytowi mogą korzystać za-
równo z jednych, jak i drugich obiektów. 

Każdy salonik posiada inne zasady wstępu 
dla pasażerów (oraz ich gości), a także wła-
sną politykę cenową. Dostęp do wielu z nich 
zapewniają programy członkowskie, takie 
jak choćby Priority Pass, więc przed podróżą 
warto się dowiedzieć, z jakich saloników bę-
dziemy mogli skorzystać.

TERMINAL 2
● Aer Lingus Gold Circle
Salonik narodowego przewoźnika Irlandii, 
który mieści się na prawo od stanowisk 
kontroli bezpieczeństwa (górna hala), wy-
różnia biała dębowa boazeria i miękkie 
zielone dywany. Jego okna wychodzą na 
południowy pas startowy i zapewniają 
mnóstwo naturalnego światła. Niewielki 
bufet oferuje gościom m.in. zupy, kanapki  

i ciasteczka, a w porze śniadaniowej płatki 
kukurydziane. Po prawej stronie od wejścia 
znajduje się przestronna część wypoczyn-
kowa ze skórzanymi rozkładanymi fotela-
mi, czasopismami oraz stołami i krzesłami. 
Salonik posiada także prysznice oraz dwie 
małe salki konferencyjne, w tym jedną z wi-
dokiem na pas startowy. aerlingus.com  

● Air Canada Maple Leaf
W wystroju saloniku Maple Leaf, który 
znajduje się w Terminalu 2B, wykorzysta-
no kanadyjskie materiały, takie jak marmur 
Eramosa z Ontario, drewno klonowe z Qu-
ebecu oraz meble brzozowe z Calgary. Za-
krzywione ściany wiodą gości od recepcji 
przez strefę jadalną po lewej, centrum 
biznesowe i strefę pracy z komputerami na 
wprost oraz przestronną część wypoczyn-
kową z antresolą po prawej. Potrawy w tu-
tejszym bistro serwowane są w formie sto-
łu szwedzkiego. Można tu także napić się 
wybornego piwa Molson, a w dobrze zaopa-
trzonym barze zamówić np. lampkę marko-
wego szampana. Salonik posiada także trzy 
prysznice. aircanada.com

● Lufthansa Business i Senator
To największy salonik Lufthansy poza 
granicami Niemiec. Na powierzchni 1600 
mkw. znalazło się miejsce zarówno dla 

strefy Business, jak i Senator. Podłogi wy-
łożono parkietem, a okna saloniku wycho-
dzą na płytę postojową lotniska. Znajduje 
się tu także strefa biznesowa ze stołem 
konferencyjnym, świetnie zaopatrzony 
bufet oraz kącik z bogatym wyborem cza-
sopism. Jako że z saloniku korzystają rów-
nież pasażerowie innych linii członkow-
skich sojuszu Star Alliance, od czasu do 
czasu bywa tu tłoczono. lufthansa.com

● Plaza Premium Arrivals
Marka coraz silniej zaznacza swoją obec-
ność na Heathrow, już w przyszłym 
roku otworzy dwa nowe saloniki w hali 
przylotów Terminalu 3 oraz 4, a także je-
den w hali odlotów Terminalu 5. W salonik 
mieszczącym się w Terminalu 2 znajdzie-
my m.in. mały bufet z owocami i ciastka-
mi, a także bar z darmową kawą i herbatą 
oraz napojami alkoholowymi. Na tyłach 
pomieszczenia znajduje się wysoka ława, 
która idealnie nadaje się do pracy z lap-
topem. W oddzielnej części mieszczą się 
kabiny prysznicowe, gabinety masażu i po-
koje sypialne (odpłatne). W bufecie można 
zamówić angielskie śniadanie, a już wkrót-
ce dostępna będzie także popołudniowa 
herbata. Czynny w godzinach 5:00-22:00; 
25 funtów za godzinę. 
plaza-network.com
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 ● Plaza Premium Departures
Ten klimatyczny salonik, który mieści 
się w dolnej hali terminalu, nie posiada 
okien, przez co swoim wyglądem przypo-
mina nieco przytulne spa. Wewnątrz znaj-
dziemy m.in. kabiny prysznicowe, zaciszne 
boksy z wygodnymi fotelami, a także bar 
oferujący bogaty wybór potraw i napojów (w 
tym alkoholowych). Jednakże głównym atu-
tem tego miejsca są pokoje wypoczynkowe 
dla pasażerów tranzytowych, które można 
zarezerwować na maksymalnie 10 godzin. 
Wstęp na dwie godziny kosztuje 35 funtów.
plaza-network.com

● Singapore Airlines Silverkris
Mieści się na górnym poziomie Termina-
lu 2B wraz z salonikami linii United i Air 
Canada, posiada przytulny, domowy wy-
strój i składa się z części wypoczynkowej, ja-
dalnej z bufetem samoobsługowym i barem 
oraz roboczej, w której stoją tzw. produk-
tywne kapsuły. W głębi znajduje się łazien-
ka z przestronnymi kabinami prysznicowy-
mi. W części przeznaczonej dla pasażerów 
pierwszej klasy oprócz bufetu mieści się 
także restauracja serwująca dania z karty. 
singaporeair.com

● United Club
Pierwszy zagraniczny salonik lotniskowy li-
nii United bazuje na koncepcji, która zakła-
da, że obiekt tego typu powinien być przede 

wszystkim przestronny i luksusowy. Znaj-
dziemy tu m.in. ogromne okna z widokiem 
na płytę lotniska, a także dwa bufety z prze-
kąskami i napojami. Jest tu także nowocze-
śnie wyposażona sala telewizyjna i sporo 
miejsc siedzących. united.com

● United Global First Lounge
Naprzeciwko saloniku biznesowego United 
Club mieści się obiekt dla pasażerów pierw-
szej klasy sojuszu Star Alliance z oknami 
wychodzącymi na płytę lotniska i wystro-
jem, w którym dominują motywy lotnicze. 
Znajdziemy tu również zegar przypomi-
nający Big Bena, przytulną winiarnię oraz 
strefę ciszy z sofami i zasłonami umożli-
wiającymi odizolowanie się od pozostałych 
gości. Salonik oferuje także usługę praso-
wania oraz osiem boksów prysznicowych 
(dzielonych z United Club). united.com

● United Arrivals
Jest usytuowany za strefą odbioru bagażu,  
a w jego wystroju dominują jasne kolory (bia-
łe ściany, kremowe krzesła). Na szczęście dla 
równowagi zastosowano tu słabsze oświetle-
nie – z pewnością przypadnie ono do gustu 
pasażerom, którzy dopiero obudzili się po 
nocnym locie. Jednym z atutów tego miejsca 
są wygodne boksy prysznicowe z darmowy-
mi maszynkami do golenia i szczoteczkami 
do zębów. Nie zapomniano także o bogato 
zaopatrzonym bufecie. Salonik dostępny 

jest również dla pasażerów linii Air Canada  
i South African Airways. Czynny w godzi-
nach 5:00-14:00. united.com

TERMINAL 3
● American Airlines Flagship/Admirals
Pierwszy salonik marki Flagship, która nale-
ży do linii American Airlines, posiada strefę 
restauracyjną, w której możemy zamówić 
dania z karty, a także bufet z ciepłymi i zim-
nymi potrawami. Obiekt jest połączony 
osobnym korytarzem z salonikiem Admi-
rals, który posiada własną kuchnię i bufet 
oraz zaciszne miejsca do czytania i pra-
cy. W odświeżonym menu autorstwa firmy 
kateringowej Rhubarb znajdziemy koktajle, 
lekkie sałatki, naleśniki. Nie zabrakło także 
samoobsługowego stoiska z hamburgerami. 
Salonik posiada dziewięć pryszniców, salę 
telewizyjną oraz centrum biznesowe. aa.com

● American Airlines Arrivals
W sierpniu tego roku nieopodal stanowiska 
służby celnej w T3 linie American Airlines 
otwarły nowy salonik z 29 prysznicami. 
Dostępna jest tu także usługa prasowania,  
a w godzinach szczytu pasażerowie są po-
wiadamiani osobistym brzęczykiem, kiedy 
zwalnia się kabina prysznicowa. Znajdzie-
my tu także salę konferencyjną na 10 osób,  
a w bufecie – oprócz ciepłego brunchu 
– możemy zamówić dobre drinki. Dla 
łasuchów przygotowano również kącik  

Każdy salonik posiada inne zasady wstępu dla pasażerów (oraz ich gości), a także własną politykę cenową. 
Dostęp do wielu z nich zapewniają programy członkowskie, takie jak choćby Priority Pass.

 Na brytyjskich lotniskach niemal każdy salonik w hali odlotów usytuowany jest w strefie operacyjnej, 
natomiast saloniki dla pasażerów przylatujących mieszczą się zwykle w strefie ogólnodostępnej.
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z ciasteczkami i słodyczami. Czynny w go-
dzinach 5:00-15:30. aa.com

● British Airways Galleries
Główną wadą tego obiektu jest brak do-
stępu do naturalnego światła i niski sufit, 
przez co wydaje się nieco zatłoczony. Trzeba 
jednak uczciwie przyznać, że znajduje się 
tu sporo udogodnień, a także duży wybór 
potraw i napojów. Przestrzeń saloniku po-
dzielono na kilka osobnych części, więc 
dość łatwo można znaleźć tu dla siebie 
zaciszny kącik do pracy lub wypoczynku. 
Znajdziemy tu także niewielkie centrum 
biznesowe. Położenie: Strefa F. ba.com

● Cathay Pacific The Pier
Ten świeżo odnowiony salonik, zaprojek-
towany przez londyńskie studio architek-
toniczne Ilse Crawford, otworzył swoje 
podwoje we wrześniu tego roku. Znajdzie-
my w nim m.in. wygodne kabiny pryszni-
cowe, pomieszczenie relaksacyjne, a także 
kluskarnię i dobrze zaopatrzony bufet sa-
moobsługowy. cathaypacific.com

● Emirates
To jedyny salonik w Terminalu 3, z które-
go pasażerowie mogą bezpośrednio wsiąść 
na pokład samolotu. Po rozbudowie, któ-
ra miała miejsce w ubiegłym roku, obiekt 
ten może przyjąć do 400 gości, oferując 
im m.in. przestronną strefę jadalną, kabi-
ny prysznicowe, salę modlitewną oraz dwa 
bary. W menu znajdziemy dania kuchni 
zachodniej, azjatyckiej i bliskowschod-
niej, a także bogaty wybór serów i deserów.
emirates.com

● No1Lounge
To niezwykle stylowy i elegancki obiekt, 
choć można odnieść wrażenie, że nieco za 
słabo oświetlony. Mocnym punktem No1 są 
wygodne fotele oraz bar z bogatym wybo-
rem potraw i napojów, także alkoholowych. 
Nie zapomniano również o kabinach prysz-
nicowych, telewizorach oraz na bieżąco 
uzupełnianych czasopismach. Położenie: 
Strefa F, wstęp 36 funtów.
no1lounges.com

● Virgin Atlantic Revivals
Dostępny dla pasażerów Klasy Biznes li-
nii Virgin (Upper Class) i Delta (Delta 
One), mieści się nieopodal stanowiska 
kontroli celnej, na wyższym poziomie 
terminalu. Znajdziemy tu m.in. wygodne 
kabiny prysznicowe, spa marki Cowshed, 
centrum biznesowe, gazety i czasopisma, 
bar oraz delikatesy serwujące śniadania. 
Czynny w godzinach 5:00-13:30. 
virgin-atlantic.com
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● Virgin Atlantic Clubhouse
To zdecydowanie jeden z najlepszych salo-
ników lotniskowych na świecie. Na 2,5 tys. 
mkw. powierzchni znajduje się m.in. strefa 
gastronomiczna z bogatym wyborem opcji 
kulinarnych oraz bar, w którym możemy 
spróbować fantazyjnych drinków i wybornej 
whisky. Salonik posiada także stół bilardowy 
oraz spa oferujące darmowe masaże. Może-
my także skorzystać (odpłatnie) z salonu fry-
zjerskiego. virgin-atlantic.com

TERMINAL 4
● El Al King David Lounge
Salonik, którym zarządza grupa Plaza 
Premium Group, jest czynny od maja br. 
Na 340 mkw. powierzchni znajdują się 
m.in. osobne strefy dla pasażerów Klasy 
Biznes i Pierwszej, bezpłatny Internet Wi-
-Fi, stacje ładujące do urządzeń mobilnych 
oraz trzy bufety z koszernymi potrawami, 
dostarczanymi przez rodzinną restaurację 
Isola Bella. Salonik mieści się naprzeciwko 
bramki 2 i jest czynny na 3,5 godziny przed 
każdym lotem. elal.com

● Etihad Airways
Mieszczący się w pobliżu bramki 10 salo-
nik linii Etihad posiada własną restaura-
cję z menu à la carte, a także bufet i bar 
serwujący wyborne drinki. Znajduje się tu 
również spa marki Six Senses, w którym 
oferowane są różnorodne zabiegi. Pasa-
żerowie Klasy Pierwszej mogą bezpłatnie 
skorzystać z 15-minutowego masażu. Dla 
pasażerów luksusowego apartamentu Re-
sidence, znajdującego się na pokładzie air-
busa 380, przygotowano oddzielny mały 
salonik z jadalnią. etihad.com

● Gulf Air Falcon Gold
Salonik Falcon Gold o powierzchni 600 
mkw. to elegancka przestrzeń, wyróżniają-
ca się wygiętymi w łuk drzwiami, bujnymi 
roślinami i gustownymi zdobieniami. Stru-
dzonym podróżnym z pewnością spodoba 
się nastrojowe oświetlenie, wygodne fotele 
oraz kafejka serwująca kawę Illy. Znajdzie-
my tu także elegancki bar oraz bufet, dwa 
prywatne pomieszczenia rodzinne, kabiny 
prysznicowe, salę modlitewną, centrum 
biznesowe oraz zamykane szafki. Położe-
nie: między bramkami 6 i 7. egulfair.com

● Malaysia Airlines Golden Lounge
Mieszczący się tuż przy bramce 6 salo-
nik Golden podzielony jest na dwie czę-
ści, w tym jedną  przeznaczoną dla pasa-
żerów Klasy Pierwszej. Miejsce to wypada 
bardzo dobrze pod względem oferowanych 
opcji kulinarnych, ale dużym minusem 
jest brak łatwego dostępu do gniazdek  

Falcon Gold to elegancka przestrzeń, wyróżniająca się wygiętymi  
w łuk drzwiami, bujnymi roślinami i gustownymi zdobieniami.
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elektrycznych. Salonik jest jasny i posiada 
duże okna po obu stronach. 
malaysiaairlines.com

● Plaza Premium Departures
W obiekcie Plaza Premium, który mieści 
się w Terminalu 4, panuje swobodna at-
mosfera rodem z nowoczesnego europej-
skiego baru. Znajdziemy tu m.in. długie 
stoły z gniazdkami elektrycznymi, samo-
obsługowy bufet z wypiekami, wędlina-
mi i gorącymi potrawami, ekspres do kawy 
oraz napoje chłodzące. Na uwagę zasługują 
wygodne fotele, prywatne sześciokątne bok-
sy oraz dostęp do komputerów przy recepcji. 
Wstęp na dwie godziny kosztuje 35 funtów.
plaza-network.com

● Qatar Airways Premium Lounge
Wchodząc do saloniku, możemy odnieść 
wrażenie, że przekroczyliśmy próg pięcio-
gwiazdkowego hotelu. Wśród atutów tego 
miejsca są ogromne okna od sufitu do pod-
łogi oraz strefa gastronomiczna z dobrze 
zaopatrzonym bufetem i restauracją. Pasa-
żerowie mogą tu także skorzystać z wygod-
nych kabin prysznicowych i centrum bizne-
sowego. Położenie: naprzeciwko bramki 6.
qatarairways.com

● Skyteam
Kiedy w 2009 roku otwierano ten dwupozio-
mowy obiekt, który mieści się przy bram-
ce 10, był on pierwszym salonikiem typu 
Exclusive Lounge, należącym do sojuszu  

Skyteam. Wyższe piętro przeznaczone jest 
dla osób podróżujących służbowo i ma sta-
tus strefy ciszy. Jedną z atrakcji jest pionowy 
ogród zaprojektowany przez Patricka Blan-
ca. Znajdziemy tu także więcej gniazdek 
elektrycznych niż na parterze. Wielbiciele 
wellness mogą tu skorzystać ze spa marki  
Clarins. W strefie gastronomicznej dostęp-
ne są zarówno ciepłe, jak i zimne posiłki.
skyteam.com

TERMINAL 5
● Aspire, the Lounge and Spa at LHR T5
Propozycja godna polecenia pasażerom, któ-
rzy nie są członkami programu Oneworld. 
Jest to płatny salonik z kabinami pryszni-
cowymi (20 funtów za 30 minut) i spa (już 
wkrótce zabiegi będzie można rezerwo-
wać z wyprzedzeniem). Większość napojów 
jest wliczona w cenę, choć za niektóre alko-
hole trzeba dopłacić. Wstęp: 30 funtów za 
trzy godziny. executivelounges.com

● British Airways Galleries
Saloniki Galleries Club mieszczą się na 
północnym oraz południowym krańcu Ter-
minalu 5, a także w terminalu satelitarnym 
T5B. Obiekt w części północnej jest często 
dość zatłoczony, co wynika z faktu, że znaj-
duje się on tuż za stanowiskiem kontroli 
bezpieczeństwa. W dwóch pozostałych salo-
nikach znajdziemy spa marki Elemis. ba.com

● British Airways Galleries First
Ten salonik z tarasem zewnętrznym, który 

mieści się w południowej części Termina-
lu 5, posiada m.in. dwie strefy biznesowe 
oraz dobrze zaopatrzony bufet. Jeśli dopi-
sze nam szczęście, możemy trafić na porę 
dnia, kiedy panuje tu względny spokój, ale 
zwykle jest tu bardzo tłoczno. Podobnie ma 
się rzecz z wyborem posiłków, wina i cza-
sopism – niekiedy niczego nie brakuje, ale 
zdarza się, że oferta jest bardzo ograniczo-
na. ba.com

● British Airways Concorde Room
Oprócz możliwości skorzystania ze spa 
marki Elemis (pasażerowie Klasy Pierw-
szej mogą zarezerwować wizytę z wyprze-
dzeniem) goście saloniku Concorde Room 
mogą zjeść posiłek w tutejszej restauracji 
serwującej dania à la carte i cieszyć się dużo 
spokojniejszą atmosferą niż w salonikach 
Galleries. Dla bardziej wymagających osób 
przygotowano również prywatne kabi-
ny z łóżkami i łazienkami. ba.com

● Club Millesime at Sofitel London Heathrow
Mieszczący się tuż przy hali przylotów Ter-
minalu 5 hotel Sofitel posiada także własny 
salonik lotniskowy, który znajduje się na 
parterze. Członkowie programu Priority 
Pass mogą tu zaprosić do czterech gości na 
maksymalnie pięć godzin. Dostępne są tu 
kabiny prysznicowe i odpłatne spa oraz bu-
fet, posiłki à la carte i darmowe Wi-Fi. Czyn-
ny w godzinach 6:30-22:00. Odpłatność: 40 
funtów dla osób niebędących członkiem 
programu Priority Pass. sofitel.com

 W obiekcie Plaza Premium panuje swobodna atmosfera rodem z nowoczesnego europejskiego baru.  
Na uwagę zasługują wygodne fotele, prywatne sześciokątne boksy i dostęp do komputerów przy recepcji.

Singapore Airlines Silverkris mieści się na górnym poziomie Terminalu 2B, posiada przytulny, domowy 
wystrój i składa się z części wypoczynkowej, jadalnej z bufetem samoobsługowym i barem oraz roboczej.



LUFTHANSA NA ZIMOWE 
WAKACJE
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Linie Lufthansa Group – 
Austrian Airlines, Brus-
sels Airlines, Eurowings, 
Lufthansa oraz SWISS 

International Air Lines – będą 
tej zimy jeszcze bardziej atrak-
cyjnym wyborem dla podróżu-
jących zarówno biznesowo, jak  
i w celach turystycznych. 

Zaoferują klientom 19  838 
połączeń tygodniowo na całym 
świecie: 255 destynacji w 101 
krajach będzie dostępnych po-
przez porty przesiadkowe we 
Frankfurcie, w Monachium, 
Zurychu, Wiedniu i Brukseli, 
ale również dzięki wielu połą-
czeniom bezpośrednim. Zimo-
wy rozkład rejsów będzie obo-
wiązywać od 30 października 
2016 do 25 marca 2017 roku.

LUFTHANSA
Zaoferuje 194 połączenia i oko-
ło 9  668 rejsów tygodniowo. 
Dobre wieści czekają podróżu-
jących do RPA – Lufthansa po-
nownie dodaje rejs z Frankfurtu 

do Kapsztadu do zimowego roz-
kładu. Od 2 grudnia 2016 ma-
szyny będą startować z Frank-
furtu w każdą środę, każdy 
piątek oraz każdą niedzielę. To 
całoroczne połączenie posze-
rza portfolio Lufthansa Gro-
up i uzupełnia sezonową usługę 
oferowaną poprzednio z Mo-
nachium i Zurychu we współ-
pracy z Edelweiss. W zimie 
pasażerowie polecą również 
do San Jose w Dolinie Krze-
mowej, a także na Mauritius, 
do Malé i Cancún. Lufthansa 
zwiększyła też liczbę rejsów 
do Nairobi, Dallas i Puny w In-
diach. Funchal (Madera) uzu-
pełni europejską siatkę jednym 
połączeniem w tygodniu. 

Lista nowych połączeń w Eu-
ropie obejmuje także Tromsø 
(Norwegia) i Ivalo (Finlan-
dia) z  jednym połączeniem ty-
godniowo. Dzięki tym dwóm 
nowym rejsom, a także obec-
nym połączeniem z Mona-
chium do Kittili (Finlandia) 

Lufthansa zaoferuje rejsy do 
trzech atrakcyjnych miejscowo-
ści na dalekiej północy Europy. 
Linia zwiększa również liczbę 
połączeń na trasie z Wrocła-
wia do Frankfurtu nad Me-
nem. Od zimowego rozkładu 
pojawi się sześć dodatkowych 
rejsów w tygodniu. Nowe rej-
sy będą realizowane w każ-
dy dzień z wyjątkiem soboty. 
Łącznie w zimowym rozkładzie 
pasażerowie wrocławskiego lot-
niska będą mieli do dyspozycji 
trzy połączenia dziennie do 
Frankfurtu od poniedziałku do 
piątku oraz w niedzielę, a w so-
botę – dwa.

W nowym rozkładzie pojawi 
się całoroczne połączenie z Mo-
nachium do Marrakeszu – dwa 
razy w tygodniu. Nowością są 
rejsy do Denver i Teheranu, a po-
łączenia do Los Angeles, Mia-
mi i Tel Awiwu zyskają dodat-
kowe rejsy. Debreczyn (Węgry), 
Odessa (Ukraina) i Porto (Por-
tugalia) pozostaną w rozkładzie. 

Pasażerowie po raz pierwszy po-
lecą z Monachium do Rzeszowa 
zimą. 

AUSTRIAN AIRLINES
Linie zaoferują swoim pasa-
żerom bogaty wybór spośród 
130 miast w 56 krajach. Au-
striacki przewoźnik skupia 
się tej zimy na destynacjach 
turystycznych. Od 25 paź-
dziernika boeing 767 poleci 
do Hawany raz w tygodniu. 
Ponadto do dwóch razy w ty-
godniu bezpośrednie rejsy wy-
startują z Wiednia na Maledi-
wy i Mauritius. Linia zaoferuje 
dwa połączenia tygodniowo do 
Marrakeszu i jedno do Colom-
bo na Sri Lance. 

BRUSSELS AIRLINES
Począwszy od 6 marca 2017 bel-
gijska linia poleci z Brukseli do 
Mumbaju pięć razy w tygodniu. 
Nowy rejs do Toronto wprowa-
dzony w ostatnim rozkładzie 
będzie w zimie nadal wykony-
wany.

Jest też dobra informacja 
dla osób podróżujących do 
Afryki. Zostanie zwiększona 
liczba miejsc na popularnych 
zimowych trasach do Bandżulu 
(Gambia) oraz Dakaru (Sene-
gal). Częściej będą obsługiwa-
ne również trasy do Entebee 
(Uganda) oraz Kigali (Rwanda), 
co zdecydowanie ułatwi podró-
żowanie do Afryki Wschodniej. 

W porównaniu z poprzednią 
zimą Brussels Airlines znacz-
nie poszerzyły swój rozkład, 

dodając trasy z Brukseli do Por-
to, Neapolu, Belfastu, Norym-
bergi oraz Nantes. Przewoźnik 
zwiększa też liczbę cotygodnio-
wych rejsów do Lizbony, Mala-
gi, na Teneryfę, do Edynburga 
oraz Billund (Dania). 

EUROWINGS
Po raz pierwszy flota Euro-
wings będzie latała z najnow-
szej bazy w Salzburgu sześć 
razy w tygodniu do Zurychu, 
trzy razy w tygodniu do Gene-
wy, cztery razy w tygodniu do 
Brukseli, pięć razy w tygodniu 
do Paryża oraz trzy razy w ty-
godniu do Hamburga. Dodat-
kowo pojawi się siedem rej-
sów w tygodniu do Kolonii. 

Tej zimy wiele nowych i atrak-
cyjnych tras będzie obsługiwa-
nych również z Wiednia. Pasa-
żerowie Eurowings będą mogli 
podróżować dwa razy w tygo-
dniu do Malagi, na Fuerteven-
turę oraz do Las Palmas lub 
raz w tygodniu do Jerez de la 
Frontera (Hiszpania). Rzym 
oraz Piza wzbogacą siatkę połą-
czeń do Włoch. Egipskie słońce 
czeka na pasażerów podróżują-
cych z Wiednia do Marsa Alam 
(Egipt) dzięki jednemu rejso-
wi w tygodniu. Z taką samą 
częstotliwością odbędą się po-
łączenia do Faro (Portugalia). 

W trakcie sezonu zimowego 
siatka międzykontynentalna 
zostanie poszerzona o tra-
sę z  Kolonii do Hawany ob-
sługiwaną raz w tygodniu. Zo-
stanie również uruchomiona 

trasa w obie strony z Kolonii 
do Miami. Z Kolonii pasażero-
wie częściej polecą do Varadero 
(Kuba), na Phuket (Tajlandia) 
oraz na Mauritius. Kierunki 
takie jak Lanzarote, Fuerteven-
tura i Lizbona zostaną dodane 
do listy obsługiwanych połą-
czeń z Düsseldorfu. 

SWISS
W nadchodzącym zimowym 
rozkładzie połączeń nowa flota 
międzykontynentalna SWISS 
(boeing 777-300er ) zostanie 
po raz pierwszy skierowana na 
trasy do Miami i San Francisco. 
Począwszy od 3 marca 2017 
roku nowym sztandarowym 
połączeniem będzie codzienny 
rejs do Singapuru. Aktualnie 
ta trasa jest obsługiwana trzy 
razy w tygodniu przez boeinga 
777-300er. Zimą SWISS zwięk-
szy również częstotliwość po-
łączeń do Hamburga, Berlina, 
Krakowa i Belgradu. Między 
4 a 25 lutego SWISS będzie 
oferował także wiele nowych 
połączeń pomiędzy Zurychem, 
Sion (Szwajcaria) oraz Londy-
nem. Tej zimy SWISS wpro-
wadzi również większą flotę na 
trasy do Barcelony, Madrytu, 
Walencji, Portugalii oraz Rzy-
mu i Florencji. 

W nowym zimowym rozkła-
dzie rejsów 2016/2017 SWISS 
oferuje 100 połączeń do 44 kra-
jów. 

SWISS zaoferuje też więcej 
połączeń do Hiszpanii ze swo-
im partnerem Edelweiss.

Linie Lufthansa Group 
będą tej zimy 

jeszcze bardziej 
atrakcyjnym wyborem 

dla podróżujących 
zarówno biznesowo, 

jak i w celach 
turystycznych. 
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MERCURE KRAKÓW  
STARE MIASTO  

W MAGICZNYM MIEŚCIE
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Każdego roku Kraków 
odwiedza blisko 10 mi-
lionów turystów z całe-
go świata. Ołtarz Wita 

Stwosza, Wawel, Sukiennice, 
przejazd dorożką – to punkty 
obowiązkowe dla każdego przy-
jeżdżającego do miasta po raz 
pierwszy.  Teraz turysta czy gość 
biznesowy może nie rozstawać 
się z historią i klimatem miasta 
nawet w hotelu – taką możli-
wość daje Mercure Kraków Stare  
Miasto.

WPŁYWOWE KOBIETY 
RENESANSOWEGO 
KRAKOWA I WAWEL
W lobby hotelowym z portre-
tów spoglądają na gości Bar-
bara Radziwiłłówna i Elżbieta 
Habsburżanka. Portret królowej 
Barbary to obraz multimedialny 
– „ożywiona” władczyni cztery 
razy w ciągu godziny opuszcza 
jego ramy i udaje się na spa-
cer po najpiękniejszych zakąt-
kach Krakowa, żeby na koniec 
wrócić do hotelu i zająć swoje 
miejsce w obrazie. Prawdziwą 
atrakcją dla każdego, dorosłe-
go i dziecka, jest możliwość zro-
bienia selfie z królową w ośmiu 
ujęciach, które jednocześnie są 
kartką z pozdrowieniami z Kra-
kowa. Patrząc z kolei na tzw. 
brand wall marki Mercure, go-
ście wracają myślami na Wawel, 
gdzie podziwiali słynne Głowy 
Wawelskie w Sali Poselskiej. Tu-
taj patrzą na nich wierne kopie 
wykonane na drukarce 3D. Wa-
welskie reminiscencje również 
widać w recepcji, której bogato 
rzeźbiona lada nawiązuje do 
mebli na zamku. Podobnie jest 
ze stołem w lobby, gdzie za-
montowano do dyspozycji gości 
stacjonarne komputery z dostę-
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pem do WiFi. Krzesła tutaj rów-
nież bezpośrednio nawiązują 
do renesansowych siedzisk. Na 
podłodze leżą dywany będące 
odniesieniem do słynnych arra-
sów. W lobby każdy gość znaj-
dzie dla siebie wygodne miejsce 
do siedzenia – można wybierać 
między designerskimi fotelami-
-tronami a mniejszymi, obitymi 
królewskim aksamitem czy wy-
godnymi kanapami.

WYKWINTNIE Z LOKALNYM 
AKCENTEM W WINESTONE
W tym hotelu również restaura-
cja Winestone, poza charaktery-
stycznymi dla niej elementami, 
jak szklana ściana w kolorze fuk-
sji nad barem czy wysokie sto-
ły z krzesłami, ma kilka szcze-
gólnych wyznaczników. Nad 
barem wiszą miedziane garn-
ki, a na wygodnych kanapach 
leżą poduszki we wzory nawią-

zujące do elementów gotyckiej 
architektury. Uwagę przyciąga 
duży, rustykalny stół, z blatem 
wykonanym ze starego wiązu. 
Menu, zgodnie z motto marki 
Mercure i Winestone – w harmo-
nii z ludźmi i miejscami, nawią-
zuje do kuchni regionalnej. 

W ofercie znajdziemy m.in. 
kwaśnicę z kiełbasą lisiecką i ma-
czankę krakowską, która znana 
jest od XVI wieku jako uliczne 
danie studenckiego Krakowa. 

W TOWARZYSTWIE
 JAGIELLONÓW
W hotelu znajduje się 198 pokoi, 
w tym  pokoje typu Twin, Stan-
dard, Privilege, 3 pokoje dostoso-
wane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych oraz 4 apar-tamenty 
Junior Suite i jeden Executive 
Suite. Jedna ze ścian w każdym 
pokoju jest pokryta tapetą z wi-
zerunkiem królowej Bony i Zyg-

munta Starego – to wielkofor-
matowy wydruk XVI-wiecznej 
litografii. Z niektórych pokoi oraz 
strefy fitness goście mają widok 
na zaskakujący mural. Arty-
ści w żartobliwy sposób nawiązali 
do inspiracji historycznych w ho-
telu i do Krakowa – z jednego okna 
wychyla się smok.

W lobby części konferencyj-
nej spoglądają władcy z „Pocz-
tu królów Polski” Wojciecha 
Fangora w interpretacji Sławo-
mira Witkowskiego. Hotel dys-
ponuje 5 salami o łącznej po-
wierzchni 300m2 oraz tzw.
boardroomem. W ofercie  jest 
również Business Centre wy-
posażone w nowoczesny sprzęt. 
Urządzenia działają w systemie 
iOS i Android. We wszystkich 
salach znajdują się specjalne pa-
nele dotykowe do zarządzania tą 
przestrzenią. W całym obiekcie 
dostępne jest Wi-Fi.

W lobby każdy  
gość znajdzie dla siebie 

wygodne miejsce 
do siedzenia 

– można wybierać 
między designerskimi 

fotelami-tronami 
a mniejszymi, obitymi 
królewskim aksamitem 

czy wygodnymi 
kanapami.

W lobby hotelowym z portretów spoglądają na gości Barbara Radziwiłłówna  
i Elżbieta Habsburżanka.
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NOWE SALE SPOTKAŃ  
W HOTELU  

WESTIN WARSAW
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Hotel Westin War-
saw przeszedł 
gruntowną reno-
wację przestrzeni 

konferencyjno-bankietowej. 
Nowe wnętrza zaprojektowane 
zostały tak, aby każde spotka-
nie organizowane w ścisłym 
centrum Warszawy odbywało 
się w atmosferze harmonii, 
spokoju. 

Wszystko, począwszy od 
wystroju, udogodnień tech-
nicznych, po dyskretny ser-
wis i bogatą w produkty superfoods 
ofertę kulinarną – opracowano  

z myślą o potrzebach organiza-
torów spotkań i przyjęć.

INSPIRACJĄ BYŁA NATURA
Londyńskie studio projektant-
ki wnętrz Anity Rosato, z któ-
rą hotel współpracuje od lat, 
stworzyło niebanalne miejsce 
spotkań, którego elementy wy-
stroju w bezpośredni sposób 
odwołują się do natury, obfitu-
ją w organiczne detale, ale też 
odzwierciedlają współczesne 
trendy architektury wnętrz. 

Kolory tapet, tkanin na pane-
lach ściennych oraz krzeseł są 

utrzymane w spokojnej, bardzo 
naturalnej i stonowanej kolory-
styce. Wyprodukowane na spe-
cjalne zamówienie projektantki 
wykładziny są bardzo oryginal-
ne, przeplatają się w nich zarów-
no szare tonacje, jak i miedziane 
akcenty. Panele z naturalnego, 
jasnego korka, nieregularne lu-
stra w kształcie skał i kamieni, 
idealnie okrągłe, osadzone w su-
fitach lampy – wszystkie nie-
konwencjonalne akcesoria, któ-
re zostały wykorzystane przez 
designerów, dodatkowo pod-
kreślają pierwotny zamysł tej 
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renowacji: czerpania inspira-
cji z harmonii i ładu rządzące-
go naturą. Wrażenie potęguje 
widok z okien. Rozpościera się 
on na liczne drzewa, co daje po-
czucie przebywania w zielonej 
enklawie ukrytej w sercu tętnią-
cego życiem centrum miasta.

SPOTKANIA SKROJONE
NA MIARĘ 
Biznesowe spotkania, prywat-
ne przyjęcia, uroczyste gale 
czy kameralne kolacje prowa-
dzone są przez meeting plan-
nerów, którzy dbają o każdy 
szczegół, aby wydarzenie od-
powiadało potrzebom gości. 
Sale konferencyjne zostały wy-
posażone w nowoczesny sprzęt 
audio-wideo, mają  połącze-
nie z Wi-Fi, projektory i ekrany. 
Od momentu wejścia do hote-
lu goście są prowadzeni przez 
elektroniczne ekrany oraz ze-
spół hotelu. 

Do dyspozycji gości 
przygotowano 10 sal spo-
tkań o powierzchniach od 
27 do 455 mkw. Przestrzenie 
konferencyjne w Westinie do-
skonale nadają się zarówno 
do kameralnych spotkań biz-
nesowych, jak i dużych konfe-
rencji nawet do 500 osób. Sala 
balowa ma 5,5 metra wysoko-
ści, można w niej zaplanować 
imponującą galę wieczorną, 
sympozjum, a także przyjęcie 
weselne. 

W TROSCE 
O SAMOPOCZUCIE 
Szef kuchni Janusz Korzyński 
przygotował nową, zaskakującą 
ofertę kulinarną. Goście mogą 
wybierać spośród gotowych, 
starannie skomponowanych 
pakietów, a także otrzymać 
menu przygotowane na życze-
nie, z uwzględnieniem indywi-
dualnych preferencji. 

Fani zdrowego stylu życia 
ucieszą się, że oferta bazują-
ca na składnikach superfo-
ods, z których słynie Westin 
– została poszerzona. Przerwy 
kawowe superfoods to zdrowe 
składniki i zbilansowany skład. 
Mają wypełniać ciało i umysł 
energią, regenerować i dawać 

przyjemność – są nie tylko 
bogate w składniki odżywcze, 
lecz także smaczne.

SPOTKAJMY 
SIĘ W WESTINIE
The Westin Warsaw jest dosko-
nale usytuowany w bizneso-
wym centrum Warszawy, kilka 
kroków od Pałacu Kultury i Na-
uki, centrum Złote Tarasy oraz 
ronda ONZ, gdzie znajduje się 
stacja metra M2. Nowoczesna 
architektura, nietuzinkowe 

wnętrza i troskliwa obsługa 
sprawią, że w hotelu Westin 
poczujesz się komfortowo.

Uprzywilejowanie logistycz-
ne, na które składa się tak-
że sąsiedztwo znajdujących 
się w sercu miasta biurowców, 
bliskość dworca centralnego, 
bardzo dobre połączenie z lot-
niskiem, a także zaplecze nocle-
gowe w postaci 361 pokoi często 
przesądzają o wyborze centrum 
konferencyjnego w Westinie 
przez organizatorów spotkań.

Biznesowe spotkania, prywatne przyjęcia, uroczyste gale  
czy kameralne kolacje prowadzone są przez meeting plannerów, którzy dbają 

o każdy szczegół, aby wydarzenie odpowiadało potrzebom gości.
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RELAKS  
NA RZECE

Wielkie rzeki Azji stały się hitem ostatniej dekady i końca tego 
boomu nadal nie widać. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku luksusowych rejsów, które cieszą się tu niemal tak 
dużą popularnością jak te w Europie. Chris Pritchard relacjonuje 

swoją podróż po kilku najpiękniejszych rzekach Azji.
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Co prawda na pozostałych 
kontynentach również znaj-

dziemy bogatą ofertę ciekawych rejsów 
śródlądowych, ale w ostatnim dziesięcio-
leciu Azja stała się pod tym względem 
najpoważniejszym rywalem dla Starego 
Kontynentu, zwłaszcza w segmencie rejsów 
ekskluzywnych.

Na przykład Birma, która do niedawna 
uważana była za turystyczny zaścianek, 
obecnie szczyci się flotyllą 18 statków wy-
cieczkowych, które regularnie kursują po 
rzece Ayeyarwady (znanej także jako Irra-
waddy), choć jeszcze 15 lat temu nie było 
tu ani jednego. Jeszcze więcej wycieczkow-
ców przemierza Mekong (niemal wszyst-
kie w Kambodży i Wietnamie), a największy 
ruch panuje na chińskiej Jangcy.

Choć niektórzy podróżni wykupują rejsy 
bezpośrednio u armatorów, to większość ko-
rzysta z usług biur podróży, które nierzadko 
określają się mianem „specjalistów ds. rej-
sów” i posiadają stosowne umowy z właści-
cielami statków. 

Przed wyruszeniem w rejs warto przej-
rzeć oferty internetowe i broszury, ponieważ 
ceny tej samej wycieczki mogą się zasadni-
czo różnić. W wielu przypadkach – choć nie 
zawsze – lepsze stawki  zaoferują nam ar-
matorzy niż agencje, które żyją z prowizji.

Luksusowe rzeczne wycieczkowce to 
statki o niewielkim zanurzeniu, ponieważ 
wody, po których pływają, są zazwyczaj 

spokojne. Zabierają na pokład 40-80 pa-
sażerów i posiadają duże kabiny urządzo-
ne na wzór pokoi w hotelach butikowych. 
Znajdziemy w nich telewizję satelitarną, 
Wi-Fi, a nawet balkony. Poniżej kilka naj-
ciekawszych propozycji.

TAJLANDIA
Osoby odwiedzające Bangkok, ale nie dys-
ponujące dużą ilością czasu mają do wy-
boru kilka krótkich, acz niezapomnianych 
rejsów.

Chao Phraya, główna arteria wod-
na, z której korzystają statki towarowe, 
promy i barki, przecina miasto, ocierając 
się o dzielnice drapaczy chmur i zabytko-
we budynki Bangkoku (w tym słynny hotel 
Mandarin Oriental). W planie większo-
ści rejsów znajduje się sporo miejsc ściśle 
związanych z buddyzmem, który jest naro-
dową religią Tajlandii. Wśród mijanych po 
drodze atrakcji zobaczymy m.in. Wielki Pa-
łac Królewski i Świątynię Świtu (Wat Arun).

Jedną z ciekawszych opcji jest dwudnio-
wy rejs do liczącego sobie 665 lat miasta 
Ayutthaya, które słynie z buddyjskich świą-
tyń. Wycieczki odbywają się na pokładach 
zabytkowych barek, którymi niegdyś trans-
portowano ryż, a obecnie zaadaptowano do 
przewozu pasażerów. Jednostka, którą pły-
nąłem, nosiła nazwę Anantara Song (nale-
żąca do firmy Manohra Cruises) i posiadała 
6 kabin dla 12 pasażerów. Większość rejsu 

spędziłem, podziwiając mijane po drodze 
widoki i mocząc stopy w Chao Phraya. Nie 
inaczej wyglądała podróż na pokładzie 
Anantara Dream, który należy do tego sa-
mego armatora. Co ciekawe, z dalszej od-
ległości te byłe barki ryżowe wydają się 
niczym nie różnić od zwykłych statków to-
warowych; dopiero z bliska można zauwa-
żyć, że są to niezwykle luksusowe nawodne 
limuzyny.

Niektóre firmy oferują także jednodnio-
we rejsy do Ayutthaya, ale odbywają się 
one w atmosferze pośpiechu i są przez to 
mniej popularne. Tymczasem na Anantara 
Song miałem sporo czasu na relaks, nie-
spieszne smakowanie kuchni tajskiej, a tak-
że zwiedzanie świątyń i letniego pałacu 
królewskiego Banga Pa-In.

KAMBODŻA I WIETNAM
Rosnące zainteresowanie rejsami w delcie 
Mekongu zmusiło armatorów do zwiększe-
nia oferty miejsc pasażerskich w tamtym 
rejonie. Aby jednak zachować atmosferę 
butikowego luksusu panującą na statkach, 
nie zdecydowano się wprowadzić do służ-
by większych wycieczkowców, a jedynie 
zwiększono ich liczbę. Wiele z tych jedno-
stek nawiązuje wyglądem do francuskiego 
stylu kolonialnego i może pomieścić do 50 
pasażerów.

Warto także wybrać się na tygodniowy 
rejs z Ho Chi Minh na południu Wietnamu 
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W pokojach rzecznych wycieczkowców, urządzonych na wzór butikowy, znajdziemy  
m.in. telewizję satelitarną, Wi-Fi, a nawet balkony.
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do miasta Siem Reap w Kambodży, które 
znajduje się zaledwie pięć kilometrów od 
przepięknych ruin w Angkor Wat. Zazwy-
czaj zostaje jeszcze dość dużo czasu, aby 
zwiedzić także inne lądowe atrakcje w obu 
miastach.

Ho Chi Minh, które nadal często nazywa-
ne jest Sajgonem, to jedna z najciekawszych 
aglomeracji w Azji Południowo-Wschod-
niej, posiadająca wiele fascynujących za-
bytków, takich jak choćby budynek Poczty 
Głównej zaprojektowany przez samego 
Gustave’a Eiffela, bazylika katedralna Notre 
Dame, 119-letni Teatr Miejski oraz mister-
nie zdobiony Ratusz Miejski, znany także 
pod francuską nazwą Hotel de Ville.

Po drodze statki zatrzymują się tak-
że w tętniącej życiem stolicy Kambodży 
Phnom Penh, ale nie ulega wątpliwości, że 
atrakcją samą w sobie jest już sama przepra-
wa rzeką Mekong, która w niektórych miej-
scach mocno się zwęża, ustępując miejsca 
dżungli i wprowadzając do rejsu atmosferę 
rodem z „Czasu apokalipsy”.

BIRMA
Zazwyczaj w pakiecie rejsowym znajduje 
się oferta zwiedzania miejsc mijanych po 
drodze. Wycieczka po Rangunie obejmuje 
główne atrakcje miasta, takie jak pagody 
Szwedagon i Sule oraz kilka innych waż-
nych świątyń tego buddyjskiego kraju. 
Zostaje jeszcze trochę czasu, aby zwiedzić 
miasto i zobaczyć liczne przykłady brytyj-
skich budynków kolonialnych, które powo-
li chylą się ku upadkowi. Wiele z nich stoi 
między stalowo-szklanymi wieżowcami, 
które powstały w ostatnich latach dzięki in-
westycjom z zagranicy.

Po Rangunie przyszedł czas na zwiedza-
nie Mandalay, gdzie wraz z pozostałymi 
pasażerami wspiąłem się na szczyt wzgórza 
Mandalay Hill, aby zobaczyć panoramę tego 
nowoczesnego miasta, któremu jednak uda-
ło się zachować swą buddyjską tożsamość. 
Tutaj także znajduje się największa książka 
świata, czyli zbiór kamiennych tablic z tek-
stami religijnymi, które mieszczą się w 729 
stupach (budowlach pełniących funkcję 
relikwiarza) na 5,25 hektarach pagody Ku-
thodaw. O zachodzie słońca  stanęliśmy na 
165-letnim moście U Bein Teak Bridge, któ-
ry łączy ze sobą dwie wioski i ma długość 
1,2 kilometra.

Rejsy odbywają się na pokładach no-
woczesnych statków, które nawiązują 
wyglądem do jednostek z czasów Indii 
Brytyjskich. Po drodze mijaliśmy rdzewie-
jące frachtowce, potężne tankowce, łodzie  
rybackie i holowniki ciągnące za kłody 
drewna. W wiosce Yandabo, która sły-
nie z wyrobów garncarskich, zauważyłem, 

Aby zachować atmosferę butikowego luksusu panującą  
na statkach, nie zdecydowano się wprowadzić do służby większych  

wycieczkowców, a jedynie zwiększono ich liczbę. 
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jak na dużą barkę ładowano stosy glinianych 
naczyń, które miały popłynąć do Rangunu. 
Zatrzymywaliśmy się również przy miej-
scach kultu, zatłoczonych targowiskach, 
sklepach z biżuterią i szkołach.

Dowodzący naszym statkiem kapitan Mg 
Mg przekonywał mnie, że choć od 32 lat 
przemierza wody Irrawaddy, to nigdy mu się 
to nie nudzi. 

Posiłki, które podawano podczas rejsu, 
były fuzją kuchni zachodniej i birmań-
skiej z naciskiem na tę pierwszą. Nie zabra-
kło również pokładowych rozrywek, takich 
jak tradycyjne przedstawienia teatru lalek, 
lekcje gotowania, wiązania longyi (trady-
cyjnego birmańskiego stroju) i nakładania 
thanaki – żółtawej pasty o uniwersalnym 
zastosowaniu (przede wszystkim jako maki-
jaż i środek odkażający).

W Baganie mieliśmy możliwość skorzy-
stania z przelotu balonem i zwiedzenia naj-
starszych pagod, które powstały dziewięć 
wieków temu.

INDIE
Indyjska branża rejsów wycieczkowych, ma-
jąca do dyspozycji 2816 kilometrów śródlą-
dowych dróg żeglownych, konkuruje z roz-
ległą siecią kolejową kraju i jej luksusowymi 
pociągami, które obwożą turystów po naj-
większych atrakcjach.

Większość rejsów rozpoczyna się w Kal-
kucie (Bengal Zachodni) i odbywa na wo-
dach dolnego Gangesu, Hooghly oraz Brah-
maputry. Po drodze pasażerowie mijają 
rezerwaty przyrody, zwiedzają stanowiska 
archeologiczne i zatrzymują się przy lokal-
nych targowiskach, warsztatach rzemieślni-
czych, szkołach.

W planach niektórych tygodniowych rej-
sów zamiast przystanku w Patnie, która sły-
nie z archeologicznych wykopalisk, turyści 
odwiedzają Varanasi, gdzie mieszczą się 
setki hinduistycznych świątyń. Z Kalkuty 
można także udać się w rejs do wpisanego 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
parku narodowego Sundarbans, aby podzi-
wiać tamtejsze tygrysy.

CHINY
Państwo Środka posiada zdecydowanie naj-
lepiej rozwiniętą branżę rzecznej żeglugi 
wycieczkowej. Według ostatnich danych po 
rzece Jangcy, która liczy sobie 6,3 tysiąca ki-
lometrów długości, pływa ponad 60 dużych 
wycieczkowców.

Rejsy obejmują najbardziej malowniczy 
odcinek rzeki, w tym jej największą atrak-
cję – Trzy Przełomy, które zawsze zwiedza 
się w ciągu dnia, aby móc w pełni docenić 
urok tego miejsca. Tama Trzech Przełomów, 
która została ukończona siedem lat temu, 

wymagała zalania wodą kilku wsi i miaste-
czek, w których miejscu powstał ogromny 
zbiornik elektrowni wodnej. 

Choć jeszcze niedawno przewidywano ry-
chły upadek branży rejsowej, to na przekór 
mrocznym wizjom w ostatnich latach roz-
wija się ona niezwykle dynamicznie. Rejsy 
po Jangcy przypominają nieco podróże wy-
cieczkowcami oceanicznymi. Niektóre z jed-
nostek mogą pomieścić do 500 pasażerów, 
więc na ich tle mieszczący 124 pasażerów 
Sanctuary Yangzi Explorer, którym podró-
żowałem, wydawał się być liliputem.

Rejs z Szanghaju do Chongqing trwa 12 
dni, ale dużo większą popularnością cieszą 
się czterodniowe wycieczki z Chongqing 
do Yichang, podczas których przemierza 
się malownicze wąwozy. Wielkie statki 
posiadają wiele rozrywek, w tym siłow-
nie i sale kinowe. Wycieczki lądowe obej-
mują wizyty w operze, bankiety i pokazy 
akrobatyczne.

Jednak po rozmowach z moimi współpa-
sażerami doszedłem do wniosku, że zdecy-
dowanie najbardziej wyczekiwaną atrakcją 
rejsów bo Jangcy jest przeprawa przez Trzy 
Przełomy. Kiedy w końcu dotarliśmy do tego 
120-kilometrowego odcinka, na którym rze-
ka przecina majestatyczne góry, niemal od 
razu zrozumiałem, że widok ten jest wart 
niemal każdej ceny.

Państwo Środka posiada zdecydowanie najlepiej rozwiniętą branżę rzecznej żeglugi wycieczkowej.  
Rejsy obejmują najbardziej malowniczy odcinek rzeki, w tym jej największą atrakcję – Trzy Przełomy. FO
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Nasza brytyjska korespondentka Minty Clinch odwiedziła luksusowe pola golfowe 
położone nieopodal stolicy Austrii.

WIEDEŃSKIE DOŁKI
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Położenie:  
60 km na zachód od Wiednia
Wrażenia: Po tym, jak w 2009 roku 
Rafael Cabrera-Bello niemal wy-
równał rekord serii European Tour 
wynoszący par 59, organizatorzy 
Austrian Open przenieśli turniej do 
Diamond Country Club, którego 
pole stanowi nieco większe wyzwa-
nie dla profesjonalnych graczy.
Otwarte tu w 2002 roku pole klasy 
mistrzowskiej o nazwie Diamond 
jest płaskie i naszpikowane prze-
szkodami. Najważniejszą z nich 
jest ogromne sztuczne jezioro, ale 
nawet te dołki, które nie przebiegają 
wzdłuż jego brzegów, posiadają 
własne wodne utrudnienia. Co cie-
kawe, znajduje się tu także kilka pod-
ziemnych bunkrów, które podczas 
drugiej wojny światowej służyły za 
magazyny paliwa.Kilka lat temu Mi-
guel Angel Jimenez przeprojektował 
kilka tutejszych dołków, zwłaszcza 
ósmy (par 4) typu dogleg, który 
obecnie posiada największy poziom 
trudności (stroke index 1). Trzy  
z dołków par 3 posiadają greeny 
leżące na wysepkach, natomiast 
flagowy numer 16 wije się wzdłuż 
jeziora, by zakończyć swój bieg 
greenem położonym na zdradliwie 
wąskim półwyspie. Tylko najlepsi 
wychodzą stąd obronną ręką.
Dziewięciodołkowe pole Park Cour-
se jest częścią większego, 12-dołko-
wego Country Course z dużymi dy-
stansami między greenami i tee, ale 
także łagodniejszymi przeszkodami. 
Goście hotelowi mogą rozegrać 
pierwsze 12 dołków za darmo.  
W przyszłości klub zamierza rozbu-
dować oba pola tak, aby każde  
z nich miało po 18 dołków. 

Kontakt:  
Am Golfplatz 1, 3,452 Altzenbrugg;
tel. +43 227 520 075; 
diamondcountryclub.com
Cena:  
Pole Diamond: pn.-czw. 80 euro, 
pt.-niedz. 100 euro, po 16:00 50-70 
euro; pole Park Course (9 dołków): 
35 euro; buggy 25 euro, kije 23 euro.
Czynne: 
6:00-17:00 (w sezonie od 6:00)
Maksymalny handicap:  
26 dla mężczyzn, 30 dla kobiet; cer-
tyfikat niewymagany.
Obiekty: Pole Diamond (mistrzow-
skie): 18 dołków, 6819 m, par 72; 
Pole Park Course: 9 dołków roz-
grywanych dwa razy, 3773 m, par 
34; Pole Country Course (tylko dla 
gości hotelowych) 12 dołków, 3513 
m, par 48.
Po golfie: Budynek klubowy posia-
da osiem pokoi gościnnych, dużą 
restaurację (śniadania serwowane 
od 7:30) i bar sportowy.  
Od maja do września akcja 
przenosi się do budynku zwanego 
Boathouse z charakterystycznym 
morskim wystrojem i patio wy-
chodzącym na sztuczne jezioro 
i piaszczystą plażę.W czwartki 
o 17:00 odbywają się tu grillowe 
uczty. Warto wybrać się także 
do restauracji UND, która znajdu-
je się w pobliskim miasteczku. 
W cenie 60 euro za osobę (mini-
mum dla dwóch gości) otrzymu-
jemy trzy dania oraz transport 
bentleyem z klubu do restauracji 
i z powrotem. W ubiegłym roku 
obok klubu otwarto hotel marki 
Aparthotel, oferujący 36 luksuso-
wych pokoi i apartamentów 
z kuchnią i tarasem.

Położenie:
75 km na południowy zachód od 
Wiednia
Wrażenia: Ten przyjazny klub, któ-
rego właścicielem jest austriacki 
kierowca rajdowy Franz Wittmann, 
mieści się w jego rodzinnej wiosce 
Ramsau. Jako że sam jest zapalo-
nym golfistą, Wittmann otworzył 
w 1995 roku własny kompleks 
golfowy, mieszczący się wśród 
alpejskich wzgórz, gdzie w krajo-
brazie dominują skały i wąwozy 
przemieszane z lasem iglastym. 
W dzisiejszym proekologicznym 
świecie nawet znany sportowiec 
nie uzyskałby pozwolenia na tak 
radykalną transformację środo-
wiska naturalnego, ale trzeba 
przyznać, że całość prezentuje się 
zachwycająco.
Tutejsze pole golfowe nie należy 
do najdłuższych, ale jego wąskie 
tory (tzw. fairwaye) i nierówności 
terenu sprawiają, że stanowi ono 
wyzwanie nawet dla najlepszych 
golfistów. Dołki znajdują się  
daleko od siebie, więc gracze 
mogą poczuć się tu tak, jakby mieli 
całe pole dla siebie. Na wolnym 
terenie nieopodal budynku klubo-
wego zaaranżowano nieoficjalny 
19 dołek (par 3), który zwykle decy-
duje o tym, kto stawia drinki przy 
dołku 20.

Kontakt:
A-3172 Ramsau,  
Gaupmannsgraben 21;
tel. +43 2764 3500; adamstal.at
Cena:
Pole mistrzowskie: pn.-czw.  
80 euro, pt.-niedz. 90 euro; Pole 
9-dołkowe 35 euro; buggy 30 euro; 
kije 25 euro.
Czynne:
7:30-19:00 (mogą się zmieniać  
w zależności od sezonu i zapo-
trzebowania). Pole funkcjonuje od 
kwietnia do grudnia (jeśli pozwala 
na to pogoda).
Maksymalny handicap:
45; certyfikat niewymagany
Obiekty: 18-dołkowe pole  
mistrzowskie, 5919 m, par 70 (plus 
dodatkowy 19 dołek);  
9-dołkowe pole Wallerbach,  
5338 m, par 34; driving range oraz 
putting green.
Po golfie: Przy dobrej pogodzie 
golfiści przesiadują na tarasie 
z widokiem na pobliski ogród 
zimowy. W klubowej restauracji 
serwowane są tradycyjne alpejskie 
potrawy, przyrządzane przez te-
ściową Franza Wittmanna juniora. 
Prawdziwym hitem są jednak dar-
mowe kanapki z kiełbasą i serem. 
Budynek klubowy, wzniesiony  
w 1900 roku, posiada także 10 po-
koi gościnnych. 
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Położenie:
40 km na północ od Wiednia
Wrażenia: Choć miejsca tego nie 
należy mylić z wiedeńskim baroko-
wym pałacem Schoenbrunn, który 
był letnią rezydencją Habsburgów, 
to i tak panuje tu swego rodzaju 
arystokratyczna atmosfera, przede 
wszystkim za sprawą XVIII-
-wiecznego budynku klubowego, 
który od 1989 roku stanowi bazę 
wypadową na pola golfowe wraz z 
27 dołkami. Adaptacja 104-hekta-
rowego parku Schlosspark na klub 
członkowski zakończyła się  
w 2000 roku. Tutejsze dołki nie na-
leżą do najtrudniejszych, fairwaye 
są względnie płaskie, a jeziora  
i inne przeszkody nie komplikują 
zbytnio rozrywki. Większość pierw-
szych uderzeń z tee ląduje na 
otwartej przestrzeni, a po dotarciu 
do greena wbicie piłki do dołka nie 
stanowi wielkiego problemu. 
Teoretycznie nie ma więc uspra-
wiedliwienia dla zbyt wysokich 
wyników, ale o dekoncentrację 
tu nietrudno, zwłaszcza gdy na 

naszej drodze natkniemy się na 
figury gargulców lub nagich nimf.  
Kontakt:
Schloss Schoenborn,  
2013 Schoenborn; tel. +43 2267 
2863; gcschoenborn.com
Cena:
Pole 18-dołkowe: pn.-czw 75 euro, 
pt.-niedz. 95 euro, buggy 38 euro, 
kije 30 euro.
Czynne:
9:00-18:00
Maksymalny handicap:
36; certyfikat niewymagany.
Obiekty: Trzy 9-dołkowe pętle: Red 
(6387 m), Green (6073 m), Gold 
(6114 m), par 72;  
driving range oraz putting green.
Po golfie: Latem w klubowej kawiar-
ni, mieszczącej się na dziedzińcu 
budynku, serwowane jest śniadanie 
(od 8:00), a następnie przekąski (do 
19:00). Główna restauracja  
i bar mieszczą się w parku Schloss, 
nieopodal dołków numer 11 i 18.  
W menu znajdziemy m.in. sznycle 
po wiedeńsku; czynne w porze lun-
chu i kolacji (do 22:00).

Położenie:
40 km na południe od Wiednia
Wrażenia: To luksusowy klub 
członkowski, który mieści się na 
przedmieściach Baden – mod-
nego uzdrowiska, oddalonego 
o kilkadziesiąt kilometrów od 
centrum Wiednia. Jedną z jego 
charakterystycznych cech są liczne 
jeziora, w tym jedno o powierzchni 
20 hektarów, które stanowi spore 
utrudnienie na ostatnich dołkach 
tutejszego pola, zaprojektowanego 
przez Kanadyjczyka Douga Carric-
ka. Co ciekawe, ziemię wydobytą  
z jezior użyto do zróżnicowania te-
renu i uformowania pofalowanych 
fairwayów w typowo północno-
amerykańskim stylu. Obiekt nie-
gdyś gościł turnieje cyklu Europe-
an Tour i po dziś dzień jest jednym 
z najbardziej malowniczych pól 
golfowych na kontynencie. Ważne: 
tutejsze przeszkody wodne i bun-
kry piaskowe wymagają niezwykle 
precyzyjnego doboru kijów.

Kontakt:
Fontanasportsveranstaltungs 
GMBH, Fontana Allee 1, 2,522 
Oberwaltersdorf; tel. +43 2253 
6062 203; fontana.at
Cena:
15 października – 20 kwietnia pn.-
-pt. 100 euro; 1 maja – 14 paździer-
nika 140 euro; pt.-niedz. 100/155 
euro; buggy 40 euro, kije 40 euro.
Czynne:
7:30-18:00
Maksymalny handicap:
W weekendy 36 dla kobiet i męż-
czyzn; certyfikat niewymagany.
Obiekty: Pole 18-dołkowe,  
6089 m, par 72; driving range oraz 
putting green.
Po golfie: W budynku klubowym 
mieszczą się bar, biblioteka, re-
stauracja (8:00-22:00) oraz strefy 
fitness i odnowy biologicznej. 
Znajdziemy tu również uroczy ta-
ras z widokiem na green 18. dołka 
i piaszczystą plażę. Klub posiada 
również własne korty tenisowe.

GOLF CLUB FONTANA

Luksus i precyzja

3

GOLF CLUB SCHLOSS SCHOENBORN

Arystokrata wśród pól

4
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Grupy MICE w Polsce

Konferencje i bankiety fi rmowe

Rezerwacje hotelowe

Wieloletnie doświadczenie oraz wysoka jakość usług

Discover Poland with Discovery Travel

Tel.+48 22 455 38 15    m.plaza@discovery.pl   www.timeforpoland.pl
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Nasza korespondentka Michelle Harbi opisuje, jak przyjazna atmosfera Chicago  
oraz tutejsze atrakcje przekonały ją do tego miasta.

ZAKOCHAĆ SIĘ  
W CHICAGO

Przechodząc w piątkowy wieczór 
przez ruchliwą Michigan Avenue, 
zostałam niespodziewanie zatrzy-
mana przez rowerowy flash mob. 

Niekończąca się kawalkada rowerzystów 

przelewała się przez Magnificent Mile (naj-
bardziej ekskluzywny odcinek Michigan 
Avenue), hałasując dzwonkami i wesoło wo-
łając do mijanych przechodniów: „Udanego 
piątku!”.

Mieszkańcy Chicago uwielbiają weeken-
dy, a w lecie upajają się praktycznie każdym 
dniem. Nic w tym dziwnego, skoro miasto to 
doświadcza wyjątkowo długich i mroźnych 
zim. Od leniwych lunchów spożywanych na 

ulicznych tarasach po popołudniowe drin-
ki serwowane w barach na dachu – niemal 
każde miejsce z dostępem do słońca cieszy 
się tu ogromną popularnością. Nawet po 
meczach baseballowych, które odbywają się 
na boisku Wrigley Field w środowe popołu-
dnia, okoliczne bary są oblegane przez miej-
scowych i nikomu nie spieszy się, by wrócić 
do domu lub pracy.

Chicago posiada fenomenalną archi-
tekturę. To właśnie tutaj w 1885 roku 
powstał pierwszy na świecie drapacz 
chmur o oszałamiającej jak na tamte cza-
sy liczbie 10 pięter. Obecnie najwyższym 
budynkiem w mieście jest 110-piętrowy 
Willis Tower, znany niegdyś jako Sears To-
wer. Chicago ma też inne atuty, takie jak  

malownicze położenie nad jeziorem Mi-
chigan, ogromny wybór sklepów i butików 
na Magnificent Mile, a także bardzo liczne 
tereny zielone, światowej sławy galerie sztu-
ki, doskonałe hotele, wykwintne restaura-
cje i tętniące życiem bary. Poza tym, choć 
miasto to jest metropolią, panuje w nim nie-
zwykle spokojna i przyjazna atmosfera. I jak 
tu się nie zakochać w Chicago?

Z PERSPEKTYWY RZEKI
Architekturę Chicago można podziwiać, 
spacerując ulicami dzielnicy biznesowej 
Loop, gdzie znajduje się wiele spektakular-
nych budynków. Jeśli nie chcemy nadwyrę-
żyć sobie karku od ciągłego zadzierania gło-
wy, możemy zawsze przenieść się na rzekę.

Jedną z najciekawszych atrakcji w mieście 
jest organizowany przez fundację Chicago 
Architecture Foundation rejs na pokładzie 
wycieczkowca First Lady Cruises. Po drodze 
mijamy ponad 50 najwspanialszych budow-
li w mieście, a doświadczeni przewodnicy 
wolontariusze dzielą się z nami swoją bo-
gatą wiedzą na temat tutejszej architektu-
ry i historii miasta.

Rzeka jest doskonałym punktem widoko-
wym, z którego możemy podziwiać różno-
rodne style architektoniczne obecne w Chi-
cago: od prostych linii budynku AMA Plaza, 
zaprojektowanego w 1973 roku przez Ludwi-
ga Mies van der Rohe, po przypominające 
kolby kukurydzy wieże kompleksu Mari-
na City i majestatyczny Wrigley Building. FO
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Rejsy trwają półtorej godziny i dostępne są 
przez cały dzień (od kwietnia do listopada; 
cena: od 44 dolarów; cruisechicago.com).

SZTUKA PRZEZ DUŻE „S”
Po rejsie warto poświęcić trochę czasu na 
bliższe poznanie chicagowskich zbiorów 
sztuki. W 1967 roku Picasso przekazał mia-
stu ogromną kubistyczną rzeźbę, która sta-
nęła na placu Daley Plaza. Dekadę później 
rada miejska postanowiła, że co roku 1,33 
procent funduszy przeznaczanych na budo-
wę nowych miejsc użyteczności publicznej 
będzie wydatkowane na zakup oryginalnych 
dzieł sztuki. Dzięki temu w śródmieściu 
znajduje się obecnie ponad 100 prac sław-
nych artystów, takich jak Joan Miró, Sol Le-
Witt czy Henry Moore.

W Millenium Parku odkryjemy nieco 
nowsze perełki sztuki i architektury, m.in. 
Pawilon im. Jaya Pritzkera zaprojektowany 
przez Franka Gehry’ego, rzeźbę Cloud Gate 
autorstwa Anisha Kapoora oraz fontan-
nę o nazwie Crown Fountain. Konstrukcja 
ta, zaprojektowana przez hiszpańskiego ar-
tystę Jaume’a Plense’a, składa się z dwóch 
15-metrowych szklanych bloków, na któ-
rych wyświetlane są twarze mieszkańców  

Chicago. Jeśli poczekamy chwilę, zobaczy-
my, jak z ust przedstawianych postaci tryska 
woda, jakby były one gargulcami w nowo-
czesnym wydaniu. 

Na końcu Millenium Parku znajduje się 
Art Institute of Chicago – jedna z najzna-
mienitszych na świecie galerii dzieł sztuki, 
której kolekcja obejmuje ponad 300 tysięcy 
prac. Polecam zwłaszcza sekcje prezentują-
ce impresjonizm i nową sztukę współcze-
sną. Ta druga, otwarta w ubiegłym roku, 
posiada w swoich zbiorach prace Andy’ego 
Warhola oraz Roya Lichtensteina. Nie za-
brakło również tak znanych obrazów, jak  
„Nighthawks” autorstwa Edwarda Hoppera 
czy kultowy „American Gothic”, który wy-
szedł spod ręki Granta Wooda.

COŚ DLA CIAŁA
Kiedy pogoda sprzyja, warto spędzić choć 
trochę czasu na świeżym powietrzu i wy-
brać się na przechadzkę szlakiem Lakefront 
Trail, który ciągnie się wzdłuż brzegu jezio-
ra przez niemal 30 kilometrów. To bardzo 
popularne miejsce wśród biegaczy i rowe-
rzystów, ale i zwykłych spacerowiczów. 
Jedno z sobotnich popołudni spędziłam na 
molo Navy Pier, gdzie uliczny zespół grał 

przeboje Prince’a, a następnie zajrzałam do 
Parku Lincolna, przypadkowo natrafiając 
na wystawę psów rasowych, organizowaną 
przez mieszkańców Gold Coast – najbar-
dziej dystyngowanej dzielnicy Chicago. 
Można się domyślić, że w 1959 roku, kiedy 
jedną z tutejszych kamienic kupił Hugh 
Hefner, przekształcając ją w swoją pierwszą 
Posiadłość Playboya, jego stateczni sąsiedzi 
nie skakali z radości, słysząc tę wieść.

Hefner i jego Króliczki wynieśli się 
stąd w 1974 roku, ale życie imprezo-
we w Chicago nie zanikło. Codziennie dzie-
je się tu coś ciekawego, na przykład na sta-
dionie Wrigley Field. Nawet jeśli baseball to 
nie nasza bajka, to i tak warto wybrać się na 
mecz tutejszych Niedźwiadków. Kibice go-
spodarzy nie żałują gardeł i żarliwie wspie-
rają swoich graczy, choć Chicago Cubs nie 
zdobyły mistrzostwa już od ponad wieku. 
To jednak nieważne, liczy się dobra zaba-
wa, a tej na trybunach nigdy nie brakuje.  

BARY I RESTAURACJE
● Signature Room at the 95th Wieżowiec 
John Hancock Centre słynie z tarasu wi-
dokowego na 94. piętrze, z którego rozpo-
ściera się widok na całe miasto. Jeśli jednak  

Chicago posiada fenomenalną architekturę. To właśnie tutaj w 1885 roku powstał pierwszy na świecie  
drapacz chmur o oszałamiającej jak na tamte czasy liczbie 10 pięter.

Po meczach baseballowych, które odbywają się na boisku Wrigley Field w środowe popołudnia,  
okoliczne bary są oblegane przez miejscowych i nikomu nie spieszy się, by wrócić do domu lub pracy.
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pragniemy zaspokoić inne zmysły, to warto 
udać się piętro wyżej, do restauracji Signa-
ture Room lub salonu Signature Lounge na 
piętrze 96. Najlepiej zarezerwować wcze-
śniej stolik przy oknie, aby móc delektować 
się panoramą Chicago. Restauracja specjali-
zuje się w kuchni amerykańskiej. Dania są 
smaczne i obfite.
Czynne: w godzinach 11:00-14:30, 17:00-
22:00 (pt.-sb. do 23:00, sb.-niedz. od 10:00). 
875 North Michigan Avenue; tel. +1 312 787 
9596. signatureroom.com

● Cindy’s Cindy’s to tętniący życiem lokal, 
który mieści się na dachu hotelu Chicago 
Athletic Association, naprzeciwko Parku 
Millennium. Znajdziemy tu bar i restaura-
cję, a tutejszy taras to idealne miejsce do są-
czenia drinków i podziwiania okolicy.
Czynne: w dni powszednie 11:00-14:00, 
16:00-2:00; w weekendy: 10:00-15:00, 16:00-
3:00 (w niedz. do północy). 12 South Michi-
gan Avenue; tel. +1 312 792 3502. 
cindysrooftop.com

● The Gage Ta elegancka restaura-
cja, która mieści się nieopodal Cindy-
’s, a także w bliskim sąsiedztwie bu-
dynku Instytutu Sztuki (Art Institute of 
Chicago), jest jednym z bardziej popularnych  

lokali w mieście. W weekendy serwuje się tu 
przepyszny brunch w postaci kanapki z be-
konem i sałatą, smażonego jajka, sera pro-
volone oraz bazyliowo-estragonowego sosu 
aioli (12 dolarów). Taki posiłek zapewnia 
energię na dobrych kilka godzin. Warto tak-
że spróbować tutejszej Krwawej Mary, która 
podawana w towarzystwie peklowanej wo-
łowiny i irlandzkiego cheddara (12 dolarów) 
jest sama w sobie pożywnym posiłkiem.
Czynne: w godzinach 11:00-2:00 (w pn. do 
północy, w sb. 10:00-3:00, w niedz. od 10:00 
do północy). 24 South Michigan Avenue; tel. 
+1 312 372 4243. thegagechicago.com

● RPM Italian To luksusowa, a zarazem bar-
dzo popularna włoska restauracja, miesz-
cząca się w dzielnicy River North. Przed 
posiłkiem goście często raczą się przy barze 
przepysznym koktajlem Bellini, by następnie 
zamówić np. rozpływający się w ustach ser 
burrata (15 dolarów) i mocno doprawiony ma-
karon pappardelle bolognese z mięsem z że-
berek wieprzowych (14 dolarów). Siostrzany 
lokal o nazwie RPM Steak mieści się dwie 
przecznice dalej na West Kinzie Street.
Czynne: w godzinach od 16:00 do północy 
(w pn. do 23:00, w pt. do 00:30, w sb. 15:00-
00:30, w niedz. 12:00-23:00). 52 West Illinois 
Street; tel. +1 312 222 1888. rpmrestaurants.com

● Bavette’s Ten elegancki steakhouse z fran-
cuskim sznytem, który znajduje się w dziel-
nicy River North, urzeka niezwykle nastro-
jową atmosferą. Serwowane tu mięso (od 39 
dolarów) jest przyrządzane w mistrzowski 
sposób i podawane z ciekawymi dodatka-
mi, takimi jak szpinak z serem pleśnio-
wym i karmelizowaną cebulą lub przypalona 
brukselka z musztardą dijon i parmezanem 
(12 dolarów). Do tego przepyszne drinki.
Czynne: w godzinach 17:00-23:30 (pt.-sb. do 
00:30, w niedz. do 22:30). 218 West Kinzie 
St; tel. +1 312 624 8154. bavetteschicago.com

● Green River Luksusowa restauracja otwar-
ta w ubiegłym roku w dzielnicy Streeterville 
na północnym brzegu Chicago River. War-
to tu wpaść na koktajle sporządzane wedle 
tradycyjnych irlandzkich receptur, a także 
spróbować sycących dań kuchni amerykań-
skiej przygotowywanych przez wyśmieni-
tych kucharzy. Dodatkowym plusem jest 
kompetentna obsługa kelnerska. Znajduje 
się tu także duży taras z widokiem na pano-
ramę miasta i jezioro.
Czynne: w godzinach 11:30-22:00  
(w czw. i pt. do 23:00; w sb. 11:00-15:00, 
17:00-23:00; w niedz. 11:00-15:00). 259 East 
Erie Street; tel. +1 312 337 0101. 
greenriverchi.com

Green River to luksusowa restauracja na północnym brzegu Chicago River z dużym tarasem  
z widokiem na panoramę miasta i jezioro. Warto tu wpaść na koktajle sporządzane wedle tradycyjnych 

irlandzkich receptur, a także spróbować sycących dań kuchni amerykańskiej.
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Planujecie zakup nowej podręcznej walizki? Jenny Southan  
przetestowała najlepsze z nich.

BAGAŻ  
ZAWSZE POD RĘKĄ

REVELATION FINLAY

Styl w cenie

Revelation to budżetowa marka firmy Antler. 
Model Finlay jest stylowy i wytrzymały, a jego 
cena – wyjątkowo okazyjna. Zewnętrzną po-
włokę wykonano z odpornego na zarysowania 
tworzywa ABS, walizka posiada także kłódkę 
na szyfr, wbudowany uchwyt teleskopowy oraz 
boczną rączkę.
Cena: ok. 250 zł
Wymiary:  
55 cm x 35 cm x 20 cm
Waga: 2,6 kg
Kółka: 2
Kolory: czarny i turkusowy
revelationlondon.com

Sztuka układania garderoby w waliz-
ce to coś, co każdy z nas zapewne 
opanował do perfekcji, zwłaszcza 
od czasu, gdy linie lotnicze zaczęły 

pobierać opłaty za bagaż rejestrowany. Poza 
tym podróżowanie wyłącznie z  bagażem 
podręcznym jest dużo prostsze.

Jak jednak wiadomo, większość przewoź-
ników narzuca ograniczenia na rozmiar  

walizki, jaką możemy zabrać ze sobą do ka-
biny. Zazwyczaj dopuszczalna jej wysokość 
wynosi 55-56 cm, szerokość 35-45 cm, a głę-
bokość 20-25 cm. Czasami liczy się także 
waga bagażu (górną granicą jest 12 kg, ale 
może to także być zaledwie 5 kg), a niektó-
rzy przewoźnicy, na przykład Easyjet, pre-
cyzują w warunkach przewozu, że pasażer 
musi podnieść walizkę bez niczyjej pomocy. 

Jak widać, zakup walizki, którą wnie-
siemy ze sobą na pokład samolotu każdej 
linii lotniczej, to dość trudne zadanie. Oto 
zestawienie najnowszych walizek i toreb 
podróżnych wraz z ich wymiarami, wagą  
i wyróżniającymi je elementami. Przed za-
kupem warto sprawdzić, jakie limity baga-
żowe posiada linia, którą zamierzamy z nią 
podróżować.

TED BAKER BURGUNDY  
GRAPHITE

Drapieżnie

Ta walizka kabinowa, zaprojektowana przez słyn-
ną brytyjską markę modową, posiada twardą, 
błyszczącą powłokę z grafitowym motywem na 
przednim panelu i podszewką, na której widnieją 
wizerunki ptaków drapieżnych. Jest ona także 
całkiem pojemna (40 litrów) i posiada przednie 
zamykane kieszonki, zamek szyfrowy i aluminio-
wą rączkę.
Cena: ok. 1000 zł
Wymiary: 
54 cm x 37 cm x 24 cm
Waga: 2,5 kg
Kółka: 4
Kolory:  
ciemnoczerwony
tedbaker.com
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SAMSONITE SMARTTOP 
SPINNER

Dobra jakość, dobra cena

Ta wytrzymała nylonowa walizka o miękkich 
bokach posiada poręczną górną kieszonkę, 
która bez problemu pomieści paszport, telefon 
i niewielką kosmetyczkę. Całość wyposażono 
także w solidny zamek TSA oraz solidny uchwyt 
teleskopowy. Dobra jakość za rozsądną cenę.
Cena: ok. 700 zł
Wymiary:   
56 cm x 45 cm x 25 cm
Waga: 2,3 kg
Kółka: 4
Kolory:  
czerwony  
i granatowy
samsonite.pl

TUMI V3 INTERNATIONAL 
CARRY-ON

Nieznośna lekkość bagażu

Firma Tumi chwali się, że jest to najlżejsza waliz-
ka o twardej obudowie, jaką kiedykolwiek wypro-
dukowała. Warto jednak zauważyć, że na rynku 
znajdziemy produkty konkurencji, które ważą 
jeszcze mniej. V3 wykonana jest z eleganckiego 
poliwęglanu, posiada uchwyt teleskopowy, za-
mek TSA i trzy wewnętrzne kieszonki zamykane 
na zamek. Nieodpłatnie można zamówić na nią 
indywidualny monogram. 
Cena: ok. 2500 zł
Wymiary:  
56 cm x 35,5 cm x 23 cm
Waga: 2,9 kg
Kółka: 4
Kolory:   
kremowo-
-niebieski,  
bordowy,  
niebieski, 
czarny
tumi.com

BRICS BELLAGIO 2

Pochwała tradycji

Model ten wykonany jest z poliwęglanu i posiada 
wykończenia ze skóry toskańskiej, co nadaje mu 
nieco bardziej tradycyjny wygląd. Jest to także 
ulepszona wersja walizki Brics Bellagio, wyróż-
niająca się dużą przednią kieszenią, do której 
możemy włożyć laptopa.
Cena: ok. 2500 zł
Wymiary: 55 cm x 39 cm x 24 cm
Waga: 3,4 kg
Kółka: 4
Kolory: czarny, 
oliwkowy, brązowy, 
kremowy, szary, 
czerwony
brics.it

WITTCHEN

Futuryzm w akcji

Ta nowa super-lekka walizka firmy Wittchen 
wyróżnia się futurystycznym wyglądem i sześcio-
kątną konstrukcją na wzór plastra miodu. Całość 
wykonano z samowzmacniającego się materiału 
termoplastycznego. Model posiada gwarancje, 
zamek szyfrowy oraz gładkie kółka, które mogą 
się obracać o 360 stopni.
Cena: 295 zł
Wymiary: 56 cm x 37 cm x 20 cm
Waga:  2,3 kg
Kółka: 4
Kolory: czarny,  
bordowy, szary, 
granatowy,  
pomarańczowy
wittchen.com



Firma Gladstone produkuje klasowe walizki dla 
najbardziej wymagających klientów.  
Ten skórzany model jest jednym z najdroższych  
i najcięższych w tym zestawieniu, ale posiada 
także godne pozazdroszczenia detale, takie jak 
choćby zasuwka wykonana ręcznie z mosiądzu  
i pozłacanej cyny.
Cena: ok. 7000 zł
Wymiary:   
53,5 cm x 36 cm x 20 cm
Waga: 4,8 kg
Kółka: 4
Kolory: szary
gladstonelondon.com
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DELSEY HELIUM AIR 2 CABIN 
TROLLEY CASE

Kosmiczny look

Walizka kabinowa o pojemności 42,5 litra i ko-
smicznym wyglądzie. Firma Delsey twierdzi, że 
zastosowane tu zamki są o 41 razy bardziej wy-
trzymałe od tych, których używają konkurenci  
w tańszych modelach. Produkt posiada także 
własny kod identyfikacyjny (potrzebny do reje-
stracji przez Internet) i 10-letnią gwarancję.
Cena: ok. 850 zł
Wymiary:  
55 cm x 35 cm x 25 cm
Waga: 2,6 kg
Kółka: 4
Kolory: biały, 
niebieski, 
srebrno-szary,  
czarny, 
czerwony,  
szmaragdowy
delsey.com

SERAPIAN EVOLUTION 
SMALL TROLLEY

Uniseks

Ta elegancka, wyprodukowana w Mediolanie  
walizka została wykonana ze skóry cielęcej  
i posiada wyściółkę z mikrofibry przypominającej 
zamsz, zamki z palladu oraz tradycyjną kłódkę  
z kluczykiem. Design uniseks przypadnie do 
gustu zarówno paniom, jak i panom.
Cena: ok. 6000 zł
Wymiary: 
54,8 cm x 38 cm x 20 cm
Waga: 3,5 kg
Kółka: 2
Kolory: czarny,  
karmelowy
serapian.com

VICTORINOX SPECTRA 
EXPANDABLE GLOBAL  
CARRY-ON

Wygoda przede wszystkim

Model ten posiada dodatkowe, zapinane na 
zamek poszerzenie, paski stabilizujące bagaż 
(dzięki czemu można ją otworzyć w pozycji 
pionowej), wewnętrzną kieszonkę na laptopa o 
przekątnej ekranu do 15,6 cala oraz kieszonki na 
drobne przedmioty.
Cena: ok. 1500 zł
Wymiary: 55 cm x 
38 cm x 20 cm
Waga: 3,1 kg
Kółka: 4
Kolory: czerwony, 
czarny
victorinox.com

GATE 8 SPINMATE  
MULTIWHEEL

Niezbędne dodatki

Ta walizka o konstrukcji skorupowej posiada 
dodatkową 15-calową torbę na laptopa i przeźro-
czystą saszetkę na przybory toaletowe. 
Prenumeratorzy brytyjskiej wersji naszego cza-
sopisma otrzymują 25-procentową zniżkę na jej 
zakup w programie Business Traveller Plus.
Cena: ok. 800 zł
Wymiary:   
40 cm x 46,5 cm x 25 cm
Waga: 3 kg
Kółka: 4
Kolory: czarny
gate8-luggage.co.uk

GLADSTONE G24 TROLLEY

Dla wymagających

BRIGGS AND RILEY  
SYMPATICO CARRY-ON 
EXPANDABLE SPINNER

Kompresja bagażu

Ta przestronna walizka na kółkach posiada 
specjalny system kompresji bagażu, dzięki któ-
remu możemy włożyć do niej 22 procent rzeczy 
więcej. Dzięki specjalnemu umieszczeniu rączki 
teleskopowej powierzchnia wewnątrz walizki jest 
całkowicie płaska, co ułatwia układanie ubrań.
Cena: ok. 2000 zł
Wymiary:  
53,3 cm x 35,5 cm x 23 cm
Waga: 3,6 kg
Kółka: 4
Kolory: niebieski,  
bordowy, czarny
briggs-riley.com
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RIMOWA SALSA AIR  
ULTRALIGHT CABIN  
MULTIWHEEL

Moc kolorów

Na początku tego roku firma Rimowa dodała 
pięć nowych kolorów do gamy produktów z linii 
Salsa Air. Ten poliwęglanowy model jest jedną z 
najlżejszych twardych walizek na rynku i posiada 
zamki z atestem TSA.
Cena: ok. 1800 zł
Waga: 1,9 kg
Wymiary:  
55 cm x 40 cm x 20 cm
Nowe kolory:
ultrafiolet,
głęboka czerwień,  
jasnoniebieski,  
granatowy, 
limonkowy
rimowa.com

LAT 56 RW-01.1 ROAD  
WARRIOR 2-WHEEL WITH 
GARMENT BAG

Walizka nowej generacji

Firma LAT 56 zaprezentowała tego lata nową 
generację swojej walizki kabinowej. Oprócz 
znanej już z innych produktów wyściółki, którą 
wykonano z wojskowej pianki Eva, i zewnętrzne-
go poszycia z nylonu balistycznego model ten 
posiada także odłączaną torbę na brudną bieli-
znę, przegrodę na garnitur, zamek szyfrowy oraz 
łatwo dostępną kieszonkę na płyny.
Cena: ok 1500 zł
Wymiary:   
55 cm x 37 cm x 20 cm
Waga: 3,1 kg
Kółka: 2
Kolory: czarny
lat56.com

LOUIS VUITTON  
HORIZON 55 ROLLING  
LUGGAGE

Jakość marki

Model Horizon, stworzony we współpracy  
z projektantem przemysłowym Marcem New-
sonem, jest pierwszym z kolekcji walizek na 
kółkach marki Louis Vuitton. Produkt wykonano 
z eleganckiej, miękkiej skóry i wyposażono  
w teleskopowy uchwyt z anodowanego alumi-
nium oraz zamek TSA. 
Cena: 12 800-17 800 zł
Wymiary: 55 cm x 39 cm x 21 cm
Waga: 3,3 kg
Kółka: 4
Kolory: indygo, 
szafirowy,
czerwień makowa,
czarny, pomarańczowy,
cytrynowy, fuksja, 
VVN
louisvuitton.com

BUGABOO BOXER

Co dwie to nie jedna

To pierwszy zestaw podróżny, zaprojektowany 
przez holenderskiego producenta wózków dzie-
cięcych Bugaboo. Produkt składa się z dwóch 
przyczepianych do siebie walizek (mniejszej  
i większej) oraz torby na laptopa, a wszystko to 
na odłączanej czterokołowej ramie. W zależ-
ności od potrzeby elementy zestawu możemy 
dowolnie ze sobą zestawiać.
Cena: Rama i walizka kabinowa: ok. 4000 zł; 
rama, walizka kabinowa i torba na laptopa:  
ok. 5000 zł
Rama: 55 cm x 35 cm x 23 cm; 3,2 kg
Walizka kabinowa: 
51 cm x 35 cm x 18 cm; 2 kg
Kółka: 4
Kolory: 
czarny, biały, 
czerwony
bugaboo.com

HUGO BOSS SIGNATURE L B HOLD WEEKENDER
Biznesowa torba wykonana z wytrzymałego nylonu. Posiada 
eleganckie, skórzane wykończenia, zaokrąglone rączki oraz odpi-
nany pasek na ramię. hugoboss.com
Cena: ok. 2500 zł
Wymiary: 48,5 cm x 29 cm x 26,5 cm
kolory: czarny

SAINT LUKE ST BARTHS SHORT-HAUL
Torby z tej linii posiadają wyściółkę z motywem ananasa. Warto 
wiedzieć, że producent przeznacza 20 dolarów ze sprzedaży 
każdego egzemplarza tego modelu na dostawy czystej wody dla 
Nepalczyków. saintluke.com
Cena: ok. 650 zł
Wymiary: 55 cm x 43 cm x 21 cm
kolory: granatowy, zielony, czerwony

SANDQVIST JORDAN
Ta torba weekendowa z woskowanego płótna bawełnianego po-
siada skórzane wykończenia, odpinany pasek na ramię oraz zapi-
nane na zamek kieszonki zewnętrzne i wewnętrzne. sandqvist.net
Cena: ok. 1400 zł
Wymiary: 50 cm x 31 cm x 21,5 cm
kolory: khaki, czarny

Torby podróżne

FO
T.:

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



L i s t o p a d  2 0 1 6    |     6564    |    L i s t o p a d  2 0 1 6

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

Nasz brytyjski korespondent Tom Otley odwiedził 
najciekawsze zakątki i muzea Manchesteru.

jednego z tutejszych pubów, sklepów z pły-
tami, butików z odzieżą vintage czy też ga-
lerii, odkryjemy bardziej przyjazne oblicze 
Manchesteru. Dzielnica wyróżnia się cie-
kawą architekturą, w której dominują bu-
dynki z cegły, wzniesione w stylu indu-
strialnym. Warto także wejść do pobliskiego 
ośrodka sztuki Manchester Craft and De-
sign Centre, które mieści się w XIX-wiecz-
nym budynku przy starym Targu Rybnym 
na Oak Street. Swoje pracownie ma tu 18 
malarzy i rzeźbiarzy, których możemy po-
dziwiać w trakcie tworzenia nowych dzieł.
craftanddesign.com
northernquartermanchester.com

JOHN RYLANDS LIBRARY
Bogactwo wygenerowane przez setki tysięcy 
robotników Manchesteru przyczyniło się do 
powstania w mieście wielu budynków uży-
teczności publicznej. Podążając z Northern 
Quarter w kierunku południowym, dotrze-
my do biblioteki John Rylands Library. Wi-
zyta w tym miejscu zapewni nam chwilę 
spokoju i wytchnienia po przeprawie przez 
tętniącą życiem dzielnicę handlową.

John Rylands był jednym z pierwszych 
mieszkańców Manchesteru, któremu udało 
się zdobyć status multimilionera. Po jego 
śmierci żona Enriqueta przekazała miastu 
datek – 500 tysięcy funtów na stworzenie bi-
blioteki jego imienia. Ten robiący wrażenie 
budynek został zaprojektowany w neogotyc-
kim stylu przez Basila Champneysa. Otwar-
cie miało miejsce w 1900 roku, a od 1972 roku 

biblioteka jest częścią Uniwersytetu w Man-
chesterze i przechowuje zbiory specjalne 
uczelni. Zmieniające się regularnie wysta-
wy mieszczą się w przepięknych wnętrzach 
zdobionych dębowym drewnem, białym 
tynkiem i secesyjnymi rzeźbami z brązu. 
Centralnym miejscem biblioteki jest czytel-
nia Historic Reading Room, w której miesz-
czą się marmurowe posągi przedstawiające 
postaci Johna i Enriquety. Umieszczenie 
czytelni dziewięć metrów powyżej pozio-
mu ulicy miało zagwarantować, że do uszu 
osób pogrążonych w lekturze nie będzie 
docierał stukot końskich kopyt.  Czynne od 
wtorku do soboty w godzinach 10:00-17:00,  
w niedziele i poniedziałki w godzinach 
12:00-17:00
manchester.ac.uk/library/rylands

MANCHESTER MUSEUM
Po krótkiej przejażdżce autobusem lub 
20-minutowym spacerze dotrzemy do 
dwóch ostatnich przystanków wycieczki. 
Na Oxford Road znajduje się Manchester 
Museum, w którym możemy obejrzeć stałe 
ekspozycje, prezentujące m.in. wypchane 
zwierzęta i egipskie mumie. W sierpniu 
tego roku całe górne piętro tego zabytkowe-
go budynku przekształcono w sekcję zwaną 
The Study, gdzie zwiedzający mogą samo-
dzielnie przeprowadzać różnorodne bada-
nia i eksperymenty. Znajdują się tu m.in. ro-
bione na zamówienie meble autorstwa Ben 
Kelly Design (BKD), a także supernowocze-
sny sprzęt, taki jak choćby wideomikroskop, 

który robi zdjęcia badanych próbek, abyśmy 
mogli od razu pokazać je znajomym na 
Twitterze. Wstęp wolny; czynne w godzi-
nach 10:00-17:00
museum.manchester.ac.uk
thestudymcr.com

THE WHITWORTH ART GALLERY
Nieco dalej na Oxford Road znajduje się 
galeria Whitworth Art Gallery, która po-
wstała w 1889 roku na cześć przemysłow-
ca sir Josepha Whitwortha. Pierwotnie 
znana jako Whitworth Institute and Park, 
była miejscem przeznaczonym dla osób 
pochodzących z wszystkich klas społecz-
nych i swoistą przeciwwagą dla przygnę-
biającego miejskiego życia. Galerię wspie-
rało ponad 60 prominentnych mieszkańców 
Manchesteru, w tym C.P. Scott, wydawca 
gazety „Manchester Guardian” (dzisiaj „The 
Guardian”). W tutejszych zbiorach znaj-
dziemy kolekcję tekstyliów, a także liczne 
akwarele i rysunki autorstwa brytyjskich 
artystów.

Dzięki ubiegłorocznej rozbudowie kosz-
tem 15 milionów funtów powierzchnia wy-
stawowa galerii powiększyła się dwukrot-
nie. Nowe skrzydła budynku, wzniesione ze 
stali i szkła, rozciągają się aż do pobliskiego 
parku. Powstał tu również ogród i sad. Do 
23 kwietnia przyszłego roku można obej-
rzeć wystawę przedstawiającą pionierskie 
prace europejskich rytowników, zatytułowa-
ną „Marcantonio Raimondi and Raphael”.
whitworth.manchester.ac.uk

GODZINY W...  
MANCHESTERZE

THE PRINTWORKS
Spacer po mieście zaczniemy od ścisłe-
go centrum, przy budynku Printworks, 
będącym pozostałością po czasach, gdy 
Manchester uważany był za przemysłową 
potęgę. Jak sugeruje nazwa, pierwotnie 
mieściła się tu drukarnia z 1873 roku, z któ-
rej usług korzystały takie tytuły, jak „Eve-
ning Chronicle” czy „Daily Mirror”. Po jej 
zlikwidowaniu w 1985 roku budynek stał 
opustoszały, by w 2000 roku zyskać nowe 
życie, tym razem w formie kompleksu roz-
rywkowego, w którym mieści się ponad 20 
barów i restauracji. Jeśli deszczowa pogoda 
utrudnia nam pieszą eksplorację miasta, 
warto zajrzeć tu na chwilę, by przy gorącej 
kawie i ciastku przemyśleć na nowo plan 
naszej wycieczki.  

EXCHANGE SQUARE
W 1996 roku ataki bombowe przeprowadzo-
ne przez IRA w Manchesterze spowodowały 
ogromne zniszczenia i stały się zaczątkiem 
przebudowy miasta. Owocem tamtych 
zmian jest gruntownie przebudowany plac 
Exchange Square, mieszczący się w samym 
centrum dzielnicy handlowej, gdzie znaj-
dują się butiki najbardziej znanych marek 
świata, takich jak Selfridges czy Harvey Ni-
chols. Zobaczymy tu także niezwykłą insta-
lację wodną w formie półksiężyca, będącą 
nawiązaniem do rowu (zwanego Hanging 
Ditch), który niegdyś wpadał do pobliskiej 
rzeki Irwell, nad której brzegiem zbudo-
wano Manchester. Podczas przebudowy 
placu zdecydowano także o przeniesieniu 
na nowe miejsce budynków XVII-wiecznej 
karczmy Old Wellington Inn i baru Sinc-
lair’s Oyster. Tuż za nimi mieści się wspa-
niała katedra z przepięknymi wnętrzami. 
Bezpłatne wycieczki odbywają się od ponie-
działku do soboty w godzinach 10:30-15:30.
manchestercathedral.org

NORTHERN QUARTER 
Mijając ogrody Piccadilly Gardens, do-
trzemy do dzielnicy Northern Quarter, 
której granice wyznaczają ulice Victoria, 
Great Ancoats i High Street. Wstępując do  FO
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Głównym miejscem biblioteki jest czytelnia, w której mieszczą się 
marmurowe posągi przedstawiające postaci Johna i Enriquety. 

4
Dzięki rozbudowie kosztem 15 milionów funtów powierzchnia galerii Whitworth Art Gallery powiększyła 

się dwukrotnie. Nowe skrzydła budynku, wzniesione ze stali i szkła, rozciągają się aż do pobliskiego parku. 
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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

Samochód przed hotelem Zmiana daty biletu
Kupiłam bilet z Monachium do Warszawy w dwie strony za 276 
euro. Muszę zmienić wylot na dzień później. Biuro podróży ży-
czy sobie 185 euro i jeszcze dodatkowo 65 euro za zmianę daty 
na bilecie. Sprawdziłam na stronie Lufthansy, że nowy bilet  
z Monachium do Warszawy kosztuje tylko 165 euro. Dlaczego 
biuro chce na mnie tyle zarobić? Jestem gotowa kupić nowy bilet, 
powrotu nie zmieniam.

Wioleta 

Pani Wioleto
Zapoznałem się z przysłaną przez Panią kopią biletu. Biuro po-
dróży nie próbuje wprowadzić Pani w błąd. Agent obsługujący 
Państwa podróże służbowe postępuje zgodnie z zasadami i pro-
cedurami linii lotniczych.

Ogólna zasada mówi, że odcinki biletu muszą być wykorzy-
stane zgodnie z kolejnością wystawienia. Jakakolwiek zmiana 
parametrów podróży (daty, godziny, trasy, kraju wylotu) wymaga 
dokonania rekalkulacji i wymiany biletu zgodnie z warunkami 
zastosowanej taryfy. Gdyby nie wykorzystała Pani pierwszego 
odcinka, cały bilet automatycznie straciłby ważność. Niezbędne 
byłoby również wykupienie nowego biletu na odcinek powrot-
ny. Dlatego bardzo ważne jest skontaktowanie się z agentem 
przed rozpoczęciem podróży.

W przypadku zmiany pierwszego odcinka trasy cały bilet na-
leży wycenić ponownie w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu 
dokonania zmiany. Pani bilet był wykupiony z dużym wyprze-
dzeniem, gdy dostępne były niskie taryfy. Obecnie dostępność 
miejsc się zmieniła, niskie taryfy są wyprzedane i należy dopła-
cić różnicę do taryfy wyższej (właśnie 185 euro) oraz niezależ-
nie opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 65 euro. Do tego 
zostanie zapewne doliczona opłata transakcyjna w wysokości 
uzgodnionej w kontrakcie z Państwa agentem.

Dlatego proszę nie kupować na własną rękę nowego biletu, 
ponieważ w ostatecznym rozrachunku poniesie Pani znacznie 
wyższy koszt niż ten wyliczony przez agenta.

Zrobiłam dla szefa rezerwację samochodu. Samochód miał być 
dostarczony do hotelu niedaleko Londynu. Zaznaczyłam przy 
robieniu rezerwacji, że szefa nie będzie w hotelu, kluczyki mają 
czekać na niego w recepcji. Kiedy szef przyjechał wieczorem 
do hotelu, samochodu i kluczyków nie było. Samochód został 
wprawdzie dostarczony, ale wrócił do wypożyczalni, ponieważ 
szef nie mógł podpisać dokumentów. Finalnie auto zostało do-
starczone jeszcze raz – następnego dnia rano. Dodatkowo po 
dwóch tygodniach przyszła faktura z opłatą za parking i z opła-
tą manipulacyjną. Szef twierdzi, że nie powinien za to płacić, 
bo parking był bezpłatny dla gości hotelowych.

Danuta

Pani Danuto
Przy przekazywaniu samochodu należy podpisać umowę wy-
najmu samochodu. Pracownik firmy samochodowej dostar-
czający samochód dostosował się ściśle do obowiązujących 
przepisów i nie zgodził się na zostawienie kluczyków i doku-
mentów w recepcji hotelu. Takie wynajmy nie są standardowe, 
zawsze wymagają indywidualnych ustaleń z oddziałem firmy 
dostarczającym samochód. 

Zgodnie z zasadami przekazanie samochodu może nastąpić 
dopiero po zawarciu umowy, czyli po podpisaniu kontraktu (na 
dokumencie papierowym lub w formie elektronicznej). Dlatego 
wymagana jest fizyczna obecność kierowcy. Takie są warunki 
ubezpieczenia. Jest to związane z przeniesieniem odpowiedzial-
ności na wynajmującego pojazd. Niektóre umowy korporacyjne 
posiadają specjalne klauzule ubezpieczeniowe, wtedy samo-
chód może na przykład zostać dostarczony do siedziby firmy. 

W Państwa przypadku wypożyczenie samochodu odbywało 
się na zasadach standardowych. Zgodnie z warunkami umowy 
firma nie miała obowiązku zostawienia kluczyków osobie trze-
ciej i mogła wymagać podpisania umowy przed wydaniem auta.

Wszystkie opłaty dodatkowe, takiej jak parking, przejazd au-
tostradą, mandaty wydane zaocznie, obciążają wynajmujące-
go i są doliczane do faktury. Firmy samochodowe nie przyjmują 
reklamacji od klientów w takich sytuacjach. Zasadność opłat 
należy wyjaśnić bezpośrednio z instytucją, która je nałożyła, na 
przykład z administracją parkingu, policją, służbami miejski-
mi. Jeśli opłata za parking została pobrana niesłusznie, firma 
samochodowa może ją zwrócić, ale nie ma obowiązku zwracać 
opłaty manipulacyjnej.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 



Luksus  
w szwedzkim wydaniu

Istnieje tradycyjny luksus i luksus Volvo XC90 Excellence.  

Rozbudź wszystkie zmysły i poczuj perfekcyjne połączenie 

najlepszych naturalnych materiałów z innowacyjną technologią. 

Pozwól, aby ten czteromiejscowy SUV stał się oazą Twojej 

prywatności i zachwycającej przestrzeni w drodze po kolejne 

wyzwania. Doświadcz nowoczesnego skandynawskiego  

luksusu z najwyższej półki.

 

POCZUJ NOWE VOLVO XC90 EXCELLENCE
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