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W aszyngton ma 177 kilometrów 

kwadratowych. Jest to 

niewielkie, nisko zabudowane miasto  

z przepięknymi neoklasycznymi 

budynkami, rozmieszczonymi wokół 

parku National Mall, który rozciąga się 

od pomnika Lincolna na zachodzie  

po Kapitol na wschodzie. Kiedy w 1790 

roku Jerzy Waszyngton podpisał dekret 

o utworzeniu stolicy Stanów 

Zjednoczonych, miała ona formę 

kwadratu o 10-milowych bokach  

i nadano jej formę tzw. Federalnego 

Dystryktu Kolumbii, który znacznie 

różnił się od pozostałych części kraju.

Dziś obywatele każdego z 50 stanów 

USA posiadają swoją demokratyczną 

reprezentację w Kongresie, ale nie 

dotyczy to 670 tysięcy mieszkańców 

stolicy. Waszyngton nie należy bowiem 

do żadnego stanu, a jego samorząd 

lokalny ma znacznie ograniczoną władzę. Miasto nie posiadało także nigdy własnego 

senatora, a jego obywatele uzyskali prawo głosu dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. 

Stolicę reprezentuje jedynie delegat bez prawa głosu. W rezultacie mieszkańcy 

Waszyngtonu mają niewiele do powiedzenia w kwestiach związanych z opieką 

zdrowotną, środowiskiem, ochroną socjalną czy też prawem do posiadania broni.

Nie dziwi więc fakt, że coraz większa liczba mieszkańców opowiada się za tym, aby 

Waszyngton zyskał status stanu. Zapraszam do przeczytania naszego tematu  

z okładki pod tytułem: „Waszyngton: polityka to nie wszystko”. Życzę udanej lektury!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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NOWOCZESNY KOMPLEKS  
TERMY UNIEJÓW

Inwestycja
Uniejów

Dokąd wybrać się w jeden z cie-
płych, letnich weekendów? 
Najlepiej w nowe miejsce na szla-
ku Wielkich Jezior Mazurskich nad 
jeziorem Bełdany, w miejscowości 
Kamień – niedaleko Rucianego-Ni-
dy. Klub Mila Kamień to ośrodek 
wypoczynkowy na Mazurach prze-
znaczony dla rodzin z dziećmi, mi-
łośników aktywnego wypoczynku 
na łonie natury oraz pasjonatów 
sportów wodnych. Miejsce eko,  
z duszą i możliwościami uprawia-
nia wielu dyscyplin sportowych. 
Na gości czekają 82 kompleksowo 
wyposażone trzypokojowe drew-
niane domki rodzinne, 14 pokoi  
w budynku hotelowym oraz 30 
pokoi w domkach młodzieżowych. 

Wakacje
Mazury

KLUB MILA  
KAMIEŃ
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Wystarczy 149 euro, by z dowol-
nego miejsca w Europie dolecieć 
liniami Brussels Airlines do Belgii, 
korzystać z darmowych pociągów 
oraz uzyskać vouchery na darmo-
we atrakcje w dwóch wybranych 
belgijskich miastach.

Belgia, choć niewielka, jest bar-
dzo ciekawą destynacją, szczegól-
nie na tzw. city break. Atrakcyjne 
są zarówno Bruksela i Antwerpia, 
jak i Mechelen czy Brugia. To ofer-
ta weekendowa – od czwartku do 
wtorku. Vouchery odbierzemy  
na lotnisku.  
brusselsairlines.com

Brussels Airlines

Linie lotnicze

HI BELGIUM 
PASS 

Dla amatorów karawaningu przy-
gotowano 15 wydzielonych miejsc. 
Na terenie ośrodka znajdują się 
dwie restauracje. Do dyspozycji 
gości jest zadaszony taras z pano-
ramicznym widokiem na jezioro, 
dwie sale konferencyjne, ekoma-
rina z nowoczesną infrastrukturą 
portową, baza Akademii Mateusza 
Kusznierewicza, centrum spor-
tów i rekreacji z wypożyczalnią 
sprzętu, basen rekreacyjny, a także 
plaża z prywatnym kąpieliskiem. 
Dzieci mogą się bawić na jednym 
z czterech placów zabaw, a mło-
dzież i dorośli rozgrywać mecze 
piłki siatkowej lub plażowej na 
profesjonalnych boiskach.
klubmila.pl

Aparthotel Termy Uniejów będzie pierwszym tak nowoczesnym 
i wielofunkcyjnym kompleksem, składającym się z części hotelowej, 
konferencyjnej, rekreacyjnej oraz restauracyjnej z funkcjami pomocniczymi 
i dostępem do wody termalnej w Uniejowie. Oddanie obiektu do użytku 
planowane jest w pierwszym półroczu 2019 roku.

Na powierzchni 1,5 hektara w najlepszej lokalizacji w uzdrowisku  
– w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu termalno-basenowego  
(100 metrów) strefy uzdrowiskowej A – powstanie obiekt o standardzie 
czterogwiazdkowego hotelu. Termy Uniejów to oferta dla tych, którzy 
chcieliby zainwestować w pierwszym uzdrowisku termalnym w Polsce. 

Obiekt będzie wynajmowany przez cały rok. Właściciele zakupionych 
lokali oddadzą je w zarządzanie inwestorowi z gwarancją zysku z wynajmu 
na poziomie minimalnym 7,5 procent. Ważny dla właścicieli jest fakt, że 
na czas trwania umowy, poza inwestycją w zakup lokalu, nie będą ponosić 
żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu. Termy Uniejów 
to pierwszy obiekt w Uniejowie, który będzie mógł przyjąć duże grupy 
biznesowe, nawet do 400 osób. Kompleks będzie się składał  
z dwóch budynków pięciokondygnacyjnych z częścią hotelową, rekreacyjną 
z basenem, saunami, centrum fitness oraz restauracją. W części hotelowej 
przewidziano 172 lokale z trzema typami lokali: pokój standard  
o powierzchni użytkowej 25,91 mkw., studio 30,31 mkw. i apartament 35,03 
mkw. Wszystkie lokale zostaną wykończone i urządzone pod klucz;  
cena: 8 tysięcy złotych za mkw. plus 23 procent VAT.

Wizz Air świętuje 13. rocznicę swo-
jego pierwszego lotu. W ciągu lat 
samoloty tej linii pokonały  
1 miliard kilometrów, co stanowi 
równowartość okrążenia ziemi 
25 tysięcy razy. Linia przewiozła 
prawie 135 milionów pasażerów. 
Każda maszyna we flocie skła-
dającej się z 81 samolotów typu 
Airbus A320 i A321, będącej jedną 
z najmłodszych w Europie, lata 
średnio ponad 12 godzin dziennie. 
W sumie samoloty wykonały 880 
tysięcy operacji lotniczych, spę-
dzając w powietrzu ponad 1,4 mi-
liona godzin, co daje wynik 163 lat 
ciągłej pracy.  Dziś zróżnicowana 
oferta linii składa się z 500 tras ze 
141 lotnisk w 42 krajach. Najdłuż-
sza trasa liczy 4 639 kilometrów  
i łączy Katowice z Dubajem

Urodziny 
Awiacja

MILIARD  
KILOMETRÓW 
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Linie lotnicze
LOT

NOWY SAMOLOT

Warto wybrać się do Czech szlakiem 
barokowych budowli, wpisanych na 
listę UNESCO. Szczególnie poleca-
my Kroměříž z barokowym ogrodem 
i Pałacem Arcybiskupim, kompleks 
Lednicko-Valticki z pałacem Valtice  
i piwnicami winnymi, miasto Miku-
lov z pałacem i pięknym centrum,  
a także barokowy szpital Kuks. 
Warto również wybrać się do takich 
miejsc, jak Ploskovice, Nebílovy, 
Duchcov Casanovy, kościoły Dient-
zenhoferów na Broumovsku lub 
budowle Santiniego w okolicy Žďáru 
nad Sázavou. Barokowe zabytki  
w Czechach tętnią życiem. Oferu-
ją moc atrakcji, takich jak nocne 
zwiedzanie w strojach z epoki, 
przedstawienia teatralne, koncerty. 
czechtourism.com

BAROKOWY  
KRAJOBRAZ

Turystyka
Czechy

Pierwszy Boeing 737-800 NG dołączył do floty polskiego przewoźnika. 
Do końca czerwca LOT będzie dysponował już czterema maszynami 
tego typu. Boeing 737-800 NG jest największym samolotem wąskoka-
dłubowym we flocie i obsługuje połączenia na najbardziej popularnych 
trasach do: Londynu, Tel Awiwu, Frankfurtu, Madrytu, a także do stolicy 
Kazachstanu – Astany, do której LOT zainaugurował bezpośrednie 
rejsy 29 maja. Ten nowoczesny samolot wąskokadłubowy może zabrać 
na pokład 186 pasażerów – o blisko 20 więcej niż obecnie użytkowane 
przez LOT modele Boeing 737 Classic. Na jego pokładzie pasażerowie 
mają do dyspozycji nowoczesne fotele typu slim. Samolot podzielony 
został na trzy klasy podróży – LOT Business Class, LOT Premium Eco-
nomy i LOT Economy Class. lot.com

Warszawa
Patio Cosmopolitan
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SEZON NA LATO
Patio budynku apartamentowego Cosmopolitan to kolejny wyjątkowy 
punkt na architektonicznej mapie Warszawy, usytuowany tuż przy placu 
Grzybowskim, który stał się ulubionym miejscem spotkań warszawiaków 
i turystów. Warto wybrać się na zdrowe śniadanie do SAM-u, gdzie rów-
nież można kupić bardzo dobre pieczywo z własnego wypieku. Lunch 
proponujemy zjeść w Ceviche Barze, oferującym dania z kuchni Ameryki 
Południowej, lub we włoskiej restauracji Locale. Doskonałym miejscem 
na spotkanie jest Cafe Nero lub cukiernia Odette, słynąca  
z najpiękniejszych ciastek w Warszawie. Pełny wybór win i szampanów – 
z największą w Polsce kolekcją win z Bordeaux to podstawa Wine Taste 
by Kamecki. Przed konceptami gastronomicznymi pojawiły się stoliki, co 
oznacza, że lato tuż-tuż. apartamentycosmopolitan.pl



FO
T.:

  M
AT

ER
IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E

Kontakt:
Przedstawicielstwo Club Med w Polsce
ul. Tamka 16, lok. 4, 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…

022_TT hotel londyn_popr.indd   23 27.04.2015   14:43spis_popr.indd   2 27.04.2017   13:41
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POLITYKA 
TO NIE WSZYSTKO

Mieszkańcy stolicy Stanów Zjednoczonych, tak jak wszyscy 
Amerykanie, próbują przywyknąć do oryginalnego

 stylu zarządzania administracji nowego prezydenta. 
Nasza korespondentka Jenny Southan przekonuje, 

że oprócz pomników i budynków rządowych Waszyngton 
posiada także wiele innych atrakcji.
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Nowy obiekt marki Trump Interna-
tional, uruchomiony dwa miesią-
ce przed tym, jak jego właściciel 
został 45. prezydentem Stanów 

Zjednoczonych, mieści się w eleganckim 
budynku byłej poczty przy Pennsylvania 
Avenue. To niewątpliwie doskonała lokaliza-
cja, ponieważ na jednym końcu alei mieści 
się Biały Dom, a na drugim Kapitol, czyli 
siedziba Kongresu. Najciekawszym ele-
mentem budynku, który wzniesiono w 1899 
roku, jest jego 96-metrowa wieża zegarowa, 
będąca trzecią najwyższą budowlą w stoli-
cy. W hotelowym lobby na niebieskich ak-
samitnych kanapach, pod żyrandolami, 
których nie powstydziłby się nawet sam 
Wersal, siedzą goście hotelowi. Nagle rozle-
ga się przenikliwy dźwięk dzwonka i pośród 
burzy oklasków kelner odcina szablą szyjkę 
butelki szampana. Korek w szklanej otoczce 
przelatuje kilka metrów i ląduje na wypole-
rowanej marmurowej podłodze.

ZŁOTY PAŁAC 
PREZYDENTA TRUMPA
Główne wejście do hotelu blokują solid-
ne, metalowe barierki, aby dostać się do 
środka, należy zatem skorzystać z mniej 
spektakularnego wejścia od strony 11 Uli-
cy. Moją uwagę zwraca młody człowiek, 
który pstryka sobie selfie, wystawiając 
środkowy palec w stronę pozłacanego szyl-
du z napisem „Trump International Hotel”.  

Wiadomość o tym, że korporacja Trump Or-
ganisation zamierza wydzierżawić od władz 
słynny budynek poczty, wzbudziła spore 
kontrowersje, ale federalna agencja General 
Services Administration twierdzi, że umo-
wę zawarto z poszanowaniem prawa.

Zwycięstwo Trumpa było dla stolicy 
wstrząsem, ponieważ blisko 90 procent jej 
mieszkańców stanowią zwolennicy Demo-
kratów. Nic więc dziwnego, że nazwisko no-
wego prezydenta, zdobiące jeden z najważ-
niejszych zabytków miasta, wzbudza dość 
negatywne emocje. – Moja noga nigdy tam 
nie postanie, nie dam mu ani centa – mówi 
jeden z waszyngtończyków. 

Choć ceny pokoi w Trump International 
DC zaczynają się od 550 dolarów za noc, to 
od czasu jego otwarcia cieszy się on pełnym 
obłożeniem wszystkich 263 pokoi. Dyrek-
tor hotelu Mickael Damelincourt twierdzi 
jednak, że inne luksusowe obiekty w stolicy 
również nie narzekają na brak gości. – Wy-

nika to z faktu, że w Waszyngtonie 
nie ma zbyt wielu hoteli z naj-

wyższej półki – przekonuje.
Zanim Trump Interna-

tional DC otworzył po-
dwoje, budynek, w którym 
się mieści, został poddany 
renowacji, której koszt to 
200 milionów dolarów. 
Jednym z nowych ele-
mentów konstrukcyjnych 

hotelu jest wysokie na dziewięć pięter prze-
szklone atrium, które zespolono XIX-wiecz-
nymi złotymi dźwigarami. Obiekt posiada 
także luksusowe spa, które zaprojektowała 
córka prezydenta Ivanka Trump, salę balo-
wą na 1300 gości, pokój do degustacji whi-
sky Macallan oraz znakomity stekhouse.

Na piętrze i tyłach budynku znajduje się 
apartament prezydencki (20 tysięcy dolarów 
za dobę), w którym niegdyś mieściło się 
biuro dyrektora poczty. – Wszystkie okolicz-
ne budynki należą do Urzędu Skarbowego 
(IRS) i FBI, dlatego można śmiało powie-
dzieć, że nasz hotel jest wyjątkowo bez-
piecznym miejscem. Agenci Secret Service 
nie mają również zastrzeżeń do samego 
apartamentu prezydenckiego – twierdzi Da-
melincourt. – Czy zatrzymywał się w nim 
już jakiś prezydent? – Jeszcze nie – odpo-
wiada. – Nawet Donald Trump? – Nie ma ta-
kiej potrzeby. Prezydent ma niedaleko stąd 
własny, wygodny dom – dodaje.

NOWA DRUŻYNA W MIEŚCIE
Powszechnie wiadomo, że podczas spo-
tkań towarzyskich powinno się unikać 
rozmów o polityce, ale w Waszyngtonie to 
niemal niemożliwe. Zaglądam do mieszczą-
cego się w piwnicy hotelu Hay Adams baru 
Off the Record, który jest popularnym miej-
scem spotkań polityków, dygnitarzy i dzien-
nikarzy. Sporą popularnością cieszy się tu 
piwo Corruption, podawane z tekturową 
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Nowy obiekt marki Trump International, uruchomiony dwa miesiące przed tym, jak jego właściciel  
został prezydentem, mieści się w eleganckim budynku byłej poczty przy Pennsylvania Avenue. 
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W stolicy można podziwiać wiele malowniczych widoków: pomnik Jeffersona, otoczony wieńcem
 kwiatów, odbicie kopuły Kapitolu w wodzie stawu czy teź jasnozielone sklepienie dworca Union Station.
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podkładką, na której widnieje karykatu-
ra prezydenta Trumpa. Do tego darmowe 
pyszne przekąski i możliwość podsłuchania 
ciekawych politycznych plotek, ukradkiem 
wymienianych między sobą przez tutej-
szych bywalców.

Alexandra Byrne jest dyrektorem ge-
neralnym 237-pokojowego hotelu Sofitel 
Washington DC Lafayette Square, który 
mieści się w bliskim sąsiedztwie Off the 
Record i Białego Domu. – Gościmy wie-
lu turystów, ale także międzynarodowych 
delegatów, dyplomatów, lobbystów, aktywi-
stów i dyrektorów firm z listy 500 najwięk-
szych przedsiębiorstw magazynu „Fortu-
ne”. Wynik ostatnich wyborów był dla nas 
wszystkich sporym zaskoczeniem, więc 
atmosfera panująca w mieście nastraja do 
burzliwych, a zarazem ciekawych dyskusji 
– stwierdza.

Rano do mojego pokoju w Sofitelu do-
cierają dźwięki rzewnej pieśni: „Od gór, 
przez prerie i oceany Boże, błogosław mój 
kraj ukochany”. Muzyka sączy się z czarne-
go SUV-a z przyczepką, na której znajduje 
się ogromny podświetlony napis „Trump”. 
Ten Most Jedności Trumpa (Trump Unity 
Bridge) nie jest jednak dziełem żadnego 
mieszkańca stolicy, tylko niejakiego Roba 
Cortisa, wielbiciela obecnego prezydenta 
ze stanu Michigan, który postanowił prze-
jechać wzdłuż i wszerz cały kraj, okazując 
swoje wsparcie dla polityki obecnej admini-
stracji.

Na 14 Ulicy odbywają się burzliwe de-
monstracje antyprezydenckie. – Jesteśmy 
bardziej progresywni od innych amerykań-
skich miast. Dlatego rezultat wyborów pre-
zydenckich był dla nas sporym wstrząsem, 
ale także pobudził nas do aktywnego dzia-
łania – mówi Brian Kenner, wiceburmistrz 
miasta ds. planowania i rozwoju gospodar-
czego. – Chcemy pokazać ludziom, że nieza-
leżnie od tego, czy mieszkają w Stanach od 
pięciu dni, miesięcy, czy od pokoleń, zawsze 
są tu mile widziani – dodaje.

PIĘĆDZIESIĄTY PIERWSZY STAN?
Waszyngton ma 177 kilometrów kwadrato-
wych. Jest to niewielkie, nisko zabudowa-
ne miasto z przepięknymi neoklasycznymi 
budynkami, rozmieszczonymi wokół parku 
National Mall, który rozciąga się od pomnika 
Lincolna na zachodzie po Kapitol na wscho-
dzie. Kiedy w 1790 roku Jerzy Waszyngton 
podpisał dekret o utworzeniu stolicy Stanów 
Zjednoczonych, miała ona formę kwadra-
tu o 10-milowych bokach i nadano jej formę 
tzw. Federalnego Dystryktu Kolumbii, który 
znacznie różnił się od pozostałych części 
kraju.

Nawet obecnie obywatele każdego z 50 
stanów USA posiadają swoją demokratycz-
ną reprezentację w Kongresie, ale nie doty-
czy to 670 tysięcy mieszkańców stolicy. Wa-
szyngton nie należy do żadnego stanu, a jego 
samorząd lokalny ma znacznie ograniczoną 
władzę. Miasto nie posiadało także nigdy 

własnego senatora, a jego obywatele uzy-
skali prawo głosu dopiero w latach 60. ubie-
głego wieku. Stolicę reprezentuje jedynie 
delegat bez prawa głosu (obecnie jest nim 
Eleanor Holmes Norton), który może brać 
udział tylko w posiedzeniach Izby Repre-
zentantów. W rezultacie waszyngtończycy 
mają niewiele do powiedzenia w kwestiach 
związanych z opieką zdrowotną, środowi-
skiem, ochroną socjalną czy też prawem do 
posiadania broni.

Nie dziwi więc fakt, że coraz większa 
liczba mieszkańców opowiada się za tym, 
aby Waszyngton zyskał status stanu. Jed-
ną z najzagorzalszych zwolenniczek tego 
pomysłu jest burmistrz Muriel Bowser, któ-
ra po grudniowym spotkaniu z prezyden-
tem przekonywała, że wspiera on działania 
Dystryktu Kolumbii i dobrze rozumie jego 
problemy. Jednak trudno przewidzieć, czy 
Trump przekuje kiedyś swoje słowa w czy-
ny. Póki tak się nie stanie, póty na tablicach 
rejestracyjnych wielu tutejszych samocho-
dów zapewne nadal będzie widoczny napis: 
„Podatnik bez reprezentacji w Kongresie”.

To poczucie bycia pozbawionym podsta-
wowych praw obywatelskich znacząco ufor-
mowało poglądy waszyngtończyków, które 
po powrocie Republikanów do władzy stały 
się jeszcze bardziej wyraziste. Kenner wyja-
śnia, że stolica nigdy nie miała republikań-
skiego burmistrza. – Zawsze byliśmy zwo-
lennikami jednej partii i to się nie zmieniło 
– twierdzi.

Zwycięstwo Trumpa było dla stolicy wstrząsem, ponieważ blisko 90 procent jej mieszkańców stanowią 
zwolennicy Demokratów. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko wzbudza tu dość negatywne emocje.
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Waszyngton to niewielkie miasto z przepięknymi neoklasycznymi budynkami, rozmieszczonymi wokół 
parku National Mall, który rozciąga się od pomnika Lincolna na zachodzie po Kapitol na wschodzie.
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Jednak miasto chce zbudować także swoją 
własną tożsamość, która nie będzie miała 
nic wspólnego ze światem polityki. – Wa-
szyngton jest naładowany pozytywną ener-
gią i trzeba przyznać, że radzimy sobie cał-
kiem nieźle, niezależnie od tego, kto jest 
prezydentem – mówi Kenner. 

ŻYCIE W WIELKIM MIEŚCIE
Według Kennera jeszcze 20 lat temu stolica 
była miastem federalnym, którego ogromną 
część populacji stanowili pracownicy tutej-
szych urzędów. Jednak w ostatnich latach 
do wzrostu liczby miejsc pracy w Waszyng-
tonie przyczyniał się jedynie sektor prywat-
ny, a od pięciu lat statystyki wykazują, że co 
miesiąc do stolicy przeprowadza się blisko 
tysiąc osób z innych części kraju. 

I choć stolica jest jednym z najbogatszych 
regionów USA, to nieustannie dywersyfi-
kuje swoją gospodarkę, aby uniezależnić 
się od sektora publicznego. Rząd nadal 
jest jednym z największych pracodawców, 
zapewniając ponad 14 procent wszystkich 
miejsc pracy. Jednak prezydent Trump już 
zapowiedział obcięcie o jedną piątą liczby 
pracowników federalnych.

Sporą część budżetu stolicy stanowią 
przychody z turystyki. W mieście pojawiają 
się także nowe firmy reprezentujące tak do-
chodowe branże, jak zaawansowane techno-
logie, opieka zdrowotna, edukacja i media. 
– Posiadamy bardzo aktywną scenę startu-
pową – przekonuje Kenner.

Spotykam się ze znaną miejscową in-
stagramerką Laurie Collins (@dccitygirl), 
której profil śledzą 42 tysiące osób, na po-
rannym spacerze brzegiem sztucznego 
stawu o nazwie Tidal Basin. Collins udało 
się uchwycić w obiektywie aparatu wiele 
malowniczych widoków stolicy: pomnik Jef-
fersona, otoczony wieńcem kwiatów wiśni 
kwitnących na tutejszych drzewach, odbicie 
kopuły Kapitolu w wodzie stawu, a także 
jasnozielone sklepienie dworca Union Sta-
tion, który przechodzi obecnie gruntowny 
remont kosztem 7 miliardów dolarów. – Wa-
szyngton zmienił się pod wieloma względa-
mi. Niektóre dzielnice, do których niegdyś 
strach było się zapuszczać, poddawane są 
procesowi gruntownej rewitalizacji. Coraz 
mniej rodzin przeprowadza się na przed-
mieścia, a wielu mieszkańców przenosi swo-
je firmy do dzielnic, w których mają domy. 
Dlatego niemal na każdym rogu znajdziemy 
tu dobre sklepy, restauracje i centra rozryw-
ki – mówi Collins. Jedną z nowych atrakcji 
jest Smithsoniańskie Narodowe Muzeum 
Historii i Kultury Afroamerykanów, które 
we wrześniu ubiegłego roku otwarło swoje 
podwoje w parku National Mall.

Obok znanych zakątków, takich jak Geo-
rgetown czy też ekskluzywna dzielnica Ka-
lorama (w której mieszka były prezydent 
Obama z rodziną), warto także odwiedzić 
nowoczesny kompleks handlowy City Cen-
tre, w którym mieszczą się liczne sklepy 
znanych marek. Największym projektem 

deweloperskim w Waszyngtonie jest obec-
nie nabrzeżne miasto Wharf (wharfdc.com), 
które znajduje się na południe od National 
Mall. Pierwsza faza projektu ma zostać 
ukończona jesienią 2017, docelowo w Wharf 
znajdzie się 1400 mieszkań, klub jachtowy, 
trzy hotele, sala koncertowa, cztery mola, 75 
sklepów i restauracji, centrum konferencyj-
ne oraz 1,5-kilometrowy deptak.

W popularnych zakątkach, takich jak uli-
ca H Street i dzielnica Shaw, również nie 
brakuje ciekawych lokali, takich jak pizzeria 
All Purpose (allpurposedc.com), bar koktaj-
lowy Columbia Room (columbiaroomdc.
com) czy też restauracja Kinship (kinshipdc.
com), słynąca z kuchni amerykańskiej. 

– Turyści odwiedzający Waszyngton znaj-
dą tu wiele nietuzinkowych miejsc, których 
próżno szukać w innych miastach. Zamiast 
do Starbucksa mogą wybrać się na kawę do 
lokalnej sieci Compass, a w tutejszych ba-
rach zamiast oklepanego piwa Miller Light 
spróbują miejscowego DC Brau – mówi 
Kenner. 

Słońce powoli chowa się za horyzon-
tem. Siedzę w barze na dachu hotelu W, 
podziwiając różową łunę otulającą Biały 
Dom i pomnik Waszyngtona. Przypomi-
nam sobie łacińską sentencję „E pluribus 
unum” („Jedno uczynione z wielu”), która 
widnieje na kopule Kapitolu, i zastanawiam 
się, ile jeszcze wody musi upłynąć w pobli-
skiej rzece Potomac, by na amerykańskiej 
fladze w końcu pojawiła się 51. gwiazda.

– Jesteśmy bardziej progresywni od innych amerykańskich miast. Dlatego rezultat wyborów  
prezydenckich był dla nas sporym wstrząsem, ale także pobudził nas do aktywnego działania.
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Hotel BALI
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Kurort Fairmont Sanur 
Beach Bali to luksu-
sowy raj, mieszczący 
się na legendarnej 

Wyspie Bogów w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Dzielnica 
Sanur, będąca niegdyś wioską 
rybacką, obecnie jest cenio-
nym ośrodkiem balijskiej kul-
tury, sztuki i tradycji, położo-
nym z dala od zgiełku, jaki 
panuje w najpopularniejszych 
częściach wyspy. To także wy-
jątkowo spokojne miejsce, gdzie 
można doświadczyć autentycz-
nej atmosfery i stylu życia tzw. 

starego Bali, które od wieków 
przyciąga podróżników z całego 
świata.

POŁOŻENIE
Kurort mieści się o 25 minut 
jazdy samochodem z międzyna-
rodowego lotniska Ngurah Rai 
International Airport i zaledwie 
200 metrów od złocistych plaż 
dzielnicy Sanur w południowo-
-wschodniej części Bali.

WRAŻENIA
Kurort Fairmont Sanur Beach 
Bali jest pięknym kompleksem 

willowo-apartamentowym, obej- 
mującym ponad cztery hektary 
tropikalnych ogrodów, położo-
nych tuż przy plaży w Sanur. 
Ośrodek posiada w ofercie wiele 
luksusowych udogodnień, dzię-
ki którym możemy całkowicie 
zapomnieć o troskach i w pełni 
rozkoszować się bajeczną plażą, 
malowniczymi krajobrazami, 
wybornym jedzeniem i ekscytu-
jącymi przygodami.

ZAKWATEROWANIE
Kurort dysponuje 94 luksuso-
wymi apartamentami i willami 

KONTAKT
Fairmont Sanur Beach
Sanur, Denpasar Selatan
Indonezja
tel.: +62 361 301 1888
www.fairmont.com/sanur-bali
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ze stylowymi meblami, ręcznie 
wykonanymi elementami de-
koracyjnymi i starannie dobra-
nymi dziełami sztuki. Wystrój 
wszystkich apartamentów in-
spirowany jest balijską koncep-
cją świątyni wewnątrz świątyni, 
której odzwierciedleniem są 
m.in. duże otwarte tarasy z wy-
godnymi sofami zapraszający-
mi do wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Z okien wszystkich 
willi i apartamentów rozciągają 
się malownicze widoki na oce-
an, plażę i pobliskie ogrody.

W każdym apartamencie 
znajdziemy m.in. szybkie Wi-Fi, 
bezpłatny minibar z napojami 
bezalkoholowymi, dwa 42-ca-
lowe telewizory LED, sejf, ze-
staw do zaparzania kawy i her-
baty, a także stację dokującą 
do iPoda i zestaw audio marki 
Bose. Goście mogą także przez 
całą dobę korzystać z usługi ka-
merdynera. 

RESTAURACJE I SALONIKI
W Fairmont Sanur Beach Bali 
goście mają okazję zgłębić smaki 
jedynej w swoim rodzaju kuchni 
balijskiej. Salonik Lobby Loun-
ge, z którego okien rozpościera 
się przepiękny widok na ogrody 
tropikalne i Ocean Indyjski, to 
idealne miejsce na popołudnio-
wą herbatę i smaczne przekąski. 
Restauracja Layang Layang spe-
cjalizuje się w daniach kuchni 
indonezyjskiej i jest obowiązko-
wym przystankiem dla wszyst-
kich gości, którzy pragną do-
świadczyć tradycyjnych smaków 
wyspy. Jeżeli natomiast najdzie 
nas ochota na smaczny, lekki 
posiłek w środku dnia, wtedy 
warto wybrać się do baru Nyala 
Beach Club and Grill z wido-
kiem na basen. Można tu posi-
lić się kanapkami z bogactwem 
dodatków, zdrowymi sałatkami 
oraz daniami z najświeższych 
ryb i owoców morza, złowionych 
tego ranka przez rybaków z oko-
licy Sanur. 

SPA
Tutejsze spa jest idealnym 
miejscem wypoczynku po ca-
łym dniu zwiedzania lokal-
nych atrakcji lub wygrzewania 

Idąc wzdłuż brzegu oceanu, można dojść do wioski, licznych sklepików  
i restauracji, a więc poznać również prawdziwe życie wyspy.
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Hotel BALI

Luksusowy, 
oferujący wszelkie 

udogodnienia 
hotel jest prawdziwą 

oazą spokoju. 
Duże wrażenie robi 

basen infinity 
z ogromną 

różową orchideą, 
przy którym można 

wypoczywać na łożach  
z baldachimami.

się w balijskim słońcu. To także 
prawdziwa oaza spokoju, w któ-
rej szybko zregenerujemy siły 
do dalszego poznawania wy-
spy i jej licznych atrakcji. Go-
ście mają tu do wyboru bogaty 
wybór zabiegów regeneracyjno-
-pielęgnacyjnych, takich jak re-
witalizujące masaże balijskie, 
relaksujące zabiegi na twarz, jak 
również rytuały na twarz i całe 
ciało.

OBIEKTY KONFERENCYJNE
Fairmont Sanur Beach Bali jest 
przede wszystkim ośrodkiem 
wypoczynkowym, ale w tutej-
szej bibliotece można śmiało 
zorganizować małą konferencję 
albo spotkanie biznesowe. 

DODATKOWE ATRAKCJE
Na terenie kurortu znajdują 
się dwa baseny dla dzieci oraz 
klub dla najmłodszych (Kids 
Club), oferujący małym wcza-
sowiczom wiele ciekawych za-
jęć i atrakcji, takich jak lekcje 
malowania i rzemiosła, szkółka 
śpiewu i tańca, minikino, plac 
zabaw i stacje z konsolami gier. 

Goście kurortu mogą bez-
płatnie wypożyczać rowery oraz 
skutery. Na życzenie personel 
recepcji i konsjerż mogą zorga-
nizować wycieczki kajakiem, 
windsurfing, parasailing, rejsy 
łodzią i żaglówką, jak również 
obfitujące w atrakcje całodnio-
we wyprawy nurkowe i wyciecz-
ki piesze.

OCENA
Bardzo dobre miejsce na począ-
tek wyprawy po wyspie. Luksu-
sowy, oferujący wszelkie udo-
godnienia hotel jest prawdziwą 
oazą spokoju. Duże wrażenie 
robi basen infinity z ogrom-
ną różową orchideą, przy któ-
rym można wypoczywać na 
łożach z baldachimami. Sanur 
słynie z niezwykle widowisko-
wych zachodów i wschodów 
słońca, które goście hotelu 
mogą obserwować na przyle-
gającej do obiektu plaży. Idąc 
wzdłuż brzegu oceanu, można 
dojść do wioski, licznych sklepi-
ków i restauracji, a więc poznać 
również prawdziwe życie wyspy.

Marzena Mróz
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SOHO SUSHI
Restauracja WARSZAWA

Bistro sushi w centrum 
Warszawy. Oferuje naj- 
lepszą jakość sushi 
w przestrzeni, która nie 

onieśmiela. Miejsce jest przytul-
ne, pomieści 20 osób, a drugie 
tyle może swobodnie kosztować 
maki, nigiri, ramen i sashi-
mi w ogródku, który już w maju 
rozpoczął swoją działalność.

MIEJSCE
Na kulinarnej mapie Warsza-
wy przybyło miejsce, w któ-
rym można skosztować potraw 
kuchni Dalekiego Wschodu. 
Oprócz zestawów sushi i sa-
shimi można tu również zjeść 
doskonały ramen. 

– Oferujemy najlepszą ja-
kość ryb i mamy najlepszych 
masterów sushi w Warszawie 
– zapewnia Bartosz Sosnowski, 
współwłaściciel Soho Sushi. 
– Poza tym zachowujemy od-
powiednie proporcje cenowe. 
Można u nas zjeść najświeższe 
owoce morza w rozsądnych ce-
nach – dodaje.

W Soho Sushi można również 
usiąść na wysokich krzesłach 
przy ładnie zaprojektowanym 
barze i zrelaksować się w cią-
gu dnia przy filiżance zielonej 
herbaty.

MENU
Lista dań jest ciekawa. Począw-
szy od tatara z tuńczyka i łoso-
sia poprzez springrolls – wege-
tariańskie i w tempurze aż po 
duży wybór hosomaki (z ogór-
kiem, tykwą, rzepą, łososiem, 
tuńczykiem, w płatku soi) i fu-
tomaki (futo philadelphia, futo 
sake grill, wyśmienite futo 
unagi z węgorzem i awoka-
do, futo z mięsem kaczki, ty-
kwą i ogórkiem). Bardzo smacz-
ne są tu również sushi à la 
Kalifornia: california avoca-
do, gold, unagi, ebi tempu-
ra. Można też rozsmakować 
się w nigiri: tamago – słynny 
japoński omlet, sake z łoso-
siem, ibodai z rybą maślaną 
czy ebi – z krewetką. Ja szcze-
gólnie polecam ramen, ofero-
wany w Soho Sushi z łososiem, 
kaczką lub wegański. A już 
prawdziwie zachwyciłem się 
daniem o nazwie tataki magu-
ro: bardzo świeży tuńczyk po-
krojony na plastry i doprawiony 
ostrym sosem według indy-
widualnych wymagań klienta 
– krótko obsmażony, podawa-
ny na ciepło, serwowany z su-
rowym awokado. Nie ma sobie 
równych także najświeższe sa-
shimi, co – jak wiadomo – jest 

podstawą sukcesu tego wy-
jątkowego specjału. Na deser 
polecam pierożki gyoza z jabł-
kiem, owoce lychee lub lody 
– z zielonej herbaty i kokosowe.

W ofercie Soho Sushi są do-
brze skalkulowane zestawy 
sushi, które zadowolą nawet 
najbardziej wymagających 
amatorów owoców morza. Cie-
kawa jest również oferta kate-
ringowa. Można także zdecydo-
wać się na zestawy lunchowe, 
oferowane w tygodniu w godzi-
nach 12:00 do 16:00. 

Ciekawostką, która na pewno 
zainteresuje fanów i znawców 
tematu, jest Soho Sushi Rice 
Bier – piwo ryżowe wytwarza-
ne w jednym z polskich małych 
browarów rzemieślniczych.

OCENA
Bar z sushi w najlepszym, ka-
lifornijskim stylu. Świetnie 
położony, stylowy, z dobrym 
designem. To miejsce, do któ-
rego chce się wracać. Dosko-
nała jakość, rozsądne ceny, 
profesjonalna i przemiła ob-
sługa. Dużym atutem jest 
ogródek, w którym przyjemnie 
będzie zasiąść latem w porze 
lunchu lub kolacji.

Rafał Sobiech

KONTAKT
Soho Sushi
ul. Chłodna 34
tel.: (22) 114 45 92
www.sohosushi.eu
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Włochy POŁUDNIOWY TYROL
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Bez zgiełku, bez hote-
lowych wygód, ucząc 
się lokalnej wrażli-
wości i żyjąc w zgo-

dzie z rytmem otaczającej przyro-
dy. A to wszystko w towarzystwie 
nadzwyczajnych krajobrazów 
Dolomitów i Tyrolu Południo-
wego. Zapraszamy z wizytą do 
alpejskich farm. 

– Grüß Gott! – wita nas w pro-
gu swego gospodarstwa Marian-
na Kierbacher. Jej czysty i pach-
nący spokojnym trybem życia 
dom leży na wzgórzu, tuż za 
Innichen/ San Candido w doli-
nie Alta Pusteria, nieopodal wło-
sko-austriackiej granicy. Farma 
Marianny to przykład typowej 
austriackiej solidności z mini-
malną domieszką włoskiej fan-
tazji. 

Marianna i jej mąż Josef przy-
gotowali kilka nowych aparta-
mentów, spełniających standard 
czterogwiazdkowego hotelu. 

Mamy tu do dyspozycji w peł-
ni wyposażoną kuchnię, spory 
balkon oraz przestronną łazien-
kę. Codziennie rano Marianna 
serwuje swoim gościom eko-
logiczne i tradycyjne potrawy, 
proponuje także własnoręcznie 
przygotowane dżemy i prze-
twory. Po przywitaniu gospo-
dyni zabiera nas do piwnicznej 
kuchni, gdzie wraz z nią lepimy 
ladyńskie tirlany – placki ze szpi-
nakiem i ricottą, które smażymy 
potem na głębokim tłuszczu. 
Kolacja gotowa.

ROTER HAHN, CZYLI 
POŁUDNIOWOTYROLSKI 
CZERWONY KOGUT
Farma Marianny należy do sto-
warzyszenia Roter Hahn. Roter 
Hahn (Gallos Rosso po włosku, 
Czerwony Kogut po polsku) to 
wyjątkowa organizacja, zrzesza-
jąca dziś ponad 1700 farm na te-
renie Tyrolu Południowego/ Alto 

Adige. Ale początki wcale nie 
były takie różowe – dość powie-
dzieć, że dopiero otwarcie w 1960 
roku autostrady łączącej Bol-
zano z Innsbruckiem (słynna 
przełęcz Brenner) sprawiło, 
że w dziewicze rejony Tyrolu 
Południowego zaczęli zaglądać 
turyści z Europy.

Początkowo włoskie farmy 
były bardzo tanim sposobem na 
nocleg, ponieważ oferowały ni-
ski standard. Wszystko zmieni-
ło się wraz z powstaniem Roter 
Hahn i wprowadzeniem ścisłych 
reguł. W sumie każde zrzeszone 
gospodarstwo musi oferować nie 
więcej niż pięć apartamentów 
lub osiem pokoi (chodzi o to, 
by wakacje były unikatowe, nie 
masowe) oraz specjalizować się 
dodatkowo w rękodzielnictwie, 
hodowli zwierząt gospodar-
skich i produkcji ekologicznej 
żywności albo produkcji własne-
go wina. 

FARMA
Marianna i Josef Kierbacherowie
Vierschach, Am Troi 1
39038 Innichen/ Vierschach
huberhof.bz

RĘKODZIELNICTWO
Stefan Innerhofer
Spitzler 11
39030 Ahrntal/ St. Jakob

LOKALNA RESTAURACJA 
I SEROWARNIA
Elizabeth i Michael 
Oberhollenzerowie
Steinhaus 4
39030 Ahrntal/ Steinhaus
moserhof-ahrntal.com

ROTER HAHN
roterhahn.pl
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– Nasi farmerzy specjalizu-
ją się w kilkunastu atrakcjach. 
Niektórzy z nich proponują na 
farmach jazdę konną, inni wel-
lness, degustację win czy se-
rów z przydomowej produkcji. 
Każda działalność poddana jest 
rygorystycznej ocenie i podob-
nie jak w przypadku hoteli przy-
znajemy swoją punktację od 1 
do 5 kwiatów – tłumaczy Sandra 
Knoflach, odpowiedzialna za 
marketing w Roter Hahn. Do-
dajmy: marketing, który przyno-
si efekty – jeszcze w 1999 z wypo-
czynku w południowotyrolskich 
farmach korzystało nieco ponad 
100 tysięcy gości, rok temu – już 
ponad 400 tysięcy.

SERY I JOGURTY, JAKICH 
NIE MA NIGDZIE INDZIEJ
To właśnie lokalna kuchnia jest 
największą zaletą południowo-
tyrolskich farm. Jej podstawą 
są zdrowe ekologiczne produk-
ty na bazie mleka od pasących 
się w naturalnych warunkach 
kóz i owiec. Dobrym przykła-
dem jest Moserhof, gospodar-
stwo i gospoda leżące w dolinie 
Ahrntal. Jej gospodarze – Eli-
zabeth i Michael Oberhollenze-
rowie – produkują własne sery, 
pozyskiwane z pokaźnego stad-
ka własnych owiec i kóz. Mamy 
tu m.in. do wyboru kozie sery 
typu brie, świeże owcze twarogi, 
twarde dojrzewające sery żół-
te i prawdziwy lokalny przysmak 
– fermentowany twaróg o specy-
ficznym ostrym smaku – Grau-
käse. 

Każde zrzeszone 
gospodarstwo musi 

specjalizować się  
w rękodzielnictwie, 

hodowli zwierząt 
gospodarskich  

i produkcji ekologicznej 
żywności albo produkcji 

własnego wina. 

– Kochamy naturę i traktu-
jemy ją z szacunkiem – mówi 
Michael. Chodzimy z nim po go-
spodarstwie i widzimy, jak roz-
mawia ze swymi zwierzętami. 
Na koniec w gospodzie serwuje 
nam risotto z kozim serem i po-
łudniowotyrolską duszoną rybę.

Pozostaje jeszcze wizyta u lo-
kalnego cieśli i rzeźbiarza Ste-
fana Innerhofera, który od lat 
prowadzi w St. Jakob pracownię 
rękodzielniczą. Stefan przed 
laty uczęszczał do znanej Szkoły 
Snycerskiej w St. Jakob, by teraz 
prowadzić własną działalność. 

– Ręczna praca z drewnem to-
warzyszyła mi od zawsze – mówi 

Stefan. Pokazuje swoje dzieła 
– drewniane wazy i puchary. 
Drzewo pochodzi z jego lasu 
– to jeden z warunków, by zna-
leźć się w Roter Hahn: surowce 
muszą pochodzić z własności 
farmera, można je uzupełniać 
surowcem spoza farmy, ale wy-
łącznie pochodzącym z Tyrolu 
Południowego.

OCENA
Choć większości Polaków Ty-
rol Południowy kojarzy się 
raczej z zimą, to jest to ide-
alna kraina również na wio-
senno-letnio-jesienny wypo-
czynek. Przede wszystkim 
rowery – można m.in. sprawdzić 
się na trasach słynnego Giro 
d’Italia, wiodących przez prze-
łęcze w Dolomitach. Zarówno 
łatwe, jak i te bardziej wymaga-
jące odcinki tras przeznaczone 
dla rowerzystów górskich dają 
urlopowiczom liczne okazje 
do podziwiania widoków, np. 

podczas wycieczek rowero-
wych rzymskim szlakiem Via 
Claudia Augusta w Vinschgau 
lub trasą Drauradweg w Puster-
tal (Alta Pusteria). Wiosną i la-
tem koniecznie odwiedzić trze-
ba jezioro Pragser Wildsee/ 
Lago di Braies, leżące na impo-
nującej wysokości prawie 1500 
metrów n.p.m.

Wiosną i jesienią możemy 
pojeździć także na nartach – 
dzięki dwóm południowotyrol-
skim lodowcom w Sulda/ Sul-
den i Maso Corto/ Val Senales. 

Filip Gawryś

Dawniej włoskie farmy 
były tanim sposobem 
na nocleg, wszystko 
zmieniło się wraz  

z powstaniem Roter 
Hahn i wprowadzeniem 

ścisłych reguł.
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Samsung TECHNOLOGIA
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Samsung QLED to tele-
wizory, jakich jeszcze 
nie było. Dzięki połą-
czeniu doskonałej ja-

kości obrazu, bogatej funkcjo-
nalności smart TV i pięknego 
designu zyskujemy dostęp do 
zupełnie nowych wrażeń wi-
zualnych. Ulubione filmy mo-
żemy oglądać w pełnej palecie 
kolorów przy różnym poziomie 
jasności, a to za sprawą najnow-
szej technologii Quantum Dot 

(kropek kwantowych). Na przy-
kład liść, w zależności od jasno-
ści światła, w naszych oczach 
przybiera różne barwy – od 
żółtawozielonej po turkusową. 
Tego rodzaju kolorystyczne de-
tale niełatwo oddać w tradycyj-
nych, dwuwymiarowych mode-
lach przestrzeni barw. Ponadto 
dzięki nowej technologii Quan-
tum Dot telewizory QLED Sam-
sung Q9, Q8 i Q7 wyświetlają 
głęboką czerń oraz bogactwo 

szczegółów niezależnie od stop-
nia oświetlenia danej sceny czy 
jasności panującej w pomiesz-
czeniu.

Wszystkie telewizory z serii 
– Q9, Q8 i Q7 – łączy niespoty-
kana dotychczas jasność i jakość 
obrazu, zachwycający design, 
szybkość działania, bogata 
funkcjonalność smart TV oraz 
jeden pilot do sterowania zarów-
no telewizorem, jak i podłączo-
nymi do niego urządzeniami.

Wszystkie telewizory 
z serii – Q9, Q8 i Q7 
– łączy niespotykana 
dotychczas jasność 

i jakość obrazu, 
zachwycający design, 

szybkość działania 
i bogata funkcjonalność 

smart TV.
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FOTEL 
IDEALNY

Od podwójnych łóżek po prywatne apartamenty. 
Nasz brytyjski korespondent Tom Otley przyjrzał 

się bliżej nowym fotelom w Klasie Biznes, 
oferowanym przez największych przewoźników.
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Wśród linii lotniczych panu-
je przekonanie, że idealny 
fotel w Klasie Biznes powi-
nien rozkładać się na płasko, 

zajmując przy tym jak najmniej miejsca. 
Pasażerowie podróżujący służbowo często 
upewniają się, czy na pokładzie znajdują 
się fotele tego typu, ponieważ dzięki temu 
mogą wyspać się w trakcie rejsu, a po przy-
locie na miejsce od razu zabrać się do pracy. 

Podróżni, którzy często latają Klasą Biz-
nes na długich dystansach, mają okazję 
porównać fotele oferowane przez przewoź-
ników w tej kabinie i wybrać ten, który 
sprawdza się najlepiej. Fotele w tej klasie 
są zazwyczaj instalowane przodem do kie-
runku lotu. British Airways stosuje nieco 
inną konfigurację, tzw. yin-yang, czyli jeden 
fotel skierowany przodem, a drugi tyłem 
do kierunku lotu. Istnieją też układy sko-
śne, w których fotele montowane są wedle 
wzoru jodełki. Przykładem mogą tu być 
samoloty linii Virgin Atlantic, choć w ostat-
nich latach konfigurację tę zastosowano tak-
że u innych przewoźników. 

WYBÓR JAK NIGDY DOTĄD
Nigdy wcześniej pasażerowie Klasy Biznes 
nie mieli tak wielkiego wyboru jak dziś. Jed-
nak coraz więcej linii zaczyna rozumieć, jak 
ważny (i cenny) jest każdy centymetr prze-
strzeni w kabinie. Dlatego można przypusz-
czać, że już wkrótce za obszerniejsze fotele 
trzeba będzie zapłacić nieco więcej. 

Projektując fotele Klasy Biznes, trzeba 
brać pod uwagę wiele różnych czynników, 
ale absolutnym minimum wymagań jest to, 
aby rozkładały się one na płasko i miały bez-
pośredni dostęp do przejścia. Liniom zależy 
także, by cała konstrukcja była możliwie 
jak najlżejsza, ponieważ każdy dodatkowy 
kilogram oznacza większe spalanie paliwa, 

co w przypadku ogromnych maszyn latają-
cych na długich dystansach przekłada się 
na niebagatelne sumy.

Jednak nie wszyscy stosują się do wspo-
mnianych wytycznych. Na przykład linie 
Emirates wprowadziły w Klasie Biznes 
układ 2-3-2, co oznacza, że przy rozłożonych 
fotelach podróżny siedzący na środku, chcąc 
wyjść do toalety, musi przepełznąć przez fo-
tel swojego współpasażera. Na szczęście ta-
kie przypadki są wyjątkami i większość linii 
trzyma się zasad: lekka konstrukcja, płaskie 
łóżko, dostęp do przejścia.

Instalowanie nowych foteli w kabinie wią-
że się ze sporymi wydatkami, nie tylko ze 
względu na to, że linie muszą na jakiś czas 
postawić samolot na ziemi, ale także dla-
tego że w wielu przypadkach taka zmiana 
oznacza zmniejszenie liczby miejsc na po-
kładzie. Dobrym przykładem może tu być 
linia Air France, która w Klasie Biznes na 
pokładach B777 zmieniła konfigurację 2-3-2 
na 1-2-1, w wyniku czego liczba foteli zmala-
ła z 35 do 28. Co prawda pasażerowie zyskali 
więcej miejsca, ale można przypuszczać, że 
przewoźnik powetuje sobie stratę, windując 
ceny biletów.

KONSEKWENCJA 
W DZIAŁANIACH
Brytyjskie studio projektowe Acumen De-
sign Associates stworzyło dla linii United 
fotel Polaris, który lata już na pokładach Bo-
eingów B777-300ER przewoźnika, a wkrótce 
trafi do wszystkich jego szerokokadłubo-
wych maszyn. W procesie projektowania 
tego produktu brała też udział firma Prie-
stmangoode, specjalizująca się w doradz-
twie z zakresu projektowania w branży 
lotniczej, oraz dedykowany zespół linii Uni-
ted, a także firma Zodiac Aerospace, która 
podjęła się wyprodukowania Polarisa.

Co ciekawe, termin „polaris” odnosi się 
nie tylko do samego fotela, ale także cał-
kowicie nowego wachlarza usług dostęp-
nych na pokładach amerykańskiej linii. 
Nowy fotel musiał sprawdzić się w samolo-
tach o różnej szerokości kadłuba, a zarazem 
zapewniać pasażerom podobne wygody, 
niezależnie od rodzaju maszyny. Powyższy 
fakt ukazuje kolejną prawdę o Klasie Biznes: 
choć samoloty różnią się pod względem sze-
rokości i wystroju wnętrz, to przewoźnikom 
zależy na tym, by ich produkty były ze sobą 
spójne, tak aby pasażer kupujący bilet wie-
dział, na co może liczyć, zanim jeszcze wej-
dzie na pokład. 

Warto zauważyć, że Klasa Biznes nie-
jedno ma imię. Na rynku możemy spotkać 
standardową kabinę biznes z rozkładanymi 
fotelami i wieloma udogodnieniami oraz 
superbizneskabinę, która oferuje znacznie 
więcej. Przykładem jest zaprezentowany 
przez linie Qatar Airways fotel QSuite, 
który w maju zadebiutuje na trasie między 
Londynem i Dohą. Głównymi atutami tej 
superbizneskabiny, która może konkuro-
wać z produktami Klasy Pierwszej niektó-
rych przewoźników, są: podwójne łóżko 
(pierwsze takie rozwiązanie w Klasie Biz-
nes) oraz przesuwne drzwi, zapewniające 
pasażerom maksimum prywatności.

W rozmowie z „Business Travellerem” 
dyrektor generalny Qatar Airways Akbar Al 
Baker przekonuje, że linia nieustannie sta-
ra się ulepszać swoją ofertę dla pasażerów 
biznesowych i chce być zawsze o krok przed 
konkurencją. Dodał także, że za pięć lat 
QSuite przejdzie gruntowną modernizację. 

– Mamy wiele pomysłów, aby zapewnić 
pasażerom więcej przestrzeni i umożli-
wić im interakcję, nie zapominając przy 
tym o zagwarantowaniu niezbędnej prywat-
ności – wyjaśnia.

Projektując fotele Klasy Biznes, trzeba brać pod uwagę wiele różnych czynników, ale absolutnym  
minimum wymagań jest to, aby rozkładały się one na płasko i miały bezpośredni dostęp do przejścia. 
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Liniom zależy na tym, by cała konstrukcja była jak najlżejsza, ponieważ każdy dodatkowy kilogram  
to większe spalanie paliwa, co w przypadku ogromnych maszyn przekłada się na niebagatelne sumy.
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Odpowiedź Al Bakera na pytanie, czy 
QSuite pojawi się we wszystkich maszynach 
przewoźnika, pokazuje, że rozwiązanie to 
jest niezwykle przemyślane. 

– Wszystko dobrze policzyliśmy i nie 
zamierzamy na tym stracić. QSuite na po-
kładach Airbusów A350 i Boeingów B777 
pomieści taką samą liczbę pasażerów jak 
dotychczas. Zarówno przy obecnym ukła-
dzie siedzeń, jak i po wprowadzeniu QSuite 
liczba foteli w Klasie Biznes wynosić będzie 
42, więc nie musimy się martwić o mniejsze 
przychody. Co więcej, nie zamierzamy także 
podnosić cen biletów – mówi.

Nową superbizneskabinę na pokładach 
A350 szykuje także amerykańska linia Del-
ta Air Lines. Produkt ten, obwołany „pierw-
szym na świecie apartamentem w Klasie 
Biznes”, został zaprojektowany przez lon-
dyńską firmę Factory Design i posiada 
przesuwne drzwi, zapewniające pasażerom 
pełną prywatność. Do tej pory podobnym 
rozwiązaniem mogła pochwalić się tylko 
linia Jet Blue, choć udogodnienie to mia-
ły wybrane fotele. Na pokładach Airbusów 
A350 należących do Delty znajdą się 32 
fotele w ośmiu rzędach w układzie 1-2-1. 
Maszyny te będą obsługiwały trasy między 
USA i Azją, ale w najbliższej przyszłości 
produkt pojawi się także na pokładach Bo-
eingów B777 amerykańskiego przewoźnika.

ZDROWA RÓWNOWAGA
Pozostali przewoźnicy zamierzają jedynie 
ulepszać swoje istniejące produkty w oba-
wie przed tym, by zbyt wysokie koszty nie 

uderzyły po kieszeni pasażerów, co mogłoby 
zachwiać ich pozycją na rynku. 

– Wiele linii balansuje na krawędzi 
opłacalności, ponieważ postawiły na zbyt 
ekskluzywny produkt. Dlatego potrzebu-
ją foteli, które pozwolą im odróżnić się od 
konkurencji, a przy tym zapewnią im stałe, 
godziwe zyski – mówi Ian Dryburgh, dyrek-
tor generalny Acumen Design Associates.

Acumen chce, by w najbliższych latach 
fotele Optima, na których bazuje fotel Pola-
ris, trafiły także do samolotów wielu innych 
przewoźników. W tym celu firma połączyła 
siły z producentem Zodiac Aerospace, aby 
sprzedawać modele Optima bezpośrednio 
liniom lotniczym, które chcą odświeżyć 
swoje kabiny, a także zaoferować je Boein-
gowi i Airbusowi. Optima jest konstruk-
cją modułową, którą można dostosować 
do wymagań danego klienta, co nie wiąże 
się z ogromnymi kosztami dodatkowy-
mi i nie wymaga dodatkowej certyfikacji.

Warto pamiętać, że Klasa Biznes 
jest częścią większej całości. Ulepsze-
nia w kabinie biznesowej, a także zagęsz-
czenie miejsc w Klasie Ekonomicznej 
(dzięki wprowadzeniu nowych, węższych 
foteli) przyczyniły się do upowszechnie-
nia się na pokładach samolotów Klasy Pre-
mium Economy. Jest to dość atrakcyjna 
opcja dla pasażerów, którzy nie mogą kupić 
biletu w wyższej klasie podróżnej, ale dla 
przewoźników to dość ryzykowny produkt, 
który może przyczynić się do zmniejsze-
nia popytu na fotele w biznesie. Dlatego 
linie muszą wiedzieć, jak wypośrodkować  

swoją ofertę w Klasie Biznes: nie oferując 
zbyt wiele, aby cena była względnie przy-
stępna, ani za mało, by pasażerowie nie 
uciekli do Premium Economy.

Na szczęście niezależnie od klasy podróż-
nej, na jaką się zdecydujemy, nowoczesna 
technologia dostępna na pokładach współ-
czesnych samolotów z pewnością zapewni 
nam wygodny lot i masę niezapomnianych 
wrażeń.

NOWE FOTELE  
– AZJATYCCY PRZEWOŹNICY
● Hainan Airlines Od czerwca ubiegłego 
roku chiński przewoźnik oferuje na pokła-
dach swoich dreamlinerów nowy fotel Klasy 
Biznes o nazwie Super Diamond.

Samoloty wyposażono w darmowe Wi-Fi 
oraz system rozrywki pokładowej Panasonic 
eX3, a pasażerowie Klasy Biznes otrzymują 
także kosmetyczki podróżne z produktami 
firmy Bulgari oraz słuchawki firmy Bose re-
dukujące hałas.

Odległość między oparciami wynosi 175-
203 centymetrów, natomiast ekran systemu 
rozrywki pokładowej ma 16 cali.
● Hong Kong Airlines W sierpniu tego roku 
na pokładach Airbusów A350-900, należą-
cych do Hong Kong Airlines, zadebiutuje 
nowy fotel Klasy Biznes o nazwie Aerospace. 
Będzie on rozkładał się na płasko, posiadał 
trzy obszerne schowki i bezpośredni dostęp 
do przejścia. Ma również charakteryzować 
się ponadstandardową szerokością i kapsu-
łową konstrukcją, która zapewni pasażerom 
maksimum prywatności.

Instalowanie nowych foteli wiąże się ze sporymi wydatkami: linie muszą na jakiś czas postawić samolot 
na ziemi, ponadto zazwyczaj oznacza to zmniejszenie liczby miejsc na pokładzie.
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Linie Austrian Airlines 
wprowadziły do rozkła-
du nowe połączenia na 
trasach dalekiego zasię-

gu do Ameryki Północnej. Od 
10 kwietnia 2017 samoloty Bo-
eing 777 obsługują nawet sześć 
rejsów tygodniowo z Wiednia do 
Los Angeles. 

POŁĄCZENIA Z WIEDNIA
– Po Chicago, Newark i Miami 
– Los Angeles jest czwartym 
nowym i, jak dotąd, najdalszym 
połączeniem do USA. Połącze-
nia na zachodnie wybrzeże ob-
sługuje nasza najnowocześniej-
sza flota – mówi Andreas Otto, 
dyrektor handlowy Austrian 
Airlines.

Początkowo rejsy na trasie 
między Wiedniem a Los An-
geles będą oferowane sezono-
wo w letnim rozkładzie rejsów. 
Wielomilionowa metropolia Los 
Angeles jest nie tylko atrakcyj-
nym miejscem docelowym po-
dróży, lecz także może stanowić 
pierwszy etap dłuższej wypra-
wy. Przewoźnik szacuje, że bli-
sko dwie trzecie pasażerów bę-
dzie przesiadać się w Wiedniu 
na kolejne loty.

W rozkładzie Austrian Airli-
nes na lato 2017 w każdym tygo-
dniu zaplanowano do 44 bezpo-
średnich połączeń do Ameryki 
Północnej. Liczba ta obejmuje 
do pięciu rejsów tygodniowo do 
Miami, maksymalnie po sześć 

rejsów tygodniowo do Los An-
geles i Toronto oraz po jednym 
rejsie dziennie do Waszyngto-
nu i Chicago.

Austriacki przewoźnik nadal 
będzie wykonywać 13 rejsów 
tygodniowo do Nowego Jorku, 
ale od 27 marca 2017 roku licz-
ba połączeń z lotniskiem JFK 
została skorygowana. W przy-
padku czterech z sześciu rejsów 
tygodniowo do Nowego Jorku 
godziny wylotu zostały przesu-
nięte z rana na popołudnie.

Dzięki nowym godzinom 
rejsów pasażerowie będą mogli 
podróżować do Nowego Jor-
ku o różnych porach dnia – po-
rannym rejsem do Newark lub 
popołudniowym na JFK. FO
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Z FRANKFURTU DO SAN JOSÉ
Lufthansa oferuje również bez-
pośrednie połączenie między 
Frankfurtem a San José w Ka-
lifornii (USA). Trasę obsługują 
samoloty Airbus 340-300 pięć 
razy w tygodniu. 

Połączenia na zachód (LH 
488) są obsługiwane w ponie-
działki, środy, piątki, soboty i nie-
dziele, odlatując rano z portu 
przesiadkowego Lufthansy we 
Frankfurcie, a lądując w San 
José wczesnym popołudniem 
po 12-godzinnej podróży. Po-
łączenia w kierunku wschod-
nim (LH 489) są obsługiwane 
nocą, wyloty zaplanowano na 

popołudnia z San José, a przy-
loty do Frankfurtu następnego 
dnia rano. Rozkład lotów został 
przygotowany tak, aby zapew-
nić najlepszą elastyczność połą-
czeń z innymi rejsami Lufthan-
sy na trasach z oraz do Niemiec, 
Europy, Azji i Afryki w porcie 
przesiadkowym we Frankfurcie. 

Obszar metropolitalny San 
José liczy blisko 3,3 miliona 
mieszkańców i leży w samym 
sercu Doliny Krzemowej, naj-
większego na świecie ośrodka 
zaawansowanych technolo-
gii i start-upów. Obok wielu 
znanych marek w świecie inter-
netowym mieści się tu również 

wiele firm z branży biotechnolo-
gicznej, farmaceutycznej i me-
dycznej. Swoje laboratoria mają 
tu także liczni producenci sa-
mochodów. 

San José jest miejscem atrak-
cyjnym turystycznie, służą-
cym jako baza wypadowa do 
zwiedzania północnej Kalifor-
nii. Big Sur, Park Narodowy 
Yosemite, jezioro Tahoe i inne 
kluczowe atrakcje są tuż obok, 
tworząc z San José naturalną 
alternatywę dla podróży do od-
dalonego o zaledwie 70 kilome-
trów San Francisco. 

Bilet w obie strony jest dostęp-
ny od 2124 złotych. lh.com

Rozkład lotów do Los Angeles
Frankfurt – Los Angeles Los Angeles – Frankfurt

LH 456 codziennie 10:15-12:55 LH 457 codziennie 15:25-11:20 (następnego dnia)

LH 450 codziennie 14:05-16:40 LH 451 codziennie 19:15-15:00 (następnego dnia)

Monachium – Los Angeles Los Angeles – Monachium

LH 452 codziennie 12:00-15:15 LH 453 codziennie 17:05-13:30 (następnego dnia)

Zurych – Los Angeles Los Angeles – Zurych

LX 040 codziennie 13:15-16:20 LX 041 codziennie 19:40-15:40 (następnego dnia)

Rozkład lotów z Wiednia
Wiedeń – Nowy Jork JFK Nowy Jork JFK – Wiedeń

OS 087 wtorki, czwartki 10:45-14:15 OS 088 wtorki, czwartki 17:40-8:20 (następnego dnia)

OS 085 poniedziałki, piątki, soboty, niedziele 17:10-20:20 OS 086 poniedziałki, piątki, soboty, niedziele 22:05-12:20 (następnego dnia)

Wiedeń – Los Angeles* Los Angeles – Wiedeń

OS 081 codziennie z wyjątkiem niedziel 10:00-13:30 OS 082 codziennie z wyjątkiem niedziel 15:05-12:00 (następnego dnia)

*  Trasę do Los Angeles obsługuje 
Boeing 777. Całkowity czas 
przelotu z Wiednia do Los 
Angeles (9877 kilometrów) 
wynosi 12 godzin i 30 minut. 
Ceny biletów na loty na tej trasie 
zaczynają się od 2019 złotych 
za przelot w obie strony łącznie 
z podatkami i opłatami (cena 
obowiązuje do 31 maja 2017). 
austrian.com
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MERCURE FASHION  
TO WIĘCEJ NIŻ MODA

Zapoczątkowany w ubie-
głym roku przez mar-
kę hotelową Mercure 
cykl wydarzeń, odby-

wających się pod wspólną na-
zwą Mercure Fashion, cieszy 
się wielkim zainteresowaniem 
gości,  partnerów bizneso-
wych i społeczności lokalnych. 
Koncept obejmuje serię wy-
darzeń i aktywności, których 
znakiem rozpoznawczym jest 
moda. Poprzez połączenie mar-
ki Mercure z modą wzmocniono 
jej widoczność oraz postrzeganie 
zgodne z główną zasadą: „W har-
monii z ludźmi i miejscami”.

Mercure Fashion to wie-
le aktywności organizowa-
nych w całym regionie. W ramach 
cyklu w hotelach Mercure odby-
wają się pokazy kolekcji mody, 
spotkania z ekspertami prezen-
tującymi trendy dla kobiet i męż-
czyzn, stylizacje z udziałem 
blogerów, możliwość dokonania 

zakupów w hotelach oraz wiele 
innych zaplanowanych długofa-
lowo działań.

MERCURE FASHION 
NIGHT BY…  
Unikalne pokazy mody w har-
monii z ludźmi i miejscami przy 
współpracy z utalentowanymi 
projektantami pod nazwą Mer-
cure Fashion Night by… zainau-
gurowały cykl. Z wielkim suk-
cesem odbyły się już w czterech 
hotelach: w Krakowie, Gdań-
sku i Warszawie. Kolejne poka-
zy zaplanowano w Gdyni i we 
Wrocławiu. A już w czerwcu 
odbędzie się na Węgrzech Mer-
cure Fashion Night by Lakatos 
Márk w hotelu Mercure Buda-
pest City Center.

MERCURE FASHION
GENTLEMEN’S EVENING
Prezentacja trendów i stylizacji 
dla mężczyzn to jedna z aktyw-

ności dedykowanych głównie dla 
mężczyzn. Pierwsze ze spotkań 
odbyło się w maju w Warszawie. 
Znany ekspert Krzysztof Ło-
szewski – autor książek o modzie 
męskiej, przedstawił panom pro-
pozycje szytych na miarę przez 
najlepszych krawców zestawów 
garderoby na wiosnę i lato. Spo-
tkaniu towarzyszyły stylowy 
pokaz i rozmowy przy winie  
serwowanym  przez restaurację 
Winestone. Dodatkową atrakcją 
był udział partnera, dystrybutora 
luksusowych zegarków szwajcar-
skich dla mężczyzn i atrakcyjne 
upominki dla gości. 

MERCURE FASHION 
BOUTIQUE SHOW
Koncept łączenia marki Mercu-
re z modą to również możliwość 
zakupów i konsultacji dotyczą-
cych mody w udostępnionym na 
terenie wybranego hotelu buti-
ku w ramach Mercure Fashion FO
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Unikalne pokazy 
mody w harmonii 

z ludźmi i miejscami 
przy współpracy 

z utalentowanymi 
projektantami  

pod nazwą  
Mercure Fashion.

Mercure Fashion Night by Anna 
Drabczyńska (Mercure Warszawa Grand)
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Boutique Show. Hotele zapra-
szać będą do udziału stylistów, 
projektantów oraz producentów 
współpracujących z wybrany-
mi atelier, popularnie określa-
nymi jako showroomy. Dużą 
atrakcją dla gości hotelu będzie 
udział w tym projekcie popu-
larnych blogerów mody oraz 
lokalnych właścicieli małych 
sklepów z odzieżą. Możliwość 
pierwszych takich zakupów 
stworzył w maju hotel Mercure 
Warszawa Grand.

MERCURE FASHION
LADIES NIGHT
Marka Mercure stara się zawsze 
śledzić trendy i reagować na bie-
żąco na wszelkie nowinki w świe-
cie mody i stylu. Jedną z nich jest 
coraz popularniejsze na świecie 
fashion swap party (moda na 
wymianę ubrań). Zasady są pro-
ste i właśnie według tych zasad 
organizowane będą spotkania 
Mercure Fashion Ladies Night. 
Uczestniczki przynoszą rzeczy, 
których nie używają, i wymie-
niają się z innymi: ubrania, 
buty, torebki, biżuterię. Rzeczy 
muszą być w dobrym stanie, 
ciekawe i modne. Miejscem każ-
dego z takich spotkań będą re-
stauracje Winestone. A wszystko 
odbywać się będzie w hotelach 
Mercure przy dobrym winie, 
przekąskach i słodkich deserach.

MARKA MERCURE I MODA
Mercure to marka wyjątko-
wa i różnorodna, ponieważ 
każdy z hoteli jest inny. Jest to 
możliwe dzięki najwyższej jako-
ści, dbałości o szczegóły i inspi-
racji tym, co najlepsze lokalnie. 
Mercure współpracując z bran-
żą modową, wpisuje się wła-
śnie w ducha marki, a tym są: 
pasja, dbałość o szczegół i umie-
jętność eksponowania tego, co 
najlepsze. Moda to niezwykłe 
połączenie piękna tkaniny, ob-
szaru, detalu, ruchu, zawiłość 
wzornictwa i siła pewnego ro-
dzaju architektury formy. To 
jedna z najpiękniejszych i osobi-
stych form sztuki. 

– Dzięki filozofii będą-
cej u podstaw konceptu Mer-
cure Fashion chcemy naszym 
gościom podarować dodatkowe 
wrażenia. Tworząc różne aktyw-
ności i angażując się w modę, 
pozwalamy podróżującym za-
brać ze sobą w powrotną dro-
gę niezapomniane przeżycia 
– mówi Joanna Świerkosz,  dy-
rektor marketingu  Orbis S.A.  
– Pobyt w hotelu naszej sieci 
to gwarancja wysokiej jakości 
usług i niepowtarzalny wystrój 
nawiązujący do otaczającego 
miejsca. Ale my nie poprzesta-
jemy na tym. Pragniemy, aby 
nasi goście oprócz odpoczyn-
ku doświadczyli jednocześnie  

wrażeń, które na co dzień są dla 
nich niedostępne. W myśl tych 
założeń będziemy budować wi-
zerunek hoteli Mercure jako 
modnych i inspirowanych lokal-
nie miejsc – dodaje.   

MERCURE 
Mercure jest marką hoteli nale-
żących do AccorHotels, najwięk-
szego światowego operatora 
hotelowego. Sieć Mercure obej-
muje 740 hoteli w 56 państwach 
na całym świecie. Każdy z  ho-
teli posiada własny styl i oso-
bowość. Wystrój i wyposażenie 
są zakorzenione w miejscowej 
kulturze. Połączenie klasycz-
nego stylu z nutą współcze-
snego wzornictwa i dbało-
ścią o historyczne dziedzictwo 
sprawiają, że Mercure zapew-
nią każdemu udany pobyt. Po-
łożone w centrach miast, nad 
morzem lub w górach hotele 
Mercure oferują osobom podró-
żującym, zarówno służbowo, 
jak i  rekreacyjnie, autentyczną  
gościnność. Stanowią atrakcyj-
ną alternatywę w stosunku do 
innych sieci hotelowych i hoteli 
indywidualnych, łącząc w so-
bie dodatkowe korzyści płyną-
ce z silnej międzynarodowej 
sieci,  wysoki poziom usług  i do-
stępności poprzez cyfrowe plat-
formy rezerwacyjne. 
Więcej informacji: mercure.com

Marka Mercure 
stara się zawsze
 śledzić trendy 

i reagować
 na bieżąco 
na wszelkie 

nowinki w świecie 
mody i stylu.

Mercure Fashion Night by Dorota 
Goldpoint (Mercure Gdańsk Stare Miasto)

Mercure Fashion Night by Dorota 
Goldpoint (Mercure Gdańsk Stare Miasto)

Mercure Fashion Gentlemen’s Evening 
(Mercure Warszawa Centrum)



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

SPOTKANIA  
W WIELKIM STYLU
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Kraków, dzięki dosko-
nałej lokalizacji, od 
zarania dziejów był 
ważnym punktem na 

handlowej mapie Europy. Z uwa-
gi na mnogość zabytków, trafił 
na listę UNESCO, a dzięki boga-
tej tradycji twórczej, stał się stoli-
cą kulturalną. Od wieków miasto 
jest także prężnym ośrodkiem 
uniwersyteckim. Nie dziwi za-
tem fakt, że obecnie Kraków stał 
się ważnym globalnym graczem 
na korporacyjnej i biznesowej 
mapie świata, zajmując zaszczyt-
ne dziewiąte miejsce w czołów-
ce rankingu „Tholons Top 100 
Outsourcing Destinations 2016”, 
tuż za wschodnioazjatyckimi 
gigantami. Do tego należy do-
dać szeroki wachlarz dogodnych 
połączeń lotniczych i lądowych. 
Wszystkie te czynniki sprawi-
ły, że Kraków stał się miejscem 
podróży i spotkań biznesowych, 
konferencji oraz eventów. 

Wśród bogatej oferty kon-
ferencyjnej, uwagę przykuwa 

Sheraton Grand Krakow, ze 
względu na swoją niezwykłą 
lokalizację w samym sercu mia-
sta, u stóp Wawelu. Hotel po-
siada ogromną powierzchnię 
konferencyjną, nowoczesne wy-
posażenie audowizualne, wyrafi-
nowane i różnorodne menu oraz, 
co najważniejsze, profesjonalną 
obsługę. Jest to pierwszy i jedyny 
Sheraton w Polsce, który zdobył 
zaszczytne miano Grand, i je-
den z nielicznych w Europie.

SPOTKANIE Z WIDOKIEM
Udane spotkanie biznesowe nie 
musi wcale odbyć się w czte-
rech ścianach biura czy sali 
konferencyjnej. Zdecydowanie 
bardziej inspirujące będzie 
późne śniadanie, lunch, kolacja 
czy kameralny event dla klu-
czowych klientów na Tarasie 
Widokowym, z którego rozpo-
ściera się panorama obejmują-
ca Wzgórze Wawelskie, Wisłę, 
Kraków, a przy dobrej pogodzie  
– nawet Beskidy i Tatry. 

Taras znajduje się na piątym 
piętrze Sheraton Grand Kra-
kow, i jest dostępny dla wszyst-
kich. Wystarczy tylko wjechać 
windą, aby znaleźć się w nowo-
czesnym, przestronnym, oszklo-
nym wnętrzu, gdzie surowe, be-
tonowe ściany stanowią tło dla 
prostych w formie, białych me-
bli, szklanych stolików i dyskret-
nej dekoracji roślinnej. Goście 
mają do dyspozycji miejsca na 
zewnątrz, bez zadaszenia, i te 
pod dachem, który na życzenie 
może zostać częściowo lub cał-
kowicie otwarty. 

Przestrzeń można dowolnie 
aranżować i dostosowywać do 
indywidualnych potrzeb. To 
samo tyczy się menu, które szef 
kuchni dopasowuje do konkret-
nego wydarzenia. Może to być 
zatem śniadanie, lekki lunch, 
bufet z przekąskami czy wresz-
cie wystawna kolacja. Wszystko 
uzupełniają doskonały wybór 
win oraz specjalnie skompono-
wane koktajle. 
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Udane spotkanie
biznesowe nie musi 

wcale odbyć się
w czterech ścianach 
biura, zdecydowanie 
bardziej inspirujące 

będzie na Tarasie 
Widokowym,

z którego rozpościera 
się panorama 
obejmująca 

Wzgórze Wawelskie, 
Wisłę, Kraków.
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KREATYWNY BIZNES LUNCH
W przestronnym atrium kryje 
się restauracja The Olive. Szef 
kuchni dba o to, aby posiłki do-
dawały energii, tworząc zbilan-
sowane, zdrowe i, przede wszyst-
kim, smaczne menu. Smaki 
polskie łączą się tutaj z powodze-
niem z wpływami kuchni z ca-
łego świata. Codziennie od 12:00 
do 16:00 dostępne jest inne, 
dwudaniowe menu w cenie 49 
złotych, bo ponoć najlepiej ne-
gocjuje się przy wspólnym stole.

KONFERENCJE 
W STYLU GRAND
Sheraton Grand Krakow to nie 
tylko odnowione pokoje z pięk-
nym widokiem, taras czy miej-
sce na biznes lunch, ale też 
ponad 500 mkw. łatwej w ada-
ptacji przestrzeni konferencyj-
nej oraz elastyczna oferta, która 
dopasowywana jest do potrzeb 
klienta. Sheraton oferuje dostęp 
do nowoczesnych narzędzi, 

które ułatwią organizację kon-
ferencji i pozwolą dokonywać 
rezerwacji miejsc noclegowych. 
Natomiast, dzięki programowi  
SPG® Pro, można gromadzić 
punkty Starpoints®, aby później 
wymienić je na bezpłatne nocle-
gi czy inne benefity, tak ważne 
podczas podróży służbowych.

Centrum konferencyjne to 
osiem sal, które mieszczą od 12 
do 300 osób. Dwie sale to miej-
sca przeznaczone na kameralne 
spotkania z okrągłym stołem, 
kolejne pozwalają na dowolny 
układ, aż po salę balową, któ-
ra mieści do 300 osób. Każde 
pomieszczenie przystosowane 
jest do prowadzenia prezentacji 
multimedialnych i wyposażo-
ne w odpowiedni sprzęt audio-
wizualny. Większość sal oferuje 
dostęp do światła dziennego 
oraz możliwość zaciemnienia. 
Ponadto, dzięki rampie i sze-
rokim drzwiom, sala balowa 
umożliwia wprowadzenie do 

niej samochodu. Wszystkie sale 
mają dostęp do obszernego foy-
er. Obszerne atrium daje dodat-
kowo możliwość realizacji uro-
czystych przyjęć.

W ramach pakietów konferen-
cyjnych dostępne są kreatywne 
przerwy kawowe, lunche i ko-
lacje. Sheraton Grand Krakow 
organizuje także usługi kate-
ringu zewnętrznego, jeśli klient 
potrzebuje wyjątkowej oprawy 
swojego wydarzenia w innym 
miejscu.

Wszystkim zawiaduje zespół 
profesjonalistów, którzy orga-
nizują i koordynują spotkania 
oraz dbają o ich wyjątkową opra-
wę kulinarną. Dzięki ich zaan-
gażowaniu i doświadczeniu, 
elastyczności i łatwości adapta-
cji przestrzeni, zapleczu tech-
nicznemu konferencyjne port-
folio Sheraton Grand Krakow 
powiększa się z każdym rokiem, 
gwarantując, że każde spotka-
nie zakończy się sukcesem.

Sheraton Grand
Krakow to ponad 

500 metrów 
kwadratowych 
nowoczesnej,

łatwej w adaptacji 
przestrzeni 

konferencyjnej 
oraz elastyczna oferta, 
która dopasowywana 

jest każdorazowo
do potrzeb klienta.
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LATO W PARYŻU
Nie ma powodu, żeby nie być tego lata w Paryżu 

– przekonuje Marzena Mróz. Wybór Emmanuela Macrona 
na nowego prezydenta Francji napawa optymizmem 
całą Europę, a liczba i jakość imprez kulturalnych,
 które w czerwcu, lipcu i sierpniu odbędą się w tym 

niezwykłym mieście, nie mają sobie równych.
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PARYŻ KULTURALNY
Już od 2 czerwca w Musée d’Art Moderne bę-
dzie można oglądać wystawę prac Deraina, 
Balthusa i Giacomettiego (mam.paris.fr). Paris 
Jazz Festival rozpocznie się 11 czerwca w Le 
Parc Floral de Paris i potrwa do końca mie-
siąca (parisjazzfestival.fr). W Musée d’Orsay 
uczta dla miłośników impresjonistów – wy-
stawa portretów Cezanne’a (musee-orsay.fr). 
Amatorzy awiacji, do których i ja należę, nie 
mogą przegapić imprezy, jaką jest doroczne 
International Paris Air Show w dniach 19-25 
czerwca, odbywające się w Paris Le Bourget 
(siae.fr). Również w pierwszym miesiącu 
lata w Centre Pompidou będzie można po-
dziwiać obrazy Davida Hockneya – to bonus 
dla tych, którzy nie zdążyli zobaczyć tej wy-
stawy w Londynie (centrepompidou.fr). Warto 
również pamiętać, że 28 czerwca rozpoczy-
nają się w Paryżu wielkie wyprzedaże i jest 
to dobra informacja – nie tylko dla zakupo-
holików.

Już na początku lipca będzie się można 
opalać na piaszczystych plażach nad Se-
kwaną (quefaire.paris.fr/parisplages), zobaczyć 
wystawę Christiana Diora w Musée des 
Arts Décoratifs (lesartsdecoratifs.fr), oglądać 
filmy podczas trwającego od 12 lipca do 20 
sierpnia festiwalu Open Air Cinema, po-
dziwiać fajerwerki nad wieżą Eiffla podczas 
Dnia Bastylii 14 lipca, sekundować kolażom 
podczas finiszu Tour de France 23 lipca  

(letour.fr), a także posłuchać mocnego 
brzmienia podczas festiwalu muzycznego 
Rock nad Sekwaną – 25-27 sierpnia (rocken-
seine.com).  

PARYŻ ARTYSTYCZNY
Chcąc poczuć artystycznego ducha tego 
niezwykłego miasta, trzeba zwiedzić Mu-
sée d’Orsay, przespacerować się po Saint-
-Germain-des-Prés i pobliskim Luxembo-
urgu, a także dotrzeć na Montparnasse. Do 
słynnego muzeum mieszczącego się w bu-
dynku starego dworca kolejowego chodzi 
się przede wszystkim po to, żeby zobaczyć 
impresjonizm. Począwszy od cyklu obrazów 
Moneta „Katedra w Rouen” przez Renoira 
„Moulin de la Galette”, prace van Gogha, 
Cezanne’a, Seurata. Na Musée d’Orsay war-
to zarezerwować co najmniej pół dnia. To 
właśnie na Saint-Germain-des-Prés idee 
egzystencjalizmu rozkwitały przy akompa-
niamencie amerykańskiego jazzu, a przy 
stolikach słynnych kawiarni siadali Jean-
-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette 
Greco i filmowcy Nowej Fali. Konieczna 
wizyta w Café de Flore, Les Deux Magots, 
Brasserie Lipp i słynnym jazzowym klu-
bie Chez Papa. Luxembourg jest oazą spo-
koju w centrum miasta, m.in. z powodu 
jego wyjątkowych ogrodów, należących 
przed laty do księcia Prowansji, w któ-
rych dziś można wypoczywać, podziwiać  

rzeźby i fontanny. Na Montparnasse miesz-
kał Hemingway, Giacometti, Modigliani, 
Matisse, Picasso i Cocteau. Warto pocho-
dzić po jego zaułkach, szukając tam śladów 
życia artystów sprzed lat.

PARYŻ TRENDY
Najmodniejsze dziś, uchodzące za alterna-
tywne miejsca w stolicy Francji to dzielnica 
Marais, Hôtel de Ville i słynne paryskie Les 
Halles. Zamieszkać na Marais! Zarówno ho-
tele, jak i apartamenty w tym rejonie cieszą 
się od kilku lat niesłabnącą popularnością. 
Marais – opuszczona w czasie rewolucji 1789 
przez swych królewskich mieszkańców – po-
padła w ruinę. Odrodziła się dopiero w latach 
60. XX wieku i przeżywa właśnie swój rene-
sans. Hôtel de Ville – siedziba rady miejskiej 
– mieści się w XIX-wiecznej budowli, będą-
cej rekonstrukcją XVII-wiecznego ratusza, 
spalonego w czasach Komuny Paryskiej. 
Będąc w tych okolicach, trzeba też wejść na 
zakupy do słynnych Les Halles i na wystawę 
do Centre Pompidou. Nie można ominąć 
doskonałych zbiorów Musée Picasso, a tak-
że Musée Carnavalet – poświęconym dzie-
jom Paryża od czasów rzymskich. Trendy 
są również zakupy w Galeries Lafayette (40 
bulwar Haussmanna; galerieslafayette.com). 
Wszystkie, nie tylko francuskie, najlepsze 
marki modowe są tu zgromadzone pod 
jednym dachem, a raczej – pod zabytkową,  
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Wieża Eiffla, Trocadero, Place de la Concorde, Pola Elizejskie, Luwr – kto tego nie widział, nie był  
w Paryżu! Eleganckie, pełne najlepszych sklepów Pola Elizejskie – to spacer, który musi odbyć każdy. 
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Luxembourg jest oazą spokoju w centrum miasta, m.in. z powodu jego wyjątkowych ogrodów,  
należących przed laty do księcia Prowansji, w których dziś można wypoczywać,  

podziwiać rzeźby i fontanny. 
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stylową kopułą. Można tu spędzić niemal 
cały dzień, zaczynając od śniadania w miesz-
czącej się na pierwszym piętrze Angeli-
nie i lunchu w Le Premier, a latem w re-
stauracji La Terrasse na ósmym piętrze. Nic 
dziwnego, że każdego dnia ten wielki fran-
cuski dom towarowy odwiedza ponad 100 
tysięcy osób.

PARYŻ MONUMENTALNY
Wieża Eiffla, Trocadero, Place de la Concor-
de, Pola Elizejskie, Luwr – kto tego nie wi-
dział, nie był w Paryżu! Eleganckie, pełne 
najlepszych sklepów Pola Elizejskie, do któ-
rych można dojść od Place de la Concorde  
– to spacer, który musi odbyć każdy. Wkrót-
ce dochodzimy jeszcze dalej, bo do 319-me-
trowej wieży Eiffla, która powstała z okazji 
wystawy światowej w 1889 roku – i od tam-
tej chwili symbolu miasta. Od niej już tylko 
krok do ogrodów Trocadero, rozciągających 
się na 10 hektarach, z fantastycznym wido-
kiem na Paryż. Luwr natomiast to projekt 
na co najmniej jeden pełny dzień, bo prze-
cież chcemy zobaczyć coś więcej niż tylko 
słynną Monę Lisę.

PARYŻ GLAMOUR
Dla tych, którzy chcą zobaczyć Paryż praw-
dziwie królewski, olśniewający i przepysz-
ny, polecam trasę: Palais-Royal, czyli Pałac 
Królewski, kościół de la Madeleine (św. 
Magdaleny), Operę Paryską i Wielkie Bul-
wary. Palais-Royal – wybudowany po 1624 
roku, położony w centrum miasta, 150 
metrów od budynku Luwru – jest siedzibą 
francuskiej Rady Stanu (Conseil d’État), 
Rady Konstytucyjnej i Ministerstwa Kul-
tury, połączony z francuskim Teatrem 
Narodowym. Warto zobaczyć ten monu-
mentalny budynek z zespołem 260 kolumn 
Burena. Neoklasycystyczny kościół de la 
Madeleine jest położony przy placu o tej 
samej nazwie. Robi duże wrażenie, ponie-
waż wyrasta nagle, niczym Panteon. To idée 
fixe Napoleona Bonapartego, który chciał 
wznieść świątynię ku chwale armii francu-
skiej. Siedząc w jednej z kawiarni okalają-
cych plac – można kontemplować ten śmia-
ły zamysł wielkiego człowieka. W gmachu 
Opéra Garnier, przypominającym kunsz-
towną bombonierkę, wciąż odbywają się 
przedstawienia baletowe. Utrzymany w sty-
lu barokowym budynek łączy w sobie sy-
metrię i niezwykłe bogactwo ornamentów. 
Gmach opery oddano do użytku w 1874 
roku. Dziś, po remoncie, który zakończył 
się w 2006 roku, na widowni może zasiąść 
2200 osób. Okolica opery to również jed-
na z lepszych lokalizacji w Paryżu. Chcąc 
zwiedzić miasto w kilka dni, warto znaleźć 
hotel właśnie tam.

Najmodniejsze dziś, uchodzące za alternatywne miejsca  
w stolicy Francji to dzielnica Marais, Hôtel de Ville 

i słynne paryskie Les Halles. 



Dla tych, którzy chcą zobaczyć Paryż prawdziwie królewski, olśniewający i przepyszny, 
polecam trasę: Palais-Royal, czyli Pałac Królewski, kościół de la Madeleine (św. Magdaleny), 

Operę Paryską i Wielkie Bulwary.
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WAKACJE DLA DUŻYCH  
I MAŁYCH

NAMIBIA
To safari stworzone z myślą o rodzi-
nach z dziećmi – niemal wszystkie obiekty 
na trasie posiadają baseny. Podróż zaczyna 
się od noclegu w pensjonacie w Windhoek, 
po którym uczestników czeka przeprawa 
przez góry Naukluft na równinę Sossusvlei. 
Najciekawsze atrakcje pakietu to spacer 

brzegiem oceanu do Swakopmund, pływa-
nie kajakami wśród fok (albo rejs statkiem 
do skupisk delfinów), a także wycieczki na 
wydmy piaskowe, połączone z polowaniem 
na jaszczurki i gekony. Starsze dzieci mogą 
spróbować jazdy na desce po wydmach (dune 
boarding) lub poszaleć na quadach, z młod-
szymi można wybrać się do oceanarium lub 

na plażę. Ostatnim przystankiem safari jest 
Park Narodowy Etoszy, gdzie goście nocu-
ją w bezpiecznym, ogrodzonym obozie. 

Rodzinne safari po Namibii z 15 noclega-
mi można obecnie zarezerwować w cenie 
1875 funtów za osobę, przyjmując, że im-
preza odbędzie się w maju lub listopadzie 
(w wakacje cena wzrasta), a rodzina składa 

Nasz korespondent Tom Otley przygotował listę ciekawych wyjazdów wakacyjnych,  
które zapewnią moc rozrywek wszystkim członkom rodziny.
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się z dwóch osób dorosłych i dwojga dzie-
ci w wieku poniżej 16. roku życia. W cenę 
nie wliczono przelotów. audleytravel.com

TAJLANDIA
Na słynnej wyspie Phi Phi, gdzie nakręcono 
film „Niebiańska plaża”, mieści się kurort 
Phi Phi Island Village Resort, który oferuje 
gościom wiele atrakcji z naciskiem na dzia-
łania proekologiczne. Dzieci mogą wziąć 
udział w kursie „Młodego Robinsona”, pod-
czas którego uczą się, jak łowić ryby, budo-
wać szałas, pozyskiwać wodę pitną i rozpalać 
ognisko. Rodziny mogą wybrać się na spływ 
kajakami do pobliskich namorzynów, pod-
czas którego przewodnik opowiada o rzad-
kich gatunkach fauny i flory na wyspie.

Inne atrakcje to m.in. warsztaty ekolo-
giczne, w trakcie których młodzi wczasowi-
cze pomagają dbać o prawidłowy rozwój rafy 

koralowej, a także lekcje gotowania pożyw-
nych tajskich potraw.

Możemy również zapisać się na obóz 
treningowy, połączony z zawodami mini-
triatlonu. Obóz położony jest na 800-metro-
wym pasie nadmorskim i oferuje uczestni-
kom bogaty wybór zajęć sportowych, takich 
jak pływanie, biegi, aerobik i boks tajski.

Cena (pobyt w sierpniu): 370 funtów za noc 
dla czteroosobowej rodziny zakwaterowa-
nej w domku z dwoma sypialniami, wraz ze 
śniadaniem i drinkiem powitalnym w dniu 
przyjazdu. phiphiislandvillage.com 

ISLANDIA
Islandia to całoroczna destynacja. Na wy-
spę można dolecieć z Polski bezpośrednio 
liniami Wizz Air. Oferuje wiele możliwości 
aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 
Rejkiawik jest idealną bazą wypadową do 

zwiedzania zabytków i poznawania islandz-
kich cudów natury, takich jak wodospad 
Gullfoss, gorące źródła Geysir i Park Na-
rodowy Thingvellir. Pakiet Reykjavik and 
Golden Circle Family Adventure obejmuje 
pobyt w hotelu Reykjavik Natura, którego re-
stauracja specjalizuje się w daniach kuchni 
islandzkiej.

W cenę (695 funtów za osobę) wliczone są 
przeloty, cztery noclegi, wycieczka autoka-
rem po Złotym Kręgu (Golden Circle), wstęp 
do łaźni Fontana Geothermal Baths i 24-go-
dzinna karta Reykjavik Card, zapewniająca 
bezpłatny wstęp do muzeów i przejazdy au-
tobusami. coxandkings.co.uk

MEKSYK
Meksyk oferuje turystom bogaty wybór 
atrakcji z pogranicza historii i kultu-
ry, z naciskiem na bogate dziedzictwo 
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cywilizacji Majów i hiszpańskiego impe-
rium kolonialnego. Wycieczka obejmuje 
zwiedzanie miasta Meksyk, przedkolum-
bijskich osad w dżungli, piramid i świątyń 
Uxmal, a także stadionu, na którym rozgry-
wano mecze ullamaliztli, których stawką 
było życie zawodników.

Objazd kończy się na plażach Riwiery 
Majów w kurorcie Rosewood Mayakoba, 
gdzie dorośli mogą wziąć udział w zajęciach 
jogi, a najmłodsi zabawić się w poszukiwaczy 
skarbów lub nauczyć się podstaw języka hisz-
pańskiego. Wśród opcji dodatkowych znaj-
dziemy m.in. wizytę w wiosce Tixkokob i ko-
lonialnym mieście Izamal, jazdę konną po 
plaży, nurkowanie z żółwiami, zjazd na tyrol-
ce w dżungli i wizytę w domu Majów w połą-
czeniu z tradycyjnym posiłkiem.

Biuro podróży Abercrombie & Kent 
oferuje pakiety rodzinne (2+2) w cenie 
2889 funtów za osobę. W cenie trzy noc-
legi w Meridzie, jeden nocleg w Chichen 
Itza i trzy na Riwierze Majów; przelot we 
własnym zakresie. abercrombiekent.co.uk

INDIE
Ta 11-dniowa wycieczka zaczyna się od po-
bytu w pięciogwiazdkowym hotelu Oberoi 
Delhi (w mieście Gurgaon) i przejażdżki 
rikszą po Old Delhi. Kolejny etap to podróż 
pociągiem z prywatnym przewodnikiem do 
Agry (pobyt w hotelu Oberoi Amarvilas) i wi-
zyta w Taj Mahal, a następnie safari w Parku 

Narodowym Ranthambhore (nocleg w luk-
susowym namiocie hotelu Oberoi Vanyavi-
las). Wisienką na torcie jest pięciodniowy 
pobyt w hotelu Alila Diwa w Goa, w którym 
do dyspozycji gości znajdują się trzy restau-
racje, bar przy basenie, a także Spa Alila, 
oferujące zabiegi medycyny ajurwedyjskiej.

Pakiet rodzinny dla czterech osób  
(w tym dwoje dorosłych i dwoje dzieci po-
niżej 12. roku życia) kosztuje 9800 fun-
tów. W cenę wliczone są przeloty między 
Jaipurem i Goa, a także powrót z Goa do 
Bombaju. greavesindia.co.uk

OMAN
Jeżeli marzą nam się wakacje na plaży, to 
warto skorzystać z oferty kurortu Shangri-
-La Barr Al Jissah Resort and Spa. Ośrodek 
składa się z trzech powiązanych ze sobą 
obiektów, w tym hotelu Al Waha, w którym 
znajdują się pokoje rodzinne oraz wiele 
atrakcji dla najmłodszych, w tym klub dzie-
cięcy, konsole Playstation i świetlica. Kawiar-
nia Surf Café to z kolei idealna propozycja 
dla nastolatków, którzy mogą skorzystać 
tu z komputerów z dostępem do Interne-
tu i zjeść zdrowy, a zarazem pożywny posi-
łek. Jedną z największych rodzinnych rozry-
wek znajdujących się na terenie kurortu jest 
wodny plac zabaw Splashpad (czynny 9:00-
21:00) z różnorodnymi atrakcjami dla całej 
rodziny. Na życzenie gości kurort zapewnia 
indywidualną opiekę nad dziećmi.

Biuro podróży British Airways Holidays 
oferuje pobyt z siedmioma noclegami w ce-
nie od 499 funtów za osobę w przypadku 
rodziny składającej się z dwóch osób doro-
słych i dwojga dzieci. W cenę nie wliczono 
przelotów. ba.com/muscat

POLSKA
Olandia to pięknie położony nad Jeziorem 
Kuchennym w Prusimiu zabytkowy zespół 
pofolwarczny, przebudowany na obiekt tu-
rystyczny. Lasy i jeziora oraz pofałdowana 
rzeźba terenu Krainy 100 Jezior, Sierakow-
skiego Parku Krajobrazowego czy Puszczy 
Noteckiej stanowią dla Olandii i jej gości 
duży zasób atrakcji. Na dużych i małych go-
ści czekają dobrze wyposażone pokoje w Ka-
mienniku i we Dworze oraz spa usytuowa-
ne w starym Spichlerzu. 

Na terenie Olandii są także: Skansen 
Miniatur, 160-letni wiatrak typu holender,  
minizoo, plac zabaw, boisko wielofunkcyj-
ne, kort tenisowy, minigolf, boisko do siat-
kówki plażowej, plaża, miejsce na ognisko. 
Można korzystać z rowerów, sprzętu wod-
nego, przejażdżek konnych lub na kucyku 
dla najmłodszych, a także jazdy bryczką po 
okolicy.

Okolice dysponują wieloma wyznaczony-
mi trasami rowerowymi, pieszymi czy kon-
nymi. Można iść na grzyby, po drodze mi-
jając kolejny rezerwat lub punkt widokowy. 
olandia.pl
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Lasy i jeziora oraz pofałdowana rzeźba terenu Krainy 100 Jezior, Sierakowskiego Parku Krajobrazowego 
czy Puszczy Noteckiej stanowią dla Olandii i jej gości duży zasób atrakcji. 



Olandia@olandia.pl   608 467 367   61 29 15 379  www.olandia.pl 
F/HotelOlandia / Prusim 5, 64 – 420 Kwilcz

Olandia to położony nad urokliwym jeziorem, na pięknej wielkopolskiej ziemi 
zabytkowy zespół dworsko-parkowy, który został przebudowany na niezwy-
kły tematyczny obiekt turystyczny. 

Liczne lasy i jeziora oraz pofałdowana rzeźba terenu Krainy 100 Jezior, 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego czy Puszczy Noteckiej stanowią dla 
Olandii i jej gości duży zasób atrakcji naturalnych. Właśnie to wyjątkowe 
otoczenie i chęć zachowania go w nienaruszonym stanie stanowiły ispi-
rację do utworzenia w Olandii lokalnego centrum ekologii i zdrowego stylu 
życia, w ramach którego m.in. zostały zamontowane instalacje pobierające 
energię z wiatru, słońca czy peletu. Olandia jest pierwszym hotelem w Pol-
sce oferującym swoim gościom zasilany energią słoneczną carport z łado-
warką do samochodów elektrycznych!

Na folwark składa się kilka budynków położonych na malowniczym, zie-
lonym terenie, które po rewitalizacji nawiązują do oryginalnej architektury. 
Najstarszym budynkiem jest dwór datowany na 1730 rok.

W całym obiekcie czuć atmosferę dawnych lat, część pokoi nawiązuje do 
osadnictwa olenderskiego, a pozostałe pokoje pachną rustykalnym klima-

tem. Olandia oferuje też wspaniałą kuchnię, w której na ważnym miejscu są 
potrawy bazujące na tradycyjnych recepturach, a także lokalnych produktach. 
Warto skosztować wspaniałego żurku wielkopolskiego, podanego w chlebku 
cebulowym, czy też wędzonych wędlin z tutejszej prawdziwej wędzarni. 

Na spragnionych relaksu czeka klimatyczne spa, a dla koneserów win 
– dobrze wyposażona winiarnia. 

Olandia to enklawa zieleni, wśród której można znaleźć także boiska, 
korty tenisowe, plażę, stajnię, pole do minigolfa oraz Skansen Olender-
ski z miniaturami zabudowań olenderskich oraz 160-letnim wiatrakiem typu 
holender. Dzieci również nie zaznają tutaj nudy, korzystając z placu zabaw, 
przejażdżki na kucyku czy zwyczajnie głaskając kózki i osiołki w minizoo.

Olandia to idealne miejsce na wakacyjny pobyt rodzinny, weekendowy 
wypoczynek oraz romantyczny pobyt dla dwojga. Jest to wymarzona od-
skocznia od codzienności i miejskiego zgiełku. Panuje tutaj także wspaniały 
klimat, sprzyjający organizacji bajkowych ślubów i wesel oraz spotkań inte-
gracyjnych i konferencji.

Każdy gość z pewnością znajdzie tutaj coś wyjątkowego dla siebie.
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CHIŃSKI DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH

Dla większości mieszkańców pół-
kuli zachodniej perspektywa opa-
nowania języka mandaryńskiego 
(zwanego także standardowym 

chińskim) wraz z jego niezrozumiałymi zna-
kami i dziwną wymową wydaje się „mission 
impossible”. Dlatego osoby anglojęzyczne 
często dochodzą do jakże wygodnego wnio-
sku, że to obcokrajowcy powinni znać ich ję-
zyk, nie odwrotnie.

Jednak fakty są nieubłagane. Chiński jest 
najszybciej rozwijającym się językiem na 
świecie. Szacuje się, że do 2050 roku posłu-
giwać się nim będzie większość mieszkań-
ców ziemi i już teraz staje się on niezwykle 
ważnym narzędziem dla osób podróżują-
cych służbowo. Mimo to nasza znajomość 
chińskiego zwykle ogranicza się do paru 
słów umożliwiających nam zamówienie 
chińszczyzny w restauracji.

PROGRAMY I APLIKACJE
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest 
skromna liczba przyjaznych programów do 
nauki języka mandaryńskiego. DuoLingo 
(duolingo.com), jedna z najbardziej wszech-
stronnych aplikacji, oferująca 68 różnych 
kursów i posiadająca 150 milionów zareje-
strowanych użytkowników, nie ma w ofercie 
lekcji chińskiego dla osób anglojęzycznych, 
choć są tam tak egzotyczne perełki, jak kurs 

Nasza brytyjska korespondentka Elizabeth Day przetestowała darmowe
aplikacje do nauki języków, aby sprawdzić, czy za ich pomocą można skutecznie 

nauczyć się języka chińskiego.
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klingońskiego (sztucznego języka, którym 
posługują się bohaterowie serialu „Star 
Trek”). 

Ponieważ jednak czekała mnie podróż 
służbowa do Szanghaju, postanowiłam 
sprawdzić, czy istnieją inne sposoby, by przy 
pomocy komputera (lub tabletu) opanować 
podstawy języka chińskiego. Pierwszym 
przystankiem był serwis Pinyinpal (piny-
inpal.com), stworzony przez Amerykankę 
chińskiego pochodzenia i filantropkę Adeli-
ne Mah. Adeline i jej mąż Bob są nałogowy-
mi graczami Scrabble i od lat grają w interne-
tową wersję gry Words With Friends.

Pinyinpal wykorzystuje podobny sche-
mat: jest to gra dla dwóch osób, której ce-
lem jest ułożenie słów premiowanych jak 
najwyższą liczbą punktów. To, co czyni ją 
absolutnie wyjątkową, to fakt, że gra trans-
krybuje chińskie znaki na alfabet łaciński, 
dzięki czemu podczas rozgrywki możemy 
także nauczyć się prawidłowej wymowy.

Dla osób początkujących stworzo-
no użyteczną wyszukiwarkę słów, któ-
ra z posiadanych przez nas liter układa 
różnorodne wyrazy, każdy ze swoim odpo-
wiednikiem w postaci chińskiego znaku. 
Kiedy decydujemy się wybrać któreś ze słów, 
gra sprawdza, czy zapamiętaliśmy jego 
mandaryński odpowiednik.

Pinyinpal to niezwykle emocjonująca 
gra, a element rywalizacji skutecznie moty-
wuje nas do dalszej nauki i osiągania coraz 
lepszych wyników. To także świetny sposób 
na zaznajomienie się z subtelnościami ję-
zyka chińskiego. Dzięki niej dowiedziałam 
się, na przykład, że w zależności od kontek-
stu słowo „ni” może oznaczać ‘buddyjską 
mniszkę’, ‘wtórną tęczę’ lub... wyrażenie 
‘smarować gipsem po ścianie’.
 
WAŻNA INTONACJA
Warto także pamiętać, że chiński jest ję-
zykiem tonalnym, w którym liczy się od-
powiednia modulacja głosu. Dlatego jed-
ną z najistotniejszych funkcji w Pinyinpal 
jest możliwość odsłuchania właściwej wy-
mowy danego słowa. To niezwykle ważne, 
ponieważ zła intonacja i akcent mogą całko-
wicie zmienić sens naszej wypowiedzi. Na 
przykład słowo „shuxue” oznacza ‘matema-
tykę’, ale jeśli niewłaściwie je zaakcentuje-
my, wyjdzie nam ‘transfuzja krwi’. Taka po-
myłka może być zabawna, ale w niektórych 
sytuacjach także mało przyjemna.

Równie trudno jest opanować chińską 
pisownię. Aby względnie swobodnie od-
czytywać mandaryńskie teksty, należy znać 
co najmniej 3-4 tysięcy znaków (z istnie-
jących kilkudziesięciu tysięcy), więc klu-
czem do sukcesu jest umiejętność dobre-
go zapamiętywania. I tu przydać się może  

Aplikacja zachęcała mnie do regularnych 
powtórek, dzięki czemu materiał dość szyb-
ko zapamiętałam. Memrise zapewne świet-
nie sprawdza się w przypadku osób, które 
są wzrokowcami. Jeśli jednak nie należymy 
do tego grona, to łączenie chińskich zna-
ków z ich wizualizacjami może okazać się 
dla nas dość trudną i nużącą czynnością. To 
niewątpliwie przyjemny sposób na zapozna-
nie się z podstawami języka chińskiego, choć 
trudno powiedzieć, czy przynosi to wymier-
ne efekty w postaci zapamiętanych słówek.

KURSY TEMATYCZNE
Nieco mniej zabawową, ale za to bardziej 
skuteczną metodę nauki języka chińskiego 
oferuje serwis ChineseSkill (chinese-skill.
com). Kurs obejmuje 45 różnorodnych te-
matów i uczy słownictwa oraz gramatyki za 
pomocą prostych gier. Moja pierwsza lekcja 
polegała na zapamiętaniu ilustracji przed-
stawiających podstawowe słowa, takie jak 
„ludzie”, „mężczyzna” i „kobieta”. 

Na początek otrzymałam bonus w postaci 
czterech pand, które znikały po udzieleniu 
niewłaściwej odpowiedzi. Następnie wirtu-
alny nauczyciel sprawdził w przypadkowej 
kolejności moją znajomość wyuczonych 
wyrazów, a na ekranie dotykowym table-
tu mogłam poćwiczyć także ich pisownię. 
Na początku wszystko było pozornie ła-
twe, ale i tak dość szybko straciłam moje 
cztery pandy. Za drugim podejściem po-
myliłam się tylko raz, a moją nagrodą była 
wiadomość, że spisałam się lepiej od 92,57 
procent pozostałych użytkowników Chine-
seSkill. Następnie przeszłam do części gra-
matycznej i budowy prostych zdań.

Czy wiedza, którą w ten sposób zdoby-
łam, sprawdziła się w Szanghaju? Tak i nie. 
Na miejscu czekały na mnie setki obcych 
mi znaków i Chińczycy wyrzucający z sie-
bie słowa niczym z karabinu maszynowego. 
Jednak po kilku dniach zaczęłam rozpo-
znawać niektóre symbole, np. znaki ozna-
czające „wyjście”, „mężczyznę” i „ogień”. 
Potrafiłam również wypowiedzieć kilkana-
ście podstawowych słów, takich jak „nihao” 
(‘cześć’) i „xiexie” (‘dziękuję’), a kilka osób 
pochwaliło moją wymowę.

Najbardziej użyteczną aplikacją okazała 
się Pinyinpal, która niezwykle efektyw-
nie łączy w sobie zabawę z nauką.  Jestem 
pewna, że wystarczy poświęcić tej grze pół 
godziny dziennie, by po miesiącu móc po-
chwalić się dość rozbudowanym słownic-
twem na poziomie podstawowym. Tak też 
zamierzam zrobić. Wątpię, bym kiedykol-
wiek biegle władała językiem chińskim, ale 
jestem pewna, że do 2050 roku będę umiała 
porozumieć się z większością ludności na 
świecie.

aplikacja Memrise (memrise.com), która 
pomaga nam zapamiętać chińskie znaki za 
pomocą animacji i mnemotechniki.

Wszystko jest tu dobrze przemyślane. 
Kiedy ukazuje się nam symbol oznaczający 
„krowę”, jego linie przeobrażają się w obra-
zek przedstawiający krowę dźwigającą jarz-
mo. Dzięki temu w pamięci utrwala nam się 
wizualne połączenie symbolu wraz z jego 
znaczeniem. Podobnie znak oznaczający 
„makaron” narysowany jest w taki sposób, 
aby utrwalić go sobie w formie miski z ma-
karonem i pałeczkami.
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MODA W PODRÓŻY
Nasz specjalista ds. mody Stuart Husband rekomenduje eleganckie i praktyczne ubrania, 

które sprawdzą się w podróży.

Stare chińskie przysłowie mówi: „Kto 
jeździ po świecie, ten ubrań nie 
gniecie”. No dobrze, to zmyślone 
powiedzenie, ale trzeba przyznać, 

że spodoba się każdemu, kto podczas podró-
ży służbowej musi zmagać się z problema-
mi z garderobą. I nie chodzi tu tylko o za-
gniecenia czy plamy na koszuli, ale przede 
wszystkim o odpowiednie dopasowanie 
ubioru do okazji.

– Mam grono znajomych piastujących 
ważne stanowiska w dużych korporacjach – 
mówi Mats Klingberg. – Niemal nikt nie lubi 
pakować się przed podróżą, a zwłaszcza na 
wyjazd, na który trzeba zabrać ze sobą ubra-
nia na różne okazje: spotkania, eleganckie 
kolacje i imprezy o mniej formalnym cha-
rakterze – dodaje.

CO WŁOŻYĆ DO WALIZKI
Co więc należy włożyć do walizki, aby – nie-
zależnie od sytuacji – zawsze wyglądać świe-
żo, modnie i gustownie? Klingberg wie, jak 
pomóc biznesmenom zmagającym się z ta-
kimi dylematami. Jego londyńskie centrum 
odzieży męskiej o nazwie Trunk posiada 
ogromny wybór tkanin odpornych na za-
gniecenia, a także eleganckich ubrań, za-
równo na formalne, jak i bardziej swobodne 
okazje. Dziś, kiedy z nim rozmawiam, ma na 
sobie szykowny, granatowy blezer włoskiej 
marki Boglioli. 

– To bawełna z domieszką elastanu, któ-
ry sprawia, że tkanina jest rozciągliwa. Taką 
marynarkę można zapakować do walizki bez 
obawy, że wyjmiemy ją pogniecioną.

Do blezera założył granatową podkoszul-
kę japońskiej marki Zanon, jasnoniebieską 
koszulę z bawełny oksfordzkiej, beżowe chi-
nosy marki Trunk i brązowe zamszowe buty 
za kostkę. 

– To uniwersalny zestaw, który sprawdzi 
się w niemal każdej sytuacji. Dla większej 
elegancji możemy wzbogacić go o gustowny 
krawat, a na mniej formalną okazję zamiast 
chinosów założyć dżinsy. Ważną rolę odgry-
wają także właściwa tekstura i krój. Mało kto 
wygląda dobrze w mocno wciętym garnitu-
rze w stylu Savile Row, nawet jeśli nie założy 
do niego krawata. Dlatego wyżej wspomnia-
ne rozwiązanie to dobry kompromis. Poza 
tym zasady dotyczące ubioru nie są już tak  FO
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sztywne jak niegdyś, co daje panom większe 
pole manewru – dodaje.

GARNITUR PODRÓŻNY
Oczywiście istnieją okazje, podczas których 
stricte formalny ubiór nadal obowiązuje, ale 
nie ulega wątpliwości, że dzięki nowocze-
snym tkaninom nieco łatwiej jest dziś osią-
gnąć elegancki wygląd. Projektant mody 
Paul Smith, twórca garnituru A Suit to Tra-
vel In (dosł. ‘garnitur podróżny’), zatrudnił 
niedawno brytyjskiego gimnastyka sporto-
wego Maxa Whitlocka, który wykonał w jego 
garniturze serię gwiazd, przewrotów i in-
nych wygibasów, aby udowodnić, jak nie-
zwykle wytrzymały jest materiał, z którego 
uszyto to ubranie.

– Przędzę pozyskano z podbrzusza me-
rynosa, które charakteryzuje się długim 
włosiem – mówi Smith. – Dzięki temu 
udało nam się stworzyć wyjątkowo moc-
ny splot o dużym naprężeniu, a garnitury 
uszyte z takiej tkaniny odznaczają się nie-
zwykle atrakcyjnym wyglądem i wytrzy-
małością – dodaje. W tym sezonie A Suit to 
Travel In dostępny jest w odcieniu turkuso-
wym, ciemnozielonym w białą kratkę oraz 
granatowym i szarym.

  THOM SWEENEY  
– GRANATOWY GARNITUR 
WEIGHHOUSE
Lekki garnitur z miękkimi ramio-
nami, noszący nazwę londyńskiej 
ulicy, na której mieści się flagowy 
sklep marki. Wykonany z materia-
łu odpornego na zagniecenia.
Cena: 1590 funtów
thomsweeney.co.uk

▼ BOGLIOLI – kaszmirowo-jedwabna 
marynarka Sforza
Luksusowa tkanina i szykowny krój.  
Ten wszechstronny beżowy blezer  
włoskiej marki cechuje elegancja  
z odrobiną swobodnego stylu.
Cena: 1480 funtów trunkclothiers.com

INNE GARNITURY PODRÓŻNE
Charles Tyrwhitt
Klasyczna wełna i bogaty wybór 
krojów slim-fit oraz odcieni.
Cena: 299 funtów ctshirts.com

J Crew
Uszyty z włoskiej wełny garnitur 
Ludlow Traveller dostępny jest  
w czarnym i granatowym kolorze.  
Cena: marynarka 450 funtów, 
spodnie 250 funtów jcrew.com

Marks and Spencer
Elegancki garnitur Savile Row 
Inspired, zaprojektowany przez 
Richarda Jamesa i wykonany  
z włoskiej szarej wełny.
Cena: 299 funtów
marksandspencer.com

Richard James
Klasyczny garnitur Voyager  
z wysokogatunkowej wełny,  
dostępny w czarnym, granato-
wym i niebieskim kolorze.
Cena: 745 funtów.
richardjames.co.uk
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Z duchem czasu próbują iść nawet naj-
bardziej konserwatywne marki, królują-
ce w ekskluzywnej londyńskiej dzielnicy 
Mayfair. Jedną z nich jest firma Thom Swe-
eney, która z myślą o swoich często podró-
żujących klientach stworzyła garnitur We-
ighhouse, wykonany z niemnącej się wełny. 
Choć garnitur ma miękkie ramiona, to pre-
zentuje się elegancko i nienagannie. 

– W ostatnią podróż do Włoch wziąłem 
ze sobą granatowy garnitur z flaneli, szare 
flanelowe spodnie, dżinsy, dwie koszule, 
dzianinowy krawat i sweter z golfem. Z ele-
mentów tych mogłem skomponować co naj-
mniej pięć różnych kreacji – mówi Luke 
Sweeney, współzałożyciel marki. 

– Tkaniny posiadające sprężysty splot, 
na przykład wełna fresco albo juta, za-
wsze dobrze sprawdzały się w podróży 
– dodaje jego wspólnik Thom Whiddett. 
Obecnie na rynku znajdziemy wiele su-
pernowoczesnych materiałów o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie. Garnitur 
wykonany z takiej tkaniny nigdy się nie 
gniecie i spokojnie zniesie trudy podróży 
nawet w małej walizce.

– Wybór jest ogromny – przytakuje Swe-
eney. Obecna technologia znacznie ułatwia 

nam projektowanie uniwersalnych ubrań, 
które ładnie się prezentują, są przyjem-
ne w dotyku i przede wszystkim dobrze się 
noszą – dodaje.

MARYNARKA, KTÓRA ODDYCHA
W ofercie dużych marek również można 
znaleźć bogaty wybór produktów dla podró-
żujących biznesmenów. Odzież z wiosen-
no-letniej kolekcji Hugo Boss Travel Line 
jest lekka, oddychająca i wszechstronna. 
Marynarki charakteryzują się subtelnym, 
wąskim krojem i wykonane są z naturalnej 
wełny z mechanicznym stretchem, a dżer-
sejowe spodnie łączą w sobie szyk z dresową 
wygodą.

Jednorzędowa marynarka sportowa 
posiada większe od standardowych kie-
szenie wewnętrzne, w których zmieszczą 
się bilety lotnicze i paszport, a także małe 
pętelki, przez które można przewlec słu-
chawki douszne. Koszule biznesowe wyko-
nano z tkaniny stretchowej, która wchłania 
wilgoć, z domieszką materiału wzbogacone-
go wyciągiem z aloesu. To niezwykle mięk-
ki, a zarazem bardzo wytrzymały produkt, 
który świetnie sprawdza się w podróży, nie-
zależnie od szerokości geograficznej.

Odzież wierzchnią również zaprojek-
towano tak, by była maksymalnie uży-
teczna i bezproblemowa. Prym wiodą tu 
dwustronne kurtki, dzięki którym zaosz-
czędzimy miejsce w walizce, oraz ultralek-
kie kurtki-pilotki wykonane z wytrzymałe-
go nylonu.

– W ostatnich latach wybór odzieży dla 
podróżujących biznesmenów znacznie się 
powiększył – przekonuje Klingberg. 

Na poparcie swoich słów pokazuje mi 
wieszaki w salonie, na których wiszą m.in. 
bawełniano-lniane blezery kultowej hisz-
pańskiej marki Man 1924, a także gustow-
ne beżowe marynarki Boglioli, wykona-
ne z kaszmiru z domieszką jedwabiu. 

– Odzież tego typu pozwala nam się wy-
różnić, a jednocześnie nie jest wyzywająca 
– tłumaczy Klingberg. – Wszystkie te in-
nowacje wynikają z zapotrzebowania ryn-
ku – przekonuje Thom Whiddett. Oferując 
naszym klientom odzież, która jest zarówno 
praktyczna, jak i elegancka, staramy się uła-
twić im życie, zwłaszcza w podróży, kiedy 
ubranie powinno być maksymalnie komfor-
towe. 

W końcu nie od dziś wiadomo, że ubranie 
ma być modne, ale i wygodne.

▲ MAN 1924 – GRANATOWY LNIANY BLEZER
Temu blezerowi z kultowej linii Kennedy marki Man 1924 
niestraszne są żadne zagniecenia. Dodatkowy plus za 
użycie klasycznego płóciennego materiału.
Cena: 425 funtów trunkclothiers.com

 PAUL SMITH – A SUIT TO TRAVEL IN
Garnitur stworzony specjalnie z myślą o podróżujących 
biznesmenach. Dostępny w wielu wersjach i odcieniach. 
Polecam ciemną zieleń z białą kratką oraz turkus. 
Cena: blezer 675 funtów, spodnie 325 funtów
paulsmith.com

▼ HUGO BOSS – SLIM FIT TRAVEL 
LINE, MARYNARKA NOAS
Marynarka uszyta z ultranowoczesne-
go i niezwykle wytrzymałego poliami-
du. Do tego nienaganny krój i detale, 
które sprawdzą się w podróży.
Cena: 330 funtów hugoboss.com
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Nasz specjalista ds. technologii Chris Hall prezentuje najnowsze modele zegarków  
– od produktów w stylu retro po czasomierze z misterną mechaniką.

PONADCZASOWE 
CZASOMIERZE 
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W świecie Rolexa żaden szczegół nie zasługuje 
na miano drobnego. Strategia szwajcarskiego 
producenta, z pozoru dość zachowawcza, 
jest tak naprawdę przemyślanym działaniem, 
które opiera się na stopniowym udoskonalaniu 
głównych modeli marki, takich jak Submariner, 
Daytona i Explorer, i stosunkowo rzadkim wpro-
wadzaniu nowych modeli. Tym samym każda 
nowość od Rolexa przyjmowana jest przez 
wielbicieli marki z niebywałym entuzjazmem.

Przykładem może być tegoroczna wersja 
Sea-Dwellera. Model ten, wprowadzony pół 
wieku temu jako bardziej wytrzymała wersja 
Submarinera i stworzony z myślą o zawodo-
wych nurkach, był pierwszym zegarkiem,  
w którym zastosowano zawór uwalniający hel. 
Rozwiązanie to było niegdyś bardzo przydatne 
dla nurków saturowanych, którzy przez dłuższy 
czas pracowali pod wodą w warunkach pod-
wyższonego ciśnienia, ale w erze technologii 

cyfrowej stało się praktycznie zbędne. Sea-
-Dweller przetrwał cztery dekady, stopniowo 
zmieniając się w każdym swoim wcieleniu. W 
2009 roku model zniknął z oferty producenta, 
by pięć lat później pojawić się ponownie, tym 
razem jako Sea-Dweller 4000.

W tym roku Rolex wypuścił najnowszą wersję 
(wodoszczelną do 4000 stóp, czyli ok. 1220 
metrów) i jak zwykle pojawiło się parę zmian. 
Najbardziej kontrowersyjną z nich jest dodanie 
tzw. cyklopa, czyli miniaturowego szkiełka nad 
okienkiem daty, które ma za zadanie poprawić 
czytelność cyfr. W porównaniu z poprzedni-
kiem nowy model także nieco urósł (z 40 do 43 
mm), a napis „Sea-Dweller” na tarczy jest teraz 
czerwony (wcześniej był biały). Wewnątrz po 
raz pierwszy zastosowano w Dwellerze mecha-
nizm calibre 3235, który zapewnia dokładność 
pomiaru i niezawodność pracy zegarka.
Cena: ok. 42 tys. zł rolex.com

ROLEX SEA-DWELLER

Gwiazda wśród zegarków
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT  
MANUFACTURE  
FLYBACK CHRONOGRAPH

Jakość za rozsądną cenę

W świecie luksusowych zegarków określenie: 
„jakość za rozsądną cenę” wydaje się mocno 
nie na miejscu, ale w tym przypadku sprawdza 
się doskonale. Chronografy błyskawiczne typu 
fly-back (umożliwiające natychmiastowy restart 
mechanizmu) są zwykle dużo droższe od tego 
modelu marki Frédérique Constant. Rzadko też 
prezentują się równie okazale.
Cena: ok. 18,5 tys. zł frederiqueconstant.com

OMEGA SPEEDMASTER  
RACING

Mistrz precyzji

Co prawda Racing nie jest  flagowym speed-
masterem (za taki można uważać model Mo-
onwatch), ale trzeba przyznać, że to naprawdę 
ładna sportowa alternatywa, wyposażona we 
wszelkie nowinki dostępne w dziedzinie me-
chanizmów.
Cena: ok. 31 tys. zł omegawatches.com
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MONTBLANC  
1858 BRONZE

Piękno w starym stylu

Ten chronograf, którego design inspirowany 
jest dawnymi modeli producenta, teraz dostęp-
ny także w modnym kolorze brązu i z tarczą  
w kolorze spranej bieli. Pod jego szklanym 
deklem można podziwiać jeden z najwspanial-
szych mechanizmów na świecie.
Cena: ok. 115 tys. zł montblanc.com
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Chronograf to zdecydowanie najbardziej popu-
larna komplikacja w zegarkach analogowych. 
Oto cztery wysublimowane czasomierze, mo-
gące pochwalić się takim udogodnieniem. 

Plotka głosi, że miłośnicy zegarków Patek 
Philippe sprzedaliby własne babcie, byle tylko 
wejść w posiadanie czasomierza tej marki. Mo-
del 5960/1A posiada dwie praktyczne funkcje: 
stoper (chronometr), znajdujący się na dolnej 
subtarczy, oraz kalendarz roczny, który trzeba 
regulować tylko raz do roku (pod koniec lute-
go). Mimo to zegarek nie jest przeładowany 
detalami i wygląda naprawdę świetnie. 

Tegoroczna wersja posiada czarną tarczę  
i jasnoczerwone sekundniki, które nadają zegar-
kowi sportowy charakter. Użyty tu mechanizm 
jest pierwszym automatycznym stoperem typu 
calibre, zaprojektowanym przez firmę Patek.  
Co ciekawe, jego oryginalna metoda pomiaru 
czasu nadal nie znalazła naśladowców. Pier-
ścień zewnętrzny dolnej subtarczy odlicza 
minuty, natomiast dwa pierścienie wewnętrzne 
wraz z czerwoną wskazówką mierzą upływają-
ce sekundy. Właściciele tego modelu chwalą so-
bie jego intuicyjną obsługę i wygodę noszenia.
Cena: ok. 180 tys. zł patek.com

PATEK PHILIPPE 5960/1A

Byle na czasie



Nikt nie potrafi lepiej wznieść się na wyżyny 
wyrafinowania od firmy Breguet. W 39-milime-
trowej kopercie modelu 7787 znajdziemy ema-
liowane pokrętło, wskazówki w kształcie igły, 
wskaźnik rezerwy chodu oraz faz księżyca.
Cena: ok. 115 tys. zł breguet.com
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CARTIER DRIVE EXTRA-FLAT

Prostota przede wszystkim

Od dawna wiadomo, że prawdziwa elegancja przejawia się  
w prostych rozwiązaniach. Te gustowne zegarki są uosobie-
niem wyrafinowania i kultury.

Nasi stali czytelnicy zapewne pamiętają, że firma 
Cartier wprowadziła w ubiegłym roku na rynek kilka róż-
nych wersji modelu Drive. Okazało się, że producent 
przygotowywał sobie w ten sposób grunt pod debiut 
prawdziwego hitu, jakim jest wersja Drive Extra-Flat. 
Nie znajdziemy tu nadmiernie barokowych, grawero-
wanych tarcz i wielu mechanicznych fajerwerków.  
W zamian za to otrzymujemy proste, satynowe 
wykończenie i jedynie dwie wskazówki (bez sekund-
nika). To prawdziwa esencja elegancji.

Dzięki poduszkowej kopercie zegarek wyróżnia 
się w tłumie, a cyfry rzymskie i proste oznaczenia 
minut na tarczy od razu zdradzają, że jest to klasyczny 
Cartier. Wewnątrz znajduje się ręcznie nakręcany me-
chanizm, dzięki któremu zegarek jest wyjątkowo smukły 
(jedynie 6,6 mm grubości) i nieco węższy od ubiegłorocz-
nego Drive’a (39 mm w stosunku do 42 mm). W tym roku 
Extra-Flat dostępny jest jedynie w odcieniu różowego i białego 
złota (ten drugi limitowany do 200 egzemplarzy), ale nie mamy 
nic przeciwko temu, by za rok pojawiła się wersja stalowa.
Cena: różowe złoto ok. 62 tys. zł, białe złoto ok. 67 tys. zł
cartier.co.uk

ZENITH ELITE CLASSIC

Na całe życie

Nowy Elite Classic cechuje jeszcze większa pro-
stota i elegancja niż w poprzednich wersjach. 
Znawcy branży twierdzą, że dla wielu wielbicieli 
zegarków jest to wybór na całe życie.
Cena: ok. 41 tys. zł zenith-watches.com

BREGUET 7787

Wyżyny wyrafinowania
CHOPARD LUC XPS  
TWIST FAIRMINED

Elegancja i luksus

LUC to sztandarowa linia firmy Chopard,  
w której nie brakuje pięknych czasomierzy. 
Nową wersję modelu XPS Twist wykonano ze 
złota pozyskiwanego w zgodzie z zasadami 
etycznego biznesu.
Cena: ok. 72 tys. zł chopard.com
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Producenci zegarków już od jakiegoś czasu wracają do wzor-
nictwa z dawnych lat. Jednak skoro dzięki temu powstają 
takie perełki jak poniżej, to chyba nie ma na co narzekać.

Powszechnie uważa się, że pierwszym czasomierzem 
stworzonym z myślą o nurkach był Rolex Submariner. 
Jednak tak naprawdę prekursorem w tej dziedzinie była 
firma Blancpain, która w 1953 roku stworzyła model 
Fifty Fathoms. Zegarek ten (tak jak i Submariner) 
produkowany jest po dziś dzień i cieszy się w branży 
zasłużonym statusem ikony. Jednak w przeciwieństwie 
do swojego rywala na przestrzeni lat Fifty Fathoms do-
czekał się wielu różnych wariantów, a Tribute to Fifty Fa-
thoms Mil-Spec nawiązuje do tych najbardziej udanych.

Wersja z 1957 roku wyróżniała się za sprawą małego 
biało-pomarańczowego kółka umieszczonego na godzinie 
szóstej. Kiedy woda przedostawała się do środka zegarka, 
kółko zmieniało kolor na czerwony. Współczesna wersja o 
40-milimetrowej kopercie i wodoszczelności do 300 metrów 
jest wierna oryginałowi, choć producent zapewnia, że nie ma 
mowy, aby do środka przeniknęła choćby kropelka wody.
Cena: ok. 51,5 tys. zł
blancpain.com

PANERAI LUMINOR  
SUBMERSIBLE 1950 ROSSO

Mniejszy nie znaczy gorszy

Firma Panerai, która w latach 90. ubiegłego 
wieku spopularyzowała wielkogabarytowe ze-
garki (nosił je m.in. Sylvester Stallone), obecnie 
produkuje ich mniejsze wersje (42 mm) dla 
zwykłych (choć i tak majętnych) zjadaczy chle-
ba. Submersible jest najnowszym modelem, 
który przeszedł kurację odchudzającą.
Cena: ok. 107 tys. zł panerai.com

ORIS DIVERS 65

Kolory retro
RADO HYPERCHROME  
CAPTAIN COOK

Nowszy model

Firma Rado, znana z nowatorskiego wzornic-
twa, tym razem sięgnęła do archiwów  
i odtworzyła model z lat 60. ubiegłego wieku, 
charakteryzujący się 37-milimetrową kopertą  
i wodoszczelnością do 100 metrów.
Cena: ok. 7200 zł rado.com

Model Divers 65 przyniósł marce Oris ogrom-
ną popularność, ponieważ producentowi 
udało się w nim połączyć szykowny wygląd 
retro z odważnymi kolorami, a wszystko to za 
rozsądną cenę. Tegoroczna wersja dostępna 
jest w nieco bardziej wyrafinowanej formie, 
ze srebrną tarczą.
Cena: ok. 7200 zł oris.ch

BLANCPAIN TRIBUTE  
TO FIFTY FATHOMS MIL-SPEC

Krok w przeszłość
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Cztery zegarki z niezwykle misternymi  
mechanizmami, będące prawdziwymi perełkami  
sztuki zegarmistrzowskiej.

Niemiecka firma A. Lange and Söhne nadaje 
nazwę „Pour le Mérite” (dosł. ‘za zasługi’) jedynie 
swoim najbardziej intrygującym i misternym kre-
acjom. Model Tourbograph Perpetual posiada 
kalendarz wieczysty, stoper odmierzający czas co 
do ułamka sekundy, a także klatkę tourbillon, czyli 
trzy najbardziej wyrafinowane funkcje dostępne  
w zegarku mechanicznym. Nakręcany ręcznie me-
chanizm składa się z 684 elementów, nie wliczając 
w to 636-częściowego systemu łańcuchowego, 
który napędza zegarek. Zważając na to, że nawet  
w dużym powiększeniu na żadnym z tych kom-
ponentów nie dostrzeżemy niewypolerowanej 
powierzchni ani niedoskonałej krawędzi (wszystko to 
efekt pracy ręcznej), można łatwo zrozumieć, dlaczego 
takie cudo kosztuje pół miliona euro. Firma wyprodu-
kuje jedynie 50 sztuk tego modelu, każdą w platynowej 
kopercie.
Cena: 480 tys. euro alange-soehne.com
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A. LANGE AND SÖHNE TOURBOGRAPH 
PERPETUAL „POUR LE MÉRITE”

Fantazja w ultrawydaniu

GREUBEL FORSEY  
GRANDE SONNERIE

Czas i muzyka

Kiedy czas potrzebny na stworzenie jednego 
modelu zegarka sięga 11 lat, można przewidy-
wać, że efekty tak długiej pracy będą imponu-
jące. W tym przypadku jest nim zegarek dźwię-
kowy autorstwa firmy Greubel and Forsey. 
Czasomierz można ustawić tak, by za pomocą 
delikatnych i miłych dla ucha dźwięków sygna-
lizował mijające godziny i kwadranse. Oczywi-
ście przed snem można go także wyciszyć.
Cena: ok. 6 mln zł greubelforsey.com

GIRARD-PERREGAUX  
PLANETARIUM TRI-AXIAL

Znak piękna
VACHERON CONSTANTIN 
LES CABINOTIERS CELESTIA 
ASTRONOMICAL GRAND 
COMPLICATION 3600

Siła w prostocie

Najbardziej imponujące w tym unikatowym ze-
garku (powstał tylko jeden egzemplarz) jest to, 
że pomimo swej wewnętrznej złożoności  
i zapierającego dech w piersiach wachlarza 
funkcji (od długości dnia przez znaki zodiaku 
po prognozę pływów) wygląda on zwyczajnie.
Cena: nieznana vacheron-constantin.com

Najnowsze dzieło firmy Girard-Perregaux czer-
pie garściami z XIX-wiecznych modeli, czego 
dowodem jest ręcznie malowany tytanowy 
globus, poruszający się wraz z klatką tourbil-
lon, która niczym żyroskop obraca się w trzech 
osiach naraz. Żadne zdjęcie nie odda urody 
tego zegarka.
Cena: ok. 1,05 mln zł 
girard-perregaux.com
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Niepozorna stacja dokująca o wyglądzie puderniczki zamieni twój smartfon
 w komputer stacjonarny. 

CIĄGLE W RUCHU 

Z  lekkim rozbawieniem 
oglądamy dziś filmy 
z lat 80., w których po-
jawiają się wielkie jak 

szafa komputery, monitory zaj-
mujące połowę biurka i ciężkie 
klawiatury, które nieodpowied-
nio użyte mogą stanowić śmier-
cionośną broń. Technologia 
wykorzystana w oldskulowych 
„Grach wojennych” czy „Tronie” 
pobudza wspomnienia i jest 
znakiem minionych czasów. 

SIŁA ZMIANY
Rewolucja naukowo-technicz-
na, która trwa od lat 40., a od 
ostatnich trzech dekadach przy-
biera na sile, ma wpływ nie tylko 
na sztukę, film i konkurujących 
ze sobą producentów sprzętu. 
Poszukiwanie nowych rozwią-
zań wpływa na konsumentów i 
modyfikuje ich potrzeby. Postę-
pująca miniaturyzacja i łatwość 

dostępu do Internetu przyczy-
niają się do zmiany trybu życia, 
również w strefie zawodowej. 

Pojęcie „gig-economy” zaczę-
ło kiełkować już kilka lat temu, 
ale od niedawna rośnie w świa-
domości społeczeństw. W pro-
stym ujęciu oznacza ono gospo-
darkę tworzoną przez wolnych 
strzelców, w której liczy się bły-
skawiczny dostęp do informacji 
z każdego miejsca. Określenie 
„gig-economy”, nazywane rów-
nież „uberyzacją pracy”, jest 
domeną millenialsów oraz ge-
neracji Z. Biurko u szefa zmie-
niają oni na kanapę, kawiarnie 
lub inkubatory. Umowa o pracę 
nie jest już wabikiem, freelan-
cerzy chętniej podpisują krót-
koterminowe kontrakty. Swo-
ich obowiązków nie zamykają  
w godzinach 9:00-17:00, ale pra-
cują, kiedy chcą i jak chcą. Gig-
-economy nie istniałoby, gdyby 

nie postępujący rozwój techno-
logii. Współczesne smartfony 
mają większą moc obliczeniową 
niż rakiety, które wysyłały ludzi 
w kosmos. Komputer nie koja-
rzy się tylko z toporną jednost-
ką centralną. Teraz wystarczy 
wziąć laptop pod pachę i praco-
wać można z pozycji hamaka 
zawieszonego na palmach balij-
skiej plaży. Ale jak się okazuje, 
nawet to ostatnie urządzenie 
ma już swojego miniaturowego 
następcę. Freelancerzy coraz 
śmielej sięgają po technologicz-
ne nowinki, które ułatwią im 
codzienne obowiązki. Ostatnią 
z nowości jest Samsung DeX, 
dostosowana na potrzeby mobil-
nej pracy stacja dokująca.

KOMFORT PRACY
Samsung DeX to propozycja 
od Samsung Electronics. Urzą-
dzenie jest kompatybilne ze  

Stacja Samsung DeX 
umożliwia korzystanie 

z telefonu, jakby 
był komputerem 

stacjonarnym. Dzięki 
temu praca  

w mobilnym 
środowisku jest 
przyjemniejsza.
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smartfonami Galaxy S8 i Ga-
laxy S8+. Umożliwia ono ko-
rzystanie z telefonu, jakby był 
komputerem stacjonarnym. 
Dzięki temu praca w mobil-
nym środowisku jest przyjem-
niejsza. Stacja pozwala użyt-
kownikowi na wykonywanie 
wszystkich niezbędnych mu 
czynności: sprawne korzystanie 
z aplikacji, edycję dokumen-
tów, swobodne przeszukiwanie 
zasobów Internetu, oglądanie 
wideo czy choćby odpowiadanie 
na wiadomości bezpośrednio ze 
smartfonu. Różnica jest taka, że 
to wszystko można wykonać na 
większym ekranie, z klawiaturą 
i myszą.

Dużym plusem jest fakt, że 
korzystając z DeX, bez proble-
mu można odpalić niezbędny 
do pracy pakiet Microsoft Office  
oraz aplikacje mobilne Adobe. 
Użytkownicy stacji otrzymują 
dzięki temu w pełni funkcjo-
nalny sprzęt, który zastępuje 
stacjonarny komputer. Wszy-
scy, którzy korzystają z aplikacji 
działających w systemie Win-
dows, mogą uzyskać do nich 
dostęp za pomocą zdalnego pul-
pitu. Połączenie jest całkowicie 
bezpieczne dzięki rozwiąza-
niom firm Citrix, VMware oraz 
Amazon Web Services.

DLA KAŻDEGO
Równie prosta jest obsługa 
urządzenia. Wystarczy włożyć 
smartfon do stacji dokującej 
DeX, wcześniej podłączonej 
do zewnętrznego monitora po-
przez kabel HDMI. Następnie 
należy podłączyć do niego kla-
wiaturę i mysz. Podłączenie 
telefonu do stacji również jest 
zabezpieczone, chroni je plat-
forma Samsung Knox. 

Urządzenie wykorzystuje 
specjalną wersję Androida, 
umożliwia dołączenie trzech 

(odpowiednio w wersjach 5,8 
cala oraz 6,2 cala), niemalże 
pozbawione bocznych ramek, 
przycisków czy ostrych kątów. 
Samsung nie rezygnuje ze słyn-
nej technologii Gorilla® Glass, 
która niejednemu użytkowni-
kowi uratowała ekran. Przód 
oraz tył obu modeli wykańcza 
Corning® Gorilla® Glass 5.

Imponująco w smartfonach 
prezentuje się aparat. Zachęca 
już sama ogniskowa F1.7. Oba 
urządzenia posiadają pierwszy 
w branży procesor wykonany 
w technologii 10  nm. Dzięki 
niemu nowe smartfony mogą 
pochwalić się niespotykaną do 
tej pory mocą obliczeniową. Nie 
brakuje również gigabitowej 
łączności LTE i Wi-Fi. Dzięki 
temu możliwe jest szybkie po-
bieranie plików bez względu na 
rozmiar. Oprócz tego telefony 
są wodoodporne, pyłoszczelne 
i mogą obsługiwać kartę micro 
do pojemności 256 GB.

Samsung wprowadza też 
pierwszą kamerę Gear 360, 
która umożliwia nagrywanie 
w 4K. Dwa 8,4-megapikselowe 
aparaty CMOS z obiektywem 
fish-eye (F2.2) oraz procesor 
DRIMe5s sprawiają, że nagry-
wanie lub fotografowanie jest 
jeszcze przyjemniejsze. Sprzęt 
wyposażony jest w funkcję 
edycji, efektów specjalnych  
i różnego rodzaju filtrów, dzięki 
którym można spersonalizować 
każdy materiał. Gear 360 (2017) 
umożliwia udostępnianie treści 
w czasie rzeczywistym, również 
streaming w mediach społecz-
nościowych. 

Urządzenie jest lekkie i łatwe 
w obsłudze, doskonale wpisuje 
się w rodzinę mobilnych urzą-
dzeń Samsunga. Samsung 
DeX, najnowsze smartfony Ga-
laxy oraz Gear 360 (2017) są już 
w sprzedaży.

urządzeń peryferyjnych: Blu-
etootha, USB lub podczerwieni.

– Smartfon to najważniejsze 
narzędzie w ręku współcze-
snych specjalistów. Pozwala on 
na skuteczną pracę bez koniecz-
ności sięgania po inne urządze-
nia. Opracowaliśmy Samsung 
DeX z myślą o mobilnych pra-
cownikach, chcąc zapewnić im 
wygodne środowisko stacjonar-
ne – mówi Injong Rhee, CTO 
of the Mobile Communications 
Business w firmie Samsung 
Electronics.

Samsung DeX zaopatrzo-
ny jest w dwa wejścia USB 2.0, 
Ethernet oraz USB typu C.  
Technologia szybkiego ładowa-
nia adaptacyjnego (AFC) skraca 
czas ładowania przyłączonego 
do niej smartfonu Samsung. 

BOGACTWO FUNKCJI
Najnowsze modele producenta 
również prezentują się intere-
sująco. Galaxy S8 i Galaxy S8+ 
zaopatrzono w ekrany Infinity 

Nowa kamera 
Gear 360 umożliwia 

nagrywanie 
w rozdzielczości 4K.
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Nasz brytyjski korespondent Tom Otley przemierza ulice 
barwnej Dzielnicy Francuskiej, będącej jedną z największych 
atrakcji Nowego Orleanu.

GODZINY W...  
NOWYM ORLEANIE

KATEDRA ŚW. LUDWIKA
Nowy Orlean wrócił do życia w wielkim 
stylu. Po zniszczeniach wywołanych przez 
huragan Katrina miasto zostało gruntownie 
odbudowane i poczyniono w nim wiele in-
westycji, których celem jest przyciągnięcie 
większej liczby turystów. 

Warto pamiętać, że Nowy Orlean 
jest jednym z najbardziej intrygujących 
miast w Stanach Zjednoczonych, zarówno 
pod względem kulturowym, jak i wizu-
alnym. Ulice Dzielnicy Francuskiej za-
chowały swój unikatowy wygląd, będący 
mieszanką wpływów kultury francuskiej, 
hiszpańskiej i afrykańskiej.

Katedra św. Ludwika, zwana też bazyliką 
katedralną św. Ludwika Króla Francji, jest 
jedną z najbardziej wyróżniających się bu-
dowli w mieście. To także najstarsza kate-
dra w USA, wzniesiona w 1850 roku w miej-
scu, w którym wcześniej stały dwa inne 
obiekty sakralne. Wewnątrz znajdziemy 
m.in. przepiękne wysokie galerie oraz boga-
te rokokowe zdobienia. Katedrę otaczają bu-
dynki Cabildo i Presbytère, w których mie-
ści się obecnie Muzeum Stanu Luizjana.
stlouiscathedral.org; louisianastatemuseum.org

PLAC JACKSONA
Katedra św. Ludwika stoi na placu Jackso-
na (Jackson Square), najwyżej położonym 
miejscu w Nowym Orleanie, które jako 
jedno z niewielu oparło się powodzi wy-
wołanej przez huragan Katrina (choć i tak 
ucierpiało na wskutek silnych wiatrów). Za 
panowania Hiszpanów, a później Francu-
zów plac nosił nazwę Place d’Armes/ Plaza 
de Armas i odbywały się tu parady wojsko-
we oraz egzekucje przestępców i niewolni-
ków. Co ciekawe, nazwa placu i stojący na 
nim pomnik Thomasa Jacksona wywołują 
spore kontrowersje, ponieważ Jackson był 
konfederackim generałem i miał własnych 
niewolników.

Plac otoczony jest stylowymi, żelazny-
mi balustradami, a w budynkach Pontalba 
Buildings, które mieszczą się na jego prze-
ciwległych krańcach, mieszczą się ciekawe 
butiki i sklepy z pamiątkami. Pontalba  

4

Katedra św. Ludwika, zwana też bazyliką katedralną św. Ludwika Króla 
Francji, jest jedną z najbardziej wyróżniających się budowli w mieście. 
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Buildings zostały wzniesione przez Mica-
elę Almonester, baronową Pontalby, której 
życiorys wystarczyłby na niejeden film. 
Warto wynająć przewodnika, aby opowie-
dział nam o tej niezwykłej kobiecie. 
 
FRANCUSKI RYNEK
Francuski Rynek (French Market) począt-
kowo pełnił funkcję ośrodka handlowego 
rdzennych Amerykanów. Był także głów-
nym powodem, dla którego powstał Nowy 
Orlean, ze względu na bliskość rzeki Mis-
sisipi i jeziora Pontchartrain. Przez wiele 
lat znajdował się tu najstarszy targ mię-
sny w Stanach Zjednoczonych, a następnie 
giełda żywności. Jednak w połowie XX wie-
ku obszar ten przeobrażono w atrakcję tury-
styczną z butikami i restauracjami.

Wielbiciele jazzu powinni udać się na 
ulicę Frenchman Street, gdzie mieści się 
sklep z płytami Louisiana Music Factory 
(pod numerem 421), a także kluby Bambo-
ula’s (516), Maison (508), DBA’s (618) oraz 
Spotted Cat Music Club (623).
frenchmarket.org; louisianamusicfactory.com

RZEKA MISSISIPI
Co prawda Missisipi ma ponad 3200 kilome-
trów długości i przebiega przez 10 stanów, 
ale to właśnie w Nowym Orleanie można 
zobaczyć ją w najbardziej spektakularnym 
wcieleniu. Na tym odcinku nazywana jest 
ona także Wielkim Błotniskiem (Big Mud-
dy), ponieważ na ostatnich kilometrach jej 
biegu, tuż przed wpłynięciem do Zatoki 
Meksykańskiej, jej wody zasila błotnista 
rzeka Missouri, nadając im charakterystycz-
ny brązowawy kolor.

Doskonałym punktem widokowym na 
Missisipi jest nabrzeże przy Francuskim 
Rynku. Rzeka ma w tym miejscu 60 me-
trów głębokości i nie nadaje się do pływa-
nia, choć w upalne dni wielu mieszkańców 
relaksuje się na jej brzegach.

ROYAL STREET
Co prawda ulica Royal Street nie cieszy się 
taką popularnością jak Bourbon Street, ale 
za to jest dużo bardziej urokliwa. Znajdzie-
my tu m.in. dobre restauracje, galerie sztu-
ki, sklepy z antykami, a także malowniczą 

architekturę, ciągnącą się od Canal Street 
przez Dzielnicę Francuską aż do dzielnicy 
Lower Ninth Ward. Większość czasu spędzi-
my zapewne w Dzielnicy Francuskiej, gdzie 
ceny są nieco wyższe, ale za to sprzedawane 
tam pamiątki są dużo ładniejsze i mniej ki-
czowate. Polecam sklep Windsor Fine Art, 
galerie sztuki Angela King Gallery i Sutton 
Galleries, a także sklep z biżuterią o nazwie 
Naghi’s.

ANTOINE’S
Po zwiedzaniu Dzielnicy Francuskiej pora 
się posilić. Najlepiej udać się w tym celu do 
restauracji Antoine’s – najstarszego francu-
sko-kreolskiego lokalu w mieście o 176-let-
niej historii, prowadzonego przez piąte po-
kolenie potomków jej założyciela Antoine’a 
Alciatorego. Wewnątrz znajduje się 14 sal 
jadalnych, każda z własną, ciekawą historią. 
Warto zajrzeć do sali Rex Room, której ścia-
ny przyozdobione są zdjęciami królów i pa-
miątkami ze święta Mardi Gras; 713 St Lo-
uis Street; tel.: +1 504 581 4422. 
antoines.comFO
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Po zwiedzaniu Dzielnicy Francuskiej pora się posilić. Najlepiej udać się w tym celu do restauracji  
Antoine’s – najstarszego francusko-kreolskiego lokalu w mieście o 176-letniej historii. 
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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

Lot ze złamaną nogą Najlepszy czas na odprawę
Często mam problemy z odprawą przez Internet. Już kilka razy 
mojej asystentce nie udało się wydrukować karty pokładowej  
i musiałem czekać w kolejce na lotnisku. Nie miałem wtedy 
dobrego miejsca. Jaki jest najlepszy czas na zrobienie odprawy? 
Z dużym wyprzedzeniem czy w ostatniej chwili? Dostaję różne 
informacje na ten temat. 

Marcin

Panie Marcinie
Tradycyjne linie lotnicze otwierają odprawę online jeden dzień 
wcześniej, zazwyczaj 24 lub 23 godziny przed rozkładowym 
czasem wylotu. W przypadku rejsów długodystansowych i łą-
czonych ten okres może zostać wydłużony do 36 godzin. Jeśli 
nie zarezerwował Pan z wyprzedzeniem konkretnego numeru 
siedzenia, jest to najlepszy przedział czasowy na dokonanie od-
prawy z uwagi na duży wybór wolnych miejsc. Im bliżej godzi-
ny wylotu, tym gorsze fotele zostają do dyspozycji (na przykład 
środkowe lub w pobliżu toalet). Odprawa online jest zamykana 
na godzinę przed wylotem.  

Odprawa przez Internet może nie być możliwa z kilku przy-
czyn. Na przykład jeśli rejs jest wykonywany przez inną linię 
lotniczą na podstawie umowy code-share, pasażer zmieniał 
rezerwację i bilet był wymieniony, rezerwacja została zrobio-
na w ostatniej chwili, system imigracyjny nie rozpoznał da-
nych paszportowych, port lotniczy ma własny system odpraw 
(niekompatybilny z systemem online). Tych powodów może 
być więcej. W takich sytuacjach pasażerowie mogą dokonać 
odprawy i odebrać kartę pokładową wyłącznie na lotnisku. Tra-
dycyjne linie lotnicze traktują odprawę online jako opcję do-
datkową, w dalszym ciągu jest możliwe dokonanie odprawy na 
lotnisku przy stanowisku linii lotniczej lub przy samodzielnym 
stanowisku (self-service kiosk).

Niskokosztowe linie lotnicze (Easyjet, Ryanair, AerLingus, 
Wizzair itp.) stosują inną procedurę. Odprawa online jest otwie-
rana już na 30 dni przed wylotem i ta forma jest w zasadzie 
narzucona przez przewoźników. Pasażerowie są obciążani wy-
sokimi kwotami (nawet rzędu 100 euro) za odprawę i wydruko-
wanie karty pokładowej na lotnisku. Jeżeli odprawa online nie 
jest możliwa (na przykład przez błąd systemowy), przewoźnik 
nie może pobrać dodatkowej opłaty.

Koleżanka z mojego działu złamała nogę, po zdjęciu gipsu musi 
nosić specjalne usztywnienie. Lecimy z Katowic do Genewy na 
spotkanie służbowe, mamy przesiadkę w Monachium. Robiąc 
rezerwację, poprosiłam o miejsce, w którym osoba ze złamaną 
nogą miałaby jak największy komfort, najlepiej przy wyjściu 
awaryjnym. Nie dostałam potwierdzenia, tymczasem boarding 
pass możemy dostać dopiero na lotnisku. W biurze podróży nie 
mogli mi więcej pomóc. A przecież koleżanka potrzebuje pomocy 
w podróży.

Grażyna

Pani Grażyno
Dodatkowa przestrzeń przy wyjściach awaryjnych nie jest stwo-
rzona dla wygody pasażerów, ale podyktowana względami bez-
pieczeństwa. W przypadku ewakuacji pasażerowie mają mieć 
zagwarantowaną możliwość szybkiego opuszczenia pokładu, 
dlatego wyjścia awaryjne muszą być dobrze oznaczone i swo-
bodnie dostępne. Bagaże nie mogą blokować wyjść awaryj-
nych, dlatego jest wprowadzony zakaz umieszczania ich pod 
poprzedzającym fotelem. Pasażerowie siedzący przy wyjściach 
bezpieczeństwa powinni znać język angielski, aby wykonywać 
polecenia załogi, a w razie potrzeby – otworzyć drzwi awaryj-
ne i pomóc w ewakuacji innym pasażerom. Oczywiście takie 
sytuacje są niezmiernie rzadkie. Jednak osoby z jakimikolwiek 
ograniczeniami nie mogą zajmować miejsc przy wyjściu awa-
ryjnym. Z wymienionych wyżej powodów Pani koleżanka nie 
będzie mieć zarezerwowanego takiego miejsca.

Linie lotnicze oraz porty lotnicze mają określone procedu-
ry w przypadku przewozu pasażerów z różnymi formami nie-
pełnosprawności. W przypadku złamanej nogi polecam za-
mówienie wózka inwalidzkiego („wheelchair”). Jest to usługa 
bezpłatna, potwierdzana do 24 godzin przed wylotem. Pasażer 
zostanie przewieziony do wejścia do samolotu przez pracowni-
ka lotniska. W porcie przesiadkowym koleżanka również będzie 
miała asystę i wózek do dyspozycji (do wejścia do następnego 
samolotu) oraz w porcie docelowym – aż do wyjścia z budynku 
terminala.

W samolocie zostanie przydzielone miejsce z łatwym dostę-
pem. Z reguły są to miejsca w pierwszym rzędzie (ale nie przy 
wyjściu bezpieczeństwa) lub przy przejściu.
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