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Z apewne większości osób 

podróżujących regularnie 

samolotami choć raz w życiu zdarzyło 

się nie zostać wpuszczonym na pokład, 

ale żadna z nich nie zwróciła na siebie 

uwagi mediów tak bardzo jak doktor 

David Dao, który podróżował liniami 

United z Chicago. Film, który pokazuje, 

jak policja usuwa siłą pasażera, tylko 

dlatego że dobrowolnie nie odstąpił on 

swojego miejsca, obejrzały miliony 

osób na całym świecie. Przewoźnik 

został publicznie potępiony za takie 

zachowanie i w ramach ugody 

pozasądowej musiał wypłacić brutalnie 

potraktowanemu podróżnemu 

nieokreśloną sumę pieniędzy.

Jednak najczęstszym przypadkiem,  

z jakim spotykają się pasażerowie, jest 

odmowa wejścia na pokład wynikająca  

z tzw. overbookingu, czyli nadkompletu 

rezerwacji, kiedy to przewoźnik sprzedał więcej biletów, niż posiada miejsc  

w samolocie. Dla większości linii praktyka ta jest chlebem powszednim. Kiedy do tego 

dochodzi, pracownicy personelu naziemnego proszą ochotników o wyrażenie zgody 

na późniejszy lot (tzw. dobrowolne odstąpienie miejsca), a gdy to nie skutkuje, sami 

wybierają pechowych podróżnych. W obu przypadkach wysokość rekompensaty dla 

pasażera (jeżeli takowa mu przysługuje) ustalana jest indywidualnie. Zachęcam do 

przeczytania naszego tematu z okładki: „Poznaj swoje prawa w podróży”, który  

z pewnością zainteresuje często podróżujących biznesmenów.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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REKORDOWE LATO

Lotnisko
Wrocław

Morskie głębiny stawiają przed 
zegarkami swoje własne, wyjątko-
we wyzwania. Tylko wąska grupa 
modeli jest wystarczająco spraw-
na, by zasłużyć na dumne ozna-
czenie „diving watch” – zegarek 
do nurkowania. Podobnie jak jej 
poprzednicy najnowsza wersja po-
pularnego DS Action Diver Chro-
nograph całkowicie spełnia wyma-
gania normy ISO 6425. Jaskrawe 
kolory i oficjalnie potwierdzona 
wodoszczelność do 300 metrów 
to jej niepodważalne walory. Ul-
trasportowy design gwarantuje 
zegarkowi miejsce wśród legend 
podwodnego chronometrażu. To 
godny następca słynnego modelu 
Certina DS-3, zakwalifikowanego 
w 1970 roku do ekwipunku Austra-
lijskiej Marynarki Wojennej.

Zegarek
Certina

UNIKATOWY  
AUTOMAT
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Błonnik pokarmowy jest potrzebny 
każdemu z nas. Wspomaga pracę 
układu pokarmowego, oczyszcza 
go z toksyn i wspiera odporność. 
Warto skorzystać z prostych roz-
wiązań, które zwiększą jego ilość 
w diecie.

Warzywa i owoce miksujemy 
razem ze skórką. W tym przypadku 
świetnie sprawdzi się szybkoobro-
towy blender Philips Innergizer 
HR3868, który dzięki silnikowi  
o mocy 2 000 W i prędkości nawet 
do 45 000 obrotów na minutę 
błyskawicznie rozdrobni zarówno 
miękkie, jak i twarde składniki: 
korzenie, nasiona, pestki i orzechy. 
Jest tak skuteczny, że zblenduje 
nawet pestkę awokado! Dzięki tech-
nologii ProBlend Extreme ostrza 
blendera rozbijają ściany komórko-
we warzyw i owoców, uwalniając  
z nich składniki odżywcze, które 
stają się w ten sposób łatwiej przy-
swajalne. Blender wydobywa aż 
97 procent wartości odżywczych 
z owoców i warzyw. Przyda się 
codziennie do przygotowania zdro-
wego koktajlu. philips.com

Philips

Zdrowie

KOKTAJL NA 
ŚNIADANIE

Dynamiczny charakter nowego 
DS Action Diver Chronograph 
nie godzi się na kompromisy: to 
kwintesencja ekstremalnego spor-
tu pod i nad powierzchnią wody. 
Norma ISO 6425 narzuca surowe 
wymagania dla modeli do nurko-
wania. Model zamknięto  
w kopercie o imponującej średnicy 
45,7 mm, aby był jeszcze bardziej 
czytelny pod wodą. Wyjątkowy, 
obracający się w jednym kierunku 
pierścień lunety, mocowany przy 
pomocy sześciu dokręcanych kla-
merek wykonano z anodyzowane-
go na niebiesko aluminium. Skala 
na pierścieniu służy do określania 
czasu nurkowania. certina.com

Od stycznia 2017 do końca lipca wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 1,6 
miliona pasażerów. Tylko w lipcu było ich prawie 315,5 tysiąca. To blisko 60 
tysięcy więcej niż w tym samym czasie rok temu, co oznacza wzrost o 22,3 
procent. – W ubiegłym miesiącu zanotowaliśmy nie tylko największy w tym 
roku wzrost ruchu, lecz także rekordowe wypełnienia samolotów, które 
na niektórych trasach przekraczały 96 procent – mówi Jarosław Sztucki, 
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław.

Coraz większą popularnością wśród pasażerów cieszą się połączenia 
niskokosztowe, z których skorzystało ponad 157 tysięcy podróżnych. Lipiec 
zdominowały loty na południe Europy. W lipcu pobiły one dotychczasowe 
rekordy, zwłaszcza na trasach do Hiszpanii, Włoch i Grecji. W przypadku 
lotów na Teneryfę i do Malagi średnie wypełnienie przekraczało 96 
procent, natomiast do Barcelony, Madrytu, Rzymu, Lizbony i Palmy 
na Majorce plasowało się w okolicy 95 procent. Popularność lotów na 
południe Europy dostrzegają też przewoźnicy. Pod koniec października 
linie Ryanair uruchomią dwa nowe włoskie połączenia: do Palermo na 
Sycylii oraz do Neapolu. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą 
się niskokosztowe loty do Wielkiej Brytanii i Irlandii. W lipcu na trasach do 
Bristolu, Glasgow i Corku obłożenie samolotów przekraczało 95 procent.

W lipcu wzrosło zainteresowanie podróżnych ofertą sieciowych 
połączeń międzynarodowych (ponad 35,5 tysiąca pasażerów). W tym 
segmencie bardzo dobrze radzi sobie tegoroczna nowość od PLL LOT, 
czyli połączenie do Tel Awiwu. Tylko w ubiegłym miesiącu skorzystało  
z niego blisko 2,3 tysiąca osób.
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Apartamenty

Perła

NOWA INWESTYCJA  
NAD JEZIOREM PLUSZNE

W luku bagażowym dreamlinera LOT 
dotarły z Warszawy do stolicy Kalifornii 
elementy dla innowacyjnego transpor-
tu przyszłości. Polską kapsułę hyperlo-
op zaprojektowali studenci Politechniki 
Warszawskiej i Wrocławskiej. Wzięła 
ona udział w międzynarodowych te-
stach, których organizatorem jest Spa-
ceX, firma miliardera Elona Muska. 

Jazdy testowe z udziałem kapsuły 
odbyły się w specjalnie zbudowanej 
stalowej rurze o długości 1,5 kilometra 
i średnicy 2 metrów. Kapsuła poruszała 
się w rurze o obniżonym ciśnieniu z 
wykorzystaniem lewitacji magnetycznej. 
Wyniki eksperymentu zostaną wykorzy-
stane do rozwoju superszybkiego trans-
portu naziemnego, który w przyszłości 
umożliwi przemieszczanie się ludzi  
i ładunków z prędkością ok. 1000 km/h.

TRANSPORT  
Z PRĘDKOŚCIĄ 1000 km/h!

Linie lotnicze
LOT

Zakup mieszkania w apartamentach Perła daje możliwość połączenia 
dużych zysków z wypoczynkiem dla właścicieli, rodziny i przyjaciół. To 
dobra inwestycja, zapewniająca dywersyfikację kapitału, szybki czas 
zwrotu i duży wzrost wartości nieruchomości. W Perle jest 36 aparta-
mentów o powierzchni od 34 do 120 mkw. Wybudowane w otoczeniu 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej w obszarze Natura 2000, nad brze-
giem jeziora Pluszne, niedaleko Olsztynka, na obszarze byłego ośrodka 
wypoczynkowego Kancelarii Premiera. Na terenie 18 hektarów z lasem, 
wąwozami, linią brzegową o długości 1 kilometra, z licznymi pomosta-
mi, pływającym basenem, mariną mieści się także Centrum Konferen-
cyjno-Wypoczynkowe Kormoran. kormoranmierki.pl lub recepcja@mierki.eu

Uroda
Becca
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NAJWAŻNIEJSZE ŚWIATŁO
Kosmetyki kultowej marki Becca są już 
dostępne w Polsce. Można je nabyć w per-
fumeriach Sephora. Wzbudzają duże zainte-
resowanie, ponieważ są nastawione przede 
wszystkim na rozświetlanie twarzy, także 
w podróży. Założycielką firmy jest Rebecca 
Morrice Williams, która rozpoczęła karierę 
jako makijażystka w Perth w Australii. Nie 
mogąc znaleźć idealnego podkładu wśród 
produktów obecnych na rynku, postanowiła 
stworzyć go sama. 

Światło pomaga nam 
wyglądać młodo, niweluje 
niedoskonałości, modeluje 
rysy i dodaje naturalnego 
blasku. Dlatego też stało 
się ono inspiracją dla 
tworzenia kosmetyków 
marki Becca. Do grona 
jej wiernych użytkow-
niczek zaliczają się Elle 
MacPherson, Naomi 
Campbell, Kylie Mino-
gue, Cameron Diaz 
i Reese Witherspoon. 
sephora.pl
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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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POZNAJ SWOJE 
PRAWA W PODRÓŻY
Brutalne usunięcie pasażera z samolotu linii United 

wywołało gorącą debatę dotyczącą praw podróżnych. Nasza 
brytyjska korespondentka Jenny Southan wyjaśnia, dlaczego 
przewoźnicy stosują overbooking i jak praktyka ta odbija się 

na naszym komforcie podróży.



Zapewne większości osób podró-
żujących regularnie samolotami 
choć raz w życiu zdarzyło się nie 
zostać wpuszczonym na pokład, 

ale żadna z nich nie zwróciła na siebie uwa-
gi mediów tak bardzo jak doktor David Dao, 
który podróżował liniami United z Chicago. 
Film, który pokazuje, jak policja usuwa siłą 
pasażera, tylko dlatego że dobrowolnie nie 
odstąpił on swojego miejsca, obejrzały mi-
liony osób na całym świecie. Przewoźnik 
został publicznie potępiony za takie zacho-
wanie i w ramach ugody pozasądowej mu-
siał wypłacić brutalnie potraktowanemu 
podróżnemu nieokreśloną sumę pieniędzy.

Sprawa ta ma także inny wymiar. To wła-
śnie dzięki niej udało się poruszyć ważną 
kwestię, jaką są prawa pasażerów linii lotni-
czych. David Dao zdołał wejść na pokład, ale 
wkrótce potem nakazano mu ustąpić miej-
sca pracownikowi United. Kiedy odmówił, 
został przymusowo usunięty z samolotu, co 
przypłacił złamanym nosem i utratą dwóch 
zębów.

Jednak najczęstszym przypadkiem, z ja-
kim spotykają się pasażerowie, jest odmowa 
wejścia na pokład wynikająca z tzw. overbo-
okingu, czyli nadkompletu rezerwacji, kiedy 
to przewoźnik sprzedał więcej biletów, niż 
posiada miejsc w samolocie. Dla większości 
linii praktyka ta jest chlebem powszednim. 
Kiedy dochodzi do overbookingu, pracow-
nicy personelu naziemnego proszą ochot-
ników o wyrażenie zgody na późniejszy lot 
(tzw. dobrowolne odstąpienie miejsca), a gdy 
to nie skutkuje, sami wybierają pechowych 

podróżnych (tzw. przymusowa odmowa 
przyjęcia na pokład). W obu przypadkach 
wysokość rekompensaty dla pasażera (jeżeli 
takowa mu przysługuje) ustalana jest indy-
widualnie.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego (CAA) w 2015 roku w Wielkiej Bryta-
nii na pokład samolotu nie wpuszczono 50 
tysięcy pasażerów, głównie z powodu over-
bookingu lub nieoczekiwanej podmiany sa-
molotu na mniejszy.

W raporcie urzędu możemy wyczytać, że: 
„Linie lotnicze stosują praktykę overbookin-
gu, ponieważ pewną część sprzedawanych 
przez nich biletów stanowią bilety o ela-
stycznej taryfie, która umożliwia pasaże-
rom pominięcie danego lotu. W rezultacie 
przewoźnicy zakładają, że niektórzy pasa-
żerowie nie stawią się na lot (sytuacja ‘no-
-show’)”. Pasażer, któremu odmówiono 
wejścia na pokład, ma prawo do minimal-
nego odszkodowania, przewoźnik musi 
także zaoferować mu kolejny lot w możliwie 
najkrótszym czasie, a jeśli pasażer zrezy-
gnuje z dalszej podróży, linia lotnicza jest 
zobowiązana zwrócić mu pełną kwotę ceny 
biletu.

Dziennikarz i znawca branży lotniczej Si-
mon Calder przekonuje, że zazwyczaj over-
booking jest mało kontrowersyjną praktyką. 

– Nikt na tym nie traci. Linie zarabiają 
więcej pieniędzy i nie muszą podnosić cen 
biletów, maszyny latające z kompletem pa-
sażerów są bardziej przyjazne dla środowi-
ska, pasażerowie pragnący załapać się na 
najbliższy lot mogą kupić bilet nawet po 

wyprzedaniu wszystkich miejsc, a podróżni 
wykupujący bilet w elastycznej taryfie mogą 
bez konsekwencji zrezygnować z rejsu – ar-
gumentuje.

Bill McKimm, dyrektor w brytyjskiej fir-
mie konsultingowej ThoughtWorks, widzi 
tę sytuację trochę inaczej. 

– Overbooking to mało wyszukany instru-
ment. Przewoźnicy posiadają jeden sztywny 
algorytm dla wszystkich tras, zarówno tych 
popularnych, na których obłożenie sięga 
100 procent (np. Paryż – Londyn), jak i tych 
mniej obleganych, gdzie obłożenie wynosi 
zaledwie 50 procent – wyjaśnia. 

– Problem ten dałoby się łatwo rozwią-
zać, gdyby linie potrafiły lepiej szacować 
overbooking, zwłaszcza na trasach charak-
teryzujących się dużym odsetkiem pasaże-
rów, którzy nie stawiają się na lot – dodaje 
McKimm.

PRZESTARZAŁA METODA
Warto wiedzieć, że overbooking, dzięki któ-
remu linie mogą zwiększyć zysk, jest już 
mocno przestarzałym instrumentem. 

– Moda na overbooking zaczęła się w la-
tach 60., kiedy nie było jeszcze Internetu i pa-
sażerowie mogli dokonać telefonicznej re-
zerwacji biletu bez konieczności uiszczania 
jakichkolwiek opłat. W tamtych czasach 
obłożenie samolotów sięgało najwyżej 50 
procent, ponieważ wielu pasażerów, którzy 
zarezerwowali bilet, po prostu nie stawiało 
się na lot – tłumaczy George Hobica, zało-
życiel i dyrektor wykonawczy serwisu z pro-
mocjami lotniczymi AirFareWatchdog. 
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Najczęściej odmowa wejścia na pokład wynika z overbookingu, czyli nadkompletu rezerwacji,  
kiedy to przewoźnik sprzedał więcej biletów, niż posiada miejsc w samolocie. 
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– Zasady były proste. Ceny biletów 
widniały na miesięcznych rozkładach lo-
tów i nikt nie słyszał o zniżkach za wcze-
śniejszy zakup biletu ani bezzwrotnych 
taryfach. Dzięki temu linie lotnicze mogły 
bezpiecznie dokonywać nadliczbowych re-
zerwacji, ponieważ wolnych miejsc i tak 
było w nadmiarze. Teraz jednak, kiedy ist-
nieją taryfy bezzwrotne, przewoźnicy mogą 
zatrzymać pieniądze wpłacone przez pasa-
żera, który nie stawił się na lot, i sprzedać 
jego miejsce komu innemu. W ten sposób 
zyskują podwójnie – dodaje Hobica. 

Jednak nie wszyscy przewoźnicy stosują 
overbooking. Chlubnymi wyjątkami są linie 
JetBlue w Stanach i Ryanair w Europie. 

– Taka jest nasza długoletnia polityka – 
tłumaczy rzecznik irlandzkiej taniej linii.

Ale po wczytaniu się w regulamin wid-
niejący na stronie Ryanair można dojść 
do wniosku, że brak overbookingu nie jest 
wcale przejawem altruizmu ze strony prze-
woźnika: „Pasażer nie ma obowiązku infor-
mować nas, że nie stawi się na lot. W takim 
przypadku bilet i wszelkie dodatkowe opłaty 
nie podlegają zwrotowi”. Innymi słowy, nie-
zależnie od tego, czy pasażer poleci, czy też 
nie, przewoźnik i tak dostanie pieniądze.

Po skandalu z United inny amerykański 
przewoźnik Southwest Airlines ogłosił, że 
przestanie stosować overbooking. 

– Wypraszanie pasażerów z samolotu to 
ostatnia rzecz, na jakiej nam zależy – po-
wiedział prezes linii Gary Kelly. 

Zarząd United nie zdecydował się na 
podobny krok, ale w zamian zaoferował pa-
sażerom, którzy zgodzą się na dobrowolne 
odstąpienie miejsca, rekompensaty w wyso-
kości do 10 tysięcy dolarów. Z podobną pro-
pozycją wyszły także linie Delta Air Lines. 

– Myślę, że po ostatnim skandalu i bu-
rzy medialnej, która się przez to rozpętała, 
przymusowe odmowy przyjęcia na pokład 
będą teraz zjawiskiem marginalnym – 
twierdzi Hobica.

McKimm jest zdania, że dopracowu-
jąc technologię systemów rezerwacji bi-
letów, w przyszłości będzie można unik-
nąć overbookingu, ponieważ komputery 
będą w stanie przewidzieć liczbę pasażerów, 
którzy nie stawią się na lot. 

– Sądzę, że nowe systemy dużo lepiej po-
radzą sobie z tym zadaniem. Na przykład na 
kilka godzin przed lotem mogłyby informo-
wać pasażerów o kolejkach na lotnisku, nie-
nachalnie sprawdzając, czy ich podróż jest 
nadal aktualna – tłumaczy.

Do tego czasu usuwanie pasaże-
rów z pokładu (co nadal może się zdarzyć, 
choćby w przypadku gdy linia musi znaleźć 
miejsce dla swojej załogi) mogłoby odbywać 
się z większą wrażliwością i kreatywnością, 
na przykład przy użyciu takich technik jak 
gamifikacja. 

– Biorąc pod uwagę to, że coraz wię-
cej pasażerów korzysta z cyfrowych kart 
pokładowych (wyświetlanych na ekranie 
smartfona), linia mogłaby wysłać im wia-
domość o treści: „W zamian za skorzystanie 
przez Państwa z późniejszego połączenia 
oferujemy pobyt w pięciogwiazdkowym ho-
telu. Zostały tylko trzy wolne miejsca!” – do-
daje McKimm. 

WARTO WIEDZIEĆ
Dopóki jednak overbooking nie odejdzie 
do lamusa, pasażerowie powinni znać swo-
je prawa i wiedzieć, czego mogą zażądać. 
Najbardziej narażoną grupą są osoby po-
dróżujące Klasą Ekonomiczną, które nie są 

transportation.gov/airconsumer/fly-rights

Dobrowolne odstąpienie miejsca
Kiedy okazuje się, że dany lot ma nadkomplet 
pasażerów, przy odprawie albo tuż przed wej-
ściem na pokład personel naziemny przewoź-
nika szuka ochotników skłonnych do odstąpie-
nia swojego miejsca. Jeżeli się nam nie spieszy, 
możemy odstąpić swoją rezerwację w zamian 
za rekompensatę i późniejszy lot.

Przewoźnicy mogą negocjować z pasaże-
rami wysokość rekompensaty. Oferują także 
ochotnikom darmowe loty i inne udogodnienia 
na lotnisku oraz poza nim. Należy pamiętać, że 
przy doborze osób skłonnych do odstąpienia 
rezerwacji pracownicy linii często kierują się 
wysokością wynegocjowanej z nimi rekompen-
saty.

Odmowa przyjęcia na pokład
Pasażerom, których nie wpuszczono na pokład, 
przysługuje zwykle rekompensata w postaci 
czeku lub gotówki. Jej wysokość zależy od ceny 
biletu i długości opóźnienia.
●  Jeżeli przewoźnik zorganizuje transport za-

stępczy, który dowiezie pasażera w miejsce 
przeznaczenia w ciągu godziny od przybycia 
na miejsce samolotu z nadkompletem, re-
kompensata nie przysługuje.

●  Jeżeli przewoźnik zorganizuje transport 
zastępczy, który dowiezie pasażera w 
miejsce przeznaczenia w czasie 1-2 godzin 
od przybycia na miejsce samolotu z nad-
kompletem (1-4 godzin w przypadku lotów 
międzynarodowych), pasażerowi przysługuje 
rekompensata w wysokości 200 procent ceny 
biletu w jedną stronę, jednak nie więcej niż 
675 dolarów.

●  Jeżeli transport zastępczy dowiezie pasażera 
w miejsce przeznaczenia w czasie powyżej 
2 godzin od przybycia na miejsce samolotu 
z nadkompletem (4 godziny w przypadku 
lotów międzynarodowych) lub jeżeli linia nie 
zagwarantuje pasażerowi transportu zastęp-
czego, kwota rekompensaty podwaja się (400 
procent ceny biletu w jedną stronę, jednak 
nie więcej niż 1350 dolarów).

W USA

Prawa pasażerów
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członkami programu lojalnościowego prze-
woźnika, posiadają najtańsze bilety, oraz te, 
które podróżują jedynie z bagażem podręcz-
nym (przewoźnik nie musi się martwić o los 
bagażu rejestrowanego takiego pasażera).

Jeśli będziemy mieć szczęście, odmo-
wa przyjęcia na pokład może skończyć się 
przeniesieniem do wyższej klasy podróżnej, 
ale równie dobrze przewoźnik może prze-
sunąć nas na późniejszy lot bez jakiejkol-
wiek rekompensaty, na co wpływ ma wiele 
czynników. McKimm podkreśla także, że 
niektóre linie przechowują w bazach infor-
macje o tym, że dany pasażer już wcześniej 
był skłonny do rezygnacji z lotu w zamian 
za rekompensatę. Oznacza to, że jeśli zda-
rzyło nam się kiedyś dobrowolnie zrezygno-
wać z lotu, mamy większe szanse na to, że 
sytuacja ta się powtórzy.

Henrik Zillmer, założyciel i dyrektor 
serwisu AirHelp, który pomaga pasaże-
rom w uzyskaniu rekompensat od linii 
lotniczych, wyjaśnia, jak wygląda to za oce-
anem. 

– Na amerykańskich lotniskach często 
dochodzi do sytuacji, gdy personel na-
ziemny przewoźnika informuje pasaże-
rów o nadkomplecie rezerwacji i w zamian 
za odstąpienie miejsca oferuje im specjalne 
kupony wraz z lotem w późniejszym termi-
nie. Przekonujemy naszych klientów, by nie 
przyjmowali takich kuponów, ponieważ ich 
wartość jest dużo niższa od rekompensaty 
pieniężnej, do jakiej mają pełne prawo – wy-
jaśnia. 

– Nigdy nie warto rezygnować z rezer-
wacji, a kiedy przewoźnik odmawia nam 
wejścia na pokład, zażądać odszkodowa-
nia w gotówce, które obecnie dla lotów kra-
jowych wynosi do 1350 dolarów – dodaje.

Wytrawni podróżni dobrze wiedzą, że 
warunki przewozu różnią się w zależno-
ści od przewoźnika, dlatego zawsze trzeba 
zapoznać się z tym dokumentem. Na przy-
kład obecnie w przypadku odmowy przyję-
cia pasażera na pokład większość linii nie 
musi szukać mu miejsca w samolocie linii 
partnerskiej, choć w USA wymóg ten istniał 
przez wiele lat. 

– Przewoźnicy powoli zaczęli uświada-
miać sobie, że zapisy te nadal istnieją w ich 
umowach przewozowych, i zaczęli dyskret-
nie je usuwać – mówi Hobica. Wyjątkiem są 
linie Alaska Air i Hawaiian Airlines, które 
nie wycofały się z tego zobowiązania.

Na terenie Unii Europejskiej maksy-
malna rekompensata za niewpuszczenie 
pasażera na pokład wynosi 600 euro, czyli 
dużo mniej niż w USA. Warto jednak za-
uważyć, że w przypadku, gdy kolejny lot 
startuje następnego dnia, europejski pa-
sażer otrzymuje również darmowy noc-
leg w hotelu oraz posiłki. Przepisy te są dość 
skomplikowane i różnią się w zależności 
od regionu. W wielu zakątkach świata pa-
sażerowie nie posiadają niemal żadnych 
praw. Dlatego warto wybierać się w podróż 
liniami o ugruntowanej pozycji i dbający-
mi o swój wizerunek, co zagwarantuje nam, 
że nie podzielimy losu Davida Dao.

europa.eu
●  250 euro w przypadku rejsów na dystansie 

do 1500 km
●  400 euro w przypadku rejsów na dystansie 

powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkich 
innych rejsów na dystansie od 1500 km do 
3500 km

●  600 euro w przypadku rejsów na dystansie 
powyżej 3500 km

Pasażerom przysługuje odszkodowanie za od-
mowę przyjęcia na pokład w przypadku gdy lot:
●  odbywa się w granicach UE i obsługuje go 

linia z kraju należącego lub nienależącego 
do Unii,

●   przylatuje do UE spoza UE i obsługuje go 
linia kraju należącego do Unii,

●  wylatuje z UE do kraju spoza UE i obsługuje 
go linia kraju należącego lub nienależącego 
do Unii.

W UNII EUROPEJSKIEJ

Prawa pasażerów
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WARSZAWA – DOHA
Do stolicy Kataru lecę airbusem 
330-200. W Klasie Ekonomicz-
nej mieści 236 foteli w konfi-
guracji 2-4-2. Klasa Biznes – 24 
fotele w konfiguracji 2-2-2. Lot 
trwa około 5 godzin i 35 minut. 

Kabina Klasy Biznes jest utrzy-
mana w tonacji beżu i odcienia 
burgundu. Zaraz po zajęciu 
miejsca stewardesa poczęstowa-
ła mnie powitalnym drinkiem. 
Dostałem też wilgotny ręcznik, 
żeby orzeźwić się przed podróżą. 

Od razu zwróciłem uwagę na 
ruchome lampki do czytania, 
zamontowane po bokach oparć 
fotela. Następnie bez problemu 
opanowałem panel do jego ste-
rowania. Fotel rozkłada się do 
pozycji płaskiego łóżka. Wypo-

sażono go w sześciostopniowo 
regulowane zagłówki i cztero-
stopniowo regulowane podpórki 
lędźwiowe. Zadbano o gniaz-
do zasilania do laptopa i porty 
USB. Monitory mają rozmiar 
15,4 cala. Każdy z pasażerów 
dostał duże słuchawki. Na po-
kładzie możliwy jest 10-minu-
towy darmowy dostęp do Wi-Fi. 
Dłuższe pakiety: godzinny i bez 
limitu – należy wykupić.

Wystartowaliśmy z Warsza-
wy punktualnie o 18:05. Tuż 
po osiągnięciu wysokości prze-
lotowej personel pokładowy 
zaserwował kolację. Na przy-
stawkę – klasyczne arabskie 
meze lub sałatka z dyni z kozim 
serem, zupa z pieczonych pa-
pryk i pomidorów i – do wyboru: 

kurczak po arabsku z ryżem, 
filet z ryby z cytryną i gnoc-
chi z sosem z dzikich grzy-
bów. Na deser sernik imbiro-
wy z białą czekoladą. Do tego 
kawa, soki i koktajle. 

W kosmetyczce, którą otrzy-
muje każdy pasażer Klasy 
Biznes były kosmetyki marki 
Castello Monte Vibiano Vec-
chio. W toalecie było dobrej 
jakości mydło, szczoteczki do 
zębów, pasta i kosmetyki. Krót-
ki lot pozwolił na zaledwie małą 
drzemkę. Dobre jedzenie i zna-
komita rozrywka na pokładzie 
wypełniły mój czas.

Na nowym lotnisku w Dosze 
– Hamad International Airport 
warto od razu udać się do busi-
ness loungu. To jeden z najnow-

KONTAKT
www.qatarairways.com

CENA
Od 10 990  złotych  
w Klasie Biznes
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szych, największych i najładniej-
szych saloników biznesowych 
na świecie. Zaskoczyła mnie 
restauracja z daniami serwowa-
nymi do stolika. Do tego znako-
mity wybór alkoholi i wygodne 
fotele. 

DOHA – JOHANNESBURG
Do Johannesburga lecę boein-
giem 777-300er. Maszyna zabie-
ra na pokład 358 pasażerów: 316 
w Klasie Ekonomicznej w konfi-
guracji foteli 3-4-3, a 42 w Klasie 
Biznes z układem foteli 2-2-2. 
Lot trwa około 8 godzin i 50 
minut. To, co zwraca uwagę za-
raz po zajęciu miejsca w Klasie 
Biznes, to dużo miejsca na nogi. 
Nawet wysoka osoba znajdzie 
tam spory zapas. Każdy z pasa-
żerów biznesowych otrzymuje: 
poduszkę, koc, słuchawki, ze-

staw kosmetyków i ładną dreso-
wą piżamę w kolorze szarym.

Po naciśnięciu guzika ekran 
monitora wyskakuje z podło-
kietnika. Można go ustawić  
w najbardziej komfortowy spo-
sób. Jest tam również pilot do 
kontroli personalnej rozrywki 
pokładowej. Prosty system ob-
sługi gwarantuje bogaty wybór 
interesujących nas pozycji. Do-
staniemy także specjalne tłu-
miące hałas słuchawki, bardzo 
przydatne podczas snu. Wnę-
trze samolotu utrzymane jest 
w tonacji beżu i burgundu z ak-
centami przy toaletach i kuchni.  
W trakcie lotu kolor zmienia się 
na liliowy, taki jak w logotypie 
Qatar Airways. 

Zwróciłem uwagę na zdobio-
ny szlachetnym drewnem sto-
lik, który przed posiłkiem na-

krywany jest białym obrusem. 
Ucztę rozpocząłem od kremu 
ze szparagów, następnie kur-
czak z curry i warzywami, sery, 
tarta cytrynowa i wybór znako-
mitych win.

Zasnąłem na wygodnym, 
rozkładanym do pozycji płaskie-
go łóżka fotelu i obudziłem się 
dopiero na śniadanie. Lądujemy 
punktualnie o 10:00.

OCENA
Bardzo dobre połączenie: do-
godne godziny, profesjonalna 
obsługa, wyrafinowana kuch-
nia, dająca uczucie intymności 
przestrzeń w Klasie Biznes. Co 
istotne - posiłki podawane są 
nażyczenie - pasażer może za-
mówić danie z karty w dowol-
nym dla siebie czasie. Polecam!

Rafał Sobiech 

Na nowym  
lotnisku w Dosze 

– Hamad International 
Airport warto

 od razu udać się
 do business loungu  

Al Mourjan.
To jeden z najnowszych, 

największych
 i najładniejszych 

saloników 
biznesowych 

naświecie.
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Hotel DOHA

FO
T.:

  M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E 

Należący do prestiżo-
wej organizacji Le-
ading Hotels of the 
World pięciogwiazd-

kowy hotel Torch Doha mieści 
się w 300-metrowym wieżowcu 
Aspire Tower, który jest najwyż-
szą konstrukcją w stolicy Kataru. 
Obiekt służy gościom od czerw-
ca 2012 roku.

WRAŻENIA
Strzelisty drapacz chmur, w któ-
rym mieści się hotel, jest widocz-
ny już z daleka, a wieczorem jego 
fasada rozświetla się wielobarw-
nym światłem. Co ciekawe, sam 
hotel znajduje się w wewnętrz-
nej części wieżowca, stanowią-
cej swego rodzaju rdzeń całej 
konstrukcji i otulonej szklaną 
fasadą. Dzięki temu stojąc w lob-
by i spoglądając w górę, może-
my dojrzeć sam szczyt Aspire 
Tower. Struktura budynku ma 
otwartą formę, a jej rozmiar daje 
poczucie obcowania z czymś na-
prawdę gigantycznym.

POŁOŻENIE 
Hotel znajduje się o 25 minut 
drogi samochodem z centrum 
miasta i jest częścią 250-hek-
tarowego kompleksu Aspire 
Zone, w którym w 2006 roku od-
były się igrzyska azjatyckie.

WYPOSAŻENIE POKOI
Torch Doha posiada 167 po-
koi i apartamentów, podzielo-
nych na cztery kategorie: pokoje 
Deluxe oraz apartamenty typu 
Junior, Executive i Diplomatic. 
Wszystkie wyposażone są w in-
dywidualnie regulowaną klima-
tyzację, elektrycznie rozsuwane 
zasłony oraz sejf na laptop. 

Największą popularnością cie-
szą się pokoje standardowe Delu-
xe o powierzchni 42 mkw., w któ-
rych znajdziemy m.in. wygodne 
łóżko typu king size z miękkimi 
poduszkami, dwa wygodne fo-
tele oraz stoliczek kawowy, na 

Strzelisty drapacz chmur, w którym mieści się hotel, jest widoczny 
już z daleka, a wieczorem jego fasada rozświetla się wielobarwnym światłem. 
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KONTAKT
Hotel Torch Doha
Al Waab St, Doha, Katar
tel.: +974 4446 5600
thetorchdoha.com

którym stoi misa z owocami. 
Naprzeciw łóżka wisi duży tele-
wizor LCD.

Każdy pokój wyposażo-
no w iPada, dzięki któremu 
goście mogą zamawiać room 
service, sterować oświetle-
niem i temperaturą, a także 
przeglądać Internet.

Inne udogodnienia to: duże 
biurko, darmowe Wi-Fi, sto-
jak na bagaże, ekspres do 
kawy Nespresso, czajnik wraz 
z zestawem do parzenia herba-
ty, minibar z wodą i napojami 
bezalkoholowymi. Łazienka jest 
przestronna i posiada osob-
ną wannę i kabinę prysznico-
wą z deszczownicą. Znajdziemy 
tu także zestaw kosmetyków 
marki Asprey.

BARY I RESTAURACJE
Mieszcząca się na antresoli  
restauracja Flying Carpet (‘lata-
jący dywan’), której nazwa od-
nosi się do arabskich dywanów  

zawieszonych pod sufitem, 
serwuje obfite śniadania, lun-
che i kolacje. Na 47. piętrze bu-
dynku znajduje się obrotowa 
restauracja Three Sixty, w któ-
rej serwowane są dania kuchni 
międzynarodowej, natomiast na 
50. piętrze mieści się lokal Pa-
norama, którego specjalnością 
są dania współczesnej kuchni 
azjatyckiej. Warto także odwie-
dzić kawiarnię Torch Tea Gar-
den z widokiem na Aspire Park.

RELAKS I KONFERENCJE 
Dwie sale spotkań mieszczą się 
na poziomie antresoli (każda na 
20 osób). Duża sala konferencyj-
na o powierzchni 120 mkw. po-
siada dostęp do światła dzienne-
go, 106-calowy telewizor i sprzęt 
wideokonferencyjny. W obiekcie 
znajduje się również duża sala 
balowa (315 mkw.). 

Jedną z większych atrakcji 
hotelu jest jego odkryty basen, 
zawieszony 80 metrów nad  

ziemią. Ponoć oryginalne pla-
ny zakładały, że będzie on miał 
przezroczyste dno, ale pomysł 
ten zarzucono, aby nie przypra-
wiać gości o palpitacje serca. Oso-
by ceniące aktywny tryb życia 
mogą skorzystać z Health Clubu, 
na który składa się siłownia wy-
posażona w najnowocześniejszy 
sprzęt marki Technogym, oraz 
spa z czterema gabinetami za-
biegowymi, strefą relaksu z wo-
dospadami, sauną i jacuzzi.

OCENA
Świetny hotel dla podróżujących 
biznesmenów. Ogromnym atu-
tem Torch Doha jest jego położe-
nie w kompleksie Aspire Zone, 
dzięki czemu goście mają łatwy 
dostęp do tutejszych obiektów 
sportowych, w tym dwóch base-
nów o rozmiarze olimpijskim, 
kortów tenisowych i squasha 
oraz bieżni, która otacza 88-hek-
tarowy Aspire Park.

Rafał Sobiech
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Hotel ALGHERO, SARDYNIA

FO
T.:

  M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E 

INFO
Położone w północno-zachod-
niej Sardynii Alghero jest 
jedną z najbardziej urokli-
wych miejscowości na wyspie.  
Między XV i XVIII wiekiem 
obszar ten znajdował się pod 
panowaniem Hiszpanów, któ-
rych wpływy widać po dziś 
dzień w starej dzielnicy zwanej 
Barcelonettą, czyli Małą Barce-
loną. Tutejsze brukowane ulicz-
ki nadal posiadają wyjątkowy, 
kataloński charakter, a miesz-
kańcy Alghero posługują się 

katalońskim dialektem. Nowe 
miasto rozciąga się po drugiej 
stronie XVI-wiecznych mu-
rów i przyciąga turystów głów-
nie za sprawą białych, piaszczy-
stych plaż. Przy jednej z nich 
powstał hotel Punta Negra.

POŁOŻENIE
Czterogwiazdkowy hotel Pun-
ta Negra usytuowany jest przy 
plaży, na wzgórzu, które wznosi 
się nad malowniczą zatoką Al-
ghero. Dosłownie przed obiek-
tem znajduje się przystanek, na 

którym zatrzymują się autobusy 
jadące do miasta. Droga z hote-
lu na lotnisko Alghero Fertilia 
zajmuje jedynie 20 minut jazdy 
samochodem.  

WRAŻENIA
Hotel zaprojektowano w typo-
wo śródziemnomorskim sty-
lu, w niskiej zabudowie, z charak-
terystycznymi arkadami, dwoma 
otwartymi basenami i przestron-
nym tarasem z widokiem na 
morze i okoliczną dziką natu-
rę. W recepcji wita nas bardzo 

KONTAKT
Hotel Punta Negra 
07041 Alghero SS, Włochy
tel.: +39 079 930 222
www.hotelpuntanegra.it

HOTEL PUNTA NEGRA 
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miły personel, a cała obsługa 
hotelu jest profesjonalna i po-
mocna. Hotel Punta Negra jest 
oazą, w której można wypocząć 
bez potrzeby oddalania się od 
tego miejsca. Jeśli jednak chcemy 
wybrać się na spacer, w ciągu 20 
minut dotrzemy do Fertilii – uro-
kliwego miasteczka, w którym 
znajdziemy typowo włoską ka-
wiarnię, kilka restauracji i skle-
pów.

POKOJE
Punta Negra posiada 80 po-
koi i jeden apartament. Wszyst-
kie pokoje są przestronne i nowo-
cześnie urządzone, a w wystroju 
dominują stonowane, pastelowe 
kolory. Z niektórych rozciąga 
się widok na morze, inne nato-
miast wychodzą na las sosnowy 
za hotelem. W standardowym 
wyposażeniu każdego pokoju 
znajdziemy m.in. telewizor LCD, 
minibar, suszarkę, telefon, sejf, 
klimatyzację oraz Wi-Fi.

Miłym akcentem w pokojach 
typu Classic są znajdujące się 
nad łóżkami malowidła ścien-
ne o tematyce marynistycznej 
oraz meble w kolorze turkusu. 
Wszystkie pokoje posiadają 
gustownie urządzone łazien-
ki z dużą kabiną prysznicową 
lub wanną.

Pokoje typu Deluxe miesz-
czą się w osobnym skrzydle 
hotelu, a z ich okien roztacza 
się widok na morze i majaczą-
ce w oddali Alghero. Duży taras, 
na którym znajdują się dwa łóż-
ka plażowe i stolik, jest niewąt-
pliwie atutem przemawiającym 
za wyborem tej właśnie klasy 
pokoju.

Pokoje rodzinne (Family) 
składają się z dwóch połączo-
nych ze sobą sypialni ze wspól-
ną łazienką. W jednej sypialni 
znajduje się podwójne łóżko, na-
tomiast w drugiej dwa lub trzy 
łóżka pojedyncze. 

Warto wspomnieć też o apar-
tamencie (Suite) z widokiem 
na morze, który jest znacznie 
przestronniejszy od standar-
dowych pokoi. Znajdziemy tu 
m.in. eleganckie drewniane 
meble, wygodną sofę oraz łóżko 
king size. Dodatkowym atutem 

Położone w północno-zachodniej Sardynii Alghero jest jedną z najbardziej 
urokliwych miejscowości na wyspie.
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Hotel ALGHERO, SARDYNIA

Miejsce jest 
romantyczne, 

wyjątkowe i posiada 
szczególny klimat. 
Widok spokojnego 
morza w ciągu dnia 

i pełnego gwiazd 
nieba wieczorami 

nie ma sobie
równych.

apartamentu jest prywatny ta-
ras z leżakami oraz przestronna 
łazienka z wanną i kabiną prysz-
nicową.

RESTAURACJA
Hotelowa restauracja La Luna, 
posiadająca taras z widokiem 
na morze, oferuje gościom bo-
gaty wybór potraw kuchni śród-
ziemnomorskiej, a także typowe 
przysmaki rodem z Sardynii. 
Goście chwalą sobie tutejsze 
obfite śniadania w formie bufe-
tu w stylu amerykańskim, nato-
miast podczas lunchu i kolacji 
dominują tu dania kuchni wło-
skiej oraz potrawy mięsne i ryb-
ne, przyrządzane w stylu kata-
lońskim.

Godne polecenia są m.in. gril-
lowane krewetki królewskie oraz 
homar z Alghero, a także prze-
pyszne spaghetti z małżami, 
kaparami, oliwkami i świeżymi 
pomidorami. Wśród deserów 
uznaniem cieszy się parfait z nu-
gatem i likierem mirto. 

Raz w tygodniu organizo-
wany jest wieczór sardyński, 

podczas którego można spró-
bować typowych sardyńskich 
przysmaków. Jednym z nich 
jest pieczony na ruszcie pro-
siak z dodatkiem charaktery-
stycznych dla tej wyspy ziół. 

ATRAKCJE
Hotel posiada dwa odkryte 
baseny z krystalicznie czy-
stą wodą, a także prywatną  
plażę z leżakami, na której 
panuje spokojna, odprężająca 
atmosfera. Jeśli jednak znu-
dzi nam się leniwe wygrze-
wanie się na słońcu, możemy 
zawsze skorzystać z bogatej 
oferty dodatkowych atrakcji, 
organizowanych przez perso-
nel hotelu na życzenie gości. 
Są wśród nich m.in. dwa razy 
dziennie zajęcia aquaaerobiku 
na basenie, jazda konna, nur-
kowanie, rejsy łódką po mo-
rzu, a także wycieczki piesze i ro-
werowe. Warto także zwiedzić  
okoliczny port i zabytkowe cen-
trum Alghero, a także odkryć 
piękno parku regionalnego 
Porto Conte.

OCENA
Świetna destynacja na wakacje, 
ale także na przedłużony week-
end. Miejsce jest romantyczne, 
wyjątkowe i posiada szczegól-
ny klimat. Widok spokojnego 
morza w ciągu dnia i pełnego 
gwiazd nieba wieczorami, roz-
taczający się z tarasu restauracji 
La Luna – nie ma sobie rów-
nych. Plaża jest niewielka, ale 
piaszczysta i bardzo ustronna. 
Ponieważ dzieli ją od budynku 
hotelu zaledwie kilka metrów, 
można w każdej chwili w ciągu 
dnia wrócić do pokoju czy po-
dejść do baru na dobrego drinka. 

Ważnym argumentem, 
przemawiającym za wypra-
wą w te strony, jest bezpośred-
nie połączenie Wizz Air (wizzair.
com) z Warszawy do Alghero. 
Dogodne godziny lotu, niewiel-
ki dystans z lotniska w Alghero 
do hotelu Punta Negra sprawia-
ją, że miejsce to wydaje się ideal-
ne zarówno na romantyczny wy-
pad we dwoje, jak i na rodzinne 
wakacje. Polecam!

Marzena Mróz FO
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LOTNISKA 
PRZYSZŁOŚCI
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Nasza korespondentka Marisa Cannon przyjrzała się 
najnowszym lotniskowym rozwiązaniom,  

które mają ułatwić życie zarówno pasażerom,  
jak i personelowi naziemnemu.
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W początkach lotnictwa komer-
cyjnego infrastruktura lotni-
ska składała się jedynie z płyty, 
pasa startowego i niewielkie-

go hangaru. Wraz z pojawieniem się no-
wych linii i gwałtownym wzrostem liczby 
pasażerów porty lotnicze musiały nauczyć 
się sprawnej obsługi pasażerów, starając 
się zapewnić im odpowiednią rozrywkę 
podczas oczekiwania na rejs. Oto lista naj-
ciekawszych nowinek z dziedziny technolo-
gii i rozrywki, jakie można znaleźć dziś na 
lotniskach całego świata.

KONTROLA BIOMETRYCZNA
Ze względu na ścisłe procedury w trakcie 
jednej wizyty na lotnisku pasażerowie mu-
szą okazywać swoje dokumenty nawet pię-
ciokrotnie. W ostatnich latach w niektórych 
portach lotniczych pojawiły się urządzenia 
biometryczne, które przyspieszyły proces 
kontroli, weryfikując tożsamość pasażerów 
za pomocą skanerów twarzy i czytników li-
nii papilarnych.

Od marca bieżącego roku linie British 
Airways testują system rozpoznawania 
twarzy, dzięki któremu pasażerowie mogą 
wejść na pokład samolotu bez uciążliwej 
konieczności okazywania dokumentów. 
Obecnie brytyjski przewoźnik stosuje tę 
technologię jedynie dla lotów krajowych 

startujących z terminalu T5 lotniska Heath-
row, ale w najbliższych latach technologia ta 
zostanie wprowadzona także na trasy mię-
dzynarodowe. Podobne rozwiązanie wpro-
wadziła na początku roku holenderska linia 
KLM na lotnisku Amsterdam-Schiphol.

Na 22 największych lotniskach USA karty 
pokładowe ustąpią wkrótce miejsca skane-
rom odcisków palców i tęczówki, a w por-
tach Atlanta Hartsfield-Jackson, Los Ange-
les International, Minneapolis St Paul, New 
York JFK i La Guardia pasażerowie mogą 
korzystać ze specjalnych ścieżek biome-
trycznych, które znacznie skracają proces 
weryfikacji danych.

Jeszcze bardziej ambitne plany mają wła-
dze Australii, których inicjatywa o nazwie 
„Seamless Traveller” (‘bezproblemowa po-
dróż’) ma na celu zautomatyzowanie 90 
procent procedur kontroli na wszystkich 
lotniskach międzynarodowych w kraju. Do-
celowo do 2020 roku pasażerowie mają być 
obsługiwani bez konieczności jakiejkolwiek 
interakcji z pracownikami portów.

NAWIGACJA 
WEWNĄTRZLOTNISKOWA
Technologia ta wykorzystuje specjalne na-
dajniki (zwane beaconami) zainstalowane 
na terenie portu lotniczego, dzięki którym 
można monitorować ruch pasażerów na 

lotnisku i wysyłać na ich telefony powiado-
mienia dotyczące interesujących ich połą-
czeń. Przewoźnicy informują w ten sposób 
podróżnych o wszelkich zmianach w ich 
połączeniach, a przy okazji oferują im do-
datkowe usługi, takie jak dostęp do saloni-
ków lotniskowych. Porty lotnicze używają 
tej technologii w nieco innym celu.

Na lotnisku Hamad International w Do-
sze zainstalowano ponad 700 ibeaconów, 
które w połączeniu z aplikacją mobilną in-
formują pasażerów o statusie ich lotu, a tak-
że kierują do odpowiedniej bramki, pre-
zentując im oferty sklepów, które mijają po 
drodze. W 2015 roku lotnisko Hong Kong 
International jako pierwsze w Azji wpro-
wadziło beacony, udostępniając pasażerom 
interaktywne mapy, prowadzące ich do sta-
nowisk odpraw, bramek i przystanków auto-
busowych.

Linie British Airways i Virgin Atlantic 
testowały tę technologię na lotnisku He-
athrow już w 2014. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie w porcie Amsterdam-Schiphol 
rozpoczęto instalację dwóch tysięcy beaco-
nów. W maju tego roku beacony pojawiły się 
również w terminalach londyńskiego lotni-
ska Gatwick. Pasażerowie mogą dzięki nim 
skorzystać m.in. z rozbudowanej nawigacji 
wewnątrzlotniskowej wykorzystującej rze-
czywistość rozszerzoną.

Nawigacja wewnątrzlotniskowa wykorzystuje nadajniki zainstalowane w porcie lotniczym, dzięki którym 
można monitorować ruch pasażerów i wysyłać na telefony powiadomienia dotyczące ich połączeń. 
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ROBOTY ASYSTENCI
Zrobotyzowana obsługa klienta nie jest już 
wcale pieśnią przyszłości. W wielu portach 
lotniczych technologia ta stosowana jest 
przy odprawie pasażerów, a także jako źró-
dło przydatnych informacji. 

W ubiegłym roku holenderska linia KLM 
testowała robota o imieniu Spencer, który 
skanował karty pokładowe i wskazywał pa-
sażerom drogę, a w porcie Tokyo-Haneda 
linie JAL sprawdzały użyteczność humano-
idalnego robota NAO, który informował pa-
sażerów o pogodzie w miejscu przeznacze-
nia i kierował ich do odpowiedniej bramki. 
Na tym samym lotnisku firma Hitachi prze-
prowadzała testy robota przewodnika na 
wrotkach. Lotnisko Seoul Incheon ekspe-
rymentuje z 15 robotami, do zadań których 
należy czyszczenie podłóg w terminalach, 
obsługa bagażu i udzielanie informacji. 
Port zamierza wprowadzić do służby także 
dodatkowe roboty, m.in. na stanowiskach 
kontroli bezpieczeństwa i w salonikach 
lotniskowych, gdzie będą serwować posił-
ki i napoje.

ZAPLECZE FITNESS
Innowacje lotniskowe nie ograniczają się 
jedynie do obsługi pasażerów przed lo-
tem. W wielu portach lotniczych podróżni 
oczekujący na kolejne połączenie mogą na 
przykład skorzystać z siłowni lub fitness clu-
bu. Mieszczące się na lotnisku Hamad cen-
trum Vitality Wellbeing and Fitness Centre 
oferuje klientom 25-metrowy basen, wan-
nę z hydromasażem, korty do squasha, siłow-
nię oraz studio masażu. W porcie Chicago 
O’Hare znajdziemy salę do jogi, a w Toronto 

Pearson fitness club o powierzchni 930 mkw. 
Warto także wspomnieć o singapurskim 
Changi, gdzie podróżni mogą zrelaksować 
się w basenie na dachu terminalu T1.

ROŚLINY I MOTYLE
Lotnisko Changi słynie z miejsc, w których 
możemy nawiązać bliższy kontakt z na-
turą. W terminalu T3 znajduje się ogród 
motyli z ponad tysiącem okazów, a w termi-
nalach T1 i T2 urządzono ogrody z liliami 
wodnymi, kaktusami i orchideami. Ogrody 
Zen Gardens w terminalu T3 portu Dubai 
International kuszą tropikalną roślinno-
ścią, oczkami wodnymi, w których pływają 
ryby, i wygodnymi ławeczkami. Na lotnisku 
Chicago O’Hare pasażerowie mogą udać się 
do ogrodu aeroponicznego, gdzie w 26 spe-
cjalnych wieżach rośnie ponad 1100 roślin.

HOTELE KAPSUŁOWE 
I BOKSY DO SPANIA
Pierwszy hotel kapsułowy powstał, a jak-
że, w Kraju Kwitnącej Wiśni jeszcze w la-
tach 80. ubiegłego wieku. W terminalu T2 
tokijskiego lotniska Narita największym ho-
telem tego typu jest Nine Hours, oferujący 
podróżnym 129 kapsuł z łóżkami i kabina-
mi prysznicowymi. W saloniku Sleep’n’Fly, 
mieszczącym się w terminalu T3 lotni-
ska w Dubaju, pasażerowie mają do dyspo-
zycji 27 kapsuł i wygodnych dwuosobowych 
kabin.

Pierwszym europejskim portem, który 
wprowadził kapsuły do spania, było w 2015 
roku lotnisko w Helsinkach. W każdej kap-
sule znajduje się szafka na bagaż podręcz-
ny i gniazdko elektryczne. W berlińskim 

porcie Tegel oraz w Monachium podróżni 
mogą korzystać z prywatnych kabin zwa-
nych Napcabs o powierzchni 4 mkw. Każda 
kabina posiada wygodne łóżko, biurko, sta-
cję dokującą do iPoda, port USB oraz Wi-Fi.

POMOC BAGAŻOWA
Kiedy na lotnisku urwie się uchwyt walizki 
lub odpadnie jedno z kółek, możemy poczuć 
się bezradni. Na szczęście w niektórych por-
tach lotniczych pomyślano, jak temu zara-
dzić. We Frankfurcie możemy udać się do 
punktu naprawy bagażu (Frankfurt’s Bag-
gage Service), gdzie zręczni pracownicy 
nieodpłatnie usuwają usterki walizek – po-
cząwszy od zaciętego zamka po zablokowa-
ne kółka. Jeżeli natomiast okaże się, że stara 
walizka nie nadaje się do użytku, można tu 
także zakupić nową. Podobny punkt mieści 
się w terminalu T2 lotniska Narita. 

MIEJSCA ROZRYWKI I RELAKSU
Na lotnisku we Frankfurcie otwarto nie-
dawno salę kinową Movie World, w której 
wyświetlane są najnowsze filmy i popularne 
programy telewizyjne. W tym samym porcie 
znajduje się także sala Gaming World z dar-
mowymi grami wideo.

W porcie Amsterdam-Schiphol odby-
wają się regularne wystawy prac znanych 
holenderskich artystów, organizowane we 
współpracy z Rijksmuseum. Lotnisko Se-
oul Incheon posiada własne lodowisko, 
kino i 18-dołkowe pole golfowe, mieszczące 
się o 5 minut drogi autobusem od termina-
lu. Natomiast w porcie Hong Kong Inter-
national możemy skorzystać z symulatora 
gry w golfa i wybrać się do kina IMAX.

Zrobotyzowana obsługa klienta nie jest już wcale pieśnią przyszłości. W wielu portach lotniczych  
technologia ta stosowana jest przy odprawie pasażerów, a także jako źródło przydatnych informacji. 
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LOT rozbudował siat-
kę połączeń o kolejny 
nowy kierunek. Od 28 
sierpnia dostępne są 

bezpośrednie rejsy do drugiego 
największego miasta w Szwecji 
– Göteborga. To 40. połączenie 
uruchomione przez LOT od 
2016 roku. 
    
SKANDYNAWIA Z WARSZAWY
Dzięki nowemu połączeniu 
LOT umacnia swoją pozycję 
również w krajach skandynaw-
skich, oferując pasażerom po-
dróżującym zarówno w celach 
biznesowych, jak i turystycz-
nych dostęp do pełnej gamy 
połączeń do Europy Wschod-
niej i Środkowej. Rejsy na trasie 

Warszawa – Göteborg będą re-
alizowane przez LOT we współ-
pracy z Nordiką, estońskim 
narodowym przewoźnikiem, 
co pozwoli na zwiększenie 
efektywności kosztowej, w tym 
kosztów nocowania załóg i bazo-
wania samolotu. 

Od 28 sierpnia bombardie-
ry crj-900, obsługiwane przez 
estońską Nordikę, wykonują 
regularne połączenia na tej tra-
sie aż sześć razy w tygodniu. 
Rejsy z Göteborga do Warszawy 
realizowane są codziennie z wy-
jątkiem niedziel według nastę-
pującego rozkładu: LO 496 GOT 
WAW 08:00-09:40; rejsy z War-
szawy do Göteborga będą wy-
konywane przez cały tydzień  

z wyłączeniem sobót w godzi-
nach: LO 495 WAW GOT 19:35-
21:15.
    
STRATEGICZNE POŁĄCZENIE
– Göteborg to kolejne stra-
tegiczne pod względem biz-
nesowym połączenie, które 
rozwija nasz hub przesiadko-
wy w Warszawie i pozwala 
umacniać pozycję polskiego 
przewoźnika w Europie Północ-
nej. Zamierzamy dalej wyko-
rzystywać potencjał, jaki niesie 
za sobą rozwój ruchu w tym 
regionie. Tylko w Polsce liczba 
pasażerów będzie rosła co naj-
mniej o 5 procent rocznie, a to 
oznacza, że musimy oferować 
im coraz więcej atrakcyjnych  
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Uruchomienie 
połączenia do Göteborga 

oraz zwiększenie 
częstotliwości innych 

połączeń jest 
jednym z elementów 
budowania silnego 

i największego 
w tej części Europy 

węzła przesiadkowego.

połączeń. Jest to też odpowiedź 
na rosnące zapotrzebowanie na 
rejsy między Polską a krajami 
skandynawskimi, jak również 
idealna oferta dla pasażerów 
ze Szwecji, przesiadających 
się w Warszawie na dalsze rej-
sy w regionie CEE – twierdzi 
Adrian Kubicki, dyrektor Biura 
Komunikacji Korporacyjnej.

W sezonie letnim 2017 poza 
Göteborgiem i Kaliningradem 
LOT po raz pierwszy poleciał do 
Los Angeles, Astany, Puli, Pod-
goricy, wystartował do Newar-
ku i z czterech portów regional-
nych do stolicy Izraela. Ponadto 
polski przewoźnik zwiększył 
częstotliwości połączeń w tygo-
dniu na 25 trasach, w tym z War-
szawy do Lwowa z 12 do 19, 

do Luksemburga z 6 do 11, do 
Wilna z 20 do 34, Odessy z 7 na 
14, a także do Tokio, Seulu, Bel-
gradu, Kiszyniowa, Charkowa, 
Kluż-Napoki, Sofii, Budapesztu, 
Düsseldorfu, Londynu, Zadaru, 
Erywania czy Tallina. 

NASZ NARODOWY HUB
Uruchomienie połączenia do 
Göteborga oraz zwiększenie 
częstotliwości innych połączeń 
jest jednym z elementów bu-
dowania silnego i największe-
go w tej części Europy węzła 
przesiadkowego. Lotnisko Cho-
pina za sprawą połączeń LOT-u 
już dziś pełni taką funkcję. Bli-
sko 50 procent wszystkich pa-
sażerów podróżujących na po-
kładach samolotów LOT-u nie 

kończy swojej podróży w War-
szawie, a jedynie przesiada się 
tu na kolejne rejsy obsługiwane 
przez LOT. 

Rozwój siatki połączeń jest 
jednym z elementów realizacji 
strategii rentownego wzrostu, 
którą LOT wdraża od począt-
ku 2016 roku. W sumie polski 
przewoźnik uruchomił już po-
nad 30 nowych połączeń, w tym 
dwa dalekiego zasięgu – do To-
kio i Seulu. W tym roku LOT 
znacząco zwiększył swoją 
obecność w USA. Od kwietnia 
ruszyły połączenia z Warszawy 
do Newark i Los Angeles. Ra-
zem z połączeniem z Krakowa 
do Chicago w 2017 roku LOT 
będzie obsługiwał sześć tras do 
Ameryki Północnej. lot.com
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HOTELE RODZINY IBIS 
NASTROJĄ TWÓJ DZIEŃ

Hotele z rodziny ibis 
to coś więcej niż 
tylko miejsce na 
nocleg. To prze-

strzeń, w której chce się przeby-
wać, doświadczać nowych prze-
żyć, ale przede wszystkim czuć 
się komfortowo. Muzyka wywo-
łuje dobry nastrój, dlatego hote-
le z rodziny ibis wprowadzają ją 
do swoich wnętrz. Z myślą o tym 
powstała nowa kampania „ibis. 
tu mieszka muzyka”, w ramach 
której twórcy wypełnią dźwię-
kami przestrzeń hoteli. Amba-
sadorką akcji będzie popularna 
polska wokalistka – Sarsa.

PRZESTRZEŃ MUZYKI, 
PRZESTRZEŃ INSPIRACJI
Muzyka jest coraz bardziej 
obecna w przestrzeniach hote-
li z rodziny ibis. Przykładem 
tego jest projekt wieczorów 

muzycznych, podczas których 
nieznani, lecz obiecujący mu-
zycy mogą zaprezentować na 
scenie swoją twórczość. Motywy 
muzyczne towarzyszą również 
gościom w pokojach inspirowa-
nych tą formą sztuki. Dzięki 
specjalnemu systemowi Juke-
box by Deezer, który umożliwia 
odtwarzanie wybranych przez 
siebie utworów, w hotelowych 
przestrzeniach wspólnych każ-
dy z gości może się poczuć 
przez chwilę DJ-em. Połączenie 
marki z muzyką wykracza poza 
przestrzenie hoteli. Od paru lat 
rodzina hoteli ibis jest sponso-
rem jednego z największych fe-
stiwali muzycznych w Europie 
– węgierskiego Sziget. Rodzina 
hoteli ibis jest na nim partne-
rem sceny world music oraz za-
pewnia specjalną strefę relaksu 
dla uczestników festiwalu.  

Nowa kampania nawiązuje 
do dotychczasowych projektów 
muzycznych marki. Będzie ona 
się łączyć z motywem hotelu 
jako miejsca inspiracji zarówno 
dla artystów, jak i dla gości. Ho-
tele silnie wpisują się w życio-
rysy artystów, stanowiąc często 
ważny kontekst ich twórczości. 
To w nich powstawały niektó-
re utwory Rolling Stones czy 
Deep Purple. Inspirowały one 
również kontrkulturę lat 60., 
czego przykładem jest słynny  
hotel Chelsea, w którym 
żyli i tworzyli Janis Joplin czy 
Jimi Hendrix.

Muzyka jest jednym z ele-
mentów, który ma sprawić, że 
hotele z rodziny ibis staną się 
czymś więcej niż tylko miejsca-
mi noclegowymi. Atrakcyjne 
lokalizacje, nowoczesny design, 
komfort, udogodnienia dedyko-

Muzyka jest jednym 
z elementów,

który ma sprawić, 
że hotele z rodziny ibis 

staną się czymś 
więcej niż tylko 

miejscami 
noclegowymi.
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wane przedstawicielom bizne-
su sprawiają, że pobyt w hotelu 
może być przyjemnym i inspiru-
jącym przystankiem w podróży. 
Rodziny podróżujące z dziećmi 
są tu także mile widziane. Mu-
zyka obecna w hotelach rodzi-
ny ibis to dodatkowy powód, by 
zatrzymać się w nich na dłużej 
oraz oddać się czarującej atmos-
ferze stworzonej przez dźwięki. 
Dzięki nowym ciekawym do-
znaniom, jakie niosą ze sobą 
projekty muzyczne realizowane 
przez rodzinę hoteli ibis, oso-
by w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach odnajdą tam 
swoje miejsce.

IBIS DAJE SZANSE 
OBIECUJĄCYM ARTYSTOM 
Kampania „ibis. tu mieszka 
muzyka”, czerpiąc z tradycji ho-

teli jako miejsc inspirujących 
artystów, daje twórcom moż-
liwość rozwoju. Przewodnim 
motywem akcji jest konkurs dla 
muzyków – wokalistów i grup 
muzycznych, którzy chcieli-
by zaistnieć na profesjonalnej 
scenie muzycznej w Polsce.   
Specjalnie w tym celu została 
stworzona platforma interne-
towa ibis.com/tumieszkamu-
zyka, na której od 5 września 
br. będą oni mogli umieszczać 
próbki swojej twórczości. Za 
pośrednictwem platformy in-
ternauci wskażą trzydziestu 
najciekawszych wykonawców. 
Spośród tej grupy, pięciu laure-
atów wybierze Sarsa – ambasa-
dorka akcji, dla której konkurs 
talentów był również ważnym 
etapem rozwoju kariery mu-
zycznej.  

STUDIO NAGRANIOWE 
W HOTELU I KONCERT 
Z SARSĄ
Nagrodą dla zwycięzców konkur-
su będzie możliwość nagrania 
singla w profesjonalnym studiu 
nagraniowym utworzonym w po-
koju hotelowym jednego z war-
szawskich hoteli rodziny ibis. Na-
grania zostaną zrealizowane pod 
okiem cenionego duetu produ-
cenckiego, na co dzień zajmujące-
go się produkcją hitów na potrze-
by Universal Music – Dominika 
Buczkowskiego i Janka Bieleckie-
go. Są oni odpowiedzialni m.in. 
za ostateczny kształt utworów ta-
kich artystów, jak Czesław Mozil, 
Mela Koteluk czy właśnie Sarsa. 
Finaliści konkursu zaprezentują 
swoje możliwości u boku Sarsy 
podczas ekskluzywnego koncer-
tu w hotelu ibis.

Muzyka obecna 
w hotelach 
rodziny ibis 

to dodatkowy 
powód, by

zatrzymać się 
w nich na dłużej 

oraz oddać się 
czarującej atmosferze 

stworzonej przez 
dźwięki.
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HOTEL BRISTOL 
odkryj Warszawę sprzed 100 lat
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Bristol Luxury Col-
lection Warsaw jest 
jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych bu- 

dynków w Warszawie. Od 
momentu powstania w 1901 
roku stanowi miejsce spotkań 
śmietanki towarzyskiej, elit 
kraju i warszawskiej bohemy. 
Uwagę przyciąga nie tylko pre-
stiżowa lokalizacja na zabytko-
wym Krakowskim Przedmie-
ściu. Budynek od ponad stu 
lat zachwyca  neorenesansową 
fasadą projektu Władysława 
Marconiego, a w jego niebanal-
nych wnętrzach można poczuć 
atmosferę dawnej stolicy. Część 
wystroju to autentyczne ele-
menty, pochodzące z początku 
XX wieku, natomiast odrestau-
rowane wnętrza zostały zapro-
jektowane w taki sposób, by 
zachować secesyjny urok i styl 
art déco. 

PRAWDZIWA UCZTA
Już w hotelowym lobby prze-
nosimy się do czasów belle 
époque. Recepcja znajduje się 
dokładnie tam, gdzie funk-
cjonowała 19 listopada 1901 
roku, gdy w hotelu Bristol za-
witał pierwszy gość – pani Fi-
not z Paryża. Bogate wpływy 
art nouveau są widoczne w nie-
mal wszystkich przestrzeniach 
publicznych. Jednym z naj-
bardziej charakterystycznych 
elementów dekoru recepcji jest 
sześćset mosiężnych liści, za-
projektowanych ma wzór sece-
syjnych broszek. Zaledwie kilka 
kroków dalej, w lobby ściany 
pokryte marmurem i eleganc-
kie lustro w mosiężnych ra-
mach oświetla odrestaurowany 
żyrandol. Bezpośrednio pod 
nim znajduje się podwyższo-
na platforma, dekorowana co-
dziennie rano świeżymi kwia-
tami i otoczona siedzeniami dla 
gości, której idea nawiązuje do  
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Już w hotelowym lobby przenosimy się do czasów belle époque. 
Bogate wpływy art nouveau są widoczne w niemal wszystkich 

przestrzeniach publicznych.
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ogrodu zimowego koncepcji 
Ottona Wagnera Młodszego 
sprzed ponad wieku. Sufit, zdo-
biony wierną rekonstrukcją ma-
lowideł przedstawiających dmu-
chawce, to prawdziwa uczta dla 
wielbicieli stylu art nouveau. 

ART DÉCO I LUKSUS                                          
Pokoje i apartamenty zaprojek-
towane przez Anitę Rosato są 
połączeniem art déco z nowo-
czesnym luksusem. Wnętrza 
cechuje harmonia odcieni błę-
kitu i delikatnych kolorów ko-
ści słoniowej z wyrazistym he-
banem drewnianych mebli. 
Prawdziwym wehikułem czasu 
jest jednak historyczny Aparta-
ment Paderewski, który swoją 
nazwę zawdzięcza założycielo-
wi i pierwszemu właścicielowi 
hotelu. Jan Ignacy Paderewski 
mieszkał w nim przez wiele lat, 
traktując hotel jak swój dom. 
Zresztą do dziś w apartamencie 
znajdują się biurko i  krzesło, 
które należały do pianisty. Z po-
czątków XX wieku pochodzą 
również kryształowe żyrandole, 
lustra, sofy, złocony sekretarzyk 
czy dekoracyjne fotele, a każda, 
nawet najmniejsza zmiana wy-
stroju konsultowana jest ze kon-
serwatorem zabytków. W sypial-
ni znajduje się zabytkowa szafa 
zdobiona lustrem, w którym 
przeglądały się takie sławy, jak 
królowa Elżbieta II oraz książę 
Filip, cesarz Akihito, Margaret 
Thatcher, Woody Allen, Bill Ga-
tes, The Rolling Stones czy też 
Marlena Dietrich.

JEDYNY NA ŚWIECIE 
Przekraczając próg Baru Ko-
lumnowego, również przenosi-
my się do początków XX wie-
ku. Ściany zdobią oryginalne 
projekty wykonane przez Otto-
na Wagnera: dekoracyjny fryz 
oraz okrągłe zabytkowe lampy. 
Goście siedzący przy wysokich 
oknach mają widok na hotelo-
we patio, na którym niegdyś 
znajdowała się oświetlana nocą 
kryształowa fontanna. 

Nie sposób zapomnieć o le-
-gendarnej kawiarni Café Bri-
stol, która niezmiennie przy- 
ciąga gości klasycznym wystro-

Hotel Bristol  
Warsaw to miejsce

niepowtarzalne 
zarówno w skali  

Polski, jak i całego 
świata. 

jem w stylu wiedeńskim i obłęd-
nymi deserami, które powsta-
ją z zachowaniem tradycyjnych 
receptur z początków XX wie-
ku. Te utrzymywane w sekre-
cie i przekazywane kolejnym 
pokoleniom cukierników hotelu 
Bristol przepisy są również ele-
mentem magii tego miejsca.  

Również nowe przestrze-
nie hotelu nawiązują do hi-
storycznych, dawnych wnętrz 
budynku. Bristol Wine Bar 
cechuje monochromatyczna 
aranżacja, dodatkowo pod-
kreślona przez wszechobecny 

czarny kolor i dekoracyjnie 
spękane płyty. Niepowtarzalny 
klimat nadaje lustro z fazowa-
nego szkła oraz odlane z brązu, 
nowoczesne oprawy świateł, 
które powstały na wzór kwia-
towych i organicznych dekora-
cji secesyjnych. Hotel Bristol 
Warsaw to miejsce piękne i nie-
powtarzalne zarówno w skali 
Polski, jak i całego świata. Nic 
więc dziwnego, że jest częścią 
luksusowego brandu The Lu-
xury Collection, który zrzesza 
najbardziej prestiżowe hotele 
na całym świecie. 
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Kilkadziesiąt lat temu Botswana należała do 
najbiedniejszych krajów Afryki. Dzięki mądrej polityce 

wykorzystania jej niesamowitych warunków naturalnych 
stała się jednym z najbogatszych krajów, o najwyższej stopie 

życia ludności tubylczej w Afryce, zerowym bezrobociu 
– pięknym krajem szczęśliwych ludzi. 
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Te niezwykłe warunki naturalne to... 
bagna oraz pustynie, rozciągające się 
na ponad 80 procentach powierzch-
ni kraju. Mokre regiony największej 

na świecie delty śródlądowej rzeki Okavan-
go, o przebogatej w gatunki florze i faunie, 
kontrastują z suchą pustynią Kalahari, na 
której – dzięki budowlom korników – odkryto 
największe złoża diamentów na świecie.

Każda restauracja, sieć hoteli, firma 
odzieżowa, a nawet salon fryzjerski mają 
dziś tzw. filozofię firmy, czyli cel, do którego 
dążą. Od nadmiaru tych górnolotnych idei 
aż kręci się w głowie, ale są wyjątki, które 
pokazują, że cel bywa ważniejszy niż sam 
biznes. Takim przykładem jest dwójka pa-
sjonatów natury, przewodników safari: Co-
lin Bell oraz Chris McIntyre, którzy w 1983 
roku postanowili stworzyć organizację, za-
mieniającą polowania na dzikie zwierzęta 
organizowane dla najbogatszych w odpo-
wiedzialną działalność, mającą na celu po-
kazanie natury z jej najlepszej strony, dba-
nie o jej nienaruszalną czystość i ochronę 
zwierząt oraz – co najważniejsze – przezna-
czenie zebranych środków na naukę i roz-
wój lokalnej społeczności. 

Ich pierwsze camps, czyli obozy, powsta-
ły w 1985 roku i składały się z namiotów, 

oczywiście bez łazienek i wygód. Zdjęcia 
dzikich zwierząt, niespotykanych nigdzie 
indziej gatunków ptaków i płazów obiegły 
świat i przyczyniły się do absolutnego za-
kazu polowań. Safari zamieniły się z po-
lowań na zwierzęta w polowania na naj-
lepsze zdjęcia. Dziś camps to luksusowe 
oazy, a wśród gości można spotkać wysłan-
ników „National Geographic”, wyposażo-
nych w sprzęt cięższy niż czołg, z obiekty-
wami aparatów o długości lufy armatniej. 

TROPEM ZWIERZĄT
Ci pasjonaci potrafią spędzić miesiące, 
dyskretnie podążając za zwierzętami, 
śledząc ich zachowanie, polowania, naro-
dziny potomstwa, a wreszcie – naturalną 
śmierć. Zwierzęta, które słyszą najcich-
szy szmer naturalnego zagrożenia, do-
strzegają i wyczuwają najmniejszą oznakę 
zbliżającego się drapieżnika, są zupełnie 
obojętne na obecność pojazdów z ludźmi, 
którzy ze swoimi wielkimi obiektywami 
potrafią wepchnąć się dżipem między sta-
do antylop a głodne, polujące lwice. Dzięki 
ignorowaniu naszego gatunku przez obie 
strony szczęśliwcom udaje się obserwo-
wać i sfilmować niesamowity akt polowań, 
osiągający 120 kilometrów na godzinę  

zwinny pościg geparda, pełne gracji 
ucieczki spłoszonych antylop czy rozpacz-
liwe jęki wielkiego słonia zaatakowanego 
przez stado lwic. Każdy dzień jest inny, 
niepowtarzalny: poranne safari, kiedy mo-
żemy obserwować żyrafy idące do wodopo-
ju, rozkładające swoje długie nogi w trój-
kąt, by zanurzyć język w tafli wody – są 
zupełnie inne niż wieczorne eskapady, gdy 
mamy szansę obserwować stada afrykań-
skich psów, chyba groźniejszych niż lwy, 
polujących na ogromnego bawoła, albo jeź-
dzić kilka godzin i nie zobaczyć nic prócz 
afrykańskiej perliczki. Świetnie wyszko-
leni przewodnicy obwożą nas dżipami po 
ogromnych terenach parków, porozumie-
wając się przy pomocy radia, by podzielić 
się informacją o wypatrzonym na drzewie 
lamparcie, wystających z długiej trawy 
uszach geparda czy zbliżających się na 
polowanie lwicach. W tych rezerwatach 
przyrody obowiązuje reguła maksymalnie 
trzech dżipów w jednym miejscu, nigdy 
więc nie ma wrażenia  tłoku, przynajmniej 
tego ludzkiego, bo w tłoku zwierząt można 
znaleźć się całkiem nagle. 

Prawdziwe safari to tylko takie, w któ-
rym na ogromnym terenie parków naro-
dowych, o powierzchni nie mniejszej niż 
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Zdjęcia dzikich zwierząt, niespotykanych nigdzie indziej gatunków obiegły świat  
i przyczyniły się do absolutnego zakazu polowań. Safari zamieniły się z polowań na zwierzęta 

w polowania na najlepsze zdjęcia.



Szwajcaria, człowiek nie ma prawa inge-
rować w procesy zachodzące w naturze. 
Choćbyśmy nie wiem jak chcieli pomóc 
zranionej w gonitwie antylopie czy uchronić 
małe lamparty, które straciły matkę po star-
ciu z silniejszym drapieżnikiem, nie wolno 
tu człowiekowi nic więcej, niż poruszać się 
pojazdem i robić zdjęcia. 

Ktoś, kto nie przeżył prawdziwego safari, 
nie jest pewnie w stanie uwierzyć w nawet 
najlepszy opis emocji, które towarzyszą 
wrażliwemu obserwatorowi. Od zwykłej cie-
kawości i miłego dreszczyku na myśl o cze-
kających nas atrakcjach poprzez strach, kie-
dy obserwujemy lamparta siedzącego tuż 
nad naszą głową na gałęzi, po rozczulenie 
nad widokiem wielkiego lwa niosącego de-
likatnie w paszczy swe maleństwo czy po-
dziw dla lśniącej skóry żyrafy. 

CENA ZA WYJĄTKOWE CHWILE
To wyjątkowe przeżycia, których doświad-
czenie nie jest zwyczajnym produktem 

wakacyjnym, dostępnym nawet dla zamoż-
nych. Udział w prawdziwym safari, odbywa-
jącym się w środku wielkich parków, takich 
jak te w Botswanie, to koszt 2 500 dolarów 
za dobę za osobę. To oznacza, że tydzień po-
bytu dla dwójki kosztuje 35 tysięcy dolarów. 

Wydaje się to nieracjonalnie drogo, a jed-
nak wnikliwa analiza uzmysławia, że wcale 
tak nie jest. Zarówno Wilderness Safaris, 
jak i konkurencyjne organizacje (ceny po-
równywalne) przeznaczają ogromne sumy 
na strzeżenie parków przed kłusownika-
mi, na ich ochronę i badanie, ale przede 
wszystkim prowadzą dalekowzroczną po-
litykę szkolenia i integrowania lokalnej 
społeczności w prace na rzecz ochrony 
bogactwa natury. Organizacje te nie spro-
wadzają taniej siły roboczej z sąsiednich 
krajów, ale postawiły sobie za cel stworze-
nie godziwych, a nawet bardzo dobrych 
warunków życia dla tubylców. Wszystkie 
dzieci z okolicznych wiosek zabierane są 
do rezerwatów natury, otrzymują solidne 

wykształcenie z zakresu przyrody. Dorośli, 
po świetnym przeszkoleniu zarówno przy-
rodniczym, jak i hotelarskim, mają wiele 
możliwości znalezienia dobrze płatnej pra-
cy w camps.

Wilderness w samej Botswanie posiada 
kilkanaście luksusowych camps. Nie są 
ogrodzone, nie przypominają hoteli. Każdy 
składa się z 8-12 luksusowych, obszernych 
namiotów. Standard tych najlepszych jest 
porównywalny z willami o powierzchni 
ponad 200 mkw.: posiadają duże łazien-
ki z prysznicem w środku i na zewnątrz, 
niektóre mają własny basen, taras i oczywi-
ście wielkie łoże z baldachimem i podwójną 
moskitierą. Ze względu na wahania tem-
peratur łóżka są zaopatrzone w elektrycz-
ne koce albo gorące termofory. W moim 
200-metrowym salonie wiatr szalał jak 
chciał, ponieważ z uwagi na niesamowicie 
piękny widok na bagna, w których ziewały 
hipopotamy, nie sposób było zasłonić cien-
kiej siatki okien, a te zajmowały trzy całe 
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Można spotkać wysłanników „National Geographic”, wyposażonych w sprzęt cięższy niż czołg,  
z obiektywami aparatów o długości lufy armatniej. 
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ściany od podłogi do sufitu. Oprócz solid-
nych mebli całą strukturę namiotu można 
łatwo zwinąć i przewieźć w inne przygoto-
wane miejsce. Każdy namiot znajduje się 
na solidnej konstrukcji z drewnianych pali, 
oddzielającej nas od potencjalnych płazów, 
gadów, a nawet – słoni. Każdy połączony 
jest z częściami wspólnymi, czyli recepcją, 
restauracją czy spa i siecią pomostów, któ-
rymi poruszamy się ponad głowami ewen-
tualnie przemierzających tędy zwierząt. 
Restauracje znajdują się pod zadaszeniem, 
ale na świeżym powietrzu, tak by w każdej 
chwili móc obserwować przyrodę. Poko-
je są wyposażone w światło z baterii sło-
necznych, trąbkę alarmową, mocne latar-
ki i wszystko, czego możemy potrzebować 
– od spreju przeciw insektom po grube koce 
czy kapoki na wyprawy łodzią. Po zmroku 
każde wyjście z pokoju jest możliwe tyl-
ko w towarzystwie przewodnika. Rano na 
piasku obok naszego stolika, przy którym 
jedliśmy śniadanie, przewodnik pokazał 
ślady lwicy. Była tam tuż przed wschodem 
słońca. Nigdy jednak nie zdarzyło się tu, aby 
zwierzę zaatakowało człowieka. Przewodni-
cy instruują gości, w jaki sposób powinni 
się zachowywać w świecie zwierząt. 

Każdy camp jest all inclusive, co ozna-
cza, że w cenę wliczone są nie tylko nie-
ograniczone safari (poranne o wschodzie 
słońca i wieczorne przed zachodem, czas 
trwania wedle życzeń i zdarzeń), lecz tak-
że wszystkie posiłki, wino, drinki, popo-
łudniowa herbata, własny przewodnik. 
Camp o dziewięciu pokojach jest obsługi-
wany przez blisko 70 osób. Posiłki są serwo-
wane w eleganckiej oprawie, choć jedzenie 
nie jest specjalnie wyrafinowane. Powo-
dem zapewne jest to, iż wszystkie produkty 
muszą być dowiezione. Mimo ogromnych 
terenów nie wolno tu zasadzić nawet ziół 
czy kwiatów, nie mówiąc już o hodowli np. 
kur. Ich zapach zaburzyłby naturalny eko-
system. Dzikie zwierzęta są tu panami i to 
im trzeba się podporządkować. 

Tak więc wysoka cena za pobyt coraz bar-
dziej staje się uzasadniona, jeśli weźmiemy 
pod uwagę wszystkie części składowe. Tak-
że to, że do dyspozycji mamy cały transport: 
płaskie łodzie motorowe, canoe, najlepsze 
na świecie japońskie dżipy. Pomiędzy jed-
nym naszym noclegiem a drugim w róż-
nych camps przewożeni jesteśmy małymi 
prywatnymi samolotami typu cesna cara-
van. Lot trwa od kilkunastu minut do ponad 

godziny. Z powietrza mamy fantastyczny 
widok  na rozlewiska Okavango, jej wstąż-
kowe frędzle wód.

OD BAGIEN PO PUSTYNIE
Tygodniowy pobyt najlepiej spędzić w róż-
nych camps, po dwa dni w każdym (czyli 
po cztery safari). Transfery odbywają się sa-
molotami w środku dnia, tak by nie ominąć 
safari, a zdążyć zjeść lunch. Lądujemy na 
pasie – klepisku lub krótko przyciętej tra-
wie. Wybrałam trzy luksusowe camps o naj-
bardziej zróżnicowanym safari: od bardzo 
mokrych, prawie wodnych camps wybu-
dowanych na skrawkach wysepek poprzez 
tereny mieszane aż po suche sawanny po-
rośnięte krzewami. Pierwsze mają wykar-
czowane drogi wodne pod łodzie, którymi 
pomkniemy wśród nenufarów, a ostatnie 
siatkę ścieżek wykarczowanych w gęstym 
buszu. Na nich chętnie stają słonie czy ba-
woły, a ludziom nie pozostaje nic innego jak 
grzecznie czekać, aż się wycofają.

We wszystkich camps należących do Wil-
derness Safaris obsługa jest przemiła i bar-
dzo przyjacielska. 

Kings Pool Camp, położony tuż obok 
granicy z Namibią, w rejonie Linyanti to  

Prawdziwe safari to tylko takie, w którym na ogromnym terenie parków narodowych  
człowiek nie ma prawa ingerować w procesy zachodzące w naturze. 
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Wilderness w samej Botswanie posiada kilkanaście luksusowych camps. We wszystkich camps  
należących do Wilderness Safaris obsługa jest przemiła i bardzo przyjacielska.
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relatywnie suche tereny, gęsto porośnięte 
krzewami i drzewami, pełne słoni, dra-
pieżników (lampartów, gepardów, lwów, 
hien, dzikich psów), wielu gatunków an-
tylop i wszystkich zwierząt występują-
cych w Afryce. Bagna są domem wielu rzad-
kich gatunków ptaków. Camp zawdzięcza 
imię szwedzkiemu królowi, który często od-
wiedzał to miejsce. Posiada dziewięć obszer-
nych, dwuosobowych namiotów-willi (i jedną 
rodzinną), z prywatnymi basenami, a raczej 
dużą balią. Zbudowano tu kilka wspania-
łych drewnianych tarasów do obserwacji 
zwierząt. Najlepszy widok mamy, siedząc 
na jednym z nich, na wyłożonej miękkimi 
poduchami półokrągłej kamiennej kanapie, 
na której zmieszczą się wszyscy goście, by 
ogrzać się przy ognisku i wypić kieliszek 
szampana przed kolacją. 

JAO CAMP  
Leży na samym środku mokrej części del-
ty Okavango, na małej wysepce. Oferuje 
dziewięć pokoi, każdy o długości ok. 25 
metrów, usytuowanych frontem do rzeki, 
otoczonych tarasem, gwarantując ich pełną 
prywatność. Na tarasie można wypoczy-
wać i obserwować zwierzęta. 

Każdy pokój ma salon, łoże z elektryczną 
kołdrą, biurko, minibar, garderobę, a także 

łazienkę i WC. Jest tu również siłownia i spa. 
Camp może ugościć maksymalnie 18 gości 
(obłożenie jest prawie zawsze 100-procento-
we), którzy mają okazję poznać się na popo-
łudniowej herbatce lub drinku przed kolacją 
przy barze. Kolacje są tu bardzo prywatne. 
Na życzenie gości można zrobić jeden duży 
wspólny stół, ale camp oferuje też możli-
wość kompletnie prywatnych miejsc, tylko 
dla dwojga.

Na safari wyrusza się stąd łodzią, ewen-
tualnie można przesiąść do canoe czy dżi-
pa. Wszystkie są wygodne, a cała podróż 
– świetnie zorganizowana, od wodoodpor-
nego okrycia przez parasolkę od słońca po 
skrzynkę z białym winem na lodzie.

VUMBURA PLAINS 
Jeden z najbardziej luksusowych camps 
 w Afryce, składajacy się z dwóch oddzielnych 
części mieszkalnych South i North, każ-
da z sześcioma ogromnymi willami, pięknie 
urządzonymi. Jest to region mieszany, safari 
odbywają się na wodzie, a także dżipem.

W nocy obudziły mnie dziwne odgłosy, 
wyszłam na taras, trzymając w jednej ręce 
latarkę, a w drugiej trąbkę do wzywania 
pomocy. Nagle oniemiałam, bo tuż pod po-
destem przechodziło stado hipopotamów. 
Szły w szeregu jak przedszkolaki, kierując 

się w stronę mokradeł. Były tuż obok, ale za-
brakło mi trzeciej ręki, w której mogłabym 
trzymać aparat. Wyjątkowe przeżycie.

Byłam na wielu safari, od tych spekta-
kularnych w Tanzanii poprzez turystyczne 
Masa Mara w Kenii po skromne w Namibii, 
różnorodne w Zimbabwe i Zambii, po całe 
spektrum parków w RPA: od prywatnych, 
jak Shamwarii, po wielkie zoo, jak te na pół-
noc od Kapsztadu. Deltę Okavango uważam 
za jeden z najciekawszych regionów.

Każde safari jest inne, sąsiedzi z wil-
li obok, pokazując film zrobiony iPadem, 
mieli zupełnie inne przeżycia i widoki na 
porannym safari, jadąc w kierunku X, niż 
ja w tym samym czasie jadąc w kierunku 
Y. We wszystkich krajach afrykańskich 
przewodnicy i ochrona miała przy sobie 
broń. W Botswanie broni nie miał nikt i nie 
ma tam wypadków, by zwierzę zabiło czło-
wieka. Myślę, że jest to związane z perfek-
cyjnym szkoleniem i wiedzą tubylców, któ-
rzy odpowiednio instruują gości, jak należy 
zachowywać się w świecie dzikich zwierząt. 
Jeśli pozostawimy je w ich naturalnych wa-
runkach, bez stwarzania jakiegokolwiek 
zagrożenia ze strony człowieka, miejsce to 
staje się całkiem bezpiecznym, pięknym 
światem dla wszystkich stworzeń. 

Magdalena Boratyńska

Pomiędzy jednym noclegiem a drugim w różnych camps przewożeni jesteśmy małymi 
prywatnymi samolotami typu cesna caravan. 
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Ktoś, kto nie przeżył prawdziwego safari, nie jest pewnie w stanie uwierzyć w nawet najlepszy opis  
emocji, które towarzyszą wrażliwemu obserwatorowi.
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ATRAKCJE COSTA DEL SOL
Nasza korespondentka Emma Love przekonuje, że region Costa del Sol w Hiszpanii jest 

świetnym miejscem na luksusowe wakacje dla rodzin.
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Miejsce zbiórki przed wieczorną 
wycieczką po barach tapas nie 
zapowiada upojnego wieczo-
ru. Stoję przed podrzędnym 

barem na głównym deptaku Marbelli i za-
czynam mieć wątpliwości, czy aby dobrze 
zaplanowałam swój czas. Kiedy jednak kil-
ka minut później Nancy Gomez Sanchez, 
założycielka firmy Tapa Experience, zabiera 
nas w fantastyczną podróż po labiryncie 
brukowanych uliczek Starego Miasta, zapo-
minam o moich wcześniejszych obawach. 

TAPAS NA STARYM MIEŚCIE
Choć Stare Miasto znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie hałaśliwych plaż, można od-
nieść wrażenie, że wkraczamy tu w inny 
świat. Wysadzane palmami place z przy-
noszącymi ochłodę fontannami otoczone 
są bielonymi domami, gdzie na balkonach 
pną się kwiaty bugenwilli. Do tego niezli-
czona ilość restauracji, w których chciałoby 
się siedzieć godzinami, leniwie sącząc wino 
aż do bladego świtu. Na szczęście nie mu-
szę samodzielnie podejmować decyzji o wy-
borze właściwego lokalu, bo Nancy sama 
wskazuje mi najlepsze miejsca (których zwy-
kły turysta raczej nie znajdzie) i uczy mnie, 
jak zamawiać po hiszpańsku nie tylko trady-
cyjne dania, ale również inne, mniej znane 
przysmaki, takie jak choćby przepyszna la-
sagne z mięsem kraba i awokado.

Doświadczenie to jest znamienne dla 
całego mojego pobytu na Costa del Sol. Na 
pierwszy rzut oka jest to po prostu typo-
wy region nadmorski z niekończącymi się 
piaszczystymi plażami i polami golfowymi. 
Wystarczy jednak sięgnąć nieco głębiej, by 
dokonać wielu fascynujących odkryć. Szyb-
ko uświadamiam sobie, że ta popularna 
część południowego wybrzeża Hiszpanii, 
która rozciąga się od Malagi po Gibraltar, 
to wymarzone miejsce dla rodzin, już choć-
by z powodu licznych parków rozrywki dla 
maluchów i niebanalnych atrakcji dla szu-
kających adrenaliny nastolatków.

PROPOZYCJE 
DLA NAJMŁODSZYCH
Jedną z najciekawszych opcji zakwaterowa-
nia dla rodzin są wille, będące częścią ho-
telu Marbella Club (marbellaclub.com), po-
łożonego 4 kilometry na zachód od miasta 
Marbella, w samym sercu dzielnicy Golden 
Mile. Ten elegancki obiekt, który łączy w so-
bie klasyczny splendor z nowoczesnością 
(thalasso spa, bar szampański), był niegdyś 
miejscem wypoczynku takich gwiazd, jak 
Audrey Hepburn, Sean Connery i Brigitte 
Bardot.

Marbella Club posiada dwa odkryte ba-
seny, kilka świetnych restauracji (pizzą  

Niezależnie od tego, jak lubimy spędzać wakacyjny czas,  
na Costa del Sol nikt nie będzie się nudził.
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w Mc Café zajadają się nawet najbardziej 
grymaśni mali wczasowicze) i uroczo urzą-
dzony klub dla dzieci. Obok jego głównej 
pergoli znajduje się kuchnia, w której odby-
wają się lekcje gotowania, a także ogródek 
warzywny, laboratorium aromatów, gdzie 
dzieci tworzą własne perfumy z natural-
nych składników, studio tańca z hiszpański-
mi gitarami oraz sala sztuki i rzemiosła.

Młodzi sportowcy mogą zapisać się na 
lekcje tenisa w odległym o pięć minut dro-
gi rowerem hotelu Puente Romano (puen-
teromano.com) albo rozegrać rundkę golfa 
dla początkujących w Marbella Club Golf 
Resort, położonym w górach Benahavis (20 
minut jazdy autobusem). Sąsiadujący z nim 
klub Marbella Club Equestrian Centre ofe-
ruje lekcje jazdy konnej i organizuje zawo-
dy w skokach przez przeszkody.

W STRONĘ ANDALUZJI
Wielbiciele nieco dalszych wypraw mogą 
popłynąć łodzią do miasta Puerto Banus, 
słynącego z designerskich butików i przy-
stani, w której stoją luksusowe jachty i dro-
gie samochody. Można tu również wynająć 
auto, by zwiedzić maleńkie wioski i mia-
steczka, jakich nie brak w całej Andaluzji. 
Jednym z ciekawszych jest miasto Ron-
da z malowniczym kamiennym mostem, 
rozciągającym się nad wąwozem El Tajo, 
który dzieli miasto na dwie części.
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Kolejnym uroczym zakątkiem jest leżą-
ca w połowie drogi między Malagą i Mar-
bellą miejscowość Mijas. Warto przyjechać 
tu na lunch w środowe popołudnie, kiedy to 
na Plaza Virgen de la Pena odbywa się po-
kaz dynamicznego tańca flamenco. Sama 
Malaga ma również wiele do zaoferowania. 
Znajdziemy tu m.in. wspaniałe Muzeum 
Picassa (artysta urodził się w tym mieście), 
Centrum Sztuki Współczesnej, a na odno-
wionym nabrzeżu filię paryskiego Centrum 
Pompidou, w którym zobaczymy prace Ma-
gritte’a, Bacona i Kahlo.

PARKI WODNE I PLAŻE
Jak wiadomo, dzieciaki przepadają za par-
kami wodnymi, a na Costa del Sol jest ich 
co niemiara. W Parque Acuatico w miej-
scowości Mijas-Costa znajdziemy wodne 
atrakcje dla wszystkich grup wiekowych, 
natomiast do Aqualandu w Torremolinos 
warto wybrać się na jedną z najdłuższych 
zjeżdżalni w okolicy, sztuczną falę oraz 
mrożący krew w żyłach spływ na gumo-
wych kołach. A gdy już znudzą nam się 
wodne atrakcje, możemy udać się do par-
ku przygód Aventura Amazonia Marbel-
la z linami do zjazdu na tyrolce, które two-
rzą sześć różnych torów: od przejażdżki 
dla malców „Minikids Course” po zapiera-
jący dech w piersiach „Quick Jump”.

A co z plażami, z których ponoć słynie 
Costa del Sol? Jedną z najlepszych jest zde-
cydowanie Playa Artola, leżąca na zachód 
od przystani Cabopino i 14 kilometrów od 
centrum Marbelli. Słynie ona z krystalicz-
nie czystych i płytkich wód, złocistego pia-
sku, a także szerokiego pasa wydm, które 
są częścią rezerwatu przyrody. Inne plaże 
godne polecenia to m.in. Real de Zarago-
za, na której dzięki oddaleniu od miasta 
nigdy nie jest tłoczno, oraz Playa Nagu-
eles w dzielnicy Golden Mile. Niezależnie 
od tego, jak lubimy spędzać wakacyjny 
czas, na Costa del Sol nikt nie będzie się 
nudził.



Costa del Sol to typowy region nadmorski z niekończącymi się piaszczystymi  
plażami. Wystarczy jednak sięgnąć nieco głębiej, by dokonać wielu fascynujących odkryć.
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SEUL  
PÓŁNOC I POŁUDNIE

Seul jest bardzo atrakcyjną me-
tropolią, dlatego nawet jeśli nasz 
plan spotkań biznesowych jest 
napięty, warto wygospodarować 

kilka godzin, by choć pobieżnie zwiedzić 
to wyjątkowe i piękne miasto. Co prawda  

centra konferencyjne i hotele kierujące 
swoją ofertę do gości biznesowych rozsiane 
są po całym Seulu, ale dzięki rozbudowa-
nej sieci kolei podziemnej można tu szyb-
ko dotrzeć niemal w każdy zakątek mia-
sta i poznać jego różne oblicza: od bogatej 

historii przez kulinaria i popkulturę aż po 
malownicze tereny zielone. 

DWIE STRONY MIASTA
Przepływająca przez Seul rzeka Han dzie-
li miasto na dwie części: starszą północną, 

Nasz korespondent Craig Bright odwiedził stolicę Korei Południowej i sprawdził, jakie 
atrakcje czekają na turystów biznesowych w północnej, zabytkowej części miasta oraz  

w nowocześniejszych dzielnicach, znajdujących się na południowym brzegu rzeki Han.
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oraz nową południową, która w ostatnich 
latach przeżywa dynamiczny rozwój. Znaj-
dują się tu centra handlowe, parki rozryw-
ki i banki, natomiast większość zabytków 
miasta znajduje się po północnej stronie. 

– Obiekty naszej konkurencji są rozloko-
wane w południowej części miasta, więc 
pod względem lokalizacji bijemy ją na głowę 
– mówi Bruce Lee, prezes hotelu Grand Am-
bassador Seoul w dzielnicy Jangchung-dong 
po północnej stronie rzeki.

– Jesteśmy usytuowani w bliskim sąsiedz-
twie tak popularnych zakątków, jak park 
Namsan, deptak Myeongdong, targowisko 
Dongdaemun i barwna dzielnica Itaewon – 
dodaje.  

Warto zauważyć, że niezależnie od czę-
ści miasta, w której się zatrzymamy, dotar-
cie do większości atrakcji Seulu nie będzie  

stanowić większego problemu. Jed-
nak w myśl powiedzenia, że „zawsze może 
być lepiej”, włodarze stolicy starają się uczy-
nić ją jeszcze bardziej przyjazną dla tury-
stów. Przykładem takiego podejścia może 
być rozbudowa międzynarodowego portu 
lotniczego Incheon, który pod koniec tego 
roku otrzyma nowy terminal T2. W przy-
szłości lotnisko wzbogaci się również o takie 
atrakcje, jak luksusowy kurort wypoczynko-
wy oraz drugie pole golfowe.

DISCOVER SEOUL PASS
W lipcu ubiegłego roku Seulska Organizacja 
Turystyczna (Seoul Tourism Organisation) 
we współpracy z władzami metropolii wpro-
wadziła 24-godzinną kartę Discover Seoul 
Pass, dzięki której turyści zyskują dostęp 
do 16 najpopularniejszych atrakcji miasta. 

Biznesmeni przybywający do stolicy Korei 
Południowej na kongresy i konferencje za-
pewne spotkali się już z kartą Seoul MICE 
Card, która umożliwia swobodne korzysta-
nie z miejskiej komunikacji. Discover Seoul 
Pass pełni podobną funkcję, choć skupia się 
przede wszystkim na ofercie rozrywkowej 
Seulu. 

Discover Seoul Pass kosztuje 39,9 tysią-
ca wonów (ok. 135 złotych), posiada własną 
aplikację i odgrywa rolę zarówno karty po-
dróżnej, jak i biletu wstępu do różnorod-
nych atrakcji miasta. Dodatkowo w maju 
pojawiła się także 48-godzinna wersja kar-
ty w cenie 55 tysięcy wonów (ok. 180 zło-
tych), umożliwiająca wstęp do ponad 20 
atrakcji Seulu, a także  oferująca różnorod-
ne zniżki i kupony do 13 sklepów i lokali ga-
stronomicznych w stolicy. 
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– Oprócz Discover Seoul Pass turyści 
mogą także skorzystać z naszej platformy 
internetowej One More Trip, na której lokal-
ne firmy zamieszczają oferty wycieczek po 
mieście, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klientów – mówi Park Jin-Hyeok, 
dyrektor Seulskiego Biura Kongresowego. 

– Można w ten sposób wybrać się na wy-
prawę po lokalnych browarach, koreańskich 
grill barach i manufakturach wytwarzają-
cych tradycyjne pieczęcie – dodaje. 

PAŁACOWY PRZEPYCH 
Karta Discover Seoul Pass gwarantuje nam 
m.in. wstęp do seulskich pałaców królew-
skich, które leżą na północnym brzegu 
rzeki. Największym, a zarazem najpopular-
niejszym z nich jest Gyeongbokgung, ale 
tak naprawdę znacznie ciekawsze są pała-
ce Changdeokgung i Changgyeonggung, 
mieszczące się w dzielnicy Jongno. 

Wzniesiony na początku XV wieku 
Changdeokgung od 1997 roku widnieje na 
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Budynki składające się na ten imponujący 
kompleks pałacowy różnią się stylem i roz-
miarem, a bogato zdobione wnętrza i prze-
pastne dziedzińce połączone są ze sobą 
krętymi, zadrzewionymi ścieżkami. Czę-
ścią kompleksu jest także sekretny ogród 
Huwon wraz z licznymi stawami i strumy-
kami. Changgyeonggung jest nieco mniej-
szym pałacem, wzniesionym w 1483 roku 
jako rezydencja królewskich żon i nałożnic. 

Warto wybrać się na przechadzkę po tutej-
szych budynkach, dziedzińcach i ogrodach 
ze sztucznymi rzeczkami i urokliwymi 
kładkami. 

Na północnym wschodzie miasta leży 
kolejna popularna atrakcja: brama Dongda-
emun. Wieki temu była ona jedną z ośmiu 
bram stanowiących część starych murów 
miejskich (których fragmenty ostały się po 
dziś dzień), a obecnie stoi w samym sercu 
jednej z popularnych dzielnic handlowo-
-rozrywkowych. Tuż obok płynie strumyk 
Cheonggyecheon, przecinający centrum 
Starego Miasta, gdzie mieszczą się całodo-
bowe centra handlowe oraz ośrodek Dong-
daemun Design Plaza, w którym odbywają 
się wystawy i pokazy mody. 

W północnej części Seulu znajdziemy 
także dzielnicę Myeongdong, będącą rajem 
dla zakupoholików. Mieszczą się tu m.in. 
liczne sklepy bezcłowe, luksusowe salony 
kosmetyczne oraz domy mody.

JEDZENIE NA ULICY
Jeśli jednak nie jesteśmy fanami zaku-
pów, to Seul ma dla nas w zanadrzu jesz-
cze jedną wyjątkową atrakcję – uliczne 
jedzenie. Aby lepiej poznać kulinarną 
scenę miasta, możemy po prostu udać się 
do jednego z setek ulicznych straganów, 
gdzie spróbujemy m.in. pysznych pałeczek 
ziemniaczanych i pikantnych ciasteczek 
ryżowych tteokbokki. Nie brakuje tu tak-
że wykwintniejszych potraw, takich jak  

homar z masłem czosnkowym czy grillo-
wane przegrzebki. Jeżeli jednak zależy nam 
na bardziej eleganckim otoczeniu, możemy 
wybrać się do jednej z seulskich restauracji, 
serwujących soczyste mięso z grilla, trady-
cyjne dania z makaronem oraz smażonego 
kurczaka. 

W zachodniej części miasta leży kolejna 
ruchliwa dzielnica o nazwie Hongdae, która 
ze względu na bliskość uniwersytetu Hon-
gik jest zdominowana przez młodych ludzi. 
Nie brakuje tu straganów z jedzeniem, a tak-
że artystów ulicznych, których występy nie-
rzadko przyciągają sporą widownię. Warto 
odwiedzić także tutejsze kawiarnie, gale-
rie i kluby oraz wybrać się na ulicę Hongdae 
Mural Street, ozdobioną licznymi kolorowy-
mi graffiti. W Hongdae mieści się również 
galeria Trickeye and Ice Museum, prezentu-
jąca dzieła malarstwa iluzjonistycznego. 

Wschodnia część Seulu to przede wszyst-
kim dzielnica Yongsan i park Namsan. Kilka 
kilometrów na zachód od parku znajduje się 
jedna z najnowszych inwestycji stolicy o na-
zwie Seoul Station 7017. Projekt ten zakłada 
renowację niemal kilometrowego odcinka 
starej estakady i przekształcenie jej w zielo-
ny deptak, przypominający nowojorski park 
High Line. Przedsięwzięcie to ma również 
na celu przyłączenie do centrum stolicy 
słabo rozwiniętych obszarów Seulu (leżą-
cych w sąsiedztwie dworca Seoul Station) 
poprzez przeobrażenie ich w ośrodek tury-
styki miejskiej i konferencji.
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ROZKWITAJĄCE POŁUDNIE 
Choć wiele atrakcji Seulu znajduje się po 
północnej stronie rzeki Han, to dynamicz-
nie rozwijające się dzielnice na południu 
miasta również mają wiele do zaoferowa-
nia. Jednym z najciekawszych miejsc jest 
hurtowy targ rybny Noryangjin, mieszczą-
cy się w dzielnicy Dongjak, naprzeciw wy-
spy Yeouido (na której znajduje się m.in. 
Międzynarodowe Centrum Finansowe, 
centrum handlowe IFC oraz hotel Conrad 
Seoul). Pierwsza siedziba tego ogromne-
go targowiska, które otwarto w 1927 roku, 
mieściła się w północnej części miasta, 
ale w 1971 roku przeniesiono je na północ-
ny brzeg rzeki, gdzie działa po dziś dzień. 
Ruch zaczyna się tu bardzo wcześnie, zwy-
kle o 1:00 w nocy. Nie brakuje tu także in-
trygujących widoków, takich jak choćby 
aukcja żywych ryb przeprowadzana o 3:00 
nad ranem. 

Również na południu, w dzielnicy Gan-
gnam (tak, tej od „Gangnam Style”) mieści 
się raj dla fanów filmów science-fiction: mu-
zeum Figure Museum W. Na kilku piętrach 
tego wyjątkowego obiektu znajdują się ty-
siące figurek przedstawiających bohaterów 
komiksów wydawnictw Marvel i DC, setki 
przepastnych półek ze światowymi produk-
cjami filmowymi, a także japońskie i kore-
ańskie komiksy manga. Na parterze mu-
zeum mieści się sklep kolekcjonerski. 

Jednym z bardziej charakterystycz-
nych obiektów w Gangnam jest kompleks 
SMTown, w którym znajduje się centrum 
kongresowo-wystawiennicze. Delegaci mogą 
tu zwiedzać studia i plany zdjęciowe, wy-
korzystywane w produkcji teledysków po-
łudniowokoreańskich gwiazd muzyki pop. 
Powodzeniem cieszą się także zajęcia ta-
neczne i wokalne dla grup MICE oraz barw-
ne koncerty artystów K-pop, podczas których 
wykorzystywana jest technika hologramowa. 

Na wschód od SMTown znajduje się nowy 
drapacz chmur Lotte World Tower, który 
otworzył swoje podwoje w kwietniu tego 
roku. Ma on 556 metrów wysokości i 123 
piętra (jest szóstym najwyższym budyn-
kiem na świecie), a także przeszklony tunel 
napowietrzny i taras widokowy, z których 
rozciąga się malownicza panorama miasta. 

Osoby szukające w stolicy doświad-
czeń z najwyższej półki mogą zatrzymać 
się w luksusowym, 235-pokojowym hotelu 
Signiel, oferującym bogate zaplecze konfe-
rencyjne, które obejmuje trzy piętra budyn-
ku. Jednak największym atutem tego obiek-
tu są wyśmienite restauracje: europejska 
Stay by Yannick Alleno oraz nagrodzona 
gwiazdką przewodnika Michelin koreańska 
Bicena Korean.
koreaconvention.org

Na wschód od SMTown znajduje się nowy drapacz chmur Lotte World 
Tower, który otworzył swoje podwoje w kwietniu tego roku. 
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NARTY ZŁAMANE  
PRZEZ ŻAGLE

Jest w Europie kilka miejsc, w któ- 
rych połączenie wody z ogniem, w tym 
przypadku nart z żeglarstwem, jest 
możliwe. Nasz wybór padł na jedyny 

czynny cały rok najciekawszy tyrolski lodo-
wiec – Hintertux i przepiękne, oddalone od 
niego o zaledwie godzinę jazdy, wielkie i dłu-
gie jezioro Achensee.

NA NARTY…
Dolna stacja lodowca znajduje się na wy-
sokości 1500 m n.p.m. w Tuxertal, dolinie, 
która jest przedłużeniem tyrolskiego Ziller-
talu. W trakcie lata i jesienią spotkamy tutaj 
amatorów narciarstwa o każdej porze roku – 
ale też zawodowych alpejczyków, którzy tre-
nują cały rok. Poza radością z jazdy możemy 
więc spróbować złapać cenny autograf!

Letnio-jesienne szusowanie jest dosko-
nałym uzupełnieniem zimowych spor-
towych szaleństw. Gdy w dolinach tem-
peratura nierzadko przekracza 25 stopni 
Celsjusza, w górnych partiach Hintertuk-
su jest wtedy maksimum od 5 do 8 stop-
ni w ciągu dnia. Cała tajemnica jazdy na 
lodowcach poza sezonem polega na tym, 
że zalegający cały rok śnieg leży na lodo-
wej podstawie, która utrzymuje go przy 
życiu w ciągu dnia. W nocy temperatura 
spada poniżej zera, rano możemy zatem 
spodziewać się lekko zmrożonego sztruk-
su, a jedynie miejscami żywego lodu, co 
motywuje, by być na górze jak najwcze-
śniej. Na lodowiec najlepiej wjechać około 
8:30 i jeździć do południa. Wysokie słońce 
po paru godzinach mocno podtapia śnieg,  

który z typowego twardego firnu zmienia się 
po południu w – jak go określają żartobliwie 
niektóre austriackie portale – śnieg o konsy-
stencji galarety. Jednak niezależnie od pory 
dnia ratraki bez przerwy pomagają narcia-
rzom i ubijają trasy. Zdarzają się takie okre-
sy, w których w lecie może spaść nawet do 
30 centymetrów puchu dziennie. Po takich 
opadach można się przez kilka dni cieszyć 
warunkami przypominającymi te zimowe. 

Dolina Tuxertal to idealna baza na wypad. 
Nieopodal dolnej stacji gondoli (na piechotę) 
znajdziemy kilka przyzwoitych hoteli. Nam 
przypadł do gustu niedrogi, trzygwiazdko-
wy Hintertuxerhof.  Hotel i pokoje z tarasa-
mi z widokiem na lodowcową stację i czoło 
lodowca potrafią oczarować i – po nartach 
– zachwycić kuchnią à la buffet.  

 Letni poranek na nartach na 3250 metrach n.p.m. na lodowcu Hintertux. Popołudniowe 
kąpiele i olimpijska łódka klasy Soling na jeziorze Achensee. Tak. Jeśli ktoś chciałby

późną wiosną, latem i wczesną jesienią połączyć sporty zimowe z letnimi, 
to kierunek jest tylko jeden: austriacki Tyrol. 
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Ci, którzy zdecydowali się nie brać ze 
sobą sprzętu narciarskiego, wybiorą coś dla 
siebie w dobrze zaopatrzonej wypożyczalni 
Sport Nenner w dolnej stacji gondoli. 

W sezonie letnim, który trwa do paź-
dziernika, do dyspozycji mamy 20 kilome-
trów przygotowanych tras, które obsługuje 
11 wyciągów. Nieco inaczej niż w Polsce Au-
striacy podchodzą do ochrony środowiska. 
Nie dość, że tutejsza zwierzyna żyje w har-
monii z wielkim biznesem, to właściciele 
infrastruktury chronią tutejsze lodowce 
– poza sezonem zimowym mogą nas zadzi-
wić specjalne wielkie białe koce, pokrywają-
ce w ciągu lata najcieńsze fragmenty lodu. 
Owe koce to dość kosztowny system, który 
pozwala na odprowadzenie na zewnątrz sło-
necznego ciepła. 

Lodowcowe plateau to z kolei dwa długie 
orczyki Olperer, które wywożą narciarzy 
na najwyższe miejsce (3238 metrów). Tro-
chę krótszy Gefrorene jest wykorzystywa-
ny w większości przez kluby narciarskie, któ-
re trenują na przyległym stoku, i tu możemy 
spodziewać się kolejek. Jeżeli frajdę sprawia 
nam dłuższa jazda, powinniśmy wybrać tra-
sę do Tuxer Fernerhaus, gdzie znajduje się 
jedyna otwarta restauracja z tarasem. To ide-
alne miejsce na południowy lunch w promie-
niach ciepłego słońca i chwile wytchnienia 
przed kolejnymi atrakcjami aktywnego dnia.

ŻAGLE I…
Po lunchu i chwili odpoczynku w hotelu 
wsiadamy w samochód, zjeżdżamy do May-
erhofen i doliną Zillertal udajemy się nad 
jezioro Achensee. 65-kilometrowa droga 
zajmie nam godzinę, ale trasa jest niezwy-
kle malownicza. 

Achensee to prawdziwa perła – największe 
alpejskie jezioro w Tyrolu, nad którym leżą 
ciche turystyczne miejscowości Achenkirch, 

Maurach, Pertisau, Steinberg i Wiesing. 
Otoczone wysokimi na 2 tysiące metrów  
szczytami, długie i wąskie, mające w naj-
głębszym miejscu 133 metry głębokości, sły-
nie z lazurowej i krystalicznie czystej wody, 
która nagrzewa się do 20 stopni. Od wcze-
snego lata do jesieni obowiązkowym punk-
tem jest kąpiel, dla chętnych – nurkowanie, 
wędkarstwo, windsurfing czy kitesurfing.

My wybraliśmy żeglarstwo, które jest tu-
taj popularne. Nad Achensee znajdziemy 
kilka cichych marin oraz szkółek żeglar-
skich, gdzie możemy postarać się wynająć 
różne jachty. Lokalna ciekawostka to fakt, że 
ze względu na gwałtownie opadające brzegi 
jeziora wszystkie tutejsze łódki są jachtami 
kilowymi, a nie mieczowymi, co zapewnia 
lepszą stabilność na wodzie. 

Najpopularniejsze są regatowe łódki klasy 
Soling, przypominające nieco nasze Omegi, 
choć nieco wyższe i dłuższe. To łódka, która 

przez kilkadziesiąt lat, aż do roku 2000, była 
klasą olimpijską, stąd nie zdziwi nas widok 
odbywających się na Achensee licznych re-
gat w tej klasie.

Swojego solinga odbieramy z rodzinnej 
szkółki żeglarskiej Yachtschule Schwa-
iger w Achenkirch. 

Na solingach pływa się stabilnie i szybko. 
Ciekawą charakterystyką jeziora Achensee, 
ze względu na jego kształt, są wiejące tu 
wiatry. Będziemy więc płynąć albo wiatra-
mi pełnymi, wiejącymi z tyłu, a z powro-
tem halsować pod wiatr. Dwie, trzy godziny 
pływania na jeden dzień wystarczą, by jako 
tako zapoznać się z akwenem. W drodze 
powrotnej warto się zatrzymać na kąpiel 
na urokliwej plaży w Maurach. Z daleka 
przypomina piaszczystą szeroką plażę mor-
ską, w rzeczywistości składa się z drobnych 
białych kamyków. 

…I GÓRSKIE ROWERY
Koniec aktywnego dnia warto po-
święcić na wyprawę rowerami górski-
mi. W wypożyczalni Sport Nenner warto 
wziąć doskonałe rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym. W zależności od przełoże-
nia i trybu bardzo ułatwią nam wspinaczkę 
nawet pod strome podjazdy kamienistymi 
drogami w dolinie Tuxertal. Wzdłuż doli-
ny i potoków ciągnie się ponad 10 malowni-
czych tras rowerowych o różnej trudności, 
na których natkniemy się na poukrywane 
nieco figurki bajkowych bohaterów – kra-
snali, Królewny Śnieżki. 

Dzięki wspomaganiu bez problemu wje-
dziemy także w okolice tutejszych szczytów, 
choćby z Lanersbach do schroniska w Grie-
lalm przez Höllensteinhütte. Widoki w pro-
mieniach zachodzącego słońca – niezapo-
mniane. 

Filip Gawryś, Julia Zambrzycka

Przydatne adresy
● Hotel Hintertuxerhof
Hintertux 780 A-6294 Hintertux
tel.: +43 5287 8530 
e-mail: info@hintertuxerhof.at
hintertuxerhof.at
● Szkoła żeglarska, wypożyczalnia jachtów
Yachtschule Schwaiger
6215 Achenkirch
tel.: + 43 676 637 4550 
e-mail: yachtschule@schwaigernautik.com 
schwaigernautik.com 
● Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego  
i rowerów
Sport Nenner 6294 Hintertux 767
tel.: +43 528 786 262
e-mail: info@sportnenner.at
sportnenner.at

To idealny pomysł na kilkudniowy wypad, w którego trakcie połączymy narciarstwo,  
żeglarstwo oraz wycieczkę rowerami górskimi.
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GOLF W OKOLICACH 
MUSKATU

Nasza brytyjska korespondentka Minty Clinch odwiedziła najlepsze pola golfowe  
położone nieopodal stolicy Omanu.

1. ALMOUJ GOLF
Położenie: 33 kilometry na zachód od Stare-
go Miasta Muskat
Wrażenia: To spektakularne pole mistrzow-
skie, zaprojektowane przez samego Grega 
Normana, znajduje się w centrum eksklu-
zywnego kompleksu mieszkalno-rozryw-
kowego, zajmującego sześciokilometrowy 
odcinek wybrzeża między Zatoką Omań-
ską i górami Al-Hadżar. Jedynym minusem 
zdaje się być zapierający dech w piersiach 
krajobraz, który potrafi zdekoncentrować 
nawet najbardziej wytrawnego gracza.

Przedsmakiem tego, co czeka nas na 
polu, jest pierwszy dołek par 4, którego tor 
ciągnie się wzdłuż jeziora. Jednak zdecy-
dowanie najciekawszy jest drugi dołek (par 
3), gdzie po pierwszym uderzeniu piłka 
zmierza w kierunku morza, a dziki teren 
znajdujący się po prawej stronie stanowi 
przeszkodę nie do pokonania. Podobnie 
jak w przypadku wielu szkockich pól typu 
links wąska konstrukcja Almouj maksy-
malnie wykorzystuje krajobraz. Klub Almo-
uj Golf istnieje od 2011 roku, posiada 300 
członków i ma iście mistrzowskie aspiracje. 

Kontakt: The Wave, Madinat Sultan Al Qa-
boos, tel.: +968 2200 5990. almoujgolf.com
Cena: Lato (czerwiec – wrzesień): pole 
18-dołkowe 30 riali (ok. 290 złotych) w dni 
robocze (pn.-czw.); 35 riali (ok. 330 zło-
tych) w weekendy (pt.-sb.). Zima (paździer-
nik – maj): 50 riali (ok. 480 złotych) w dni 
robocze; 60 riali (ok. 580 złotych) w weeken-
dy. Cena obejmuje wynajem wózka i kijów 
marki Taylormade.
Czynne: 6:30-18:00
Maksymalny handicap: 28 dla mężczyzn, 36 
dla kobiet; certyfikat niewymagany.
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Obiekty: Pole mistrzowskie 18 dołków, 6680 
metrów, par 72; 9-dołkowe pole treningo-
we, par 27. Akademia golfa, 9-dołkowe pole 
dla początkujących (par 3), pole do ćwi-
czeń i putting green.
Po golfie: Warto wejść do budynku klubowe-
go, na który składa się salonik i przestronny 
taras, a także restauracja Academy, oferu-
jąca dania kuchni międzynarodowej, śród-
ziemnomorskiej i omańskiej. Śniadanie 
serwowane jest od 7:00; ostatnie zamówie-
nia przyjmowane są o 21:30.

2. GHALA GOLF CLUB
Położenie: 24 kilometry na zachód od Stare-
go Miasta
Wrażenia: Ghala Golf Club to idealny wybór 
dla graczy szukających pola z charakterem, 
pod warunkiem że uda nam się tam do-
trzeć. Co prawda ośrodek widać już z daleka, 
ale z powodu kiepskich oznaczeń na auto-
stradzie można łatwo przegapić zjazd, który 
do niego prowadzi. Co więcej ze względu na 
charakterną naturę tego pola warto przygoto-
wać się na utratę kilku tuzinów piłek i mało 
imponujący wynik końcowy. 

Ghala to pierwsze 18-dołkowe 
pole w Omanie. W czasie kiedy je otwierano 
(w 1971 roku), posiadało piaszczyste podło-
że. W tej formie zachowało się do 2011 roku, 
kiedy władze klubu zdecydowały się wymie-
nić nawierzchnię na trawiastą.

Część pola stanowi wąska, stroma dolina, 
która biegnie między górami i autostradą. 
Wygląda na to, że projektanci musieli dosto-
sować swoje plany do tak charakterystycz-
nego ukształtowania terenu. Tory wiodące 
do pierwszych pięciu dołków wiją się w dość 
konwencjonalny i przewidywalny sposób. 
Radykalna odmiana następuje na szóstym 
dołku, gdzie połacie piachu brutalnie zagar-
niają ogromną część toru.

Schemat ten powtarza się także na po-
zostałych dołkach. W wielu miejscach 
pierwsze uderzenie (tee shot) trzeba wyko-
nywać w ciemno, licząc na to, że szczęśliwy 
rykoszet utrzyma naszą piłkę w grze.
Kontakt: Muscat Expressway, Muscat Gover-
norate, tel.: +968 9219 4957. ghalagolf.com
Cena: Lato: pole 18-dołkowe: 26 riali (ok. 
250 złotych) w dni robocze; 30 riali (ok. 290 
złotych) w weekendy. Zima: 35 riali (ok. 
330 złotych) w dni robocze; 40 riali (ok. 380 
złotych) w weekendy. Wózek golfowy 5 riali 
(ok. 50 złotych); wynajem kijów (różne mar-
ki) 5 riali (ok. 50 złotych).
Czynne: 6:30-18:00
Maksymalny handicap: Zalecany 36
Obiekty: Pole 18-dołkowe, 5960 metrów, par 
72. Szkółka gry w golfa i oświetlony driving 
range (6:30-22:00), miejsce do ćwiczeń, put-
ting green.

Muscat Hills dzierży tytuł pierwszego trawiastego pola golfowego  
w Omanie. Dzięki ogromnej inwestycji ten pustynny teren 

przeobraził się w zieloną oazę.
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Po golfie: Salonik z tarasem, bar i wykwint-
na restauracja zarządzane są przez firmę 
Laval. W restauracji dominuje kuchnia śród-
ziemnomorska, a wieczorami miejsce tętni 
życiem. Budynek klubowy czynny jest co-
dziennie od południa do północy. W godzi-
nach 18:00-20:00 obowiązuje happy hour.

3. MUSCAT HILLS 
GOLF & COUNTRY CLUB
Położenie: 35 kilometrów na zachód od Stare-
go Miasta
Wrażenia: Otwarty w 2009 roku klub Muscat 
Hills dzierży zaszczytny tytuł pierwsze-
go trawiastego pola golfowego w Omanie. 
Dzięki ogromnej inwestycji, która wymaga-
ła nawodnienia bardzo dużych połaci ziemi, 
ten pustynny teren, charakteryzujący się 
licznymi dolinami, przeobraził się w zielo-
ną oazę, dla której tło stanowią majestatycz-
ne góry Al-Hadżar. Wiele tutejszych dołków 
zachęca do odważniejszej gry, a przestron-
ne tory wybaczają nawet największy błąd. 
Wyjątkiem są dołki par 3, gdzie znajdują się 
zdradliwe wąwozy,  których pokonanie wy-
maga mocnego i precyzyjnego uderzenia.

Muscat Hills idealnie wpisuje się w for-
mułę niewymagającego pola golfowego dla 
amatorów, z wyjątkiem nieco dziwacznego 
szóstego dołka, gdzie pierwsze uderzenie 
wykonuje się niemal w ciemno w kierunku 
wzgórza przeciętego sztucznymi ścianka-
mi. Względnie wymagający jest również 
dołek 18 (par 4) z jeziorem po lewej stro-
nie i zaroślami po prawej, a także stromym 
podejściem do putting greena.
Kontakt: Airport Heights, Muscat 111, tel.: 
+968 2451 4080. muscathills.ecommune.com
Cena: Lato: pole 18-dołkowe 40 riali (ok. 390 

złotych) w dni robocze; 50 riali (ok. 490 zło-
tych) w weekendy. Zima: 50 riali (ok. 490 
złotych) w dni robocze; 60 riali (ok. 580 
złotych) w weekendy. Wózek golfowy wli-
czony w cenę; wynajem kijów (Callaway) 15 
riali (ok. 140 złotych).
Czynne: Od 7:00 do zmierzchu
Maksymalny handicap: 36 dla mężczyzn, 45 
dla kobiet; certyfikat niewymagany.
Obiekty: Pole 18-dołkowe, 6380 metrów, par 
72; szkółka gry w golfa i driving range, miej-
sce do ćwiczeń, putting green.
Po golfie: Restauracja otwiera się o 7:00 
rano i zamyka z ostatnim klientem. Bar 

czynny 12:00-15:00 i od 18:00 do ostatniego 
klienta. Na terenie klubu powstaje obecnie 
hotel InterContinental.

 
4. RAS AL HAMRA GOLF CLUB
Położenie: 9 kilometrów na zachód od Sta-
rego Miasta
Wrażenia: Powstałe w 1969 roku 9-dołko-
we piaszczyste pole Ras Al Hamra było 
pierwszym obiektem golfowym w Omanie. 
Kiedy w XXI wieku w miejsce piasku po-
jawiła się trawa, projektanci w pomysłowy 
sposób wpletli stare rzutnie i podwójne gre-
eny w nowe pole o łącznej długości sześciu 
kilometrów.

Pole posiada także charakterystyczny 
pustynny charakter, ciągnąc się wzdłuż 
dolin i nadbrzeżnych wzgórz. Całość 
jest w pełni oświetlona.
Kontakt: Ras Al Hamra Street, Ras Al Ham-
ra, Muscat, tel.: +968 9704 2505/2230 4850. 
rasalhamragolfclub.com
Cena: Lato: pole 18-dołkowe 20 riali (ok. 190 
złotych) w dni robocze; 25 riali (ok. 240 zło-
tych) w weekendy. Zima: 30 riali (ok. 290 
złotych) w dni robocze; 40 riali (ok. 380 zło-
tych) w weekendy. Wózek golfowy wliczo-
ny w cenę; wynajem kijów (różne marki) 11 
riali (ok. 100 złotych)
Czynne: 7:30-15:30
Maksymalny handicap: 36 dla mężczyzn, 45 
dla kobiet; certyfikat niewymagany.
Obiekty: 18 dołków na polu 9-dołko-
wym z dwoma rzutniami na każdy dołek, 
6000 metrów, par 71. Szkółka gry w gol-
fa i driving range, miejsce do ćwiczeń, put-
ting green.
Po golfie: Restauracja czynna od 7:00 do 
ostatniego klienta.
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Miłośnicy należącej do Volkswagen Group marki Škoda 
doczekali się nowej odsłony najmniejszego auta, 

jakie w swoim portfolio ma czeska marka. 

NOWA  
ODSŁONA ŠKODY
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Nowy model Citigo robi dobre wra-
żenie i został wyposażony we 
wszystkie możliwe udogodnie-
nia, które oferuje w tym segmen-

cie konkurencja.
Prezentacja nowych modeli Škody Citigo 

odbyła się w Pradze. Dziennikarze mieli 
okazję sprawdzić auto zarówno w jeździe 
miejskiej w centrum pięknego miasta nad 
Wełtawą, jak i na odcinkach autostrady.

PO LIFTINGU
Co oferuje nowy model Citigo i co zmieniło 
się względem poprzedniej wersji?

Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd samo-
chodu – Škoda zdecydowanie odmłodziła 
się. Przód i maska mają nowy, nieco bardziej 
obły kształt, światła reflektorów zostały wy-
konane w technologii LED. W najlepszych 
wersjach Citigo ma także reflektory prze-
ciwmgłowe z funkcją doświetlania ostrych 
zakrętów, a także czujnik oświetlenia oraz 
deszczu. Funkcja automatycznego włącza-
nia świateł samoczynnie włącza i wyłącza 
światła mijania w zależności od pory dnia.

Samochód wyposażono w City Safe Dri-
ve – system, który pomaga zminimalizować 

ryzyko stłuczek w ruchu miejskim dzięki  
automatycznemu hamowaniu przed prze-
szkodą.

EKONOMICZNY SILNIK
Jak na typowo miejski samochód przystało,  
Škoda Citigo może być wyposażona w sto-
sunkowo niewielkie i ekonomiczne silniki, 
które – choć nie oferują znaczących osiągów 
– w zupełności wystarczą do w miarę dyna-
micznej jazdy miejskiej. Pierwszy z nich to 
jednostka Green-Tec o mocy 60 KM, drugi 
75 KM.

Mocniejszy silnik pozwala rozpędzić się 
do 100 km/h w 14 sekund, a jego prędkość 
maksymalna to 173 km/h. Nam udało się na 
krótkim odcinku autostrady rozpędzić auto 
bez żadnych problemów do 130 km/h. Spa-
lanie w rozsądnych granicach – w warun-
kach miejskich nie przekracza 6 litrów na 
100 km, poza miastem 4,5 litra. Oczywiście 
przy rozsądnej jeździe.

BEZPIECZNIE W PODRÓŻY
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nowa Ško-
da Citigo nie ustępuje standardom rynko-
wym. Będziemy mieli więc do dyspozycji  

komplet poduszek powietrznych, elektro-
niczną stabilizację toru jazdy ESC, system 
przeciwpoślizgowy ASR, trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz 
automatyczne włączanie świateł awaryjnych 
podczas gwałtownych hamowań.

BOGATE WNĘTRZE
W porównaniu z poprzednią wersją bardzo 
– na plus – zmieniło się wnętrze nowej Ško-
dy. Seryjnie oferowana jest nowa, wielofunk-
cyjna skórzana kierownica, która umożliwia 
m.in. łatwe sterowanie nagłośnieniem i te-
lefonem w samochodzie. W ramach deski 
rozdzielczej mamy do dyspozycji prędko-
ściomierz oraz obrotomierz i wskaźnik ilo-
ści paliwa. Dobrze i wydajnie działa Clima-
tronic.

Jak przystało na samochód z 2017 roku, 
bardzo łatwo zintegrować z nim – poprzez 
bluetooth – swój smartfon. Rozmowy te-
lefoniczne przez seryjny zestaw głośno-
mówiący brzmią czysto i wyraźnie. Do 
zintegrowanego radia, wyposażonego w do-
tykowy wyświetlacz, możemy podłączyć się 
także przez wejście AUX, USB lub wejście 
na kartę SD. Muzykę słychać przez sześć 

W porównaniu z poprzednią wersją bardzo zmieniło się wnętrze Škody. Seryjnie oferowana jest  
wielofunkcyjna skórzana kierownica, która umożliwia łatwe sterowanie nagłośnieniem i telefonem. 
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Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd samochodu – Škoda zdecydowanie odmłodziła się. Przód i maska  
mają nowy, nieco bardziej obły kształt, a światła reflektorów zostały wykonane w technologii LED. 

głośników. Odświeżona Škoda oferuje wie-
le rozwiązań znanych z konceptu Simply 
Clever, typowego dla marki. Pod fotelem 
pasażera znajdziemy m.in. parasol, pod 
fotelem kierowcy uchwyt na kamizelkę 
odblaskową. W małej Škodzie jest uchwyt 
na urządzenie multimedialne w  konsoli 
środkowej, uchwyt na kwit parkingowy i na 
osłonie przeciwsłonecznej, uchwyt na ku-
bek między fotelami, schowek na półtora-
litrową butelkę w kieszeniach przednich 
drzwi, podwójna podłoga w komorze ba-
gażnika czy siatki i haki do mocowania ba-
gażu w komorze bagażnika.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...
Nowa Škoda mierzy ok. 3,6 metra długości, 
1,65 metra szerokości i 1,5 metra wysokości. 
Dostępna jest w dwóch wersjach wyposaże-
nia: Ambition i Style. Oprócz tego oferowa-
ny jest także model specjalny Monte Car-
lo i model akcyjny Fun.

Koła są oferowane w rozmiarach 14, 
15 i 16 cali. Nowością w ofercie są 15-ca-
lowe koła ze stopu metali lekkich Conan  

(opcjonalnie w wersji wyposażenia Sty-
le) o skręconych ramionach, w kolorze 
srebrnym lub czarnym. Osiem ramion 
przypomina swoim kształtem widok 
turbiny. Nowością w wersji wyposaże-
nia Ambition i Style są także opcjonal-
nie dostępne czarne, polerowane na 
wysoki połysk 16-calowe koła ze stopu 
metali lekkich Scorpius. W zakresie 
kolorów nadwozia jaskrawy lakier jed-
nolity Kiwi-Green zastępuje lakier me-
talizowany Spring-Green.

Citigo ma bagażnik o pojemności 
251 litrów, a szerokość wnętrza z przo-
du na wysokości łokci w wersji pię-
ciodrzwiowej mierzy 1,37 metra. Po 
złożeniu oparć kanapy pojemność ko-
mory bagażnika wersji trzydrzwiowej 
wzrasta do 951 litrów, a wersji pięcio-
drzwiowej do 959 litrów.

Cena od 36 900 złotych za wersję 
trzydrzwiową Ambition oraz 38 400 
złotych za  wersję pięciodrzwiową Am-
bition

Filip Gawryś



64    |     W r z e s i e ń  2 0 1 7  

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

Walerian Ho opisuje najciekawsze miejsca w Kantonie.  
Nie można ich pominąć podczas nawet krótkiego 
biznesowego pobytu w tym mieście.

GODZINY W...  
KANTONIE

JIANG BY CHEF FEI
Wytrawni turyści dobrze wiedzą, że zwie-
dzanie miasta o pustym żołądku to nie 
najlepszy pomysł. Dlatego przed wyru-
szeniem w miasto warto wybrać się do 
jednej z wyśmienitych restauracji 
mieszczących się w hotelu Mandarin 
Oriental. Jiang by Chef Fei serwuje 
dania kuchni kantońskiej przyrzą-
dzane przez szefa kuchni Fei, któ-
ry w 2015 roku zdobył tytuł najlepszego 
szefa kuchni w Chinach. Wystrój restaura-
cji jest nowoczesny, utrzymany w tonacjach 
szarości, brązu i beżu, a drewniane podłogi, 
wzorzyste dywany i orientalne dzieła sztu-
ki nadają lokalowi przytulny i elegancki 
wygląd. W nowym menu znajdziemy m.in. 
takie przysmaki, jak raki z Wysp Paracel-
skich z sosem czosnkowym (188 juanów/
ok. 100 złotych) i alaskański krab w czar-
nym pieprzu.

4

Info: 389 Tianhe Road, Tianhe District,  
Guangzhou 510620. 
mandarinoriental.com/guangzhou

CANTON TOWER
Ta sześćsetmetrowa konstrukcja jest trze-
cią najwyższą wieżą na świecie. Na wy-
sokości 488 metrów znajduje się otwarty 
taras widokowy, z którego rozciąga się 

widok na miasto i Rzekę Perłową. Jednak 
wielu turystów wybiera przejazd kolejką 
szynową Bubble Tram, która znajduje się 

na samym szczycie wieży i pozwala na-
cieszyć oczy pełną, 360-stopniową 

panoramą Kantonu. 
Nadmiar kalorii pochłoniętych 

podczas lunchu możemy łatwo 
spalić na Sky Walk – najdłuższych 

na świecie schodach spiralnych, 
które prowadzą z 32. do 64. piętra Can-

ton Tower. Warto zajrzeć także do znajdu-
jącego się na 109. i 110. piętrze centrum na-
uki Science and Technology Marvel Tour 
Hall, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ta 
strzelista konstrukcja opiera się huraga-
nom i trzęsieniom ziemi. Dla amatorów 
mocnych wrażeń przygotowano Sky Drop 
– atrakcję rodem z wesołego miasteczka, 
na której można doświadczyć swobodnego 
spadania z wysokości.
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Info: Ceny biletów zaczynają się od 15 ju-
anów/ ok. 80 złotych; czynne codziennie 
9:30-22:30. cantontower.com/en

MUZEUM SZTUKI 
W GUANGDONG
Opuszczając wieżę i jej atrakcje, kierujemy 
się aleją Guangzhou na drugi brzeg Rze-
ki Perłowej, by po kilku minutach znaleźć 
się na wysepce Er Sha Island, gdzie mieści 
się Muzeum Sztuki (Guangdong Museum 
of Art). W 12 salach wystawowych tego ol-
brzymiego budynku prezentowane są liczne 
prace autorstwa artystów z kraju i zagranicy. 
Znajdziemy tu m.in. ciekawe dzieła malar-
stwa olejnego, wspaniałą kolekcję rzeźb i ce-
ramiki, a także bogatą ekspozycję chińskiej 
kaligrafii. Należy pamiętać o zabraniu pasz-
portu, gdyż przy wejściu do muzeum zwie-
dzający przechodzą przez kontrolę bezpie-
czeństwa.

Info: Wstęp wolny; czynne codziennie z wy-
jątkiem poniedziałków 9:00-17:00; 38 Yinyu 
Road, Er Sha Island, Yuexiu District, Gu-
angzhou. gdmoa.org

MUZEUM PAMIĘCI 
GENERALISSIMUSA SUN JAT-SENA
Po wizycie w Muzeum Sztuki wyruszamy 
taksówką na krótką przejażdżkę na połu-
dniowy brzeg rzeki w celu zgłębienia boga-
tego życiorysu Sun Jat-sena, zwanego „Oj-
cem Narodu”. Budynek Muzeum Pamięci 
Generalissimusa Sun Jat-sena (The Memo-
rial Museum of Generalissimo Sun Yat-sen) 
został wzniesiony w 1917 roku i początko-
wo służył słynnemu „Ojcowi Narodu” za 
dom i biuro. Był także ważnym obiektem 
wojskowym z powodu strategicznego poło-
żenia w pobliżu rzeki. W 1999 roku obiekt 
przeszedł gruntowną renowację, a w 2006 
roku został otwarty dla zwiedzających, tym 
razem jako Muzeum Pamięci Sun Jat-sena. 
Całość składa się z dwóch budynków – pół-
nocnego i południowego – urządzonych 
dokładnie tak jak za czasów słynnego ge-
neralissimusa. Można tu również obejrzeć 
wystawy opowiadające o życiu Sun Yat-se-
na i historii Kantonu.

Info: Wstęp wolny; czynne codzien-
nie z wyjątkiem poniedziałków 9:00-17:30;  

18 Dongsha Street, Fanzhi Road, Haizhu 
District, Guangzhou. dyshf.com

BAR 5
Ostatnim celem naszej krótkiej, ale emo-
cjonującej wycieczki po Kantonie jest ulica 
Yanjiang Middle Road i mieszczący się przy 
niej hotel LN Hotel 5, który od roku jest 
członkiem prestiżowej organizacji Small 
Luxury Hotels Collection. Warto tu zajrzeć 
przede wszystkim z uwagi na mieszczący 
się na jego dachu Bar 5, gdzie najlepsi bar-
mani zgłębiają tajniki miksologii, serwując 
gościom wymyślne drinki i klasyczne mie-
szanki alkoholi. Polecam flagowy koktajl 
Baijiu na bazie wina ryżowego, który jest 
prawdziwym doznaniem dla kubków sma-
kowych. Można sączyć go leniwie, relaksu-
jąc się na wygodnej kanapie i ciesząc wzrok 
zapierającą dech w piersiach panoramą mia-
sta. To idealne zwieńczenie dnia pełnego 
wrażeń.

Info: Czynne codziennie 17:30-01:30; 277 
Yanjiang Road, Yuexiu District, Guang-
zhou. lingnanhotelfive.comFO
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W Muzeum Sztuki na wysepce Er Sha Island znajdziemy m.in. ciekawe dzieła malarstwa olejnego,  
wspaniałą kolekcję rzeźb i ceramiki, a także bogatą ekspozycję chińskiej kaligrafii. 
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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

Różnice w cenach biletów Priority Boarding
Staram się latać liniami, w których zbieram punkty na kartę 
Miles and More, przede wszystkim Lufthansą. Zależy mi na 
miejscu z przodu, co umożliwia szybkie wyjście z samolotu.  
W firmie są cięcia kosztów, w tym roku nie latamy w Klasie  
Biznes, nie zawsze więc mogę wejść pierwszy do samolotu.  
Ile kosztuje miejsce z przodu? Czasem latam tanimi liniami. 
Czy mam pierwszeństwo z kartą Miles and More?

Mariusz

Panie Mariuszu
Lufthansa proponuje dwie usługi związane z wejściem do sa-
molotu: Priority Boarding oraz Quick Boarding. Quick Boar-
ding to usługa wprowadzona na lotniskach niemieckich i pole-
ga na udostępnieniu pasażerom automatycznych bramek, gdzie 
można zeskanować kod z karty pokładowej. Przejście przez 
bramkę odbywa się bez obsługi personelu lotniskowego.

Usługa Priority Boarding to pierwszeństwo wejścia na po-
kład dla wybranych podróżnych. Taka możliwość zawsze była 
dostępna dla pasażerów Klasy Biznes. Wiele firm wprowadziło 
ograniczenia dotyczące podróży w Klasie Biznes na krótkich 
rejsach europejskich. Istnieje możliwość wejścia do samolotu 
poza kolejnością także dla pasażerów z biletami w Klasie Eko-
nomicznej. Na przykład pasażerowie, którzy kupili bilet na rejsy 
Lufthansy według taryfy Economy Flex, mają taki przywilej.

Niezależnie od typu kupionego biletu z możliwości Prio-
rity Boarding mogą skorzystać pasażerowie z wysokim statu-
sem w programie lojalnościowym Miles and More: HON Circle, 
Senator, oraz posiadacze złotych kart (status Gold). Członkowie 
programu ze statusem Silver nie mają tej możliwości. 

Opłata za wybór miejsca jest uzależniona od typu biletu/ ta-
ryfy. Bezpłatnie możemy zarezerwować konkretne miejsce przy 
taryfach typu Economy Classic i Economy Flex. Taryfy typu 
Economy Light nie zawierają dodatkowych usług. W przypad-
ku rejsów transkontynentalnych opłata za standardowe miejsce 
wynosi 25 euro (50-100 euro za miejsce z dodatkową przestrze-
nią). Przy rejsach europejskich odpowiednio 10 euro (lub 25-40 
euro za dodatkową przestrzeń, w zależności od długości trasy).

Moi szefowie planują w listopadzie podróż z Europy do Azji. 
Dyrektor finansowy będzie leciał z Warszawy do Tokio bezpo-
średnio. Drugi szef ma lecieć z Londynu do Paryża, z Paryża do 
Seulu i potem z Tokio do Paryża. Sprawdziłam ceny w biurze 
podróży, bilet będzie kosztował ponad 6 tysięcy euro. Kiedy po-
prosiłam o powrót do Londynu, wyszło ponad tysiąc euro taniej? 
Skąd takie różnice?

Weronika

Pani Weroniko
O ile pierwsza podróż z Warszawy do Tokio jest dość łatwa do 
zaaranżowania, o tyle druga robi się bardziej skomplikowana. 
Generalna zasada jest bardzo prosta. Najtańsze są bilety na 
przelot w dwie strony tą samą linią lotniczą lub liniami zrze-
szonymi w tym samym sojuszu. Na długich trasach bilety na 
rejsy z przesiadką bywają do 30 procent tańsze niż na rejsy 
bezpośrednie. Bezpośredni rejs z Polski do Tokio trwa około 10 
godzin. Polskie Linie Lotnicze LOT oferują ciekawe taryfy, rów-
nież w Klasie Biznes, zwłaszcza jeśli bilet kupujemy z dużym 
wyprzedzeniem. Promocyjne stawki zaczynają się od około 10 
tysięcy złotych za bilet w dwie strony. Bilet kupowany w ostat-
niej chwili, z możliwością zmian i zwrotów, to koszt ponad 30 
tysięcy złotych.

Inaczej przedstawia się kwestia rejsów łączonych, szczególnie 
gdy rezerwujemy powrót do innego kraju niż ten, w którym roz-
poczynamy podróż. Promocyjne stawki na trasie Londyn-Tokio-
-Londyn w Klasie Biznes to koszt około 8 tysięcy złotych (linie 
Air China przez Pekin), 10 tysięcy złotych (KLM przez Amster-
dam), 12 tysięcy złotych (Lufthansa przez Frankfurt). Podróż 
należy zarezerwować co najmniej kilka tygodni wcześniej, 
wymagany jest również minimalny pobyt w porcie docelowym  
(3 dni lub weekend). Taryfy elastyczne są o wiele droższe, ceny 
biletów z pełną możliwością zmian i zwrotów zaczynają się od 
24 tysięcy złotych.

W przypadku trasy Londyn-Paryż-Seul-Tokio-Paryż nie jest 
możliwe zastosowanie żadnej promocyjnej taryfy, ponieważ 
kraje rozpoczęcia i zakończenia podróży są różne (Wielka Bry-
tania i Francja). Dodatkowo pasażer będzie korzystał z linii lot-
niczych należących do innych aliansów. Dlatego można zastoso-
wać wyłącznie pełną stawkę (opartą na dwóch biletach w jedną 
stronę), stąd taka wysoka kwota. Jeśli pasażer zakończy po-
dróż w Londynie (i wykorzysta wszystkie odcinki biletu), cena 
może zostać znacznie obniżona.
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