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B yłam w stolicy Francji w maju 

tego roku. Chodziłam po 

ulubionych dzielnicach, które znam od 

lat, wstępowałam do tych samych co 

zawsze muzeów i restauracji. Teraz, 

pod wpływem lektury naszego tematu  

z okładki, mam ochotę wybrać się do 

Paryża na nowo, żeby zobaczyć 

rozwijającą się La Défense.

Władze Paryża postanowiły bowiem 

przekształcić La Défense w miejsce,  

w którym można nie tylko pracować,  

lecz także mieszkać i prowadzić życie 

towarzyskie. Na koncepcję tę składa się 

wiele ambitnych inwestycji, które 

zaplanowano z rozmachem  

i nieskrywaną chęcią pobicia kilku 

rekordów konstrukcyjnych. Znajdziemy 

tu m.in. aleję sztuki z 60 nowoczesnymi 

rzeźbami, wolnostojący komin 

pomalowany w kolorach tęczy,  

a także zaciszny ogród miejski usytuowany nieopodal fontanny Yaacov Agam. 

Deweloperzy chcą pójść o krok dalej i zamierzają stworzyć w La Défense wiele 

obiektów wielofunkcyjnych, które przyciągną w to miejsce zarówno turystów,  

jak i mieszkańców Paryża. Najlepszym przykładem tej strategii jest zaprojektowany 

przez studio Foster and Partners kompleks Hermitage Plaza, który ma powstać nad 

brzegiem Sekwany. Składać się on będzie z dwóch wież o wysokości 320 metrów, które 

po oddaniu do użytku zyskają tytuł najwyższego budynku w UE. Mam nadzieję, że 

lektura artykułu „Ambicje à la Paris” będzie również dla Państwa inspiracją do 

podróży.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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LEGENDARNE KOSMETYKI

Sephora
Kat Von D

Linie lotnicze KLM mają nowy 
pomysł na serwis pokładowy – 
„Anytime for You”. Od tego lata 
doświadczają go pasażerowie 
Klasy Biznes na wybranych lotach 
międzykontynentalnych. Nowa 
koncepcja oznacza nie tylko 
znacznie bogatszy wybór posił-
ków, które wybiera się  
z menu podobnie jak w restau-
racji. Dania są serwowane na 
życzenie pasażera właśnie wtedy, 
kiedy on sobie tego życzy. Poza 
klasycznym kateringiem, na który 
składa się trzydaniowy obiad lub 
kolacja, goście Klasy Biznes mają 
do wyboru osiem dodatkowych 
dań z karty – na ciepło i na zim-
no, w wersji słodkiej i wytrawnej 
aż po kompozycje dla miłośników 
zdrowej diety. Dania zamawia się 
z karty w dowolnym momencie 

Linie lotnicze
KLM

NOWY SERWIS  
POKŁADOWY
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Książka Magdaleny Witkiewicz jest 
inspirowana podróżą autorki do 
Wietnamu. „Ósmy cud świata” to 
opowieść o singielce poszukującej 
najważniejszych wartości w życiu. 
W tle Azja z malowniczą zatoką Ha 
Long i tętniącym życiem Hanoi.

Bohaterka powieści Anna odnosi 
sukcesy, żyje bez zobowiązań, ale 
nie czuje się spełniona. Wszystko 
zmienia się, gdy pod wpływem 
towarzyszących jej emocji postana-
wia wyjechać do Wietnamu.  
To, co tam ją spotka, już na zawsze 
pozostawi ślad. Czy jej decyzje 
mogą zaważyć na losach innych 
ludzi? Czy szczęście, którym się 
cieszy, rozsypie się nagle jak domek 
z kart? Anna przeżywa wietnamską 
przygodę i odkrywa swój własny 
ósmy cud świata.

Magdalena Witkiewicz,  
z zawodu analityk marketingowy,  
specjalista ds. modeli ekonome-
trycznych, z pasji jest pisarką.  
Nazywana specjalistką ds. szczęśli-
wych zakończeń, opowiada o po-
ważnych sprawach w lekkim stylu. 

Książka

Podróż 

ÓSMY CUD 
ŚWIATA

lotu. Pomysł serwisu na życzenie 
powstał w trosce o indywidualne 
potrzeby każdego z pasażerów. 
Koncept „Anytime for You” ma 
za zadanie spełnić różnorodne ży-
czenia, jednocześnie zapewniając 
profesjonalny serwis, o który dba 
specjalnie przeszkolony personel 
pokładowy. Obecnie podniebnej 
uczty możemy doświadczyć, lecąc 
KLM do Johannesburga i Bangko-
ku, a niebawem również na innych 
trasach. klm.com

Legendarne kosmetyki Kat Von D są już dostępne w Polsce. Podkłady, 
cienie do powiek, pomadki w 39 odcieniach, eyelinery w pisaku, palety do 
konturowania twarzy, pudry i korektory – można nabyć w perfumeriach 
Sephora. Ich autorką jest urodzona w Meksyku Katherine von Drachenberg 
(znana jako Kat Von D) – jedna z najbardziej cenionych i poszukiwanych 
artystek tatuażu na świecie. Kat Von D wystąpiła w dwóch hitach telewizji 
„Miami Ink” oraz „L.A Ink”, emitowanych w międzynarodowych stacjach 
telewizyjnych. W 2008 roku premierę miała autorska marka kosmetyków 
Kat Von D, stworzona we współpracy z Kendo. Kultowa, uwielbiana marka 
znana jest z trwałych kosmetyków w odważnych kolorach, które łączą szyk 
dawnego Hollywood z rock’n’rollowym, 
artystycznym duchem. Produkty 
Kat Von D zostały uhonorowane 
wieloma nagrodami w konkursach 
kosmetycznych w kategorii koloru i cery, 
a jej pomadki z kolekcji Studded Kiss 
Lipstick są obecnie numerem jeden linii 
pomadek dostępnych w perfumeriach 
Sephora.

Prowadząc aktywny styl życia, Kat 
nawiązała bliskie przyjaźnie z wieloma 
aktorami i muzykami. Są wśród nich 
m.in.: Ewan McGregor, Jared Leto, 
David LaChapelle, Bam Margera, 
Steve-O, Nick Frost and Beyoncé. Poza 
pisaniem książek jest również pianistką, 
piosenkarką, projektantką mody.
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Linie lotnicze

Finnair

POLECIMY DO NANKINU

Dokąd wybrać się w ciepły jesienny 
weekend? Klub Mila Kamień to ośrodek 
wypoczynkowy na Mazurach, prze-
znaczony dla miłośników aktywnego 
wypoczynku na łonie natury oraz pasjo-
natów sportów wodnych. Miejsce eko, 
z duszą i możliwościami uprawiania 
wielu dyscyplin sportowych.

Na gości czeka 55 kompleksowo  
wyposażonych drewnianych domków 
oraz 30 pokoi. Na terenie ośrodka  
znajdują się dwie restauracje. Do dys-
pozycji gości jest zadaszony taras  
z panoramicznym widokiem na jezioro, 
dwie sale konferencyjne, ekomarina, 
baza Akademii Mateusza Kusznierewi-
cza, centrum sportów i rekreacji  
z wypożyczalnią sprzętu, basen, a tak-
że plaża. Dla klientów indywidualnych 
pakiety pobytowe i weekendowe. 
kamien@klubmila.pl; klubmila.pl

KLUB MILA KAMIEŃ

Jesień
Mazury

13 maja 2018 Finnair otworzy nową trasę pomiędzy Helsinkami a Nankin. 
Położone na brzegu Jangcy miasto jest jedną z czterech starożytnych sto-
lic Chin i tętniącym życiem centrum kulturalnym i gospodarczym.

Nowe połączenia z Helsinek będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu 
w sezonie letnim i dwa razy zimą. Otwarcie trasy sprawi, że Finnair moc-
niej zaistnieje w Azji Północno-Wschodniej. Linia obsłuży 38 połączeń 
tygodniowo do Chin, wykonując codzienny lot do Pekinu i Szanghaju, 
cztery loty tygodniowo do Chongqing i Guangzhou (Kantonu), trzy coty-
godniowe rejsy do Nankinu i Xi’an oraz 10 cotygodniowych połączeń do 
Hongkongu. Inauguracyjny lot odbędzie się 13 maja 2018 roku, a nowa 
trasa będzie obsługiwana airbusami 330. finnair.com

Airbus
Komercyjne satelity
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KOSMICZNA INFOSTRADA
Airbus zmieni rynek obserwacji Ziemi poprzez swoją konstelację Pléia-
des Neo – pierwsze komercyjne satelity optyczne używające kosmicznej 
infostrady. Produkcja czterech nowych satelitów bardzo wysokiej roz-
dzielczości, które razem utworzą konstelację Pléiades Neo, postępuje 
zgodnie z harmonogramem przewidującym wyniesienie na orbitę w roku 
2020. Dołączą one do istniejącej konstelacji satelitów optycznych i rada-
rowych zbudowanych przez Airbusa i zaoferują lepsze osiągi oraz najkrót-
szy czas reakcji na rynku dzięki bezpośredniemu dostępowi do systemu 
komunikacji znanego jako kosmiczna infostrada – SpaceDataHighway.

Pierwsza partia satelitów o bardzo wysokiej manewrowości podwoi 
dzienną liczbę przelotów nad dowolnym obszarem Ziemi i pięciokrotnie 
zwiększy wskaźnik przeprogramowywania w porównaniu z poprzednimi 
konstelacjami.
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AMBICJE 
 À LA PARIS

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan 
odwiedziła paryską dzielnicę finansową  

La Défense, która dzięki nowym inwestycjom 
wkrótce stanie się atrakcyjnym miejscem 

zarówno do pracy, jak i zamieszkania.  
Zmiany te są początkiem nowego wizerunku 

stolicy Francji.



Wznoszący się na wysokość  
11 metrów pomnik La Grande 
Arche to jedna z wizytówek 
dzielnicy La Défense. Z da-

chu tego monolitycznego sześcianu z otwar-
tymi bokami rozciąga się widok obejmujący 
obszar od alei Charles’a de Gaulle’a po Łuk 
Triumfalny, znajdujący się na drugim brze-
gu Sekwany.

Budowa tego skupiska betonowych wie-
żowców ruszyła w 1958 roku na obsza-
rze o powierzchni 5 km kw., obejmującym 
nieużytki rolne i zniszczone przedmieścia. 
Jako pierwszy powstał tu rozłożysty budy-
nek Centrum Nowych Technologii i Prze-
mysłu (obecnie są to centrum kongreso-
we i hotel Hilton), a w latach 60. dołączyły 
do niego pierwsze w tym miejscu biurowce: 
Esso Tower i Nobel Tower.

Obecnie La Défense jest największą de-
dykowaną dzielnicą w Europie, a jej trzon 
stanowi wznosząca się nad ulicami 30-hek-
tarowa platforma zwana Płytą, która jest 
całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. 
Od dziesięcioleci w tutejszej panoramie 
dominowały biurowce, tętniące życiem od 
9:00 do 17:00. Pod wieczór, kiedy pracowni-
cy wracali do swoich domów na przedmie-
ściach, budynki te pustoszały, a dzielnica 
zamierała.

Jednak władze Paryża zrozumiały, że 
taka koncepcja urbanistyczna jest przesta-
rzała, i postanowiły przekształcić La Défen-
se w miejsce, w którym można nie tylko 
pracować, lecz także mieszkać i prowadzić 

życie towarzyskie. Na koncepcję tę składa 
się wiele ambitnych inwestycji, które zapla-
nowano z rozmachem i nieskrywaną chęcią 
pobicia kilku rekordów konstrukcyjnych. Na 
przykład jeden z planowanych budynków 
może za kilka lat odebrać londyńskiemu 
wieżowcowi Shard tytuł najwyższego bu-
dynku w Europie.

Stolica Francji zamierza także zapropo-
nować zajęcie 20 tysiącom pracowników 
brytyjskich instytucji finansowych, którzy 
ze względu na Brexit stracą pracę na Wy-
spach. Tym samym rywalizacja między 
Londynem i Paryżem robi się coraz bardziej 
zażarta.

LONDYN W OPAŁACH
„Pożegnaj mgły. Powitaj żaby”. Slogan takiej 
treści promuje najnowszą kampanię rekla-
mową organizacji rządowej Defacto, z której 
inicjatywy latem tego roku przed centrum 
handlowym Quatre Temps w La Défense 
wyrosło tymczasowe miasteczko z leżaka-
mi, sztuczną trawą, food-truckami i mini-
boiskiem do piłki nożnej. W scenografii 
użyto elementy, które nieodłącznie kojarzą 
się z Wielką Brytanią i Londynem, takie jak 
oznaczenia stacji londyńskiego metra, bry-
tyjskie flagi i murale przedstawiające wieżę 
Big Bena. Brakowało tylko słynnych angiel-
skich kanapek z ogórkiem i ciemnego piwa.

– Chcemy pokazać ludziom, że ży-
cie w Paryżu nie różni się od tego w Lon-
dynie. Naszą kampanię uruchomiliśmy tuż 
po tym, jak okazało się, że Wielka Brytania 

dąży do twardego Brexitu (pełnego wyj-
ścia z UE). Chcemy w ten sposób przycią-
gnąć do Paryża ludzi, których z pewnością 
dotknie ten bolesny proces. Stolica Francji 
posiada wiele niewykorzystanej powierzch-
ni biurowej i oferuje styl życia, jakiego trud-
no doświadczyć w innych miastach Europy 
– przekonuje Thomas Ledoux, dyrektor ds. 
komunikacji w Defacto.

Na początku bieżącego roku bank Gold-
man Sachs ogłosił, że ze względu na Brexit 
6 tysięcy pracowników jego brytyjskich od-
działów zostanie oddelegowanych do biur 
we Frankfurcie i w Paryżu. Bank HSBC 
zamierza przenieść do Francji tysiąc miejsc 
pracy, natomiast agencja Reuters reloku-
je na kontynent aż 9 tysięcy pracowników. 
Nowo wybrany prezydent kraju Emmanuel 
Macron, który w kampanii obiecał ożywić 
francuską gospodarkę, obecnie zachęca 
wielkie instytucje finansowe do przeniesie-
nia swoich siedzib do Paryża.

Rzecznik prasowy francuskiej amba-
sady w Londynie potwierdza, że kraj ten 
walczy o lepszą pozycję w Unii osieroconej 
przez Wielką Brytanię. 

– Paryż jest jednym z głównych ośrodków 
finansowych w Europie, oddanym takim 
wartościom, jak: wspólna waluta, stabilność 
biznesowa i perspektywy długoterminowe – 
przekonuje. 

Dodatkowym atutem są również fran-
cuskie organy nadzoru finansowego, które 
zapewniają przejrzystość funkcjonowania 
firm i dbają o stabilność finansową kraju.

B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  Te m a t  z  o k ł a d k i
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Władze Paryża postanowiły przekształcić La Défense w miejsce, w którym można nie tylko pracować,  
lecz także mieszkać i prowadzić życie towarzyskie.

FO
T.:

 A
RC

HI
W

UM



Pa ź d z i e r n i k  2 0 1 7     |     13

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

– Zwiększenie atrakcyjności biznesowej 
Francji jest bezpośrednio powiązane z re-
formami gospodarczymi kraju. Nowy rząd 
chce poprawić konkurencyjność francu-
skiej gospodarki i ulepszyć tutejszy system 
pracy, a przy okazji wykorzystać szanse dla 
biznesu, jakie niesie ze sobą Brexit – dodaje.

CIEKAWE PROJEKTY
Choć Paryż kojarzy się przede wszyst-
kim z malowniczymi bulwarami Haus-
smanna, lokalami z ogródkami na chodniku 
oraz eleganckimi pracowniami krawiec-
kimi, to La Défense z gigantycznymi, wy-
razistymi budowlami i niekończącymi się 
promenadami zdaje się być zaprzeczeniem 
tego, co stanowi urodę stolicy Francji. Wła-
dze miasta nie ustają w wysiłkach, by nadać 
temu miejscu więcej kolorytu. Znajdziemy 
tu m.in. aleję sztuki z ponad 60 rzeźbami 
sztuki nowoczesnej, wolnostojący komin 
pomalowany w kolorach tęczy, a także za-
ciszny ogród miejski, usytuowany nieopo-
dal fontanny Yaacov Agam. Jednak dewelo-
perzy chcą pójść o krok dalej i zamierzają 
stworzyć w La Défense wiele obiektów wie-
lofunkcyjnych, które przyciągną w to miej-
sce zarówno turystów, jak i paryżan.

Najlepszym przykładem tej strategii jest 
zaprojektowany przez studio Foster and 
Partners kompleks Hermitage Plaza, który 
ma powstać nad brzegiem Sekwany. Składać 

się on będzie z dwóch wież o wysokości 320 
metrów, które po oddaniu do użytku zyskają 
tytuł najwyższego budynku w UE. Prace bu-
dowlane ruszą w przyszłym roku, a całość 
zostanie oddana do użytku na początku 
2023 roku. W Hermitage Plaza znajdzie się 
35 tysięcy mkw. powierzchni biurowej, 488 
luksusowych mieszkań, hotel pięciogwiazd-
kowy z 230 pokojami, spa, kryty basen, sala 
koncertowa, galeria sztuki, a także kilkana-
ście sklepów luksusowych marek i restaura-
cji.

Emin Iskenderov, prezes i dyrektor gene-
ralny rosyjskiego dewelopera Hermitage, 
twierdzi, że Hermitage Plaza to początek 
nowej ery dla La Défense. 

– Budowle tego typu powstają na całym 
świecie – od nowojorskiej Wall Street po na-
brzeże Canary Wharf w Londynie. Jednak 
do tej pory Paryż opierał się takiemu mode-
lowi – mówi Iskenderov. 

Ta inwestycja, której wartość szacuje się 
na 2,4 miliarda euro, to zaledwie początek 
wielkich zmian, jakich wkrótce doświad-
czy La Défense i cały Paryż. W kolejce do 
realizacji czeka już kilkanaście nowych 
projektów, takich jak nowoczesny akade-
mik Residence Campusea autorstwa Jeana 
Nouvela (otwarty we wrześniu tego roku) 
oraz 220-metrowy wieżowiec Hekla To-
wer o fasetowanej elewacji, którego otwar-
cie zaplanowano na koniec 2021 roku.  

15 – liczba obecnych firm z listy Fortune Global 
500 (29 w całym Paryżu)
1. pozycja Paryża w Europie pod względem 
liczby firm z rankingu Fortune Global 500
3,5 mln mkw. powierzchni biurowej ogółem
276 tys. mkw. wolnej powierzchni biurowej
200 tys. mkw. nowej powierzchni biurowo-
-użytkowej do 2019 roku
550 euro – roczny koszt wynajmu 1 mkw. po-
wierzchni biurowej
1154 euro – roczny koszt wynajmu 1 mkw. po-
wierzchni biurowej w najlepszej lokalizacji  
w Londynie
2600 pokoi hotelowych
160 tys. pracowników
43 tys. pracowników z firm zagranicznych
31 proc. – odsetek miejsc pracy w bankowości  
i ubezpieczeniach
27 proc. – odsetek miejsc pracy w branży ener-
getycznej
10 proc. – odsetek małych i średnich przedsię-
biorstw
320 m – wysokość wieżowców planowanego 
kompleksu Hermitage Plaza
310 m – wysokość londyńskiego wieżowca 
Shard

W LICZBACH

La Défense
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W przyszłym roku swoje podwoje otwo-
rzy kompleks Belvédère, który zaoferuje 
ponad 18 tysięcy mkw. powierzchni biuro-
wej i handlowej. W 2019 w dzielnicy poja-
wi się 140-metrowy wieżowiec Trinity oraz 
165-metrowy Saint Gobain. W 2020 dołączy 
do nich drapacz chmur Alto Tower, a dwa 
lata później kompleks Sisters, składający 
się z dwóch wieżowców połączonych prze-
szklonym łącznikiem. Mieścić się w nich 
będą powierzchnie biurowe oraz hotel.

Jednym z pierwszych widocznych re-
zultatów działań, mających na celu zazie-
lenienie betonowego La Défense, będzie 
otwarcie w przyszłym roku półkolistego 
parku Oxygen, który mieścić się będzie na 
krańcu Płyty. Na powierzchni ponad 1500 
mkw. znajdą się m.in. tarasy przedzielone 
żywopłotami, tzw. żywe ściany oraz stylowe 
kafejki z torfowymi dachami. 

W 2019 roku zostanie oddany do użytku 
plac Table Square wraz z siedmioma nowy-
mi barami i restauracjami. 

KREATYWNOŚĆ MIEJSKA
Na północny zachód od La Grande Arche 
znajduje się długi pomost, który kończy 
swój bieg tuż przed nowym hotelem Citi-
zen M La Défense. Ten 175-pokojowy obiekt, 
otwarty w czerwcu bieżącego roku, znacząco 

różni się od pobliskich hoteli biznesowych, 
należących do sieci Mercure, Renaissan-
ce i Pullman. W Citizen M wszystkie poko-
je mają taki sam wystrój, na gości czekają 
iPady z darmowym porno, a ceny pozostają 
na tym samym poziomie nawet w szczycie 
sezonu.

W przestrzeniach ogólnodostępnych 
obiektu znajdują się dzieła sztuki współcze-
snej, pomieszczenie do pracy, sklep koncep-
cyjny, całodobowa jadalnia z bufetem i stylo-
wo urządzone sale konferencyjne. 

– Proponujemy gościom tzw. niedrogi 
luksus. Co prawda nasze meble projektuje 
ekskluzywna marka Vitra, a w hotelowych 
lokalach serwowana jest pierwszorzędna 
wódka Ketel One, ale nie przekłada się to na 
wysokie ceny – mówi Alex Perper, dyrektor 
marki Citizen M na Francję. 

Z odkrytego tarasu hotelu można zobaczyć 
nową halę widowiskowo-sportową U Arena, 
której otwarcie w październiku tego roku 
uświetni koncert The Rolling Stones. Hala 
mieści do 40 tysięcy widzów i oprócz kon-
certów odbywać się w niej będą także me-
cze rugby, mistrzostwa w motocrossie oraz 
zjazdy.

W 2022 roku tuż obok hali powstanie 
kompleks La Tour de Jardins de l’Arche. 
Budowla ta, przypominająca szklaną wieżę 

Jenga obsadzoną zielenią, posiadać będzie 
700 pokoi hotelowych, spa, basen, restau-
rację na dachu oraz przestrzeń biurową na 
wynajem.

– W ostatnich latach La Défense zmieni-
ła się nie do poznania. Obecnie miejsce to 
tętni życiem i czuć w nim powiew świeżo-
ści – mówi Corinne de Conti, prezes firmy 
eventowej City One 111.

Ostatnim etapem rewitalizacji dzielnicy 
będzie rozbudowa sieci paryskiego metra. 
Proces ten potrwa 15 lat i pochłonie 26 mi-
liardów euro. Przewiduje się, że do 2026 
roku sieć kolejowa Grand Paris Express 
(której częścią jest metro) powiększy się o 72 
nowe stacje, dwukrotnie zwiększając swoją 
przepustowość i obsługując do 2 milionów 
pasażerów dziennie.

W 2027 roku władze chcą stworzyć bez-
pośrednie połączenie kolejowe z La Défense 
do Terminalu 2 lotniska im. de Gaulle’a. 

– Projekt rozbudowy sieci Grand Paris 
Express radykalnie odmieni stolicę Francji. 
Szacujemy, że do 2030 roku przyczyni się 
on do wzrostu naszego PKB od 100 do 200 
miliardów euro, a także do powstania do-
datkowych 115 tysięcy miejsc pracy – mówi 
rzecznik ambasady. 

Jedno jest pewne, przy takim rywalu jak 
Paryż Londyn nie może spocząć na laurach. 

La Défense z gigantycznymi budowlami i promenadami zdaje się być zaprzeczeniem tego, co stanowi 
urodę stolicy Francji. Władze miasta nie ustają w wysiłkach, by nadać temu miejscu więcej kolorytu. 
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Hotel LAS VEGAS
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Jeśli do Las Vegas, to tylko do 
ścisłego centrum, a jeśli tam, 
to tylko do The Venetian. 
Ten luksusowy, stylizowany 

na Wenecję pięciogwiazdkowy 
hotel gigant, pozwoli poczuć 
miasto kasyn i blichtru w całej 
okazałości. 

POŁOŻENIE
Jeśli posmakować Las Vegas, 
to tylko w The Venetian Las 
Vegas. Ten wykraczający poza 
definicję hotelu ośrodek, łą-
czący wiele funkcji, jest usytu-
owany w doskonałym miejscu, 
tuż obok bulwaru Las Vegas 
Strip, i należy do Las Vegas 
Sands Corporation. Na piecho-
tę dojdziemy stąd do najcie-
kawszych atrakcji miasta, jak 
choćby The Auto Collections, 

centrum handlowego Fashion 
Show czy Miracle Mile Shops. 

Ten luksusowy hotel – oczy-
wiście jak przystało na Las 
Vegas – wielkie kasyno ma 40 
kondygnacji, wznoszących się 
na wysokość 145 metrów. Ofe-
ruje ponad 4 tysiące rozległych 
suit,  a wraz z siostrzanymi, le-
żącymi nieopodal Sands Expo 
Convention Center i The Palaz-
zo Hotel and Casino Resort licz-
ba to wzrasta do imponujących 
ponad 8 tysięcy!

The Venetian jest jak praw-
dziwa Wenecja – w jego cen-
tralnym punkcie znajdują się 
replika dzwonnicy Świętego 
Marka o naturalnych wymia-
rach oraz Grand Canal, który 
przemierzają oryginalne wenec-
kie gondole. 

POKOJE
The Venetian oferuje dwa zbli-
żone do siebie rozmiarem typy 
suit – 60-metrową Luxury Su-
ite z łóżkiem królewskim oraz 
nieco większą, 65-metrową Bel-
la Suite z dwoma łóżkami typu 
queen. Oba typy pokoi mają 
duże, 12-metrowe pokoje kąpie-
lowe z wanną oraz prysznicem 
oraz oddzielną toaletą. Część 
suity – living room – znajduje 
się niżej niż część sypialna, wy-
posażona w wygodną szeroką 
sofę, stół na trzy osoby oraz peł-
nowymiarowe biurko do pracy. 
Oświetleniem oraz zasłonami 
operujemy przy pomocy pilota. 

W suitach znajdują się po 
dwa telewizory (w części sypial-
nej oraz w living roomie), każdy 
po 46 cali. Kolejny, 19-calowy, 

KONTAKT
Hotel The Venetian Las Vegas
3355 Las Vegas Blvd. South 
Las Vegas, NV 89109
USA
www.venetian.com
e-mail: reservations@sands.com

CENA
od 280 dolarów za nocleg 
dla dwóch osób
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znajduje się pokoju kąpielowym. 
Zatrzymując się w The Venetian, 
goście hotelowi mają do dyspozy-
cji bezpłatny parking. 

ATRAKCJE
Od tych w The Venetian może 
rozboleć głowa. Jak na Wenecję 
(choć tę w Las Vegas) przystało, 
nie można obyć się bez wypra-
wy oryginalną wenecką gondo-
lą przez tutejszy Grand Canal, 
wśród baśniowych kafejek, re-
stauracji i sklepów. Chętni mogą 
też spróbować zaciągnąć się do 
Gondola University – tutaj mo-
żemy odbyć intensywny kurs 
pływania gondolami, a na jego 
zakończenie dostaniemy specjal-
ny certyfikat. 

W całym kompleksie The Ve-
netian/The Palazzo mamy do 
dyspozycji 10 basenów, z czego 4 
znajdują się w samym Venetian. 
Wśród nich The Aquatic Club, 
Pool Cabanas. Chętni na zabiegi 
zameldują się z kolei w Canyon 
Ranch SPA. TAO Beach, oprócz 
oferty basenowej, znalazł się kil-
ka lat temu na drugim miejscu 
listy najpopularniejszych klubów 
nocnych w USA. Jego wystrój 
inspirowany jest Azją, w środku 
znajduje się wysoki posąg Buddy, 
dwie sale do tańca oraz duży ta-
ras z widokiem na główny deptak 
Las Vegas. 

Nie zapominajmy też o strefie 
kasyn, bez których choćby zo-
baczenia wypad do Vegas byłby 
niepełny – na terenie kompleksu 
pod ten rodzaj rozrywki przezna-
czono aż 11 tysięcymkw. 

Nie można również zapomnieć 
o niezwykłych show, odbywają-
cych się w The Venitian. A wśród 
nich o wyjątkowym musicalu  
„BAZ – Star Crossed Love”, ka-
baretowym przedstawieniu, łą-
czącym w sobie kilka słynnych 
sztuk i musicali, jak choćby 
„Romeo i Julia”, „Moulin Ro-
uge” i „The Great Gatsby”. 

RESTAURACJE, CZYLI 
KUCHNIE Z CAŁEGO ŚWIATA
W całym kurorcie znajduje się po-
nad 20 restauracji, trafiających do 
wszelkich gustów świata. W CUT, 
czyli typowym amerykańskim 
steakhouse’ie, zjemy sezonowaną 

Jeśli ktoś zamierza się wybrać do Las Vegas, The Venetian
 jest zdecydowanie jednym z najlepszych miejsc na pobyt. Decydują o tym 

zarówno położenie, jak i niebanalna oferta samego kurortu. 
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wołowinę najlepszych lotów, po-
dawaną z oryginalnymi sosami. 
Bouchon to z kolei klasyczne 
francuskie bistro, w Canalet-
to, usytuowanym na placu św. 
Marka zjemy specjały włoskiej 
kuchni przy akompaniamen-
cie muzyki na żywo. Z kolei 
nowa i doceniana przez klien-
tów restauracja Yardbird So-
uthern Table & Bar to mekka 
dla miłośników amerykańskiej 
kuchni – warto tutaj wpaść na 
smażonego kurczaka a także 
wybrać z menu deviled eggs, 
czyli wędzonego pstrąga w ko-
prze i szczypiorku.

KONFERENCYJNY 
DREAM TEAM
Trudno wyobrazić sobie lep-
sze i atrakcyjniejsze miejsce 

na konferencje i spotkania 
biznesowe – całe otoczenie 
wraz z ofertą atrakcji czyni to 
miejsce doskonałym. A jego 
podstawą jest zaplecze kon-
ferencyjne. Składa się na nie 
FedEx Office Business Centre, 
zlokalizowane na drugim pię-
trze Centrum Kongresowe-
go, tuż nieopodal sali balowej 
Bellini. Oferta Centrum jest 
niezwykle bogata – od produk-
cji i druku wszelkich gadże-
tów i plakatów potrzebnych na 
konferencję – po wypożyczenie 
komputerów. 

Warto wspomnieć, że hotel 
The Venetian wygrał w bardzo  
prestiżowym plebiscycie pi-
sma „Meetings & Conventions  
Magazine’s Gold Key”. Nie dzi-
wi to, ponieważ ma do zaofero-

wania ponad 130 tysięcy mkw. 
powierzchni konferencyjnej, 
którą można zaaranżować w do-
wolnych konfiguracjach dla kil-
kusetosobowych, a nawet wielo-
tysięcznych  grup.

OCENA
Jeśli ktoś planuje się wybrać do 
Las Vegas, The Venetian jest 
jedną z najlepszych możliwych 
opcji. Decyduje o tym przede 
wszystkim położenie w oko-
licy wielu atrakcji najbardziej 
znanego na świecie miasta ka-
syn, a także niebanalna oferta 
samego kurortu. Dodatkowo 
hotel może jednocześnie po-
mieścić największą na świecie 
liczbę konferencji i spotkań 
pod jednym dachem. 
 Rafał Sobiech

Hotel LAS VEGAS

W całym kurorcie 
znajduje się 

ponad 20 restauracji, 
trafiających 

do absolutnie 
wszelkich możliwych 

gustów świata. 



Pa ź d z i e r n i k  2 0 1 7     |     19

Jak na Wenecję (choć tę w Las Vegas) przystało, nie można obyć się bez wyprawy oryginalną wenecką 
gondolą przez tutejszy Grand Canal. Nie można też zapomnieć o niezwykłych show, odbywających się  

w The Venitian. A wśród nich o wyjątkowym musicalu „BAZ – Star Crossed Love”.
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Hotel CAPE TOWN
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Ten uhonorowany wie-
loma prestiżowymi 
nagrodami pięcio-
gwiazdkowy luksu-

sowy hotel typu boutique po-
łożony jest w Cape Town, przy 
atlantyckiej plaży u podnóża 
pasma górskiego, zwanego 12 
Apostołów. To obowiązkowy 
przystanek na jednej z pięk-
niejszych na świecie samo-
chodowych tras widokowych, 
która prowadzi wzdłuż oce-
anu do Przylądka Dobrej Na-
dziei. Piękna biała fasada bu-
dynku, z którego roztacza się 
spektakularny widok na Hout 
Bay i Camps Bay, stanowi dla 
żeglarzy doskonały punkt 
orientacyjny.

Teren, na którym znajduje się 
Twelve Apostles, należy do Parku 
Narodowego Góry Stołowej i jest 
objęty patronatem UNESCO. 
Dzięki temu stanowi doskonałą 
bazę wypadową do odkrywania 
uroków parku – prosto z hotelu 
można wyjść na trekking lub 
wybrać się na piknik na łonie 
natury z widokiem na ocean. 
Na miejscu otrzymamy map-
kę wszystkich okolicznych tras 
spacerowych: od łatwych 10-mi-
nutowych po trudniejsze 45-mi-
nutowe. 

WNĘTRZA
Obiekt oferuje 55 przestron-
nych pokoi i 15 suit z widokiem 
na ocean lub góry. Każde z nich 

urządzone jest w błękitno-biało-
-beżowej tonacji kolorystycznej, 
nawiązującej do koloru nieba, 
wody, plaż i pobliskich gór. Wy-
strój wnętrz stanowi eklektycz-
ne połączenie współczesnego 
stylu afrykańskiego z klasyczną 
europejską elegancją. Zadba-
no o staranny dobór najlepszych 
materiałów – drewna, skóry i ka-
mienia. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w nowoczesne udo-
godnienia, w tym odtwarzacz 
DVD i panoramiczny telewizor 
oraz stację dokującą do iPada. 
Jest też specjalne menu, którym 
możemy się posłużyć, wybiera-
jąc rodzaj poduszek. W nocy usy-
pia nas szum oceanu i zapach lo-
kalnych ziół fynbos.

KONTAKT
Twelve Apostles Hotel & Spa
Victoria Road, Camps Bay
Cape Town, RPA
tel.: +27 214 379 000
www.12apostleshotel.com
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ATRAKCJE
Hotel posiada dwa baseny, je-
den skalny z widokiem na 
góry, a drugi typu infinity z pod-
grzewaną wodą i z widokiem na 
ocean. Przy basenach można 
zjeść posiłek w barze ze spe-
cjalnie skomponowanym menu. 
Goście witani są na miejscu 
bezpłatnym drinkiem. 

Hotel zapewnia bezpłatny 
transfer do dzielnicy Camps 
Bay i do centrum Cape Town 
na Victoria & Albert Water-
front, gdzie dotrzemy w 15 mi-
nut. Z hotelu jest też niedaleko 
do stacji kolejki linowej, która 
wjeżdża na Górę Stołową, a tak-
że do Ogrodu Botanicznego 
Kirstenbosch i słynnej, najstar-
szej w RPA winnicy Groot 
Constantia. Z pobliskiej przy-
stani na Hout Bay wyruszają 
codziennie wycieczki na wyspę 
fok i obserwację wielorybów 
oraz delfinów. Przy odrobinie 
szczęścia można je nawet za-
uważyć z hotelowego balkonu 
czy tarasu restauracji. Okolica 
to świetne miejsce do upra-
wiania sportów wodnych i wy-
czynowych, takich jak surfing, 
nurkowanie, kajaki, paddlebo-
arding, skydiving, paragliding, 
ziplining, wspinaczka i wiele 
innych. Można jeździć konno 
brzegiem morza czy wybrać 
się na zwiedzanie pobliskich  
winnic.

Do słynnej piaszczystej plaży 
Camps Bay wyróżnionej niebie-
ską flagą jest stąd zaledwie 10 
minut spacerem. Druga plaża 
Clifton, nazywana afrykańskim 
Saint-Tropez, jest oddalona o kil-
ka minut samochodem w stro-
nę Przylądka Dobrej Nadziei. 
Tuż obok hotelu w wietrzne 
dni można podziwiać absolut-
nie niezwykłe zjawisko – wiatr 
wiejący od strony lądu spycha 
fale z powrotem od oceanu.

Hotel umożliwia wyprawy na 
dalsze wycieczki czy safari nie-
mal prosto z pokoju – ma wła-
sne lądowisko dla helikopterów. 
Dzieci do 12. roku życia moż-
na w tym czasie zostawić pod 
bezpłatną opieką – Kids Club 
codziennie oferuje bogaty pro-
gram zajęć dla maluchów.

RESTAURACJE
Obowiązkowym punktem pro-
gramu jest kolacja w restauracji 
Azure, którą określa się jako 
jedną z najlepszych w całym 
RPA. Szef kuchni serwuje dania 
kuchni francuskiej inspirowane 
lokalną afrykańską nutą, a dese-
ry przygotowywane są tu z dzi-
kich owoców rosnących na te-
renie hotelowych ogrodów. Do 
dań podawane są wspaniałe 
wina, m.in. z należącej do ho-
telu słynnej winnicy Bouchard 
Finlayson. Wcześniej jednak 
polecam wizytę w barze Azure 

Deck, z którego można obser-
wować zachód słońca.

SPA
Warto skorzystać z usług ho-
telowego Sanctuary Spa, które 
posiada skalne groty z wodą 
termalną oraz baseny ze słoną 
wodą, w których można zaży-
wać relaksu, unosząc się na 
powierzchni. Terapeutki spa 
pracują na kosmetykach fir-
my B Africa, bazujących na 
naturalnych olejkach i wycią-
gach z lokalnych afrykańskich 
roślin. Polecam zabiegi na bazie 
soli mineralnych z czystych wód 
Atlantyku i tradycyjne masaże.

PODSUMOWANIE 
Twelve Apostles to hotel ab-
solutnie wyjątkowy, przede 
wszystkim ze względu na po-
łożenie u stóp jednego z naj-
piękniejszych pasm górskich na 
świecie, a jednocześnie – prak-
tycznie nad samym oceanem. 
Architektonicznie hotel jest 
wprost idealnie wkomponowa-
ny w krajobraz, a widoki roz-
taczające się z tarasu zapierają 
dech w piersiach. Dzięki położe-
niu Twelve Apostles goście po-
dziwiać mogą zarówno wscho-
dy, jak i zachody słońca. Hotel 
znalazł się na szóstym miejscu 
wszystkich hoteli w RPA w ran-
kingu Trip Advisor 2016.

Anna Drozdowska

Twelve Apostles to hotel 
absolutnie wyjątkowy, 

przede wszystkim 
ze względu na 

położenie  
u stóp jednego  

z najpiękniejszych 
pasm górskich na 

świecie, a jednocześnie 
– praktycznie nad 
samym oceanem. 
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Hotel STELLENBOSCH, RPA
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Lanzerac Hotel & Spa jest 
jednym z najwspanial-
szych hoteli słynnego 
winiarskiego regionu 

Stellenbosch w Republice Po-
łudniowej Afryki. Ten luksuso-
wy, pięciogwiazdkowy obiekt 
jest częścią ponad 325-letniej 
winnicy Lanzerac Wine Estate, 
zajmującej 155 hektarów doliny 
Jonkershoek. Z centrum Cape 
Town dotrzemy tu w niespełna 
godzinę, a do samego miastecz-
ka Stellenbosch, pełnego gale-
rii, muzeów, sklepików i restau-
racji, jest stąd tylko pięć minut 
samochodem. 

WNĘTRZA
Hotel oferuje noclegi w 48 
wspaniale urządzonych suitach, 
wyposażonych we wszelkie 
możliwe udogodnienia, takie 
jak m.in. multimedialny system 

rozrywki czy ekspresy do kawy 
Nespresso. Nie ma dwóch iden-
tycznych pokoi, gdyż umiesz-
czono w nich unikatowe antyki 
i eksponaty sztuki użytkowej  
z prywatnej kolekcji właścicieli. 
Każdy z pokoi posiada również 
prywatne taras i patio.

HISTORIA
Lanzerac ma bardzo bogatą 
historię – winnica istnieje od 
ponad 300 lat i to właśnie tutaj 
powstał pierwszy na świecie 
butelkowany pinotage, obecnie 
wino stanowiące wizytówkę 
RPA. Architektura obiektu za-
chowała tradycyjny charakter 
kolonialnego stylu Cape Dutch 
z charakterystycznymi, bogato 
zdobionymi szczytami dachowy-
mi i śnieżnobiałymi ścianami 
zewnętrznymi. Od lat 20. ubie-
głego wieku do późnych lat 60. 

hotel był ulubionym miejscem 
spotkań śmietanki towarzyskiej 
całego Cape Town. 

RESTAURACJE
Na lunch lub kolację warto wy-
brać się do Governors Hall, 
głównej restauracji hotelu, 
która specjalizuje się w fine di-
ning. Szczególnie polecam stek 
ze springboka w towarzystwie 
mocnego pinotage z dobrego 
rocznika. Bardziej swobodną at-
mosferę al fresco oferuje Terra-
ce Restaurant, a dla wszystkich, 
którzy mają ochotę na lekkie 
przekąski w ciągu dnia, propo-
nujemy Lanzerac Deli serwują-
ce świeże, wyrabiane na miejscu 
pieczywo, eleganckie kanapki, 
deski serów, owoce i popularne 
tu menu z koszy piknikowych. 

We foyer hotelu znajduje 
się Taphuis Bar – z bogatym  

KONTAKT
Lanzerac Hotel & Spa
1 Lanzerac Road
Stellenbosch 7600, RPA
tel.: +27 (0) 218 871 132
www.lanzerac.co.za
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wyborem win i mocniejszych 
alkoholi, a naprzeciwko Gover-
nors Hall znajdziemy Esquire 
Lounge – Whiskey & Cigar Bar. 
Prawdziwym sercem Lanzerac 
jest piwnica z winami i sala de-
gustacji, w której możemy spró-
bować wielu rodzajów wytwa-
rzanych na miejscu win z ośmiu 
szczepów winogron, które ro-
sną w Lanzerac Wine Estate. 
Polecam wykupienie specjalnej 
degustacji wine & chocolate 
pairing, łączącej wino ze spe-
cjalnie dobranymi gatunkami 
czekolady, które w mistrzowski 
sposób wydobywają z trunku 
bogactwo smaku i aromatu.

ATRAKCJE
W ciągu dnia po spacerach na 
terenie winnicy i przylegających 
do niej ogrodów można zrelak-
sować się w nowoczesnym Lan-
zerac Spa, które posiada siedem 
pokoi zabiegowych, dużą prze-
strzeń do relaksu, łaźnie paro-
we, łaźnie mgielne, suche sauny 
oraz jacuzzi. Ochłody przed upa-
łami można szukać w jednym  
z dwóch basenów na świeżym 
powietrzu, a w zimowe lub 
wietrzne dni warto skorzystać  
z basenu krytego z podgrzewaną 
wodą. Ten ostatni może pochwa-
lić się przeszklonymi ścianami 
oraz sufitem, dzięki czemu mo-
żemy cieszyć się zapierającym 
dech w piersi widokiem na win-
nicę i pobliskie góry w tle. Spa 
pracuje na najwyższej jakości 
kosmetykach Elemis oraz The-
raVine, bazujących na wyciągach  
z winogron. Lanzerac oferuje 
również centrum fitness.

OCENA
Lanzerac Hotel & Spa daje wyjąt-
kową możliwość relaksu w kla-
sycznej południowoafrykańskiej 
winnicy we wspaniale odrestau-
rowanych budynkach wkompo-
nowanych w górski krajobraz 
Stellenbosch. Winnica położona 
jest tuż obok miasta, co daje też 
możliwość swobodnego korzy-
stania z wszystkich jego atrakcji. 
Bogata oferta kulinarna hotelu 
i wybór słynnych win zadowolą 
najbardziej wymagających gości.

Anna Drozdowska

W ciągu dnia po spacerach na terenie winnicy i przylegających do niej 
ogrodów można zrelaksować się w nowoczesnym Lanzerac Spa.
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Hotel WROCŁAW
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Wrocław to mia-
sto stu mo-
stów i krasnali, 
które odnaleźć 

można w różnych zakątkach. 
Jeden z nich to krasnal Novo-
cław, strażnik hotelu Novotel 
Wrocław Centrum – idealnego 
miejsca, zarówno dla gości biz-
nesowych, jak i turystów.

Obiekt wyróżnia się doskona-
łą lokalizacją. Jest usytuowany  
w samym centrum stolicy Dolne-
go Śląska, w sąsiedztwie Starego 
Miasta i najważniejszych atrakcji 
turystycznych. Kilka kroków od 
hotelu znajduje się dworzec PKP 
i PKS, a także Teatr Polski i Naro-
dowe Forum Muzyki. 

Novotel Wrocław Centrum 
to hotel nietuzinkowy, także 
ze względu na fakt, że dzieli 
wspólny budynek wraz z in-
nym obiektem Grupy Hotelowej  

Orbis. Ekonomiczny ibis Wro-
cław Centrum znajduje się na 
pierwszych czterech piętrach, 
natomiast pozostałe kondygna-
cje zajmuje czterogwiazdkowy 
Novotel. Oba hotele mają osob-
ne wejścia, lobby i recepcje. 

WNĘTRZA
Novotel Wrocław Centrum to 
obiekt zmodernizowany w po-
łowie 2016 roku, tym samym 
może pochwalić się wyjątkowy-
mi, nowoczesnymi wnętrzami. 
Lobby pomysłowo podzielone 
jest za pomocą materiałów i tek-
stur na strefy: wypoczynkową, 
dziecięcą, rozrywkową i gastro-
nomiczną. Pomimo wykorzysta-
nia stonowanych kolorów miej-
sce zachęca do przebywania  
w nim niezależnie od tego, czy 
chcemy pracować, grać, czy też 
po prostu się zrelaksować.

Na kolejnych piętrach hotelu 
na gości czekają 192 pokoje typu 
Novotel N’Room. Są przestronne 
i komfortowe, a ich wyposażenie 
obejmuje m.in. bezpłatne Wi-Fi, 
48-calowy telewizor, media hub, 
zestaw do parzenia kawy i herba-
ty oraz klimatyzację. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują 
łóżka Live N Dream by Novotel, 
zaprojektowane według najnow-
szego konceptu marki, oraz pięk-
ny widok na miasto.

RESTAURACJA I BAR
We wrocławskim hotelu od 
samego rana można rozkoszo-
wać się bogatym wyborem dań 
z oferty śniadaniowej na ciepło 
i na zimno. Kto jednak szuka 
miejsca na wieczorne spotka-
nie towarzyskie czy biznesowe, 
warto by wybrał się do tutejszej 
restauracji – NOVO2 (NOVO 

KONTAKT
Novotel Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 7 
53-332 Wrocław 
tel.: (+48) 71/722 4900 
www.novotel.com/pl
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Square) lounge bar. To połą-
czenie baru i restauracji, które 
swoją nieformalną atmosferą 
zaskarbi sobie przychylność za-
równo biznesmenów, jak i grup 
przyjaciół. Można tu spróbować 
dań kuchni międzynarodowej, 
także wegańskich i bezglute-
nowych. Dla najmłodszych 
przygotowana została oferta 
dziecięca. Co ważne, część dań 
dostępna jest przez całą dobę 
w usłudze room service.

ATRAKCJE DLA KAŻDEGO
Novotel Wrocław Centrum to 
obiekt, w którym każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Osoby chcące 
zorganizować spotkanie mogą 
liczyć na opiekę dedykowanego 
opiekuna, który profesjonalnie 
doradzi i pomoże wybrać ideal-
ną salę. W hotelu jest iż ach 12, 
również z możliwością łączenia 
w większe przestrzenie. 

Dla rodzin z dziećmi najważ-
niejsza z pewnością będzie in-
formacja o ofercie Family & No-
votel, która umożliwia bezpłatne 
zakwaterowanie ze śniadaniem 
dla dwojga dzieci poniżej 16. 
roku życia, jeśli tylko dzielą po-
kój z rodzicami. Ponadto w lobby 
maluchy znajdą wiele ciekawych 
gier i  zabawek, a rodziny, które 
chcą cieszyć się Wrocławiem 
jeszcze dłużej, mają szansę wy-
meldować się w niedzielę dopie-
ro o godzinie 17. 

Zarówno dla gości bizneso-
wych, jak i turystów, którzy  
w hotelu chcą zachować formę, 
przygotowano salę fitness oraz 
saunę. Co warte podkreślenia, 
są one otwarte do późnych go-
dzin nocnych.

OCENA
Hotel wart jest polecenia każ-
demu, kto chce zatrzymać się 

w sercu Wrocławia, niezależnie 
od celu jego wizyty. Potwierdze-
niem tych słów są bardzo dobre 
oceny, jakie wystawiają hotelowi 
jego goście. Ich odzwierciedlenie 
można znaleźć w rankingach 
jakościowych, w których Novo-
tel Wrocław Centrum zajmuje 
pierwsze miejsce. 

Najważniejszymi wyróżnika-
mi są unikatowy design, dosko-
nała lokalizacja, bardzo wygodne 
łóżka w przestronnych pokojach 
i oferta restauracyjna NOVO2. 
Nie można też zapomnieć o ob-
słudze, która w każdej chwili 
służy pomocą. Dokonując re-
zerwacji, warto poprosić o po-
kój z oknami wychodzącymi na 
miasto – doskonały wypoczynek 
z zapierającym dech w piersiach 
widokiem to dokładnie to, co od-
daje ducha hotelu Novotel Wro-
cław Centrum.

Rafał Sobiech

Obiekt wyróżnia się 
doskonałą lokalizacją. 

Jest usytuowany  
w samym centrum 

stolicy Dolnego Śląska, 
w sąsiedztwie  
Starego Miasta  

i najważniejszych 
atrakcji turystycznych. 
Dokonując rezerwacji, 

warto poprosić
o pokój z oknami 

wychodzącymi 
na miasto.
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Klinika ŁASK
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Columna Medica to 
nowoczesna klini-
ka położona w Ła-
sku, w otoczeniu nie-

mal stuletniego sosnowego lasu. 
Specjalizuje się w rehabilitacji 
kręgosłupa, nieinwazyjnym 
leczeniu schorzeń układu ru-
chu oraz terapii manualnej. To 
piękny, bardzo komfortowy i no-
woczesny hotel z dodatkowym 
atutem, jakim jest centrum reha-
bilitacyjne.

DIAGNOSTYKA
Columna Medica stawia na pra-
cę z pacjentem w systemie 1:1. 
Pracujący tu specjaliści dużą 
wagę przywiązują zarówno do 
wstępnej konsultacji medycznej, 
jak i do badań. Podczas diagno-
styki urządzeniem Diers For-
metric 4D mogą przeprowadzić 
analizę układu kostno-stawo-
wego bez użycia promieniowa-
nia rentgenowskiego. Klinika 
specjalizuje się również w dia-
gnostyce wybranych schorzeń 

ortopedycznych, neurologicz-
nych i reumatologicznych. Po-
maga w szybkim przywróceniu 
sprawności, redukcji bólu towa-
rzyszącego schorzeniom i ura-
zom, a przede wszystkim unik-
nięciu operacji w wybranych 
przypadkach. Z myślą o potrze-
bach swoich pacjentów Columna 
Medica stworzyła autorskie pro-
gramy rehabilitacyjne, ortope-
dyczne i neurologiczne. Lecze-
nie w ramach przygotowanego 
pakietu ma na celu przywróce-
nie oraz usprawnienie funkcji 
motorycznych przy możliwie jak 
najkrótszym czasie rekonwale-
scencji. Wszystko to w natural-
nym otoczeniu, które sprzyja 
regeneracji.

MIEJSCE
Obok najwyższej jakości usług 
medycznych oraz nowoczesne-
go sprzętu Columna Medica 
zapewnia wyjątkowy kom-
fort pobytu, kameralność oraz 
wsparcie w zakresie odnowy 

biologicznej i zdrowego odży-
wiania w luksusowych warun-
kach. Tutaj najważniejszy jest 
pacjent i jego potrzeby.

Wypoczęty umysł wspomaga 
procesy decyzyjne i zwiększa 
motywację do pracy. 

W Columna Medica czas 
płynie wolniej. To miejsce wy-
jątkowe, stworzone z potrzeby 
zapewnienia najlepszej opieki,  
wynikającej z holistycznego po-
dejścia do zdrowia.

OCENA
Oferta kliniki tworzona jest 
na podstawie indywidualnych 
potrzeb każdego pacjenta. Spe-
cjaliści opracowują najbardziej 
efektywną terapię medyczną, in-
dywidualny plan żywienia i pro-
gram ćwiczeń. To również do-
skonałe miejsce na weekend, 
podczas którego można zrelak-
sować się na basenie, w sali ćwi-
czeń, podczas zajęć jogi, a także 
zjeść zdrowe i smaczne dania. 

Marzena Mróz

KONTAKT
Columna Medica
ul. Wakacyjna 8
98-100 Łask
tel.: +48 43 676 80 00
www.columnamedica.pl
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Sprawdziliśmy, jakie wygody oferują linie lotnicze 
w Klasie Premium Economy. Czy warto dla niej 

zrezygnować z lotu w Klasie Biznes?  
Przetestowaliśmy produkty 17 linii lotniczych.

NIEDROGO  
I WYGODNIE
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Bilet na lot długodystansowy w Klasie 
Biznes kosztuje od 10 do 15 tysięcy 
złotych w obie strony. Dlatego, aby 
nieco obniżyć koszt podróży, coraz 

więcej podróżujących biznesmenów decy-
duje się na lot w kabinie Premium Economy. 
Klasa ta to rodzaju kompromis między luk-
susem i wygodą podróży w biznesie i tanią, 
acz mało wygodną, Klasą Ekonomiczną. 
Kupując bilet w Premium Economy, może-
my liczyć na takie udogodnienia, jak pierw-
szeństwo przy procedurach lotniskowych, 
lepsze posiłki na pokładzie, a w niektórych 
przypadkach również darmowy dostęp do 
saloników lotniskowych oraz wygodniejsze 
fotele.

U większości przewoźników Premium 
Economy nie oznacza już tylko fote-
la z większą przestrzenią na nogi, ale osob-
ny produkt z wieloma udogodnieniami. 
Dobra wiadomość: w tym roku klasa ta 
ma zagościć na pokładach linii American 
Airlines i Delta, a wieść niesie, że również 
przewoźnicy z Bliskiego Wschodu rozważa-
ją wprowadzenie do swojej oferty produk-
tu Premium Economy. Czy jednak warto 
dopłacać za miejsce w tej klasie, skoro jest 
to nadal rozwiązanie budżetowe? Poniżej 
prezentujemy ofertę 17 przewoźników, ofe-
rujących Premium Economy na pokładach 
swoich maszyn. Wybór należy do was...

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
Klasa Premium Economy w liniach LOT 
oznacza znacznie podwyższony standard 
za przystępną cenę. Jej najnowsze wydanie  

możemy spotkać w samolotach Boeing 787 
Dreamliner. Pasażerowie mogą tu korzy-
stać z bogatego menu (dwa dania w ciągu 
lotu do wyboru plus przekąski między ser-
wisami oraz bogaty wybór napojów, w tym 
alkoholi). Serwis jest podawany na porcela-
nowych naczyniach.

Do dyspozycji pasażerów są komfortowe, 
rozkładane fotele – z zagłówkami i pod-
nóżkami o szerokości 43 centymetrów. Do 
tego indywidualny ekran o przekątnej 10,6 
cala, którym steruje się przy pomocy pilo-
ta umieszczonego w podłokietniku. Przy 
każdym fotelu znajdują się też m.in.: port 
USB, gniazdko elektryczne i słuchawki z re-
dukcją szumów. Wyposażenie pokładowe to 
m.in. kosmetyczka, zagłówek, koc i podusz-
ka, słuchawki. W przypadku lotów daleko-
dystansowych odległość między rzędami 
foteli wynosi w Premium Economy 38 cen-
tymetrów. W każdym z ośmiu dreamline-
rów znajduje się 21 foteli w Klasie Premium 
Economy, które są ustawione w wydzielonej 
części kabiny w trzech rzędach w układzie: 
2:3:2. Dodatkowo pasażerowie podróżują-
cy w tej klasie mają zapewniony prioryteto-
wy check-in i fast track na Lotnisku Chopi-
na w Warszawie, czyli w hubie LOT-u.

AIR CANADA
Pasażerowie Klasy Premium Economy 
otrzymują pierwszeństwo przy procedurach 
lotniskowych, a w samolocie powitalnego 
drinka i ciepły ręcznik. Do tego darmo-
we wino, piwo i inne alkohole oraz posił-
ki premium, serwowane na porcelanowej  

zastawie. Podobnie jak w większości linii 
można tu także nadać dwie walizki (każda 
do 23 kilogramów).

Kabina samolotu Boeing 787-8 posia-
da trzy rzędy foteli typu premium econo-
my w układzie 2-3-2 (w Klasie Ekonomicz-
nej 3-3-3). Fotele premium oferują sporo 
miejsca na nogi (blisko 18 centymetrów 
więcej niż w Klasie Ekonomicznej) i wy-
glądają całkiem gustownie. Każdy pasażer 
ma dostęp do systemu rozrywki pokładowej 
(11-calowe ekrany; w Klasie Ekonomicznej 
9-calowe) i gniazdka elektrycznego. Miłym 
akcentem jest kosmetyczka, w której znala-
zły się skarpetki, opaska na oczy, szczotecz-
ka i pasta do zębów oraz zatyczki do uszu. 
Kolejny plus za wygodne podnóżki.
● Szerokość: 46-51 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 18 centymetrów

AIR FRANCE
Pasażerowie linii Air France mogą korzy-
stać z opcji pierwszeństwa przy procedu-
rach lotniskowych i odpłatnego dostępu do 
saloników. Mogą także wejść bez kolejki na 
pokład i szybciej odebrać bagaż po wylądo-
waniu.

Najnowszy fotel Klasy Premium Economy 
francuskiego przewoźnika zainstalowano 
na pokładach boeingów 787. Oferuje on o 40 
procent więcej miejsca na nogi niż w Klasie 
Ekonomicznej i posiada konstrukcję sko-
rupową, dzięki czemu po jego rozłożeniu 
nie zabieramy miejsca pasażerom podró-
żującym za nami. Premium Economy à la 
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Air France to także bezpłatne kosmetyczki 
podróżne, 12-calowe ekrany systemu IFE 
oraz specjalne rowki w składanym stolicz-
ku, w których można umieścić tablet.
● Szerokość:  48 centymetrów
● Miejsce na nogi:  96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia:  130 stopni

AIR NEW ZEALAND
Idąc pod prąd obecnym trendom, nowoze-
landzki przewoźnik postanowił, że do li-
stopada bieżącego roku innowacyjne fotele 
Spaceseat (montowane na pokładach ma-
szyn B777-300) zostaną zastąpione znacz-
nie bardziej konwencjonalnym produktem. 
Nowe fotele pojawią się we wszystkich ma-
szynach typu B787-9, B777-200 oraz B777-
300 w układzie 2-3-2 oraz 2-4-2.

Pasażerom nadal będą przysługiwać ta-
kie udogodnienia, jak: pierwszeństwo przy 
odprawie, odbiorze bagażu i wejściu na po-
kład, kosmetyczki podróżne, a także ponad-
standardowe posiłki i bezpłatne wino.
● Szerokość: 49 centymetrów
● Miejsce na nogi: 104 centymetry
● Odchylenie oparcia: 23 centymetry

AMERICAN AIRLINES
Klasa Premium Economy AA zadebiuto-
wała w tym roku na pokładach maszyn 
B787-9s i B777-200s. Początkowo moż-
na było z niej skorzystać jedynie na tra-
sach z Dallas do Madrytu, Paryża, São Pau-
lo i Seulu, ale pod koniec tego roku będzie 
ona dostępna także w samolotach obsługu-
jących trasy z Los Angeles do Tokio, Auc-
kland i Sydney. W cenę biletu wliczona jest 
szybsza odprawa, kontrola bezpieczeństwa, 
wejście na pokład i odbiór bagażu, a także 
bardziej wyrafinowane posiłki i alkohol. Do 
tego przestronne fotele, słuchawki reduku-
jące hałas, kosmetyczki podróżne oraz port 
USB do ładowania urządzeń mobilnych. Kla-
sa Main Cabin Extra nie zniknie z oferty AA.
● Szerokość: 48 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 12-15 centymetrów

ANA
Bagaż nadawany przez pasażerów Klasy 
Premium Economy linii ANA otrzymuje 
przywieszkę pierwszeństwa sojuszu Star 
Alliance. Podróżni zyskują także dostęp do 
saloniku lotniskowego japońskiego prze-
woźnika. Klasa Premium Economy na po-
kładach B777-300ER mieści się w osobnej 
kabinie o układzie siedzeń 2-4-2. Fotele ofe-
rują sporo miejsca na nogi. Są one także o 10 
procent szersze. Taki sam produkt znajduje 
się w maszynach Boeing 787, należących do 
floty ANA. Każdy fotel posiada podpórkę 
pod uda, podnóżek, ekran IFE o przekątnej 

 British Airways

Cathay Pacific

ANA
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10,6 cala, gniazdko elektryczne, port USB 
oraz gniazdo do podłączenia urządzeń Ap-
ple. Pasażerowie mogą także zamówić dar-
mowe wino musujące i desery takie same 
jak w Klasie Biznes. 
● Szerokość: 47-49 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 21-24,5 stopnia

BRITISH AIRWAYS
Klasa Premium Economy brytyjskiego 
przewoźnika nosi nazwę World Traveller 
Plus i mieści się w osobnej kabinie. Najnow-
sze jej wydanie znajdziemy w maszynach 
B787, A380 oraz B777. Odległość między fo-
telami (95 centymetrów) jest o 17 centyme-
trów większa od zwykłej Klasy Ekonomicz-
nej, natomiast sam fotel jest jedynie o 2,5 
centymetra szerszy od standardowej propo-
zycji (46 centymetrów).

Nowsze fotele posiadają podnóżek i zagłó-
wek ze skrzydełkami, a także ekran o prze-
kątnej 10,5 cala, którym można sterować za 
pomocą pilota umieszczonego w podłokiet-
niku. Dodatkowo pasażerowie otrzymują 
kosmetyczki, w których znajdują się wy-
godne skarpety, opaska na oczy, zatyczki do 
uszu oraz szczoteczka i pasta do zębów.
● Szerokość: 47 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 18-20 centymetrów

CATHAY PACIFIC
Pasażerowie Klasy Premium Economy po-
dróżujący samolotami Cathay Pacific witani 

są na pokładzie kieliszkiem szampana. Naj-
nowszy model fotela w tej klasie zainstalo-
wano na pokładach nowych maszyn Airbus 
350, które obsługują m.in. trasę Hongkong 
– Londyn-Gatwick. W porównaniu do stan-
dardowej Klasy Ekonomicznej fotel wypo-
sażono w większe składane stoliczki oraz 
10,6-calowe ekrany dotykowe ze słuchaw-
kami redukującymi hałas. Nie zapomniano 
także o bezpłatnych kosmetyczkach podróż-
nych i smacznych posiłkach.
● Szerokość: 47-49 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5-101,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 20-23 centymetrów

CHINA AIRLINES
Pasażerowie rezerwujący lot na pokładzie 
maszyn Boeing 777-300ER, należących do 
tajwańskiego przewoźnika China Airlines, 
mają do dyspozycji osiem rzędów foteli typu 
premium economy w układzie 2-4-2. Wśród 
udogodnień w tej klasie znajdziemy tu m.in. 
podpórkę pod uda, ekran IFE o przekątnej 
12,1 cala, uchwyt na butelkę oraz port USB. 
Uwagę zwracają gustowne dodatki inspi-
rowane chińską kulturą, a w samej Klasie 
Premium Economy ściany wyłożone mate-
riałem drewnopodobnym. 
● Szerokość: 48 centymetrów
● Miejsce na nogi:  99 centymetrów
● Odchylenie oparcia: 118 stopni

DELTA AIR LINES
Linie Delta chcą wprowadzić nową Kla-
sę Premium Select na trasach dalekiego 

zasięgu pod koniec bieżącego roku. Do-
tychczas przewoźnik oferował jedynie pro-
dukt o nazwie Delta Comfort+ z dodatkową 
przestrzenią na nogi. Nowy fotel będzie po-
siadał regulowane podpórki na uda, podło-
kietniki i zagłówki, ekrany IFE o przekątnej 
13,3 cala (w Klasie Ekonomicznej 9 cali) oraz 
własne gniazdko elektryczne.

Przewoźnik nawiązał współpracę z mar-
ką Westin, która dostarczy na pokłady mięk-
kie koce Heavenly, a także z firmą Malin 
and Goetz, której produkty znajdą się w ko-
smetyczkach podróżnych Tumi. Na pokła-
dach dostępna będzie bezpłatnie kawa Star-
bucks oraz piwo rzemieślnicze i inne napoje 
alkoholowe. Posiłki będą serwowane na za-
stawie stołowej marki Alessi.

Na lotnisku pasażerowie Klasy Premium 
Select będą mogli skorzystać z pierwszeń-
stwa przy kontroli bezpieczeństwa, wej-
ściu na pokład i odbiorze bagażu. Produkt 
początkowo będzie dostępny na pokładach 
najnowszego modelu A350, a nieco póź-
niej w kabinach maszyn B777, A330 i B767.
● Szerokość: 48 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 18 centymetrów

EVA AIR
Tajwańska linia lotnicza była jednym z pio-
nierów Klasy Premium Economy (o nazwie 
Elite Class). Podróżni wybierający ten pro-
dukt mogą liczyć m.in. na port USB i gniazd-
ko elektryczne przy fotelu, nastrojowe oświe-
tlenie i 11-calowy ekran dotykowy systemu FO
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IFE. Każdy pasażer otrzymuje kosmetycz-
kę z przyborami toaletowymi i kosmetykami 
marki Escents, a także miękki koc i podusz-
kę. Posiłki serwowane są na porcelanowej 
zastawie, a w cenę biletu wliczone są napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe.
● Szerokość: 49,5 centymetra
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 20 centymetrów

JAPAN AIRLINES
Fotele kapsułowe w Klasie Sky Premium li-
nii JAL oferują pasażerom dużą przestrzeń 
między rzędami i posiadają podpórki pod 
uda oraz zagłówki ze skrzydełkami. Każde 
miejsce wyposażono w 12,1-calowy ekran do-
tykowy, który można obsługiwać za pomocą 
pilota, oraz w gniazdko elektryczne. Atutem 
jest darmowy dostęp do saloników lotnisko-
wych w portach Tokio-Haneda i Narita oraz 
na londyńskim Heathrow.
● Szerokość: 48 centymetrów
● Miejsce na nogi: 106,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: brak danych

LUFTHANSA
Fotele Premium Economy niemieckiego 
przewoźnika nie mieszczą się w osobnej 
kabinie, ale są do 2,5 centymetra szersze 
niż w Klasie Ekonomicznej i oferują do 10 
centymetrów więcej miejsca na nogi. Posia-
dają także regulowane podnóżki, gniazdka 
elektryczne, porty USB, 11 lub 12-calowe 
ekrany IFE oraz mały schowek na drobne 
przedmioty. Pasażerowie nie mogą skorzy-
stać z priorytetowej odprawy, ale za opłatą 
zyskują dostęp do wybranych saloników. 
● Szerokość: 45,5-48 centymetrów
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 40 stopni

NORWEGIAN
Pasażerowie wybierający się w rejs dalekie-
go zasięgu na pokładzie maszyny Boeing 
787 linii Norwegian mają do wyboru pięć 
rzędów foteli typu premium w układzie 
2-3-2. Odległość między oparciami wynosi 
tu 115 centymetrów, czyli aż o 37 centyme-
trów więcej niż w standardowej klasie, choć 
niestety można je odchylić jedynie w mi-
nimalnym zakresie. Podróżni zyskują tak-
że dostęp do saloników przewoźnika oraz 
prawo do szybszej kontroli bezpieczeń-
stwa i wejścia na pokład. Rezerwacja da-
nego fotela jest nieodpłatna, podobnie jak 
napoje na pokładzie oraz trzydaniowa kola-
cja i śniadanie (w Klasie Ekonomicznej za 
wszystkie te udogodnienia trzeba płacić do-
datkowo i zamawiać je z wyprzedzeniem).
● Szerokość: 49,5 centymetra
● Miejsce na nogi: 117 centymetrów
● Odchylenie oparcia: 9-10 stopni

QANTAS
W październiku bieżącego roku australijski 
przewoźnik wprowadzi na pokłady swoich 
dreamlinerów nowy fotel typu premium 
economy. Produkt ten początkowo będzie 
dostępny na trasach krajowych, a następ-
nie trafi do maszyn obsługujących rejsy do 
Los Angeles i Londynu. Fotel rozkłada się 
na kształt litery Z i posiada wygodny pod-
nóżek oraz specjalny zagłówek z zagłębie-
niem, w którym można umieścić podusz-
kę. W oparciu fotela znajduje się 13,5-calowy 
ekran IFE oraz podpórka na tablet. Pomyśla-
no także o gnieździe USB oraz uchwytach 
na butelki.
● Szerokość: 49,5 centymetra
● Miejsce na nogi: 96,5-106,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 23 centymetry

SINGAPORE AIRLINES
Fotel typu premium economy oferowany na 
pokładach maszyn SIA (w układzie 2-4-2) 
posiada wiele przemyślanych rozwiązań, 
takich jak miejsce na butelkę w podłokiet-
niku, uchwyt na kubek i regulowany pod-
nóżek oraz podpórka pod uda. Do tego dwa 
gniazda USB i ekrany IFE o przekątnej 13,3 
cala. W karcie dań znajdują się trzy rodzaje 
potraw do wyboru; istnieje również moż-
liwość wcześniejszego zamówienia dania 
specjalnego z menu o nazwie „Book the 
Cook”. Pasażerowie Klasy Premium Eco-
nomy mogą skorzystać z szybszej odprawy, 
wejścia na pokład oraz odbioru bagażu. Wi-
sienką na torcie jest zwiększony limit baga-
żu rejestrowanego do 35 kilogramów.
● Szerokość: 47-49,5 centymetra
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 20 centymetrów

VIRGIN ATLANTIC
Linia Virgin jest jednym z prekursorów 
mody na Klasę Premium Economy, a jej 
produkt nie traci na popularności. Każdy 
fotel wyposażono w 10,5-calowy ekran doty-
kowy, szeroki podłokietnik z płaską częścią 
na napoje i wygodny podnóżek z regulacją 
wysokości. Po wejściu na pokład pasażero-
wie częstowani są kieliszkiem włoskiego 
prosecco, a po posiłkach słodkimi likierami. 
Podczas lotów nocnych podróżni otrzymują 
również kosmetyczki. 
● Szerokość: 53 centymetry
● Miejsce na nogi: 96,5 centymetra
● Odchylenie oparcia: 20 centymetrów

Jenny Southan, Marzena Mróz

Singapore Airlines

Qantas
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SOFITEL GRAND SOPOT

Sofitel Grand Sopot poło-
żony przy samej plaży 
nad brzegiem Zatoki 
Gdańskiej został zbu-

dowany w 1927 roku. Mimo 
upływu lat ciągle zachwyca 
swoim wyjątkowym stylem  
i elegancją. Ten właśnie jeden  
z najlepiej rozpoznawalnych 
widoków polskiego wybrzeża 
obchodzi w tym roku jubileusz 
90-lecia. 

NAJBARDZIEJ ELEGANCKI 
HOTEL PÓŁNOCNEJ EUROPY
„Największy i najbardziej ele-
gancki hotel północnej Euro-
py”, mówił o nowo otwieranym 
Hotelu Grand w roku 1927  
nadburmistrz Sopotu. A „Gaze-
ta Gdańska” pisała: „(…) Wiel-
ki i stylowy gmach odznacza 
się imponująco nad plażą. Do 
użytku w części oddano dojazd, 
hall, terasy nad morzem, kawiar-

nię z cukiernią, 35 pokojów dla 
kuracjuszów z 50 łóżkami (…)”. 

Budowa trwała trzy lata i kosz-
towała 20 milionów guldenów 
gdańskich. Był to wówczas 
najdroższy i najbardziej luk-
susowy hotel w Trójmieście. 
Apartamenty posiadały własne 
łazienki, w których goście mo-
gli zażywać kąpieli w wodzie 
morskiej, gdyż budynek posia-
dał urządzenia doprowadzające 
wodę bezpośrednio z Bałtyku. 
Większość pokoi oddzielały 
jedynie rozsuwane drzwi, co 
dawało możliwość powiększa-
nia powierzchni. Zamożni go-
ście w ten sposób rezerwowali 
nawet pół piętra, co pozwalało 
im mieszkać w przestronnym 
apartamencie. 

Położony w sercu najmod-
niejszego w Polsce bałtyckiego 
kurortu, z chwilą otwarcia został 
okrzyknięty najbardziej prestiżo-

wym hotelem w całym Trójmie-
ście. Gmach budynku do dziś nie 
uległ zmianie i stanowi przykład 
kurortowej architektury moder-
nistycznej. Jego wnętrza od po-
czątku budziły i do dzisiaj budzą 
podziw. W pokojach znajdowały 
się stylowe drogie meble oraz 
kryształowe żyrandole. Ściany 
wyścielały gobeliny, a Sala Ba-
lowa oświetlona była zachowa-
nymi do dzisiaj kryształowymi 
żyrandolami Baccarat. 

NAJWIĘKSZE GWIAZDY 
ZE ŚWIATA SZTUKI 
Od zawsze Hotel Grand był 
miejscem wyjątkowym. Dzie-
więćdziesiąt lat temu otwarciu 
hotelu towarzyszyła muzyka jaz-
zowa w wykonaniu amerykań-
skiego bandu Erica Burcharda. 
Do przedwojennej i powojennej 
tradycji należały słynne „fajfy”. 
Te popularne imprezy taneczne 

To, co wyróżnia 
markę Sofitel wśród 

innych hoteli, 
to przede wszystkim 

francuski „art de vivre”
 i umiejętność 

łączenia francuskiego 
pochodzenia 

i tego, co najlepsze 
w lokalnej kulturze. 

świętuje 90 lat! 
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Sofitel Grand Sopot był 
i jest świadkiem historii, ikoną 
polskiego wybrzeża oraz sy-
nonimem elegancji i luksusu. 
To połączenie historycznego 
piękna i komfortu francuskiej 
elegancji. Dawniej znany jako 
Hotel Grand, obecnie występuje 
pod marką Sofitel, należącą do 
francuskiej grupy hotelarskiej 
Accor. W hotelu Sofitel Grand 
Sopot dostępnych jest 127 po-
koi od strony morza lub parku, 
wyposażonych w wygodne, 
gwarantujące komfort wypo-
czynku i spokojny sen łóżka My-
Bed™. Restauracja Art Deco ofe-
ruje dania będące połączeniem 
polskiej i francuskiej sztuki 
kulinarnej, Le Bar zachwyca zaś 
wyborem wyśmienitych koktajli, 
których smak podkreślą dźwięki 
granej na żywo muzyki. Goście 
mogą wypocząć na prywatnej 

plaży, zrelaksować się w Grand 
SPA, odwiedzić siłownię SoFIT 
lub skorzystać z krytego basenu. 
Pięć sal konferencyjno-bankieto-
wych oraz Sala Balowa stwarzają 
idealne warunki do organizacji 
każdego rodzaju spotkań czy 
konferencji. 

To, co wyróżnia markę Sofitel 
wśród innych hoteli, to przede 
wszystkim francuski „art de vi-
vre” i umiejętność łączenia fran-
cuskiego pochodzenia i tego, co 
najlepsze w lokalnej kulturze. 
Sofitel to elegancka odpowiedź 
dla podróżnych poszukujących 
nietuzinkowych wrażeń este-
tycznych i tego, co dobre w ży-
ciu. 120 hoteli w 40 krajach na 
pięciu kontynentach zaprasza 
wszystkich, którzy cenią sobie 
szytą na miarę obsługę, jedy-
ny w swoim rodzaju  wystrój 
oraz kreatywną kuchnię.

odbywały się w każdą niedzie-
lę o godz. 17. Od 1961 z Hotelu 
Grand retransmitowano lokal-
ną radiową audycję muzyczną 
„Podwieczorek na fali 230”, 
wzorowaną na „Podwieczorku 
przy mikrofonie”. Na początku 
lat 70. odbywały się w nim ele-
ganckie bale prasy, na których 
przygrywały trzy orkiestry. 

W swojej długiej historii hotel 
gościł: koronowane głowy (król 
Hiszpanii Alfons XIII), mężów 
stanu (Charles de Gaulle, Hen-
ry Kissinger) oraz światowe sła-
wy estrady i filmu (Greta Garbo, 
Marlena Dietrich, Omar Sharif, 
Annie Lennox, Charles Azna-
vour, Josephine Baker, Shakira, 
Prince, Jean Michel-Jarre, Hele-
na Vondrackowa). 

Hotel odwiedzali też liczni 
przedstawiciele bohemy arty-
stycznej, m.in. Czesław Miłosz, 
Sławomir Mrożek, Nina An-
drycz, Jan Kiepura, Krzysztof 
Krawczyk, Maryla Rodowicz, 
Zbigniew Wodecki. Debiuto-
wał tu m.in. w 1965 roku zespół 
Czerwone Gitary. To właśnie tu 
Agnieszka Osiecka miała swój 
ulubiony stolik z widokiem na 
plażę, przy którym powstało wie-
le jej piosenek. Być może było to 
właśnie „Sopockie bolero”, które 
do muzyki Włodzimierza Kor-
cza śpiewała Edyta Geppert. 

SOFITEL GRAND SOPOT…
90 LAT PÓŹNIEJ
Po ostatniej modernizacji pię-
ciogwiazdkowy Sofitel Grand 
Sopot urzeka swoim wyjątko-
wym stylem i atmosferą. Nad 
projektami wnętrz pracował 
uznany francuski architekt 
Frédéric Yzerman. Lobby, re-
stauracja, basen i pokoje ho-
telowe po redekoracji nabrały 
świeżego, nowoczesnego cha-
rakteru, nie tracąc oryginal-
nego stylu. Zmiany wprowa-
dzano z poszanowaniem dla 
zastanej  stylistyki, dzięki cze-
mu hotel zachował swój charak-
ter. W ogrodzie powstały m.in. 
fontanny oraz udostępniona 
została prywatna hotelowa pla-
ża, która proponuje gościom 
romantyczne kolacje serwowa-
ne w otoczeniu morskich fal. 

Do przedwojennej
i powojennej tradycji 

należały słynne „fajfy”. 
Te popularne

imprezy taneczne 
odbywały się w każdą 
niedzielę o godz. 17.
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NOWE OBLICZE IKONY 
HOTELARSTWA 

Hotel Sheraton 
Warsaw, flagowy 
obiekt marki She-
raton w Polsce, 

przeszedł kompletną renowację. 
Projekt objął wszystkie pokoje 
hotelowe, w tym apartamenty, 
oraz Sheraton Club® Lounge. 
Projekt autorstwa londyńskiego 
architekta Aleksa Kravetza łączy 
szykowne, współczesne wzor-
nictwo pokojów z tradycją i do-
skonałą lokalizacją przy placu 
Trzech Krzyży, w pobliżu parku 
Ujazdowskiego.

Odnowiono także pokoje 
Club i apartamenty, zlokali-
zowane na górnych piętrach 
hotelu. Z wielu z nich można 
podziwiać zieleń Łazienek i plac 

Trzech Krzyży. Pokoje i apar-
tamenty klubowe zapewniają 
także dostęp do wyremontowa-
nego Sheraton Club® Lounge: 
prywatnej przestrzeni, w której 
goście mogą korzystać z darmo-
wego Wi-Fi, darmowego śniada-
nia, napoi i przekąsek w ciągu 
dnia, a także wieczornych kok-
tajli z dużym wyborem alko-
holi i przekąsek. Goście mogą 
spędzać tu czas z przyjaciółmi, 
spotykać się z kolegami z pra-
cy lub po prostu relaksować się  
w eleganckich wnętrzach.

WYGODA I LUKSUS
Londyński projektant Alex 
Kravetz stworzył rezydencjo-
nalny wystrój, który zadowoli 

biznesmenów, wysokiej rangi 
dyplomatów i osoby podróżu-
jące dla przyjemności. Apar-
tamenty hotelowe oferują sieć 
połączonych ze sobą pomiesz-
czeń, w tym salonów, gdzie 
praca może w przyjemny spo-
sób łączyć się z relaksem. Bo-
gate dziedzictwo życia towarzy-
skiego tego miejsca przejawia 
się w drobnych szczegółach wy-
stroju i unikatowych dziełach 
sztuki, wykonanych przez lokal-
nego artystę. W pokojach moż-
na znaleźć elementy wyposaże-
nia rodem z najwyższej klasy 
projektów architektonicznych, 
takie jak wielopoziomowe, nie-
inwazyjne oświetlenie, luksu-
sowe tkaniny, a także bogactwo 

Londyński projektant 
Alex Kravetz stworzył 

rezydencjonalny 
wystrój, który zadowoli 

biznesmenów,
wysokiej rangi 
dyplomatów  

i osoby podróżujące  
dla przyjemności.
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tekstur i wykończeń. Wykona-
ne na specjalne zamówienie 
meble są ambitne w swojej 
konstrukcji, ale równocześnie 
funkcjonalne, zapewniając wy-
godę pobytu gości.

CZAS RELAKSU
W każdym pokoju można zna-
leźć otwierane okno, które po-
zwoli zaczerpnąć nieco świeże-
go powietrza. W skład zestawu 
sypialnianego Sheraton Signa-
ture Sleep Experience wchodzi 
słynne łóżko wyprodukowane 
specjalnie dla marki Sheraton, 
które eliminuje występowa-
nie wszelkich punktów uci-
sku i poprawia krążenie, tym 
samym zapewniając spokojny, 
odświeżający sen po długim lo-
cie, intensywnych ćwiczeniach  

fizycznych lub zwiedzaniu 
pięknych zabytków Warszawy.

WIELE MOŻLIWOŚCI  
W JEDNYM MIEJSCU
W sercu hotelu znajduje się 
przestrzeń bankietowa zare-
zerwowana dla wydarzeń spe-
cjalnych, rozciągająca się na 
dwóch piętrach. Od dnia jej 
otwarcia w eleganckiej Sali 
Balowej hotelu zorganizowa-
no już niezliczone gale, spo-
tkania i imprezy okoliczno-
ściowe. Sala wciąż pozostaje 
jednym z najbardziej pożą-
danych miejsc do organizacji 
imprez w Warszawie, a jej wa-
lory uzupełnia dodatkowo 
słynna w całej stolicy oferta 
kulinarna i niezawodna jakość 
obsługi.

Niezależnie od tego, czy 
chcesz spotkać się w Lobby 
Barze, czy wypróbować sta-
rannie wybraną gamę potraw 
kuchni Tex-Mex i ciekawych 
koktajli z całego świata w So-
mePlace Else, Sheraton Warsaw 
oferuje naprawdę wiele moż-
liwości. W restauracji inAzia 
można skosztować świeżych, 
autentycznych dań południo-
wego wschodu w odprężającej, 
przyjaznej atmosferze. Wyra-
finowane doświadczenia kuli-
narne w otoczeniu dynamicz-
nej hotelowej kuchni oczekują 
na smakoszy w najmniejszej 
restauracji w Polsce – Chef’s 
Table. 

By dowiedzieć się więcej lub 
dokonać rezerwacji, odwiedź: 
sheraton.pl

Niezależnie od tego, 
czy chcesz spotkać 
się w Lobby Barze, 

czy wypróbować 
starannie wybraną 

gamę potraw kuchni 
Tex-Mex i ciekawych 

koktajli z całego świata 
w SomePlace Else, 
Sheraton Warsaw 

oferuje naprawdę wiele 
możliwości. 
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AMERYKA  
COAST TO COAST
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W kwietniu 2017 Polskie Linie Lotnicze LOT 
uruchomiły bezpośrednie połączenie 

Warszawa – Los Angeles. Nowe połączenie
zachęciło nas do odbycia podróży po Stanach 

Zjednoczonych – coast to coast, 
czyli od wybrzeża do wybrzeża.
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T o czwarta destynacja LOT-u na 
kontynencie Ameryki. Trasa 
mierzy blisko 10 tysięcy kilome-
trów, a podróż trwa niespełna 12 

godzin. Boeingi 787 Dreamliner są wygod-
ne, nowoczesne, ciche i oferują dobry ser-
wis. Taki bilet open jaw kosztuje w ofercie 
LOT-u mniej niż przelot w dwie strony do 
Los Angeles. Przygotowania do wyjazdu 
trwały bardzo krótko, ponieważ chcieliśmy 
czuć się wolni, spontanicznie decydować, 
gdzie i jak długo chcemy być i co zobaczyć, 
tak więc przed wyjazdem zarezerwowa-
liśmy jedynie samochód w wypożyczalni 
Hertz i hotel na pierwsze cztery noce w Los 
Angeles.

Po wygodnej i komfortowej podróży cze-
kała nas bardzo niemiła niespodzianka. 
Choć wyszliśmy z  samolotu jako pierwsi, 
kolejka do odprawy paszportowej była bar-
dzo długa. Pasażerowie z całego świata, nie-
którzy po 20-godzinnym locie z Azji, mu-
sieli odstać blisko trzy godziny, aby pokazać 
wizę i ponownie oddać odciski palców. Ta 
sama kolejka obowiązywała nas, Polaków, 
którzy musimy mieć wizę do USA, i obywa-
teli krajów UE, którzy muszą posiadać tzw. 
ESTA – załatwianą i opłacaną przez Inter-
net, o czym wiele osób nie wie i nie mając 
jej, nie mogą zostać przyjęci na pokład sa-
molotu. Osoby, które przybędą na lotnisko 
dwie, trzy godziny przed odlotem, powinny 
zdążyć załatwić ESTA przez Internet, ale 
jest to okupione ogromnym stresem.

AUTO Z HERTZA
Po prawie trzech godzinach czekania w ko-
lejce zmęczeni odebraliśmy stojący już koło 
karuzeli bagaż i wyszliśmy z lotniska, mar-
twiąc się, czy przed zmrokiem zdążymy wy-
pożyczyć zamówiony samochód.

Tym razem jednak spotkała nas miła nie-
spodzianka. Przed wyjściem z terminala jest 
parking, na który podjeżdżają autobusy róż-
nych wypożyczalni. Mimo iż autobus Hert-
za właśnie odjechał, na kolejny czekaliśmy 
mniej niż trzy minuty. Po dziesięciu minu-
tach byliśmy już w biurze obsługi klienta. 
Mając sporo bagaży, baliśmy się, że znów 
będziemy musieli odstać swoje w kolejce, 
ale w środku było tak dużo stanowisk, że nie 
musieliśmy czekać wcale. Samochód zare-
zerwowaliśmy przed wyjazdem, w Polsce. Re-
zerwacji można dokonać przez stronę hertz.pl 
lub dzwoniąc do Działu Rezerwacji Hertza 
(22) 50 01 620. Obywatele Polski, chcąc wy-
pożyczyć auto w Stanach Zjednoczonych, po-
winni mieć ze sobą międzynarodowe prawo 
jazdy. Dokument ten jest ważny z oryginal-
nym prawem jazdy. Bez dodatkowych opłat 
zgłosiliśmy drugiego kierowcę i dostaliśmy 
kluczyki do SUV-a. Niestety na terenie wypo-
życzalni nie ma Wi-Fi, ale za to dostaliśmy 
mapę Los Angeles i wytłumaczono nam, jak 
dojechać do hotelu. 

ZOBACZYĆ KALIFORNIĘ
W niecałe trzy tygodnie przejechaliśmy Sta-
ny Zjednoczone. Najpierw Kalifornię wzdłuż 

wybrzeża – od Los Angeles do Santa Barba-
ra, potem niestety z powodu prac drogowych 
trasa nad Pacyfikiem jest zamknięta, więc 
do San Francisco dotarliśmy szybszą trasą 
wśród winnic. San Francisco to wyjątkowo 
piękne miasto – zarówno pod względem 
położenia, jak i architektury, słynące, jak 
wiadomo, ze wspaniałych mostów – Bay 
Bridge i Golden Gate. Następnie wyruszy-
liśmy do Parku Narodowego Yosemite oraz 
Sequoia Park, w którym można oglądać naj-
większe i najstarsze drzewa świata. Na Death 
Valley i Grand Canyon trzeba przeznaczyć co 
najmniej dwa dni. Amplituda występujących 
tu temperatur jest oszałamiająca, w Dolinie 
Śmierci podnosiła się co pół godziny o kil-
ka stopni, by wreszcie o 15:00 osiągnąć 49 
stopni Celsjusza. Tu deszcz nie pada nigdy. 
Następnego dnia w Grand Canyon padał 
śnieg i grad, ale chodząc po nim w klapkach, 
wcale nie zmarzliśmy, bo temperatura szyb-
ko się podnosiła. W przeciwieństwie do Do-
liny Śmierci tu wieczorem spotkał nas rzęsi-
sty deszcz, a potem przepiękna tęcza przed 
zachodem słońca na wspaniałym moście na 
rzece Kolorado.

LAS VEGAS I MONUMENT VALLEY
Zwiedziliśmy też Las Vegas, mieszka-
jąc w The Venetian Hotel, największym 
przepychu, jaki można wymyślić w Sta-
nach, z repliką Wenecji i pływającymi gondo-
lami. Ciekawe antidotum na bardzo skromny 
motel koło Monument Valley, jedyny nocleg, 
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W niecałe trzy tygodnie przejechaliśmy całe Stany Zjednoczone. Najpierw Kalifornię wzdłuż wybrzeża  
– od Los Angeles do Santa Barbara. Do San Francisco dotarliśmy szybszą trasą wśród winnic. 
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Na Death Valley i Grand Canyon trzeba przeznaczyć co najmniej dwa dni. Amplituda występujących  
tu temperatur jest oszałamiająca.
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który udało nam się znaleźć w ostatniej chwi-
li na booking.com, wcale nie tani i wymagający 
nadrobienia blisko 70 mil w przeciwnym 
kierunku, które następnego dnia trzeba było 
ponownie pokonać w drodze do Monument 
Valley. Ten fantastyczny cud natury trudno 
opisać, a nawet pokazać na zdjęciach.

W DRODZE NA WSCHODNIE 
WYBRZEŻE
Z Monument Valley na wschodnie wybrze-
że prowadzi praktycznie jedna prosta droga 
E40, częściowo biegnąc równolegle do słyn-
nej Route 66. Przejazd zajął nam cztery dni, 
po drodze zwiedziliśmy m.in. Graceland – 
miejsce kultu Elvisa Presleya, stolicę muzyki 
country Nashville i miasteczko uniwersytec-
kie w Knoxville. Nocowaliśmy w Amarillo, 
Texasie, Memphis, Tennessee oraz Knoxville.

W Texasie spotkała nas burza. Nie mając 
włączonego radia, nieświadomi zagrożenia, 
przejechaliśmy spokojnie przez największy 
huragan w historii tego stanu – „Harvey”.

15. dnia podróży byliśmy już na wschod-
nim wybrzeżu, w Waszyngtonie. Miasto 
piękne, czyste, spokojne. Donalda Trumpa 
nie było, bo pojechał właśnie do Texasu, mi-
nęliśmy się w drodze.

JADĄC PRZEZ AMERYKĘ
Przejechaliśmy ponad 8,5 tysiąca kilome-
trów. Mimo wielogodzinnej jazdy każdego 
dnia uznaliśmy, że przemierzanie USA 
nie jest męczące. Kierowcy jeżdżą spo-
kojnie i raczej przestrzegają przepisów 
drogowych, pasy są bardzo szerokie, ozna-
czenie dróg – perfekcyjne, na trasach szyb-
kiego ruchu, w dodatku bezpłatnych, nie ma  

rozpraszających uwagę plakatów czy szyldów. 
Benzyna w Stanach Zjednoczonych jest dużo 
tańsza niż w Europie, a samochód był bardzo 
ekonomiczny. Ceny za galon, czyli 3,8 litra, 
wahają się od 1,93 w środkowych Stanach do 
4 dolarów koło Monument Valley.

HELLO NOWY JORK
Przejazd z Waszyngtonu do Nowego Jorku 
zajął nam cały dzień, ponieważ wybierali-
śmy dróżki wśród lasów i wiosek, by lepiej 
poznać prawdziwą Amerykę. Wjazd do No-
wego Jorku to jak wpadnięcie do wirówki. 
Po zwiedzeniu plaż Long Island i Hamptons 
zdecydowaliśmy się oddać auto, bo posiada-
nie samochodu w tym mieście nie jest uła-
twieniem życia, a raczej jego utrudnieniem. 

Zamieszkaliśmy przy Wall Street i od razu 
zaczęliśmy googlować, gdzie znajduje się 
najbliższa wypożyczalnia, w której mogli-
byśmy oddać nasz samochód. Obawialiśmy 
się, że trzeba będzie jechać aż na lotnisko. 
Na szczęście jednak wyszukiwarka pokaza-
ła wiele oddziałów Hertza, a jeden z nich 
znajdował się tuż za rogiem naszego hotelu. 
Oddanie samochodu z rejestracją z Kalifor-
nii, który pokonał 8,6 tysiąca kilometrów, 
trwało zaledwie 5 minut. „Dzień dobry, oto 
kluczyki – dziękuję, do widzenia”. Zapytali-
śmy nawet, czy nie chcieliby sprawdzić, w ja-
kim stanie oddajemy naszego Nissana, czy 
jest cały, niepodrapany, czy to na pewno ten, 
bo po czerwonym, mącznym piasku Monu-
ment Valley na jeden dzień zmienił kolor 
ze srebrnego na czerwony. Nie, nie chcieli. 
Niemal wszystko w Stanach załatwia się 
szybko, sprawnie, wygodnie.

Magdalena Boratyńska

Warto wiedzieć, że dokonując rezerwacji auta  
w wypożyczalniach Hertz, rezerwujemy grupę sa-
mochodów, a nie konkretny model. Istotne jednak 
jest to, że wszystkie samochody w ramach grupy 
są w standardzie. Jeżeli zależy nam na konkretnym 
modelu, Hertz przygotował dla swoich klientów 
Collections: Family, Adrenaline, Fun, Green, Presti-
ge, Dream. Nasz czterodrzwiowy Rogue Sport  
w kolorze Brilliant Silver prezentował się naprawdę 
elegancko. Dwulitrowy silnik zapewnia moc 141 KM. 
 Automatyczna skrzynia biegów Xtronic CVT  
z trybem ECO dobrze sprawdziła się podczas 
długiej podróży. Choć ceny paliwa w Stanach nie są 
wysokie, tryb ekologiczny przydaje się na długich 
dystansach pokonywanych w stałym tempie.

Co jakiś czas jednak zjeżdżaliśmy z trasy. Nissan 
Rogue Sport to świetna propozycja na bezdroża. 
Wszak mamy do czynienia z SUV-em. Auto dosko-
nale radziło sobie w grząskim terenie dzięki napę-
dowi na cztery koła. Dzięki bagażnikowi  
o pojemności 565 litrów mogliśmy mieć pewność, 
że zmieszczą się nawet nasze największe bagaże. 
Dla ułatwienia jego klapę można otworzyć ruchem 
stopy pod tylnym zderzakiem. Auto na rynek pół-
nocnoamerykański montowane jest w Japonii.  

DOBRY NA BEZDROŻA 

Nissan
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Po drodze zwiedziliśmy m.in. Graceland – miejsce kultu Elvisa Presleya. 
Natomiast wjazd do Nowego Jorku to jak wpadnięcie do wirówki. 
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10 RAZY DOHA

Przyciągnięcie jak największej licz-
by zagranicznych gości stało się 
dla Kataru swego rodzaju obsesją. 
Takie podejście do sprawy zapew-

ne cieszy biznesmenów odwiedzających ten 
bliskowschodni kraj, ponieważ po ciężkiej 
pracy mogą tu liczyć na całą masę pierw-
szorzędnych rozrywek. A gdy dodać do 
tego świetne pięciogwiazdkowe hotele oraz 
tętniące życiem kluby nocne i restauracje, 
można śmiało skonstatować, że ostatnia 
rzecz, jaka grozi nam w Dosze, to nuda. Oto 
10 propozycji na spędzenie wolnego cza-
su w stolicy Kataru i jej okolicy. 

1. PLAŻA
Po ciężkim dniu pracy warto zaczerpnąć 
słońca, wylegując się na ciepłym piasku i nie 
przejmując ograniczeniami obowiązujący-
mi na plażach publicznych. Jednym z hoteli 
oferujących całodniowe przepustki na pry-
watną plażę dla osób z zewnątrz jest Inter-
Continental Doha. Ceny biletów w dni po-
wszednie zaczynają się od 200 riali (ok. 195 
złotych). Można tu wypocząć zarówno przy 
basenie, jak i na przestronnej plaży, a po 
zregenerowaniu sił spróbować sił w spor-
tach wodnych. Podobny dostęp oferuje hotel 
Grand Hyatt Doha, który dysponuje szeroką 

zakrzywioną plażą i pięcioma basenami. 
Poza miastem możemy natomiast skorzy-
stać z klubu Sealine Beach Club, który znaj-
duje się o godzinę jazdy od centrum.

2. RELAKS W SPA
Wiele luksusowych hoteli w Dosze może po-
chwalić się świetnym zapleczem spa, a do 
czołówki pod tym względem należą Bana-
na Island Resort Doha by Anantara oraz 
Kempinski Marsa Malaz, w którym mieści 
się spa Clarins i łaźnia turecka firmy Amra. 
Moim osobistym wyborem jest spa Six Sen-
ses w kurorcie Sharq Village, należącym do 

Od wyścigów wielbłądów i pustynnego safari po wyrafinowane uczty w luksusowych 
restauracjach. Nasz korespondent Karl Cushing przygotował listę atrakcji,  

na jakie możemy liczyć w stolicy Kataru.
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sieci Ritz-Carlton. Jego atutem jest wystrój 
oraz bogata oferta zabiegów, w tym masaż 
tajski i szwedzki.

3. REJS PO ZATOCE
Po relaksie w spa czas wejść na pokład jed-
nej z licznych tradycyjnych łódek zwanych 
„dhow”, które odbijają spod promenady Cor-
niche. Warto wybrać się w ten rejs choćby 
dla zapierającej dech w piersiach panoramy 
Dohy, która szczególnie imponująco wygląda 
po zmroku. Żegluga pod rozgwieżdżonym 
niebem plus przysmaki z pokładowego gril-
la... Czy trzeba czegoś więcej? Inną nawod-
ną opcją zwiedzania zatoki jest rejs gondolą 
spod Wioski Kulturalnej Katara. Jednym ze 
sprawdzonych operatorów oferujących rejsy 
łodziami dhow jest firma Qatar International 
Adventures (rejs czterogodzinny; cena: 230 
riali/ ok. 220 złotych za osobę). qia-qatar.com

4. RUNDKA GOLFA
Doha Golf Club to jedyne w kraju 18-dołko-
we mistrzowskie pole golfowe, będące także 

gospodarzem dorocznego turnieju Qatar 
Masters. Oprócz głównego pola znajduje się 
tu również osobny driving range i putting 
green, oraz akademia golfowa Qatar Golf 
Academy. Warto także odwiedzić tutejszy 
budynek klubowy urządzony w stylu arab-
skim. Koszt rozgrywki na 18 dołkach to 300 
riali (ok. 285 złotych); na 9 dołkach 200 ria-
li (ok. 190 złotych). Rezerwacji i wynajmu 
sprzętu można dokonać przez Internet. 
dohagolfclub.com

5. WYPRAWA W GŁĄB LĄDU
Khor Al Adaid, zwane także Morzem Śród-
lądowym, jest jednym z najpopularniej-
szych zakątków poza Dohą, odwiedzanym 
zarówno przez turystów, jak i samych Ka-
tarczyków. Wyjątkowość tego miejsca po-
lega na tym, iż morze wdziera się w głąb 
pustyni, tworząc spektakularny, wręcz nie-
ziemski krajobraz. Jedynym sposobem, by 
tu dotrzeć, jest 86-kilometrowa wyprawa 
specjalnie przystosowanym samochodem 
terenowym.

Pustynno-morskiego krajobrazu można 
także uświadczyć podczas safari w połącze-
niu z jazdą na quadach po wydmach i wie-
czornym grillem w stylu beduińskim. Wy-
cieczki tego typu oferuje m.in. biuro Falcon 
Tours. Koszt półdniowego safari to 390 riali 
(ok. 375 złotych) za osobę przy minimum 
dwóch uczestnikach. falcontoursqatar.com

6. MUZEUM
Muzeum Szejka Faisala Bin Qassima Al 
Thaniego, które znajduje się w miejscowości 
Al Samriya, posiada bogaty zbiór artefak-
tów, z których większość należy do prywat-
nej kolekcji szejka. Wystawa skupia się na 
czterech podstawowych tematach: sztuce 
islamskiej, lokalnej historii, pojazdach i mo-
netach. Szczególnie warta uwagi jest kolekcja 
luksusowych, zupełnie wyjątkowych samo-
chodów, a także katarska twierdza, stojąca na 
terenie muzeum.

 Czynne: pn.-czw. 9:00-16:30, pt. 14:00-
19:00, sb. 10:00-18:00, niedz. 9:00-16:00; 
wstęp: 15 riali (ok. 14 złotych).
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7. WIELBŁĄDY NA TORZE
W zimowe miesiące warto wybrać się na 
emocjonujące wyścigi wielbłądów, które od-
bywają się w mieście Al Shahaniya, 60 kilo-
metrów na zachód od Dohy. Wycieczkę na 
tor, na którym ścigają się pustynne wierz-
chowce, można połączyć z wizytą w Mu-
zeum Szejka Faisala (pakiet taki oferuje 
m.in. biuro Qatar International Adventu-
res) oraz zwiedzaniem klubu jeździeckiego 
wraz z królewskimi stajniami.

8. WYCIECZKI WIDOKOWE
Nieco dalej na zachód od Al Shahaniyi leży 
wioska Zekreet i półwysep Ras Abrouq – 
obszar pełen surowych krajobrazów i wa-
piennych formacji skalnych, rzeźbionych 
przez wiatr. Inne atrakcje tego regionu, 
słynącego z licznych stanowisk archeolo-
gicznych, to m.in. zaciszne plaże i rezerwat 
jeleni, w którym znajduje się gigantyczna 
rzeźba autorstwa Richarda Serry, zatytuło-
wana „East-West/West-East”. Jednym z biur 
podróży oferujących wycieczki w ten region 
jest Discover Qatar.
discoverqatar.qatarairways.com

9. KAJAKIEM W NAMORZYNY
Warto zobaczyć lasy namorzynowe Al Tha-
kira, leżące 57 kilometrów na północ od 
Dohy. Zielone mangrowia, które są schro-
nieniem dla licznych gatunków ptaków (w 
tym flamingów i czapli), najwygodniej zwie-
dzać kajakiem. Biuro podróży Aqua Sport 
(aquasportsqatar.com) oferuje dwie opcje do 

wyboru: wyprawę do lasów namorzynowych 
albo zwiedzanie namorzynów w pakie-
cie z wycieczką na plażę flamingów. Koszt: 
200 riali (ok. 190 złotych).

Obie wyprawy wyruszają z miasteczka Al 
Thakira, więc po drodze z Dohy warto jesz-
cze zaczepić o wpisany na listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO fort Al Zubarah 
wraz z 60-hektarowym parkiem archeolo-
gicznym. 

10. SPORT
Nowoczesne obiekty sportowe w Dosze za-
pewnią rozrywkę amatorom niemal każ-
dej dyscypliny – zarówno tym lubiącym 
przyglądać się zmaganiom sportowców, 
jak i zwolennikom czynnego wysiłku fi-
zycznego. Najlepsze z tutejszych obiektów 
to zdecydowanie klub jeździecki Qatar Ra-
cing and Equestrian Club, kompleks Aspire 
Zone (aspirezone.qa) wraz z centrum sportów 
wodnych Hamad, a także ośrodek teni-
sa i squasha Khalifa International.

Wielbiciele sportów motorowych powinni 
udać się na leżący na północ od Dohy tor 
wyścigowy The Losail International Circuit, 
gdzie odbywają się liczne imprezy o randze 
lokalnej i międzynarodowej: od wyścigów 
samochodów turystycznych po zawody 
motocyklowe w klasie Superbike. Istnieje 
także możliwość skorzystania z tutejszego 
toru kartingowego, a w dni otwarte rów-
nież z toru głównego, kiedy to możemy za-
siąść za kierownicą prawdziwego samocho-
du wyścigowego.
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Zielone mangrowia, które są schronieniem dla licznych gatunków 
ptaków (w tym flamingów i czapli), najwygodniej zwiedzać kajakiem. 

● Gdzie na brunch? Popularne miejsca na 
brunch to m.in. hotel W Doha oraz należąca do 
Gordona Ramsaya restauracja Opal w hotelu  
St Regis (tel. +974 4446 0000;  
opalbygordonramsaydoha.com). W St Regis znaj-
dziemy także świetny lokal sieci Hakkasan,  
specjalizującej się w kuchni kantońskiej.
● Lokalne przysmaki Jednym z najlepszych 
miejsc oferujących lokalne dania jest targowi-
sko Souq Waqif, na którym mieszczą się m.in. 
takie lokale, jak Shay Al Shoomos, Al Matbakh 
Rooftop Grill oraz Al Mourjan. Ta ostatnia re-
stauracja ma także swój oddział na promenadzie 
Corniche, gdzie możemy delektować się prze-
pysznymi libańskimi daniami i podziwiać wspa-
niałe widoki (tel. +974 4483 4423; almourjan.com)
● Idam Należąca do słynnego francuskiego 
szefa kuchni Alaina Ducasse’a restauracja Idam 
posiada niezwykle atrakcyjną lokalizację na 
ostatnim piętrze Muzeum Sztuki, a jej wnętrza 
zaprojektował sam Philippe Starck. W bogatym 
menu znajdziemy głównie dania w stylu śród-
ziemnomorskim z bliskowschodnimi akcenta-
mi. Czynne codziennie z wyjątkiem poniedział-
ków i wtorków (tel. +974 4422 4488; 
alain-ducasse.com/en/restaurant/idam)
● Nobu Od stylowych wnętrz po japońską kuch-
nię w najlepszym wydaniu. Restauracja Nobu 
mieszcząca się w hotelu Four Seasons Doha 
zachwyca pod każdym względem. To także po-
pularne miejsce spotkań przy dobrych drinkach 
z happy hour w godz. 18:00-20:00 (z wyjątkiem 
sobót) i poniedziałkowymi wieczorkami dla pań 
(tel. +974 4494 8888; fourseasons.com/doha)
● City Centre Rotana Wśród licznych lokali 
gastronomicznych mieszczących się w tym pię-
ciogwiazdkowym hotelu znajdziemy m.in. re-
staurację Teatro, oferującą potrawy typu fusion 
(łączącą to, co najlepsze w kuchni indyjskiej, 
włoskiej, japońskiej i tajskiej), lokal Misk serwu-
jący potrawy kuchni libańskiej oraz popularny 
bar Boston (tel. +974 4445 8888; rotana.com)

GDZIE ZJEŚĆ

Warto wiedzieć
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SPORTOWY DUCH LIPSKA
Nasz korespondent Andrew Eames odwiedził Lipsk – miasto, które po 27 latach od 

zjednoczenia Niemiec może pochwalić się wysokim poziomem życia, niskimi kosztami 
utrzymania, siedzibami znanych firm i silną drużyną piłki nożnej. 
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Przez niemal 10 lat od upadku NRD 
wyludniający się Lipsk miał nie-
wiele powodów do radości, biorąc 
pod uwagę stan swojej gospodarki. 

Dumy miastu nie przynosiła także lokalna 
drużyna piłkarska, choć przecież futbol 
to w Niemczech sport numer jeden. Jed-
nak w 2009 roku Lipsk upodobała sobie au-
striacka firma Red Bull, tworząc tu drużynę 
RB Leipzig.

FUTBOL RZĄDZI
Zespół zaczął swoją przygodę w świecie 
zawodowej piłki nożnej od najniższej klasy 
rozgrywkowej, z roku na rok przeskakując 
do coraz wyższych lig mimo dość nieprzy-
chylnego nastawienia niektórych fanów, 
którym nie podobała się korporacyjna pro-
weniencja „Byków”.

W ubiegłym sezonie drużyna zadebiuto-
wała w niemieckiej Bundeslidze, kończąc 
sezon na drugim miejscu w tabeli, mo-
mentami zagrażając samemu Bayernowi 
Monachium. Jesienią tego roku RB Leipzig 
zagra w Lidze Mistrzów, tym samym stając 
się pierwszym klubem z byłego NRD, jaki 
doświadczył tego zaszczytu.

Piłkarski sukces podniósł morale miasta, 
które zmagało się z problemami od czasu 
zjednoczenia Niemiec, a do doskonałych 
wyników drużyny doszła wkrótce także 
widoczna poprawa na gruncie gospodar-
czym. W latach 90., kiedy obszar byłego 
NRD przechodził transformację, z Lipska 
wyjechało niemal 100 tysięcy mieszkańców. 
Dziś jest to najszybciej rozwijające się mia-
sto Niemiec, które każdego roku zyskuje 
15 tysięcy nowych obywateli. Historia ro-
dem z „Kopciuszka”.

Powodów tak dynamicznego rozwoju jest 
kilka. Niskie koszty najmu i spore zasoby 
wolnej powierzchni zachęciły do sprowa-
dzenia się tu firm reprezentujących nowo-
czesne branże, w tym e-commerce, dzięki 
czemu Lipsk zyskał miano „nowego Berlina”. 
Zwiększyły się także wpływy z turystyki.

MIASTO ŚWIATOWYCH MAREK
Największy przyczynek do ożywienia go-
spodarczego wniosły cztery światowe mar-
ki: DHL, Amazon, BMW i Porsche. W 2008 
roku firma DHL przeniosła tu z Brukseli 
swoje centrum dystrybucji, zatrudniając  
5 tysięcy pracowników. Posunięcie wynik-
nęło po części z dogodnych warunków, 
jakie udało się wynegocjować z lokalnym 
portem lotniczym, dzięki czemu centrum 
może pracować przez całą dobę.

Z podobnych powodów centrum logi-
styczne uruchomił Amazon, dając zatrud-
nienie 12 tysiącom osób. Tym razem atu-
tem okazała się rozbudowana sieć nowych 

Lipsk jest dziś najszybciej rozwijającym się miastem Niemiec,  
które każdego roku zyskuje 15 tysięcy nowych obywateli. 
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dróg i autostrad, które powstały po zjedno-
czeniu i skutecznie odkorkowały miasto.

W nowej fabryce BMW, zatrudniającej 5,3 
tysiąca osób, gigant z Bawarii pracuje nad 
rozwojem pojazdów elektrycznych, a Po-
rsche w swojej lipskiej fabryce produkuje nie-
mal dwie trzecie wszystkich samochodów.

Thomas Lenck, dyrektor ds. marketin-
gu w Porsche, przyznaje, że w 2002 roku wy-
bór Lipska na główną bazę produkcyjną wią-
zał się ze sporym ryzykiem. Jednak firma ze 
Stuttgartu potrzebowała miejsca, w którym 
mogłaby znacznie rozbudować produk-
cję, a także stworzyć własny tor testowy, na 
którym klienci mieliby okazję sprawdzić sa-
mochody przed zakupem.

– Chcemy, by klienci poczuli, jaki poten-
cjał drzemie w naszych autach – tłumaczy 
Lenck. 

Każdy potencjalny właściciel nowego 
modelu Porsche może udać się na tor i jako 
kierowca albo pasażer sprawdzić, co potrafi 
model jego marzeń. Tor wraz z przylegają-
cym do niego centrum obsługi funkcjonują 
także jako niezależne centrum biznesowe, 
goszczące ponad 500 imprez rocznie.

Dla firmy, której modele w dużej części 
produkowane są ręcznie, człowiek zawsze 
był ważnym elementem układanki. Po-
czątkowo trzeba było uruchomić kampanię 
zachęcającą wyspecjalizowanych pracow-
ników do powrotu do Lipska, ale gdy tylko 
rozniosła się wieść o tutejszym wysokim 

standardzie życia i niskich kosztach utrzy-
mania, liczba osób zatrudnionych w lipskiej 
fabryce wzrosła z 800 w 2011 roku do obec-
nych 4,5 tysiąca.

– Roczny odsetek odejść wynosi zaledwie 
1 procent, więc coś musi być tego przyczy-
ną – mówi Lenck. – Lipsk to pod wieloma 
względami miasto idealne. Dość duże, by 
zasłużyło na miano ważnego europejskiego 
miasta, i na tyle małe, by nigdzie nie było 
stąd daleko – dodaje.

Zakłady Porsche i inne firmy, które 
przybyły do Lipska stosunkowo niedawno, 
mieszczą się na obrzeżach miasta. Jednak 
dawne fabryki, takie jak drukarnie, odlew-
nie i przędzalnie, mieściły się w niewiel-
kiej odległości od centrum, w zachodniej 
dzielnicy Plagwitz. Ich budynki przetrwały 
po dziś dzień, choć w ich stylowo odrestau-
rowanych murach zamiast na robotników 
fizycznych natkniemy się raczej na modnie 
ubranych młodych ludzi.

Około 350 z nich pracuje dla pioniera bran-
ży e-commerce firmy Spreadshirt, w której 
biurach natkniemy się na obowiązkowe 
stoły do ping-ponga i konsole PlayStation. 
Podstawową działalnością Spreadshirt jest 
produkcja koszulek z nadrukami wykony-
wanymi wedle projektu klienta i w tym seg-
mencie firma nie ma sobie równych. I choć 
jej dyrektorem jest Brytyjczyk Philip Ro-
oke, a językiem operacyjnym angielski, to 
Spreadshirt zatrudnia pracowników aż z 20 

krajów, którzy obsługują 18 narodowych 
wersji jej witryny internetowej.

Przy obrotach rzędu 106 milionów 
euro i rocznym wzroście wynoszącym 15-20 
procent można się było obawiać, że znale-
zienie odpowiednich projektantów i infor-
matyków, posługujących się kilkoma języ-
kami, będzie stanowiło nie lada problem. 
Jednak Rooke stanowczo zaprzecza.

– Kiedy przybyłem tu w 2009 roku, mało 
kto słyszał o Lipsku. Teraz jest to bardzo 
modne miejsce, uwielbiane przez ludzi, któ-
rzy są zmęczeni Berlinem – przekonuje. – 
Wiem też, że kilka brytyjskich firm rozważa 
przeniesienie tu swoich siedzib, kiedy tylko 
Brexit stanie się faktem – dodaje.

WISIENKA NA TORCIE
Kilka minut drogi pieszo od siedziby Spre-
adshirt i nieopodal artystycznych squatów, 
przypominających te berlińskie sprzed 
podwyżek cen najmu, mieści się kompleks 
budynków o nazwie Spinnerei. Mury tej 
dawnej największej przędzalni bawełny 
na Starym Kontynencie goszczą obecnie 
centrum co-workingu z tuzinem start-
-upów i ponad stu pracowniami artystyczny-
mi, z których jedną zajmuje światowej sławy 
malarz Neo Rauch. Niektóre pomieszczenia 
przekształcono na pokoje hotelowe, a wielu 
artystów uczestniczy w otwartych dniach 
centrum, których celem jest przyciągnięcie 
turystów.
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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…
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To właśnie turyści i osoby podróżujące 
służbowo są wisienką na torcie, dzięki któ-
rej Lipsk zyskuje na popularności. Liczba 
osób odwiedzających miasto wzrasta z roku 
na rok. Dziesięć lat temu w tutejszych ho-
telach zarezerwowano 2,1 miliona nocle-
gów, a w ubiegłym roku liczba ta wyniosła 
2,9 miliona i szacuje się, że w 2017 sięgnie 
3 milionów.

W jednej tylko kategorii obecnemu Lip-
skowi będzie niezmiernie trudno osiągnąć 
wyniki, jakie odnotowywał przed zjednocze-
niem Niemiec. W tamtych czasach miasto 
było ośrodkiem wystawowym, goszczącym 
ogromne targi konsumenckie, na których 
prezentowano zachodnie produkty. Dziś 
wszystkie te dobra luksusowe są dostęp-
ne w każdym większym sklepie w mieście.

Mimo to miejskie centrum wystawo-
we i odrestaurowana zabytkowa Kongres-
shalle robią co w ich mocy, by zwrócić na 
siebie uwagę sektora MICE, organizując 
wydarzenia i konferencje dla największych 
firm w mieście, czyli dla DHL, Amazona, 
Porsche i BMW. Wiele wskazuje na to, że 
Lipsk znów stał się miastem, na które wiel-
kie korporacje patrzą pożądliwym okiem.

CO WARTO ZOBACZYĆ
Dysponując odrobiną wolnego czasu, war-
to wybrać się do trzech najciekawszych za-
kątków Lipska. Otoczone obwodnicą i roz-
budowaną siecią tramwajową Stare Miasto 
najlepiej zwiedzić pieszo, eksplorując tutej-
sze urokliwe zakątki pełne ulicznych graj-
ków i studentów na rowerach (co ciekawe, 
kanclerz Angela Merkel studiowała w Lip-
sku fizykę), a także nastrojowych kafejek. 
Najbardziej znanym zakątkiem w centrum 
jest niewątpliwie pasaż handlowy Mädler-
-Passage z 30 arkadami, pod którymi miesz-
czą się luksusowe butiki.

Warto także zwiedzić położoną nieco bar-
dziej na zachód dawną dzielnicę fabryczną 
Plagwitz z licznymi kanałami, na których 
można popływać łódką. Główną arterią 
jest tu Karl-Heine Strasse, przy której znaj-
dziemy wiele sklepów feng shui i wege-
tariańskich kebabiarni. Natomiast na po-
łudniowych krańcach miasta, w miejscu 
dawnej odkrywkowej kopalni węgla mieści 
się obecnie prężnie działający ośrodek spor-
tów wodnych o nazwie New Lakeland.

Biznesmeni często odwiedzają restau-
rację Falco (falco-leipzig.de) w hotelu We-
stin, która szczyci się dwoma gwiazdkami 
przewodnika Michelin. Jeśli jednak chcemy 
zjeść dobry, a zarazem tani lunch, to nic nie 
przebije restauracji Panorama Tower (pano-
rama-leipzig.de), gdzie za trzydaniowy po-
siłek zapłacimy 12 euro, przy okazji ciesząc 
wzrok fantastyczną panoramą miasta.

Wiele wskazuje na to, że Lipsk znów stał się miastem, na które  
wielkie korporacje patrzą pożądliwym okiem.
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UMI
Najnowszy lokal hongkońskiej grupy Le 
Comptoir, otwarty w bliskim sąsiedztwie 
głównej dzielnicy biznesowej, oferuje au-
tentyczne dania kuchni japońskiej, w tym 
tradycyjne sushi.

We wnętrzach postawiono na naturalne 
materiały i minimalistyczny wystrój, które-
go najbardziej wyróżniającym się elemen-
tem jest wisząca orchidea. Przy stoliku dla 
10 gości można zamówić tradycyjny zestaw 
omasake, przygotowywany przez doświad-
czonego mistrza sushi Yukio Kimijimę.

Zamówiliśmy cztery rodzaje przystawek: 
ryż długo suszony z wiórkami z trufli francu-
skich, japońskiego halibuta hirame udekoro-
wanego kwiatem hanaho, uchowca z Narity 
oraz grillowane przegrzebki owinięte wodo-
rostami i podawane ze słodkimi kasztanami.

Po przystawkach czekała nas uczta zło-
żona z 10 rodzajów sushi, poczynając od 
delikatnych w smaku z rybami sayori, koha-
da i lucjanem, po bardziej wyraziste z aka-
mi i tuńczykiem toro. Na koniec podano nam 
półmiski z zupą miso, mocno doprawioną 

rolkę z mięsem jeżowca, a na deser ciastecz-
ka mochi z czekoladą marki Valrhona. Na 
życzenie gości obsługa dobiera do każdej po-
trawy najlepiej pasujący gatunek sake.

Umi to fantastyczna restauracja, oferują-
ca autentyczne sushi w miłym otoczeniu.

Czynne: pon.-sob. 18:30-20:00, 20:30-
22:30. Shop 3, G/F, 159-163 Hollywood Road; 
tel.: +852 2956 3177. lecomptoir.hk/umi

Tamsin Cocks

FLINT GRILL AND BAR
Co prawda restauracja Flint Grill and Bar 
mieści się na piątym piętrze hotelu JW Mar-
riott, ale eleganckie, industrialne wnętrza 
sprawiają, że daleko jej do typowej hotelowej 
jadłodajni. W 2016 roku nowy szef kuchni 
Pieter Fitz-Dreyer odświeżył tutejsze menu, 
dodając do niego kilka pomysłowych dań.

Ucztę zaczęliśmy od potraw rybnych: kró-
lewskiego łososia z Akaroa z grillowanym 
ogórkiem i białym octem balsamicznym (190 
dolarów hongkońskich/ ok. 85 złotych) oraz 
tuńczyka ahi (w tej samej cenie), przygotowy-
wanego przy stole na oczach gości. Rozpły-

wająca się w ustach ryba idealnie kontrasto-
wała ze świeżymi krakersami nori.

Z innych dań zachwyciły nas zwłaszcza 
pierożki ravioli z homarem, podane w sosie 
kokosowym nasączonym tajskimi ziołami. 
Po tym przysmaku przyszedł czas na gwiaz-
dę wieczoru: dojrzewający na sucho stek 
Linz Heritage z kością (porcja o wadze 550 
gramów – 590 dolarów hongkońskich/ ok. 
270 złotych). To prawdziwa uczta dla kubków 
smakowych, choć warto zauważyć, że inten-
sywny aromat dojrzewającej wołowiny nie 
każdemu przypadnie do gustu. 

Wśród bogatego wyboru deserów polecam 
zwłaszcza przepyszną szarlotkę w kruchym 
cieście, która nie ma sobie równych w całym 
Hongkongu.

Flint to idealny lokal dla osób szukających 
klasowej restauracji, w której panuje niefor-
malna atmosfera. 

Czynne: 12:00-14:30, 18:00-22:30; bar: 
17:00-24:00. JW Marriott Hong Kong, Pa-
cific Place, 88 Queensway, Admiralty;  
tel.: +852 2810 8366. marriott.com

Tamsin Cocks

Wybierasz się do Hongkongu i szukasz miejsca na biznesową kolację? 
Nasi korespondenci z regionu Azji i Pacyfiku przetestowali wszystkie nowe i cieszące się 

najlepszą reputacją lokale w mieście. Oto ich rekomendacje.
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YEE TUNG HEEN
Mieszcząca się na drugim piętrze hote-
lu Excelsior restauracja Yee Tung Heen to 
doskonałe połączenie wyśmienitej kuchni 
kantońskiej z innowacyjnym podejściem do 
gotowania w wykonaniu szefa kuchni Wong 
Wing Keunga. W wystroju lokalu dominują 
brązy, żółcie i czerwienie, a dzięki użyciu 
gustownych przesłon z kwiecistymi wzora-
mi do dyspozycji gości oddano aż pięć sal 
jadalnych, które razem mogą pomieścić do 
200 osób. Tuż przy wejściu znajduje się sta-
nowisko do zaparzania herbaty z kilkuna-
stoma mieszankami tego napoju.

Menu à la carte składa się z 14 stron. Na przy-
stawkę spróbowaliśmy zapiekanych grzy-
bich kapeluszy z nadzieniem z pasty z kre-
wetek, które wręcz rozpływały się w ustach. 
Nic dziwnego, że w 2015 roku danie to zdo-
było jedną z głównych nagród konkursu 
„Best of the Best Culinary Awards”.

Zachwyciły nas rolki ryżowe nadziewane 
krewetkami, jarmużem i buraczkami i po-
dawane z sosem sojowo-krewetkowym (128 
dolarów hongkońskich/ ok. 60 złotych). 

Yee Tung Heen to restauracja, do któ-
rej chętnie się wraca. Przepyszne potra-
wy i miła obsługa – czego chcieć więcej? 

Czynne: pon.-sob. 12:00-14:30, niedz. 
10:30-15:00; kolacje codziennie w godz. 
18:00-22:30. 281 Gloucester Road; tel.: +852 
2837 6790. mandarinoriental.com

Tom Otley
BIZOU
Mieszcząca się na parterze centrum han-
dlowego Pacific Place restauracja Bizou to 
nowoczesna interpretacja tradycyjnej ame-
rykańskiej brasserie, za której stronę kuli-

narną odpowiada duński szef kuchni Ma-
gnus Hansson. Potrawy przygotowywane 
są z produktów niemodyfikowanych gene-
tycznie i pochodzących z gospodarstw eko-
logicznych. Wygodne wnętrza wykończono 
naturalnym drewnem i ciemną skórą, a do-
datkowego uroku dodają im stylowe drewnia-
ne krzesła i ciepłe nastrojowe oświetlenie.

Na początek zamówiliśmy smażony ser 
camembert z konfiturą z maliny moroszki, 
smażoną pietruszką i tostami. Ser był idealnie 
wysmażony – miał delikatnie chrupiącą skór-
kę i płynny środek. Nie rozczarowały nas rów-
nież smakowite ośmiorniczki podane z opie-
kanymi ziemniakami, oliwkami, młodym 
selerem, hummusem miętowym i sumakiem.

Z głównych dań wybraliśmy żeberka bez 
kości, duszone w czerwonym winie i serwo-
wane z purée ziemniaczanym, zielonymi 
warzywami i świeżym chrzanem, a także 
smażonego dorsza islandzkiego z masłem, 
podawanego z jajkiem na miękko, purée z ka-
lafiora, podsmażonym jarmużem i świeżym 
chrzanem. Żeberka były idealnie ugotowa-
ne, a ich mięso soczyste. Ryba była dobrze 
wysmażona, a jarmuż i ostry chrzan dodały 
delikatnemu mięsu lekko pikantny smak.

W karcie win dominowały trunki rodem 
ze słonecznej Italii, a lista drinków kusiła 
oryginalnymi połączeniami alkoholi. Trzy-
daniowy posiłek z winem dla dwóch osób 
to koszt 1500-2000 dolarów hongkońskich 
(700-900 złotych). 

Czynne: codziennie w godz. 11:30-22:30. 
Shop 132, L1, Pacific Place, 88 Queensway; 
tel.: +852 2871 0775; 
diningconcepts.com/restaurants/bizou

Jeremy Tredinnick

COBO HOUSE
Restauracja Cobo House, która działa do-
piero od marca ubiegłego roku w dzielnicy 
Shek Tong Tsui, zdołała już zjednać sobie 
bardzo wielu fanów wśród miejscowych 
smakoszy. Lokal posiada własny ogró-
dek z ziołami, a inne składniki do potraw 
pozyskuje z lokalnych targowisk.

W Cobo House menu jest krótkie i na 
temat. Na przystawkę wybraliśmy dania 
Grzyb i Krab. Szczególnie gorąco polecam 
to pierwsze, na które składa się duszony 
boczniak serwowany z tofu, masłem zio-
łowym i purée ziemniaczanym wzbogaco-
nym oliwą truflową. 

Na główne danie zamówiliśmy wieprzo-
winę oraz makaron somen po wegetariań-
sku. Wolno gotowany boczek wieprzowy 
podano z przyprawionym grillowanym 
ananasem, który nadał potrawie ostro-
-słodkiego smaku.

W karcie deserów, stworzonej przy 
współpracy z uznaną szefową kuchni Jani-
ce Wong, znajdują się cztery słodkie spe-
cjały wraz z dopasowanymi do nich napo-
jami (298 dolarów hongkońskich/ ok. 130 
złotych). Popcorn to słodko-pikantne par-
fait o smaku prażonej kukurydzy; Kyoto 
Garden to lody o smaku kwiatu pomarań-
czy serwowane w skorupce z białej czeko-
lady; Basil White Chocolate to intrygujące 
połączenie cierpkiej marakui ze słodką 
białą czekoladą. Nam jednak najbardziej 
smakował deser Cassis Plum w postaci 
kulki z czarnych porzeczek, wypełnionej 
musem o smaku czarnego bzu i kawio-
rem z owoców yuzu. 

Craig Bright
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ielkie miasta. Miasta kon-
trastów, gdzie nowe spo-
tyka się ze starym, a małe 

stoi ramię w ramię z dużym. Wśród 
nich Warszawa, która niezmiennie 
zaskakuje wielością form i stylów.  Od 
tempa zmian w ostatnim dziesięcio-
leciu może zakręcić się w głowie, ale  
w większości jest to pozytywne zakrę-
cenie. Kolejne dzielnice zyskują nowy 
charakter, a niektóre nowe życie. Jed-
ną z takich dzielnic jest Wola. Nie-
gdyś robotnicza część miasta, dzisiaj 
dumnie nosi tytuł nowego centrum 
biznesowego stolicy. Liczne przedsię-
wzięcia infrastrukturalne oraz nowe 
inwestycje biurowe i mieszkaniowe  
w okolicy Ronda Daszyńskiego spra-
wiły, że stała się najbardziej rozchwy-
tywaną dzielnicą Warszawy.  
„Jeszcze do niedawna postindustrial-
ne okolice Woli nie wywoływały en-
tuzjazmu wśród mieszkańców stolicy. 
Na naszych oczach zmieniły się nie 
do poznania. Dziś przyciągają mło-
dych ludzi oraz entuzjastów dobrego, 
nowoczesnego designu.” - mówi Ka-
tarzyna Kajak, Dyrektor ds. Sprze-
daży i Marketingu, firmy deweloper-
skiej Pro Urba. 

Wszystko zaczęło się od wielkiego 
wybuchu. Dokładnie 10 lat temu padł 
 jeden z ostatnich symboli industrial-
nej Woli. W kilka sekund ponad 
130kg ładunków wybuchowych zrów-
nało z ziemią 10-piętrowy biurowiec 
Zakładów Maszyn Budowlanych  
im. L. Waryńskiego. Był to wówczas 
największy budynek w Polsce wysa-
dzony w powietrze przy użyciu tak 
zaawansowanej metody. W tym miej-
scu, przy ulicy Kolejowej powstaje 
obecnie 19. Dzielnica, która stała się 
jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych i docenianych osiedli w Polsce. 

Projekt realizowany przez firmę Pro 
Urba zakłada wybudowanie dzie-
sięciu budynków w sześciu etapach, 
z których każdy ma swój indywi-
dualny charakter. Wspólnym mia-
nownikiem kontrastujących ze sobą 
budynków jest ich kubikowa forma, 
spektakularne przeszklenia, drewno 
oraz surowa faktura elewacji, które 
komponują spójną architektonicznie 
całość. Zupełnie nową część miasta 
tworzą nie tylko budynki, ale także 
skwery z fontannami, zielone patia, 
ulice oraz powierzchnie handlowo-
-usługowe. 

19. Dzielnica to miejsce, w którym 
nowoczesna architektura spotkała 
się z tradycyjną urbanistyką. Kom-
fortowa, przyjazna i nowoczesna 
przestrzeń w naturalny sposób sca-
liła się z istniejącą tkanką miejską, 
zachowując postindustrialny cha-
rakter miejsca. Budowa 19. Dzielnicy 
stała się także ważną częścią całego 
procesu rewitalizacji tej części mia-
sta. To właśnie m.in. za odzyskanie 
poprzemysłowych terenów oraz 
stworzenie nowego modelu dzielni-
cy w 2015 roku Pro Urba otrzymała 
I Nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie Ministra Środowiska „Projekt: 
Przestrzeń”. Została również wielo-
krotnie doceniona przez środowisko 
architektów i urbanistów, zdobywa-
jąc najważniejsze nagrody architek-
toniczne.
Historia warszawskiej Woli przypo-
mina historię brzydkiego kaczątka, 
które omijane i niechciane stało się 
w końcu obiektem zachwytu. Ta-
kich metamorfoz może być więcej 
- wszystko w rękach mądrych archi-
tektów oraz inwestorów, którzy mają 
szansę odzyskać dla miast zaniedba-
ne i zapomniane tereny. ¶

W Metamorfoza 
w wielkim mieście 
NOWE OBLICZE WARSZAWSKIEJ WOLI

JESZCZE DO NIEDAWNA POSTINDUSTRIALNE OKOLICE WOLI 
NIE WYWOŁYWAŁY ENTUZJAZMU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW STOLICY. 

NA NASZYCH OCZACH ZMIENIŁY SIĘ NIE DO POZNANIA.
 DZIŚ PRZYCIĄGAJĄ MŁODYCH LUDZI ORAZ ENTUZJASTÓW 

DOBREGO, NOWOCZESNEGO DESIGNU.

DZIŚ

DAWNIEJ
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IDYLLA  
NAD JEZIOREM COMO

Nasza korespondentka Michelle Harbi odwiedziła region malowniczego jeziora  
 Lago di Como, który upodobali sobie nie tylko celebryci, lecz także zwykli śmiertelnicy.
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Panorama jeziora Como, z błękitną 
taflą wody, bujnym lasem i często 
błękitnym w tych stronach nie-
bem, urzeka niezależnie od pory 

roku i pogody. My poddaliśmy się temu 
urokowi podczas wizyty w Lombardii pod 
koniec kwietnia tego roku. Pierwszego dnia 
przywitał nas ulewny deszcz, więc zasie-
dliśmy na balkonie i sącząc mocną włoską 
kawę, obserwowaliśmy pogodowy spektakl, 
który rozgrywał się na naszych oczach. Gę-
ste chmury coraz szczelniej okrywały gór-
skie szczyty, a niewielkie łódki dostojnie 
sunęły po tafli jeziora.

DOM DLA CELEBRYTÓW
Następnego ranka niebo się przejaśni-
ło, a promienie słoneczne nasyciły krajobraz 
soczystymi kolorami. Stonowane odcienie 
szarości ustąpiły miejsca błękitowi i zie-
leni, a rzednąca mgła odsłoniła ośnieżone 
zbocza gór, na których stoją urocze wil-
le z pomarańczowymi i żółtymi dachami. 
Ruch na jeziorze również znacznie się 
zwiększył. Łodzie, pełne turystów podzi-
wiających okoliczne widoki, przemierzały 
wody zbiornika, delikatnie burząc jego spo-
kojną taflę.

Brzegi jeziora Como, które upodobali so-
bie na miejsce do życia celebryci z całego 

świata, to jeden z najbardziej atrakcyjnych 
zakątków na kilkudniowy wypad we dwoje. 
Są one także świetną propozycją na krótki 
wypoczynek po wyczerpujących spotka-
niach biznesowych w oddalonym o zaledwie 
50 kilometrów na południe Mediolanie.

CASTA DIVA
Położone na wschód od jezior Maggio-
re i Lugano u podnóża Alp, Lago di Como 
ma kształt smukłych, dwuzębnych wi-
deł. W dolnym odcinku jego zachodniego 
odnóża leży miejscowość Como, a w środ-
kowej części znajduje się popularne mia-
steczko Bellagio. Za bazę wypadową do 
zwiedzania okolicy wybraliśmy położony 
nad samym brzegiem jeziora ośrodek Casta 
Diva Resort and Spa, mieszczący się w gmi-
nie Blevio na wschodnim odnóżu zbiornika.

Ten pięciogwiazdkowy kurort, należący 
do organizacji Small Luxury Hotels of the 
World, posiada niezwykle bogatą historię. 
Villa Roccabruna, będąca największym bu-
dynkiem na terenie 2,5-hektarowej posia-
dłości, została wybudowana w 1797 roku, 
by 30 lat później przejść w ręce sopranistki 
Giuditty Pasty, która była muzą kompozyto-
ra Vincenza Belliniego. Pasta jako pierwsza 
zaśpiewała także słynną arię Belliniego, za-
tytułowaną „Casta Diva”.

W 2010 roku po gruntownej renowa-
cji i rozbudowie Villa Roccabruna stała 
się luksusowym hotelem. Cały kompleks 
dziewięciu willi, położonych w nienagan-
nie utrzymanych ogrodach, składa się z 73 
przestronnych pokoi i apartamentów, które 
zaprojektowano w tradycyjnym lub nowo-
czesnym stylu i z widokiem na jezioro, który 
można podziwiać z prywatnego balkonu lub 
tarasu. Nasz apartament miał aż dwa balko-
ny oraz minimalistyczny wystrój, który nie 
zakłócał sielskiego widoku za oknem.

Spędzając w Casta Divie weekend, moż-
na właściwie nie wychodzić poza teren 
kurortu. Oprócz 10 gustownych aparta-
mentów w głównej willi mieści się sa-
lonik, w którym można napić się dobrej 
herbaty, a także bogato zaopatrzony bar kok-
tajlowy, z którego chętnie korzystają goście.

Zadaszona kładka wiedzie do przestron-
nego spa o powierzchni 1300 mkw. z łaź-
nią turecką, jacuzzi, saunami, gabinetami 
zabiegowymi i pomieszczeniem do kąpie-
li w soli himalajskiej. Tuż obok znajduje się 
wykwintna restauracja L’Orangerie, w któ-
rej serwowane są dania kuchni śródziem-
nomorskiej. Jedną z ciekawszych atrak-
cji w Casta Divie jest przestronny pływający 
basen wraz z tarasem zawieszonym nad 
samą taflą jeziora.
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ZABYTKI I CAPPUCCINO
Jeżeli jednak chcemy zwiedzić okoliczne 
piękne tereny, to warto poświęcić przynaj-
mniej pół dnia na wizytę w samym mia-
steczku Como, do którego dowozi gości 
bezpłatny bus hotelowy. Spędziliśmy tam 
miłe i relaksujące popołudnie, spacerując 
wąskimi uliczkami starej dzielnicy, podzi-
wiając jej zabytki, racząc się smakowitym 
cappuccino w okolicznych kafejkach i space-
rując nadbrzeżną promenadą. Wstąpiliśmy 
także do restauracji La Vita e Bella (Piazza 
Domenico Croggi), oferującej bogaty wybór 
pysznych, niedrogich i z pewnością zdro-
wych sałatek.

Jednak wizyta nad Lago di Como nie 
może się obyć bez rejsu statkiem wyciecz-
kowym po spokojnych, błękitnych wodach 
jeziora. Casta Diva organizuje wyciecz-
kę do Bellagio i z powrotem na pokładzie 
20-osobowej łodzi (w cenie 85 euro za oso-
bę, w okresie od kwietnia do września lub 
października). My jednakże postanowili-
śmy wybić się na niezależność i skorzysta-
liśmy z dogodnej oferty jednego z promów 
wyruszających z portu w Como. Kursują 
one regularnie przez cały dzień, przysta-
jąc w licznych urokliwych wioskach leżą-
cych wzdłuż brzegu jeziora.
    
GDZIE MIESZKA  
GEORGE CLOONEY?
Jako że nie mieliśmy zbyt wiele czasu, 
udaliśmy się prosto do Bellagio, obserwu-
jąc po drodze tętniące życiem, ruchliwe 
miasteczka, do których dobijał prom, by 
wysadzić i zabrać pasażerów. Kiedy tak 
zmierzaliśmy w kierunku północnym, za-
stanawiając się, która to willa należy do 
George’a Clooneya, wody jeziora poszerzy-
ły się, odsłaniając przed nami rozleglejsze, 
przepiękne widoki, ciągnące się aż do same-
go Bellagio.

To niezaprzeczalnie piękne i roman-
tyczne miasto jest także silnie nastawione 
na zyski z turystów, którzy niezależnie od 
pory roku tłumnie oblegają nabrzeżne ta-
rasy i uliczki. Mimo to panuje tu cudownie 
swobodna atmosfera. Na lunch zatrzymali-
śmy się w eleganckiej restauracji La Punta 
(ristorantelapunta.it) z malowniczymi wi-
dokami na jezioro, a po posiłku udaliśmy 
się do baru Rossi nieopodal terminalu, któ-
ry wedle mieszkańców serwuje najlepsze 
negroni w Bellagio.

Po kilkugodzinnej wyprawie i paru sma-
kowitych drinkach szczęśliwi wróciliśmy 
do naszego sielskiego kurortu Casta Diva. 
Muszę przyznać, że relaksując się na leża-
ku w promieniach wczesnowieczornego 
słońca, sama przez chwilę poczułam się jak 
gwiazda. FO
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W 2010 roku po gruntownej renowacji i rozbudowie Villa  
Roccabruna stała się luksusowym hotelem. 
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NOWA ERA TUDORA
Nasz ekspert w dziedzinie zegarków Chris Hall opisuje plany marki Tudor, która zamierza 

wyjść z cienia swojego starszego brata – firmy Rolex.
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Fani zegarków dobrze znają historię 
narodzin firmy Tudor. Hans Wils-
dorf, założyciel Roleksa, okrzyk-
nięty przez wielu guru marketingu 

branży ekskluzywnych czasomierzy, posta-
nowił produkować zegarki, które jakością 
dorównywałyby Roleksom, a przy tym były-
by nieco tańsze. Decyzja ta zapadła w 1926 
roku, 21 lat po powstaniu firmy Rolex. Jed-
nak w latach 30. ubiegłego wieku na rynku 
pojawiło się zaledwie kilka modeli Tudor. 
Przełom nastąpił w 1946 roku, kiedy młod-
szy siostra Roleksa stała się odrębną fir-
mą i produkcja zegarków ruszyła na dobre.

BYĆ JAK STARSZY BRAT
Od tamtego czasu Tudor podążał dość 
przewidywalną ścieżką, a w latach 60. i 70. 
naśladował swojego starszego brata, który 
przeżywał rozkwit. Tudor, tak jak Rolex, wy-
twarzał modele typu Submariner (obecnie 
wysoko cenione) oraz inne specjalistyczne 
czasomierze, które cieszyły się dużą popu-
larnością wśród żołnierzy i poszukiwaczy 
przygód na całym świecie.

Jednak, zgodnie z myśleniem założycie-
la, Tudor zawsze był marką z nieco niższej 
półki. Kiedy Rolex wyposażał w zegarki zdo-
bywców ośmiotysięczników, Tudor dostar-
czał swoje modele mniej znanym pionier-
skim wyprawom na pustkowia Grenlandii. 
Rolex był marką Jamesa Bonda i pilotów 
linii Pan Am, gdy tymczasem zegarki Tudor 
nosili żołnierze francuskiej marynarki wo-
jennej. Rolex był królem czasomierzy, a Tu-
dor miał popularny model Oyster Prince.

Zdarzały się też wyjątki od reguły. Tudor 
jako pierwszy wypuścił na rynek model 
Submarinera o wodoszczelności do 200 
metrów, a zegarek z automatycznym chro-
nografem pojawił się w jego ofercie wiele 
lat przed tym, jak Rolex wypuścił model 
Daytona. Mimo to dla większości znaw-
ców i klientów marka Tudor była wciąż jedy-
nie młodszą siostrą Rolexa.

Niestety, w odróżnieniu od Rolexa, firma 
spod znaku tarczy dotkliwie odczuła skutki 
tzw. kryzysu kwarcowego lat 70. i 80, a na 
początku XXI wieku zmagała się z poważ-
nym kryzysem tożsamości, wypuszczając 
na rynek mało atrakcyjne modele i odcina-
jąc kupony od dawnej sławy.

START OD ZERA
W końcu marka postanowiła zacząć wszyst-
ko od początku. Po całkowitym wycofaniu 
się z kluczowych rynków firma powró-
ciła w 2010 roku z nową strategią, która 
miała stać się wzorcem dla całej branży. 
Nawiązując do swoich bestsellerów z lat 
60. i 70. ubiegłego wieku, Tudor zaintereso-
wał fanów czasomierzy udanymi modelami  

Heritage Ranger i Heritage Chronograph. 
Tak jak przewidział to założyciel marki, 
zegarki te łączyły w sobie wysoką jakość 
wykonania typową dla firmy Rolex z przy-
stępnymi cenami (nawet jak na dzisiejsze 
standardy).

W 2013 roku na rynku pojawił się praw-
dziwy brylant – model Heritage Black Bay. 
Nie był on reedycją żadnego wcześniejszego 
czasomierza mimo widocznej stylistyki re-
tro. Dostępny najpierw z niebieskim, a nie-
co później czerwonym pierścieniem lunety, 
Heritage Black Bay zapoczątkował całą ge-
nerację modeli nawiązujących do zegarków 
dla nurków z lat 70., a wraz z kolejnymi 
edycjami stał się punktem odniesienia dla 
wszystkiego, co robi Tudor.

MODEL
DLA DAVIDA BECKHAMA
Jak dotąd światło dzienne ujrzało siedem 
wersji Black Bay, w tym nieco większa wyko-
nana z brązu. W tym roku marka wypuściła 
na rynek chronograf wyposażony w mecha-
nizm firmy Breitling.

Heritage Black Bay stał się ulubieńcem 
fanów zegarków, a Tudorowi udało się 
przekuć na swoją korzyść fakt bycia młod-
szą siostrą Roleksa. Tudor produkuje teraz 
czasomierze, które są bardziej śmiałe (np. 
limitowana edycja Pelagos dla osób lewo-
ręcznych), głośniejsze (współpraca z włoską 
firmą motocyklową Ducati) i charakteryzują 
się bardziej wyrafinowanym wzornictwem, 
zachowując przy tym wysoką jakość wyko-
nania.

Co ważne, marka wykonała także krok, 
na jaki nigdy wcześniej się nie siliła: zaczę-
ła produkować własne mechanizmy. Ruch 
ten, będący znakiem niezależności i – teore-
tycznie – dbałości o wysoką jakość, zwykle 
wiąże się ze sporym wzrostem cen, ale Tu-
dorowi udało się nie wywindować ich zbyt 
mocno, co spotkało się z dodatkowym uzna-
niem klientów.

Mimo to marka Tudor nadal nie cieszy się 
tak wielką popularnością jak Omega, Tag 
Heuer czy Breitling. W ciągu ostatnich sied-
miu lat firma tworzyła nowe, interesujące 
modele, którymi zyskała uznanie wśród za-
gorzałych fanów marki. Teraz musi przycią-
gnąć także mainstreamowych klientów i wy-
gląda na to, że wie, jak to zrobić. W czerwcu 
głównym ambasadorem marki został David 
Beckham. Firma została także oficjalnym 
chronometrażystą turnieju New Zealand 
Lions, sponsoruje nowozelandzką drużynę 
narodową i jej gwiazdę Beaudena Barretta. 

Kto wie, być może nastaje właśnie 
era, w której marka Tudor nie będzie dłużej 
kojarzona z Roleksem. W końcu młodsze 
rodzeństwo też musi kiedyś dorosnąć.
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Rekompensata za opóźniony lot Miejsce z przodu samolotu
Zrobiłam rezerwację dla mojego szefa na linie easyJet z Krako-
wa do Londynu. Nie zarezerwowałam miejsca. Zrobiłam odpra-
wę i wydrukowałam bilet. Miejsce dostałam w czasie odprawy 
w rzędzie 26. Teraz okazało się, że szef chce wejść pierwszy do 
samolotu i potrzebuje miejsce z przodu. Chciałam zmienić re-
zerwację, ale byłam cały czas odsyłana na stronę do zrobienia 
odprawy. Koleżanka poradziła mi, żebym zadzwoniła do prze-
woźnika, ale nie chcę płacić dodatkowo za usługę przez telefon, 
bilet kosztował wystarczająco dużo.

Ewelina

Pani Ewelino
Precyzując: nie wydrukowała Pani biletu, ale kartę pokładową 
(boarding pass). Bilet, jako dokument potwierdzający zawarcie 
umowy przewozu lotniczego, nie uprawnia jeszcze do wejścia 
na pokład samolotu. Wcześniej powinna zostać dokonana od-
prawa (check-in) i wystawiona karta pokładowa. Dopiero boar-
ding pass jest dokumentem uprawniającym do przejścia przez 
restrykcyjne strefy lotniska oraz wejścia do kabiny pasażerskiej 
samolotu. W chwili zrobienia odprawy i wygenerowania kar-
ty pokładowej możliwość zmiany miejsca została zablokowa-
na. W tej sytuacji linia lotnicza musi wycofać pasażera z odpra-
wy, anulować boarding pass (konkretnie zmienić status kuponu 
biletu z checked-in na open) i dopiero wtedy przydzielić nowe 
miejsce. Po przydzieleniu nowego numeru miejsca należy po-
nownie przejść przez cały proces odprawy i wydrukować nową 
kartę wstępu. Tradycyjne linie lotnicze mają bardzo zaawanso-
wane aplikacje online, umożliwiające dokonanie zmian przez 
Internet. Linie niskokosztowe, takie jak easyJet, korzystają z do-
syć uproszczonych wersji systemów, dlatego nie wszystkie zmia-
ny można zrobić online.

W tej sytuacji nie będzie Pani musiała dodatkowo płacić za 
dokupienie miejsca przez telefon, ponieważ taka usługa nie 
była dostępna za pośrednictwem strony internetowej. Gdyby 
miała Pani wybór kanału dystrybucji, linie lotnicza mogłaby 
naliczyć dodatkową opłatę za sprzedaż telefoniczną. W opi-
sywanym przypadku takiej możliwości nie było. Zapłaci Pani 
tylko stawkę za miejsce z przodu, bez dodatkowej opłaty trans-
akcyjnej.

Wylot mojego samolotu z Zurychu do Paryża był przesunięty 
z powodu zbyt późnego przybycia samolotu, którym mieliśmy 
lecieć. Wylądowaliśmy w Paryżu z dużym, prawie dwugodzin-
nym opóźnieniem. Nie było wolnego rękawa, a na dodatek przez 
godzinę trzymano nas w samolocie, zanim podstawiono autobus. 
Siedziałem w ostatnim rzędzie, wyszedłem ostatni. Złożyłem re-
klamację, dostałem odpowiedź, że samolot wylądował wcześniej 
i że nie mam prawa do żadnego odszkodowania. Jakie są zasady 
w takiej sytuacji?

Krzysztof

Panie Krzysztofie
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego numer EU 261/2004 (z 11 lutego 2014) przysługu-
ją Panu określone rekompensaty związane z opóźnieniem 
rejsu. W tym konkretnym przypadku odległość do punktu 
docelowego wynosi poniżej 1500 kilometrów, przy opóźnieniu 
przekraczającym 2 godziny z winy przewoźnika wysokość re-
kompensaty stanowi równowartość 250 euro. Niezależnie od po-
wodu opóźnienia linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom 
adekwatną opiekę (posiłek, napoje, telefon, e-mail). 

Sytuacja nie jest tutaj jednoznaczna, ponieważ dyrekty-
wa i rozporządzenie nie definiują jednoznacznie, który mo-
ment kwalifikuje się jako godzina przylotu. Czy jest to moment 
przyziemienia czy osiągnięcia przez samolot pozycji parkingo-
wej i zablokowania hamulców? Linie lotnicze usilnie interpretu-
ją godzinę przylotu jako godzinę przyziemienia, ponieważ ten 
moment jest brany pod uwagę przy określaniu punktualności. 
Jednak orzecznictwo sądowe staje po stronie konsumentów. 
Ostatnich kilka wyroków sądów w sprawach odwoławczych 
przechyliło szalę na korzyść pasażerów. Przełomowy był wy-
rok z 4 września 2014, uznający, iż godzina przylotu to moment, 
kiedy fizycznie zostały otwarte drzwi samolotu, umożliwiając 
pasażerom opuszczenie pokładu i wejście do budynku lotniska. 

Zatem jeśli od chwili startu samolotu (liczy się godzina opusz-
czenia stanowiska postojowego w porcie wylotowym) do czasu 
otwarcia drzwi w porcie docelowym opóźnienie przekroczyło 
2 godziny, powinien Pan się odwołać od decyzji linii lotniczej. 
Kluczowa jest godzina dotarcia do ostatniego punktu podróży.

Nie ma tutaj znaczenia, że zajmował Pan jeden z ostatnich 
rzędów i wyszedł z samolotu jako ostatni. Pierwszeństwo wej-
ścia i opuszczenia pokładu jest dodatkowo płatne lub zarezer-
wowane dla pasażerów uprzywilejowanych.






