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U wieczniony w filmach Luisa 

Buñuela i Pedro Almodóvara 

Madryt jest miastem o wielu twarzach, 

niepodobnym do żadnego innego  

w Europie. Współczesna stolica 

Hiszpanii to nie tylko wspaniałe 

zabytki, lecz także nowe trendy 

dzielnice, w których wieczorem zamiast 

czerwonego wina pija się modną  

w tutejszych barach nową odsłonę 

dżinu z tonikiem. 

Będąc w Madrycie, zatrzymuję się 

zwykle w arstystycznej dzielnicy 

Malasaña. Łatwo do niej trafić, 

ponieważ znajduje się tuż na północ od 

Gran Via, głównej arterii Madrytu. 

Malasaña od upadku frankistowskiej 

dyktatury, czyli od ponad 40 lat, uchodzi 

za barrios pełną alternatyw i słynie  

z kontrkultury. W latach 70. narodził się 

tu ruch movida – hiszpańska 

odpowiedź na propozycję amerykańskich beatników. Dzięki setkom second-handów  

i sklepików vintage klimat Malasañii przypomina zakątki Paryża czy Londynu. 

Kawiarenki, kluby i sklepiki, w których można kupić dosłownie wszystko, oddają 

klimat tej dzielnicy. To tu spotykają się dziś hiszpańscy intelektualiści, artyści  

i hipsterzy. Jednym z takich miejsc jest Café Comercial położona przy stacji Bilbao. 

Coraz częściej do Malasañii docierają też turyści, którzy spędzają popołudnia  

w małych klimatycznych restauracjach lub wybierają się tu na nocną eskapadę po 

barach, uchodzących za najciekawsze w Madrycie. W dzień warto przespacerować się 

szlakiem licznych w tej dzielnicy księgarni, zadzierając przy okazji głowy, aby 

ponapawać się urodą klasycznych budynków stojących po obu stronach wąskich ulic. 

Zapraszam do lektury naszego tematu z okładki, w której znajdą Państwo również 

informacje o ekonomicznym potencjale tej wyjątkowej stolicy.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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KLINIKA REHABILITACJI  
HOTELU VILLA PARK

Zdrowie
Ciechocinek

Techno
Philips
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„Mitologia słowiańska” jest pierw-
szym literackim opracowaniem 
podań i legend słowiańskich. 
Autorzy, bazując na aktualnych 
opracowaniach naukowych  
z dziedziny historii, religioznaw-
stwa i językoznawstwa, w sposób 
barwny i pobudzający wyobraźnię 
prezentują sylwetki pradawnych 
bogów, herosów oraz postaci 
słowiańskiej demonologii. Publi-
kacja jest zbiorem fabularnych 
opowiadań ilustrujących treść sło-
wiańskich mitów, wzbogaconym 
o oryginalne ilustracje autorstwa 
Magdaleny Boffito.

Wyróżnia ją przyjazny język, 
pozbawiony trudnej do zrozumie-
nia naukowej terminologii, który 
w połączeniu z intensywnie od-
działującą na wyobraźnie fabułą 
tekstów sprawia, że czytanie jest  
czystą przyjemnością.

Podróż
Książka

MITOLOGIA 
SŁOWIAŃSKA

Klinika Rehabilitacji Strukturalnej Hotelu Villa Park bazuje na technikach 
terapii manualnej wg koncepcji strukturalnej pracy z ciałem KMI. Jest 
to jedyna w Europie placówka wykorzystująca wiedzę i doświadczenie 
zespołu pięciu terapeutów pracujących z ciałem (Structural Body 
Workers), którego liderem jest Wojciech Cackowski, trener i mentor 
terapii KMI. Terapia manualna to kompleksowy zabieg, którego zadaniem 
jest długotrwałe zmniejszenie dolegliwości układu ruchu. Kluczowy 
element stanowi szczegółowa diagnostyka bazująca na wywiadzie oraz 
analizie posturalnej i funkcjonalnej całego ciała. Uzyskane informacje 
umożliwiają terapeucie określenie pierwotnej przyczyny problemu, 
położonej często z dala od miejsca odczuwanych dolegliwości, a także 
zastosowanie precyzyjnych i skutecznych technik. Zabieg wskazany jest 
przede wszystkim dla osób z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniami 
ruchomości w obrębie kręgosłupa i stawów, bólami mięśniowymi, bólami 
głowy, wadami postawy, a także stanami pourazowymi. W klinice leczy się 
z dobrym rezultatem przewlekłe stany bólowe i ograniczenie ruchomości 
w obrębie stawów obwodowych, kręgosłupa, mięśni i głowy. Rehabilitacja 
przed- i pooperacyjna: rekonstrukcje więzadłowe, uszkodzenia łąkotek, 
endoprotezoplastyka, urazy w obrębie mięśni oraz ścięgien, złamania, 
manualna praca z blizną po operacji. W obrębie kończyn, m.in.: stany po 
uszkodzeniach więzadłowych, ograniczenia ruchomości w obrębie stawu 
skokowego, zaburzenia w obrębie ścięgna Achillesa, zapalenie kaletki 
krętarzowej, zespół łokcia tenisisty/ golfisty, zespół cieśni nadgarstka.  
W obrębie kręgosłupa i głowy, m.in.: dyskopatia,  tzw. rwa kulszowa, 
skolioza, kręcz szyi. villapark.pl

Zastanawiasz się, jak ułatwić so-
bie codzienne porządki? Postaw 
na wygodny odkurzacz bezprze-
wodowy, który możesz mieć za-
wsze pod ręką.

Godnym polecenia modelem 
jest Philips PowerPro Aqua 3w1. 
Nowy bezprzewodowy  
odkurzacz z funkcją mopa pozwa-
la w szybki i łatwy sposób uporać 
się z codziennym bałaganem. To 
innowacyjne urządzenie umoż-
liwia jednoczesne odkurzanie 
podłóg i dywanów oraz mycie na 
mokro zaschniętych plam  
z podłóg twardych. A wszystko to 
dzięki odłączanemu zbiornikowi 
na wodę. PowerPro Aqua posiada 
także wbudowany odkurzacz 
ręczny do mebli, który skutecznie 
odkurzy np. okruchy ze stołu 
czy kanapy oraz innych trudno 
dostępnych miejsc. Aby ułatwić 
sprzątanie właścicielom czworo-
nogów model FC6409 ma również 
miniturboszczotkę do materacy  
i delikatnych powierzchni, która  
z łatwością usunie sierść np.  
z kanapy.

Odkurzacz bez-
przewodowy jest 
wygodny w użyciu, 
można po niego 
sięgnąć w każdej chwili 
bez konieczności roz-
kładania i włączania do 
kontaktu. W dodatku 
PowerPro Aqua zaj-
muje niewiele miejsca 
i jest elegancki, więc 
nie ma konieczności 
chowania go do 
szafy. Wyróżnia 
go także cieka-
wy, futurystycz-
ny design i wy-
razisty, piękny 
kolor. Cena: od 
1259 złotych. 
philips.pl
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Wypróbuj perfekcyjnie zaprojektowaną przestrzeń do pracy, rozrywki i odpoczynku w  Nowej 

Business Class Singapore Airlines. Panel, który mieści wszystko czego potrzebujesz, aby 

popracować, łącznie z gniazdkiem zasilającym, abyś mógł być w kontakcie oraz z licznymi 

schowkami, abyś wszystko miał w zasięgu ręki. Fotel o szerokości 71 cm można ustawić  

w kilku nowych pozycjach, tak żeby było Ci najwygodniej i który zamienia się w zupełnie  

płaskie łóżko, abyś mógł wygodnie wypocząć podczas snu. Każdy szczegół jest doskonale  

przemyślany i zaprojektowany z myślą o Tobie. 

Nowa Business Class
Z APROJEKTOWANA SPECJALNIE DL A CIEBIE

Bilety lotnicze Singapore Airlines do nabycia w biurach podróży na terenie całego kraju oraz przez stronę singaporeair.pl
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Linie lotnicze
Qatar Airways

DWA RAZY DZIENNIE  
Z WARSZAWY

Gdzie zatrzymać się tej jesieni 
w Zakopanem? Oto nasza rekomen-
dacja. Idealnym miejscem na relaks 
we dwoje czy romantyczny weekend 
jest czterogwiazdkowy Aries Hotel  
& SPA. To wyjątkowy hotel wellness 
położony w samym sercu Zakopane-
go, nieopodal Krupówek z widokiem 
na Tatry. Alpejski styl i standard, pol-
ska gościnność i wyśmienita kuchnia. 
Wyżyny hotelarstwa. Nowoczesny, 
ale z tradycjami i historią. Hotel dla 
rodzin i dla biznesu.

Dodatkowe atuty tego miejsca to: 
strefa wellness z basenem termal-
nym, dwoma zewnętrznymi jacuzzi 
– największymi pod Giewontem, spa 
z gabinetami Dr Irena Eris Beauty 
Partner, doskonale wyposażone cen-
trum konferencyjne oraz nagradzana 
restauracja Halka. hotelaries.pl

JESIEŃ POD TATRAMI

Zakopane
Aries Hotel & SPA

Od 14 grudnia loty na trasie Warszawa – Doha będą odbywać się dwa 
razy dziennie. Zwiększona częstotliwość będzie jednak obowiązywać 
tylko przez okres zimowy, czyli do marca 2018.

Obecnie połączenia te są realizowane za pośrednictwem airbusów 
330-200, które na trasie polsko-katarskiej będą latać 14 razy w tygodniu. 
Rotacje QR 261/262 będą wykonywane airbusami 320, natomiast po-
zostałe airbusami 330-200. Przewoźnik zwiększy także częstotliwość 
lotów na trasie z Dohy do Pragi, na której obecnie raz dziennie latają 
airbusy 320. 

Linie kontynuują ekspansję na rynek Europy Środkowo-Wschodniej.  
W lipcu 2017 poinformowały o powiększeniu liczby lotów ze stolicy Ro-
sji (21). Z końcem sierpnia samoloty Qatar Airways zaczęły też latać do 
Skopje i Pragi. qatarairways.com

Zegarek
Certina
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MODEL DLA WYBRANYCH
Wystarczy jeden dzień na morzu, aby 
zatracić poczucie czasu. Dzięki nowej 
Certinie DS Action, nawiązującej do 
bogatego dziedzictwa szwajcarskiego 
zegarmistrzostwa, nie umknie nam 
żadna chwila. Sportowy i stylowy 
trzywskazówkowy zegarek kwar-
cowy łączy wodoszczelność do 
200 metrów, precyzję chro-
nometru COSC i oryginalny 
wygląd. Zamknięty  
w jego wnętrzu innowacyjny 
i godny zaufania mecha-
nizm Precidrive™ oferuje 
absolutną precyzję, dziesię-
ciokrotnie większą niż inne 
modele kwarcowe dostępne 
na rynku. Kopertę i pierścień 
lunety ze szczotkowanej i polero-
wanej stali szlachetnej uzupełnia za-
kręcany dekiel dekorowany wizerun-
kiem skorupy żółwia Certina. Tarcza 
ze słonecznym szlifem zwraca uwagę 
i w dzień, i w nocy dzięki warstwie 
Super-LumiNova® na wskazówkach 
i indeksach. certina.com



Singapore is the perfect place to combine business and leisure for 
meetings and incentive travel. Its cutting-edge facilities, unique 
venues and wide range of entertainment options enable forward-
thinking leaders to engage and empower their staff with innovative 
ways of working, thinking and bonding. It’s where your passion 
for growth – of your organisation and your employees – is made 
possible. Take your team and business further – plan your next event 
at visitsingapore.com/mice.

WHERE

GOALS, FUN & 
MOTIVATION
MEET.

Reklama SG.indd   1 23.10.2017   14:29
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PODRÓŻ PRZY BLASKU KSIĘŻYCA

Szwajcaria
Koleje Retyckie

Zbliża się największa dotychczas edycja cyklu spotkań B2B dla 
profesjonalistów branży MICE i luxury travel – Meet The Bidder Grand 
Edition: SMART Fairs for MICE and Luxury Travel – z rekordową liczbą 
wystawców. Już 22 listopada 2017 w hotelu Sound Garden Hotel  
w Warszawie podczas targów zespół Travel Bidder przedstawi polskim 
organizatorom branży MICE nowych partnerów biznesowych z wielu 
krajów. Głównym partnerem wydarzenia jest Polska Izba Turystyki,  
a tematem przewodnim tej edycji jest siła stowarzyszeń branżowych. 
Organizatorzy podejmują się wyzwania, by w ciągu tego jednego dnia 
spotkań skutecznie zapoznać ze sobą obie strony – kupujących i oferentów. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla polskich organizatorów wyjazdów. 
Rejestracja na wydarzenie: meet-the-bidder.com/zgloszenie.html

MICE
Meet The Bidder

MICE HUB TO MY!

Samoloty polskiego przewoźnika zaczną latać między stolicami Polski  
i Norwegii od 25 marca 2018 roku. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów. 
Między Warszawą i Oslo LOT zaproponuje pasażerom 13 rejsów tygodnio-
wo. Będą one obsługiwane dwa razy dziennie: w godzinach porannych  
i popołudniowo-wieczornych codziennie oprócz sobót. 

Loty na trasie Warszawa – Oslo będą wykonywane samolotem Embraer 
195, który zabiera na pokład 112 pasażerów w trzech klasach podróży: 
Biznes, Ekonomicznej Premium i Ekonomicznej. Czas przelotu to dwie 
godziny. Połączenie jest skierowane zarówno do pasażerów podróżujących 
w celach biznesowych, jak i turystycznych. Zostało dobrze wpasowane w 
siatkę połączeń LOT-u, dzięki czemu umożliwia szybkie przesiadki na połą-
czenia w wielu kierunkach. lot.com

LOT

Linie lotnicze

POLECIMY DO OSLO

Fascynują od ponad 125 lat! Początek to rok 1889, kiedy otwarto trasę  
z Landquart do Klosters. Dziś jest to sieć o łącznej długości 384 
kilometrów. Tory kolejowe, poprowadzone po spektakularnych wiaduktach 
i okrężnych tunelach, w wyjątkowy sposób wpisały się w krajobraz 
Szwajcarii. Odcinki Bernina i Albula od 2008 roku należą do Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Ekspresy panoramiczne: Bernina i Lodowcowy, 
które obsługiwane są przez Koleje Retyckie, fascynują gości z całego świata. 
Dolina Albula i odcinek Bernina także zimą prezentują się wspaniale. 
Przejeżdżając przez Światowe Dziedzictwo UNESCO, pociąg pokonuje 
1000 metrów różnicy wysokości, sunie przez wiadukt Landwasser i okrężne 
tunele. Za jedyne 5 franków szwajcarskich dopłaty podziwiasz bajkowe, 
zaśnieżone krajobrazy przez wyjątkowo duże okna. Słynny odcinek 
pomiędzy Thusis i St. Moritz również należy do Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Wagony panoramiczne kursują zimą niemal co godzinę  
w składzie pociągów regionalnych. Ogromnym powodzeniem cieszą 
się szczególnie przejazdy specjalne – przy świetle księżyca. Rezerwacja 
jest zalecana. Kto spontanicznie wybierze się w podróż, może wykupić 
miejscówkę u konduktora.

Jednak najpiękniejsze przeżycie w Alpach to trasa – w górę do 
błyszczących lodowców, w dół do raju palmowego, jakim są Włochy. Taką 
podróż można zrealizować ekspresem Bernina, najwyżej poprowadzoną 
w Alpach linią kolejową, która łączy północ z południem Europy. 
berninaexpress.ch
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Pierwszy raz o Kapadocji dowiedziałam się, kiedy jako 
dziecko zobaczyłam zdjęcie dziesiątek balonów unoszących 

się nad fantazyjnymi skałami. Kiedy w końcu nadarzyła 
się możliwość wyjazdu przy współpracy z Biurem Radcy 
ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Warszawie, 

wiedziałam, że jadę spełnić marzenie z dzieciństwa.  
Jak się okazało na miejscu – niejedno. 
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Kapadocja okazała się nie tylko pięk-
nym terenem, który można zoba-
czyć z powietrza. Większość tras 
pomiędzy płaskowyżami a stro-

mo wcinającymi się kolorowymi dolinami 
przejechałam konno. Inne przeszłam lub 
przejechałam na rowerze. Zatrzymałam 
się również w miejscach, które zaciekawiły 
mnie swoją historią lub sprawiły, że poczu-
łam dreszcz emocji. Wiele biur podróży czy 
agencji na miejscu oferuje dwudniowe wy-
cieczki do Kapadocji z nastawieniem tylko 
na lot balonem o wschodzie słońca. W Ka-
padocji spędziłam dziewięć dni i na pewno 
tam wrócę, bo wiem, że mam jeszcze do od-
krycia wiele jej skarbów.

JEŹDZIECTWO
Jedna z teorii powstania nazwy „Kapado-
cja”, pochodząca z czasów perskich, określa 
to miejsce jako „krainę pięknych koni”. Po 
pierwszym dniu tutaj nie mogłam się z tym 
nie zgodzić. Przepiękne, smukłe konie arab-
skie, a właściwie nieco wyższa ich odmia-
na, zdecydowanie powinny być wizytówką 
tego miejsca. Przyzwyczajona do marnej 
jakości sprzętu jeździeckiego w różnych 
krajach, w Kapadocji zaskoczył mnie pełny 

profesjonalizm. Miejscowych siodeł i ogło-
wia z pewnością mogłaby pozazdrościć nie-
jedna stadnina w Polsce. Do tego przewod-
nicy potrafiący porozumieć się po angielsku 
(w różnym stopniu), a często też niemiecku, 
którzy dbają o grupę, dobierają konie i trasę 
według umiejętności jeźdźca. Same konie 
chętne do biegania, czasem nieco płochli-
we, ale jak na moje niewygórowane umiejęt-
ności – idealne. 

Musa, mój przewodnik, wiedząc, że chcę 
zobaczyć jak najwięcej i że fizycznie dam 
radę, zaplanował mi dość długie kilkudnio-
we rajdy konne. Najbliższa trasa z Göreme, 
głównej miejscowości turystycznej regio-
nu, biegnie doliną Meskendir od Muzeum 
Göreme do wsi Çavuşin. Od niej odchodzą 
kolejne szlaki pozwalające poza przejażdż-
ką zwiedzić jaskinie i pierwsze kościoły 
chrześcijańskie, które są w nich wydrą-
żone. Tuż przed wejściem do wsi Çavuşin 
warto zatrzymać się na malowniczo położo-
nym i ciekawym lokalnym muzułmańskim 
cmentarzu.

Jedną z najbardziej spektakularnych tras 
mojego życia zdecydowanie była Różowa 
Dolina, na którą wróciłam potem jeszcze 
raz podczas trekkingu i na rowerze. Przez 

kilka dni w siodle przemierzaliśmy zarów-
no typowo górskie trasy, gdzie konie świet-
nie radziły sobie ze stromymi zboczami do-
lin, jak i łąki, na których można było chwilę 
poszaleć w galopie. 

Turystyka konna jest tutaj bardzo popu-
larna. W stadninach można przebierać. 
Na szlakach co jakiś czas pojawiają się 
bary, w których jeźdźcy mogą odetchnąć i na-
pić się soku z pomarańczy i granatów, a tak-
że dobre restauracje.

TRASY TREKKINGOWE
Szlaki piesze w okolicach Göreme zachwy-
cają nie tylko widokami. W okolicy znajduje 
się prawie 40 skalnych miast podziemnych. 
Oznaczenia szlaków są bardzo czytelne. 
Na dużych kamieniach przy rozwidleniach 
dróg wydrążona jest informacja określają-
ca poszczególne destynacje i pozostały do 
nich dystans. Poza wspomnianą wcześniej 
Różową Doliną warto zobaczyć też Czerwo-
ną Dolinę z ciemniejszymi skałami i bujną 
roślinnością. Warto wybrać się też dalej, za 
wieś Çavuşin, w stronę skalnego miasta Ze-
lve, a potem wzniesienia Aktepe. 

Okolice Göreme, ale i dalsze rejony Ka-
padocji obfitują w łąki, labirynty skalne, 
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Trasy pomiędzy płaskowyżami a stromo wcinającymi się kolorowymi dolinami 
można przejść, przejechać konno lub na rowerze. 
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Szlaki piesze w okolicach Göreme oraz dalszych są nie tylko piękne widokowo. W okolicy znajduje się 
prawie 40 skalnych miast podziemnych oraz mniejszych – naziemnych.
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płaskowyże oraz tereny wspinaczkowe. 
Nie można tu narzekać na nudę, jeśli jest 
siła w nogach. W hotelach i punktach infor-
macji turystycznej w Avanos, Göreme czy 
przy muzeach znajdziemy dobre mapy z za-
znaczonymi ważniejszymi atrakcjami  i skal-
nymi miastami. Są na nich również punkty 
widokowe i przydrożne małe bary. 

LOT BALONEM
Pobudka o 4:00, schodzę do recepcji, gdzie 
czeka już ktoś z agencji baloniarskiej. Nie-
stety okazało się, że dostał właśnie wiado-
mość o czerwonej fladze – czyli zakazie 
lotów na ten dzień. Słyszę: „Niekorzystne 
warunki pogodowe, zbyt silny wiatr”. Ko-
lejnego dnia tuż przed wyjściem z pokoju 
telefon z recepcji z informacją o odwołaniu 
lotów. Pomyślałam – do trzech razy sztu-
ka. Kiedy następnego dnia pojechaliśmy 
do biura agencji – zaproszono nas na śnia-
danie. Komunikat na aplikacji pokazywał 
szczegóły pogodowe i żółtą flagę, więc 
musieliśmy czekać blisko 40 minut na po-
nowny pomiar. Czerwona flaga i powrót 
do hotelu. Czwartego dnia przyjechaliśmy 
do biura agencji, zjedliśmy śniadanie i po 

komunikacie z zieloną flagą wszyscy maso-
wo ruszyliśmy w stronę skał przy Göreme, 
gdzie rozgrzewano już powietrze w ba-
lonach. Krajobraz zapełnił się balonami, 
które – podświetlane co chwilę ogniem 
– mieniły się żywymi kolorami. Powoli, 
leniwie zaczynały wzbijać się wyżej. Pod-
ekscytowanie na twarzach ludzi wsiadają-
cych do koszy jeszcze bardziej potęgowa-
ło emocje. Wzbiliśmy się w górę. Razem 
ze mną 18 osób w koszu podzielonym na  
4 części, a w środku pilot. Wylecieliśmy po-
nad Göreme i pobliską dolinę. Kompletna 
cisza. Czasem jedynie przerywana podmu-
chem ognia, by wzbić się nieco wyżej. Do-
lecimy tam, gdzie nas wiatr pokieruje, bez 
planu, bez stresu. Błogi stan uniesienia. 
Widząc z góry szlaki między skałami, które 
przemierzyłam pieszo, na rowerze lub kon-
no, uświadomiłam sobie, jak wiele jeszcze 
zostało do zobaczenia.

Lot trwał godzinę. Kiedy zaczęły lądować 
pierwsze balony, nasz pilot skontaktował 
się z kierowcami z agencji. Podstawili auto 
na łąkę, na której udało się idealnie wylądo-
wać. Potem był szampan i niedowierzanie, 
że to, co przeżyliśmy, nie było snem.

Mimo dość aktywnie spędzonego cza-
su w Kapadocji – mam niedosyt. Wiem, że 
jest tam znacznie więcej do zobaczenia, do-
świadczenia czy skosztowania. Zachwycona 
nietypowymi górskimi krajobrazami, koń-
mi, miejscową ceramiką, tradycjami, nie-
zwykle różnorodną kuchnią i gościnnymi 
ludźmi, na pewno wrócę tam nieraz. 

JAK DOLECIEĆ?
Jak dostać się do Kapadocji? Liniami Tur-
kish Airlines dolecimy z Warszawy do 
Stambułu na lotnisko Atatürka, a następnie 
do Kayseri, skąd autobusem lub wynajętym 
autem już blisko do Göreme, Çavuşin czy 
większego Avanos – kolebki miejscowej ce-
ramiki, gdzie ja miałam swoją bazę. Opcja 
najszybsza, ale i najdroższa.

Innym rozwiązaniem, tańszym – przy 
wcześniejszej rezerwacji biletów – jest podróż 
Polskimi Liniami Lotniczymi LOT do Tbilisi 
lub Erevania, przejazd autobusem do Avanos. 
Kolejna niedroga opcja to lot Wizzairem do 
Kutaisi w Gruzji, a następnie autobus, w tej 
opcji można nawet zamknąć się w cenie do 
400 złotych z bagażem w jedną stronę. 
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Wiele biur podróży czy agencji na miejscu oferuje dwudniowe wycieczki do Kapadocji  
z nastawieniem tylko na lot balonem o wschodzie słońca. 



Turystyka konna jest tutaj bardzo popularna. Na szlakach co jakiś czas pojawiają się bary w chatkach, 
gdzie jeźdźcy mogą odetchnąć i napić się soku z pomarańczy i granatów.
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Signiel Hotel Seoul mie-
ści się w Lotte World 
Tower, najwyższym 
budynku w Korei Połu-

dniowej i szóstym co do wielkości 
na świecie – ma 123 piętra i 555 
metrów wysokości. Pokoje hote-
lowe zlokalizowane są pomiędzy 
76. a 101. piętrem, co sprawia, że 
widok z każdego z nich na azja-
tycką metropolię nie ma sobie 
równych w całym kraju. 

Signiel Hotel Seoul może po-
chwalić się też drugim miejscem 
w rankingu najwyższych hoteli 
świata. Mimo że obiekt oficjalnie 
oddano do użytku w kwietniu 
2017 roku, jego charakterystycz-
ny kształt widziany z odległo-
ści wielu kilometrów wpisał się 
już na stałe w panoramę Seulu. 
Prócz hotelu w Lotte World To-
wer znajduje się ogromna galeria 
handlowa z działem duty free, 

morskie akwarium, sala kon-
certowa i największy na świecie 
zadaszony park rozrywki Lotte 
World Adventure.

WNĘTRZA
Signiel Seoul zachwyca gości 
rozmachem i dbałością o de-
tale. W lobby znajduje się arty-
styczna instalacja inspirowana 
kształtem kwiatu mugunghwa 
– symbolu narodowego Korei,  
a schody o unikatowej ażurowej 
konstrukcji prowadzą wprost 
do baru oferującego najwięk-
szy w Azji wybór szampana.  
Z wysokiego sufitu zwieszają 
się różnej wielkości złote krysz-
tały, nawiązujące do kształtu 
szampańskich bąbelków.

Hotel posiada aż 235 luksu-
sowo urządzonych pokoi, które 
zaprojektowano, łącząc nowo-
czesne ascetyczne wzornictwo 

oraz koreańskie motywy kwit-
nącej wiśni i krzewu magnolii. 
Wszystkie oferują widok na pa-
noramę Seulu oraz rzekę Han. 
Royal Suite, znajdująca się na 
100. piętrze, zajmuje powierzch-
nię 353 mkw. i ma ponad 6 me-
trów wysokości. Jest obecnie naj-
droższym pokojem hotelowym 
w Korei i można ją wynająć za 
niebagatelną kwotę 18 tysięcy do-
larów za noc. 

Signiel dzięki wyjątkowemu 
poziomowi luksusu reklamuje 
się jako hotel sześciogwiazdko-
wy. Goście mogą w nim korzy-
stać m.in. z usług prywatnego 
butlera, transportu helikopterem 
czy porad stylisty, który może to-
warzyszyć im podczas zakupów. 
W ciągu dnia warto zakosztować 
relaksu w strefie Salon de Si-
gniel, gdzie serwowane są słod-
kie i słone przekąski oraz owoce 

KONTAKT
Signiel Hotel Seoul
Lotte World Tower 76F-101F
300 Olympic-ro, Songpa-gu 
Seul, Korea Południowa
tel.: +82 (2) 3213 1000
www.lottehotel.com/signielseoul
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i napoje, a w godzinach wieczor-
nych również szampan.

RESTAURACJE
Na kulinarnych koneserów 
czekają wykwintne restaura-
cje i słynni szefowie kuchni. 
Uhonorowany trzema gwiazd-
kami Michelin i tytułem Szefa 
Roku Gault & Millau Francuz 
Yannick Alleno zarządza re-
stauracją Stay, znajdującą się 
na 81. piętrze. Dania kuchni 
europejskiej przełamane nutą 
Dalekiego Wschodu są tu bar-
dzo drogie, nawet jak na stolicę, 
a miejsce trzeba rezerwować 
ze sporym wyprzedzeniem. Je-
śli mamy ochotę na koreańską 
kuchnię regionalną w nowo-
czesnej interpretacji, strzałem 
w dziesiątkę będzie kolacja  
w restauracji Bicena, która 
znana jest ze specjalnie opra-
cowanej własnej metodologii 
serwowania dań bazującej na 
temperaturze.

ATRAKCJE
Hotel przyciąga również gości 
swoją ofertą przyjęć weselnych 
w chmurach, organizowanych 
przez jedną z najsłynniejszych 
na świecie wedding plannerek 
Amerykankę Kristin Banta. Gdy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że 
sala balowa hotelu, usytuowana 
na 76. piętrze, jest najwyższą 
salą balową na świecie (odległość 
od podłogi do sufitu wynosi bli-
sko 8 metrów), a o podniebienia 
gości dba sam Yannick Alleno, 
śmiało można stwierdzić, że po-
byt na weselu w Signiel będzie 
niezapomnianym przeżyciem.

Hotel zadbał również o re-
laks gości na odpowiednim po-
ziomie. Spa Evian jest trzecim 
obiektem tej marki w Azji po 
Tokio i Hanoi. Ich profesjonal-
ne zabiegi koncentrują się na 
właściwościach leczniczych 
wody z alpejskich źródeł i rytu-
ałach nawilżająco-odmładzają-
cych. Warto wybrać się również 

na najwyżej w Korei położony 
basen, który wyłożono cerami-
ką w kolorze jadeitu.

Dla miłośników fitnessu hotel 
uruchomił nowoczesną, wypo-
sażoną w urządzenia Techno-
gym Artis siłownię, podzieloną 
na strefę cardio, siłową oraz pila-
tesu/ jogi. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się oferta ćwiczeń 
pod okiem prywatnego trenera. 

OCENA
Signiel Hotel Seoul to jeden z naj-
nowocześniejszych hoteli świa-
ta, oferujący pobyt w luksuso-
wych, sześciogwiazdkowych 
wnętrzach. Znakomite poło-
żenie i niesamowita panorama 
miasta, oglądana z wysokości od 
76. piętra, gwarantują niezapo-
mniane wrażenia. Bezpośredni 
dostęp do pozostałych atrakcji 
Lotte Tower sprawia, że Signiel 
Hotel Seoul to fantastyczne 
miejsce na kilkudniowy pobyt.

Anna Drozdowska

Signiel Hotel  
Seoul to jeden  

z najnowocześniejszych 
hoteli świata, oferujący  
pobyt w luksusowych 

wnętrzach. Znakomite 
położenie oraz 

niesamowita panorama 
miasta gwarantują 

niezapomniane 
wrażenia. 
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Grand InterContinen-
tal Seoul Parnas to 
nowoczesny, znako-
mity hotel, oferujący  

przestronne pokoje z widokiem 
na panoramę miasta. Obiekt, 
zajmujący czołowe pozycje 
wśród najchętniej wybieranych 
hoteli biznesowych w Seulu, 
jest doskonale skomunikowa-
ny i chwalony za obsługę na 
światowym poziomie.

Grand InterContinental Se-
oul Parnas znajduje się w ele-
ganckiej dzielnicy Gangnam, 
w budynku połączonym bezpo-
średnio z drugą co do wielko-
ści w Seulu galerią handlową 
Parnas Mall oraz z linią metra. 
Galeria prowadzi przejściem 

podziemnym bezpośrednio do 
kompleksu targowo-wystawien-
niczego COEX, przy którym 
znajduje się kolejny hotel In-
terContinental, filia terminalu 
lotniczego, przystanek innej li-
nii metra oraz słynna świątynia 
Bongeunsa. Dzięki temu moż-
na połączyć wyjazd biznesowy 
ze zwiedzaniem i zakupami,  
a dojazd na służbowe spotkania 
stąd jest znakomity bez względu 
na porę dnia.

WNĘTRZA
Projektanci obiektu połączyli 
klasyczną elegancję z koreański-
mi elementami wystroju. Lobby 
hotelowe zostało wyłożone czar-
nym marmurem, a żyrandole 

mają kształt inspirowany trady-
cyjnymi lampionami. Również 
kształt okien i meble nawiązują 
do tutejszego stylu. W centrum 
lobby znajduje się bar, przed wej-
ściem do którego wita nas per-
sonel ubrany w tradycyjny strój 
koreański – hanbok. Ogromna 
przestrzeń roztaczająca się nad 
głowami gości robi duże wraże-
nie, jednak dzięki użyciu stono-
wanych elementów dekoracyj-
nych – nie przytłacza.

POKOJE 
Polecamy rezerwację pokoju  
z dostępem do Club Lounge, 
który daje gościom możliwość 
zorganizowania spotkania w jed-
nej z dwóch sal konferencyjnych, 

KONTAKT
Grand InterContinental Seoul 
Parnas
521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seul, Korea Południowa
tel.: +82 (2) 555 5656
www.grandicparnas.com
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Hotel SEUL

bezprzewodowy Internet, śnia-
dania à la carte i osobistą obsłu-
gę konsjerża. W ciągu dnia moż-
na tu skorzystać z napojów oraz 
słodkich i słonych przekąsek. Od 
17:30 do 20:00 serwowane są go-
rące i zimne przystawki oraz bo-
gaty wybór win i mocniejszych 
alkoholi. 

RESTAURACJE
Jeśli akurat mamy ochotę na wi-
zytę w restauracji, hotel zapew-
nia bogatą ofertę dań różnych 
kuchni azjatyckich oraz między-
narodowych. Restauracja Table 
34 to fine dining w wydaniu fran-
cuskim. Z kolei Wei Lou będzie 
idealna dla miłośników kuchni 
chińskiej – słynie z dań regio-
nu Shandong i Pekinu, w tym 

oczywiście z kaczki. Hakone 
specjalizuje się w kuchni japoń-
skiej typu kaiseki oraz z wyboru 
wódek sake, a gdy chcemy spró-
bować typowych potraw Starego 
Kontynentu, możemy wybrać się 
do Grand Kitchen, gdzie przygo-
towuje się potrawy w formie live 
cooking.

ATRAKCJE
Grand Parnas to również ideal-
ne miejsce na dużą prestiżową 
konferencję – jedna z najwięk-
szych w Seulu sal balowych 
może pomieścić aż 1500 osób. 
Fitness Club Metropolitan sta-
nowi połączenie klubu fitness 
z centrum wellness. Wstęp jest 
bezpłatny dla gości hotelowych, 
a do dyspozycji jest m.in. sauna, 

a także 25-metrowy kryty basen, 
sala cardio oraz w siłownia, wy-
posażone w nowoczesne urzą-
dzenia do ćwiczeń. Chętni mogą 
również skorzystać z symulatora 
gry w golfa, pozwalającego po-
ćwiczyć uderzenia wewnątrz po-
mieszczenia.

OCENA
Grand InterContinental Seoul 
Parnas to jedna z najciekaw-
szych propozycji dla podróżują-
cych biznesmenów. Znakomita 
lokalizacja oraz obsługa na naj-
wyższym światowym poziomie 
zapewniają doskonałe wyko-
rzystanie czasu na biznesowe 
spotkania oraz odpoczynek po 
intensywnym dniu.

Anna Drozdowska

Grand InterContinental 
Seoul Parnas to jedna 

z najciekawszych 
propozycji dla 
podróżujących 
biznesmenów. 

Znakomita lokalizacja 
oraz obsługa na 

najwyższym światowym 
poziomie.
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Wszystko wskazuje na to, że poligamia wielu przewoźnikom 
lotniczym wychodzi na dobre. Nasza brytyjska 

korespondentka Jenny Southan dowiedziała się,  
dlaczego linie lotnicze łączą siły i co to oznacza

 dla podróżnych.
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Wydawać by się mogło, że zwią-
zek z własnym rywalem to 
pomysł co najmniej karko-
łomny, ale w branży lotniczej 

sytuacja taka zdarza się dość często. Pierw-
szą spółkę typu joint venture (JV), będącą 
silniejszą formą partnerstwa od porozumie-
nia codeshare (o wspólnej obsłudze lotów), 
zawiązały ze sobą w 1997 roku linie Nor-
thwest Airlines i KLM. Związek ten trwa 
do dziś, choć w międzyczasie oboje mał-
żonkowie dopuścili się wobec siebie więk-
szych i mniejszych zdrad.

Według danych firmy konsultingowej 
LEK jeszcze dekadę temu spółki JV obsłu-
giwały zaledwie 5 procent długodystan-
sowego ruchu lotniczego na świecie, na-
tomiast obecnie liczba ta zbliża się do 25 
procent. W raporcie zatytułowanym: „Jak 
linie lotnicze mogą zmaksymalizować zy-
ski w przedsięwzięciach joint venture”, LEK 
stwierdza: „Naszym zdaniem pogłębienie 
relacji między partnerami JV jest nieunik-
nione i w najbliższym czasie coraz większą 
popularnością będą cieszyć się tzw. fuzje 
wirtualne. Należy przypuszczać, że do 2021 
roku 35 procent światowego ruchu długody-
stansowego będzie obsługiwane przez spół-
ki tego typu”. Co więcej niektórzy eksperci 
sądzą, że liczba ta może wynieść nawet 50 
procent. Jedno jest pewne, konsolidacja ta 
ma przyszłość.

KORZYŚCI Z JOINT VENTURE
Jakie korzyści przynosi przewoźnikom 
utworzenie spółki joint venture? Odpo-
wiedź jest krótka: ogromne i liczne. 

– Spółki tego typu pozwalają na skoordy-
nowanie rozkładów naszych lotów, sprze-
daży, działań marketingowych i obsługi 
klienta, dzięki czemu możemy zaoferować 
pasażerom znacznie więcej opcji podróży 
niż w przypadku, gdybyśmy działali od-
dzielnie – przekonuje Marcel Fuchs, wice-
prezes amerykańskich linii United, które 
zawarły porozumienie o JV z liniami ANA, 
Air New Zealand i Lufthansa. 

Podobnego zdania jest rzecznik praso-
wy linii British Airways: – Dzięki spółkom  
joint venture przewoźnicy mogą urucha-
miać nowe trasy, które byłyby nierentowne, 
gdyby obsługiwała je tylko jedna linia. Na 
przykład dzięki partnerstwu z American 
Airlines udało się nam uruchomić kilka tras 
do Stanów Zjednoczonych. 

Również Lufthansa czerpie ogromne 
korzyści z transatlantyckiego partner-
stwa z United. W przyszłym roku niemiec-
ki i amerykański przewoźnik uruchomią 
wspólne trasy z Frankfurtu do San Die-
go i San José w Kostaryce.

Ignazio Strano, wiceprezes i dyrektor 
ds. wspólnych przedsięwzięć w Grupie Lu-
fthansa, nie ma wątpliwości, że lotnicze 
spółki JV przynoszą pasażerom wymierne 
korzyści: – Jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym klientom bogaty wybór taryf nieza-
leżnie od tego, czy wybiorą Lufthansę, czy 
też United. W przypadku porozumienia 
codeshare, kiedy to numer lotu Lufthansy 
przypisany jest do rejsu np. linii Thai Air-
ways, możemy zaoferować pasażerom jedy-
nie to, co oferuje nam tajski przewoźnik. 
Jednak w przedsięwzięciach typu JV linie 

negocjują ze sobą ceny wszystkich taryf, 
dzięki czemu nasi pasażerowie mogą zare-
zerwować bilety w każdym dostępnym prze-
dziale cenowym.

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
Nie wszystkie spółki JV są takie same. Co 
więcej w związkach tego typu nierzadko do-
chodzi do mezaliansów. Zdarzają się więc 
mariaże dwóch wielkich przewoźników, ta-
kich jak Qantas i Emirates (którzy razem po-
siadają największą na świecie flotę airbusów 
380, a ich wspólna siatka połączeń obejmuje 
2 tysiące tras), ale nie brakuje również po-
mniejszych romansów, jak choćby ten mię-
dzy liniami Delta i Korean Air. Co ważne, 
przekłada się to także na namacalne korzy-
ści dla pasażerów, którzy mają dzięki temu 
dostęp do szerszej siatki połączeń i mogą 
rezerwować w jednym miejscu bilety na loty 
różnymi liniami. W większości przypadków 
linie honorują także wzajemnie przywileje 
pasażerów w programach lojalnościowych, 
takie jak choćby darmowy dostęp do saloni-
ków lotniskowych

– Dzięki spółkom joint venture nasi 
klienci mają dostęp do znacznie szerszego 
wachlarza opcji podróży. Przykładowo je-
żeli szukamy połączeń z Londynu do No-
wego Jorku poprzez stronę ba.com, wyszu-
kiwarka zaproponuje nam aż 16 różnych 
rejsów realizowanych zarówno przez BA, 
jak i AA, pogrupowanych wedle ceny, lotni-
ska docelowego i czasu przelotu. Co więcej 
pasażerowie tranzytowi, którzy przesiada-
ją się w porcie JFK lub Heathrow, zyskują 
dostęp do licznych udogodnień i wsparcia 
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ze strony wyspecjalizowanego personelu – 
mówi rzecznik BA.

Co ciekawe, choć przewoźnicy wydają 
ogromne sumy na promowanie swoich ma-
rek, w przypadku JV nie ma to znaczenia, 
ponieważ często do ostatniej chwili nie wia-
domo, jakim samolotem polecimy. Wynika 
to z zasady tzw. bezstronności metalu („metal 
neutrality”), która w lotniczej spółce joint ven-
ture oznacza, że linie dzielą się po równo zy-
skami i kosztami na danej trasie bez względu 
na to, która fizycznie ją obsługuje.

Szacuje się, że w ubiegłorocznym letnim 
rozkładzie lotów niemal 80 procent dostęp-
nych fotelokilometrów na trasach przez 
północny Atlantyk oferowanych było przez 
linie zrzeszone w spółkach JV.

Sporządziliśmy listę 10 najważniejszych 
spółek tego typu w branży lotniczej, ale war-
to podkreślić, że sytuacja w tej dziedzinie jest 
niezwykle dynamiczna. Przykładowo w 2012 
roku firma Virgin Group sprzedała 49 pro-
cent swoich udziałów w linii Virgin Atlan-
tic amerykańskiej Delcie, a kilka miesięcy 
temu w zamian za 220 milionów funtów od-
dała 31 procent akcji spółce Air France-KLM, 
pozostawiając sobie jedynie 20 procent i rezy-
gnując z pakietu większościowego. Jakie ma 
to znaczenie dla podróżnych? 

– Zanim zdecydowaliśmy się na spółkę 
joint venture z Deltą, byliśmy jedynie prze-
woźnikiem oferującym bezpośrednie połą-
czenia między Wielką Brytanią i Ameryką 
Północną. Jednak od 2012 roku latamy do 
ponad 200 miast w USA z dużych lotnisk 
przesiadkowych w Nowym Jorku, Atlancie, 

Portland, Seattle, San Francisco i Los Ange-
les. Już niebawem będziemy także pierwszą 
linią joint venture, oferującą pasażerom Wi-
-Fi we wszystkich samolotach floty dalekie-
go zasięgu – tłumaczy Shai Weiss, dyrektor 
handlowy Virgin Atlantic.

TANI RYWALE
Głównym priorytetem, jaki stawiają so-
bie spółki JV, jest walka z konkurencją ze 
strony przewoźników znad Zatoki Perskiej, 
jednak nierzadko mariaże te są także od-
powiedzią na ofertę tanich linii, które od 
kilku lat podbierają klientów tradycyjnym 
przewoźnikom. Uruchomione w ostatnich 
miesiącach tanie połączenia transatlantyc-
kie wywołały spore zamieszanie na rynku, 
ponieważ linie niskokosztowe, takie jak 
Norwegian, Westjet i Wow, zaczęły masowo 
przyciągać pasażerów, którzy dotychczas ko-
rzystali z usług BA albo Virgin Atlantic. 

Rywalizacja na tym polu wzmaga się, po-
nieważ tani przewoźnicy również zaczyna-
ją łączyć swoje siły. Na początku tego roku 
Ryanair ogłosił nawiązanie współpracy z li-
nią Air Europa, dzięki czemu pasażerowie 
irlandzkiego przewoźnika zyskali dostęp do 
20 połączeń dalekiego zasięgu z siatki jego 
hiszpańskiego partnera (w tym do Bostonu, 
Miami i Nowego Jorku) realizowanych po-
przez port w Madrycie. Bilety na rejsy sa-
molotami Air Europy dostępne są poprzez 
stronę ryanair.com.

Również linia Norwegian zdecydowała 
się na bliską współpracę z brytyjskim Easy-
jetem, który obsługuje liczne połączenia 

Cathay Pacific

 Virgin Atlantic + Delta + Air France-KLM 
+ Alitalia W ramach tego międzynarodowego 
mariażu pasażerowie mogą skorzystać z ponad 
200 kierunków w Ameryce Północnej,  
6 w Wielkiej Brytanii i 100 w Europie. Linie 
będące członkami spółki wykonują codziennie 
9 rejsów między Londynem i Nowym Jorkiem, 
39 między Wielką Brytanią i Ameryką Północną 
i ponad 300 między Europą i USA. Air France-
-KLM, Delta i Alitalia są członkami sojuszu 
Skyteam. Linia Virgin Atlantic ceni sobie swoją 
niezależność i nie należy do żadnego sojuszu.

 Air France-KLM + Delta + Alitalia Włoska 
linia lotnicza przystąpiła do spółki Air France-
-KLM i Delty w 2010 roku. Linie członkowskie 
oferują razem 250 lotów transatlantyckich do 
300 destynacji w Ameryce Północnej i 250 
w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Spółka 
prowadzi swoje operacje w 7 kluczowych lotni-
skach przesiadkowych: w Amsterdamie, Atlan-
cie, Detroit, Minneapolis, porcie JFK w Nowym 
Jorku, CDG w Paryżu i Fumicino w Rzymie. We 
wrześniu bieżącego roku akcjonariusze soju-
szu Skyteam zatwierdzili sprzedaż 10 procent 
udziałów linii Air France-KLM chińskiemu prze-
woźnikowi China Eastern.

 British Airways + Iberia + American Airli-
nes + Finnair Ta brytyjsko-hiszpańsko-amery-
kańsko-fińska spółka, której członkowie należą 
również do sojuszu Oneworld, oferuje loty do 
ponad 160 miast w Europie i 240 w USA. Jej 
maszyny przekraczają Atlantyk 120 razy dzien-
nie, w tym 17 razy na trasie między Londynem 
i Nowym Jorkiem. Początkowo (w 2010 roku) 
spółkę zawiązały BA, Iberia i AA, ale w 2013 
do tego trójkąta dołączyła fińska linia Finnair. 
Główne lotniska przesiadkowe spółki to O’Ha-
re w Chicago, Fort Worth w Dallas, Helsinki, 
Heathrow w Londynie, Madryt i JFK w Nowym 
Jorku.

 British Airways + Japan Airlines + Finnair 
+ Iberia Linie British Airways i Japan Airlines 
stworzyły spółkę joint venture w 2012 roku. 
Dwa lata później dołączyły do niej linie Finnair, 
a rok temu także hiszpańska Iberia. W ramach 
spółki wszystkie linie zrównały ceny swoich 
biletów i dostosowały rozkłady lotów na trasach 
między Europą i Japonią.

 British Airways + Qatar Airways
W ubiegłym roku linie British Airways zawarły 
porozumienie z Qatar Airways w celu utworze-
nia połączonej sieci, składającej się z 70 miejsc 
docelowych. Efektem tej współpracy jest dwu-
członowy kod codeshare (BA/QR) przy rejsach 
między Londynem i Dohą.

JOINT VENTURE

10 lotniczych spółek
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dolotowe skorelowane z transatlantyckimi 
rejsami skandynawskiego przewoźnika do 
Las Vegas, Los Angeles i Oakland. Podobne 
zjawisko dotyczy również linii azjatyckich. 
Niskokosztowi przewoźnicy Air Asia i Air 
China podpisały w tym roku memorandum, 
którego celem jest stworzenie nowej taniej 
linii o nazwie Air Asia China. 

Trudno dziś powiedzieć, czy to małżeń-
stwo z rozsądku dojdzie do skutku, ale war-
to pamiętać, że takie lotnicze związki nie 
mają nic wspólnego z miłością – to po pro-
stu czysty interes. 

GLOSARIUSZ POJĘĆ JV
● Bezstronność metalu (metal neutrality) 
– w spółce typu joint venture nie jest ważne 
to, której linii maszyną podróżuje pasażer. 
Ceny, harmonogramy lotów, mile w progra-
mach lojalnościowych i połączenia zostają 
tu ze sobą zrównane, a linie dzielą się po 
równo przychodami.
● Codeshare – porozumienie, na którego 
mocy dwie lub więcej linii lotniczych może 
sprzedawać bilety na ten sam lot. W ten spo-
sób pasażer może zarezerwować przez stro-
nę American Airlines lot obsługiwany przez 
BA, jednocześnie zbierając mile w progra-
mie lojalnościowym i płacąc tyle samo, ile 
zapłaciłby, rezerwując rejs przez stronę Bri-
tish Airways. Taki lot ma zatem dwa kody: 
BA6138 i AA6138. Spółki joint venture rów-
nież zawierają porozumienia codeshare.
● Immunitet antymonopolowy (antitrust im-
munity) – zaświadczenie wydawane przez 
urzędy państwowe, takie jak na przykład 
Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego 
USA, które gwarantuje, iż dana spółka joint 

venture nie będzie stosować praktyk mono-
polistycznych, a jej działanie jest w interesie 
klienta.
● Loty typu wing-to-wing – sytuacja, kiedy 
rejsy dwóch różnych przewoźników startu-
ją w tym samym czasie. W przypadku umo-
wy codeshare linie nie mogą uniknąć takiej 
sytuacji, ale w spółce joint venture jest to 
możliwe. Przewoźnicy mogą razem zop-
tymalizować swoje rozkłady lotów tak, aby 
wyruszały one o innych porach dnia, dając 
tym samym większy wybór pasażerom.
● Porozumienie o honorowaniu dokumentów 
przewozowych (interline agreement) – linie 
będące stronami takiego porozumienia 
dzielą się obowiązkami w zakresie opieki 
nad podróżnym. Przykładowo jeżeli pierw-
szy lot Lufthansy z Frankfurtu do Chicago 
ma spore opóźnienie, wtedy linia United 
gwarantuje pasażerowi opóźnionego samo-
lotu darmowy rejs do Detroit. 
● Przywileje wzajemne – pasażerowie otrzy-
mują taką samą liczbę mil oraz dostęp do 
saloników lotniskowych niezależnie od li-
nii, jaką podróżują.
● Sojusz (alliance) – istnieją trzy sojusze linii 
lotniczych: Oneworld, Star Alliance i Sky-
team. Choć zezwalają one na partnerstwa 
między członkami, to nie posiadają takich 
samych uregulowań prawnych jak spółki 
JV. Tym samym relacje między przewoźni-
kami nie są tu aż tak głębokie.
● Otwarte Niebo – porozumienie między-
rządowe zawarte w 2008 roku w celu umoż-
liwienia liniom lotniczym z UE wykony-
wanie lotów bez ograniczeń do dowolnego 
miasta w USA, a liniom amerykańskim do 
wszystkich miast w UE.

 Lufthansa + Austrian + SWISS + ANA
W 2011 roku przewoźnicy z Niemiec i Japonii 
zostali objęci immunitetem antymonopolo-
wym, który otworzył wrota do ich związku, ale 
już dwa lata później do pary nowożeńców do-
łączyły linie Austrian i SWISS. Obecnie spółka 
ta operuje 196 lotami tygodniowo na 11 trasach 
między Japonią i Europą. Wszyscy członkowie 
należą także do sojuszu Star Alliance.

 Lufthansa + Austrian Airlines + SWISS 
+ Brussels Airlines + United + Air Canada 
Prawdziwie poligamiczny związek, który zaczął 
się w 2009 roku od romansu Grupy Lufthansa z 
północnoamerykańskimi liniami United i Air Ca-
nada. W późniejszych latach dołączyły Austrian, 
Brussels i SWISS i obecnie spółka oferuje 10 
tysięcy lotów dziennie do 570 miejsc.

 Lufthansa + SWISS + Austrian + Air China 
Po dwóch latach burzliwego narzeczeństwa,  
w 2016 wyżej wymienione spółki powiedziały 
sakramentalne „tak”, czego rezultatem było po-
rozumienie o podziale tras i przychodów  
z połączeń między Europą i Chinami. Związek 
owocnie się rozwija i kto wie, być może w nie-
dalekiej przyszłości zakończy się huczną fuzją.

 Lufthansa + SWISS + Singapore Airlines
Linie te wyruszyły na nową drogę życia w 2015 
roku. Obecnie ich spółka joint venture umożli-
wia pasażerom skorzystanie z 20 tras objętych 
umową codeshare z Zurychu i Monachium do 
Azji Południowo-Wschodniej i miast południo-
wo-zachodniego Pacyfiku.

 Qantas + Emirates Ci dwaj przewoźnicy 
podpisali porozumienie o partnerstwie w 2013 
roku i obecnie oferują pasażerom siatkę ponad 
2 tysięcy tras z trzema węzłami przesiadkowy-
mi: w Perth, Singapurze i Dubaju. Jeszcze w 
tym roku umowa o spółce ma zostać przedłu-
żona na kolejne 5 lat, a w jej ramach  
w 2018 zostanie wskrzeszone połączenie z Lon-
dynu do Australii. Dzięki temu mariażowi pasa-
żerowie z Europy mogą dotrzeć przez Dubaj do 
Adelajdy, Brisbane, Melbourne, Perth i Sydney.
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POCZUJ SIĘ U NAS  
JAK W DOMU

Rodzina hoteli ibis rozpo-
częła we wrześniu kampanię 
„ibis. tu mieszka muzyka”. 
Skąd pomysł, by marka 
komunikowała się poprzez 
muzykę?
Wśród naszych gości znajdują 
się zarówno klienci biznesowi, 
jak i osoby podróżujące w ce-
lach turystycznych. Wychodzi- 
my z założenia, że muzyka 
jest uniwersalną formą sztuki, 
która może trafiać do obu tych 
grup i wzbudzać pozytywne 
emocje niezależnie od tego, w ja-
kim celu dana osoba odwiedza 
nasz hotel. Jest to wartość, na 
której zależy nam najbardziej – 
chcemy dostarczać oryginalnych 
doświadczeń wszystkim naszym 
gościom i budować pozytywny 
klimat w czasie ich pobytu w ho-
telu. Kampania związana z mu-
zyką ma być więc uniwersalnym 
komunikatem, który przekaże te 
wartości szerokiemu gronu od-
biorców.

Na czym polega projekt 
„ibis. tu mieszka muzyka”?
Dzięki kampanii „ibis. tu 
mieszka muzyka” dotarliśmy do 
oryginalnych, ale mało znanych 
twórców, dając im szanse na roz-
wój kariery muzycznej. Główne 
elementy stanowią tutaj kon-
kurs i platforma internetowa 
ibis.com/tumieszkamuzyka, na 
której początkujący artyści za-
mieścili covery lub własne utwo-
ry. Na te wykonania przez dwa 
tygodnie głosowali internauci. 
Spośród 30 nagrań, które zdo-
były najwięcej głosów, ambasa-
dorka kampanii – Sarsa wybrała  
4 najlepsze. Wokalistka wyło-
niła także jedną zwyciężczynię 
spoza finałowej 30 dzięki dzi-
kiej karcie, którą dysponowała. 
Laureaci wzięli udział w sesjach 
nagraniowych w studiu stwo-
rzonym w hotelu oraz współ-
pracowali tam z producentami 
Universal Music. Dodatkowo 
finaliści wystąpią razem z Sarsą 

podczas wyjątkowego finałowe-
go koncertu. 

Dlaczego wybrali Państwo 
do współpracy akurat Sarsę?
Poprzez muzykę chcemy do-
trzeć z naszą ofertą do szerokie-
go grona odbiorców. Sarsa jest 
młodą, ale już bardzo rozpozna-
walną artystką, dlatego świetnie 
reprezentuje naszą kampanię. 
Głównym atutem Sarsy jest 
to, że pomimo  popularności, 
jaką zyskała w ostatnich latach, 
konsekwentnie kształtuje swój 
własny, oryginalny styl. Jej no-
woczesny wizerunek pasuje do 
aury naszych hoteli, ponieważ 
każdy z nich ma swój niepo-
wtarzalny charakter. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że Sar-
sie w jej rozwoju pomógł wła-
śnie konkurs muzyczny. Dzięki 
temu idealnie rozumie ona po-
trzeby młodych artystów oraz 
wyzwania, jakie przed nimi 
stoją. 

Z Hanną Bernakiewicz, menedżerką Segmentu Ekonomicznego dla Europy 
Wschodniej Grupy Hotelowej Orbis, rozmawiała Marzena Mróz.
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Co wiemy o laureatach 
konkursu? Jak ocenia Pani 
ich szanse na profesjonalną 
karierę muzyczną?
Wybór, którego dokonywała 
Sarsa, nie należał do najłatwiej-
szych. Do konkursu zgłoszono 
aż 267 utworów, uczestnicy po-
chodzili z różnych muzycznych 
światów – od popu po ciężkie 
gatunki rocka. Ostatecznie lau-
reaci stworzyli bardzo cieka-
wą grupę. Zespół Birches gra 
muzykę z pogranicza funku, 
indie i rocka. Redford inspirują 
się brytyjską muzyką gitarową. 
Paweł Danielak przypomina 
wokalnie Iana Curtisa z Joy 
Division. Patrycja Roszczyk za-
skoczyła wszystkich ciekawą 
interpretacją Shawna Mende-
sa. Marta Bedyńska natomiast 
przyciąga słuchaczy swoim li-
rycznym, melancholijnym gło-
sem. Duża różnorodność jest 
siłą zwycięskiej piątki i mam 
nadzieję, że już niedługo ci 
muzycy zdobędą wierne gru-
py fanów. Nasza rola polega na 
pokazaniu ich talentu szerszej 
publiczności. 

Czym ten konkurs różni się 
od innych? Co rodzina hoteli 
ibis oferuje zwycięzcom? 
Zwycięzcy konkursu „ibis. 
tu mieszka muzyka” wygra-
li konsultacje i nagranie pod 
okiem profesjonalnych pro-
ducentów muzycznych. Są to 
pierwsze single nagrane przez 
tych młodych twórców. Wystą-
pią oni również u boku Sarsy 
podczas specjalnego koncer-
tu w jednym z hoteli z rodziny 
ibis. Dodatkowo zwycięskie 
utwory trafią na playlisty do-
stępnego w hotelach systemu 
Jukebox by Deezer – dla po-
czątkujących twórców jest to 
ogromna szansa na pokazanie 
się szerszej publiczności. Jako 
międzynarodowa sieć mamy 
też  możliwość promocji ich 
twórczości na skalę europejską 
oraz światową.

Wspomniała Pani, że  
w ramach projektu powsta-
ło studio nagraniowe  
w hotelu. To nietypowy  

pomysł. W jaki sposób bę-
dzie ono funkcjonować?
Budowa studia nagraniowego 
w hotelu to realizacja hasła 
„ibis. tu mieszka muzyka”. Arty-
ści w przeszłości pisali już swoje 
utwory w hotelach, a teraz będą 
mogli nagrywać w jednym z nich. 
Studio powstało w hotelu ibis 
Warszawa Ostrobramska. Spe-
cjalnie w tym celu połączono 
dwa pokoje. W jednym znajduje 
się reżyserka, w drugim kabi-
na nagraniowa. Wyposażenie  

studia pozwala na w pełni pro-
fesjonalną realizację nagrań. Do 
tego obsługują je uznani polscy 
producenci. Już zauważyliśmy, 
że efekty będą piorunujące. 
Wielu uczestników naszego 
konkursu nagrywa swoje utwo-
ry w domowych warunkach. Bu-
dując studio nagraniowe w po-
kojach hotelowych, chcieliśmy 
im przekazać – „u nas możecie 
poczuć się jak w domu”.

Dziękuję za rozmowę.

Nowoczesny wizerunek Sarsy pasuje do aury naszych hoteli, ponieważ  
każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter. 
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– spotkania w biznesowym centrum Warszawy
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Nowoczesność, kom-
fort, oryginalne wnę-
trza, powiew świeżo-
ści w samym sercu 

Warszawy – to zalety The We-
stin Warsaw, a nowoczesna ar-
chitektura i panoramiczna win-
da to jego znaki rozpoznawcze. 
Dla organizatorów spotkań przy-
gotowano wiele udogodnień.

DEFINIUJE NAS
GOŚCINNOŚĆ
Hotel oferuje 12 sal konferen-
cyjno-bankietowych, mających 
od 27 do 455 mkw., w tym salę 
balową o wysokości 6,2 me-
tra. Wszystkie sale przeszły 
gruntowną renowację. Od pry-
watnych kilkuosobowych spo-
tkań aż po wielkie gale – hotel 
jest w stanie przyjąć różnego  

rodzaju eventy, nawet na 600 
osób jednocześnie. 

Oferta bankietowo-konferen-
cyjna hotelu The Westin War-
saw daje organizatorom spotkań 
przyjemną odskocznię od co-
dzienności: doskonale zbilanso-
waną kombinację holistycznej 
funkcjonalności, energetyczne-
go otoczenia biznesowej części 
Śródmieścia i niepowtarzal-
nych doświadczeń kulinarnych,  
ukierunkowanych na zrówno-
ważony tryb życia i zdrowie.

INNOWACJE I KOMFORT
Wszystkie sale wyposażone są 
w nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne, systemy audiowizu-
alne, projektory, ekrany, połącze-
nia z Wi-Fi, dając uczestnikom 
spotkania pełną kontrolę nad 

jego przebiegiem. Sale zostały 
wyposażone w ekrany panora-
miczne 16:9, a najwyższą jakość 
wyświetlanych filmów i prezen-
tacji gwarantują najnowocze-
śniejsze rzutniki o bardzo du-
żej mocy wyświetlania aż 4000 
ANSI lumenów. Ponadto hotel 
oferuje zintegrowany system na-
głaśniający i pomoc profesjona-
listów zajmujących się obsługą 
audio-wideo. Dostępne są także 
tłumaczenia symultaniczne. 
Nad przebiegiem konferencji 
czuwa dział planowania. 

INSPIRUJE NAS NATURA
Relaksująca przestrzeń wypeł-
niona współczesną architek-
turą i inspirowanymi naturą 
elementami. Odprężające zesta-
wienia odcieni kolorów ziemi 
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Nowoczesna 
architektura

 i panoramiczna winda 
to znaki 

rozpoznawcze 
hotelu The Westin 

Warsaw. 
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charakteryzują wykończenie 
wnętrz. Tapety, panele z tka-
nin i krzesła są jasne, w neu-
tralnej kolorystyce i podkreśla-
ją odcienie wiśni elementów 
drewnianych. Robione na za-
mówienie dywany są eleganc-
kie, przeplatają się w nich kolory 
szarości, brązów i miedzi. Kolo-
ry zasłon nawiązują do przyro-
dy, dając naturalne połączenie 
ze światem zewnętrznym. 

PRODUKTY 
SUPERFOODS
Podaruj sobie chwilę na rege-
nerację. Każda przerwa kawowa 
SuperFoodsRx jest wzbogacona 
zdrowymi składnikami, które 
pobudzają energię potrzebną do 
efektywnego funkcjonowania. 
Menu można personalizować 
przez stronę internetową – dla 
jeszcze większej wygody gościa. 
Jeśli organizator chce skorzy-
stać z gotowej oferty, szef kuch-
ni Janusz Korzyński przygoto-
wał cztery przerwy wypełnione 
składnikami SuperFoodsRx: Mi-
kroelementy, Odświeżenie, Fit-
-Bio, Owoce i Zboża. 

POCZUJ SIĘ DOBRZE 
W THE WESTIN WARSAW 
Poza salami konferencyjnymi re-
nowację przeszły także lobby, re-
stauracja Fusion i bar JP’s, a także 
Executive Club Lounge. Projekt 
renowacji autorstwa Anity Rosato 
łączy naturalne materiały, takie 
jak drewno, skóra, kamień, z ko-
lorami ziemi: brązami, szarością, 
złamaną bielą. 

Wygodne i wyciszone poko-
je w hotelu oferują słynne łóżko 
Heavenly Bed oraz niezrówna-
ne widoki na centrum miasta. 
Pokoje z dostępem do Executive 
Club Lounge oferują także wli-
czone w cenę napoje i przekąski 
oraz wieczorny koktajl. 

Westin promuje zdrowy styl 
życia, a w ramach Ruchu Dobre-
go Samopoczucia goście znajdą 
też więcej zdrowych propozycji 
SuperFoods w ofercie śniada-
niowej i menu restauracyjnym. 
Restauracja Fusion składa 
się z otwartej kuchni, gdzie na 
oczach gościa przygotowywane 
są potrawy w stylu fusion. 

Oferta bankietowo-konferencyjna hotelu The Westin Warsaw daje  
organizatorom spotkań przyjemną odskocznię od codzienności.
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MADRYT BIERZE 
BYKA ZA ROGI

Nasza brytyjska korespondentka Marisa Cannon 
opisuje, jak po 10 latach zmagań stolica Hiszpanii 

podnosi się z głębokiej recesji, do czego 
przyczyniają się inwestycje zagraniczne i rozkwit 

branży technologicznej.

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



Kiedy późnym popołudniem do-
cieram do Madrytu i po krótkiej 
przejażdżce metrem z lotniska do 
centrum wychodzę z budynku sta-

cji, wita mnie podmuch gorącego, stęchłe-
go powietrza oraz radosny dźwięk trąbki. 
Chwilę później mijam grupę barczystych 
mężczyzn w kolorowych siateczkowych ko-
szulkach i w nadziei, że uda mi się ustalić 
moje położenie, podążam za nimi w kierun-
ku, z którego dochodzi narastający gwar.

Gdy docieramy do placu Puerta del Sol, 
którego budynki przystrojone są tęczowymi 
flagami, uświadamiam sobie, że właśnie 
trafiłam na ostatnie godziny festiwalu World 
Pride – całotygodniowego święta wypeł-
nionego koncertami, paradami i różnymi 
imprezami ulicznymi. Wszystko to w imię 
walki o prawa osób LGBT.

Jeszcze w 2008 roku święto to było nazna-
czone ponurą rzeczywistością światowego 
kryzysu finansowego. Hiszpania odczuła go 
wyjątkowo boleśnie ze względu na całkowi-
te załamanie rynku nieruchomości. Nastą-
pił okres szukania oszczędności, upadłości 
banków oraz wzrost stopy bezrobocia, któ-
ra w szczytowym momencie w 2013 roku 
osiągnęła poziom 26 procent.

KONIEC RECESJI?
Dziś najmroczniejsze czasy recesji ode-
szły w niepamięć przede wszystkim dzięki 
poluzowaniu przez rząd polityki mone-
tarnej, spadkowi cen ropy i dynamicznie 
rosnącemu eksportowi dużych hiszpań-
skich przedsiębiorstw, takich jak Inditex 
(do którego należą marki Zara i Massimo 
Dutti) i konglomerat budowlany Ferrovial 
(główny wykonawca terminali T2 i T5 na 
lotnisku Heathrow).

Przemyślana polityka rządu pomogła 
również przyciągnąć do Hiszpanii wielu 

zagranicznych inwestorów, w tym liderów 
branży e-commerce – firmy Alibaba i Ama-
zon – oraz przedsiębiorstwa specjalizujące 
się w technologiach cyfrowych i finanso-
wych, takie jak UST Global, Ebury i Ria.

Szczególnie dużym zainteresowaniem 
cieszy się stolica, której w latach 2012-16 
udało się przyciągnąć aż 51 miliardów euro 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

– Odkąd Hiszpania zażegnała kryzys, od-
notowujemy prawdziwy wysyp nowych in-
westycji – wyjaśnia Rocio Guemes, dyrektor 
agencji rządowej Invest w Madrycie. 

– W 2016 roku stolicy udało się w ten spo-
sób pozyskać 11,5 miliarda euro, co stano-
wiło wzrost o 11,5 procent w stosunku do 
poprzedniego roku. Stanowiło to zarazem 
47,5 procent wartości wszystkich krajowych 
inwestycji – dodaje.

W miarę wzrostu zaufania inwestorów do 
sektora nieruchomości znaczną część pozy-
skanych środków zaczęto ponownie inwe-
stować w budownictwo i doradztwo finanso-
we. Wskaźnik PKB Hiszpanii stale wzrasta 
(o 0,7 procent w pierwszym kwartale bieżą-
cego roku w porównaniu do analogicznego 
okresu roku 2016), a stopa bezrobocia wyno-
si obecnie 18 procent.

PRĘŻNY OŚRODEK START-UPÓW
Zanim jednak Madryt odczuł efekty no-
wych inwestycji, pierwsze promyki nadziei 
pojawiły się dzięki rozwojowi branży tech-
nologicznej. Choć recesja niemal całkowicie 
zrujnowała sektor budowlany i nieruchomo-
ści w stolicy, to młodym przedsiębiorcom 
sytuacja ta przyniosła korzyści w postaci 
niższych czynszów najmu i kosztów utrzy-
mania. Start-upy zaczęły także otrzymywać 
solidne wsparcie w prowadzeniu działalno-
ści. W 2012 firma telekomunikacyjna Tele-
fonica otworzyła w Hiszpanii swój pierwszy 

akcelerator dla małych firm o nazwie Way-
ra, a trzy lata później swój drugi europejski 
inkubator przedsiębiorczości (po Londynie) 
uruchomił amerykański gigant Google.

– Hiszpania zawsze była krajem przyja-
znym dla przedsiębiorców, ale kryzys był dla 
nich sygnałem alarmowym, którego nie mo-
gli zignorować – mówi Sofia Benjumea, sze-
fowa Google Campus w Madrycie i współ-
założycielka kongresu start-upów o nazwie 
South Summit. 

– Od 2012 roku ekosystem start-upów 
rozwija się niezwykle dynamicznie, zarów-
no w Madrycie i Barcelonie, jak i w nieco 
mniejszych miastach, takich jak Walencja 
lub Malaga – dodaje.

Do 2012 jedyne Google Campusy działa-
ły w Londynie i Tel Awiwie (obecnie dzia-
łają także w Warszawie, Seulu i São Paulo). 
Dlaczego gigant z Redmond postawił więc 
na Madryt? 

– Być może dlatego, że możemy się 
poszczycić znakomitymi inżynierami, 
wysokim poziomem życia, niemal nie-
ograniczonym dostępem do młodych talen-
tów, a nasze start-upy cieszą się sporym za-
interesowaniem ze strony dużych funduszy 
typu venture capital – wyjaśnia Benjumea.

W trzecim roku swojej działalności 
Campus Madrid zdołał zgromadzić nie-
mal 32 tysiące członków z Hiszpanii, Eu-
ropy, USA i Ameryki Łacińskiej, którzy 
mogą tu pracować, wymieniać się pomy-
słami, a także organizować spotkania, 
konferencje i warsztaty – a wszystko to bez 
jakichkolwiek opłat. Wewnątrz XIX-wiecz-
nego budynku, w którym niegdyś mieściła 
się fabryka akumulatorów, obecnie znajdu-
ją się przestronne pomieszczenia z koloro-
wymi muralami, kawiarnia i fotele marki 
Scandi – zwykle okupowane przez młodych 
ludzi z laptopami. 
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Call us +1 978-409-2739

The Balaji Palace at Playa Grande 
is a breathtaking boutique villa on 
the Dominican Republic coast. A 
romantic getaway like no other, the 
Palace features a private beach, 
tropical gardens and unheard of 
views.

Our Accommodations

Natural Location
The Dominican Republic’s natural, 
unspoiled beauty and seclusion 
provides the perfect backdrop for 
the wedding and honeymoon of 
your dreams. The Palace at Playa 
Grande is a haven for newlyweds 
to celebrate the beginning of their 
lives togethelives together.

Perfect Wedding
We have full wedding capabilities 
for a small wedding party 
including thirteen rooms, the 
most beautiful outdoor settings 
imaginable, an on-site chef, a 
wedding planner and an on-site 
spa.

Corporate Retreat
Corporate retreats can be 
game-changing events that 
redefine teams, bring out the best 
in the top and emerging leaders, 
and position organizations to take 
the next step positively and 
successfully. It is a great way to 
find things you didn’t know about find things you didn’t know about 
your team.

Call Us 
+1 978-409-2739, or 809-722-2276
Email: nicole@thebalajipalace.com

Balaji Palace At Playa Grande. 
C/ Rio San Juan. 
(5 Km west of Rio San Juan on 
Route # 5). Mata Puercos. Dominican 
Republic (North Coast) 
Adjacent to AMANERA resort.

The Balaji Palace Playa Grande is an 
entirely new full-service luxury experience 
on the Dominican Republic’s exclusive 
north coast. Set amidst lush private 
gardens overlooking a private stretch of 
beach, this luxury villa features the finest 
contemporary amenities and services for 
guests seeking an idyllic retreat.guests seeking an idyllic retreat.

Address

About Us

Najwyższe piętro jest zarezerwowane dla 
start-upów na bardziej zaawansowanym eta-
pie rozwoju, które uzyskały status rezydentów. 
Obecnie jest ich tu siedem, w tym firma rozwi-
jająca aplikację do robienia zakupów z dostawą 
do domu oraz twórca programu monitorującego 
dni płodne u kobiet starających się o dziecko. 
Od czasu otwarcia Campusu tutejsze start-upy 
stworzyły już 2,5 tysiąca miejsc pracy i pozyska-
ły od inwestorów ponad 37 milionów euro.

STYMULACJA INNOWACJI
W ubiegłym roku Komisja Europejska nadzo-
rowała uruchomienie w stolicy Hiszpanii pilo-
tażowego programu o nazwie Madrid Startup 
House, którego głównym celem jest stworzenie 
ośrodka kompleksowej obsługi i wsparcia nowo 
powstałych przedsiębiorstw. Za wdrożenie tego 
projektu w życie odpowiada agencja marketin-
gowa Hugin and Munin oraz firma pośrednic-
twa inwestycyjnego Socios Inversores. 

– Pomimo sporego wzrostu inwestycji ma-
drycka scena startupowa jest bardzo rozproszo-
na. Dlatego potencjalnym inwestorom trudniej 
znaleźć firmy z branży, która najbardziej ich 
interesuje, a także zorientować się, kto jest czę-
ścią całego ekosystemu – mówi dyrektor Socios 
Inversores Asier Basterretxea-Gomez.

Fundacja stara się zintegrować wszystkie te 
części, tworząc wiele użytecznych narzędzi, ta-
kich jak mapa społeczności startupowej, portal 
informujący o ważnych wydarzeniach, a także 
punkt doradztwa w zakresie finansowania biz-

nesu. Wstąpiła także do Startup City 
Alliance Europe (SCALE) – so-

juszu zrzeszającego 19 orga-
nizacji startupowych z 11 
miast, którego celem jest 
stworzenie ekosystemu 
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nowych przedsiębiorstw i kompleksowe 
wparcie dla firm, które chcą zwiększyć skalę 
działania. Członkami sojuszu są m.in. Am-
sterdam, Helsinki, Paryż, Rzym i Londyn.

Jeden z kluczowych programów fundacji 
ma za zadanie usprawnić restrykcyjny i nie-
rzadko demotywujący proces poszukiwania 
inwestorów. W tym celu Madrid Startup Ho-
use tworzy dedykowany portal, na którym 
najpopularniejsze w kraju platformy crowd-
fundingowe będą mogły w łatwy sposób na-
wiązać kontakt z prywatnymi inwestorami. 

Warto nadmienić, że madrycki sektor 
technologiczny okazał się podatnym grun-
tem nie tylko dla firm rozpoczynających 
działalność. Od 2011 roku, kiedy to Ama-
zon zawitał do Hiszpanii, firma rokrocznie 
otwiera nowe lokalizacje w różnych zakąt-
kach kraju, a w ubiegłym roku uruchomi-
ła w stolicy ogromne centrum technologicz-
ne. Podczas uroczystego otwarcia obiektu 
Terry Hanold, wiceprezes ds. technologii, 
mówił: „W ciągu ostatnich pięciu lat prze-
konaliśmy się, że Hiszpania jest idealnym 
miejscem do rozwoju innowacyjnych roz-
wiązań. Znaleźliśmy tu wielu profesjonali-
stów o niebywałym talencie”.

– W tym roku Amazon stworzy w Hiszpa-
nii ponad 600 nowych stałych miejsc pracy, 
co oznacza, że w ciągu zaledwie jednego 
roku liczba pracowników wzrośnie o ponad 
50 procent – mówi Andreu Castellano, dy-
rektor ds. komunikacji w Amazon Spain.

Jesienią tego roku hiszpańska centrala 
grupy zamierza przenieść się do większe-
go obiektu o powierzchni 12 tysięcy mkw., 
zlokalizowanego w centrum Madrytu.  

Zatrudnienie znajdzie tam ponad tysiąc 
osób. Wkrótce powstanie tu także nowy 
ośrodek technologiczny, w którym pracować 
będzie pierwszy poza Stanami zespół pro-
gramistów, opracowujący rozwiązania dla 
platformy B2B zwanej Amazon Business. 
Dodatkowo w przyszłym roku w Illescas 
gigant z Seattle uruchomi nowe centrum 
logistyczne, gdzie zatrudni ponad 900 osób.

TRENDY TURYSTYCZNE
Mimo obaw o bezpieczeństwo turystyka 
pozostaje ważnym sektorem gospodarki 
Madrytu. W 2016 stolicę odwiedziło ponad  
9 milionów turystów, czyli o 2 procent 
więcej niż rok wcześniej. W ostatnim cza-
sie w centrum Madrytu swoje hotele otwarły 
m.in. sieci Only You, Melia i NH Hotels, a w 
ciągu dwóch lat pojawią się tu także obiekty 
marek Hyatt, W i Four Seasons.

Monica Torres, dyrektor 83-pokojowe-
go hotelu NH Collection Palacio de Tepa, 
mieszczącego się w XIX-wiecznym pałacu, 
który był niegdyś rezydencją ostatniego 
wicekróla Hiszpanii w Meksyku, nie kryje 
obaw związanych z tak dynamicznym roz-
wojem sektora hotelowego w mieście.

– Najbliższe lata będą dla nas dość trud-
ne, ponieważ w naszym bliskim sąsiedztwie 
powstaną hotele Four Seasons i W, ale je-
stem przekonana, że znajdziemy dla siebie 
niszę i utrzymamy się na rynku – wyjaśnia.

Tymczasem w północnym Madrycie re-
alizowany jest projekt rewitalizacyjny, który 
po uruchomieniu może przynieść znaczne 
korzyści okolicznym firmom. Mowa o pro-
jekcie Madrid Nuevo Norte, który ma być 

realną konkurencją dla tak znaczących eu-
ropejskich centrów finansowych, jak lon-
dyńska dzielnica Canary Wharf czy też 
paryska La Défense. Plan inwestycji zakła-
da przekształcenie 268 hektarów nieużyt-
ków przemysłowych w strefę biznesową 
wraz z domami mieszkalnymi, terenami 
zielonymi i stacją metra.

Co prawda mało kto wierzy w terminową 
realizację tego projektu, który po raz pierw-
szy został zaprezentowany już w 1994 roku, 
by potem na wiele lat popaść w zapomnie-
nie. Jednak w tym roku udało się zatwier-
dzić ostateczną wersję inwestycji i kiedy 
pod koniec przyszłego roku ruszą pierwsze 
prace budowlane, będzie to jeden z naj-
większych projektów rewitalizacji obsza-
rów miejskich w Europie z dofinansowa-
niem z Unii w wysokości 6 miliardów euro.

– Analizowaliśmy inne europejskie pro-
jekty tego typu, by zdecydować, które roz-
wiązania warto skopiować i jakich błędów 
powinniśmy się wystrzegać – mówi rzecz-
nik budowy Madrid Nuevo Norte.

– Z naszych dokładnych analiz wynika 
także, że w stolicy brakuje powierzchni 
biurowej o wysokim standardzie, dlatego 
mamy nadzieję, że po oddaniu do użytku 
Madrid Nuevo Norte wiele światowych kor-
poracji wybierze to miejsce na swoją siedzi-
bę – dodaje. 

Można więc zaryzykować stwierdzenie, 
że paradoksalnie kryzys finansowy był dla 
Madrytu swoistym katharsis, które umożli-
wiło miastu zerwanie z błędami przeszło-
ści, by teraz z nadzieją kroczyć w świetlaną 
przyszłość. FO
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Campus Madrid zdołał zgromadzić 32 tysiące członków. Wewnątrz budynku znajdują się pomieszczenia 
z muralami, kawiarnia i fotele marki Scandi – okupowane przez młodych ludzi z laptopami. 
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REKORDOWE 
ZAINTERESOWANIE 

REPUBLIKĄ DOMINIKAŃSKĄ

Według danych Banku Cen-
tralnego Republiki Domi-
nikańskiej od stycznia do 
sierpnia 2017 kraj ten odwie-

dziło aż 4,4 miliona turystów, czyli o niemal 
235 tysięcy więcej niż w takim samym okre-
sie roku ubiegłego. 

Ponad 18 tysięcy z nich stanowili turyści 
z Polski, co stanowi wzrost o ponad 20 pro- 
cent w stosunku do 2016 roku. Co cieka-
we, w sierpniu 2017 roku liczba polskich 
turystów odwiedzających Dominikanę była 
aż o 47 procent wyższa w porównaniu do tego 
samego miesiąca w roku ubiegłym.

W okresie od stycznia do sierpnia Do-
minikański Instytut Lotnictwa Cywilnego 
(IDAC) odnotował 27-procentowy wzrost 
liczby operacji lotniczych na krajowych lot-
niskach, a całkowita liczba połączeń mię-
dzynarodowych wyniosła 72 403. 

Obecnie do Dominikany dociera 200 
przewoźników lotniczych, a inne linie rów-
nież planują uruchomienie własnych połą-
czeń. W ciągu roku z Polski do Republiki 
Dominikańskiej można dotrzeć dzięki kil-
ku połączeniom czarterowym. Od czerwca 
do października raz w tygodniu startuje 
samolot czarterowy z Warszawy do Punta 

Cany, natomiast od czerwca do listopada do-
stępne jest połączenie z Katowic.

Tej zimy, od listopada do marca pasaże-
rowie będą mogli skorzystać z dwóch lotów 
czarterowych tygodniowo z Warszawy do 
Punta Cany oraz do Puerto Platy, a tak-
że z jednego z Poznania do Punta Cany. 
Od listopada do kwietnia dostępne będą 
również cotygodniowe rejsy z Katowic do 
Punta Cany.

ULUBIONE ZAKĄTKI
Od stycznia do sierpnia na międzynarodo-
wym lotnisku w Punta Canie wylądowało 

Republika Dominikańska jest jedną z najbardziej popularnych destynacji turystycznych 
w regionie Karaibów, co jasno potwierdzają statystyki. Ponadto

coraz więcej turystów odwiedza Dominikanę nie tylko w sezonie zimowym, 
lecz także w miesiącach letnich i pozostałych porach roku.



L i s t o p a d   2 0 1 7     |    43

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

ponad 2,6 miliona pasażerów, co stanowi 
wzrost o 67,7 procent w stosunku do roku 
2016. Jednymi z najbardziej popularnych 
zakątków na Dominikanie są kurorty Cana-
-Bávaro we wschodniej części kraju oraz La 
Romana-Bayahibe na południowo-wschod-
nim wybrzeżu Karaibów. Dzięki moder-
nizacji lotniska Gregorio Luperón Air-
port i otwarciu portu w Amber Cove rośnie 
także zainteresowanie miejscowościami po-
łożonymi na północnym wybrzeżu wyspy. 
Oprócz Puerto Platy powodzeniem cieszy 
się kurort Cabarete, gdzie odbywają się mię-
dzynarodowe zawody w sportach ekstremal-
nych, oraz półwysep Samaná, który zdołał 
zachować unikatowy, dziewiczy charakter.  
Mieści się tu plaża Rincón Beach oraz park 
narodowy Los Haitises. W zimie do zatoki 
Samana przypływają wieloryby humbaki.

ROZKWIT MNIEJ 
ZNANYCH MIEJSC
W ostatnich latach Republika Dominika-
ny jest coraz częściej wybieraną destyna-
cją wśród turystów indywidualnych. Kraj 
może poszczycić się licznymi urokliwymi 
zakątkami, które nie są powszechnie od-
wiedzane i pozostają poza głównym nurtem 
zainteresowania ze strony branży turystycz-
nej. Najnowsza kampania Ministerstwa ds. 
Turystyki Republiki Dominikańskiej ma na 

celu promocję takich miejsc. Znajdziemy 
wśród nich m.in. malowniczą plażę Bahía 
de las Águilas w regionie Pedernales oraz 
wydmy w okolicy miasta Baní. Równie uro-
kliwa jest wyspa Sawabi (zwana także Wy-
spą Siedmiu Braci), a także laguna Dudu 
nieopodal miejscowości Cabrera. Warto 
także wybrać się nad największe słone je-
zioro na Karaibach o nazwie Enriquillo, 
które zamieszkują krokodyle amerykań-
skie. W górach Cordillera Central znajdzie-
my zapierające dech w piersiach wodospady 
Aguas Blancas i Jimenoa, a także najwyższy 
szczyt Karaibów – Pico Duarte (3087 me-
trów n.p.m.).

Rząd Dominikany nieustannie rozwija 
infrastrukturę i zaplecze turystyczne w tych 
regionach, budując nowe drogi i rozbudo-
wując istniejące terminale i porty.

W latach 2012-17 przeciętne obłożenie ho-
teli na Dominikanie wyniosło 73,3 procent 
(w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 
sięgnęło ono rekordowych 88 procent). Re-
publika Dominikańska przyciąga inwesto-
rów zagranicznych, którzy budują tu liczne 
hotele i inne obiekty turystyczne. W ciągu 
ostatnich pięciu lat w Republice Domini-
kańskiej przybyło 9167 pokoi hotelowych, 
co zwiększyło ich ogólną liczbę do 75 205. 
Jeszcze w tym roku na wyspie przybędzie 
kolejne 6 tysięcy pokoi.

NOWE HOTELE
Nowe hotele na Dominikanie to m.in. Real 
InterContinental Santo Domingo, The Se-
crets Cap Cana Resort and Spa, Luxury Ba-
hia Principe Fantasía, Riu República Punta 
Cana, El Carmen Excellence, Azul Sensato-
ri i Now Onyx w Uvero Alto oraz Amane-
ra i Hemingway w San Pedro de Macorís.

DESTYNACJE MICE
Republika Dominikańska jest wysoko cenio-
na przez branżę MICE (turystyki biznesowej) 
za sprawą doskonałego zaplecza, które zosta-
ło stworzone z myślą o organizacji różno-
rodnych spotkań, wyjazdów integracyjnych, 
kongresów i imprez okolicznościowych. 
Duże wydarzenie dla tysiąca lub więcej go-
ści najlepiej zorganizować w regionie Punta 
Cany lub w stolicy kraju Santo Domingo. 
Idealnym miejscem dla małych i średnich 
grup są regiony Puerto Plata lub La Romana. 
Mniejsze konferencje można zorganizować 
na półwyspie Samaná, zwłaszcza w uro-
czym górskim miasteczku Jarabacoa-Con-
stanza, a także w regionie Barahona. Więcej 
informacji na temat Republiki Dominikań-
skiej na stronie: GoDominicanRepublic.pl
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UCZTA DLA OCZU

Stolica Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich leży na rozległej wy-
spie w kształcie litery T, nad usia-
ną wieloma innymi wysepkami  

Zatoką Perską. Wszystkie te elementy tworzą 

malowniczy krajobraz, który można docenić 
zwłaszcza pod koniec dnia, kiedy słońce cho-
wa się za horyzontem. Oto osiem najlepszych 
restauracji w Abu Zabi, z których okien rozta-
czają się niezapomniane widoki.

CIPRIANI
Włoska restauracja mieszcząca się przy 
przystani na sztucznej wyspie Yas to ideal-
ny wybór dla fanów szybkich samochodów, 
ponieważ z jej okien rozpościera się widok 

Nasza korespondentka Samanta Wood odwiedziła kilka z najlepszych restauracji w Abu Zabi, 
z których roztacza się wspaniały widok na Zatokę Perską i panoramę miasta.
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na tor Formuły 1. Z tego względu rezerwa-
cje na weekend wyścigowy (zwykle przypa-
da on w połowie listopada) dokonywane są 
ze sporym wyprzedzeniem. Lokal serwuje 
głównie tradycyjne włoskie potrawy, takie 
jak zapiekane tagliolini, risotto primavera 
czy też carpaccio alla Cipriani i bakłażan alla 
Parmigiana. Warto zostawić sobie miejsce 
na bezę waniliową, a posiłek zacząć od ape-
ritifu Bellini, przygotowywanego na bazie 
musu ze świeżych brzoskwiń i prosecco.

Czynne codziennie w godzinach 18:00-
00:00. Trzy dania: 450 dirhamów (ok. 440 
złotych). Yas Marina, Yas  Island; tel.: +971 
2657 5400. ciprianiyasisland.com

BUTCHER AND STILL
Ta najnowsza restauracja steakhouse w Abu 
Zabi, która mieści się w hotelu Four Seasons 
na wyspie Al Maryah, posiada ruchomą ścia-
nę, po której rozsunięciu można podziwiać 
panoramę miasta i promenadę Corniche. 
Wystrój nawiązuje do chicagowskich knaj-
pek z lat 20. ubiegłego wieku, czyli czasów 
prohibicji i Ala Capone. Wszystkie ste-
ki i kotlety pochodzą z wołowiny typu Black 
Angus, pozyskiwanej z bydła hodowanego 
na farmie w Kansas, i posiadają certyfikat 
USDA. Polecam 1,2-kilogramowy stek rib 
eye o nazwie Tomahawk. Jedna taka porcja 
wystarczy dla co najmniej dwóch osób.

Warto wejść do baru, by zobaczyć, jak bar-
man wprawia w ruch ogromny, 1,5-metrowy 
shaker o nazwie Tanqueray No 10 Imperial 
Martini Shaker. Jest to jeden z zaledwie 
pięciu egzemplarzy tej niezwykłej maszy-
ny na świecie. Możemy także zjechać win-
dą do podziemnej prywatnej sali jadalnej, 
urządzonej w stylu speakeasy (nielegalnego 
baru z czasów prohibicji), gdzie znajduje się 
kolekcja luksusowych whisky. 

Czynne codziennie 18:00-00:00. Trzy da-
nia: 500 dirhamów (ok. 480 złotych). Four 
Seasons Abu Dhabi, Al Maryah Island; tel.: 
+971 2333 2222. butcherandstill.com

SAMBUSEK
Sambusek to popularna libańska restau-
racja mieszcząca się w hotelu Rosewood, 
której niezaprzeczalnym atutem jest duży, 
odkryty taras z widokiem na nabrzeże Al 
Maryah oraz panoramę miasta. Jest to tak-
że idealne miejsce na spokojny lunch, choć 
wieczorami, kiedy na kolację przybywa tu 
libańska śmietanka towarzyska, zaczyna ro-
bić się dość gwarno. Jak sama nazwa wska-
zuje („sambusek” to mały pieczony piero-
żek), serwowane są tu głównie tradycyjne 
potrawy, przygotowywane przez doświad-
czonego libańskiego szefa kuchni. Oprócz 
lunchu biznesowego w menu znajdziemy 
także cztery zestawy kolacyjne oraz dania  

Sambusek to popularna libańska restauracja, której atutem jest duży, 
odkryty taras z widokiem na nabrzeże. 
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à la carte. Uwaga: najlepiej odwiedzić to 
miejsce z pustym żołądkiem.

Czynne codziennie w godzinach 12:00-
15:30 i 19:00-00:30. Trzy dania: 270 dirha-
mów (ok. 260 złotych). Rosewood Abu Dha-
bi; tel.: +971 2813 5550. rosewoodhotels.com

COYA
Peruwiańska restauracja, której dwa sio-
strzane lokale znajdują się w Londynie, zo-
stała otwarta w marcu bieżącego roku na 
wyspie Al Maryah. Niezależnie od tego, czy 
wybierzemy stolik na tarasie, czy przy oknie, 
możemy liczyć na fantastyczne widoki na 
panoramę stolicy. Główna sala jadalna urzą-
dzona jest w stylu budowli starożytnych In-
ków, a w oddzielnym, nieco mniejszym salo-
niku pobrzmiewa gorąca muzyka latynoska, 
która zachęca gości do pląsów na parkiecie. 
Jedzenie jest odzwierciedleniem panującej 
tu żywiołowej atmosfery. Wszystkie dania 
są smakowicie aromatyczne i przepięknie 
podane. Polecam sałatkę ceviche, tiradi-
tos (surowe owoce morza w pikantnym so-
sie), a także tacos, szaszłyki anticucho i du-
szonki zwane cazuela.

Czynne codziennie 12:30-17:00 i 19:00-
00:00. Trzy dania: 300 dirhamów (ok. 290 
złotych). The Galleria, Al Maryah Island; 
tel.: +971 2306 7000. coyarestaurant.com

CATCH
Jak sama nazwa wskazuje, ta restauracja z wi-
dokiem na główną plażę Abu Zabi i turkuso-
we wody zatoki specjalizuje się w owocach 
morza. W wystroju lokalu wyróżniają się 
elementy wykonane z masy perłowej, które 
nawiązują do wielowiekowej rybackiej trady-
cji kraju, a dodatkową atrakcją jest przeszklo-
na, otwarta kuchnia oraz przestronne patio. 
Catch serwuje przede wszystkim potrawy 
kuchni bliskowschodniej z azjatyckimi ak-
centami. Oprócz typowych dań z ryb i owo-
ców morza do wyboru są także sushi, sashi-
mi, kawior i ostrygi. Nie brakuje również 
potraw dla mięsożerców. Polecam genialnego 
tatara z kraba w towarzystwie żółtego pomi-
dora i dressingu z limonek.

Czynne codziennie 12:00-1:00. Trzy dania: 
320 dirhamów (310 złotych). Nation Riviera 
Beach Club, Abu Dhabi Corniche (naprze-
ciw St Regis); tel.: +971 2611 0909. catch.ae

ASIA DE CUBA
W tym samym klubie plażowym co Catch 
mieści się również znana restauracja Asia de 
Cuba. Co prawda widoki z okien obu lokali są 
dość podobne, ale Asia de Cuba ma też swoje 
niezaprzeczalne atuty w postaci większego 
tarasu z barem koktajlowym i lożami przy-
pominającymi kabiny plażowe. Dania, bę-
dące połączeniem tradycyjnych kubańskich 

Butcher and Still to najnowsza restauracja steakhouse w Abu Zabi, 
która mieści się w hotelu Four Seasons na wyspie Al Maryah.
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potraw z azjatyckim akcentem, opracował 
renomowany szef kuchni kubańskiego po-
chodzenia. W menu à la carte znajdziemy 
m.in. przepyszne sałatki ceviche, smakowi-
te przekąski i autorskie dania z woka. Warto 
odwiedzić to miejsce choćby po to, by spró-
bować obłędnych churro z krewetkami oraz 
bułeczek bao z kurczakiem po kubańsku.

Czynne codziennie w godzinach 18:00-
00:00, w pt. i sb. dodatkowo 12:00-15:00. 
Trzy dania: 270 dirhamów (ok. 260 złotych). 
Nation Riviera Beach Club; tel.: +971 2699 
3333. asiadecuba.com/abu_dhabi

RAY’S GRILL
Ten nowoczesny steakhouse, mieszczący się 
na 63. piętrze wieżowca Etihad Towers, jest 
doskonałym miejscem na obiad i kolację 
choćby ze względu na przyprawiający o za-
wrót głowy 360-stopniowy widok na Zatokę 
Perską i Abu Zabi.

Mięso pozyskiwane jest z hodowli z całego 
świata: od Argentyny i Australii po Nową Ze-
landię, Francję i Stany Zjednoczone. Przed 
podaniem wszystkie steki dojrzewają na 
sucho przez 28 dni, a następnie grilluje się 
je na ruszcie opalanym węglem drzewnym. 
Polecam także doskonałego tatara, przygoto-
wywanego bezpośrednio przy stoliku.

Oto lista nowych restauracji w Abu Zabi, 
w których oprócz wyśmienitego jedzenia moż-
na także liczyć na niebanalne widoki. 
●  Cho Gao Marina Walk w hotelu InterConti-

nental Abu Dhabi. Kuchnia panazjatycka  
z Indonezji, Japonii, Wietnamu i Tajlandii. 

●  Toro Toro w hotelu Jumeirah (wieżowiec 
Etihad Towers). Restauracja znanego szefa 
kuchni Richarda Sandovala, specjalizująca się 
w daniach regionu Ameryki Południowej.

●  99 Sushi Bar i francusko-śródziemnomorska 
restauracja La Petite Maison. Oba lokale 
mieszczą się na wyspie Al Maryah.

●  Jeszcze w tym roku swoje podwoje otwo-
rzy Buddha Bar Beach w hotelu St Regis 
Saadiyat Island, specjalizujący się w kuchni 
panazjatyckiej.

Czynne codziennie 19:00-23:00. Trzy dania: 
400 dirhamów (380 złotych). Jumeirah w Eti-
had Towers; tel.: +971 2811 5666; jumeirah.com

INAKAYA
Wioska Wenecka (Venetian Village) to 
dzielnica Abu Zabi należąca do ogromnego 
kompleksu Ritz-Carlton i będąca niemalże 
lustrzanym odbiciem swojego włoskiego 
odpowiednika. Znajdziemy tu także wiele 
znakomitych lokali, w tym japońską restau-
rację marki Inakaya, która posiada oddzia-
ły w Japonii i Nowym Jorku. Z tutejszego 
przytulnego tarasu rozciąga się niczym nie-
zakłócony widok na kanał i falujące wody za-
toki. W całej swojej krasie prezentuje się stąd 
także wspaniałe arcydzieło architektoniczne, 
jakim jest Wielki Meczet Szejka Zayeda.

Posiłek w Inakai to swoisty teatr interak-
tywny. Cała uwaga skupia się tu na robatay-
aki – japońskiej sztuce grillowania, w której 
oprócz potrawy liczy się także akt jej przy-
gotowania. Tym samym goście uczestni-
czą w niezwykłym spektaklu, którego efek-
tem są prześlicznie podane sushi i sashimi.

Czynne codziennie 12:30-23:00. Trzy da-
nia: 260 dirhamów (250 złotych). Ritz-Carl-
ton Abu Dhabi Grand Canal; tel.: +971 2404 
1921. venetianvillage.ae/inakaya

NOWE RESTAURACJE
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W POSZUKIWANIU IDEAŁU
Nasz brytyjski korespondent Stuart Husband wybrał pięć płaszczy, które dobrze się 

sprawdzą w chłodniejsze dni.

Znany amerykański 
dziennikarz Sydney 
J. Harris stwierdził 
kiedyś, że „w tren-

czu z paskiem niemal każdy 
mężczyzna wygląda o niebo bar-
dziej męsko”. Nie da się ukryć, 
że płaszcz, oprócz tego, że jest 
praktyczną koniecznością na 
chłodniejsze pory roku, nadaje 
także główny ton całemu ubio-
rowi, z jakiego korzystamy w se-
zonie jesienno-zimowym.

Na co więc powinniśmy 
zwrócić uwagę, kupując ten 
kluczowy element garderoby? 
Po pierwsze, najlepiej wybrać 
model ponadczasowy, ponie-
waż kierując się chwilowymi 
trendami, będziemy musieli co 
roku kupować nowy płaszcz. 
Po drugie, liczy się uniwersal-
ność. Płaszcz idealny to taki, 
który można założyć zarów-
no na swobodne weekendowe 
spotkanie, a także bez obaw 
pójść w nim do pracy. Po trze-
cie, liczy się dobry krój. Przed 
zakupem płaszcza należy przy-
mierzyć go na marynarkę i swe-
ter, aby sprawdzić, czy za bar-
dzo nas nie opina i jak układają 
się jego rękawy.

Poniżej prezentujemy pięć 
płaszczy, które zapewnią nam 
bardziej męski wygląd.

 DLA URODZONEGO  
ZWYCIĘZCY
Trencze cieszą się w tym roku 
ogromną popularnością, ale 
marka Boss postanowiła pójść 
własnym torem, prezentując wer-
sję tego klasyka w błyszczącym 
śliwkowym kolorze i z mocno do-
pasowanym krojem. Jego dodat-
kowe atuty to dwa rzędy guzików, 
nacięte klapy, pasek z tego samego 
materiału oraz wodoodporna 
powłoka. Idealne rozwiązanie dla 
osób poszukujących trenczu łą-
czącego w sobie swobodę  
z elegancją.
Cena: ok. 2,5 tys. zł. hugoboss.com FO
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 ELEGANCJA GODNA MAJĄTKU
Płaszcze typu covert pierwotnie były 
elementem stroju jeździeckiego  
i Blakeney, zaprojektowany przez 
firmę Turnbull and Asser, całymi 
garściami czerpie z tego tradycyjnego 
wzorca. Płaszcz ten produkowany 
jest w Wielkiej Brytanii z luksusowego 
szkockiego kaszmiru w kolorze wiel-
błądziej skóry, zrównoważonym przez 
kołnierz w kolorze ciemnobrązowym. 
Pod takim wierzchnim odzieniem każ-
dy strój prezentuje się elegancko.
Cena: ok. 10 tys. zł.
turnbullandasser.co.uk

 SUPERKURTKA
Ta dwurzędowa kurtka to nowo-
czesna wariacja na temat okrycia 
zaprojektowanego kilka dekad 
temu dla podoficerów brytyjskiej 
marynarki wojennej. Całość wyko-
nano z wełny i kaszmiru, a oprócz 
dwóch rzędów guzików i modne-
go kroju mamy tu również przy-
datne zapięcie pod szyją, dzięki 
któremu kurtka idealnie sprawdzi 
się w wietrzne dni.
Cena: ok. 2 tys. zł. paulsmith.com

 ELEGANCKA KRATKA
Projekty autorstwa Lucasa Ossendri-
jvera dla marki Lanvin mają na celu 
ożywienie codzienności i ten dwurzę-
dowy wełniany płaszcz w gęstą kratkę, 
który wychodzi spod wprawnych rąk 
włoskich krawców, nie jest tu wyjąt-
kiem. Jego cechy charakterystyczne 
to wąski i długi krój, szpiczaste klapy 
oraz czarna, satynowa podszewka. 
Idealny w połączeniu z białą koszulą  
i krawatem, jak również z kaszmirową 
chustą.
Cena: ok. 9,3 tys. zł. matchesfashion.com

 ZAWSZE NA CZASIE
Deszczowiec to dobry przyjaciel każde-
go mężczyzny mieszkającego w Europie 
Północnej i Środkowej, a ten odwracalny, 
jednorzędowy płaszcz od firmy Gieves 
and Hawkes to dodatkowo ubiór w stylu 
dwa w jednym. Z jednej strony tego 
pomysłowego płaszcza znajduje się 
ciemnogranatowa tkanina wełniana na 
pogodniejsze dni, a z drugiej wodood-
porne płótno, które uchroni nas nawet 
przed największą ulewą. MacGyver był-
by w siódmym niebie.
Cena: ok. 7 tys. zł. gievesandhawkes.com
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BCD Travel kupiło 100 
procent udziałów biu-
ra podróży Air Club, 
założonego w War-

szawie w 1990 roku. Ta decyzja 
wzmocni obecność BCD na 
polskim rynku i jest elementem 
realizowanej strategii rozwo-
ju i wzrostu firmy.

– Nasze dotychczasowe part-
nerstwo z Air Clubem Centrum 
Podróży opierało się na wzajem-
nym zaufaniu i trosce o jakość 
świadczonych usług dla klien-
tów. Przez ostatnie 12 lat do-
kładnie poznaliśmy nasze kultu-
ry i cele rozwojowe – powiedział 
Stewart Harvey, prezes BCD Tra-
vel na rynek Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki. 

– To przejęcie jest kolejnym 
naturalnym krokiem współpra-
cy – dodaje. 

Zespół, składający się z po-
nad 100 pracowników, pozosta-
nie w Warszawie i nadal będzie 
działać pod marką Air Club. 
Firma obsługuje około 2 tysięcy 
klientów, z których spora część 
współpracuje z Air Clubem od 
samych początków istnienia biu-
ra. Ponad 100 klientów global-
nych jest już obsługiwanych w ra-
mach partnerstwa z BCD Travel. 
Air Club jest również oficjalnym 
reprezentantem BCD Meetings 
& Events w Polsce od 2016 roku. 

– Cieszymy się z nowych moż-
liwości – powiedział Stanisław 

Modliński, prezes Zarządu Air 
Clubu Centrum Podróży. 

– Współpracujemy ze sobą już 
od dawna, dlatego ten nowy roz-
dział rozpoczynamy z pełnym 
zaufaniem. Wspólnie będziemy 
kreować wartość dodaną, zarów-
no dla klientów, jak i pracowni-
ków, dla których ten moment 
oznacza nowe możliwości długo-
falowego rozwoju – dodaje.

Zakup udziałów biura podró-
ży Air Club jest najświeższą in-
westycją poczynioną przez BCD 
Travel w celu wzmacniania swo-
jej pozycji na świecie. Do innych 
znaczących akwizycji można za-
liczyć m.in. skandynawskie biu-
ro podróży Ticket Biz, BCD Tra-
vel Brasil Turismo, World Travel 
Services z siedzibą w USA, mię-
dzynarodową agencję eventową 
Zibrant z Wielkiej Brytanii czy 
agencję marketingu logistycz-
nego Plan 365, Inc. BCD Tra-
vel zwiększyło również swój 
udział własnościowy w Chinach, 
Hongkongu i Dubaju, jak rów-
nież w USA w Acendas Travel. 
Firma pozyskała też nowoczesne 
narzędzia od GetGoing, dostaw-
cy technologii mobilnej.

O BCD TRAVEL
BCD Travel pomaga firmom 
osiągać jak największe korzy-
ści z budżetu przeznaczonego 
na podróże służbowe. Poma-
ga zapewnić bezpieczeństwo  

podróżującym, umożliwia pra-
cę w drodze, wyposaża w odpo-
wiednie narzędzia do podejmo-
wania właściwych decyzji. Dla 
menedżerów odpowiedzialnych 
organizację wyjazdów oznacza 
to doradztwo w zakresie opty-
malizacji kosztów.  Firma dzia-
ła w 108 krajach, zatrudniając 
prawie 13  tysięcy doświadczo-
nych ludzi. Dzięki temu osiąga 
największy wskaźnik utrzyma-
nia klienta w branży (95 pro-
cent w ostatnich 10 latach) ze 
sprzedażą 24,6 miliarda dola-
rów w 2016; bcdtravel.com

O GRUPIE BCD
Grupa BCD jest liderem w bran-
ży turystycznej. To prywatne 
przedsiębiorstwo zostało zało-
żone w 1975 roku przez Johna 
Fentenera van Vlissingena, a w 
jego skład wchodzi: BCD Travel 
(firma zarządzająca podróżami 
klientów korporacyjnych), Tra-
vix (podróże online: CheapTic-
kets, Vliegwinkel, BudgetAir, 
Flugladen i Vayama), Park ‘N 
Fly (parkingi przy lotniskach), 
Airtrade Holland (konsolidacje) 
oraz Parkmobile International 
(aplikacja parkingowa). Grupa 
BCD zatrudnia ponad 14 tysięcy 
osób i działa w 108 krajach, osią-
gając sprzedaż na poziomie 26,4 
miliarda dolarów, w tym 10,4 mi-
liarda sprzedaży w biurach part-
nerskich. bcdgroup.com

 Przez ostatnie 
12 lat dokładnie 

poznaliśmy nasze
 kultury i cele 

rozwojowe  
– powiedział Stewart 
Harvey, prezes BCD 

Travel na rynek Europy, 
Bliskiego Wschodu 

i Afryki.
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HOTELE I KONFERENCJE
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Wiele hoteli w całej 
Polsce ma w swo-
jej ofercie opcję 
– zaplecze kon-

ferencyjne. Czy istnieje idealny 
hotel do zorganizowania w nim 
konferencji? Jakie kryteria po-
winien spełniać? 

POŁOŻENIE I STANDARD
Chcąc wybrać najlepszy hotel 
do zorganizowania konferencji, 
należy wziąć pod uwagę co naj-
mniej kilka aspektów. Ważne 
jest jego położenie, standard 
usług, a także wyposażenie.

Powodzenie wydarzenia w du- 
żej mierze zależy od wyboru 
miejsca. Lokalizacja spotkania 
ma duże znaczenie zarówno 
dla organizatorów, jak i dla jego 
uczestników. Najważniejszym 
elementem jest jednak wy-
gląd i standard miejsca, bo to 
one zadecydują o prestiżu wy-
darzenia. 

MOŻLIWOŚĆ ARANŻACJI
Bardzo ważną cechą hotelu sta-
jącego się na kilka dni centrum 
konferencyjnym jest jego uni-
wersalność. Warto wcześniej 
ustalić, jakie są możliwości 
zmiany aranżacji wnętrz i jaki 
jest układ sal. Trzeba również 
sprawdzić, jakim sprzętem na-
głaśniającym dysponuje hotel. 

Dzięki temu nawet w przypad-
ku konferencji, podczas której 
odbywają się równoległe panele 
dyskusyjne, będzie można do-
stosować miejsce do potrzeb, 
nie ponosząc przy tym dodatko-
wych kosztów.

W wielu hotelach standardem 
jest dziś najnowocześniejsze wy-
posażenie audiowizualne i za-
awansowane usługi multime-
dialne. Warto zwrócić uwagę, 
jaki sprzęt dostępny jest w ce-
nie wynajmu sali konferencyj-
nej, a za jaki trzeba będzie do-
datkowo zapłacić.

W GÓRACH CZY 
NAD MORZEM?
Wybór miejsca, w którym znaj-
duje się hotel, to nie mniej waż-
na sprawa. Ośrodki położone 
nad morzem, w górach, w atrak-
cyjnych miastach, wśród natury  
– cieszą się zwykle największym 
powodzeniem. Jak wynika ze 
statystyk, podobają się zarówno 
hotele nowoczesne, z wyrafino-
wanym designem, jak i te usytu-
owane w pałacach, zamkach czy 
dworach.

WYPOSAŻENIE I ATRAKCJE
Niezwykle istotna jest wygoda 
gości, na którą wpływa m.in. 
dostęp do światła dzienne-
go z możliwością całkowitego 

zaciemnienia sal, komfortowe 
meble, w tym krzesła dopaso-
wujące się do kształtu ciała i od-
dychające razem z nim, miej-
sce do wypoczynku podczas 
przerw w spotkaniu i możliwość 
skorzystania z bezpłatnego bez-
przewodowego dostępu do In-
ternetu.

Istotna jest też atmosfera, któ-
ra panuje w hotelu, a tworzy ją 
przede wszystkim zespół pracu-
jących w nim ludzi. Istotny jest 
również standard całego obiek-
tu, wyposażenie pokoi, a także 
zaplecze restauracyjne i atrakcje 
znajdujące się w pobliżu. 

USŁUGI DODATKOWE
Zorganizowanie konferencji to 
nie lada przedsięwzięcie i wy-
zwanie. Aby ułatwić sobie pracę, 
warto zapytać o usługi dodatko-
we oferowane przez wybrany ho-
tel. Może to być na przykład wy-
najem sprzętu do tłumaczenia 
symultanicznego, przeszkolenie 
hostess czy zorganizowanie ka-
teringu zarówno na czas konfe-
rencji, jak i podczas kończącego 
ją bankietu. Uczestnicy na pew-
no chętnie skorzystają również 
ze spa i strefy wellness, przespa-
cerują się po okalającym hotel 
parku lub wezmą udział w życiu 
nocnym miasta, w którym zlo-
kalizowany jest obiekt.

Chcąc wybrać  
najlepszy hotel  

do zorganizowania  
konferencji, należy 
wziąć pod uwagę  
co najmniej kilka  

aspektów. Ważne jest 
jego położenie, standard 

usług, a także  
wyposażenie.
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W ciągu ostatnich lat obserwujemy 
zmianę stosunku klientów do orga-
nizacji spotkań i eventów. Obecnie 
to uczestnik znajduje się w cen-
trum zainteresowania. Dlatego też 
wszystkie elementy powinny być do 
niego dopasowane i zindywiduali-
zowane w taki sposób, aby poczuł 
się jego częścią. Mnogość odbywa-
jących się konferencji, warsztatów, 
seminariów sprawia, że zadaniem 
organizatorów jest zaskoczenie 
swoich gości poprzez wyjście poza 
standardowe ramy, tak aby wyróż-
nić się na tle konkurencji.

W hotelach Vienna House oferu-
jemy, na przykład, koncept kreatyw-
nych spotkań (creative meeting 
concept). Zespół hotelu może za-
aranżować wybraną salę w nietypo-
wy sposób przy użyciu foteli, puf, 
kanap czy nawet leżaków. Tak, aby 
dopasować układ do charakteru 
spotkania i jego celu. Poza salami 
konferencyjnymi często wykorzy-
stywana jest przestrzeń poza hote-
lem. W sezonie letnim doskonale 
sprawdza się ogródek bądź  
taras letni. Warsztaty lub też 
burze mózgów organizowane na 
leżakach w otoczeniu zieleni wzbu-
dzają pozytywne emocje wśród 
uczestników, a to ma wpływ na ich 
ostateczną, pozytywną opinię.  
W końcu grupy docelowe są różne 
i różnić powinien się także sposób 
ustawienia stołów, krzeseł, dodat-
kowych elementów, a także poda-
nia przerw kawowych. Przekąski są 
ustawiane na paletach, drabinach,  

Cathay Pacific

ABY ZAKOŃCZYŁA SIĘ SUKCESEM?

Jak zorganizować konferencję,

niestandardowych bufetach 
i serwowane w wymyślnych 
pojemnikach. Przerwy na kawę 
mogą nawiązywać tematycznie 
do specyfiki danego biznesu 
oraz konkretnej branży. Klienci 
coraz częściej wybierają rów-
nież zdrowe przerwy kawowe, 
w których zamiast tradycyjnych 
croissantów podawane są 
warzywa, owoce czy lokalne 
przysmaki. W naszych hotelach 
oferujemy także niekonwencjo-
nalne podejście do organizacji 
spotkań biznesowych poprzez 
tzw. (nie)zwykłe (nie)konfe-
rencje. Znając cel spotkania, 
jesteśmy w stanie zapropono-
wać klientom jego oryginalną 
formułę, która zaangażuje 
uczestników. Open Fishbowl, 
Knowledge Café czy Speed  
Geeking. Takie spotkania funk-
cjonują za granicą i powoli zy-
skują na popularności w Polsce.

Duży wpływ na przebieg 
konferencji  i zadowolenie jej 
uczestników ma także zasto-
sowanie nowych technologii. 
Obecnie już nikt nie wyobraża 
sobie eventu bez dostępu do 
szybkiego Wi-Fi. Ten element 
to już standard, ale coraz czę-
ściej wykorzystywane są także 
aplikacje, które umożliwiają na 
bieżąco kontakt z prelegentami, 
ocenianie prezentacji, a także 
dzielenie się materiałami. Waż-
ną częścią każdej konferencji 
jest także networking. Warto 
zaaranżować przestrzeń  
w pobliżu sali konferencyjnej, 
tak aby uczestnicy mogli po-
czuć się swobodnie i byli chętni 
do nawiązywania nowych zna-
jomości i rozmów.

Im bardziej kreatywny po-
mysł, skupienie się na uczest-
nikach eventu, tym większa 
ich satysfakcja, a tym samym 
większa pewność, że kolejne 
wydarzenie spotka się z dużym 
zainteresowaniem.

Katarzyna Niezgoda, Director 
of Business Development, 
Vienna House Poland
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KREATYWNA PODRÓŻ
Nasz brytyjski korespondent Steve Dinneen przyjrzał się najnowszym produktom, 

które ułatwią życie zarówno profesjonalnym, jak i początkującym muzykom,
fotografom i filmowcom.

Osoby pracujące w branżach 
kreatywnych dobrze wiedzą, 
że godziny spędzone w podró-
ży zwykle nie sprzyjają pracy 

twórczej. Dla księgowego lub prawnika lot 
długodystansowy to dobra okazja do nadro-
bienia papierkowej roboty, ale w przypadku 
takich profesji jak muzyk czy ilustrator po-
dróż samolotem oznacza zwykle zmarno-
wany czas, ponieważ sprzętu, na którym 
się pracuje, nie da się zabrać ze sobą do 
kabiny. Na szczęście najnowsze gadżety dla 
branży kreatywnej oferują wiele ciekawych  

rozwiązań, dzięki którym praca w trakcie 
podróży jest już możliwa.

Coraz większa moc obliczeniowa elek-
troniki sprawiła, że nawet tak wymagające 
zadania jak obróbka filmów można obecnie 
powierzyć urządzeniom, które z łatwością 
mieszczą się w bagażu podręcznym. Tak po-
pularne dziś smartfony to przecież niezwy-
kle wydajne komputery, na których możemy 
uruchomić zaawansowane aplikacje, które 

niegdyś dało się odpalić jedynie na szybkim 
komputerze stacjonarnym. Do tego docho-
dzą poręczne gadżety, które w połączeniu ze 
smartfonem dają nam niemal nieograniczo-
ne możliwości tworzenia. Przykładowo za po-
mocą Roli Lightpada możemy stworzyć nowy 
przebój muzyki elektronicznej, oczekując na 
kolejny rejs w saloniku lotniskowym.

Poniżej prezentujemy najlepsze gadżety, 
za których pomocą możemy stworzyć nieza-
pomniane zdjęcia, profesjonalny film w roz-
dzielczości 4K, wspaniałą muzykę i cudow-
ne ilustracje.

Cena: ok. 18 tys. zł  
leica-camera.com
Ten kompaktowy, kieszonkowy aparat jest do-
wodem na to, że profesjonalne zdjęcia można 
wykonać bez konieczności wożenia ze sobą 
całej walizki z ciężkim sprzętem. Q Titanium 
posiada najszybszy obiektyw w swojej klasie 
i przetwornik pełnoklatkowy, dzięki czemu 
aparat ten świetnie sprawdza się w słabym 
oświetleniu, co może okazać się zbawienne 
w przypadku, gdy w naszym bagażu nie ma 
miejsca na dużą lampę błyskową. Nowa wersja 
nie różni się zbytnio od modelu Leica Q z wyjąt-
kiem obudowy w kolorze tytanowo-szarym  
i paska wykonanego z liny wspinaczkowej. Jeśli 
zależy nam na profesjonalnych zdjęciach, nie 
warto szukać dalej – sprzęt marki Leica jest tu 
klasą samą w sobie.

Cena: ok. 1 tys. zł  
zeiss.pl
Choć najnowsze iphone’y robią naprawdę 
świetne zdjęcia, to w połączeniu z tym niewiel-
kim, ale sprytnym urządzeniem stają się sprzę-
tem godnym profesjonalistów. Zeiss Exolens 
Pro przemienia bowiem telefon w aparat z tele-
obiektywem, który umożliwia robienie ostrych, 
wyrazistych zdjęć z bardzo dużej odległości. Tak 
się składa, że wiele akcesoriów do iphone’ów to 
mało przydatne zabawki, ale w tym przypadku 
fakt, że soczewki do tego urządzenia produkuje 
uznana firma Zeiss, sugeruje, że sprzęt ten 
naprawdę działa, jak należy. Niestety – i tu mi-
nus – firma nie wypuściła dotychczas na rynek 
urządzenia kompatybilnego ze smartfonami 
działającymi pod systemem Android.

Cena: ok. 300 zł  
fuji.com
Ten uroczy i o niewielkich gabarytach aparat 
(rozmiary: 11,3 cm x 9,2 cm x 5,7 cm) to świetna 
propozycja dla osób, które lubują się w este-
tyce retro fotografii błyskawicznej. Producent 
wyposażył urządzenie w lampę błyskową, 
akumulator i cały wachlarz trybów fotografowa-
nia. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych 
aparatów tego typu, Instax Mini daje użytkowni-
kowi nieco większą kontrolę nad ustawieniami 
urządzenia, w tym możliwość zmiany czasu 
ekspozycji. Co prawda, w odróżnieniu od zdjęć 
z Polaroida, sprzęt firmy Fuji tworzy jedynie 
fotografie w trybie portretowym (prostokątne), 
jednak nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę 
poręczny, sprytny mały gadżet, który dostarczy 
nam wiele wspaniałych wspomnień.

LEICA Q TITANIUM GREY

Najlepsze zdjęcia w podróży

FUJIFILM INSTAX MINI 90

Najlepsze zdjęcia błyskawiczne

TELEOBIEKTYW  
ZEISS EXOLENS PRO

Najlepsze zdjęcia iphone’em
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Cena: ok. 1 tys. zł
1more.com
H1707 to najnowszy model słuchawek brytyjskiego producenta 
elektroniki 1More, gwarantujący niezrównaną jakość odtwarzanego 
dźwięku. Słuchawki H1707 Triple Driver posiadają przetwornik piezo-
ceramiczny oraz system podbicia basów Bass Reflex, a za ich wysoką 
jakość ręczy znany i uznany w branży inżynier dźwięku Luca Bignardi. 
Całość została wykonana ze szczotkowanego metalu w atrakcyjnym 
wizualnie połączeniu czerni i brązu, dodatkowo w komplecie znaj-
dziemy także kabel z miedzi beztlenowej, który można podłączyć 
zarówno do laptopa czy telefonu, jak i systemu rozrywki pokładowej. 
Dzięki miękkim i komfortowym nausznikom słuchawki zapewniają 
wygodę noszenia przez wiele godzin. Ponadto w komplecie znajduje 
się również gustowny woreczek do przechowywania.

Cena: ok. 800 zł
store.roli.com
Aby przekonać się, jakie możliwości posiada ten sprzęt, trzeba 
zobaczyć go na własne oczy. W rękach zapalonego muzyka Roli 
Lightpad Block może stać się prawdziwym kombajnem do tworzenia 
muzyki elektronicznej. Dość wspomnieć, że ten niewielki gadżet 
posiada wbudowaną maszynę perkusyjną i 100 instrumentów, a jego 
powierzchnia jest wrażliwa na dotyk i w zależności od siły nacisku 
urządzenie generuje odpowiedni dźwięk. Po podłączeniu do aplikacji 
Noise na iphone’ie, zyskujemy dostęp do szerokiego wachlarza 
trybów dźwiękowych i możliwości przypisywania poszczególnych 
kolorów do danego brzmienia. Kolejnym atutem tego gadżetu są jego 
niewielkie rozmiary (9,4 cm x 9,4 cm), dzięki czemu łatwo mieści się 
on w kieszeni. Istnieje również możliwość łączenia ze sobą wielu 
lightpadów, tworząc w ten sposób prawdziwe przenośne studio 
nagrań.

Cena: ok. 2 tys. zł
juno.co.uk
Zoom Arq to idealna propozycja dla muzyków lubiących tworzyć  
w podróży. Instrument ten, przypominający z wyglądu tamburyn, wy-
posażono w 96 padów z czujnikami nacisku i prędkości, dzięki którym 
można odgrywać dźwięki perkusji w rytmicznym akompaniamencie 
pulsujących świateł. Zoom Arq jest więc po części automatem perkusyj-
nym, a częściowo looperem (urządzeniem do zapętlania dźwięku), który 
reaguje na ruch użytkownika w czasie rzeczywistym. Całość składa się  
z dwóch elementów: bazy Base Station z wbudowanymi 468 instrumen-
tami i 70 dźwiękami syntezatora oraz krążka sterującego o nazwie Ring 
Controller, na którym możemy grać, potrząsając nim w dłoniach. 

SŁUCHAWKI NAUSZNE 
1MORE H1707 TRIPLE DRIVER

Najlepsza jakość muzyki i podcastów

ROLI LIGHTPAD BLOCK

Najlepszy sprzęt do tworzenia muzyki

ZOOM ARQ AERO RHYTHMTRAK

Najlepszy sprzęt do tworzenia podkładów
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Cena: ok. 1600 zł  
shop.gopro.com
Kto dziś jeszcze pamięta czasy, w których 
szczytem marzeń domorosłych filmowców 
była kamera VHS? Obecnie sprzęt przeznaczo-
ny dla amatorów niewiele ustępuje produktom 
profesjonalnym, czego dowodem może być to 
urządzenie, które choć znacznie mniejsze od 
zwykłego aparatu fotograficznego, to jednak 
potrafi kręcić filmy w formacie 4K, robić zdjęcia 
w wysokiej rozdzielczości, a do tego reaguje na 
komendy głosowe. Po opłaceniu dodatkowej 
subskrypcji GoProPlus nasze dzieła przesyłane 
są bezpośrednio do chmury, więc nam się nie 
zawieruszą. Sama kamera, jak większość sprzę-
tu marki GoPro, jest niemal niezniszczalna  
i całkowicie wodoodporna. Atutem jest dwu-
calowy wyświetlacz, który umożliwia edycję 
nakręconego materiału bez konieczności pod-
łączania urządzenia do laptopa lub tableta.

Cena: ok. 6,5 tys. zł  
apple.com
Laptopy firmy Apple są od wielu lat ulubio-
nym sprzętem przedstawicieli branży kre-
atywnej, a najnowszy model Macbook Pro 13 
cali z pewnością jeszcze mocniej ugruntuje 
tę pozycję. Jedną z nowości jest tu Touch Bar, 
czyli drugi kolorowy wyświetlacz w kształcie 
paska, który umieszczono w miejscu, gdzie 
dotychczas znajdowały się klawisze funkcyjne 
(F). Wyświetlacz można oczywiście dowolnie 
dostosowywać do własnych potrzeb,  
co znacznie ułatwia pracę na przykład 
montażystom filmów, którzy za jednym 
dotknięciem ręki mogą przewijać edytowany 
materiał w dowolnym kierunku. Kolejnym 
ogromnym plusem tego urządzenia jest 
ekran Retina, który idealnie sprawdza się 
zarówno podczas tworzenia, jak i oglądania 
filmów.

Cena: ok. 1700 zł   
europe-nikon.com
W miarę jak technologia rzeczywistości wir-
tualnej zyskuje na popularności wśród zwy-
kłych zjadaczy chleba, na rynku pojawia się 
coraz więcej urządzeń zdolnych do nagrywa-
nia filmów w 360 stopniach. Bardzo dobrym 
przykładem takiego sprzętu może być Nikon 
KeyMission 360 – urządzenie składające się  
z dwóch szerokokątnych soczewek, dzięki 
którym możemy uchwycić i utrwalić cały ota-
czający nas świat. Nakręcony w ten sposób 
film można następnie obejrzeć na goglach 
VR lub na zwykłym pececie, sterując obra-
zem za pomocą myszy albo gładzika. Sprzęt 
ten nadaje się idealnie także do filmowania 
różnego rodzaju sportów ekstremalnych, ta-
kich jak skoki ze spadochronem lub  
freeriding.

Cena: od ok. 7 tys. zł 
wacom.com
Tablet do zastosowań profesjonalnych, który 
idealnie sprawdza się w podróży, zwłaszcza 
mniejsza, 13-calowa wersja. Na Mobile Studio 
Pro bezproblemowo uruchomimy topowe pro-
gramy do obróbki grafiki, takie jak Photoshop i 
Adobe Premier. Urządzenie wyposażono także 
w doskonały wyświetlacz, który nie generuje 
praktycznie żadnych opóźnień podczas ryso-
wania, oraz w 8-megapikselowy tylni  
i 5-megapikselowy przedni aparat fotograficzny. 
Solidna obudowa być może nie wygląda zbyt 
atrakcyjnie, ale w zamian daje gwarancję, że 
nasz sprzęt z łatwością zniesie trudy podróży. 
W zestawie znajduje się również rysik Wacom 
Pro Pen 2 o 8192 poziomach czułości nacisku.

WACOM MOBILE STUDIO PRO 13

Najlepszy sprzęt do rysowania

GOPRO HERO 5 BLACK

Najlepsze zdjęcia w ruchu 

MACBOOK PRO 13 CALI

Najlepszy sprzęt do montażu

NIKON KEYMISSION 360

Najlepszy sprzęt do filmów VR
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LOTNISKO WE FRANKFURCIE 
NICZYM MIASTO

Lotnisko we Frankfurcie to 
jeden z największych hubów 
lotniczych na świecie. Ilu 
pasażerów korzysta z niego 
codziennie i w skali roku?
Można pokusić się o stwierdze-
nie, że na lotnisku we Frankfur-
cie spotyka się cały świat. W 2016 
roku obsłużyliśmy ponad 60 mi-
lionów pasażerów, a w samym 
tylko wrześniu bieżącego roku 
nasz port odwiedziło niemal 6,2 
miliona podróżnych. To pierw-
szy wrzesień w historii lotni-
ska, kiedy liczba ta przekroczyła  
6 milionów. Ponadto 29 wrze-
śnia tego roku obsłużyliśmy 
rekordową liczbę 225 801 pasa-
żerów.

Na czym polega wyjątko-
wość tego portu lotniczego?
Istnieje wiele czynników, które 
sprawiają, że jesteśmy wyjątko-
wym lotniskiem, ale pozwolę 
sobie wymienić kilka z nich. 
Po pierwsze, z lotniska we 
Frankfurcie korzysta aż 96 
przewoźników, obsługujących 
bezpośrednio 299 miast do-
celowych w 100 krajach. Po 
drugie, nasz port, jako jeden  

z najważniejszych międzyna-
rodowych węzłów komunika-
cyjnych, jest przykładem uda-
nego połączenia transportu 
powietrznego z rozwiązaniami 
drogowymi (koleje i autostra-
dy). W ten sposób stanowi ono 
swoistą intermodalną bramę 
Niemiec na świat, a ponadto 
podróż stąd do centrum miasta 
zajmuje zaledwie 10 minut. Jed-
nym z wyjątkowych elementów 
naszego portu jest także hotel  
My Cloud Transit Hotel, któ-
ry mieści się w strefie tran-
zytowej i zapewnia wygod-
ny wypoczynek pasażerom 
oczekującym na kolejny lot. 
Mówiąc o wygodzie, nie spo-
sób nie wspomnieć o takich 
ułatwieniach dla naszych po-
dróżnych, jak darmowy nie-
limitowany dostęp do Wi-Fi 
oraz bogaty wybór bezpłatnych 
rozrywek. I jeszcze kilka cieka-
wych liczb dotyczących lotni-
ska we Frankfurcie. W zeszłym 
roku parkingi znajdujące się 
wokół portu przyjęły aż 3,2 mi-
liona pojazdów, a nasz system 
zarządzania bagażem obsłużył 
niemal 27,5 miliona walizek.

Jakie są obecnie oczekiwania 
pasażerów wobec dużych 
portów przesiadkowych? 
Czy widać jakieś zmiany  
w tym aspekcie?
W ostatnich latach przeciętny 
czas przebywania na lotniskach 
osiągnął  blisko 140 minut i fakt 
ten przełożył się na zwiększo-
ne oczekiwania pasażerów wo-
bec oferty portów lotniczych. 
To z kolei wpłynęło na to, jak 
same lotniska postrzegają 
swoją rolę. Dotychczas porty 
lotnicze koncentrowały się wy-
łącznie na świadczeniu usług 
transportowych, ale dzisiejsi 
podróżni oczekują także atrak-
cyjnych i spersonalizowanych 
usług oraz udogodnień. Z tego 
względu lotniska przemieniają 
się z typowej infrastruktury 
transportowej w rozbudowane 
kompleksy, ukierunkowane 
na różnorodne potrzeby klien-
ta i zapewniające mu szeroki 
wachlarz usług. Pracownicy 
naszego lotniska robią wszyst-
ko, co w ich mocy, by pasaże-
rowie czuli się usatysfakcjono-
wani wizytą we frankfurckim 
porcie.

Marzena Mróz 
rozmawia  
z Thomasem 
Kirnerem, 
wiceprezesem  
ds. jakości usług  
na lotnisku  
we Frankfurcie.
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Co oferuje lotnisko  
rodzinom z dziećmi?
Wiemy, że dzieciom trudno 
usiedzieć podczas długiego 
lotu. Dlatego uznaliśmy, że trze-
ba jakoś umożliwić im spalenie 
nadmiaru energii, i w każdym 
terminalu urządziliśmy spe-
cjalne pomieszczenia do za-
baw, w których młodzi podróż-
nicy mogą biegać, skakać i bawić 
się z innymi dziećmi. Jak moż-
na się domyślić, kąciki te są nie-
zwykle popularne.

Rodzice najmłodszych pasa-
żerów dobrze wiedzą, że po dłu-
gim locie ich pociechy mogą być 
zmęczone i kapryśne. Na szczę-
ście na lotnisku we Frankfurcie 
można bezpłatnie wypożyczyć 
wózek dziecięcy, aby w szyb-
ki i przyjemny sposób prze-
wieźć małego pasażera pod 
bramkę. Wózki są odpowiednie 
dla dzieci od 6. miesiąca ży-
cia i maksymalnej wadze do 15 
kilogramów. Co ważne, po uży-
ciu wózka nie trzeba go nigdzie 
odstawiać. Wystarczy zostawić 
go pod bramką.

Jeżeli przed lotem chcemy 
spalić nadmiar energii, możemy 
udać się całą rodziną do salonu 
Gaming World, gdzie znajdzie-
my bogaty wybór gier wideo: od 
klasyków pokroju tetris przez 
wyścigi po gry wymagające ru-
chu.  Możemy tu także zdecydo-
wać się na rozgrywkę w trybie 
multiplayer i  rywalizować z in-
nymi pasażerami.

Miłośnicy kina mogą z kolei 
odwiedzić jeden z kilku kąci-
ków o nazwie Movie World, 
gdzie dostępnych jest wiele 
filmów fabularnych, fascynu-
jących dokumentów i popular-
nych seriali.

Na jakie szczególne udogod-
nienia mogą liczyć pasażero-
wie podróżujący biznesowo?
Oferujemy bogaty wybór 
usług i udogodnień dla osób 
podróżujących służbowo. Jeżeli 
na przykład pasażer chce przed 
lotem sprawdzić skrzynkę e-
-mail lub dopieścić swoją pre-
zentację, może w tym celu udać 
się do stanowisk Work&Con-
nect, które mieszczą się przy 

co drugiej bramce. Można tam 
również skorzystać z bezpłat-
nego Wi-Fi, a także podładować 
swoją komórkę albo tablet. Co 
ciekawe, oprócz standardowych 
gniazdek elektrycznych i por-
tów USB w strefach Work&Con-
nect dostępne są również stacje 
ładowania indukcyjnego.

Dodatkowo Centrum Biz-
nesowe Squaire, które znaj-
duje się tuż obok lotniska, 
oferuje wynajem w pełni wy- 
posażonych biur i sal konferen-
cyjnych. Pomieszczenia kon- 
ferencyjne można wynająć też 
zarówno w Lotniskowym Cen- 

trum Konferencyjnym (Airport 
Conference Center) naprzeciw-
ko Terminalu 1, jak i w Głów-
nym Centrum Lotniskowym 
(Main Airport Center), odda-
lonym o zaledwie kilka minut 
jazdy.

Na lotnisku we Frankfurcie 
dbamy również o samochody 
naszych pasażerów, zarówno 
zwykłych, jak i biznesowych. 
Parking podziemny, który mie-
ści się nieopodal hali odpraw 
Terminalu 1, dysponuje szero-
kimi miejscami parkingowymi 
typu premium dla osób podró-
żujących służbowo. 

Pracownicy lotniska we Frankfurcie robią wszystko, co w ich mocy,  
by pasażerowie czuli się usatysfakcjonowani wizytą w porcie.
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Nasza korespondentka Olivia Palamountain odwiedziła 
finansową stolicę Niemiec, gdzie odkryła fascynującą sztukę 
eksperymentalną, niebanalne bary i smaczne, acz mocno 
tuczące smakołyki.

GODZINY WE...  
FRANKFURCIE

BAHNHOFSVIERTEL
Naszą przechadzkę po Frankfurcie zaczy-
namy od Bahnhofsviertel – cieszącej się złą 
sławą dzielnicy czerwonych latarni, która 
mieści się na obrzeżach dworca Haupt-
bahnhof. Choć roi się tu od sex-shopów, 
kebabiarni i – jak można się domyślić – do-
mów publicznych, to trzeba przyznać, że 
miejsce to ma swój charakter. Jednak po co 
tu w ogóle zaglądać? Odpowiedź jest pro-
sta: w dzielnicy mieszczą się także najpo-
pularniejsze w mieście kawiarnie i kluby. 
Jedne z najlepszych to m.in. Amp (Gallu-
sanlage 2; ampyourself.de), który za dnia jest 
spokojną kafejką, a wieczorami przeobraża 
się w klub z modną muzyką; klimatyczna 

baro-kawiarnia o nazwie Plank (Elbestras-
se 15; barplank.de), a także bar koktajlowy Ma-
xie Eisen (Munchener Strasse 18; maxieeisen.
com), który swoją nazwę zawdzięcza chica-
gowskiemu gangsterowi o żydowsko-nie-
mieckim pochodzeniu. Jak przystało na 
lokale wzorujące się na nielegalnych knajp-
kach z czasów prohibicji (tzw. speakeasy), 
najmodniejsze bary nie są wcale łatwe do 
znalezienia. Jedną z lepszych miejscówek 
na dobrą kolację jest knajpka Club Michel, 
mieszcząca się przy 12 Munchener Strasse, 
nad sklepem z używaną odzieżą. 

Przy odrobinie szczęścia możemy tra-
fić w Bahnhofsviertel na comiesięczny fe-
stiwal sztuki Taunusstrasse Arts and Bites 

(tab-ffm.de), który odbywa się w centrum 
handlowym Kaiserpassage.

LOHNINGER
Z Bahnhofsviertel udajemy się w kierunku 
mostu Untermainbruke, mijając po drodze 
plac im. Willy’ego Brandta. Po przedosta-
niu się na drugi brzeg naszym oczom uka-
że się jedna z kulinarnych perełek miasta, 
lokal o nazwie Lohninger. Ta rodzinna 
restauracja, będąca jednym z ulubionych 
przybytków zamożnych mieszkańców, ofe-
ruje skromne menu z klasycznymi dania-
mi kuchni austriackiej. Znajdziemy w nim 
m.in. najlepszy w mieście sznycel po wie-
deńsku, a także niebywale puszyste omlety 

4
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cesarskie z karmelem, przy których inne 
wypieki mogą się schować.

Jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu, zawsze 
można zamówić tu pyszną, a przy tym sy-
cącą kanapkę z pastrami i aromatycznym 
ogórkiem kiszonym. Co tu dużo mówić: 
istne niebo w gębie! 
Schweizer Strasse 1; lohninger.de

FRANKFURTER 
SENFGALERIE
Wychodząc z restauracji, podążamy dalej 
ulicą Schweizer Strasse, by po kilku minu-
tach dotrzeć do sklepu zwanego Frankfur-
ter Senfgalerie. Znajdziemy tu ponad 150 
różnorodnych odmian musztardy, a także 
bogaty wybór soli, przypraw, octów, ole-
jów i sosów chutney. Wszystkie produkty są 
najwyższej jakości i w większości wytwa-
rzane w Niemczech, a wiele z tutejszych 
musztard powstaje w tradycyjnych manu-
fakturach.

Z miejscowych specjałów zdecydowa-
nie warto kupić tu m.in. musztardę jabł-
kową z dodatkiem wina jabłkowego, a tak-
że zielony sos musztardowy z pietruszką,  

szczypiorem, trybulą, rzeżuchą i szczawiem. 
frankfurter-senfgalerie.de

PORTIKUS
Po zaopatrzeniu się w niezbędne wiktu-
ały skręcamy w ulicę Schaumainkai, by 
dotrzeć do najstarszego mostu w mie-
ście o nazwie Alte Brucke. Mniej więcej na 
jednej trzeciej jego długości znajduje się 
niewielka rzeczna wysepka, gdzie wzno-
si się budynek galerii sztuki Portikus. 
Ta znamienita instytucja, od początku 
swojego istnienia związana z akademią 
artystyczną Stadelschule, cieszy się opi-
nią jednego z wiodących ośrodków sztuki 
eksperymentalnej na świecie, który wysta-
wia, publikuje i analizuje dzieła zarówno 
wschodzących, jak i uznanych twórców.

W tym roku z okazji swoich 30. urodzin 
galeria przygotowała specjalny jubileuszo-
wy projekt o nazwie „Portikus XXX”. Jest 
to niebywale interesująca wystawa, której 
celem jest podkreślenie nierozerwalnej 
więzi, jaka łączy miasto i galerię. W jej ra-
mach w kilkunastu budynkach użyteczno-
ści publicznej Frankfurtu prezentowane są 

liczne prace artystów promowanych przez 
Portikus. Czynne: wt., czw.-niedz. w go-
dzinach 11:00-18:00, śr. w godzinach 11:00-
20:00; wstęp wolny. 
portikus.de/en

CONDIT COUTURE
Po strawie dla ducha pora na ucztę dla cia-
ła. Przechodzimy przez most Alte Brucke 
na północny brzeg Menu, gdzie skręca-
my w lewo w ulicę Mainkai, a po 300 me-
trach w prawo, w zaułek o nazwie Fahrtor. 
Tutaj mieści się cel wędrówki: piekarnio-cu-
kiernia Condit Couture. W tej manufakturze 
niebiańskich słodkości powstają prawdziwe 
dzieła sztuki cukierniczej, których sekre-
tem jest umiejętne połączenie tradycyjnych 
francuskich metod wypieku z nowoczesny-
mi recepturami. Znajdziemy tu m.in. takie 
przysmaki, jak ciasto z owocami leśnymi, 
mocno czekoladowy tort Sachera, rozpływa-
jące się w ustach bezy oraz jedyny w swoim 
rodzaju tort cytrynowo-rozmarynowy. Do 
tego najlepsza w Niemczech szarlotka na 
ciepło i kremowa gorąca czekolada. 
conditcouture.comFO
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W tym roku z okazji 30. urodzin galeria przygotowała jubileuszowy projekt o nazwie „Portikus XXX”.  
Jest to interesująca wystawa, której celem jest podkreślenie więzi, jaka łączy miasto i galerię.
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ZAPYTAJ PIOTRA
Listy naszych Czytelników

Piotr Kalita jest związany z rynkiem przewozów lotniczych od blisko 20 lat. Specjalizuje się  
w segmencie podróży korporacyjnych i dyplomatycznych. Masz wątpliwości? Zapytaj Piotra.  
Wyślij pytanie na adres: redakcja@businesstraveller.pl

Odwołane rejsy Rezerwacja na firmę
Muszę zrobić rezerwację w hotelu, ale do końca nie wiem, kto 
pojedzie w delegację. Czy mogę zrobić rezerwację na firmę?  
W jaki sposób mogę dokonać przedpłaty, jeśli nasz pracownik 
nie będzie miał karty i nie chce wozić ze sobą gotówki? Nasze 
biuro podróży nie chce przelać pieniędzy, wymaga też podania 
nazwiska.

Aleksandra

Pani Aleksandro
Rezerwacje lotnicze oraz hotelowe zawsze są dokonywane na 
konkretną osobę, podanie nazwiska jest konieczne. Pewnym 
odstępstwem są rezerwacje grupowe, gdy blokuje się określo-
ną liczbę miejsc lub pokoi. Jednak w tym przypadku do hote-
lu lub linii lotniczej musi zostać wysłana ostateczna lista na-
zwisk w ustalonym czasie przed realizacją usługi. Przepisy 
meldunkowe i przepisy bezpieczeństwa są różne w poszcze-
gólnych państwach, dlatego hotele należące do tej samej sieci 
mogą stosować odmienne procedury.

Niektóre hotele, z którymi firma lub agencja podróży współ-
pracuje na stałe (na podstawie umów korporacyjnych), mogą 
przyjąć rezerwację bez podania nazwiska lub użyć nazwy firmy. 
Przed przybyciem pracownika do hotelu należy podać nazwi-
sko, inaczej rezerwacja może zostać anulowana ze wszystkimi 
konsekwencjami, włączając opłatę za anulowanie pokoju. Więk-
szość hoteli pozwala na zmianę nazwiska w rezerwacji, można 
zatem zrobić standardową rezerwację i w ostatniej chwili zmie-
nić nazwisko.

W dobie rozwiniętych płatności kartami kredytowymi od-
chodzi się od wysyłania przedpłat do hoteli przy podróżach 
służbowych. Niektóre hotele mogą zaakceptować płatność kartą 
kredytową należącą do innej osoby (third party payment). Z re-
guły jest tutaj wymagane wypełnienie określonych formularzy, 
hotel może również wymagać wysłania skanu karty kredyto-
wej i paszportu jej posiadacza. Tego rodzaju płatności przez 
osobę trzecią mogą mieć ustalone górne limity (na przykład 
maksymalnie 500 dolarów).

W tym przypadku najwygodniej jest poprosić hotel o wysła-
nie faktury proforma i dokonanie przelewu przed rozpoczęciem 
pobytu pracownika. Biura podróży dokonują przedpłat w przy-
padku zorganizowanych wycieczek, płatności za pobyty indywi-
dualne są dokonywane bardzo sporadycznie.

Kupiłem kilka biletów na linie Ryanair, część moich rejsów zo-
stała anulowana. Niektóre w ostatniej chwili. Linia zapropono-
wała zwrot pieniędzy, średnio mnie to interesuje, bo nowy bilet 
na inną linię kosztuje więcej. Jakie prawa mi przysługują?

Marcin

Panie Marcinie
Sytuacje odwołania rejsów nie należą do najszczęśliwszych, 
szczególnie przy napiętych terminach spotkań służbowych. Ta-
nio nie zawsze oznacza dobrze, można się zastanawiać, czy wy-
bór linii niskokosztowych jest optymalnym rozwiązaniem przy 
planowaniu podróży biznesowych.

Linie Ryanair odwołały setki rejsów w ostatnich miesiącach 
oraz zaplanowały kolejne anulacje na nadchodzący sezon. Przy-
znały wprost, że anulacje rejsów były skutkiem nieodpowiednie-
go planowania i zarządzania czasem pracy pilotów. Przewoźnik 
długo zwlekał z umieszczeniem przejrzystej informacji o pra-
wach pasażerów. Dopiero po wezwaniu przez urzędy lotnictwa 
cywilnego w poszczególnych państwach zostały podane pełne 
informacje do wiadomości podróżnych. 

Pana prawa są uzależnione od przyczyny odwołania rejsu 
oraz czasu, kiedy został Pan o anulacji powiadomiony. 

Anulacja rejsów w ostatniej chwili z przyczyn leżących po 
stronie linii lotniczej (a zdecydowanie taką sytuacją było niepra-
widłowe rozplanowanie czasu pracy pilotów) nakłada na prze-
woźnika obowiązki wynikające z regulacji unijnych o ochronie 
praw pasażerów (zwrot kosztów za bilet, zapewnienie opieki, 
bezpłatna zmiana rezerwacji). Jeśli rejs został odwołany z du-
żym wyprzedzeniem i został Pan o anulacji poinformowany 
co najmniej dwa tygodnie wcześniej, odpowiedzialność prze-
woźnika jest ograniczona, może Pan jedynie liczyć na zwrot 
pieniędzy za bilet lub zmianę rezerwacji. W przypadku powia-
domienia o anulacji w czasie krótszym niż dwa tygodnie przed 
wylotem odpowiedzialność się zwiększa, ma Pan prawo do 
zmiany rezerwacji na innego przewoźnika. Przepisy szczegó-
łowo określają czas dotarcia do miejsca przeznaczenia. Zawsze 
należy wystąpić z reklamacją do linii lotniczej.

Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli lot liniami  
Ryanair był częścią pakietu turystycznego. W tym przypadku 
biuro podróży (jako organizator wycieczki) jest zobowiązane do 
zaaranżowania alternatywnego połączenia, koszt nie może być 
przeniesiony na pasażera.



IBEROSTAR Dominicana, Punta Cana

Zaoferować Ci doskonałe wakacje na najlepszych plażach Republiki Dominikańskiej.  
To cel IBEROSTAR Hotels & Resorts. W naszych resortach na przylądku Punta Cana,  
w miejscowościach Bayahíbe i Puerto Plata odkryjesz imponujące obiekty i instalacje, 
nowoczesne centra spa i rozległe obszary bujnej tropikalnej roślinności ze wspaniałymi 
basenami. To wszystko idzie w parze z najwyższej klasy usługami i podejściem do 
Ciebie, które gwarantuje nasz zespół profesjonalnych pracowników, oraz szeroką gamą 
animacji i sportów, a także urozmaiconą i wyśmienitą ofertą gastronomiczną. Luksus 
dostępny tylko dla gwiazd. Gwiazd takich jak Ty.

Ciesz się z bycia 
gwiazdą z IBEROSTAR.

PUNTA CANA – BAYAHÍBE – PUERTO PLATA  
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