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T ęskniąc za słońcem, 

uciekamy myślą na wyspy. 

Malediwy i Mauritius to dobry kierunek 

dla spragnionych wysokich temperatur, 

których w lutym nie uświadczymy  

w Europie. 

Kiedy 45 lat temu Archipelag 

Malediwów po raz pierwszy zagościł na 

mapie turystycznej świata, jego 

największymi atrakcjami były jedynie 

urocze, rustykalne chatki i wyprawy 

nurkowe z nocowaniem na pokładzie 

jachtu. To jednak przeszłość. 

Współczesne Malediwy to m.in. 

superżaglowce, luksusowe wille na 

wodzie z obsługą kamerdynera, 

ogromne ośrodki spa, najlepsi szefowie 

kuchni, a także wspaniałe osiągnięcia 

inżynierii, takie jak największa na 

świecie podwodna restauracja czy też 

odkryte lodowisko położone nad 

brzegiem oceanu.

Równie imponująca jest tutejsza oferta aktywnego wypoczynku. 

Położony na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Afryki Południowej, wciąż egzotyczny 

Mauritius uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Dla wielu 

Europejczyków i Amerykanów jest spełnieniem fantazji o tropikalnym raju. Dawniej 

pod panowaniem Francuzów, Holendrów i Anglików, dziś wolny Mauritius słynie 

przede wszystkim z piaszczystych plaż i wyrafinowanych hoteli, w których spędzają 

wakacje Tony Blair, Paul McCartney czy Pierce Brosnan. 

W bajkowym kurorcie St Geran lubi pomieszkać przez kilka tygodni w roku Chris 

de Burgh, resort Prince Maurice to ulubione miejsce koronowanych głów z całego 

świata, z kolei w Royal Palm tradycyjnie już zatrzymuje się co roku autorka książek  

o Harrym Potterze J. K. Rowling.

Zapraszam do lektury artykułu „Raj na oceanie” i życzę spełnienia marzeń o ciepłej 

wyspie zimą.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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NARTY W ISCHGL  

Zima
Austria

Herbata
Dilmah

WARSZTATY 
W KAWIARNI  
„HERBATA I KAWA”
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26 maja 2018 Air France urucha-
mia nowe połączenie Wrocław 
– Paryż. Wrocław to już czwarte 
miasto w Polsce – po Warszawie, 
Krakowie i Gdańsku – z którego 
pasażerowie zyskają dostęp do 
bogatej oferty połączeń Grupy Air 
France-KLM na całym świecie.

W rozkładzie letnim samoloty 
Air France będą latały bezpośred-
nio na trasie Paryż – Wrocław 
siedem razy w tygodniu. Wspólna 
oferta Grupy Air France-KLM liczy 
obecnie 328 miast w 118 krajach. 
Do niedawna na jej pokładach 
można było podróżować tylko  
z jednego miasta w Polsce – 
Warszawy. Od trzech lat trwa 
gwałtowna ekspansja francusko-
-holenderskiego przewoźnika  
w naszym kraju. W maju 2015 
linie KLM uruchomiły połączenie 
z Krakowa do Amsterdamu,  
a w ubiegłym roku włączyły do 
swojej siatki Gdańsk. Po inaugu-
racji nowego lotu Air France na 
trasie Wrocław – Paryż 26 maja 
2018 oferta Grupy Air France-KLM 
z Polski będzie wynosiła łącznie 
82 loty tygodniowo. Oznacza to 
prawie dwukrotny wzrost liczby 
połączeń z i do Polski w ciągu 
ostatnich trzech lat.

Air France
Linia lotnicza

Z WROCŁAWIA 
DO PARYŻA

Ischgl w Tyrolu w dolinie Paznaun oferuje nie tylko najwyższej jakości 
transgraniczną radość z białego szaleństwa w jednym z największych 
w Alpach terenów narciarskich, lecz także, dzięki ciekawym programom 
rozrywkowym, co roku nowe atrakcje. Najważniejsze wydarzenia 
nadchodzącego sezonu to koncerty „Top of the Mountain”  
z międzynarodowymi gwiazdami muzyki, 25. konkurs rzeźb śnieżnych 
„Kształty w Bieli” oraz „Kucharskie Zawody Pucharowe”. Nowość  
w sezonie 2017/18: nowa sześcioosobowa kolejka krzesełkowa Palinkopf D1, 
zmodernizowana restauracja Alp Trida (na wysokości 2263 metrów)  
i narciarstwo biegowe.

Zamieszkałe przez 1600 osób Ischgl leży na wysokości 1377 metrów  
w pełnej słońca dolinie między grupami górskimi Silvretta i Verwall. 
Sąsiaduje z gminami Galtür, Kappl i See.

238 kilometrów doskonale przygotowanych tras i jeden z największych 
parków do freestyle’u w Europie gwarantują wyjątkowe wrażenia przez cały 
sezon, tj. od 23 listopada 2017 do 1 maja 2018. 45 wygodnych wyciągów 
i kolejek linowych przewozi gości bezpośrednio z centrum miejscowości 
do transgranicznej areny sportów zimowych, której stoki rozciągają się aż 
do szwajcarskiej miejscowości Samnaun. Nowości w sezonie zimowym 
2017/18 to m.in.: cicha sześcioosobowa kolejka krzesełkowa Palinkopf 
D1 z wyjątkowo szerokimi, ergonomicznymi siedzeniami, zapewniająca 
wygodny dostęp do jednego z najpiękniejszych i najwyżej położonych 
ośrodków narciarskich Palinkopf na wysokości 2853 metrów. ischgl.com

Podczas dwugodzinnego spotka-
nia dla pasjonatów herbaty, które 
prowadzi Michał Oszczyk, me-
nedżer Centrum Szkoleniowego 
firmy Gourmet Foods, wyłącznego 
przedstawiciela marki Dilmah w 
Polsce, można dowiedzieć się wie-
lu faktów o historii herbaty, jej wła-
ściwościach, metodach uprawy  
i przetwarzania, a także różnicach 
pomiędzy gatunkami. Druga część 
spotkania to prawdziwe wyzwanie, 
czyli degustacja i rozpoznawanie 
herbat oraz nauka prawidłowego 
parzenia i serwowania.

Największą wiedzę można 
zyskać na temat herbaty Dilmah 
pochodzącej ze Sri Lanki. To jedna 
z niewielu na świecie firm, która 
produkuje herbatę metodą tra-
dycyjną, polegającą na zbieraniu 
ręcznie dwóch listków i pączka,  
a proces produkcji i pakowania 
herbaty odbywa się na miejscu. 
Dziś herbata Dilmah jest jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych 

brandów na świecie i można 
ją kupić w ponad 100 krajach. 
Możemy wybierać i rozkoszować 
się smakiem herbaty czarnej, 
czerwonej, zielonej i najzdrowszej, 
suszonej na słońcu, herbaty białej. 
Wszystkich tych gatunków można 
spróbować w kawiarni, a ulubione 
smaki kupić do domu i dla przy-
jaciół. Kawiarnia Herbata i Kawa 
mieści się przy ul. Waryńskiego, 
przy placu Konstytucji w Warsza-
wie. facebook.com/herbataikawa



Business Traveller  
na tablety i smartfony  

za darmo!

Znajdź nas w Appstore  
i Google Play  

i co miesiąc ciesz się 
multimedialnym

wydaniem!

www.businesstraveller.pl



B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  N a  t o p i eB u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  N a  t o p i e

Zakopane
Aries Hotel & SPA 

OBSYPANY NAGRODAMI

Dziesięcioosobowa nowoczesna 
gondola na Małe Skrzyczne, dwie 
podgrzewane sześcioosobowe kana-
py na Solisko i Wierch Pośredni  
i nowoczesny system naśnieżania – 
na takie atrakcje mogą liczyć od tego 
sezonu narciarze w Szczyrku. 

Ta inwestycja to dzieło słowackiej 
spółki Tatra Mountain Resorts, która 
rozbudowała znane ośrodki na Sło-
wacji – Chopok, Tatrzańską Łomnicę 
i Strbskie Pleso. 

Oprócz nowych wyciągów zostały 
także poszerzone niektóre trasy, 
powstały też nowe. Atrakcją jest też 
nocna jazda – codziennie od 18:00 do 
21:00 – na dwóch trasach o łącznej 
długości 5 kilometrów!

 Ceny bardzo atrakcyjne – skipass 
jednodniowy kupimy za 79, a sześcio-
dniowy za 420 złotych. szczyrkowski.pl

NOWA INWESTYCJA

Szczyrk
Zimowe trasy

W grudniu 2017 roku podczas uroczystej gali w szwajcarskim kurorcie 
St. Moritz rozstrzygnięto elitarny, międzynarodowy konkurs „World 
Luxury Hotel Awards 2017”. O tytuł luksusowych obiektów w różnych 
kategoriach ubiegały się hotele z ponad 120 krajów. W internetowym 
głosowaniu podróżnicy i goście poszczególnych hoteli oddali łącznie 
ponad 300 tysięcy głosów. Z Polski nominację otrzymały tylko cztery 
hotele. Niekwestionowanym zwycięzcą został jednak Aries Hotel & SPA 
– zakopiańska perełka, łącząca regionalną stylistykę z nowoczesnością. 
Aries otrzymał aż dwie nagrody: Luxury Mountain Hotel 2017 w regio-
nie Polska oraz Luxury Hotel 2017 na region całej Europy Wschodniej. 
To wielkie wyróżnienie dla tego wyjątkowego miejsca u podnóża pol-
skich Tatr, a także dla całego polskiego hotelarstwa. hotelaries.pl

Krynica
Hotel SPA Dr Irena Eris 
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IKONA POLSKIEGO SPA
Krynicki Hotel SPA Dr Irena Eris zaprasza do nowych, ciekawie urządzo-
nych wnętrz. Przebudowane zostały restauracja i bar oraz lobby wraz  
z recepcją. Powiększyła się wspólna przestrzeń hotelowa. Bar Przy Ko-
minku połączono z lobby, w którym pojawiły się kawiarniane stoliki  
i stylowe fotele, gdzie można wygodnie rozkoszować się ciepłem komin-
ka. Restauracji Szósty Zmysł nadano nowoczesny design oraz zwięk-
szono liczbę miejsc. Jednocześnie zostały poddane rewitalizacji ostatnie 
pokoje nieobjęte do tej pory remontem, które zyskały nowe łazienki. Te-
raz nie tylko można cieszyć się widokami z okien na Jaworzynę Krynicką 
i rozciągającą się u jej stóp dolinę, lecz także doceniać komfort nowych 
przestrzeni i przyjazną atmosferę. Nieprzerwanie od 20 lat Hotel SPA  
Dr Irena Eris uchodzi z ikonę polskiego rynku spa. DrIrenaErisSpa.com 



Twój numer jest 
zawsze tam gdzie TY!

NOWOCZESNA
PLATFORMA

TELEKOMUNIKACYJNA

www.ips-ex.pl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

(208x275)with bleed and cropmark.pdf   1   4/5/2017   9:48:40 PM



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

10    |    L u t y  2 0 1 8

MIEJSCE, W KTÓRYM ZADBASZ  
O ZDROWIE

Hotele
Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness

Designerski i nowoczesny, wyróżnia się elegancją i wysokim standardem 
oferowanych usług. Wykorzystując walory naturalnych źródeł wód siarcz-
kowych, hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness oferuje szeroki 
wachlarz usług medycznych. W obiekcie można skorzystać z rozbudowa-
nej listy zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii oraz kinezyterapii. 
Nowoczesne Vitality Medical SPA & Wellness posiada 39 gabinetów wypo-
sażonych w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz spa.

Obiekt posiada unikatowy i nowoczesny Tergumed System 710, który po-
maga skutecznie zwalczać dolegliwości kręgosłupa. Hotel jest także jedy-
nym w Polsce certyfikowanym centrum BMS – biomechanicznej stymulacji 
mięśni. Idealnym dopełnieniem dnia jest relaks w Vitality Medical SPA & 
Wellness. Na tych, którzy chcą skorzystać z zabiegów pielęgnacji twarzy  
i ciała, czekają markowe kosmetyki. 

W Słonecznym Zdroju znajduje się doceniana w całym kraju restauracja 
Ponidzie, której smaki wiążą kuchnię europejską w stylu fusion z bogac-
twem produktów regionalnych. O restauracji już po raz trzeci wspomniał 
prestiżowy przewodnik „Gault & Millau”, nadając jej kulinarną czapkę.

W hotelu znajduje się klub Kalejdoskop oraz Winiarnia. Skorzystać 
można z krytego basenu, sauny, tarasu słonecznego, ogrodu i czytelni. Dla 
osób aktywnych polecamy: cardio room, kręgielnię, bilard, boule, hale spor-
tową, siłownię zewnętrzną oraz wypożyczalnię rowerów. Najmłodszych 
zapraszamy do Kids Corner oraz na plac zabaw. Do dyspozycji gości jest 
bezpłatny monitorowany parking oraz Wi-Fi na terenie całego hotelu. 
slonecznyzdroj.pl 

LOT & Yonelle
LOT Business  
Lounge Polonez

RELAKS 
NA LOTNISKU

Rosyjskie linie lotnicze JSC Ural 
Airlines uruchamiają nowe połą-
czenie pomiędzy Moskwą  
i Warszawą 12 lutego 2018. Te 
prywatne linie lotnicze, notowane 
na moskiewskiej giełdzie, obecnie 
dysponują flotą 43 samolotów 
firmy Airbus. Do końca roku 
planują zakup kolejnych siedmiu 
maszyn Airbusa. Od 2015 linie są 
członkiem IATA i w związku z tym 
legitymują się m.in. certyfikatem 
IOSA. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że linia uruchamia 
połączenie na moskiewskie lotni-
sko Domodiedowo.

JSC Ural Airlines
Linie lotnicze

WARSZAWA – 
MOSKWA

Polskie Linie Lotnicze LOT i marka 
kosmetyczna Yonelle kontynuują 
wspólny projekt. W salonie LOT 
Business Lounge Polonez na lotni-
sku Chopina w Warszawie działa 
strefa Premium Beauty. 

Dedykowane menu zabiegowe 
dopasowano do specyfiki miejsca 
i oczekiwań podróżujących. Pa-
sażerowie oczekujący na samolot 
mogą skorzystać z sześciu spe-
cjalnie opracowanych ekspreso-
wych zabiegów kosmetycznych: 
Cavipeeling, Ekspresowy Zabieg 
Piękności, SOS dla Pleców, Luksu-
sowa Odnowa Biologiczna Dłoni, 
Refleksologiczny Masaż Stóp, 
SOS Wokół Oczu. Do zabiegów 
wykorzystywane są kosmetyki 
marki Yonelle.

Od listopada 2016 do paździer-
nika 2017 z zabiegów skorzystało 
prawie 3 tysiące osób. Największą 
popularnością cieszy się Ekspre-
sowy Zabieg Piękności, SOS dla 
Pleców oraz Refleksologiczny 
Masaż Stóp.

– Usługi kosmetyczne oferowa-
ne są jedynie w najbardziej presti-
żowych salonach Executive Loun-
ge na świecie. Jesteśmy dumni, że 
wraz z ofertą Yonelle Salon LOT 
Business Lounge Polonez jest  
w gronie najlepszych – twierdzi 
Anna Kowalczyk, odpowiedzialna 
za projekt ze strony PLL LOT.

Z początkiem sezonu zimowego 
łotewska linia lotnicza airBaltic 
zwiększa swoją aktywność na 
polskim rynku. Przede wszystkim 
podwoiła liczbę połączeń na 
trasie Ryga – Warszawa – Ryga 
do 12 tygodniowo. Ekspansja 
przewoźnika nie dotyczy jedynie 
Warszawy. Od 27 marca airBaltic 
ponownie wprowadza połączenie 
na trasie Ryga – Gdańsk – Ryga, 
realizowane trzy razy w tygodniu. 
Będzie to połączenie sezonowe. 
Warto wiedzieć, że linia airBaltic 
zdobyła tytuł „najpunktualniejszej 
linii lotniczej na świecie”.

airBaltic
Linia lotnicza

GDAŃSK – RYGA
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Tu życie zmienia swój rytm. Panuje spokój i niespieszna 
atmosfera. Czas traci na znaczeniu. 

A ty otoczony jesteś minimalistyczną elegancją 
i klimatem, które sprzyjają relaksacji. Nic nie musisz. 

Wypoczywasz we własnym tempie… 



Hotel Wellness ProVita to czte-
rogwiazdkowy obiekt odda-
lony tylko 70 m od szerokiej 
kołobrzeskiej plaży. Tu, z najwię- 

kszą dbałością o szczegóły, stworzona została 
przestrzeń i atmosfera, która naturalnie wy-
cisza. Tuż za oknem park nadmorski i prze-
stronny ogród hotelowy, stanowiący przedłu-
żenie nadmorskiego krajobrazu. A w środku 
nowoczesny skandynawski design, błogie 
ciepło z kominka, rozkoszny zapach eterycz-
nych olejków i smaki kuchni, która uwodzi. 
Businessowy dress code tu nie obowiązuje. 
Tu króluje wellnessowa wygoda i swoboda. 
Wypoczywasz bez konferencji, spotkań biz-
nesowych i night clubu. To jedna wielka stre-
fa chillout. 

Wszystko wydaje się być tutaj wywa-
żone i starannie przemyślane. Prostota, 
minimum stonowanych kolorów, dodatki 
drewna i filcu, naturalne światło. Przytulne 
przestrzenie, które jednocześnie gwarantu-
ją intymność i swobodę. Wyciszone pokoje. 
Komfortowe i funkcjonalne. Ukryte telewi-
zory. Brak reklam i innych niepotrzebnych 
bodźców sprzyja odprężeniu i skupieniu 
uwagi na tym, co ważne tu i teraz. 

Aranżacja przestrzeni sprawia, że na-
wet przy pełnym obłożeniu hotelu nigdzie 
nie ma tłoku i wszystko płynnie przebie-
ga, a zastosowane rozwiązania wywołują 
poczucie ładu i wewnętrznego spokoju. 
Spójność i harmonia jest charakterystyczna 
dla wszystkich wnętrz począwszy od lobby, 
przez recepcję, pokoje i restaurację, po stre-
fę wellness&spa. 

 „WELLNESS” 
W NAZWIE ZOBOWIĄZUJE
Tutaj „wellness” w logo, to nie przejaw tren-
du, lecz starannie przemyślanej filozofii. 
To miejsce, gdzie kompleksowo możesz 
zadbać o siebie w bliskim kontakcie z na-
turą. W miejscu, gdzie kładzie się nacisk 
na filozofię wellness, masz poczucie, że 
czas płynie wolniej, a ty szybciej wypo-
czywasz i zyskujesz większy dystans do 
siebie i swojej codzienności. Wellness ma 
bliski związek z uważnością i niespieszną 
atmosferą. Taka jest też strefa spa w Hotelu 
Wellness ProVita. Saunowanie, joga i masa-
że w takiej atmosferze mają zwielokrotnio-
ne działanie. 

Tutaj naturalne zabiegi manualne to pod-
stawa. Starannie dopracowane, tak żeby 
przynosiły jak najlepsze efekty. Uważne 
dbanie o detale sprawia, że możesz tu do-
świadczyć na nowo znanych ci masaży. 
Godny uwagi jest mało popularny w Polsce 
ajurwedysjki masaż jogiczny. To połącze-
nie różnych technik masaży ajurwedysj-
kich z uwzględnieniem naturalnych olejów, 
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Patrząc na to, jak szybko dziś żyjemy, każdy potrzebuje chwili  
wytchnienia, ucieczki od codzienności. Idealne warunki  

do tak pojmowanego wypoczynku tworzy Hotel Wellness ProVita.
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Widać tu silną inspirację minimalistycznym skandynawskim stylem. 
Dominują proste formy, stonowane kolory i naturalne materiały.

zmielonych ziół i elementów jogi. Głęboko 
odpręża i jednocześnie rewitalizuje, pielę-
gnując skórę i oczyszczając ciało z toksyn.

W menu spa znajdziesz także autorskie 
zabiegi marki kosmetycznej TEAM DR 
JOSEPH. Jej produkty stanowią doskonałą 
kombinację naturalnych składników roślin-
nych oraz odkryć najnowszej technologii. 
Ich delikatne aromaty przywołują w pamię-
ci przyjemny zapach kwitnącej łąki. Dzię-
ki tym biocertyfikowanym kosmetykom 
dbasz w przyjemny sposób nie tylko o pięk-
no swojej skóry, ale także o zdrowie. 

Najlepsze rezultaty gwarantuje połącze-
nie zabiegów z ruchem i odpowiednim od-
żywianiem. Tutaj masz dostęp do hotelowej 
poradni dietetycznej. Skorzystać możesz ze 
smacznej i aromatycznej diety odchudzającej 
lub oczyszczającej. Dzięki poradom trenera 
personalnego i dietetyka możesz w znacz-
ny sposób poprawić swoje samopoczucie. 
Zdiagnozować stan swojego zdrowia. Za-
dbać o kondycję, witalność i urodę.

Po zabiegach i aktywności fizycznej zre-
laksujesz się w hotelowym kompleksie ba-
senowym, podczas seansów w biosaunie, 
łaźni parowej czy też saunie fińskiej z wido-
kiem na park nadmorski. 

KUCHNIA 
BEZ KOMPROMISÓW
W Hotelu Wellness ProVita zadbasz o siebie 
także delektując się smakami śniadań, ko-
lacji i dań a’la carte. W myśl filozofii well- 
ness kucharze nie uznają drogi na skróty. 
Już na etapie tworzenia menu starannie wy-
bierają wysokiej jakości produkty, z których 
komponują potrawy. Bardzo wiele z nich 
jest produkcji własnej. Tu piecze się kilka 
gatunków chleba, w tym bezglutenowy. 
Wypieka się też ciasta. Produkuje dżemy, 
smakowe oliwy i octy. Suszy i wędzi aroma-
tyczne wędliny. Przygotowuje się pasztety 
mięsne i wegetariańskie. Nie zapomina się 
także o daniach dla wegan i alergików.

W restauracji a’la carte oprócz menu 
sezonowego, co tydzień możesz celebro-
wać dania z menu weekendowego, i jak 
zawsze dobrać do niego wyselekcjonowa-
ne wina. W ofercie znajdziesz ponad 150 
różnych propozycji, z czego ponad 100 ser-
wowanych jest na kieliszki. Ogromna dba-
łość o szczegóły oraz kreatywność kucha-
rzy doceniane są przez koneserów. Pewnie 
dlatego restauracja a’la carte ProVita w tym 
roku po raz trzeci nagrodzona została przez 
recenzentów żółtego przewodnika kulinar-
nego Gault&Millau. Po raz kolejny otrzyma-
ła dwie czapki.

W ciągu roku restauracja proponuje swo-
im gościom wyjątkowe wydarzenia kulinar-
ne. Cyklicznie odbywają się tutaj tematycz-
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ne spotkania z winem. Prowadzą je znane 
osoby m.in. Mistrz Polski Sommelierów  
– Tomasz Kolecki. Degustacje wina odbywa-
ją się nie tylko w lobby przy kominku, ale 
także w hotelowym ogrodzie, na plaży a na-
wet na pełnym morzu, pod żaglami. Dwa 
razy w roku organizowana jest tutaj unikal-
na kolacja ProVita & Przyjaciele. Tematycz-
na i za każdym razem niepowtarzalna.

Do współpracy przy tworzeniu tego wyda-
rzenia zapraszani są zaprzyjaźnieni kucha-
rze. W ostatniej edycji menu było inspiro-
wane smakami sadu i lasu. 

Termin V edycji kolacji ProVita & Przyja-
ciele przypada 20 kwietnia 2018. Żadnego 
smakosza dobrego jedzenia nie powinno 
tam zabraknąć.

INFO
●  Cena za pokój dwuosobowy od 450 zł, za 

pokój dwuosobowy w weekend od 550 zł
● Odległość od plaży: 70 m
● Liczba pokoi: 97
● Powierzchnia ogrodu: 6000 m2

●  Powierzchnia strefy wellness&spa:  
1500 m2

● Instytut Zdrowia z Poradnią Dietetyczną
● 2 restauracje, w tym restauracja a’la carte

Hotel Wellness ProVita****
ul. T. Kościuszki 17  
78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 355 4000
e-mail: recepcja@hotelprovita.pl
www.hotelprovita.pl

OPINIE EKSPERTÓW

dr Franz Linser Founder & CEO Linser Hospitality GmbH, Austria
W hotelarstwie zachodzą obecnie znaczące zmiany. Coraz częściej goście po-
szukują w ofercie hotelu czegoś więcej niż zwyczajnego relaksu. Spowodowane 
jest to zmianą stylu życia: szybkie tempo, stres, goniące terminy, złe odżywianie, 
za mało snu i ruchu. Ludzie instynktownie czują, że dla dobrego samopoczucia 
zwyczajny relaks to za mało. Dlatego szukają ofert, które będą miały pozytywny 
wpływ na ich styl życia. Wybierają hotele, które mają indywidualne podejście do 

potrzeb swoich gości w zakresie odżywiania, ruchu, sportu, wypoczynku, detoksu czy relaksu. Ho-
tel Wellness ProVita w sposób szczególny przygotował się na takich gości i dzięki ofercie lifestylowej 
stał się pionierem na ogólnopolskim rynku hotelarskim.

dr Joseph Franz CEO & founder VITALIS Dr. Joseph, Włochy
W zakresie oferty wellness Hotel Wellness ProVita jest dla nas obiektem wzorco-
wym na skalę światową. Położony bezpośrednio nad Bałtykiem, z ogrodem,  
Instytutem Zdrowia (oferującym innowacyjne doradztwo) i z wyborną restaura-
cją Slow Food. Postrzegany jest przez nas jako partner, który realizuje cele  
tożsame z naszymi, pod względem filozofii i holistycznego podejścia.  
Połączenie ciekawych, holistycznych zabiegów z naszym autorskim menu SPA  

i certyfikowanymi naturalnymi kosmetykami Team Dr Joseph, zapewnia widoczne rezultaty.  
Jesteśmy przekonani, że celem jest tutaj długofalowa jakość. ProVita jest pierwszym hotelem  
w Polsce, z którym nawiązaliśmy współpracę. Współpracujemy z nim chętnie i będziemy z pewno-
ścią długo kontynuować tę współpracę.

Franka Hänig Redaktor naczelna SPA inside, Niemcy
Hotel Wellness ProVita to idealne miejsce do wypoczynku. Doskonałe warunki 
ku temu zapewnia prosty skandynawski design. Niezależnie od tego, czy  
w pięknych biało-szarych pokojach, w restauracji czy w spa – wszystkie prze-
strzenie otulone są światłem, z wyraźnymi formami oraz starannie dobranymi 
akcesoriami. Starannie dobrane są także potrawy. Jest dużo świeżych ryb, ale 
także chrupiące warzywa z regionu.

Moje ulubione miejsce to oczywiście spa. Tutaj można naprawdę spędzić cały dzień. Rano pływa-
nie w dużym basenie, potem manicure lub pedicure. A po długim spacerze na plaży (tylko park 
dzieli hotel od Bałtyku) masaż ziołowymi stemplami lub zabieg na twarz z liftingiem biodynamicz-
nym. Wieczorem seans w panoramicznej saunie. Mój absolutny highlight: ajurwedyjski masaż 
jogiczny. Zarezerwuj od razu pełną wersję (120 minut). Poczujesz się po nim, jak nowo narodzony.



Liczą się prostota, funkcjonalność i kameralność. Zastosowane rozwiązania dają gościom Hotelu  
Wellness ProVita poczucie harmonii, ładu i wewnętrznego spokoju.
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Linie British Airways od 
kilku miesięcy moder-
nizują swój sztandarowy 
projekt, jakim jest bez 

wątpienia Club World – Klasa 
Biznes na rejsach długodystan-
sowych. Odświeżony produkt 
zadebiutował na trasie z Londy-
nu do Nowego Jorku. Widoczne 
zmiany nastąpiły m.in. w sposo-
bie podawania napojów i posił-
ków. Specjalnie dla pasażerów 
Club World przygotowano także 
ekskluzywną pościel i drobiazgi 
od firmy White Company.

W grudniu 2017 ulepszoną 
kabinę Club World wprowadzo-
no również na trasach do Bosto-
nu i Waszyngtonu, a do końca 
bieżącego roku zmiany w Kla-
sie Biznes obejmą wszystkie 
północnoamerykańskie trasy 
brytyjskiego przewoźnika re-
alizowane z lotniska Heathrow. 
Maszyny wylatujące z portu  

Gatwick do Ameryki Północnej 
doczekają się odświeżonego 
Club World w 2019 roku.

Swoją podróż odbyłem na 
pokładzie maszyny Boeing 747-
400 w układzie siedzeń super-
-high-J, czyli z 86 fotelami Klasy 
Biznes, ulokowanymi zarówno 
na głównym, jak i górnym po-
kładzie samolotu. 

ODPRAWA
Wylatywałem z Heathrow do 
Nowego Jorku rejsem o godzi-
nie 11:20. Planowany czas tego 
połączenia to 7,5 godziny. Sa-
molot wzniósł się w powie-
trze o 11:50, czyli z niewielkim 
opóźnieniem.

WEJŚCIE NA POKŁAD
Mój fotel oznaczony numerem 
20A mieścił się w tylnej części 
środkowej kabiny Club World. 
To jedna z trzech kabin tej  

klasy w samolocie B747-400. Fo-
tel umieszczony był tyłem do 
kierunku lotu i miał bezpośred-
ni dostęp do przejścia.

Stewardessa zaproponowała 
mi lampkę szampana lub sok, 
pomogła odwiesić marynar-
kę i przyniosła butelkę wody 
mineralnej oraz zestaw podróż-
ny. W kosmetyczce sygnowanej 
przez markę White Company 
znalazła się szczoteczka i pa-
sta do zębów, opaska na oczy, 
zatyczki do uszu, balsam do 
ust, krem nawilżający oraz 
balsam o nazwie Pulse Point, 
który ma właściwości odpręża-
jące i ponoć ułatwia zasypianie.

FOTEL
Na fotelu czekała na mnie nowa 
pościel. W zestawie znalazły 
się: duża i mała poduszka, koł-
dra, nakładka na materac oraz 
ciepły koc.

B747-400 CLUB WORLD

KONTAKT
www.britishairways.com

CENA
Ceny elastycznego biletu w dwie 
strony w klasie Club World  
z Londynu do Nowego Jorku  
na lot w lutym wahają się od 
1804 do 8294 funtów.
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CLUB WORLD

●  pościel marki White Company, 
kosmetyczki podróżne i katering 
pokładowy

● czas lotu 7,5 godziny

●  układ siedzeń 
2-4-2/2-2

● długość łóżka 183 centymetry

● szerokość fotela 52 centymetry

● odchylenie oparcia 180 stopni

LOT
Warto wspomnieć o nowym 
sposobie serwowania napo-
jów w kabinie Club World. 
Aby uniknąć bałaganu na sto-
liczkach, napoje przelewane 
są przez personel pokładowy 
do szklanek. Tym samym nie 
otrzymujemy już 50-mililitro-
wej buteleczki dżinu i puszki 
toniku, a jedynie połowę tej 
porcji. Oczywiście można za-
wsze poprosić stewardessę o po-
dwójnego drinka. Warto jednak 
pamiętać, że nowe szklanki są 
nieco mniejsze od poprzednich, 
więc po przelaniu całej zawarto-
ści buteleczki nasz drink może 
okazać się za mocny.

Zmienił się także sposób 
prezentacji menu. Personel po-
kładowy nadal odbiera od pa-
sażerów zamówienia na dania 
główne, ale przystawki dobiera 
się już bezpośrednio z wózka. 
To ciekawy system, choć trze-
ba przyznać, że nieco bardziej 
czasochłonny od poprzednie-
go. Dość powiedzieć, że o 13:30 
przyniesiono mi tacę z pieczy-
wem i wodą, po czym nastąpiła 
długa chwila oczekiwania na 
wózek z przystawkami, który 
powoli zmierzał w kierunku 
mojego rzędu foteli, i ostatecz-
nie dotarł o 13:50. Do przysta-
wek nie podano napojów. Nieco 
później zaoferowano pasażerom 
wino.

Stewardessy były bardzo po-
mocne i z chęcią tłumaczyły  

pasażerom zasady nowego ser-
wisu. Wybór przystawek był 
dość duży: od carpaccio z pie-
czonej wołowiny z chrzanem 
śmietankowym przez zupę z wę-
dzonej papryki z serem po ta-
pas z tuńczykiem, pastą z pomi-
dorów, awokado i szynką jamón 
ibérico. Zdecydowałem się na 
carpaccio, było bardzo smaczne, 
oraz na zupę, która niestety była 
zbyt pikantna. Z dań głównych 
do wyboru: duszone policzki 
wołowe podane z salsą pomi-
dorową i zapiekanymi ziemnia-
kami, gotowany filet z łososia 
Loch Fyne z musem szpinako-
wo-rzeżuchowym i smażonymi 
ziemniakami oraz truflowe tor-
telloni z grillowanymi szpara-
gami. Zdecydowałem się na tę 
pierwszą opcję i trafiłem w dzie-
siątkę – policzki wołowe były 
delikatne i bardzo smaczne. Po 
daniu głównym przyszedł czas 
na deser. Tu pasażerowie mo-
gli wybierać między tiramisu, 
świeżym mango z waniliowym 
sosem crème fraîche i sufletem 
czekoladowym na ciepło. Ser-
wowano także deski serów z ta-
kimi rarytasami, jak Cheving-
ton, Shropshire Blue czy też 
Applewood Cheddar. Wszystko 
to w towarzystwie orzechów 
włoskich, winogron i jabłkowo-
-gruszkowego sosu chutney. Nie 
mogłem się oprzeć takiej propo-
zycji i nie żałowałem, ponieważ 
wszystkie sery były świeże i nie-
zwykle smaczne.

W karcie win znalazły się 
trzy rodzaje szampana. Z win 
białych dostępne były włoskie 
Gavi i południowoafrykań-
skie Sauvignon Blanc, nato-
miast z czerwonych kalifornij-
skie Pinot Noir oraz Barossa 
Valley Shiraz. Po posiłku roz-
łożyłem fotel i zaścieliłem go 
do wypoczynku, wykorzystując 
wszystkie elementy zestawu 
marki White Company. Spałem 
przez kilka godzin i obudziłem 
się świeży i wypoczęty. Tuż po 
przebudzeniu podano lunch. 
Mojej uwadze nie umknął fakt, 
że obecnie wybór opcji popo-
łudniowego posiłku jest dużo 
większy niż poprzednio.

Na lotnisku JFK wylądowali-
śmy o czasie i natychmiast do-
tarliśmy do stanowisk kontroli 
imigracyjnej.

OCENA
Nie ulega wątpliwości, że fa-
celifting klasy Club World na 
pokładach maszyn B747-400 to 
zdecydowana zmiana na lep-
sze. Jedynym zastrzeżeniem 
jest konieczność wyboru przy-
stawek bezpośrednio z wózka 
kateringowego. Odniosłem wra-
żenie, że nowa metoda znacznie 
spowalnia cały proces. Na plus 
należy zaliczyć entuzjastyczne 
podejście personelu do zmian 
na pokładzie, a także gustow-
ną i niesamowicie wygodną po-
ściel marki White Company.

Tom Otley

Warto wiedzieć



Tried & Tested

ORIENT JERUSALEM

20    |    L u t y   2 0 1 8

Hotel JEROZOLIMA

FO
T.:

  M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E 

Jeśli kiedykolwiek będzie-
cie chcieli udać się do 
Jerozolimy, nowy, odda-
ny w końcu zeszłego roku 

hotel Orient Jerusalem powi-
nien być pierwszym wyborem. 
Bliskość Starego Miasta oraz 
pięciogwiazdkowa jakość, dość 
rzadka w Jerozolimie, będą gwa-
rancją udanego pobytu.

Otwarty na jesieni 2017 roku 
Orient Jerusalem należy do 
izraelskiej sieci hotelowej Isro-
tel. To pierwszy i jedyny hotel 

sieci leżący w Jerozolimie. Isro-
tel, założony w 1984 roku przez 
Dawida Lewisa, może pochwa-
lić się markową kolekcją hote-
li w całym Izraelu – są wśród 
nich Royal Beach Eilat, Royal 
Beach Tel Aviv, Cramin, Bere-
heet i Carmel Forest Resort. 

Orient Jerusalem, naj-
nowsze dziecko w portfolio 
Isrotelu, został zaprojekto-
wany przez znaną na świecie  
pracownię Hirsch Bedner Asso-
ciates (HBA), w której portfolio 

– Exclusive Collection – znajdu-
ją się tak znane marki, jak choć-
by Shangri-La w Dubaju, Hilton 
Shoushan czy InterContinental 
Shanghai National Exhibition & 
Convention Centre. 

Nowa niewątpliwie konstruk-
cja ma swoją ciekawą historię 
– to miks dwóch zabytkowych 
budynków z końca XIX wie-
ku, wybudowanych jak tzw.  
niemiecka kolonia przez człon-
ków chrześcijańskiej grupy 
templerów, czyli niemieckich 

KONTAKT
Hotel Orient Jerusalem
Emek Refaim Street 3, 9310402 
Jerozolima, Izrael
tel.: 02 569 9090
www.isrotel.com/orient

CENA 
Za noc za pokój od 252 dolarów

Z widokiem na Święte Miasto



L u t y  2 0 1 8     |     21

osadników na terenach Palesty-
ny. Dziś w hotelu mamy okazję 
odwiedzić niewielkie muzeum 
poświęcone tej niemieckiej 
wspólnocie – są w nim artefak-
ty z XIX wieku oraz film przed-
stawiający ich historię.

Renowacja starych budynków 
była prowadzona przez Eyala 
Ziva wraz z grupą architek-
tów z rodzinnej firmy Feigin 
Architects. Efekt połączenia no-
wości – budynku środkowego, 
zawierającego wiele elementów 
szklanych, wraz z sąsiadujący-
mi odrestaurowanymi zabytka-
mi tworzy harmonijną całość.

POŁOŻENIE
Hotel Orient Jerusalem to ide-
alne miejsce na zwiedzanie 
Jerozolimy. Leży półtora ki-
lometra od centrum miasta, 
dwa kilometry od zachodnich 
murów miasta i Bazyliki Gro-
bu Świętego, czyli najstarszego 
kościoła w Świętym Mieście. 
Kompleks hotelowy leży na 
wzgórzu, w otoczeniu niskich 
apartamentowców, przypomi-
nających swoim charakterem 
europejską śródziemnomorską 
zabudowę. 

To także dobry punkt wypa-
dowy do Betlejem, innego waż-
nego dla chrześcijan miasta – 
hotel dzieli od tego miasta nieco 
ponad 10 kilometrów. Lotnisko 
Ben Guriona w Tel Awiwie od-
dalone jest o 54 kilometry. 

POKOJE
W Orient Jerusalem są 243 po-
koje oraz suity. Możemy wybie-
rać m.in. spośród Garden Room 
Orient Jerusalem (36-metrowy 
pokój z wyjściem na prywatny 
ogródek), Old City View Room 
(36-metrowy pokój na piętrach 
od piątego do dziewiątego z bal-
konem i pięknym widokiem 
na Stare Miasto), Family Suite 
(62 mkw., mogące pomieścić 
rodzinę z dwojgiem dzieci), 
Colony Room (pokoje w zabyt-
kowych budynkach, mające od 
35 do 48 metrów) oraz Old City 
View Suite (niemal 55-metrowa 
suita z widokiem na starą Jero-
zolimę i dostępem do hotelowe-
go lounge’u. 

Wszystkie pokoje w hotelu Orient Jerusalem są wyposażone  
w najnowocześniejsze technologie oraz sprzęty – szerokopasmowy Internet 
jest naturalnie bezpłatny, wszystkie pokoje mają także nowe telewizory HD. 

W Orient Jerusalem nie mo-
gło zabraknąć apartamentu 
prezydenckiego – to 150 mkw., 
położonych na najwyższym, 
dziewiątym piętrze hote-
lu, z wielkim tarasem z wido-
kiem na Stare Miasto. W aparta-
mencie mamy sypialnię, living 
room, kuchnię wraz ze strefą do 
spożywania posiłków. 

Wszystkie pokoje w hotelu 
Orient Jerusalem są wyposa-
żone w najnowocześniejsze 
technologie oraz sprzęty – sze-
rokopasmowy Internet jest na-
turalnie bezpłatny, wszystkie 
pokoje mają także nowe telewi-
zory HD. 

Warto zwrócić uwagę na ory-
ginalne i przykuwające wzrok 
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wykończenie – nowoczesny de-
sign łączy w sobie różne mate-
riały, takie jak kamień, drewno, 
glazura i szkło. Wiele elemen-
tów użytkowych – jak choćby 
ramy łóżek czy mydelniczki – to 
rękodzieło lokalnych rzemieśl-
ników. 

RESTAURACJE
Hotelowe restauracje zapewnia-
ją prawdziwy miks w kuchni, 
której w takim kraju jak Izrael 
(czerpiący także z tradycji bli-
skowschodniej i arabskiej) mu-
simy spróbować. Będą więc hu-
musy i inne libańskie specjały, 
będzie kuchnia typowo koszer-
na, ale także kuchnia typowo 
europejska. 

Mamy tu także doskonały 
wybór wybornych win, nie tyl-
ko europejskich oraz z Nowego 
Świata, ale także produkowa-
nych w Izraelu, często – nie-
słusznie – niedocenianych na 
Starym Kontynencie. 

SPA I ATRAKCJE W HOTELU
Jak w każdym hotelu należą-
cym do Isrotel’s Exclusive Col-
lection mamy tutaj do dyspo-
zycji firmowe spa, czyli Carmel 
Forest SPA. Hotelowi goście 

mogą spróbować ponad 70 prze-
różnych relaksujących zabie-
gów, w których wykorzystywane 
są kosmetyki dobrze rozpozna-
walnych, światowych marek, 
takich jak Dermalogica, Chri-
stina czy Biotone. Do dyspozycji 
mamy aż siedem luksusowych 
pokoi do zabiegów, specjalnie 
wydzieloną strefę wokół basenu 
na dachu, suche sauny, turecką 
saunę hamam, wewnętrzny ba-
sen z podgrzewaną wodą, sale 
do ćwiczeń fitness, salon pięk-
ności, sklep z markowymi ko-
smetykami, a także zewnętrzny 
basen na dachu hotelu, czyn-
ny w sezonie wiosenno-letnio-
-jesiennym. 

Wśród zabiegów spa warto 
zwrócić uwagę na klasyczne, 
takie jak masaże gorącymi ka-
mieniami, oraz wschodnie, 
czerpiące z ajurwedy, shiat-
su czy abhyangi. Panie mogą 
zdecydować się na luksusowy 
zabieg z maseczką z 24-karato-
wego złota. 

SPOTKANIA BIZNESOWE
Choć polecamy Orient Jerusa-
lem głównie jako hotel typowo 
do wypoczynku, to można tutaj 
także zorganizować spotkanie 

firmowe lub rodzinne w bardzo 
szerokim gronie. Hotel może 
zaoferować w sumie ponad 1300 
mkw. powierzchni konferencyj-
nej – mogą to być oczywiście 
małe spotkania dla zarządów, 
ale można tutaj także zorgani-
zować wielką galę na ponad 600 
osób. 

Każdy event zostanie otoczo-
ny specjalna opieką tutejszego 
centrum konferencyjnego – od 
nowoczesnej techniki audio-
-wideo po wyśmienitą kuchnię, 
łączącą tradycje żydowskie oraz 
arabskie. 

OCENA
W naszej ocenie Orient Jerusa-
lem to jeden z najlepszych wybo-
rów hotelowych w Jerozolimie 
dla bardzo wymagających profe-
sjonalistów. Przekonują nowość 
obiektu, którą czuć w każdym 
detalu, doskonałe położenie 
względem centrum Jerozoli-
my i widok na Stare Miasto, 
które mamy jak na dłoni. Warto 
także zwrócić uwagę na to, że 
dobrych pięciogwiazdkowych 
hoteli jest w Jerozolimie jak na 
lekarstwo, a Orient Jerusalem 
to czołówka ich listy. 

Rafał Sobiech

Hotel JEROZOLIMA

To jeden 
z najlepszych 

wyborów hotelowych
 w Jerozolimie 

dla bardzo 
wymagających 

profesjonalistów. 
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Choć polecamy Orient Jerusalem głównie jako hotel typowo do wypoczynku, to można tutaj także 
zorganizować spotkanie firmowe lub rodzinne w bardzo szerokim gronie. 
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Hotel SRI LANKA
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Na wysokości naszego 
Skrzycznego, wśród 
zapierających dech 
w piersiach widoków 

leśnych wzgórz i lasów palmo-
wych, tryskających w słońcu 
wodospadów i pól herbacianych 
powstał pierwszy na świecie 
tea bungalow resort. Rodzina 
Fernando, producenci najbar-
dziej znanej herbaty na Sri Lan-
ce i właściciele marki Dilmah, 
podjęli decyzję o stworzeniu 
kilku małych luksusowych bu-
tikowych ośrodków w różnych 
częściach Sri Lanki: w górach, 
nad oceanem i na obrzeżu Parku 
Narodowego Yala. Ich zamierze-
niem było pokazanie turystom 
niezwykłego bogactwa przyro-
dy, piękna krajobrazu i historii 
swojego kraju. Ten pierwszy na 
świecie tea resort został otwar-
ty w 2005 roku i został wpisany 
do światowej grupy hoteli Re-
lais & Chateaux. Stare budyn-
ki z końca XIX wieku, w któ-
rych kiedyś mieszkali angielscy 
zarządcy na plantacji herbaty, 
zostały przekształcone w luksu-
sowe bungalowy z epoki kolo-
nialnej. 

POŁOŻENIE
Pięć odrestaurowanych bunga-
lowów znajduje się w środko-
wej części Sri Lanki w rejonie 
Bogawantalaba na wysokości 
1250 metrów. Z trzech bunga-
lowów: Castlereagh, Dunkeld 
oraz Summerville, rozciąga się 
malowniczy widok na jezioro 
Castlereagh. Norwood jest poło-
żony pośród malowniczych zie-
lonych wzgórz i krzewów herba-
cianych, a Tienstin w następnej 
dolinie. Bungalowy są oddalone 
od siebie od 2 do 15 kilometrów. 
Dystans ten można pokonać ro-
werem, samochodem lub pieszo 
– wytyczonymi szlakami, po-
między wzgórzami i plantacjami  
herbaty. Z Castlereagh do Sum-
merville można także popłynąć 

CEYLON TEA TRAILS

W każdym z bungalowów jest od czterech do sześciu pokojów i apartamentów, 
urządzonych w niepowtarzalny sposób. 
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KONTAKT
Resplendent Ceylon Pvt Ltd
tel.: + 94 11 774 5730
Faks: +94 11 774 5731 
reservations@resplendentcey-
lon.com
www.resplendentceylon.com

CENY 
Za apartament dwuosobowy 
all inclusive od 829 euro.
Więcej informacji na: 
www.teatrails.com

łódką i w ciszy podziwiać bajko-
wy herbaciany krajobraz. Z lot-
niska w Colombo do Hatton jest 
około 175 kilometrów (od trzech 
do czterech godzin jazdy samo-
chodem), z Kandy do Hatton od 
dwóch do trzech godzin jazdy. 
Osoby z zasobnym portfelem 
mogą skorzystać z helikoptera 
lub wodolotu i znaleźć się na 
miejscu w 30 minut. 

POKOJE
W każdym z bungalowów jest 
od czterech do sześciu poko-
jów i apartamentów, urządzo-
nych w niepowtarzalny sposób. 
Designem wnętrz zajęła się 
znana architektka z Singapuru 
Deirdre Renniers. Poprzez dba-
łość o najdrobniejsze szczegóły 
znakomicie oddała atmosferę 
epoki kolonialnej. Meble w od-
cieniach wanilii i cynamonu, 

stare ryciny, książki, albumy ze 
zdjęciami nadają niepowtarzal-
ny urok i elegancję minionych 
czasów. Siedząc przy komin-
ku, w bibliotece w różanym an-
gielskim ogrodzie lub na weran-
dzie przy szklaneczce dobrego 
trunku można poczuć się jak 
we własnym domu tylko ponad 
sto lat wcześniej. Do dyspozycji 
gości są pokoje LUX, Garden 
Suites i Master Suits. Ja miesz-
kałam w Castlereagh w pokoju 
LUX z cudownym widokiem na 
tonący w kolorowych kwiatach 
ogród i jezioro. Pokoje wyposa-
żono w solidne meble, bardzo 
wygodne łóżka z grubymi ma-
teracami i najwyższej jakości 
pościelą, kącik wypoczynkowy 
ze stoliczkiem, sofą z kolorowy-
mi jedwabnymi poduszkami, 
fotele oraz zestaw do parzenia 
kawy i herbaty Dilmah. W du-

żej, przestronnej łazience za-
montowano wannę na nóżkach 
oraz prysznic. Na całym tere-
nie jest bezpłatny dostęp do 
Internetu. Znakomicie zorga-
nizowana usługa concierge’a 
pozwala na indywidualne zapla-
nowanie czasu na posiłki, wy-
cieczki i inne aktywności. 

OCENA
Spektakularne położenie w gó-
rach nad jeziorem, zachwycające 
widoki wśród zielonych wzgórz, 
kwitnących ogrodów i planta-
cji herbaty. Najwyższy poziom 
usługi concierge’a. Wyjątkowych 
doznań smakowych dostarcza 
poranna herbata Dilmah i talerz 
świeżych owoców, serwowane 
wprost do łóżka. Zasłużone na-
grody za jeden z najlepszych bu-
tikowych hoteli na świecie. 

Katarzyna Siekierzyńska

NAGRODY

●  Trip Advisor Travellers Choice 
Award 2012 – Winner Best All  
Inclusive Resort Asia 

●  Trip Advisor Travellers Choice 
Award 2010 – Top 10 All Inclusi-
ve Resorts in the World and Top 
10 Luxury Hotels in Asia 
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Hotel SRI LANKA
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Nad Oceanem Indyj-
skim, w południo-
wej części Sri Lanki 
rodzina Fernando 

stworzyła jeden z najpiękniej-
szych ośrodków wypoczyn-
kowych dla turystów indywi-
dualnych i rodzin, należący 
obecnie do 50 najbardziej luk-
susowych hoteli na świecie. 
To drugi po Ceylon Tea Trails 
ośrodek wpisany do światowej 
grupy hoteli Relais & Chate-
aux. W zachwyt wprawia już 
samo położenie na klifie, do-
datkowo zachwyca ciekawa ar-
chitektura wnętrz i najwyższa 
jakość wyposażenia willi. Jed-
ną z największych atrakcji jest 
bezkrawędziowy 60-metrowy 

basen Moon Pool w kształcie 
półksiężyca, zlokalizowany tuż 
na krawędzi klifu, z widokiem 
na ocean. Tworzy się niezwykłe 
wrażenie ciągłego kaskadowe-
go przepływu wody z basenu 
do oceanu.

POŁOŻENIE
Miejsce, w którym znajduje się 
ośrodek, jest absolutnie spekta-
kularne. Na szczycie klifu, na 
wysokości 40 metrów nad pozio-
mem oceanu na obszarze około 
12 akrów wtopiono w roślinność 
luksusowe prywatne wille i apar-
tamenty. Żeby dotrzeć tu z lot-
niska w Colombo, potrzebujemy 
2-3 godzin jazdy samochodem 
drogą szybkiego ruchu. Można 

też wynająć airtaxi i znaleźć się 
na miejscu w 30 minut. Wokół 
ośrodka jest mnóstwo atrakcji. 
Szczególnie warte zwiedzania 
jest oddalone od Weligamy o 26 
kilometrów miasteczko Galle, 
wpisane do UNESCO World 
Heritage. Można tam zobaczyć 
fort zbudowany przez Holen-
drów i latarnię morską wyko-
naną w 1890 roku przez Angli-
ków. W pobliżu znajduje się też 
Park Narodowy Udawalawe . 

POKOJE
Resort otwarto w 2014 roku i od 
razu nagrodzono w kategorii 
największe odkrycie hotelowe 
roku i za niezwykłe rozwiąza-
nia desingerskie. To zasługa 

CAPE WELIGAMA

NAGRODY

●  Conde Nast Travellers Hot List 
2015 – Winner of Most Exciting 
Hotel Openings 

●  Travel & Leisure USA 2015  
– Best New Hotels on the 
Planet 

●  Tatler Travel Guide 2015 – Best 
New Hotels 

●  House & Garden – The Most 
Beautifully Designed Hotels in 
the World
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tajlandzkiego architekta Leka 
Bunnaga. Na terenie ośrod-
ka znajduje się 39 prywatnych 
willi i apartamentów z wła-
snym ogrodem i basenem. Każ-
da z nich nosi nazwę sławnego 
podróżnika, pisarza lub od-
krywcy, np. Marco Polo, Ibn 
Battuta, Fa-Hsien. Ja mieszka-
łam w willi o imieniu Robert 
Knox. Przestronne rezyden-
cje z tarasami mają od 130 do 
310 mkw. Są wygodne i luksu-
sowo wyposażone. W każdej 
znajduje się telewizor z pła-
skim ekranem i dostępem do 
kanałów kablowych, ekspres do 

kawy, a także biblioteka mu-
zyczna z systemem nagłośnie-
nia marki Sonos. W łazience 
są dwie umywalki, kamienna 
kabina prysznicowa, wanna 
na nóżkach oraz łaźnia paro-
wa. Z ogromnego tarasu, wypo-
sażonego w łóżka wypoczynko-
we i meble ogrodowe, roztacza 
się widok na prywatny ogród, 
basen lub ocean. Na życzenie 
gości w usłudze concierge’a 
możemy zamówić w dowolnym 
czasie posiłki, napoje, owoce 
oraz masaże. Na terenie ośrodka 
czynne są trzy restauracje (Oce-
an Terrace, Cape Club i Ocean 

Grill), z których roztacza się 
wspaniały widok na ocean. Ser-
wuje się tu potrawy kuchni lan-
kijskiej i europejskiej z lokalny-
mi przyprawami.

OCENA
Idealne miejsce na wypoczynek. 
Bajeczne widoki. Luksusowe 
wyposażenie. Profesjonalna ob-
sługa concierge’a. Znakomite 
kuchnie lankijska i europejska. 
Wszechobecna codzienna fi-
liżanka aromatycznej herbaty 
Dilmah. Czyste piaszczyste pla-
że i gorący ocean. 

Katarzyna Siekierzyńska

KONTAKT
Resplendent Ceylon Pvt Ltd
tel.: + 94 11 774 5730
faks: +94 11 774 5731 
reservations@resplendentcey-
lon.com
www.resplendentceylon.com

CENY 
Za apartament dwuosobowy 
od 474 dolarów.
Więcej informacji na:
www.capeweligama.com
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Hotel GRUDZIĄDZ
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Czasy rycerskich walk 
oraz księżniczek za-
mkniętych w wieży są 
już dawno za nami. 

Ibis Styles Grudziądz jest ideal-
nym miejscem dla wszystkich 
tych, którzy chcieliby poczuć 
klimat tamtej minionej epoki. 
Choć trzeba przyznać, że robi 
to w niezupełnie średniowiecz-
nym stylu…

WSPÓŁCZESNA TWIERDZA 
NA SKRZYŻOWANIU 
HISTORII
Ibis Styles jest najbardziej kre-
atywną marką spośród hoteli 
rodziny ibis. Zawdzięcza to in-
dywidualnemu podejściu do 
wystroju wnętrz. Ich tworzeniu 

przyświeca jedna zasada – mają 
być pogodne, radosne, a zarazem 
nowoczesne. Każdy hotel jest 
urządzony w innym stylu, we-
dług wybranego motywu prze-
wodniego.

Idealnym przykładem oddają-
cym ducha marki jest hotel ibis 
Styles Grudziądz, który oferuje 87 
klimatyzowanych pokoi. Szcze-
gólnym zainteresowaniem gości  
cieszą się hotelowy bar i restau-
racja. W jej bajkowej scenerii 
można skosztować dań kuchni 
międzynarodowej. Ulubiony-
mi potrawami odwiedzających 
restaurację są pikantna azja-
tycka zupa z chili oraz soczy-
ste steki z polędwicy podawa-
ne z pieczonymi ziemniakami, 

szpinakiem i sosem berna-
ise. Z myślą o osobach przyjeż-
dżających w celach biznesowych 
stworzono centrum konferencyj-
ne z sześcioma przestronnymi 
salami. Dla wszystkich gości do-
stępny jest wygodny, strzeżony 
parking. Budynek przystosowa-
no dla osób z niepełnosprawno-
ścią oraz wyposażono w darmo-
we Wi-Fi.

PRZESTRZENIE 
Z HISTORYCZNĄ DUSZĄ
Zaprojektowany przez pracow-
nię Tremend obiekt został otwar-
ty w 2017 roku. Swoim designem 
odwołuje się do bogatej lokal-
nej historii miasta, adaptując 
ją jednocześnie do oczekiwań  

HOTEL IBIS STYLES 
GRUDZIĄDZ

KONTAKT
Hotel ibis Styles Grudziądz
ul. Piłsudskiego 18
86-300 Grudziądz
tel.: +48 56 696 8911
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współczesności. Nowoczesne 
formy nawiązują do rycerskiej 
kultury – recepcyjną ladę zdobi 
tekstura przypominającą kolczu-
gę, a zasłony imitują chorągwie. 
Na ścianach widnieją postaci 
rycerzy, przedstawione w humo-
rystyczny sposób – w trampkach 
czy na kucyku. Strefa gastrono-
miczna to kolejna przestrzeń 
pełna analogii – długie drew-
niane stoły pozwalają na bie-
siadę w iście królewskim stylu. 
Dla tych, którzy wolą spożywać 
posiłki w spokoju, stworzono 
specjalne miejsca w kształcie  
spichlerzy ze spadzistymi da-
chami. Unikatowy charakter 
wnętrz dopełnia prosta kolory-
styka bazująca na bieli, szaro-
ściach z turkusowymi i miedzia-
nymi akcentach oraz połączenie 
materiałów akcentami: drewna, 
metalu i miękkich tkanin.

PROSTOTA I HARMONIA
W tym samym stylu utrzymane 
są hotelowe pokoje, które cha-
rakteryzuje eklektyzm i syme-
tria. Występują w różnych wer-
sjach: jedno- bądź dwuosobowej, 
rodzinnej oraz apartamentu. 
Wszystkie posiadają modularny 
układ, wygodne łóżka Sweet Bed 
by ibis Styles. W apartamencie 
dedykowanym czteroosobowym 
rodzinom znajduje się w pełni 
wyposażona kuchnia. 

W SERCU GRUDZIĄDZA 
Hotel znajduje się naprzeciwko 
stadionu miejskiego, w samym 
centrum Grudziądza. Bliskie 
sąsiedztwo miejskiej starówki 
sprzyja korzystaniu z lokalnych 
atrakcji i poznawaniu regional-
nych zabytków. Stanowi to ide-
alne rozwiązanie zarówno dla 
osób podróżujących zawodowo, 
jak i turystycznie. 

WIZYTÓWKA MIASTA 
Hotel ibis Styles Grudziądz 
jak w soczewce skupia wszyst-
ko co charakterystyczne dla 
miasta, w którym się znajduje. 
Industrialny wystrój wprowa-
dza w spokojny nastrój, sprzy-
jając chwilom relaksu lub pra-
cy. Nowoczesne wzornictwo, 
nawiązujące do historycznych 

doświadczeń regionu, to znaki 
rozpoznawcze hotelu ibis Styles 
Grudziądz. Jego surowe wnę-
trza połączone z modernistycz-
nym designem tworzą przytul-
ną atmosferę, dając poczucie  

wygody i bezpieczeństwa. Go-
ście kochają go za funkcjonalne 
wnętrza, przestronne poko-
je i bajkową narrację, pozwala-
jącą na chwilę oderwać się od 
codzienności. 
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Monument to nowy 
hotel, mieszczący 
się w zabytkowej 
rezydencji z XIX 

wieku. Budynek ten, wzniesio-
ny na zlecenie przemysłowca 
Enrica Batlla, powstał w latach 
1895-96 wedle projektu premo-
dernistycznego architekta Jose-
pa Vilaseciego.

WRAŻENIA
Rezydencja została poddana 
gruntownej renowacji i obec-
nie oprócz pięciogwiazdkowe-
go hotelu mieszczą się w niej 
także dwie restauracje, w tym 
wykwintna Lasarte, nagrodzo-
na trzema gwiazdkami prze-
wodnika Michelin. Neogotycka 
elewacja budynku wraz ze zdo-
bieniami z cegły, kamienia, cera-
miki i kutego żelaza prezentuje 
się nader imponująco. Nie mniej-
sze wrażenie robią dystyngowa-
ni odźwierni, witający gości przy 
wejściu. Na środku holu pną się 
majestatyczne schody centralne, 
przy których na każdym piętrze 
umieszczono gustowne drew-
niane ławeczki. Na szczęście 
oprócz schodów hotel posiada 
także dwie nowoczesne windy 
kursujące z parteru na wyższe 
piętra oraz do podziemnego 

kompleksu, w którym mieści się 
spa i małe centrum fitness.

POŁOŻENIE
Obiekt znajduje się u zbiegu ulic 
Passeig de Gracia i Carrer de 
Mallorca, nieopodal budynku La 
Pedrera i słynnego Casa Batllo.

POKOJE
Do wszystkich pokoi wcho-
dzi się z nastrojowo oświe-
tlonych korytarzy, utrzyma-
nych w odcieniach ciemnego 
brązu. We wszystkich pokojach 
znajdują się ściany z odkrytą 
cegłą, które wraz z podłoga-
mi i meblami z drewna dębowe-
go nadają wnętrzom elegancki 
charakter. Standardowe pokoje 
Deluxe mają powierzchnię 24 
mkw., a ich okna wychodzą 
na ulicę Carrer de Mallorca 
lub dziedziniec. Warto wspo-
mnieć o niezwykle wygodnych 
łóżkach z pościelą z egipskiej 
bawełny i kołdrami marki Fer-
down. Na wyposażeniu znaj-
dziemy również duży telewizor 
LCD, system audio Bluetooth, 
telefon marki Jacob Jensen,  
a w łazienkach kosmetyki sy-
gnowane przez firmę Jo Malo-
ne, welurowe szlafroki i pod-
grzewaną podłogę. 

POSIŁKI
Hotel posiada dwie restauracje: 
Oria, w której serwowane są 
śniadania (à la carte lub z usta-
lonego menu – nie ma bufetu), 
oraz luksusowa Lasante, nale-
żąca do znanego szefa kuchni 
Martina Berasategui.

ZAPLECZE 
KONFERENCYJNE
Sale konferencyjne są dostęp-
ne dla gości w hotelu Condes, 
mieszczącym się naprzeciwko 
Monument.

RELAKS
Na terenie obiektu znajduje się 
małe spa i centrum fitness. Ho-
tel nie posiada basenu.

OCENA
Monument to bez wątpienia 
wspaniały hotel o olśniewa-
jących wnętrzach, w których 
udało się połączyć historię bu-
dynku z nowoczesnymi roz-
wiązaniami. Obsługa jest nie-
naganna. Podczas mojego 
dwudniowego pobytu ani razu 
nie zdarzyło mi się otworzyć sa-
memu głównych drzwi do hote-
lu i zawsze witano mnie tam ze 
szczerym, ciepłym uśmiechem. 

Tom Otley

KONTAKT
Monument Hotel
Passeig de Gracia 75  
08008 Barcelona 
tel.: +34 935 482 000
www.monumenthotel.com

CENA
Przy rezerwacji przez Internet 
ceny za pobyt w środku tygodnia 
zaczynały się od 320 euro 
za pokój Deluxe.

MONUMENT HOTEL
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Kiedy w 1970 roku Du-
sit Thani otworzył 
swoje podwoje, był 
najwyższym budyn-

kiem w Bangkoku, mierzącym 
100 metrów do wierzchołka igli-
cy. Niestety 16 kwietnia bieżą-
cego roku hotel ten zostanie za-
mknięty, a następnie zburzony. 
Na jego miejscu pojawi się cał-
kowicie nowy obiekt, który przyj-
mie pierwszych gości w 2022 
roku i będzie częścią większego 
kompleksu wielofunkcyjnego. 

WRAŻENIA
Trzeba przyznać, że w ostatnich 
chwilach swojego istnienia Dusit 
Thani nadal prezentuje się cał-
kiem dobrze, a nieco starodawny 
wystrój wnętrz ma swój specy-
ficzny urok. Hotel posiada wła-
sny malowniczy ogród, który po 
wyburzeniu budynku zostanie 
częściowo zachowany. W środ-
ku dominują marmury i me-
ble z drewna tekowego, które 
nadają wnętrzom klasyczny cha-
rakter.

POŁOŻENIE
Hotel mieści się naprzeciwko 
parku Lumphini, nieopodal sta-
cji kolejki naziemnej Sala Da-
eng i stacji metra Silom. Kilka 

minut drogi pieszo od obiektu 
znajduje się centrum handlowe 
Silom.

POKOJE
Okna wszystkich 517 pokoi 
wychodzą na zieloną okolicę. 
Znajdziemy w nich drewniane 
wykończenia i duże lustra na-
dające pomieszczeniom prze-
stronności. Pokoje Deluxe mają 
powierzchnię 30 mkw., nato-
miast pokoje Dusit Club oferu-
ją dwa razy więcej miejsca oraz 
wiele przywilejów, w tym dostęp 
do centrum biznesowego czy 
późne wymeldowanie. W każ-
dym pokoju znajduje się rów-
nież balkon, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, biurko 
oraz telewizja. Do tego darmo-
we Wi-Fi i woda butelkowana.

POSIŁKI I NAPOJE
Nieopodal recepcji mieści się 
herbaciarnia Library 1918, któ-
ra przypomina bar. Na najwyż-
szym piętrze znajduje się The 
22 Kitchen & Bar ze wspania-
łym widokiem na miasto i bo-
gatym wyborem dań z owocami 
morza. Niegdyś miejsce to było 
luksusowym klubem, w któ-
rym występowały takie gwiaz-
dy, jak Rod Stewart i Stevie  

Wonder. Na terenie hotelu znaj-
dują się również restauracje 
Benjarong (tajska), Hamilton’s 
Steak House, The Mayflower 
(kantońska), The Pavilion (mię-
dzynarodowa), Thien Duong 
(wietnamska), a na parterze 
także kawiarnia z ogromnym 
wyborem ciast i ciasteczek.

OBIEKTY KONFERENCYJNE
Sala balowa Napalai może po-
mieścić do 1500 osób. Hotel 
dysponuje również kilkoma 
mniejszymi pomieszczeniami 
funkcyjnymi.

RELAKS I REKREACJA
Oprócz odkrytego basenu na te-
renie Dusit Thani znajduje się 
duża siłownia ze studiem aero-
biku, kort do squasha oraz spa.

OCENA
Wspaniały, wygodny hotel, mo-
gący się pochwalić bogatą i barw-
ną historią. Wielka szkoda, że 
dziś  takich obiektów już się nie 
buduje. Mam nadzieję, że po wy-
burzeniu obecnego Dusit Tha-
ni i postawieniu nowego budyn-
ku zachowana zostanie wysoka 
kultura obsługi, która podczas 
mojego pobytu była wzorowa. 

Tom Otley

KONTAKT
Hotel Dusit Thani
946 Rama IV Road
Bangkok 10500
tel.: +66 2200 9000
www.dusit.com

CENA
Przy rezerwacji przez Internet 
ceny za pobyt w środku tygodnia 
zaczynają się od 150 euro za po-
kój Superior.

DUSIT THANI
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Boeing 787 Dreamliner niewątpliwie odmienił oblicze 
lotnictwa pasażerskiego. Dlaczego zyskał przydomek 

Statku Powietrznego Nowej Generacji?

DREAMLINER



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

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

SKRZYDŁA
Choć niewielu pasażerów interesuje się 
lotnictwem na tyle, by docenić kształt 
skrzydeł samolotu, to trzeba przyznać, że 
skrzydła dreamlinera są po prostu piękne. 
Ich wyjątkowy kształt z zadartymi do góry 
końcówkami sprawia, że B787 nie sposób 
pomylić z żadnym innym samolotem. Jed-
nak nie o sam wygląd tu chodzi. Skrzydła 
dreamlinera zaprojektowano tak,  
by gwarantowały mniejsze zużycie paliwa  
i skuteczniejsze wznoszenie się maszyny. 
Są one także niezwykle elastyczne.  
W fabryce Boeinga powiedziano mi, że 
jeden ze standardowych testów na wytrzy-
małość samolotu polega na wyginaniu jego 
skrzydeł za pomocą specjalnej maszyny aż 
do momentu ich złamania. Jednak w przy-
padku dreamlinera na złom poszła wyginar-
ka, a skrzydła pozostały niewzruszone.

PLL LOT

Pisownia wielkimi literami nie jest 
tu przypadkowa i ma sugerować, 
że samoloty te należą do osobnej, 
ekskluzywnej kategorii maszyn, 

dzięki którym branża lotnicza zdołała do-
konać ogromnego technologicznego kroku 
naprzód. Wyprodukowane z nowoczesnych 
materiałów i przy pomocy najbardziej za-
awansowanych technologii, obiecują pasaże-
rom wrażenia z podróży, jakich nie doświad-
czali nigdy wcześniej. 

MASZYNA MARZEŃ
Pierwszy model B787 trafił do linii All Nip-
pon Airways w 2011 roku, a w Europie za-
debiutował w liniach PLL LOT. Od tamtego 
czasu Boeing dostarczył przewoźnikom już 

ponad 600 sztuk tej maszyny. W tym roku 
koncern zamierza zwiększyć produkcję 
dreamlinera w swoich dwóch zakładach do 
14 egzemplarzy miesięcznie. Pasażerowie, 
którzy mieli okazję podróżować modelem 
B787, zazwyczaj chwalą oferowane w nim 
udogodnienia. A tych nie brakuje. Czystsze 
powietrze, większe okna i lepsze wyciszenie 
samolotu, a także oświetlenie o zmiennych 
barwach i zwiększone ciśnienie w kabinie 
– wszystko to, jak zapewnia producent, ma 
pozytywnie wpływać na komfort podró-
ży i skutecznie przeciwdziałać jet-lagowi. 
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich la-
tach model ten dokonał rewolucji w rejsach 
długodystansowych, a wraz z pojawianiem 
się jego kolejnych wariantów przewoźnicy 

są w stanie uruchamiać nowe, ciekawe tra-
sy. Najwięcej dreamlinerów służy w liniach 
Air Canada, Air India, American Airlines, 
ANA, British Airways, JAL, LATAM Chile, 
LOT, Norwegian, Qatar Airways oraz Uni-
ted. Wszyscy ci przewoźnicy wykorzystują 
te maszyny przede wszystkim na trasach 
dalekiego zasięgu i mają ku temu racjo-
nalne powody. Dreamliner to z założenia 
samolot pasażerski średniej wielkości, za-
projektowany z myślą o obsłudze rejsów 
bezprzesiadkowych i o relatywnie niskich 
kosztach eksploatacji. Można więc zaryzy-
kować stwierdzenie, że linie lotnicze kupu-
ją dreamlinery nie ze względu na ich duże 
okna i nastrojowe oświetlenie, ale ponieważ 
są one po prostu tanie w utrzymaniu. Nie 

Dlaczego dreamliner rządzi na niebie?

MNIEJSZE TURBULENCJE
Niemal każdy z nas doświadczył choć raz  
w podróży nieprzyjemnego zjawiska, jakim 
są turbulencje. Na szczęście obecnie dzięki 
dostępowi do dokładnych danych pogodowych 
piloci mogą sprawnie omijać kłopotliwe fronty 
atmosferyczne, a same konstrukcje nowych 
samolotów również przyczyniają się do redukcji 
tego nieprzyjemnego zjawiska. Dreamliner 
posiada system tłumienia podmuchów, który 
rozpoznaje zmiany prędkości i kierunku wiatru, 
błyskawicznie na nie reagując i nie dopuszcza-
jąc do nieprzyjemnych wstrząsów.

WYŻSZE CIŚNIENIE
Kadłub modelu B787 wykonano z plastiku oto-
czonego włóknem węglowym, dzięki czemu 
jest on znacznie bardziej wytrzymały i lżejszy 
od kadłuba wykonanego z aluminium. Jest on 
także bardziej odporny na zmęczenie materiału 
na wskutek wyginania. Dzięki temu w kabinie 
dreamlinera możliwe jest utrzymanie ciśnienia 
na poziomie odpowiadającym warunkom,  
jakie panują na wysokości 1800 metrów  
(o 600 metrów mniej niż w innych samolotach), 
co przekłada się na znacznie lepsze samopo-
czucie pasażerów i załogi. Boeing twierdzi, że 
zaledwie 5 procent pasażerów dreamlinera 
odczuwa dyskomfort podczas zmiany ciśnienia 
w kabinie, podczas gdy w konwencjonalnych 
maszynach wartość ta sięga 25 procent.

WIĘKSZE OKNA
Okna dreamlinera są o 30 procent większe niż 
w pozostałych modelach samolotów pasażer-
skich, dzięki czemu pasażerom łatwiej jest do-
strzec horyzont, co skutecznie zapobiega cho-
robie lokomocyjnej. Poza tym dzięki większej 
ilości naturalnego światła organizm człowieka 
lepiej radzi sobie z pokonywaniem kilku stref 
czasowych. Dodatkowo zamiast plastikowych 
i mało wygodnych rolet w modelu B787 zasto-
sowano szyby elektrochromatyczne z pięcioma 
poziomami przepuszczalności światła: od 
całkowitego przyciemnienia do pełnej przeźro-
czystości. Poziom przyciemnienia może być 
regulowany zarówno przez pasażerów,  
jak i personel pokładowy.

WIĘKSZA WILGOTNOŚĆ
Powietrze krążące w kabinie konwencjonalnego 
samolotu musi być suche, aby zapobiec skra-
planiu się wilgoci na kadłubie i w konsekwencji 
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 British Airways

Cathay Pacificbez znaczenia jest również fakt, że mogą 
one przewozić spore ilości ładunku, zapew-
niając liniom dodatkowe przychody na ob-
sługiwanych przez nie trasach. Podsumo-
wując, dreamlinery, w przeciwieństwie do 
ogromnych szerokokadłubowców, gwaran-
tują przewoźnikom większą rentowność na 
trasach o mniejszym obłożeniu, pozwalając 
im zarazem na eksperymenty z trasami, 
które dotychczas wydawały się całkowicie 
nieopłacalne.

POGROMCA HUBÓW
Boeing zakładał, że model B787 stanie 
się pogromcą hubów, gdyż dzięki niemu 
przewoźnicy będą mogli omijać lotniska 
przesiadkowe, oferując swoim pasażerom  

bezpośrednie, a przy tym niedrogie rejsy 
między nowymi miastami. Przykładem 
mogą być linie Air India, które za sprawą 
dreamlinerów zdołały uruchomić w ostat-
nich latach kilkanaście atrakcyjnych połą-
czeń. Inni przewoźnicy mają równie pozy-
tywne doświadczenia z maszynami B787. 
British Airways wykorzystują je na popu-
larnej trasie z Londynu do Austin, a Uni-
ted latają z San Francisco do Chengdu. 
Jeszcze w tym roku australijskie linie Qu-
antas uruchomią połączenie między Lon-
dynem i Perth, które obsługiwać będą ma-
szyny w wersji 787-9.

Dreamliner stał się także swoistą prze-
pustką do segmentu połączeń długody-
stansowych dla nowych graczy w branży, 

takich jak choćby linie Norwegian, które 
oferują rejsy przez Atlantyk w cenach, o ja-
kich wcześniej nikomu się nie śniło.

Dziś w ofercie Boeinga znajdują się dwie 
odmiany dreamlinera: standardowy model 
B787-8 oraz nieco większy B787-9. W tym 
roku pojawi się również największa wersja 
B787-10, która zadebiutuje w barwach Sin-
gapore Airlines.

WE FLOCIE LOT-U
Polskie Linie lotnicze LOT posiadają we 
flocie osiem modeli Boeing 787 Dreamli-
ner, które obsługują połączenia dalekody-
stansowe: do Nowego Jorku (JFK), Newark, 
Chicago, Los Angeles, Toronto, Seulu, To-
kio i Pekinu. W 2017 roku LOT pozyskał 

jego przedwczesnej korozji. Ale nie ma róży 
bez kolców, wadą tego rozwiązania jest su-
chość w oczach i ustach, jaką odczuwamy 
podczas długich lotów. Problem ten nie doty-
czy jednak dreamlinera, gdzie ze względu na 
brak aluminiowego kadłuba można bezpiecz-
nie podnieść poziom wilgotności w kabinie, 
zapewniając pasażerom znacznie większy 
komfort podróży.

KOLOROWE OŚWIETLENIE
Oświetlenie kabiny dreamlinera (zwane także 
oświetleniem nastrojowym) można teore-
tycznie ustawiać na setki różnych sposobów. 
Jednak w praktyce używa się jedynie kilku 
predefiniowanych ustawień: na czas startu, 
lądowania, wejścia na pokład, wieczornego 
posiłku i snu. 

MNIEJ HAŁASU
B787 jest znacznie bardziej cichy od swoich 
poprzedników, dzięki czemu odpoczynek i sen 
na jego pokładzie to czysta przyjemność. Co 
ważne, dreamliner jest także mniej uciążliwy 
dla środowiska zewnętrznego.  

HISTORIA
Pierwsze pogłoski o nowym modelu Boeinga 
pojawiły się w 2003 roku, kiedy koncern za-
twierdził projekt „nowego, superwydajnego 
samolotu średniej wielkości” o roboczej nazwie 
Boeing 7E7. Wkrótce ten dość niezgrabny przy-
domek zastąpiono bardziej tradycyjnym B787.

Amerykanie planowali zbieranie zamówień 
na nowe samoloty od 2004 roku, a pierwsze 
dostawy maszyn miały nastąpić cztery lata 
później. Jednak te ambitne plany musiały ulec 

zmianie i pierwszy testowy model B787 
wzbił się w powietrze z lotniska Paine Field 
w Everett 15 grudnia 2009 roku, lądując na 
Boeing Field w pobliskim Seattle. Pierwszy 
egzemplarz dreamlinera trafił do linii ANA 
we wrześniu 2011. Pierwszym klientem, który 
odebrał większą wersję dreamlinera o nazwie 
B787-9, były linie Air New Zealand (czerwiec 
2014), natomiast w 2018 roku w barwach 
Singapore Airlines zadebiutuje największa 
odmiana B787-10. 

Jeden z egzemplarzy testowych modelu 
B787-8 (o numerze ZA003) został przekazany 
do Muzeum Lotnictwa w Seattle. W latach 
2011-12 samolot ten przemierzył kilkukrotnie 
kulę ziemską w ramach Dream Tour, czyli tra-
sy promocyjnej, podczas której odwiedził  
23 kraje i przewiózł 68 tysięcy pasażerów.
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Delta

dwa samoloty B787-8 Dreamliner. Są one 
ostatnimi maszynami w ramach umowy 
podpisanej w 2005 roku. Każdy ma 252 fo-
tele łącznie w trzech klasach: 18 foteli w Kla-
sie Biznes, 21 w Klasie Premium Economy 
oraz 213 w Klasie Ekonomicznej. Dzięki 
dostawom dwóch sztuk w 2017 roku latamy 
m.in. do Newark i częściej do Seulu.

Do 2019 liczba dreamlinerów we flocie 
LOT-u zwiększy się do 12 maszyn. LOT 
zamówił bowiem jeszcze cztery dreamline-
ry, z czego trzy mają się pojawić w 2018 roku. 
Dostawa pierwszego jest wstępnie planowa-
na na przełom marca i kwietnia, a ostatnie-
go w 2019 roku.

Zamówione maszyny są większe od do-
tychczasowych. Przewoźnik zdecydował się 
na wersję 787-9, która zabierze na pokład 294 
pasażerów. Dreamliner w wersji 787-9 ma 
prawie 63 metry długości, czyli jest o sześć 
metrów dłuższy od mniejszej wersji 787-8  
(o 42 więcej niż dotychczasowe 787-8). W no-
wych dreamlinerach będą 24 fotele w Kla-
sie Biznes, 21 w Klasie Premium Econo-
my i 249 w Klasie Ekonomicznej.

B787 został wyposażony w silniki Rolls-
-Royce’a Trent TEN nowej generacji, które 

mogą być stosowane zamiennie także na 
posiadanej przez LOT mniejszej wersji 
dreamlinera. Zasięg nowego samolotu 787-
9 w wersji dla LOT-u to ponad 13 350 kilome-
trów, a więc o blisko 700 kilometrów więcej 
od 787-8.

Większa liczba foteli na pokładzie ozna-
cza niższy koszt transportu każdego pasa-
żera. Jak wynika z danych Boeinga, więk-
szy 787-9 jest bardziej oszczędny i bardziej 
ekologiczny od 787-8, ma niższe zużycie 
paliwa w przeliczeniu na pasażera i większy 
zasięg.

Realizowana przez LOT strategia rentow-
nego wzrostu na lata 2016-2020 zakłada, że 
do końca 2020 roku we flocie przewoźnika 
będzie co najmniej 16 dreamlinerów.

Nowe, większe dreamlinery w wersji 
B787-9 wejdą w pierwszej kolejności na 
trasy do Stanów Zjednoczonych, dzięki 
czemu uwolnione samoloty B787-8 będą 
mogły zostać wykorzystane na nowych 
trasach, m.in. z Warszawy do Singapuru 
oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chi-
cago (rejsy na tych kierunkach zaczną się 
od maja 2018 roku).

Marzena Mróz

B787 W LICZBACH

To ciekawe

● 50 procent kompozytów

Połowę głównej struktury samolotu, w tym 
jego kadłub i skrzydła, wykonano z mate-
riałów kompozytowych, głównie z plastiku 
wzmocnionego włóknami węglowymi.

● 20 procent oszczędności

Poprawa zużycia paliwa w porównaniu do 
starszych samolotów

● 0,85 macha Typowa prędkość  
przelotowa B787

● 210-242 Liczba miejsc pasażerskich  
w samolocie Dreamliner B787-8

● 250-290 Liczba miejsc pasażerskich  
w samolocie Dreamliner B787-9

● 300-330 Liczba miejsc pasażerskich  
w samolocie Dreamliner B787-10

● 15 400 km Zasięg modelu B787-9

● 11 910 km Zasięg modelu B787-10



Polskie Linie lotnicze LOT posiadają we flocie osiem modeli Boeing 787 Dreamliner, 
które obsługują połączenia dalekodystansowe: do Nowego Jorku (JFK), Newark, Chicago, 

Los Angeles, Toronto, Seulu, Tokio i Pekinu.
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MERCURE KRAKÓW 
STARE MIASTO

Hotel, w którym przeszłość spotyka się z nowoczesnością,  
doceniany jest za swoją doskonałą lokalizację, zaangażowanie w dbałość  

o środowisko i unikatowy charakter oddający ducha miasta.

Zachwycające połą-
czenie nowoczesno-
ści z tradycją, dialog 
pomiędzy współcze-

snością a renesansem epoki 
Jagiellonów oraz najnowocze-
śniejsze rozwiązania techno-
logiczne – to wszystko można 
znaleźć w hotelu Mercure Kra-
ków Stare Miasto.

NAJBARDZIEJ  
KRAKOWSKI HOTEL
W czterogwiazdkowym obiekcie 
położonym w samym sercu Kra-
kowa na każdym kroku można 
dostrzec odniesienia do historii 
miasta – dywany wzorowane są 
na arrasach, a podłoga wygląda 
jak wawelska posadzka. Zaraz 
po wejściu do hotelu goście są 
witani przez multimedialny 
portret Barbary Radziwiłłów-
ny, który co kilka minut ożywa, 
zabierając ich na wędrówkę po 
Krakowie. Warto zatrzymać się  
w lobby, oświetlanym blaskiem 
lamp inspirowanych kształtem 
korony, gdzie można rozsiąść 
się w fotelach stylizowanych na 
królewskie trony czy podziwiać 
czterometrową ścianę 3D z ko-
piami głów wawelskich. 

Hotel, w którym przeszłość 
spotyka się z nowoczesnością, 
doceniany jest za doskonałą lo-
kalizację, zaangażowanie w dba-
łość o środowisko i unikatowy 
charakter, oddający ducha mia-
sta. Zaprojektowany przez biuro 
projektowe ABP siedmiokondy-
gnacyjny, minimalistyczny bu-
dynek jako pierwszy w Grupie 
Hotelowej Orbis uzyskał certy-
fikat BREEAM, przyznawany 
obiektom spełniającym najwyż-
sze obostrzenia ekologiczne.

Zaokrąglona fasada wpisu-
je się w eklektyczne otoczenie 

Nowoczesny hotel inspirowany historią
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urbanistyczne, będące odpowie-
dzią na zmieniający się krajobraz 
stolicy małopolski. Położenie 
naprzeciwko Dworca Główne-
go oraz pobliskiej starówki sta-
nowi idealny punkt zarówno  
dla turystów, jak i klientów 
biznesowych. To właśnie z my-
ślą o nich stworzono pięć prze-
stronnych sal konferencyjnych. 
Natomiast goście poszukujący 
relaksu mogą skorzystać z hote-
lowego klubu fitness, baru lub 
restauracji Winestone, w której 
miłośnicy wina i pysznego jedze-
nia, serwowanego na kamien-
nych talerzach, z pewnością 
znajdą coś dla siebie. W klimaty-
zowanym obiekcie dostępne jest 
darmowe Wi-Fi. 

POKOJE
Flagowy obiekt marki Mercu-
re w Polsce oferuje 198 prze-

stronnych pokoi w wariantach: 
standard, privilege, junior su-
ite i executive suite. Ich wnętrza 
są przykładem nowoczesnego 
designu, ale prosta, beżowo-
-szara kolorystyka z fioletowym 
akcentem zapewnia poczucie 
przytulności, tak ważne pod-
czas podróży. Ściany zdobią 
litografie przedstawiające kró-
lową Bonę i króla Zygmun-
ta Starego, o dobry sen gości 
dbają iście królewskie łóżka 
typu queen. Hotelowe pokoje 
wpisują się w klimat miasta, 
ich przejrzyste wnętrza, utrzy-
mane w eleganckiej estetyce, 
sprawiają wrażenie harmonii. 
Mercure Kraków Stare Miasto 
dba o swoich wszystkich gości 
– obiekt posiada udogodnienia 
dla dzieci, zwierząt i osób nie-
pełnosprawnych oraz obszerny 
podziemny parking wyposażo-

ny w stacje do ładowania samo-
chodów elektrycznych. . 

MIEJSCE, DO KTÓREGO 
CHCE SIĘ WRACAĆ
Mercure Kraków Stare Miasto 
to hotel, do którego chce się 
wracać. Budynek, stworzony 
przy zastosowaniu najnowszych 
proekologicznych rozwiązań, 
nawiązujący do historii dawnej 
stolicy Polski oraz zlokalizo-
wany w samym jej centrum, 
to odpowiedni wybór zarów-
no na spotkania biznesowe, 
jak i rodzinny urlop. Jego nie-
zwykłe wnętrza powstałe przy 
użyciu innowacyjnych techno-
logii oraz bliskość lokalnych 
atrakcji czynią każdy pobyt wy-
jątkowym.

Zachęcamy do śledzenia ho-
telu na Facebooku oraz Insta-
gramie.

Wnętrza 
są przykładem 

nowoczesnego designu, 
ale prosta, beżowo-szara 

kolorystyka 
z fioletowym akcentem 

zapewnia poczucie 
przytulności, 

tak ważne podczas 
podróży. 
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NOWY DESIGN W HOTELU 
SHERATON WARSAW

Goście hotelu Shera-
ton Warsaw, flago-
wego obiektu marki 
Sheraton w Polsce, 

mogą cieszyć się nowo odrestau-
rowanymi wnętrzami projektu 
londyńskiego architekta Aleksa 
Kravetza. Obiekt przeszedł kom-
pletną renowację, a pokoje hote-
lowe, w tym apartamenty oraz 
Sheraton Club® Lounge, nabra-
ły nowego blasku. Nowy design 
łączy szykowne, współczesne 
wzornictwo pokojów z trady-
cją i doskonałą lokalizacją przy 
placu Trzech Krzyży, w pobliżu 
parku Ujazdowskiego.

Nową stylistykę zyskały też 
pokoje Club i apartamenty, zlo-
kalizowane na górnych piętrach 
hotelu. Z wielu z nich można 
podziwiać zieleń okolicznych 

parków i plac Trzech Krzyży. 
Pokoje i apartamenty klubo-
we zapewniają także dostęp do 
wyremontowanego Sheraton 
Club Lounge: prywatnej prze-
strzeni, w której goście mogą 
korzystać z bezpłatnego Wi-
-Fi, bezpłatnego śniadania, 
napojów i przekąsek w ciągu 
dnia, a także wieczornych kok-
tajli z dużym wyborem alko-
holi i przekąsek. Goście mogą 
spędzać tu czas z przyjaciółmi, 
spotykać się z partnerami biz-
nesowymi lub po prostu relak-
sować się w eleganckich wnę-
trzach.

PRACA I RELAKS
Londyński projektant Alex Kra-
vetz stworzył rezydencjonalny 
wystrój, który zadowoli zarówno 

biznesmenów, wysokiej rangi 
dyplomatów, jak i osoby podró-
żujące w celach turystycznych. 
Apartamenty hotelowe oferują 
sieć połączonych ze sobą po-
mieszczeń, w tym salonów, 
gdzie praca może w przyjemny 
sposób łączyć się z relaksem. 
Bogate dziedzictwo życia towa-
rzyskiego tego miejsca przeja-
wia się w drobnych szczegółach 
wystroju i unikatowych dzie-
łach sztuki, wykonanych przez 
lokalnego artystę. W pokojach 
można znaleźć elementy wy-
posażenia rodem z najwyższej 
klasy projektów architektonicz-
nych, takie jak wielopoziomowe, 
nieinwazyjne oświetlenie, luk-
susowe tkaniny oraz bogactwo 
tekstur i wykończeń. Wykonane 
na specjalne zamówienie meble 

Nowy design łączy 
szykowne, współczesne 

wzornictwo pokojów 
z tradycją i doskonałą 

lokalizacją przy 
placu Trzech Krzyży, 

w pobliżu parku 
Ujazdowskiego.
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są ambitne w swojej konstruk-
cji, ale równocześnie funkcjo-
nalne, zapewniając wygodę po-
bytu gości.

Wszystkie pokoje wyposażo-
ne są w otwierane okna, które 
pozwalają zaczerpnąć nieco 
świeżego powietrza. O  zdrowy 
sen gości dba natomiast Shera-
ton Signature Sleep Experience, 
zestaw sypialniany, w którego 
skład wchodzi słynne łóżko 
wyprodukowane specjalnie dla 
marki Sheraton. Łóżko elimi-
nuje występowanie wszelkich 
punktów ucisku i poprawia krą-
żenie, zapewniając tym samym 
spokojny, odświeżający sen po 
długim locie, intensywnych 
ćwiczeniach fizycznych lub 
zwiedzaniu ciekawych zabyt-
ków Warszawy.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ
W sercu hotelu znajduje się 
przestrzeń konferencyjno-ban-
kietowa, zarezerwowana dla 
wydarzeń specjalnych, rozcią-
gająca się na dwóch piętrach. 
Od dnia jej otwarcia w eleganc-
kiej Sali Balowej hotelu zor-
ganizowano już niezliczone 
gale, spotkania i imprezy oko-
licznościowe. Sala wciąż po-
zostaje jednym z najbardziej 
pożądanych miejsc do organi-
zacji imprez w Warszawie, a jej 
walory uzupełnia dodatkowo 
słynna w całej stolicy oferta ku-
linarna oraz niezawodna jakość 
obsługi.

Niezależnie od tego, czy 
chcesz spotkać się w Lobby Ba-
rze, czy wypróbować starannie 
wybraną gamę potraw kuchni 
Tex-Mex i ciekawych koktaj-
li z całego świata w SomePlace 
Else, Sheraton Warsaw oferuje 
wiele możliwości. W restauracji 
inAzia można skosztować świe-
żych, autentycznych dań po-
łudniowego wschodu w odprę-
żającej, przyjaznej atmosferze. 
Wyrafinowane doświadczenia 
kulinarne w otoczeniu hotelo-
wej kuchni oczekują na sma-
koszy w najmniejszej restaura-
cji w Polsce – Chef’s Table. 

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

Apartamenty hotelowe oferują sieć połączonych ze sobą pomieszczeń, w tym 
salonów, gdzie praca może w przyjemny sposób łączyć się z relaksem.
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RAJ NA OCEANIE 
Marzena Mróz i April Hutchinson udowadniają,  

że wybór hoteli na Malediwach może przyprawić o zawrót 
głowy osoby planujące urlop na tym archipelagu.  

Polecają również zimowe wakacje  
na Mauritiusie i na Seszelach.
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Kiedy 45 lat temu Archipelag Male-
diwów po raz pierwszy zagościł na 
mapie turystycznej świata, jego naj-
większymi atrakcjami były jedynie 

urocze, rustykalne chatki i wyprawy nurko-
we z nocowaniem na pokładzie jachtu. To 
jednak przeszłość. Współczesne Malediwy 
to m.in. superżaglowce, luksusowe wille na 
wodzie z obsługą kamerdynera, ogromne 
ośrodki spa, najlepsi szefowie kuchni, a tak-
że wspaniałe osiągnięcia inżynierii, takie 
jak największa na świecie podwodna restau-
racja czy też odkryte lodowisko położone 
nad brzegiem oceanu.

Równie imponująca jest tutejsza oferta 
aktywnego wypoczynku. Zawodowi surfe-
rzy mogą zmierzyć się z ogromnymi fala-
mi nieopodal ośrodka Four Seasons Resort 
Maldives w Kuda Huraa, który organizuje 
doroczne zawody surfingowe i posiada wła-
sną akademię o nazwie Tropicsurf. Szkółka 
ta działa również w innych kurortach, ta-
kich jak Anantara Dhigu, Como Maalifu-
shi i Gili Lankanfushi, natomiast ośrodek 
Four Seasons Private Island w Voavah dys-
ponuje łodzią motorową, która dowozi ama-
torów deski w najbardziej atrakcyjne zakątki 
do surfowania.

Kiedy w 2016 roku sieć Four Seasons 
otworzyła na prywatnej wyspie Voavah swo-
ją ekskluzywną rezydencję z siedmioma 
sypialniami, miejsce to promowano jako 
pierwszy na świecie obiekt do wyłącznego 
użytku gości, mieszczący się na obszarze 

Rezerwatu Biosfery UNESCO. Jeśli jednak 
zamiast prywatności wolimy dobre towa-
rzystwo, możemy zawsze udać się hotelową 
motorówką do pobliskiego hotelu Four Se-
asons Resort Maldives w Landaa Giraavaru, 
gdzie rozrywek jest co niemiara.

DLA CENIĄCYCH NATURĘ
W Four Seasons można także skorzy-
stać z usługi Manta on Call (‘diabeł mor-
ski na telefon’). W przypadku pojawienia 
się w okolicy diabłów morskich hotel po-
wiadamia o tym fakcie gości, przewożąc 
ich w miejsce, gdzie można zaobserwować te 
ogromne płaszczki. Od 2006 roku w ośrod-
ku działa Maldivian Manta Ray Project (Ma-
lediwski Program Ochrony Diabłów Mor-
skich), dzięki któremu można dowiedzieć 
się więcej o diabłach morskich i przyczynić 
się do ochrony tych fascynujących stworzeń. 
Diabły morskie upodobały sobie zwłaszcza 
zatokę Hanifaru Bay. Od maja do listopada 
przybywają tu masowo, skuszone ogromny-
mi ilościami kryla i planktonu. W trakcie 
pełni księżyca zbiera się tu nawet do stu 
okazów.

Nie ulega wątpliwości, że Malediwy to raj 
dla wielbicieli morskiego życia. Można tu 
podziwiać choćby rekina wielorybiego, jed-
ną z największych ryb świata o niezwykle 
łagodnym usposobieniu, która zamieszkuje 
wody Malediwów przez okrągły rok. Ryby 
te wykazują się największą aktywnością od 
maja do września i najłatwiej dostrzec je na 

Południowym Atolu Ari, gdzie również nie 
brak świetnych kurortów, takich jak oferu-
jący wczasy all-inclusive Constance Moofu-
shi, dogodnie usytuowany hotel W Maldi-
ves, powszechnie lubiany Lux South Ari 
Atoll, a także Conrad Maldives Rangali 
Island, gdzie mieści się Ithaa Undersea Re-
staurant, pierwsza na świecie całkowicie 
przeszklona podwodna restauracja.

Z DUCHEM CZASU
Każdego roku na 1200 wyspach, tworzących 
26 malowniczych atoli Malediwów, otwiera 
się kilka nowych ośrodków wypoczynko-
wych.

W ubiegłym roku jednym z nich był St 
Regis Maldives Vommuli Resort, gdzie 
luksusu można doświadczyć od razu po 
wylądowaniu na lotnisku Malé Internatio-
nal. Na gości rezerwujących apartamenty 
czeka w porcie hotelowy bentley z szoferem, 
luksusowy SUV albo wygodna furgonetka, 
aby zabrać ich wprost pod terminal dla hy-
droplanów.

Drugim superkurortem, o którym było 
głośno w ostatnich miesiącach, jest Soneva 
Jani – ośrodek składający się z 25 przestron-
nych willi, wzniesionych na miniarchipela-
gu, i posiadający pierwsze na Malediwach 
otwarte nieme kino. Większość willi wypo-
sażono w wygodne ślizgawki schodzące pro-
sto do morza, a także w rozsuwane dachy, 
aby nocą goście mogli podziwiać rozgwież-
dżone niebo.
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45 lat temu Archipelag Malediwów po raz pierwszy zagościł na mapie turystycznej świata,  
a jego największymi atrakcjami były jedynie urocze, rustykalne chatki i wyprawy nurkowe  

z nocowaniem na pokładzie jachtu. To jednak przeszłość. 
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 Współczesne Malediwy to m.in. superżaglowce, luksusowe wille na wodzie z obsługą kamerdynera, 
ogromne ośrodki spa, najlepsi szefowie kuchni, a także wspaniałe osiągnięcia inżynierii.
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Kolejnym nowo otwartym obiektem na 
Malediwach jest Milaidhoo Island, oferu-
jący m.in. całodzienne wycieczki po archi-
pelagu i prywatne pikniki na plaży z pełną 
obsługą kelnerską. Milaidhoo należy do ma-
lediwskiej grupy hotelowej Universal, która 
posiada w swoim portfolio także hotel Baros, 
działający nieprzerwanie od 1973 roku. 

IDZIE NOWE
Dla tych, którzy nadal czują niedosyt nowo-
ści, dobra wiadomość: jeszcze w tym roku 
swoje podwoje otworzy należący do maure-
tańskiej grupy hotelowej Lux Resorts and 
Hotels kurort Lux North Malé Atoll z 67 
willami, w których wystroju postawiono na 
ciekawą mieszankę stylu art déco i estetyki 
rodem z South Beach. Na dachu każdej wil-
li będzie taras z widokiem na malowniczą 
lagunę.

Również w tym roku pierwszych gości 
przyjmie kurort Kudadoo Private Island by 
Hurawalhi, zaprojektowany przez architek-
ta Yuji Yamazakiego, który zasłynął dzię-
ki projektowi luksusowego ośrodka Club 
Med Finolhu Villas, czerpiącego energię 
wyłącznie z baterii słonecznych. Na środek 
lata zaplanowano premierę ośrodka tylko 
dla dorosłych Kudadoo Private Island z 15 
nawodnymi willami, oddalonymi o kilka 
minut rejsu łodzią od siostrzanego hotelu 
Hurawalhi, gdzie mieści się 5.8 Undersea 
Restaurant, największa podwodna restaura-
cja na świecie.

Wiosną zadebiutuje na Malediwach ku-
rort Baglioni Resort Maldives, dysponujący 
96 willami urządzonymi w eleganckim wło-
skim stylu. Znajdzie się tu również willa 
prezydencka z trzema sypialniami. Ponadto 
grupa Accor przejęła hotel Jumeirah Dhe-
vanafushi, który po remoncie zostanie prze-
brandowany na Raffles Maldives Resort. 
Planowane otwarcie: jesień tego roku.

Kolejnym obiektem marki Accor na Ma-
lediwach będzie hotel Fairmont, który po-
wstaje nieopodal Jumeirah Vittaveli, gdzie 
od ubiegłego roku można wynająć aparta-
ment królewski (Royal Residence) za, baga-
tela, 35 tysięcy dolarów za noc. Apartament 
składa się z pięciu sypialni, w których może 
nocować do 14 osób. Jumeirah Vittaveli 
to niewątpliwie doskonały wybór dla ro-
dzin z dziećmi, zwłaszcza że w tym roku 
powstanie tu jedyne otwarte lodowisko na 
Malediwach. Kraj tropikalny i lodowisko – 
czego to ludzie nie wymyślą? Jak widać, na 
Malediwach nie ma czasu na nudę. 

NAJPIĘKNIEJSZY MAURITIUS 
Ta egzotyczna wyspa, położona na Oceanie 
Indyjskim u wybrzeży Afryki Południowej, 
uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc 

Nie ulega wątpliwości, że Malediwy to raj dla wielbicieli morskiego 
życia. Można tu podziwiać choćby rekina wielorybiego,  

jedną z największych ryb świata o niezwykle łagodnym usposobieniu.
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Seszele to bogata kultura i ciekawa tradycja pełna folkloru i legend. To także piękno bujnej roślinności  
oraz tropikalny raj przepełniony egzotycznym urokiem i malowniczymi krajobrazami.
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na świecie. Dla wielu Europejczyków i Ame-
rykanów jest spełnieniem fantazji o tro-
pikalnym raju. Dawniej pod panowaniem 
Francuzów, Holendrów i Anglików, dziś 
wolny Mauritius słynie przede wszyst-
kim z piaszczystych plaż i wyrafinowanych 
hoteli, w których spędzają wakacje Tony Bla-
ir, Paul McCartney czy Pierce Brosnan. 

W bajkowym kurorcie St Geran lubi po-
mieszkać przez kilka tygodni w roku Chris 
de Burgh, resort Prince Maurice to ulubione 
miejsce koronowanych głów z całego świa-
ta, z kolei w Royal Palm tradycyjnie już za-
trzymuje się co roku autorka książek o Har-
rym Potterze J.K. Rowling. Powodzeniem 
cieszy się także sieć Beachcomber Resorts 
& Hotels. Dziś grupa posiada na Mauritiu-
sie osiem luksusowych obiektów, zapewnia-
jących gościom najwyższy standard usług. 
Każdy ośrodek wyróżnia się wyjątkową lo-
kalizacją, a Royal Palm Beachcomber Luxu-
ry to jeden z najbardziej prestiżowych ku-
rortów na Oceanie Indyjskim. 

WAKACJE NA SESZELACH
Seszele to archipelag 92 wysp na Oceanie 
Indyjskim, usytuowanych w pobliżu równi-
ka. Do archipelagu należą zarówno większe 
wyspy wulkaniczne, tworzące górski kra-
jobraz, jak i wyspy koralowe, nieznacznie 
wynurzające się nad powierzchnię oceanu.

Najwyższą wyspą jest górzysta Mahé ze 
szczytem Morne Seychellois i malowniczo 
położoną stolicą – Victorią. Plaże Mahe to 
rozległe białe piaski oblewane przez czy-
ste wody oceanu, bogate w bajeczne rafy 
koralowe. Warto również zobaczyć wyspy 
Praslin i La Digue. Praslin jest drugą co do 

wielkości wyspą Seszeli i słynie z gigantycz-
nych, unikatowych kokosów morskich o bar-
dzo niezwykłych kształtach.

Seszele to bogata kultura i ciekawa trady-
cja pełna folkloru i legend. To także pięk-
no bujnej roślinności oraz tropikalny raj 
przepełniony egzotycznym urokiem i ma-
lowniczymi krajobrazami. Wybrzeża są po-
rośnięte palami kokosowymi, a wnętrza wy-
spy wypełnione bujnymi zielonymi lasami 
równikowymi, tworzonymi po części przez 
rzadko spotykane gatunki drzew, jak np. 
mahoniowiec i hebanowiec. Wnętrza wysp 
zamieszkują największe na świecie nietope-
rze, żółwie oraz kolorowe ptaki.

Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort 
& Spa na wyspie Silhouette oferuje prze-
stronne, w pełni wyposażone wille z pry-
watnym tarasem. Do dyspozycji gości jest 
tu także spa oraz usytuowany pośród palm 
basen bez krawędzi. Każda willa wyposa-
żona została w luksusowe łóżka, telewi-
zor z płaskim ekranem, odtwarzacz DVD 
oraz sofę. Z niektórych pokoi roztacza się 
widok na Ocean Indyjski. Goście hotelu Hil-
ton Seychelles mają do dyspozycji siedem 
restauracji i kawiarni. W ich eleganckich 
wnętrzach serwowane są dania kuchni wło-
skiej i japońskiej oraz lokalne specjały z fran-
cuskimi akcentami. W barze Lo Brizan moż-
na oglądać występy na żywo, delektując się 
tropikalnymi koktajlami. Można również ko-
rzystać z pięciogwiazdkowego centrum nur-
kowego PADI i podziwiać otaczające wyspę 
rafy koralowe. Obiekt położony jest 20 minut 
jazdy od przystani, z której w 25 minut moż-
na dopłynąć na międzynarodowe lotnisko na 
wyspie Mahé. seychelleslabriz.hilton.com

Informacja turystyczna: visitmaldives.com
NOCLEGI 
●  Baglioni Resort Maldives, +39 02 3666 1966 

(pre-opening), baglionihotels.com
● Baros, +960 664 2672, baros.com
●  Club Med Finolhu Villas, +960 664 4040, 

clubmed.co.uk 
●  Coco Bodu Hithi Resort, +960 664 1122,  

cococollection.com
●  Coco Privé – kurort na prywatnej wyspie, 

+960 664 8887, cocoprive.com 
●  Conrad Maldives Rangali Island, 

+960 668 0629, conradhotels3.hilton.com
●  Constance Moofushi, +960 668 1010,  

constancehotels.com
● Dhigali, +960 658 6060, dhigali.com
●  Four Seasons Resort Maldives w Kuda Huraa, 

+960 664 4888, fourseasons.com 
●  Fushifaru Maldives, +960 662 0202,  

fushifaru.com
●  Grand Park Kodhipparu, +960 665 1111,  

parkhotelgroup.com
●  Jumeirah Vittaveli, +960 664 2020,  

jumeirah.com
● Kanuhura, +960 662 0044, kanuhura.com
●  Kudadoo Private Island by Hurawalhi, 

+960 662 2000, kudadoo.com  
(otwarcie w lecie) 

●  Lux South Ari Atoll, +960 668 0901,  
luxresorts.com

●  Milaidhoo Island, +960 660 0484,  
milaidhoo.com

● Soneva Jani, +960 656 6666, soneva.com
●  St Regis Maldives Vommuli Resort, 

+960 676 6333, stregismaldives.com
● W Maldives, +960 666 2222, wmaldives.com
●  Beachcomber Resorts & Hotels,  

beachcomber.com

Mauritius, położony na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Afryki  
Południowej, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. 

INFORMACJE

Przydatne
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Każdy ośrodek wyróżnia się wyjątkową lokalizacją. 
To świat pełen komfortu, luksusu oraz życzliwości, 
gdzie goście czują się jak u siebie. 
❙ Ośrodek Royal Palm Beachcomber Luxury to 
jeden z najbardziej prestiżowych kurortów na Oce-
anie Indyjskim. Łącząc mauretańską gościnność 
 z międzynarodowymi standardami luksusu, miej-
sce to stało się uosobieniem ekskluzywnego azylu.
❙ Położony na południowo-zachodnim wybrze-
żu Mauritiusa ośrodek Dinarobin Beachcomber 
Golf Resorts & Spa oferuje gościom prywatne 
bungalowy. To idealny zakątek dla osób pragnących 
zregenerować ciało i umysł, ponieważ tutejsze spa 
uchodzi za najlepsze na wyspie.
❙ Jak nazwa wskazuje, Paradis Beachcomber 
Golf Resorts & Spa to także prawdziwy raj dla 
wielbicieli golfa, a to za sprawą 18-dołkowego  
pola, które jest integralną częścią ośrodka.
❙ Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & 
Spa to legendarny kurort, który mieści się tuż przy 
najpiękniejszej plaży na wyspie z widokiem na za-
chodzące słońce i turkusowe laguny. To wymarzo-
ne miejsce dla romantyków i smakoszy życia.

❙ Położony na południowo-wschodnim wybrzeżu 
wyspy, w pobliżu malowniczego parku morskiego 
Shandrani Beachcomber Resort & Spa to trafio-
ny wybór dla osób chcących spędzić wakacje peł-
ne niezapomnianych wrażeń. Kurort posiada trzy 
przestronne plaże.
❙ Obiekt Victoria Beachcomber Resorts & Spa, 
który znajduje się pomiędzy stolicą kraju Port Lo-
uis i nadmorską wioską Grand Bay, to wspaniały ho-
tel czterogwiazdkowy, oferujący gościom wygodne 
pokoje z malowniczym widokiem na ocean. Swoją 
ofertę obiekt kieruje zarówno do rodzin z dziećmi, 
jak i par, dla których stworzono wydzieloną część 
Victoria for 2.
❙ Canonnier Beachcomber Resort & Spa, poło-
żony w zabytkowej części kraju na północno-za-
chodnim wybrzeżu, oferuje gościom zapierające 
dech w piersiach widoki na pobliskie wyspy i wy-
sepki.
❙ Warto także skorzystać z ciekawej oferty kuror-
tu Mauricia Beachcomber Resort & Spa, który  
słynie z gościnności i wyjątkowo przytulnej atmos-
fery.

BEACHCOMBER 
RESORTS & HOTELS

MAURITIUS

GRUPA BEACHCOMBER RESORTS & HOTELS 
 TO CENIONA, PIONIERSKA MAURETAŃSKA 

MARKA HOTELARSKA, KTÓREJ PIERWSZY 
HOTEL OTWORZYŁ SWOJE PODWOJE W 1952 
ROKU. DZIŚ GRUPA POSIADA NA MAURITIUSIE 

OSIEM LUKSUSOWYCH OBIEKTÓW,  
ZAPEWNIAJĄCYCH GOŚCIOM NAJWYŻSZY 

STANDARD USŁUG I UDOGODNIEŃ. 
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NAJLEPSZE 
NA STOKU

KURTKA ARC’TERYX RUSH
Ta kurtka z Gore-Teksu jest nieco szersza w ra-
mionach i węższa w talii. Dzięki temu lepiej się 
dopasowuje do figury i atrakcyjnie wygląda. 
Cena: ok. 2800 zł. arcteryx.com

2
GOGLE NARCIARSKIE NFX2
Gogle ze szkłami Lumalens,. zapewniające dobrą widoczność 
w różnych warunkach pogodowych poprzez wzmocnienie 
barw i zwiększenie kontrastu obrazu. 
Cena: ok. 590 zł. dragonalliance.com

Wybraliśmy dla was 
najciekawsze produkty, które 

przydadzą się zarówno  
na stoku, jak i poza nim.

KASK ARRON 2.0
Kask ten to idealny 
wybór dla narciarzy, 
którzy biorą sobie do 
serca dbałość  
o środowisko natu-
ralne. Wykonano go 
wyłącznie z materia-
łów pochodzących  
z recyklingu i biode-
gradowalnych. 
Cena: ok. 550 zł

BUTY DANNER MOUNTAIN 600
Idealny wybór na wieczorną zabawę après-
ski. Podeszwy tych butów wykonano z ul-
tranowoczesnych tworzyw Vibram i Fuga, 
które gwarantują przyczepność nawet na 
mocno oblodzonych chodnikach. 
Cena: ok. 700 zł. danner.com

3
5 4

DESKA 
SNOWBOARDOWA 
ULTRACRAFT
Sprzęt najwyższej klasy, który 
łączy w sobie wygląd deski typu 
powder board z charakterystyką 
jazdy typową dla deski alpejskiej. 
Cena: ok. 2500 zł 
snowboard-asylum.com

1
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SZWAJCARSKIE BIAŁE 
SZALEŃSTWO

Około siódmej rano, kiedy szwajcarski kurort Verbier pogrążony jest jeszcze  
w ciemnościach, a okoliczne góry całkowicie stapiają się z nocnym niebem, swoją 

codzienną pracę zaczynają patrouille, czyli patrole narciarskie. 
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Wieczorami narciarze zmę-
czeni całodniowym szu-
sowaniem okupują bary 
après-ski, by następnie 

przenieść się do restauracji i klubów noc-
nych. Tymczasem w oddali można do-
strzec majaczące światła ratraków, pie-
czołowicie przygotowujących stoki na 
kolejny dzień. Następnie na trasy wkracza-
ją specjaliści, którzy upewniają się, że stoki 
są w pełni bezpieczne dla amatorów białego  
szaleństwa.

Aby zgłębić ten temat, spotykam się z Vic-
torią Jamieson, jedną z 28 osób należących 
do patrouille, który działa w rejonie Verbier 
Four Vallées. Dzień pracy Victorii zaczyna 
się o 7:00 i kończy przed 18:00, a do jej obo-
wiązków należą m.in.: sprawdzanie zabez-
pieczenia nartostrad (upewniając się, że są 
one odpowiednio oznaczone), udzielanie 
pomocy kontuzjowanym narciarzom, a tak-
że, jeżeli to konieczne, wywoływanie kon-
trolowanych lawin przy pomocy niewielkich 
ładunków wybuchowych.

KRAWĘDŹ HORYZONTU
Na górną stację docieramy kolejką gondo-
lową Médran z miejscowości Verbier (1200 
metrów n.p.m.) do Les Ruinettes (2200 me-
trów n.p.m.). Szczyty gór coraz wyraźniej 
zarysowują się na tle nieba, więc zatrzymu-
jemy się na chwilę, aby spojrzeć na blado-
różową krawędź horyzontu, oznajmiającą 
wszem i wobec, że świat budzi się do życia.

Oprócz 410 kilometrów tras zjazdowych 
Verbier posiada 11 tras wycieczkowych, 
które są oznaczone, ale nieubijane przez 
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ratraki. Nie brakuje tu również ciekawych 
tras typu off-piste. Verbier promuje się jako 
kurort dla narciarzy lubiących ekstremalne 
wyzwania, a zarazem miejsce, w którym 
bezpieczeństwo stawia się na pierwszym 
miejscu. W tym celu w ostatnich latach 
powstała tu akademia International Snow 
Training Academy (ISTA), szkoląca narcia-
rzy w zakresie bezpieczeństwa na stoku. 
Amatorzy białego szaleństwa korzystają-
cy z tradycyjnych nartostrad zyskują tu 
także gwarancję braku lawin oraz natych-
miastowej pomocy w razie wypadku. Oba 
te zadania realizowane są przez patrouille.

NA STOKU PO LATACH
Powracając do jazdy na deskach po ponad 
dziesięciu latach przerwy, postawiłam 
bardziej na przyjemne i bezpieczne szu-
sowanie po śniegu niż jazdę z górki na 
pazurki. Niemal cały poprzedni dzień spę-
dziłam z instruktorem ze szkółki European 
Snowsports, który pokazał mi wszystkie 
stoki kurortu. Z czasem zaczęłam nabierać 
pewności siebie i z łatwiejszych tras prze-
chodziłam na coraz trudniejsze, by pod 
koniec dnia odważyć się zjechać czarną 
nartostradą. Być może niektóre osoby mają 
nieprzyjemne wspomnienia z grupowych 
zajęć narciarskich i przez to całkowicie zra-
ziły się do tej dyscypliny, ale warto zauwa-
żyć, że obecne techniki nauczania stoso-
wane w szkółkach całkowicie różnią się od 
metod sprzed kilkunastu lat. 

Następnego dnia już jako w pełni przy-
gotowana, średnio zaawansowana nar-
ciarka przejechałam dziesiątki kilome-
trów czerwonych tras, zatrzymując się na 
obiad w restauracji Le Dahu w La Chaux 
(2560 metrów n.p.m.), by następnie wjechać 
kolejką na Mont Fort (3330 metrów n.p.m.), 
skąd śmiałkowie mogą zjechać czarną tra-
są... A cała reszta może ponownie skorzy-
stać z kolejki. 

NATURALNIE SZWAJCARIA
Szwajcaria, a w szczególności Verbier to 
drogie miejsce do uprawiania narciarstwa. 
Oczywiście istnieją sposoby na obniżenie 
kosztów. Można na przykład zatrzymać 
się w nieco odleglejszej miejscowości Le 
Chable lub przyjechać tu w mniej oblega-
nych miesiącach. Najlepszym terminem jest 
styczeń, ponieważ wraz z zakończeniem fe-
rii zimowych spadają tu ceny karnetów, na 
stokach jest dużo mniejszy ruch, a koszty 
zakwaterowania są znacznie bardziej przy-
stępne. Niemniej wizyta w tym miejscu 
wiąże się ze sporymi wydatkami, ale tak-
że z poczuciem, że są to dobrze wydane 
pieniądze. Być może niektórzy narciarze 
oczekują, że w zamian na miejscu będzie FO
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Oprócz 410 kilometrów tras zjazdowych Verbier posiada 11 tras 
wycieczkowych, które są oznaczone, ale nieubijane przez ratraki. 
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czekać na nich darmowy zestaw narzędzi 
do naprawy sprzętu, nieustannie naśnie-
żane stoki i najnowocześniejsze wyciągi 
krzesełkowe, ale w Verbier (i wielu innych 
szwajcarskich kurortach narciarskich) 
stawia się przede wszystkim na ochronę 
środowiska naturalnego i tutejsze władze 
wychodzą z założenia, że chcąc przycią-
gnąć turystów także w miesiącach letnich, 
kiedy nie ma już śniegu, szwajcarskie Alpy 
powinny kusić nieskalanym, naturalnym 
pięknem. Z tego względu w lecie stoki nie 
są sztucznie naśnieżane, aby zachować ich 
naturalne poziomy trudności, a bomby la-
winowe podkłada się w torebkach wykona-
nych z biodegradowalnej bibuły.

Nie ulega jednak wątpliwości, że tutejsze 
ceny dopasowane są do poziomu zamoż-
ności przybywających tu turystów, a jedna 
wizyta w sklepie Vinabagnes (vinabagnes.
com), oferującym bogaty wybór win ze 
Szwajcarii, Francji, Włoch i Portuga-
lii, może pozostawić spory uszczerbek  

w naszym budżecie. Musiałam stoczyć dłu-
gą wewnętrzną bitwę, aby nie skusić się na 
zakup butelki dobrego trunku na wieczór.

PIERWSI PO RATRAKU
Następnego poranka wracam na stok, by 
wraz z Victorią pokonać dziewicze trasy. 
Trudno powiedzieć, co jest bardziej przy-
jemne: jazda po wyludnionych stokach z po-
czuciem, że ma się je tylko dla siebie, czy 
widok zdziwionych min pierwszych narcia-
rzy na wyciągu, zastanawiających się, jakim 
cudem dotarłyśmy na szczyt przed nimi. 
Jednak dla patrouille to dopiero początek 
długiego dnia służby, podczas którego będą 
czuwać nad bezpieczeństwem amatorów 
białego szaleństwa. Na stronie internetowej 
Verbier reklamuje się jako „miejsce czystej 
energii”. Nie sposób się z tym nie zgodzić, 
zwłaszcza jeśli przed jazdą uzupełnimy jej 
zapasy, spożywając pyszne śniadanie w uro-
czej knajpce na stoku.

Jenny Southan

● Fer a Cheval Mieszcząca się na tętniącej 
życiem ulicy Rue de Médran restauracja Fer 
a Cheval (‘podkowa’) to popularne miejsce 
spotkań amatorów après-ski, gwarantujące 
przy tym świetną muzykę i jedzenie.
Rue de Médran 16, +41 27 771 26 69 
feracheval.ch
● Restaurant Le Caveau Najlepszy wybór  
w Verbier dla wielbicieli tradycyjnego raclette 
albo fondue. 
Place Centrale, +41 27 771 22 26
theplacetobe.ch/restaurant-le-caveau
● Bottle Brothers Verbier Ta nowoczesna 
i szykowna restauracja, mieszcząca się 
w podziemiach Hôtel Nevai, to dobra 
propozycja dla smakoszy gustujących w nieco 
bardziej wyrafinowanej kuchni.
Route de Verbier Station 55, +41 27 775 40 00 
bottlebrothers.ch
● Le Millenium Lokal ten mieści się  
w podziemiach Hotel La Rotonde i słynie  
z dobrego, tradycyjnego jedzenia, 
serwowanego w dużych porcjach. 
Route de Médran, +41 27 771 99 00 
lemillenium.ch
● Le Dahu Najlepsze pizze w okolicy, a także 
bogaty wybór potraw z makaronu i sałatek. 
La Chaux, +41 27 778 20 00 ledahu.ch
● Chalet Carlsberg Ta włoska restauracja 
znajduje się tuż obok stoku narciarskiego 
Attelas, a z jej tarasu rozciąga się wspaniały 
widok na pobliskie góry i okoliczne 
miejscowości. Oprócz dań à la carte można tu 
także skorzystać z bufetu samoobsługowego. 
Niestety jest on czynny jedynie do 16:30. 
Chalet Carlsberg, 1936 Bagnes, 
+41 27 775 26 73 
verbier.ch/en/fppoi-chalet-carlsberg-200.html  

BARY I RESTAURACJE

Warto wiedzieć
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ŚWIĘTO WINA  
U STÓP DOLOMITÓW

Najlepsze wina z najlepszych winnic Południowego Tyrolu i szerokie słoneczne stoki Alta 
Badia u stóp największej narciarskiej huśtawki w Alpach. 25 marca to idealna data  

na krótki, ale niezapomniany wypad w kalendarzu podróżującego biznesmena.
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Wielu miłośników narciar-
stwa uważa – słusznie 
zresztą – że marzec to naj-
lepszy miesiąc na prawdzi-

wy narciarski urlop. Stoki są już wtedy pu-
stawe, wszak jest po wszelkich możliwych 
feriach, długie już o tej porze roku dni 
sprawiają, że mamy lepszy nastrój, a bu-
dząca się po obfitej zimie wiosna – szcze-
gólnie w dolinach – przyjemnie rozleni-
wia. Jeśli do całości dorzucimy najlepsze 
wina i lokalną południowotyrolską kuch-
nię – przepis na krótki, ale intensywny wy-
pad zapowiada się wzorcowo. 

U STÓP SELLA RONDA
Alta Badia to w zasadzie część najsłynniej-
szej huśtawki narciarskiej w Europie – Sel-
li Rondy, rozciągającej się wokół masywu 
Piz Boe i znajdującej się w swojej zdecy-
dowanej części we włoskim związkowym 
kraju Alto Adige/ Sudtirol (Południowy 
Tyrol). Od północy Badia graniczy ze zna-
nym w Polsce Kronplatz (Plan de Corones), 
od południa z masywem Marmolady, od 
zachodu z Val Gardeną (GrÖden). 

Badia, choć naturalnie połączona wy-
ciągami z masywem Sella, stanowi nieco 
odmienny region narciarski. Nie jest tutaj 
tak wysoko (najwyższe partie sięgają 2200 
metrów n.p.m.) i tak wąsko. Stoki są przy-
jemnie szerokie, dominują trasy niebieskie 
(jest ich prawie połowa), co sprawia, że 
wiosenne narciarstwo jest tutaj prawdziwą 
przyjemnością.

Sama Badia oferuje aż 130 kilometrów 
tras, z czego ponad 50 kilometrów to tra-
sy czerwone o średnim stopniu trudności. 
Mamy tutaj do dyspozycji prawie 10 kolejek 
gondolowych, ponad 30 kanap i kilkanaście 
orczyków. Nawet mocno zaawansowani 
narciarze znajdą sobie tutaj 12 kilometrów 
najtrudniejszych czarnych tras. Gdyby oka-
zało się, że 130 kilometrów to zbyt mało, 
wystarczy przepiąć się na krzesła i gondole 
Sella Ronda, a nawet narciarską huśtawkę 
na najbardziej charakterystyczny alpejski 
lodowiec Marmolada. 

Narciarska Badia to także bardzo popu-
larny kierunek wśród różnej maści cele-
brytów. Bywał tutaj Tom Cruise, bywały 
też gwiazdy amerykańskiego popu, np. 
Rihanna. Leniwa i niezobowiązująca at-
mosfera cichych miejscowości u stóp Badii 
– takich jak La Villa czy Badia – sprzyjają 
intymności.

Niewątpliwie sprzyjają jej także unikato-
we południowotyrolskie wina. 

WINNY RAJD DE DL VIN
Największą i unikatową imprezą w skali 
narciarskiej Europy jest odbywające się co 

roku Wine Ski Safari. Marzec to idealna 
pora na winne degustacje na stokach – 
przedwiośnie na wysokości 2000 metrów 
daje już o sobie znać, dni są długie, słońce 
rozleniwia niemiłosiernie. W takiej wła-
śnie scenerii w czterech górskich schro-
niskach – hutte: Pralongiá, Bioch, I Tablá 
oraz Piz Arlara, mamy okazję spróbować 
najlepszych win z najciekawszych pod 
względem winiarskim dolin Południowe-
go Tyrolu oraz tak znanych, typowych dla 
regionu win, jak biały gewürtztraminer 
czy czerwony lagrain. 

Każdego roku w marcu słoneczne tara-
sy wypełniają się stołami i stanowiskami 
lokalnych producentów. Dé dl vin – bo 
tak w ladyńskim lokalnym dialekcie na-
zywa się święto wina – przygotowywane 
jest w najdrobniejszych szczegółach. Każ-
de wino ma swój dokładny, wydrukowany 
opis, dostajemy także specjalną książecz-
kę testera, w której możemy robić notatki, 
degustując kolejne trunki i krążąc między 
schroniskami w Alta Badia. Smaku doda-
dzą lokalne przystawki oraz tradycyjna 
alpejska muzyka na żywo. Najbardziej 
wartościowe są ciekawe dyskusje z wła-
ścicielami winnic, którzy często osobiście 
uczestniczą w Dé dl vin, chętnie dzieląc 
się swoją wiedzą. 

– Obok hitów z Alto Adige – gewürztra-
minerów, pinot bianco (pośród białych) 
czy schiavy, lagreina i pinot nero (wśród 
czerwonych) – warto zwrócić uwagę na 
nową gwiazdę regionu: świeże, aroma-
tyczne, pełne charakteru białe wina ze 
szczepu kerner. Winiarze z Południowe-
go Tyrolu twierdzą, że to ich odpowiedź 
na pinot grigio, a kernery już podbijają 
wine bary w Bolzano, Merano, ale tak-
że w Weronie czy Mediolanie. Najlepsze 
wina z tej odmiany powstają w Dolinie 
Isarco, najbardziej na północ wysuniętej 
części Południowego Tyrolu – tłumaczy 
Tomasz Prange-Barczyński, redaktor na-
czelny „Magazynu Wino”, stały bywalec 
Dé dl vin, z którym mieliśmy okazję wziąć 
udział w tym święcie wina. 

W tym roku Wine Safari odbędzie się 25 
marca we wspomnianych górskich schro-
niskach. Bilet wstępu do wszystkich kosz-
tuje 30 euro. Degustować można do woli, 
choć organizatorzy przestrzegają od same-
go początku: „Ski carefully!”.

PRAKTYCZNE INFORMACJE
Dolot/ dojazd

∙ z lotniska w Monachium – 4 godziny
∙ z lotniska w Bergamo – 3,5 godziny
∙   samochodem z Polski via Brenner  

– 15 godzin altabadia.org
Filip Gawryś

Każdego roku w marcu 
słoneczne tarasy 

wypełniają się stołami
 i stanowiskami lokalnych 

producentów. 
Dé dl vin przygotowywane 

jest w najdrobniejszych 
szczegółach. 
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POZNAJ SWÓJ GŁOS
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Rozmowy o pracę i wystąpienia publiczne wymagają sporej dawki pewności siebie.  
Na szczęście istnieje wiele technik, dzięki którym nawet mniej śmiałe osoby mogą stać się 

świetnymi mówcami i interlokutorami. 



Kto z nas, przygotowując się do 
rozmowy o pracę, nie usłyszał 
choć raz dobrodusznej, acz 
mało przydatnej, porady w stylu: 

„Bądź sobą”? Ręka w górę, kto przed waż-
nym wystąpieniem publicznym nie próbo-
wał łagodzić stresu, wyobrażając sobie, że 
jego publiczność jest naga... Tymczasem 
dowiedziono, że takie metody są całkowi-
cie bezużyteczne. Jednak bez obaw – każ-
dy z nas może zostać mistrzem autopromo-
cji. Prawda jest bowiem bolesna: ten, kto 
nie potrafi się sprzedać, ma małe szanse na 
rozwinięcie kariery.

Na rynku znajdziemy wiele kursów i szko-
leń, które pomogą nam stać się lepszymi 
mówcami i negocjatorami w świecie bizne-
su. Możemy na przykład zapisać się na kurs 
przywództwa w firmie Impellus (impellus.
com) albo szkolenie z umiejętności zarzą-
dzania dla wschodzących liderów na Uni-
wersytecie Harvarda (extension.harvard.
edu). Nie brakuje również ciekawych ksią-
żek z tej tematyki, takich jak choćby „Mów 
jak TED. 9 sekretów wystąpień publicznych 
według znanych osób” autorstwa Carmine 
Gallo i klasyka gatunku, czyli „Jak stać się 
doskonałym mówcą i rozmówcą” Dale’a 
Carnegie’ego. Co ciekawe, zarówno w przy-
padku publicznej prezentacji, jak i rozmo-
wy o pracę musimy opanować podobny ze-
staw umiejętności. 

MÓW Z SENSEM
Jeżeli chcemy przekonać rozmówcę do na-
szej argumentacji, niezależnie od tego, czy 
jest to rozmowa kwalifikacyjna, czy też są to 
negocjacje biznesowe, warto rozważyć zapi-
sanie się na szkolenie Rehearse It (rehearseit.
co.uk), którego twórcy chwalą się 90-procen-
towym wskaźnikiem zadowolenia wśród 
klientów. Są to intensywne, jednodniowe 
warsztaty z zakresu technik prezentacji i ne-
gocjacji, na które składają się indywidualne 
sesje z założycielem Rehearse It Robinem 
Robertsem i zespołem aktorów i reżyserów.

– Rozmowa kwalifikacyjna przypomina 
przesłuchanie do roli. Dlatego uczymy, jak 
zapanować nad sytuacją, w której się zna-
leźli, i wykrzesać z siebie to, co najlepsze – 
mówi Roberts. 

Od momentu rozpoczęcia działalności 
dwa lata temu firma przeszkoliła ponad 120 
osób, w tym wiele zajmujących eksponowa-
ne stanowiska: od komisarzy Unii Europej-
skiej po sędziów i prezesów korporacji. Dla-
czego skorzystali oni z pomocy Rehearse It?

– Ci ludzie są z natury perfekcjonista-
mi i robią wszystko, by realizować obrane 
przez siebie cele – twierdzi Roberts. 

Program szkolenia obejmuje wstęp do 
psychologii, język ciała oraz odgrywanie ról.

Roberts założył Rehearse It po zakończe-
niu długoletniej kariery w firmie headhun-
terskiej Egon Zehnder. 

– Pracując tam, dostrzegłem, że nawet 
najbardziej doświadczeni menedżero-
wie, w tym kandydaci na prezesów świa-
towych korporacji, potrafią zawalić spo-
tkania i rozmowy o pracę. Zacząłem się 
zastanawiać, dlaczego tak jest – tłumaczy.

Jak wyglądają szkolenia Rehearse It? 
– Nasze kursy łączą w sobie wiedzę wywo-

dzącą się z nauk behawioralnych ze sztuka-
mi scenicznymi – wyjaśnia Roberts. 

– Nie są to jednak zajęcia z aktorstwa. Nie 
kształcimy kursantów na kolejnych Danie-
li Craigów czy Cate Blanchett. Pokazujemy 
im jedynie metody i techniki, dzięki którym 
będą mogli przekonać publiczność do sie-
bie i swojej argumentacji – dodaje.

Jak szybko nieznajomi wyrabiają so-
bie o nas opinię? W ciągu minuty? A może 
kilku sekund? 

– Może trudno w to uwierzyć, ale zabiera 
to zaledwie ułamek sekundy. Nasze mózgi 
nawykły do szybkiego oceniania innych lu-
dzi – twierdzi Roberts. 

Oznacza to, że liczy się pierwsze wraże-
nie. Mamy naprawdę niewiele czasu, by za-
prezentować się z jak najlepszej strony.

W którym momencie osoba przeprowa-
dzająca rozmowę kwalifikacyjną decyduje, 
czy nadajemy się na dane stanowisko, czy 
też nie? 

– Według badań wszystkie informacje, 
na bazie których zapada decyzja o zatrud-
nieniu, gromadzone są podczas pierwszego 
kwadransa rozmowy. Większość osób prze-
prowadzających rozmowy twierdzi, że dają 
sobie pełną godzinę, by przekonać się do 
kandydata, ale badania pokazują, że wcale 
tak nie jest. Problem tkwi w tym, że kan-
dydaci często wchodzą na rozmowę nieroz-
grzani, rozkręcają się dopiero po około pół 
godziny, a wtedy jest już za późno. Dlatego 
radzimy naszym uczniom, aby byli skoncen-
trowani i pełni energii już od pierwszej mi-
nuty – mówi Roberts.

  
ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA
Aby prezentacja była udana, należy ją oczy-
wiście wcześniej przećwiczyć. Jednak samo 
wklepywanie wyuczonych na pamięć for-
mułek pod prysznicem to o wiele za mało. 
Dyrektor zarządzający firmy Impellus Jon 
Dean przekonuje, że złe przygotowanie do 
prezentacji niemal zawsze kończy się niepo-
wodzeniem.

Jedną z najbardziej wymagających form 
wypowiedzi są przemówienia. Nigel Ose-
land, menedżer PR w organizacji Toastma-
sters International (toastmasters.org), zrze-
szającej osoby pragnące opanować sztukę 

1.Poćwicz uścisk dłoni Niezależnie od 
tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, 

pamiętaj o tym, że nikt nie lubi zbyt delikatnego 
uścisku dłoni. Powinien on być pewny i stanow-
czy, z jednoczesnym nawiązaniem kontaktu 
wzrokowego z drugą osobą. Nie chodzi tu  
o pokazanie dominacji, lecz o szczerość takiego 
gestu. I nie pompuj dłonią podczas uścisku – 
nie jesteś przecież Donaldem Trumpem.

2. Stwórz pozytywny przekaz Badania do-
wodzą, że pytania osoby przeprowadzają-

cej rozmowę są łatwiejsze, jeżeli już na samym 
początku zrobisz na niej dobre wrażenie. Jeśli 
uda ci się wywołać u rozmówcy tę podświado-
mą pozytywną postawę, będzie on chciał, by ci 
się powiodło, i być może właśnie ten element 
przechyli szalę na twoją korzyść.

3. Skondensuj swoje doświadczenie Przed 
wyselekcjonowaniem kandydatów do roz-

mowy kwalifikacyjnej pracodawcy poświęcają 
przeciętnie po sześć sekund na lekturę ich 
CV, więc ich wiedza o kandydatach jest zwykle 
szczątkowa. Dlatego na początku rozmowy 
możesz zaproponować, że chętnie streścisz  
w kilku słowach swoje doświadczenie.

4. Odłóż torbę na bok Torba albo torebka 
wisząca na ramieniu prezentuje się zbyt 

nieformalnie, kiedy natomiast trzymasz ją 
przed sobą, sprawiasz wrażenie osoby zdener-
wowanej albo wystraszonej. Dlatego podczas 
rozmowy najlepiej odłóż ją na bok.

5. Jak ważny jest strój Wybierz ubiór, który 
pasuje do firmy, w jakiej czeka cię rozmo-

wa. Jeżeli jest to firma z branży technologicz-
nej, nie zakładaj trzyczęściowego garnituru. 
Analogicznie, na rozmowę w dużym banku nikt 
przy zdrowych zmysłach nie założy dżinsów  
i swetra. Najlepiej poszukać kompromisu mię-
dzy stylem formalnym i ubiorem, który wypada 
założyć jedynie na imprezy z przyjaciółmi.

PRZED ROZMOWĄ O PRACĘ

10 rad

L u t y  2 0 1 8     |     61

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



62    |     L u t y   2 0 1 8

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

oratorstwa, dobrze wie, jak nie powinno się 
wygłaszać przemówień. 

– Choć jestem nieco bardziej wyrozumia-
ły wobec osób, dla których angielski nie jest 
językiem ojczystym, to kiedy widzę osobę, 
która zamiast przemawiać, czyta z kartki, po 
prostu wychodzę. Uważam to za ogromny 
nietakt, ponieważ równie dobrze mógłbym 
dostać wydruk tego przemówienia i sam je 
sobie przeczytać – tłumaczy.

– Najlepszym sposobem jest napisanie 
całego przemówienia, a następnie skró-
cenie go do kilku kluczowych punktów, 
które będziemy omawiać za pomocą wła-
snych słów. Warto także zastanowić się nad 
strukturą i treścią, która będzie przystęp-
na i interesująca dla naszych odbiorców. 
Zaryzykuję stwierdzenie, że nie liczy się 
to, co mówimy, a jedynie to, co publiczność 
zapamięta z naszego wykładu. Mowa nie 
może być monotonna, ponieważ wtedy za-
miast inspirować, zanudzimy odbiorców na 
śmierć. W miarę możliwości warto także 
wpleść w treść przemówienia humorystycz-
ne anegdoty, które pozwolą nawiązać swo-
bodniejszą i mniej formalną więź ze słucha-
czami – dodaje.

Kolejnym dobrym sposobem na podszko-
lenie swoich umiejętności oratorskich jest 
zapisanie się na kurs w instytucie RADA 

in Business (radainbusiness.com) przy lon-
dyńskiej Akademii Sztuki Dramatycznej, 
gdzie instruktorami są zawodowi aktorzy, 
specjaliści ds. emisji głosu i wywierania 
wpływu na publiczność. 

– Uczymy, jak skutecznie wykorzystywać 
swoje naturalne predyspozycje fizyczne, od-
dech oraz głos w celu pozyskania uwagi słu-
chaczy. Nie są to stricte umiejętności aktor-
skie, lecz coś, co każdy z nas posiada i musi 
jedynie nauczyć się z siebie wydobyć – 
mówi Charlie Walker-Wise, dyrektor RADA  
in Business.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują 
się również, dlaczego głos jest najlepszym 
narzędziem do wywierania wpływu. 

Walker-Wise przekonuje, że aby dobrze 
wyczuć niuanse naszego głosu i nabrać 
pewności siebie, powinniśmy każdą prezen-
tację kilka razy przeczytać na głos. 

– Jestem zawodowym aktorem i dobrze 
wiem, że jedynym sposobem na to, by na-
sza prezentacja wypadła naturalnie, jest jej 
gruntowne przećwiczenie – przekonuje.

Według materiałów reklamowych RADA 
in Business prowadzone tam kursy mają na 
celu „wydobycie z nas tego, co w nas najlep-
sze”. Jeśli to prawda, to wtedy nawet przed 
najbardziej stresującą rozmową o pracę nie 
będziemy mieli problemu z byciem sobą.

Aby prezentacja była udana, należy ją wcześniej przećwiczyć. Jednak 
wklepywanie wyuczonych na pamięć formułek to o wiele za mało. 

6. Nie wstydź się błyszczeć Osoby przepro-
wadzające rozmowy kwalifikacyjne doko-

nują wstępnej oceny kandydata w ciągu kilku 
sekund, a o tym, czy warto dać mu pracę, de-
cydują podczas kolejnego kwadransa. Podczas 
wstępnej, swobodnej konwersacji zgadzaj się  
ze swoim rozmówcą, aby pokazać, że podzie-
lasz jego poglądy na świat, i od samego począt-
ku z zaangażowaniem udzielaj odpowiedzi na 
wszystkie pytania.

7. Kopiuj język ciała Po zapoznaniu się  
z osobą przeprowadzającą rozmowę spró-

buj subtelnie skopiować sposób, w jaki ona stoi 
lub siedzi. W naturalnym otoczeniu znajomych  
i przyjaciół robimy to podświadomie, ale pod-
czas rozmowy o pracę niektóre zachowania 
kandydatów mogą wydać się niezręczne. Pa-
miętaj także, by na korytarzu iść obok swojego 
potencjalnego pracodawcy, a nie podążać krok 
za nim.

8. Wykorzystuj dłonie i kciuki Zawsze miej 
ręce na widoku, najlepiej połóż je na stole. 

Gestykuluj nimi, aby podkreślić wagę swoich 
argumentów i stworzyć większe poczucie na-
turalności. Pamiętaj także, by nie zaciskać kciu-
ków, ponieważ w takiej sytuacji jest to oznaka 
nerwowości.

9. Zadawaj pytania Na koniec rozmowy 
przygotuj trzy pytania na temat firmy, ale 

pamiętaj, aby pytania te nie zawierały krytyki 
ani żadnego negatywnego przekazu. Nigdy nie 
pytaj o wynagrodzenie i dodatkowe świadcze-
nia. Takie rzeczy omawia się już po otrzymaniu 
oferty pracy.

10. Zakończ w dobrym stylu Pokaż roz-
mówcy, że rozmowa ci się podobała 

i żałujesz, że dobiegła końca. Staraj się nie 
sprawiać wrażenia, jakby gdzieś ci się spieszyło. 
Utrzymuj kontakt wzrokowy, uśmiechaj się  
i podtrzymuj konwersację do samego końca.
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Otoczone bezkresnym stepem miasto wiatru i wyrafinowanej 
architektury przypomina obóz kosmitów, którzy nagle 
zdecydowali się osiedlić w tym właśnie zakątku Ziemi. 

GODZINY W...  
ASTANIE

Szczyt wieży Bajterek wieńczy ogromna kula. Symbolizuje złote jajo, 
które na szczycie Drzewa Życia złożył mityczny ptak Samruk. 

4
W  zamyśle architektonicz-

nym Astany jest spotkanie 
różnych kultur. Nic więc 
dziwnego, że zobaczymy 

tu budynki przypominające amerykańskie 
wysokościowce, moskiewskie biurowce, kon-
strukcje charakterystyczne dla Dubaju, Abu 
Zabi czy Singapuru, nie brakuje także chiń-
skiej pagody. Nowoczesne osiedla budowane 
są w stylu hiszpańskim i brytyjskim.

CHAN SZATYR
Wycieczkę po stolicy Kazachstanu zaczyna-
my od zachodniego odcinka dwukilometro-
wej alei, przy której znajdują się liczne bu-
dynki rządowe i ważne instytucje biznesowe. 
Astana to młode miasto z dużą liczbą spek-
takularnych budowli, z których najciekawszą 
jest zdecydowanie Chan Szatyr. To ogromne 
centrum handlowo-rekreacyjne, zaprojekto-
wane przez biuro Foster and Partners, ma 
kształt stożka o wysokości 150 metrów, a jego 
elewacja pokryta jest przeźroczystym two-
rzywem, które pochłania światło słonecz-
ne i chroni konstrukcję przed suchym wia-
trem stepowym, dzięki czemu niezależnie 
od pory roku wewnątrz utrzymuje się stabil-
na temperatura. Na trzech poziomach Chan 
Szatyr znajdziemy modne butiki, kafejki i lo-
kale gastronomiczne, natomiast na najwyż-
szym piętrze mieści się park wypoczynkowy, 
gdzie można odpocząć pod bujną palmą na 
plaży obok basenu. 
Czynne w godzinach 10:00-23:00.
khanshatyr.com/en

WIEŻA BAJTEREK
Z Chan Shatyr kierujemy się na wschód 
ulicą Dostyq, mijając po drodze charaktery-
styczny łuk budynku firmy Kazmunaigaz, 
by ostatecznie dotrzeć do smukłej, 97-me-
trowej wieży Bajterek, której szczyt wień-
czy ogromna metalowa kula. Symbolizuje 
ona niedostępne dla śmiertelników złote 
jajo, które na szczycie Drzewa Życia złożył 
mityczny ptak Samruk. Winda wwozi tury-
stów do wnętrza kuli, z której przyciemnio-
nych okien rozpościera się zapierająca dech 
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360-stopniowa panorama Astany. Kierując 
wzrok na południowy-wschód, dostrzeże-
my potężny marmurowy Pałac Prezydenc-
ki zwieńczony błękitną kopułą. Na samym 
szczycie kuli znajduje się odciśnięta dłoń 
prezydenta Nazarbajewa. 

Czynne w godzinach 10:00-21:00 od paź-
dziernika do marca; wstęp 700 tenge (ok. 7,5 
złotego). astana-bayterek.kz

PAŁAC POKOJU I POJEDNANIA
Tuż za Pałacem Prezydenckim, choć już na 
drugim brzegu rzeki Esil, stoi wyróżniają-
cy się budynek Pałacu Pokoju i Pojednania. 
Ta imponująca szklana piramida, oddalo-
na o zaledwie pięć minut jazdy taksówką od 
wieży Bajterek, to kolejne dzieło autorstwa 
zasłużonego w Astanie studia Foster and 
Partners. To właśnie tu, na szczycie niewiel-
kiego wzgórza spotykają się czołowi przed-
stawiciele najważniejszych wyznań świata, 
promując pokój i porozumienie między re-
ligiami.

Wewnątrz 62-metrowej piramidy mieści 
się ośrodek etniczno-kulturalny, ekspozycje 
archeologiczne, galerie sztuki oraz sala kon-
certowa na 1300 miejsc siedzących. Pałac 
Pokoju i Pojednania dostępny jest także dla 
zwiedzających. Wycieczki z przewodnikiem 

odbywają się w języku angielskim, rosyj-
skim i kazachskim. 

Aleja Tauelsizdik 57. Czynne codzien-
ne w godzinach 10:00–18:00; wstęp 600 tenge 
(ok. 6,5 złotego). astana-piramida.kz/en

CYRK ASTAŃSKI
Po wizycie w Pałacu Pokoju i Pojednania 
jedziemy taksówką na aleję Kabanbay Batyr 
(koszt 10-minutowego przejazdu to ok. 1000 
tenge/ 10,5 złotego), która przecina starą, za-
bytkową i nową część stolicy Kazachstanu. 
Mieści się tu siedziba Cyrku Astany – ogrom-
na, imponująca konstrukcja przypominająca 
latający spodek z areną o średnicy 13 me-
trów i 2 tysiącami miejsc siedzących. Trupa 
tego cyrku liczy ponad 300 artystów, a jej 
występy cieszą się ogromną popularnością 
wśród rozrywkowych Kazachów. Choć sam 
budynek ma zaledwie 10 lat, to Cyrk Asta-
ny kontynuuje tradycje słynnego Cyrku 
Ałmaty. Oprócz miejscowych artystów 
występują tu także goście z zagranicy: od 
gimnastyków skaczących na trapezie przez 
zespoły jeździeckie po akrobatów, klaunów  
i iluzjonistów. 

Aleja Kabanbay Batyr 5. Ceny występów 
wahają się od 1000 do 5000 tenge (10,5–53 
złotych). circus-astana.kz

PARK CENTRALNY 
I RZEKA ESIL
Ciągnący się na północ od cyrku Park 
Centralny Astany zajmuje skrawek zie-
mi w kształcie klina, uformowany przez 
zakręcającą rzekę Esil. Ten zielony teren 
jest popularnym miejscem wypoczynku 
wśród mieszkańców stolicy, gwarantujący 
im ciszę, cień i schronienie przed spowity-
mi kurzem ulicami miasta. Przy tutejszych 
alejkach znajdziemy liczne kafejki, kolejki 
górskie i stawy, a także park wodny i wie-
le ustronnych zakątków, w których można 
się odprężyć i urządzić piknik. Po przejściu 
przez kładkę nieopodal wierzchołka zakola 
rzeki skręcamy w prawo, kierując się w stro-
nę pomnika kazachskiego bohatera Kenesa-
ry Chana. W jego bliskim sąsiedztwie znaj-
duje się restauracja Astana Nury, serwująca 
wspaniałe dania tradycyjnej kuchni kazach-
skiej i gruzińskiej. Goście siedzą tu w spe-
cjalnych prywatnych lożach, a jeśli pogoda 
dopisuje, mogą zająć stolik na tarasie z wi-
dokiem na rzekę. Warto spróbować tu praw-
dziwego kazachskiego szaszłyka, podawa-
nego z przepysznym gruzińskim chlebem 
serowym chaczapuri.

Aleja Respubliki 3/2. Czynne od południa 
do ostatniego klienta. a-n.kz/eng/o_restorane
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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

Zmiana ceny biletu Abonament na samolot?
Jakie stawki mogę uzyskać na podróże we Francji? Kolega  
z francuskiego oddziału firmy wspominał, że korzysta ze spe-
cjalnej karty abonamentowej. Pytałem w LOT, nie otrzymałem 
informacji. Czy mogę dostać rabat ze względu na wiek?  
Skończyłem 65 lat.

Włodzimierz

Panie Włodzimierzu
Linie lotnicze Air France proponują zakup kart abonamen-
towych Abonne (ceny zaczynają się od 319 euro rocznie w za-
leżności od zasięgu geograficznego), pozwalających na zakup 
biletów ze zniżką. Istotne jest, że taryfy z Abonne mają bardzo 
wysoką dostępność miejsc. Pasażerowie z kartą Abonnement 
również mają pierwszeństwo na liście oczekujących. Jest to 
dobre rozwiązanie zwłaszcza dla pasażerów biznesowych, po-
nieważ miejsca można zarezerwować nawet w ostatniej chwi-
li przed wylotem, bilety podlegają pełnemu zwrotowi. Jest to 
pomocne przy zmianie planów podróży w ostatniej chwili. 
Rozwiązanie jest szczególnie wygodne, jeśli chodzi o rejsy na 
terenie Francji. W przypadku podróży z Francji do innych kra-
jów europejskich zniżka przysługuje tylko od wyższych taryf 
typu Flex. Pasażerowie uzyskują także zwiększoną liczbę punk-
tów w programie lojalnościowym.

W LOT nie mógł Pan uzyskać informacji, ponieważ taryfy 
Abonne mogą zostać wystawione wyłącznie na dokumentach 
Air France. Warto tutaj wspomnieć, że LOT proponuje również 
podobne zniżki. Zasady są trochę inne (należy kupić minimal-
ną liczbę kuponów), ale warunki taryf są równie elastyczne 
(wysoka dostępność miejsc, możliwość rezerwacji w ostatniej 
chwili, bezpłatne zmiany).

Air France proponuje również specjalne taryfy zniżkowe dla 
seniorów podróżujących na trasach krajowych. Warunkiem 
jest ukończenie 60 lat. Dostępność miejsc jest jednak dosyć 
ograniczona. Warunki są za to zbliżone do taryf biznesowych 
– zwroty i zmiany są dozwolone za symboliczną opłatą 10-20 
euro. W cenę wliczona jest jedna sztuka nadawanego bagażu 
oraz bagaż podręczny.

Zrobiłam rezerwację na trasę łączoną: Nowy Jork – Los Angeles 
– Dallas – Chicago – Warszawa. Część w Klasie Biznes, część  
w turystycznej. Biuro podróży podało mi cenę z terminem wyku-
pienia na trzy dni. Po trzech dniach okazało się, że cena wzrosła 
o ponad 500 złotych. Biuro tłumaczy, że cena nie jest gwaranto-
wana i informowali o tym. Ale przecież miałam rezerwację  
z potwierdzoną ceną. Dlaczego muszę teraz płacić więcej?

Agnieszka

Pani Agnieszko
Biuro podróży występuje jako agent linii lotniczej. Wykonuje 
umowę sprzedaży transportu lotniczego w imieniu przewoźni-
ka. Ceny biletów (taryfy) są ustalane przez linię lotniczą, a opła-
ty dodatkowe przez podmioty trzecie (urzędy podatkowe, gmin-
ne, imigracyjne, celne, porty lotnicze, firmy ubezpieczeniowe, 
firmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotnisk itd.). 

Sam fakt zrobienia rezerwacji nie jest jeszcze podpisaniem 
kontraktu. Zapewnia jedynie, że ma pani zarezerwowane miej-
sce w samolocie w określonej klasie serwisowej. Jednak samo za-
warcie umowy przewozu lotniczego następuje dopiero w chwili 
wystawienia biletu lotniczego. Dlatego wcześniej cena nie jest 
gwarantowana i może się zmienić. Może mieć na to wpływ kilka 
czynników. Najczęściej jest to zmiana kursu walut (w tym przy-
padku przeliczenie z dolarów amerykańskich na złote polskie). 
Zmianie może podlegać wysokość podatków i opłat lotnisko-
wych, a także mogą zostać wprowadzone nowe. Ostatnio nie-
które linie lotnicze wprowadziły dodatkowe opłaty za płatność 
kartami kredytowymi oraz tak zwaną opłatę dystrybucyjną.

Może się zdarzyć sytuacja, że dana taryfa (poziom cenowy) 
zostaje wycofana ze sprzedaży bez uprzedzenia. Wtedy będzie 
zastosowany następny, wyższy poziom cenowy. Wszystkie 
wstępne rezerwacje są kalkulowane ponownie w chwili wysta-
wienia biletu. Dlatego cena może się zmienić w ciągu trzech 
dni.

Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy kupujemy bilet jako 
część pakietu wycieczkowego. Wtedy obowiązuje nas inna 
umowa z tour operatorem, regulowana ustawą o usługach  
turystycznych.



Set in the heart of a lost Eden, the only resort on Silhouette Island, Hilton 
Seychelles Labriz Resort & Spa, o�ers a luxury hotel experience in a natural 
jungle setting.

For more information, please call +248 4293949,
email  sezlb.reservations@hilton.com or visit seychelleslabriz.hilton.com
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