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NA KSIĘŻYC...  
I Z POWROTEM
Nowa era podróży kosmicznych
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hoteli, restauracji
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• Na Księżyc... i z powrotem

Tried&Tested
• Novotel Bangkok 

Suvarnabhumi Airport Hotel 
• Mandarin Oriental Taipei 

• Baltschug Kempinski

Raport
• Nowe trendy  

dla biznesmenów

Hotele
• MGallery by Sofitel Tarčin 

Forest Resort & Spa Sarajewo 
Odkryj raj natury w nowej 

lokalizacji 
• Gdzie praca i odpoczynek 

idealnie się przenikają 
• Kołobrzeska kuchnia  

bez kompromisów

Kierunki
• Złote miasto z czarnej ropy 

• Wakacje na Seszelach  
• Atrakcje na wzgórzach 

Indii 
• Golf w Charlotte 

• 4 godziny w... Szanghaju

Wywiad
• ThinkPad X  

– laptop nowej generacji

Moto&Techno
• Premiery 2018 

• Zegarki na diecie

Zapytaj Piotra

Jedyne, prawdziwe 
narty All Inclusive
Nowy, narciarski hotel przyszłości  
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piekne góry, przestrzeń, same przyjemności…
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C zy ekscentryczny miliarder 

Elon Musk zrewolucjonizuje 

branżę kosmiczną, konstruując rakiety, 

których pierwszy człon nośny powraca 

na Ziemię i nadaje się do ponownego 

użycia? Jest szansa, że radykalnie 

obniżając koszty podróży kosmicznych, 

doprowadzi do kolejnych odkryć  

i ekspansji w przestworzach. Jeśli 

wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 

jeszcze w tym roku rakieta wystrzelona 

ze stanowiska startowego 39A  

w Centrum Lotów Kosmicznych im. 

Kennedy’ego (tego samego, z którego  

w latach 70. wzbijały się w przestworza 

wahadłowce misji Apollo) wyniesie  

w Kosmos dwóch zamożnych 

astronautów amatorów, okrążając 

Księżyc, by następnie bezpiecznie 

wrócić na Ziemię. Wykonają oni długą 

pętlę wokół Księżyca, statek przeleci  

w bliskiej odległości od powierzchni Srebrnego Globu, a następnie skieruje się głębiej 

w przestrzeń kosmiczną, by ostatecznie wrócić na Ziemię. Przewiduje się, że misja 

potrwa tydzień, a dystans, jaki pokonają dwaj śmiałkowie, wyniesie około 600 tysięcy 

kilometrów. Ceny biletu na tę atrakcję nie ujawniono.

Jedno jest pewne – jeszcze nigdy podróż na Marsa nie była tak bardzo 

prawdopodobna jak dziś. Podróż na Czerwoną Planetę to jeden z głównych celów, 

jakie postawił przed sobą Musk. Niedawno zapowiedział, że będzie w stanie 

zorganizować prywatną wyprawę na Marsa do roku 2024, czyli wcześniej niż rządowa 

amerykańska agencja kosmiczna NASA. SpaceX wyniosła dotąd na orbitę 

okołoziemską 10 satelitów komunikacyjnych. 

O przyszłości turystyki kosmicznej przeczytają Państwo w naszym temacie  

z okładki pod tytułem „Na Księżyc i z powrotem”. Życzę udanej lektury i kosmicznych 

inspiracji.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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RODZINA HOTELI IBIS  
WYPEŁNIŁA SIĘ MUZYKĄ

Hotele
ibis

Kampania „ibis. tu mieszka muzyka”, w której poszukiwano początkujących 
i utalentowanych amatorów muzyki, dobiegła końca. Pomysł wykorzystania 
muzyki jako motywu przewodniego projektu oraz zaangażowanie Sarsy  
w roli ambasadorki przyniosły rezultaty, które przerosły wszelkie oczekiwa-
nia organizatorów. Wybrani przez Sarsę młodzi artyści otrzymali szansę 
nagrania swoich singli pod okiem producentów Universal Music Polska  
w wyjątkowym studiu stworzonym w hotelu ibis Warszawa Ostrobramska. 
Podczas finałowego koncertu w hotelu ibis Warszawa Centrum zwycięzcy 
wykonali swoje utwory na żywo przed publicznością. Wystąpiła z nimi rów-
nież Sarsa, która zaśpiewała swoje największe hity z ostatniej płyty „Pióro-
pusze”. Nagrania finalistów konkursu będą także odtwarzane  
w systemie Jukebox by Deezer w hotelach rodziny ibis w Europie Wschod-
niej oraz dostępne na platformie SoundCloud.

Celem kampanii było pokazanie rodziny hoteli ibis jako inspirującej prze-
strzeni i miejsca zapewniającego ciekawe doświadczenia. Obrany kierunek 
komunikacji marki okazał się sukcesem. Kampania wzbudziła duże zainte-
resowanie polskich mediów oraz internautów, uzyskując łączny zasięg 10,8 
miliona. Komunikacja bazująca na muzyce stanowi element długofalowej 
strategii rodziny hoteli ibis i będzie kontynuowana.

Norwegia
Architektura

MIASTA  
Z DREWNA

W kabinach Klasy Biznes i Pre-
mium Economy samolotów Air 
France właśnie pojawiły się nowe 
wersje zestawów podróżnych na 
sezon zima/ wiosna 2018.

Limitowana seria jest dostępna 
tej zimy i wiosny (do czerwca 
br.) w Klasie Biznes Air France na 
lotach dalekiego zasięgu. Nowe 
zestawy – kosmetyczki wykonane 
z miękkiej tłoczonej tkaniny  – 
występują w czterech żywych 
kolorach: czerwonym, żółtym, 
zielonym i niebieskim. W skład 
zestawu wchodzą kosmetyki firmy 
Clarins (krem nawilżający oraz 
balsam do ust), pasta do zębów, 
maska na oczy do snu, zatyczki do 
uszu oraz długopis, chusteczki od-
świeżające i saszetka z wykałacz-
kami. Przydatne akcesoria podróż-
ne zawarte w zestawie, takie jak 
szczoteczka do zębów, łyżka do 
butów oraz grzebień, wykonano  
z biodegradowalnej skrobi kukury-
dzianej. Nowe zestawy rozdawane 
obecnie (zima/ wiosna 2018) 
pasażerom w Klasie Economy 
Premium na trasach międzykon-
tynentalnych mają nowoczesny, 
geometryczny kształt i proste 
zdobienia. Występują w kolorach: 
żółtym i pomarańczowym.  
W skład zestawu wchodzą: pasta 
i szczoteczka do zębów, maska na 
oczy, zatyczki do uszu, ochrania-
cze na słuchawki i para skarpetek.

Air France
Linia lotnicza

NOWE GADŻETY 
W SAMOLOTACH

W grudniu 2018 roku w Bru-
munddal nad brzegiem najwięk-
szego jeziora Norwegii – Mjøsa 
stanie najwyższy zbudowany  
z drewna wieżowiec na świecie. 
Budowla będzie liczyła 18 pięter 
– łącznie 80 metrów wysokości. 
Oprócz apartamentów zaplano-
wano tu 25-metrowy basen, ho-
tel, biura i siedziby różnych in-
stytucji. W zamierzeniu autorów 
projektu Mjøstårnet ma stać się 
kolejnym symbolem norweskiej 
myśli architektonicznej, bez 
wątpienia będzie też atrakcją 
turystyczną. Tym bardziej że zlo-
kalizowany jest cztery godziny 
jazdy od portu Langesund. Ceny 
apartamentów zaczynają się od 
2,69 miliona koron norweskich. 

Historyczną drewnianą za-
budowę znajdziemy w wielu 
centrach norweskich miast, 
jak choćby słynne nabrzeże 
Bryggen w Bergen czy skan-
sen Gamle Stavanger. Jednak 
największą liczbą drewnianych 
budynków liczących blisko  
200 lat może pochwalić się  
Skudeneshavn, miasteczko że-
glarskie leżące w pobliżu 
Stavanger. Zachowało się tutaj 
200 drewnianych, pomalowa-
nych na biało domów pochodzą-
cych z lat 50. XIX wieku. 

ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA
Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa to luksusowy i ekologiczny kurort, wprowadzający nowe standardy 
luksusu w Zanzibarze. Ten malowniczo położony, rodzinny ośrodek prowadzony jest przez zespół pasjonatów, którzy 
przechodzą samych siebie, aby zapewnić gościom autentyczne i bogate doświadczenia z pobytu w tym niezwykłym miejscu.
W kwietniu 2017 roku Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa jako pierwszy obiekt hotelowy w Tanzanii dołączył do 
prestiżowej kolekcji Relais & Chateaux. Skutecznie propaguje ideę łączenia sztuki życia z jednoczesnym poszanowaniem 
lokalnej kultury i różnorodności, a także dzieli się swą pasją kulinarną i bogatymi doświadczeniami.
Mieści się przy plaży Paje, która słynie z nieskazitelnie białego piasku i krystalicznie czystych wód oceanu. Jest to niewątpliwie 
jedna z najpiękniejszych plaż na świecie. Ośrodek kieruje swoją ofertę do gości poszukujących niezapomnianych 
wrażeń w spokojnym, wygodnym, a zarazem stylowym miejscu.
Ośrodek składa się z 11 willi usytuowanych na terenie 4-hektarowego ogrodu tropikalnego. Każda willa składa się z dwóch 
połączonych ze sobą jednostkę z tarasem, prywatnym basenem i wanną na świeżym powietrzu. Wszystkie wille mają widok 
na malowniczą plażę. Formalności związane z zakwaterowaniem dopełniane są w willach, goście mogą także skorzystać z opcji 
dostarczania posiłków oraz usług prywatnego kamerdynera.
Warto zajrzeć do kurortowej kameralnej restauracji, w której serwowane są świeżo złowione ryby, soki z owoców 
tropikalnych, a także szereg potraw łączących w sobie to, co najlepsze w kuchni zanzibarskiej i międzynarodowej. Wszystkie 
składniki posiłków są ekologiczne, a warzywa i owoce uprawia się w przykurortowym ogrodzie.
White Sand Spa oferuje gościom 2 gabinety masażu, łaźnię parową, saunę i tropikalną strefę wypoczynkową, gdzie można 
odpocząć przy kojących dźwiękach wodospadu. W ofercie spa znajduje się szeroka gama zabiegów opartych na naturalnych, 
lokalnych składnikach, takich jak sól morska, goździki i wodorosty.
Dzięki stałym, całorocznym wiatrom, płytkim wodom otoczonym rafą koralową i rajskiej piaszczystej plaży – Paje, jest 
jednym z najpopularniejszych miejsc do kitesurfingu na świecie. Do właścicieli Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa 
należy sąsiadujący z ośrodkiem klub kitesurfingu Zanzibar Kite Paradise, oferujący kursy i wsparcie dla kitesurferów o różnych 
stopniach zaawansowania. Można tu także wynająć sprzęt do sportów wodnych; whitesandsvillas.com 
Ceny za jedną dobę z pełnym wyżywieniem zaczynają się od 445 dolarów za osobę.
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Program
Top Employers 2018

PRACODAWCY Z CERTYFIKATEM

Keukenhof – słynny holenderski 
ogród, rozciągający się pomiędzy 
Lejdą a Haarlem, zmienia się 
wiosną w prawdziwy raj na zie-
mi. Na 32 hektarach rozkwita tu 
ponad 7 milionów kwiatów: tuli-
panów, hiacyntów, narcyzów  
i żonkili. Nic dziwnego, że miej-
sce to należy do najczęściej 
odwiedzanych i fotografowanych 
na świecie. 

Jadąc do Keukenhof, a wizytę 
trzeba zaplanować w tym roku  
w terminie od 22 marca do 13 
maja, mijamy pola w kolorach: 
czerwonym, błękitnym i żółtym. 
Prezentuje on największą na 
świecie, zgromadzoną w jednym 
miejscu kolekcję roślin cebulo-
wych. Jest bodaj najpopularniej-
szą atrakcją Holandii i Europy.

OGRÓD EUROPY

Holandia
Keukenhof

Zadaniem programu Top Employers Polska jest wskazywanie praco-
dawców, którzy najlepiej dbają o swoich pracowników. Zdobycie certyfi-
katu uprawnia do posługiwania się tytułem Top Employers tylko przez 
rok, tak aby kandydaci zawsze mieli pewność, że aplikują do firmy ofe-
rującej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Nie dziwi więc, że liderzy rynku 
pracy co roku przystępują do badania – wśród tegorocznych laureatów 
aż 22 firmy biorą udział w badaniu co najmniej od pięciu lat. Cztery 
organizacje zdobyły tytuł Top Employers aż dziewięć razy! Polska upla-
sowała się również na ósmym miejscu w Europie pod względem liczby 
certyfikowanych organizacji przez Top Employers Institute. 

Top Employers Institute od 25 lat certyfikuje warunki pracy w orga-
nizacjach na całym świecie. W 2018 roku certyfikację Top Employers 
zdobyło ponad 1300 organizacji w 113 krajach na świecie. 

Linia lotnicza
Finnair
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AUTORSKIE MENU
Finnair przedstawia swojego pierwszego japońskiego szefa kuchni  
z autorskim menu. Rika Maezawa z Tokio opracowała serię pięciu sezo-
nowych dań podawanych w Klasie Biznes na trasie Finnaira z Tokio do 
Helsinek, począwszy od 7 lutego 2018 roku.

– Japońskie krajobrazy każdej z pór roku są wyczuwalne w posiłkach 
podawanych podczas lotu – twierdzi Rika Maezawa o swojej filozofii je-
dzenia. – W ten sposób chciałabym podzielić się z podróżnymi wyjątkową 
japońską wrażliwością na smaki – dodaje. 

– Jedzenie podawane w samolocie odgrywa ważną rolę wśród usług 
oferowanych pasażerom – twierdzi Maarit Keränen, szefowa obsługi po-
kładowej Finnaira. – Jestem pewna, że nasi klienci będą zadowoleni  
z sezonowych japońskich smaków wprowadzanych do posiłków przez 
panią Maezawę – dodaje. Finnair rozpoczął program z autorskim menu 
w 2013 roku i pracował już z wieloma uznanymi szefami kuchni.
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PIERWSZE URODZINY

Hotel
Leonardo Royal Hotel Warsaw

Szwajcaria
Zermatt

WIOSNA NA  
WYSOKOŚCIACH
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Polecimy LOT-em do Billund.  
To już piąty kierunek w Skandyna-
wii obsługiwany przez polskiego 
przewoźnika. Połączenia będą 
odbywały się przez cały tydzień, 
w tym od poniedziałku do piątku 
dwa razy dziennie. Pierwszy rejs  
z Warszawy do Billund zaplano-
wany jest na 2 lipca.

Podróż potrwa godzinę  
i 40 minut. Na tę trasę przewoź-
nik skieruje samoloty Embraer  
170 i 175. Oznacza to od 70 do  
82 foteli trzech klasach podróży: 
Biznes, Ekonomicznej Premium  
i Ekonomicznej.

– Billund jest jednym z waż-
niejszych ośrodków biznesowych  
i naukowych w Skandynawii.  
Południowa Jutlandia to jeden  
z obszarów o najwyższym PKB  
na głowę w Skandynawii. Co waż-
ne, w zachodniej Danii mieszka 
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 
Nowe połączenie z pewnością 
docenią także osoby podróżujące 
do Billund i okolic na wakacje,  
do rodziny i znajomych – mówi 
Adrian Kubicki, dyrektor komuni-
kacji korporacyjnej w LOT. 

LOT sprzedaje bilety na pięć 
własnych kierunków w Skandyna-
wii. Oprócz Billund są to: Kopen-
haga, Sztokholm, Göteborg  
i Oslo. lot.com

LOT
Linia lotnicza

POLECIMY  
DO BILLUND

W marcu 2018 swój pierwszy rok działalności na polskim rynku hotelarskim 
świętuje Leonardo Royal Hotel Warsaw. Hotel znajdujący się w budynku JM 
Tower u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej został przejęty 15 marca 2017 
przez grupę Leonardo Hotels. Czterogwiazdkowy Leonardo Royal Hotel 
Warsaw oferuje 178 pokoi, w tym 11 apartamentów, 6 sal konferencyjnych 
o łącznej powierzchni około 450 mkw., Leo Bar oraz restaurację Vitruv. 
W dniu przejęcia sieć Leonardo Hotels rozpoczęła renowację oraz wiele 
inwestycji, mających na celu znaczące podniesienie standardu hotelu. 
Pokoje hotelowe zostały doposażone, podnosząc ich komfort. W całym 
hotelu jest widoczne i wyczuwalne motto przyświecające sieci: „Feeling 
Good”. Z myślą o kobietach biznesu Leonardo Royal Hotel Warsaw oferuje 
pokoje Women Friendly, posiadające dodatkowe wyposażenie, które umili 
czas spędzony w podróży. Równolegle podjęto działania sprzedażowe, 
mające na celu zmianę profilu gościa, zaproszenie do współpracy klientów 
biznesowych oraz grup konferencyjnych. Nie zapomniano także o turystyce 
weekendowej.

Leonardo Hotels to prężnie rozwijająca się sieć, która obecnie ma  
w swoim portfolio pięć marek: Leonardo, Leonardo Royal, Leonardo 
Boutique, NYX oraz przejęty w grudniu Jurys INN. Liczy około 170 hoteli 
w Europie i Izraelu, a w ostatnim roku oprócz Warszawy doszły nowe 
kierunki: Mediolan, Praga oraz 36 hoteli w Wielkiej Brytanii. W 2018 
Leonardo Hotels planuje otwarcie kolejnych obiektów w Europie, w tym 
inwestycje na terenie Polski. leonardo-hotels.com/warsaw-hotels

Marzec w Szwajcarii to zwykle do-
skonała pogoda i idealne warunki 
narciarskie. Polecamy Zermatt 
– jedną z najbardziej urokliwych 
miejscowości w Szwajcarii, poło-
żoną w kantonie Valais na wysoko-
ści 1610 metrów n.p.m.,  
u podnóża Matterhornu – szó-
stego pod względem wysokości 
szczytu w Alpach. To również 
ośrodek sportów zimowych oraz 
wspinaczek górskich. Ze wzglę-
dów ekologicznych jest dostępny 
tylko dla pojazdów napędzanych 
silnikami elektrycznymi. Ota-
czający Zermatt teren narciarski 
obejmuje przeszło 60 kolejek gór-
skich i wyciągów, które rozwożą 
miłośników białego szaleństwa na 
przeszło 300 kilometrów różnego 
rodzaju tras zjazdowych. Najpo-
pularniejsze regiony narciarskie to 
m.in. Sunnegga-Rothorn paradise, 
Gornergrat-Stockhorn i Schwarz-
see-Matterhorn glacier paradise. 
Jedną z największych atrakcji  
w Zermatt jest szczyt Gorner-
grat (3089 metrów n.p.m.) oraz 

wiodąca na niego kolejka zębata 
(Gornergratbahn). Z jego wierz-
chołka rozpościera się przepiękna 
panorama otoczonego licznymi 
czterotysięcznikami Matterhornu 
oraz lodowca Gorner. Widok ten 
określany jest jako jeden z sied-
miu cudów turystycznych świata, 
dlatego szczyt ten oblegany bywa 
przez turystów także i latem.  
W Zermatt kończy się także słynny 
wysokogórski szlak Haute Route.
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NA KSIĘŻYC...  
I Z POWROTEM

Firmy oferujące loty kosmiczne przyjmują już pierwsze 
rezerwacje na wycieczki po orbicie Ziemi, 
a nawet na loty wokół Srebrnego Globu. 

Trzeba przyznać, że przy czymś takim dwutygodniowy 
wypad na Karaiby to nudy na pudy.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to jeszcze w tym roku rakieta wystrzelo-
na ze stanowiska startowego 39A w Cen-
trum Lotów Kosmicznych im. Kenne-

dy’ego (tego samego, z którego wzbijały 
się w przestworza wahadłowce misji Apol-
lo) wyniesie w kosmos dwóch zamożnych 
astronautów amatorów, okrążając Księżyc, 
by następnie bezpiecznie wrócić na Ziemię. 
Jak można się domyślać, obaj panowie za-
rezerwowali zapewne miejsce przy oknie...

MISJA SPACEX
Tej niebywale ambitnej misji podjęła się 
kalifornijska firma SpaceX, założona przez 
Elona Muska, geniusza biznesu i ojca tak 
udanych projektów, jak serwis płatno-
ści PayPal i samochód elektryczny marki 
Tesla. Do tej pory SpaceX nie zdradziła 
wielu szczegółów tej misji. Nie znamy na-
wet nazwisk dwóch szczęśliwców, którzy 
wezmą w niej udział. Wiadomo jedynie, 
że w kosmos wyniesie ich 70-metrowa rakie-
ta Falcon Heavy, a orbitę Księżyca pokona-
ją w znacznie mniejszym, autonomicznym 
statku kosmicznym o nazwie Dragon 2.

– Astronauci wykonają długą pętlę wokół 
Księżyca – wyjaśnia Musk. – Statek prze-
leci w bliskiej odległości od powierzchni 
Srebrnego Globu, następnie skieruje się 
nieco głębiej w przestrzeń kosmiczną, by 
ostatecznie wrócić na Ziemię. 

Przewiduje się, że misja potrwa ty-
dzień, a dystans, jaki pokonają śmiałkowie, 
wyniesie około 600 tysięcy kilometrów. 
Ceny biletu na tę atrakcję nie ujawniono.

Ofertę znacznie krótszych, a zarazem 
nieco mniej ambitnych lotów przygoto-
wuje firma Virgin Galactic, należąca do 
brytyjskiego przedsiębiorcy Richarda 
Bransona. Za „jedyne” 250 tysięcy dolarów 
zwykli zjadacze chleba mogą udać się w po-
dróż w dwie strony samolotem kosmicznym 
SpaceShipTwo, mieszczącym na pokładzie 
dwóch pilotów i sześciu pasażerów. Samolot 
wyniesie ich 100 kilometrów ponad ziemską 
atmosferę, gdzie doświadczą stanu nieważ-
kości i będą mogli podziwiać Ziemię z zu-
pełnie nowej perspektywy.

Virgin Galactic odmawia podania dokład-
nej daty pierwszego lotu, choć dyrektor han-
dlowy firmy Stephen Attenborough powie-
dział nam, że wydarzenie to „jest już bliżej 
niż dalej”. Może więc być to kwestia kilku 
miesięcy, ale i dwóch, trzech lat. Odpłatne 
loty pasażerskie są dla VG jedynie krokiem 
do głównego celu, czyli regularnych trans-
portowych lotów kosmicznych z użyciem 
statków wielokrotnego użytku. 

– Aby obniżyć koszty, musimy posiadać 
pojazdy, które można będzie wykorzystać 
wiele razy – mówi Attenborough. 
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Branża kosmiczna jest zainteresowana górnictwem kosmicznym. Wyjaśniając – asteroidy krążące wokół 
Ziemi składają się z metali i skał, których ziemskie zasoby wystarczą jedynie na 50-60 lat eksploatacji. 
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Prezes SpaceX założył sobie niezwykle ambitny cel, by do 2024 roku 
wysłać na Marsa pierwszych ludzi. Dwa lata wcześniej na Czerwoną 

Planetę wysłany zostanie bezzałogowy statek kosmiczny.

W przyszłości Virgin Galactic zamie-
rza oferować usługi transportowe firmom 
zajmującym się górnictwem kosmicz-
nym, a także naukowcom i krajom chcą-
cym wysyłać w przestrzeń własnych astro-
nautów i satelity. Brytyjczycy współpracują 
już z firmą komunikacyjną OneWeb, budu-
jącą sieć satelitów, które zapewnią dostęp do 
Internetu z każdego zakątka naszej planety.

PRZEKRACZAJĄC KONTYNENTY
Virgin Galactic ma w planach także uru-
chomienie długodystansowych połączeń 
lotniczych wykonywanych poza ziemską 
atmosferą, gdzie mniejsza grawitacja i brak 
oporu powietrza pozwalałyby zaoszczędzić 
ogromne ilości czasu i paliwa. Na przykład 
lot z Londynu do Sydney skróciłby się z 20 
do zaledwie kilku godzin.

– Samoloty pasażerskie od wielu lat latają 
poniżej bariery dźwięku – tłumaczy Atten-
borough. – Naszym zdaniem podróże poza 
atmosferą mogłyby być realizowane z pręd-
kością nawet do 5 machów – dodaje.

Jednym z rywali Virgin Galactic jest 
amerykańska firma Blue Origin, która za-
pewniła już sobie kontrakty na dostarcze-
nie w przestrzeń kosmiczną satelitów oko-
łoziemskich i ma za sobą pierwsze udane 
testy rakiety wielokrotnego użytku New 
Shepard. Szefem Blue Origin jest Jeff Bez-
os, czyli twórca sklepu Amazon. Bezos ma 
nadzieję, że turystyka kosmiczna będzie 
swego rodzaju poligonem doświadczalnym 
dla jego naukowców, który pozwoli zreduko-
wać koszty i znacznie zwiększyć wydajność 
podróży kosmicznych, aby w przyszłości 
można było przenieść ziemskie fabryki na 
inną planetę.

– To pierwszy krok w stronę kosmicznej 
cywilizacji – przekonuje Bezos. – Dzięki 
sondom kosmicznym, które zbadały pozo-
stałe planety Układu Słonecznego, wiemy, 
że najlepszą planetą do zamieszkania jest 
Ziemia. Dlatego, aby ją chronić, musimy 
przenieść cały przemysł ciężki w inne miej-
sce – dodaje.

Bezos przyjmuje argumentację krytyków, 
którzy twierdzą, że przed podbojem kosmo-
su powinniśmy rozwiązać problemy drążą-
ce naszą planetę. Jednak jego zdaniem to 
właśnie przestrzeń kosmiczna pozwoli nam 
uporać się z tymi problemami. 

– W kosmosie panują idealne warunki dla 
przemysłu. Jest tam nieograniczony dostęp 
do wszystkich niezbędnych pierwiastków 
chemicznych i energii słonecznej. Myślę, że 
tylko dzięki temu będziemy mogli utrzymać 
dynamiczne tempo rozwoju naszej cywi-
lizacji, a jednocześnie skuteczniej chronić 
Ziemię.

CIAŁA OBCE
Branża kosmiczna jest szczególnie zain-
teresowana tak zwanym górnictwem ko-
smicznym. Wyjaśniając – asteroidy krążące 
wokół Ziemi składają się głównie z meta-
li i skał, w tym takich, których ziemskie 
zasoby wystarczą jedynie na 50-60 lat eks-
ploatacji. Dlatego przewiduje się, że w naj-
bliższych dekadach kosmiczni przewoźnicy 
będą wysyłać sondy na asteroidy, aby wydo-
bywać z nich cenne metale i minerały. Na-
wet pojedyncza asteroida zawierająca w so-
bie pożądane surowce po sprowadzeniu na 
Ziemię byłaby warta fortunę.

Pionierami w tej dziedzinie są dwie ame-
rykańskie firmy: Deep Space Industries, 

która współpracuje z rządem Luxemburga, 
oraz Planetary Resources, która zamierza 
pozyskiwać z asteroidów metale, wykorzy-
stując je do produkcji konstrukcji pozaziem-
skich i statków kosmicznych. Szacuje się, 
że w pobliżu Ziemi krąży około 16 tysięcy 
asteroidów, zawierających dwa biliony ton 
wody.

Tymczasem w SpaceX inżynierowie za-
trudnieni przez Muska skonstruowali wła-
śnie rakietę Falcon Heavy, która dysponuje 
trzy razy większą mocą od swojej poprzed-
niczki Falcon 9. Nowy model ma wyno-
sić w kosmos statek kosmiczny Dragon 2 
(zaprojektowany z myślą o lotach komercyj-
nych nad ziemską atmosferą i wokół Księ-
życa), a w przyszłości umożliwić transport 
ładunku i ludzi na Marsa, Wenus, a nawet 
Jowisza i Saturna.

– Już od dawna powinniśmy mieć na 
Księżycu własną bazę – mówił Musk na 
Międzynarodowym Kongresie Astronau-
tycznym we wrześniu ubiegłego roku.

Prezes SpaceX założył sobie niezwykle 
ambitny cel, by do 2024 roku wysłać na Mar-
sa pierwszych ludzi. Dwa lata wcześniej na 
Czerwoną Planetę wysłany zostanie bezza-
łogowy statek kosmiczny, którego zadaniem 
będzie potwierdzenie istnienia na niej zaso-
bów wodnych, zidentyfikowanie potencjal-
nych zagrożeń i przygotowanie podstawo-
wej infrastruktury dla późniejszej misji.

– Kiedy już dotrzemy na Marsa, zbudu-
jemy tam bazę, zaczynając od pierwszego 
statku kosmicznego. Wkrótce dołączą do 
niego kolejne i z czasem baza przekształci 
się w małe miasteczko. Będzie to początek 
przeobrażania Marsa w planetę przyjazną 
ludziom – snuje swoją wizję Musk.
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Ten niespotykany zapał, z jakim szef 
SpaceX podchodzi do podboju kosmosu, 
wynika z jego obaw, że nasza planeta może 
ostatecznie ulec zagładzie na wskutek ude-
rzenia asteroidy lub globalnej pandemii. 
Gdyby tak się stało, wtedy ludzka kolonia na 
Marsie mogłaby zagwarantować przetrwa-
nie naszemu gatunkowi.

Jednak pomimo wielu obietnic dawanych 
przez miliarderów takich jak Branson, Bez-
os i Musk turystyka kosmiczna nadal jest ni-
szową działalnością. Dotychczas przestrzeń 
kosmiczną odwiedziło zaledwie siedmiu 
astronautów amatorów.

Pierwszym z nich był amerykański specja-
lista ds. inwestycji Dennis Tito, który w 2001 
roku zapłacił Rosjanom 20 milionów dola-
rów za możliwość zwiedzenia Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej i spędzenia całego 
tygodnia na orbicie okołoziemskiej.

– Piękno prywatnych lotów kosmicznych 
polega na tym, że można sobie w nich na 
dużo pozwolić – mówił Tito w programie dla 
stacji BBC, dokumentującej jego pobyt w ko-
smosie. – Nikt nie ma prawa cię krytykować, 
bo są to twoje własne pieniądze i żaden rząd 
nie funduje ci tej wycieczki. Dlatego cieszę 
się tu wszelkimi swobodami – dodał.

Tito wspomina, jak co chwila spoglądał 
przez okienko statku kosmicznego, upajając 
wzrok niesamowitymi widokami i słuchając 
muzyki operowej: – Nie nudziłem się nawet 

przez chwilę. To niezwykłe przeżycie móc 
zwiedzić przestrzeń kosmiczną i być jed-
nym z nielicznych szczęśliwców, którym się 
to udało. 

PRZEŻYCIA NIE Z TEJ ZIEMI
Jakie jeszcze atrakcje, oprócz fantastycznych 
widoków, czekają w przestrzeni kosmicznej 
na żądnych przygód turystów? Jedną z nich 
jest zapewne stan zerowej grawitacji, który 
dosłownie i w przenośni jest przeżyciem 
nie z tej ziemi.

George Pantalos, pracownik wydziału 
bioinżynierii na Uniwersytecie Louisvil-
le w Kentucky, miał szczęście doświadczyć 
stanu nieważkości na pokładzie samolotu 
NASA KC-135, zwanego również kometą 
wymiocin: – W stanie nieważkości człowiek 
unosi się w przestrzeni zupełnie tak, jakby 
lewitował – wyjaśnia. – Uczucie to najlepiej 
porównać do pływania w wodzie, tyle że bez 
uczucia wilgoci na skórze. Czujemy się nie-
zwykle lekko, poruszamy się bez najmniej-
szego wysiłku. Zbyt mocne odepchnięcie 
się sprawia, że nasze ciało zaczyna odbijać 
się od wszystkich powierzchni samolotu ni-
czym piłeczka do ping-ponga – dodaje.

Biorąc pod uwagę szybki po-
stęp w dziedzinie konstruowania rakiet 
wielokrotnego użytku, można założyć, że 
podróże kosmiczne staną się niebawem tak 
powszechne jak zwiedzanie biegunów albo  

wspinaczka na Mount Everest. Virgin Ga-
lactic ma w planach budowę całej floty ko-
smicznych wycieczkowców. 

– Dotychczas w przestrzeń kosmiczną 
wysłano około 560 osób. Mam nadzieję, że 
już wkrótce będziemy przewozić tylu pa-
sażerów w ciągu zaledwie jednego roku – 
mówi Attenborough. 

Jego zdaniem taka turystyka to coś więcej 
niż droga zachcianka dla multimilionerów.

 – Będziemy oferować naszym pasażerom 
niepowtarzalne przeżycia, które na zawsze 
zapadną im w pamięć. Czytając relacje za-
wodowych astronautów, można zauważyć, 
że w większości wracali oni z kosmosu 
utwierdzeni w przekonaniu, że w naszym 
zasięgu nie ma obecnie innej planety, na 
której moglibyśmy zamieszkać. Ziemia wi-
dziana z kosmosu jest niezwykle piękna, ale 
także eteryczna. Człowiek zaczyna wtedy 
rozumieć, że to miejsce jest naszym wspól-
nym dobrem i tak naprawdę więcej nas tu 
łączy, niż dzieli. Choćby z tego względu po-
dróże kosmiczne mają sens – dodaje.

Pozostaje jednak dość zaporowa cena bi-
letu na to zmieniające życie doświadczenie, 
wynosząca 250 tysięcy dolarów. Jak można 
się domyślać, Richard Branson ma zarezer-
wowane miejsce na inauguracyjny lot Virgin 
Galactic. Jedno jest pewne: biletów w klasie 
ekonomicznej nie przewidziano.

Dominic Bliss

Dotychczas w przestrzeń kosmiczną wysłano około 560 osób. Można mieć nadzieję, że już wkrótce  
będziemy przewozić tylu pasażerów w ciągu jednego roku.
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Zewnętrzny basen z pal-
mami, nietypowe ar-
chitektonicznie lobby, 
doskonała azjatycka 

kuchnia oraz unikatowe bezpo-
średnie połączenie z halą odlo-
tów i przylotów – to elementy wy-
różniające Novotel na lotnisku 
Suvarnabhumi w Bangkoku. 

POŁOŻENIE
Novotel Bangkok Suvarnabhumi 
Airport Hotel to jedyny spośród 
okalających lotnisko w stolicy 
Tajlandii, który ma bezpośred-
nie połączenie z terminalem 

odlotów i przylotów portu Su-
varnabhumi. To jeden z dwóch 
– obok Changi w Singapurze – 
największych hubów przesiad-
kowych w Azji. Stąd rozpoczyna 
się większość podróży do Taj-
landii, Wietnamu, Laosu, Bir-
my, Malezji i na Filipiny. 

Hotel połączony jest z lotni-
skiem klimatyzowanym przej-
ściem podziemnym, dzię-
ki któremu dojdziemy na 
lotnisko w ciągu pięciu minut. 
Novotel Bangkok Airport Hotel  
– i całe lotnisko – są dobrze sko-
munikowane z centrum miasta 

– blisko 20 minut dzięki bezpo-
średniemu połączeniu kolejo-
wemu Airport Rail Link. 

LOBBY I POKOJE
Duże wrażenie robi wysokie na 
pięć pięter hotelowe lobby, przy-
pominające luksusowe wnętrze 
najlepszych galerii handlowych. 
Na parterze znajdują się re-
stauracje, recepcja oraz długi, 
otwarty hol, udekorowany egzo-
tycznymi drzewkami. 

Novotel Bangkok Suvarna-
bhumi Airport oferuje naprawdę 
imponującą liczbę pokoi. Jest ich 

NOVOTEL BANGKOK  
SUVARNABHUMI 
AIRPORT HOTEL

aż 612. Część ich okien wycho-
dzi na hotelowe zamknięte lob-
by, pozostałe na basen i strefę 
relaksu. Większość pokoi ma 35 
mkw. i można je wybrać w jed-
nej z trzech konfiguracji: Supe-
rior King/ Superior Twin, Execu-
tive King/ Executive Twin oraz 
Deluxe King/ Deluxe Twin. 

Wszystkie pokoje zostały 
wyposażone w automatyczną 
klimatyzację, oddzielny prysz-
nic i wannę, w każdym mamy do 
dyspozycji sejf, bezprzewodowy 
szybki Internet oraz minibar. 
Wymagającym podróżnym po-
lecam większe Junior Suite (56 
mkw., składające się z dwóch 
pomieszczeń) oraz Executive 
Suite o powierzchni aż 64 mkw. 
Wszystkie pokoje są ciekawie 
urządzone i utrzymane w jasnej 
tonacji. Przypominają o komfor-
cie, który wszędzie na świecie 
oferuje Novotel – marka należą-
ca do francuskiej sieci Accor.

RESTAURACJE
Novotel Bangkok Suvarna-
bhumi Airport ma ich aż sie-
dem, i to nie byle jakie. Główna 
to The Square, czynna przez 24 
godziny na dobę. Tutaj serwo-
wane są śniadania oraz lunche, 
przede wszystkim w formie  
bufetu. 

Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć – jak na Tajlandię przysta-
ło – kuchni tajskiej. Najlepsze 
dania tajskie w trakcie lunchów  

i kolacji serwuje Sala Thai, mo-
gąca pomieścić 60 osób. Kolejna 
wyśmienita restauracja to Kin-
sen Japanese Restaurant (mie-
ści do 40 osób). Przez cały dzień 
serwowane jest tutaj sushi, tep-
panyaki, możemy też zamówić 
dania à la carte. 

Smaków Azji dopełnia naj-
większa restauracja, serwująca 
kuchnię chińską – Golden Villa-
ge Chinese Restaurant – idealne 
miejsce dla miłośników kuchni 
kantońskiej.

Ofertę gastronomiczną do-
pełniają: Atrium Lounge (gdzie 
możemy spróbować przeróż-
nych koktajli i snacków oraz 
zapalić cygaro), Le Gourmet 
(otwarte od 7:00 do 10:00, zje-
my tu francuskie wypieki oraz 
napijemy się kawy i herbaty) 
oraz Splash Poolside Terrace 
(bar w okolicy hotelowego base-
nu, oferujący koktajle i zdrowe 
przekąski).

BASEN I SPA
Novotel Bangkok Suvarnabhu-
mi Airport, jako jeden z niewie-
lu hoteli lotniskowych, może 
się poszczycić wspaniałym 
zewnętrznym basenem otoczo-
nym rzędami palm. A wszyst-
ko to w bezpośredniej bliskości 
lotniska, więc pływając lub wy-
poczywając, możemy podziwiać 
lądujące i startujące samoloty.
 Doskonałe wrażenie robi spa, 
oferujące dziewięć pokoi do  

masażu i zabiegów. Bę-
dąc w Bangkoku, nie sposób nie 
spróbować mocnego masażu 
tajskiego, który jest tu oczywi-
ście  dostępny wśród szerokiej 
gamy innych przyjemności. Ca-
łości atrakcji dopełnia bardzo 
dobrze wyposażona sala fitness.

ZAPLECZE 
KONFERENCYJNE
Zaskakująco pojemna jest po-
wierzchnia, którą Novotel zare-
zerwował na spotkania bizne-
sowe i konferencje. To aż 2700 
mkw. dostępnych w 12 salach. 
Największa z nich – Suvarna-
bhumi Grand Ballroom o po-
wierzchni 814 mkw. i wysokości 
ponad 6 metrów – może pomie-
ścić nawet tysiąc gości. 

Wśród udogodnień dla przy-
bywających tu grup jest m.in. 
dedykowany helpdesk na sa-
mym lotnisku czy centrum biz-
nesowe z dostępem do Interne-
tu.

OCENA
Novotel Bangkok Suvarnabhu-
mi Airport to najlepszy lotni-
skowy hotel w Bangkoku. Ideal-
ne miejsce dla przesiadających 
się na dalsze loty w głąb Azji. 
Wyjątkowy klimat tego miejsca  
i zewnętrzny basen sprawiają, 
że zamiast typowej lotniskowej 
sypialni otrzymujemy niemalże 
egzotyczny kurort. 

 Rafał Sobiech 

KONTAKT
Novotel Bangkok Suvarnabhumi 
Airport Hotel
999 Suvarnabhumi Road 
Nongprue Amphoe Bang Phli
Chang Wat Samut Prakan 10540
Bangkok, Tajlandia
www.novotelairportbkk.com

To jedyny spośród
okalających lotnisko 

hoteli w stolicy 
Tajlandii, który ma  

bezpośrednie
połączenie 

z terminalem 
odlotów i przylotów 

portu Suvarnabhumi.

Wyjątkowy klimat tego miejsca i zewnętrzny basen sprawiają, że zamiast typowej lotniskowej 
sypialni otrzymujemy niemalże egzotyczny kurort.
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Otwarty w 2014 roku ho-
tel Mandarin Oriental 
Taipei to luksusowa 
oaza, a zarazem praw- 

dziwy rodzynek w mieście zdo-
minowanym przez duże hotelo-
we biznesowe.  

POŁOŻENIE
Zlokalizowany jest w dzielnicy 
Songshan w odległości 5 mi-
nut jazdy taksówką od lotniska 
Songshan International oraz 40 
minut od portu Taoyuan Inter-
national. Songshan jest centrum 
finansowym miasta z siedziba-
mi licznych banków i innych 
ważnych instytucji. Próżno tu 
więc szukać jakichkolwiek atrak-
cji i nocnych rozrywek.

WRAŻENIA
Okazała zewnętrzna fasada ho-
telu inspirowana jest klasyczną 

architekturą europejską. Znaj-
duje się tu także duży, bruko-
wany dziedziniec oraz ozdobna 
fontanna, przy której czekają na 
gości taksówki. Rozmach widać 
także we wnętrzach obiektu, 
czego przykładem może być 
ogromny, 1,5-tonowy żyran-
dol w holu i ponad 1700 dzieł 
sztuki rozmieszczonych w róż-
nych zakątkach budynku. Po 
przyjeździe do hotelu dedyko-
wany członek personelu zapro-
wadził mnie do zarezerwowa-
nego przeze mnie apartamentu, 
gdzie odbyła się procedura za-
meldowania.

POKOJE
Hotel dysponuje 256 pokoja- 
mi i 46 apartamentami o po-
wierzchni od 55 mkw. Aparta-
ment, w którym się zatrzyma-
łem, nosił nazwę Club City 

Suite i miał powierzchnię 86 
mkw. W sypialni dominował 
paryski szyk z orientalnymi 
akcentami, a łóżko typu king 
size było prawdopodobnie naj-
lepszym, w jakim kiedykol-
wiek spałem. Ale kto by się 
nie wyspał, leżąc na miękkim 
satynowym prześcieradle i pod 
kołdrą z lekkiego, gęsiego pu-
chu? Obok łóżka znajdował się 
łatwy w obsłudze panel stero-
wania zasłonami i roletami za-
ciemniającymi, a także główny 
wyłącznik światła i sterowanie 
jego natężeniem. Nie brakowało 
także uniwersalnych gniazdek 
elektrycznych.

Sypialnia sąsiadowała z gu-
stowną łazienką z podgrzewaną 
podłogą, dwoma umywalkami, 
toaletą, prysznicem bezbrodzi-
kowym i zestawem kosmetyków 
marki Diptyque.

MANDARIN ORIENTAL TAIPEI
Osobny pokój dzienny również 
charakteryzował się klasycz-
nym wystrojem i stylowym 
oświetleniem. Co prawda, nie 
jestem wielkim fanem okrą-
głych biurek, ale to w Manda-
rin Oriental przypadło mi do 
gustu, zwłaszcza ze względu 
na wbudowane gniazda i złącza 
umożliwiające bezproblemowe 
podłączanie różnych urządzeń. 
Szybka sieć Wi-Fi jest dostępna 
dla maksymalnie sześciu urzą-
dzeń pracujących jednocześnie. 

Na uwagę zasługuje także 
apartament City Suite, które-
go rozkład ułatwia organizację 
spotkań biznesowych. Goście 
tego apartamentu otrzymują 
także dostęp do eleganckiego 
saloniku Oriental Club z prze-
stronnym odkrytym tarasem. 
Można tu także przyjść na śnia-
danie serwowane w formie bu-
fetu albo à la carte (do godziny 
10:30, w weekendy do 11:00). Sa-
lonik oferuje również oddzielne 
pomieszczenia konferencyjne, 
przekąski, usługę czyszczenia 
butów oraz prasowanie odzieży.

BARY I RESTAURACJE
Na terenie hotelu znajduje 
się sześć lokali gastronomicz-
nych, w tym trzy restauracje.  
Café Un Deux Trois serwuje 
dania kuchni międzynarodo-
wej, a wyjątkowy charakter nada-
je jej perfumeria mieszcząca się 
tuż przy wejściu. Równie orygi-
nalnym pomysłem jest przytul-
na kawiarnia Pages dysponująca 
bogatą biblioteką książek i czaso-
pism. Na trzecim piętrze mieści 
się wykwintna chińska restaura-
cja Ya Ge z 11 prywatnymi salami 
jadalnymi. Trzecią restauracją 
jest włoska Bencotto z otwartą 
kuchnią i prywatną jadalnią dla 
50 osób.

Na prawo od wejścia do ho-
telu znajduje się Jade Lounge – 
salonik, do którego warto wpaść 
na klasyczną popołudniową 
herbatę i ciasteczka. Jeżeli na-
tomiast mamy ochotę na coś 
mocniejszego, możemy udać się 
do baru MO (czynny od 17:00). 
Wielbiciele słodkości zapewne 
nie przejdą obojętnie obok cu-
kierni Mandarin Cake Shop.

KONTAKT
158 Dunhua North Road  
Songshan District, Tajpej 10548 
tel.: +886 2 2715 6888
www.mandarinoriental.com/taipei

CENA
Cena za jednodniowy pobyt  
w apartamencie Club City Suite 
w połowie marca zaczyna się  
od 23,5 tysiąca dolarów tajwań-
skich (ok. 2700 złotych).

Hotel zlokalizowany
 jest w dzielnicy 

Songshan w odległości 
5 minut jazdy 

taksówką od lotniska 
Songshan International 

oraz 40 minut
od portu Taoyuan

International.

SPOTKANIA
Obiekt posiada kilkanaście sal 
konferencyjnych, a także więk-
sze pomieszczenia, takie jak sala 
balowa Grand Ballroom o po-
wierzchni 960 mkw. i kilka sal 
typu Oriental. W foyer można 
zorganizować przerwy kawowe.

RELAKS
Zajmujące ponad 3500 mkw. 
spa hotelu Mandarin Oriental 
należy do jednych z najwięk-
szych w mieście. Znajduje się 
tu m.in. 12 gabinetów zabiego-
wych, w tym dwa luksusowe 
typu VIP, salon piękności, her-
baciarnia oraz butik z kosme-
tykami. Hotel posiada także 

duże całodobowe centrum fit-
ness, 20-metrowy odkryty ba-
sen z podgrzewaną wodą oraz 
pasaż z luksusowymi butikami.  

OCENA
Piątka z plusem. Podczas mo-
jego pobytu nie znalazłem ani 
jednej rzeczy, do której moż-
na by było mieć uwagi. Luk-
sus w pełnym znaczeniu tego 
słowa, nienaganna obsługa i za-
chwycający wystrój wnętrz. 

Warto wybrać się do cukierni 
Mandarin Cake Shop po słodko-
ści, które nie tylko pięknie się 
prezentują, ale również dosko-
nale smakują.

Tamsin Cocks
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Działający od 1992 roku 
hotel Kempinski jest 
jednym z najznamie-
nitszych obiektów 

tego typu w stolicy Rosji, z god-
ną pozazdroszczenia lokalizacją 
nad samym brzegiem rzeki Mo-
skwy. Z okien niemal połowy po-
koi rozciąga się widok na Kreml, 
plac Czerwony i kopuły Soboru 
Wasyla Błogosławionego.

POŁOŻENIE 
Hotel znajduje się w dzielnicy 
Zamoskworieczje, w sąsiedztwie 
nowoczesnych biurowców i apar-
tamentowców. Lotnisko Moskwa- 
-Szeremietiewo mieści się 35 
kilometrów od hotelu, ale czas 
potrzebny na pokonanie tego dy-
stansu jest uzależniony od natę-
żenia ruchu.

WRAŻENIA
Fasada pochodzi z 1898, a wnę-
trza hotelu poddano w ostatnich 

latach renowacji według projek-
tu znanej słowackiej architektki 
Zuzany Cambelovej. Na szcze-
gólną uwagę zasługują wspania-
łe schody spiralne z żeliwną ba-
lustradą, kryształowe żyrandole 
marki Murano, białe włoskie 
marmury, lustra ścienne w za-
bytkowych ramach, duży czarny 
fortepian oraz meble w stylu art 
déco.

POKOJE
Hotel dysponuje 227 pokoja-
mi i apartamentami. Dostępne 
kategorie to: Superior, Delu-
xe i Grand Deluxe. Standardowe 
pokoje typu Superior (jest ich 
57) mają powierzchnię 35-40 
mkw., a ich okna wychodzą na 
okoliczne ulice lub wewnętrz-
ne atrium. W każdym z nich 
na wyposażeniu znajduje się 
biurko, telewizor LCD, sejf, te-
lefon satelitarny z pocztą gło-
sową, szybki Internet, stacja  

dokująca do iPoda, a także 
gniazdko na faks. W 95 poko-
jach typu Deluxe o powierzchni 
37-47 mkw. goście mogą liczyć 
na odrobinę więcej przestrzeni 
oraz widok na Kreml, plac Czer-
wony i Sobór Wasyla Błogosła-
wionego. Choć zarówno pokoje 
Superior, jak i Deluxe ostatnią 
renowację przeszły w 2007 
roku, nadal wyglądają gustow-
nie, a ich goście mają dodat-
kowo dostęp do całodobowej 
obsługi konsjerża. Mogą rów-
nież liczyć na pomoc osobistej 
asystentki, a także darmową 
gazetę i wodę mineralną dostar-
czaną codziennie do pokoju. 
Pokoje Grand Deluxe miesz-
czące się na piętrach 2-4 (jest 
ich 38) trzy lata temu przeszły 
gruntowny remont, w ramach 
którego w łazienkach zainsta-
lowano podgrzewaną podłogę, 
nowe kabiny prysznicowe oraz 
większe lustra. Odświeżono 

BALTSCHUG KEMPINSKI

również wystrój części sypial-
nej i wypoczynkowej, w których 
obecnie dominują ciepłe i jasne 
kolory, przede wszystkim paste-
le i odcienie żółci. Znajdziemy 
tu także nowe meble, mosiężne 
dodatki oraz litografie autor-
stwa rosyjskich malarzy. Hotel 
dysponuje także 36 wygodnymi 
apartamentami: 6 typu Studio 
(69 mkw.), 11 typu Executive 
(70-80 mkw.), 12 typu Krem-
lin i Red Square (odpowiednio 
68 i 75-95 mkw.), a także 6 o na-
zwie Design (70 mkw.).

RESTAURACJE
Na parterze znajduje się restau-
racja Baltschug Grill, w której 
serwowane są śniadania, obia-
dy i kolacje. Lokal Café Kranzler, 
który pełni funkcję baru i re-
stauracji, serwuje rosyjskie spe-
cjały, takie jak pierogi vareniki 
nadziewane gruzińskim serem 
sulguni, podawane z sosem 

smardzowo-porowym. Do Lob-
by Lounge warto wpaść na do-
brego drinka i lekkie przekąski. 

CENTRUM KONFERENCYJNE
Na drugim piętrze hotelu mieści 
się centrum konferencyjne z 12 
salami i atrium, mogącym po-
mieścić do 250 gości w stylu 
bankietowym. Na uwagę zasłu-
guje sala Vladimir na 150 gości, 
której ściany ozdobione są je-
dwabistymi tapetami, a z sufitu 
zwisają żyrandole z kryształa-
mi Swarovskiego. Na ósmym 
piętrze mieści się sala Libra-
ry, z której okien można dojrzeć 
Kreml. Sala mieści do 50 osób.

RELAKS
Oprócz doskonałych tras bie-
gowych, ciągnących się wzdłuż 
rzeki, hotel oferuje gościom tak-
że basen, niewielkie centrum 
fitness (czynne 7:00-23:00), ja-
cuzzi oraz osobne sauny dla 

kobiet i mężczyzn. Na terenie 
obiektu znajduje się również 
salon fryzjersko-kosmetyczny, 
oferujący relaksujące zabiegi na 
twarz i ciało z wykorzystaniem 
produktów firmy Sothys. Na 
parterze mieści się nowy salon 
fryzjerski dla panów Truefitt & 
Hill, gdzie oprócz strzyżenia 
można skusić się na manicure 
albo golenie.

OCENA
Udane połączenie klasycznej 
elegancji z nowoczesnym luk-
susem i zaawansowaną techno-
logią. To jeden z najlepszych ho-
teli w Moskwie, ze wspaniałym 
wystrojem wnętrz i wzorową ob-
sługą. Jednym z jego niezaprze-
czalnych atutów jest doskonała 
lokalizacja tuż nad rzeką i nie-
opodal placu Czerwonego. War-
to dopłacić za pokój z widokiem 
na Kreml.

Tom Otley

KONTAKT
ul. Balchug 1, 115035 
tel.: +7 495 287 2000
www.kempinski.com/moscow

CENA
Przy rezerwacji przez Internet 
ceny za pobyt w środku tygodnia 
zaczynają się od 17 tysięcy rubli 
(ok. 1 tysiąca złotych) za pokój 
Superior.

Udane połączenie 
klasycznej elegancji 

z nowoczesnym
luksusem 

i zaawansowaną 
technologią. 

To jeden z najlepszych 
hoteli w Moskwie, 

ze wspaniałym 
wystrojem wnętrz 

i wzorową obsługą.
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Od reaktywnych pokoi hotelowych  
po alternatywne środki transportu.  

Oto, co czeka podróżnych w nadchodzącym roku 
i najbliższej przyszłości.

NOWE TRENDY 
DLA BIZNESMENÓW
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NAGRODY PEŁNE WRAŻEŃ
Hotelowe programy lojalnościowe stopnio-
wo odchodzą od nagród w formie upgrade-
’ów pokoi i darmowych pobytów na rzecz 
niezapomnianych doznań i spersonalizo-
wanych prezentów. We wrześniu ubiegłego 
roku zrzeszenie hotelarzy Small Luxury 
Hotels of the World dokonało zmian w swo-
im programie lojalnościowym, zmieniając 
jego nazwę na „Invited” i wprowadzając do 
niego przywileje dla elitarnych członków 
programu w postaci prezentów urodzino-
wych i karnetów na ciekawe imprezy.

Grupa hotelowa InterContinental Hotels 
Group nawiązała współpracę z portalami 
Opentable i Grubhub, dzięki czemu go-
ście obiektów IHG mogą zdobywać i wy-
mieniać punkty na posiłki w restauracjach 
zarejestrowanych w obu serwisach. W pro-
gramie Discovery, stworzonym przez or-
ganizację hotelową Global Hotel Alliance, 
goście o statusie Platinum i Black mogą zdo-
bywać nagrody w formie przeżyć, takich jak 
nurkowanie na Malediwach czy wycieczki 
rowerowe po wyspie Bali. Program jest rów-
nież dostępny w hotelach sieci Kempinski. 

– Niezależnie od tego, czy jest to prze-
jażdżka na słoniu, czy prywatna wycieczka 
po genewskiej fabryce zegarków oferowane 
przez nas przeżycia dają naszym członkom 
możliwość uczestniczenia w wyjątkowych 
wydarzeniach – przekonuje rzecznik praso-
wy sieci.

ROZPOZNAWANIE TWARZY
Technologia rozpoznawania twarzy, służąca 
do identyfikacji użytkowników i zapewnia-
jąca bezpieczeństwo danych w smartfonach, 
zaczyna być także wykorzystywana w in-
nych sferach życia. Coraz częściej stosują 
ją także porty i linie lotnicze, integrując ze 
swoimi systemami odprawy. Oprócz oczy-
wistych aspektów natury bezpieczeństwa 
rozwiązanie to pozwala zmniejszyć kolejki 
do stanowisk odprawy lotniskowej i redu-
kuje liczbę pracowników potrzebnych do 
obsługi danego lotu. Choć można mieć wąt-
pliwości, czy technologia ta nie narusza na-
szej prywatności, to prawda jest taka, że jej 
rozwoju nie da się już zatrzymać. Pozostaje 
nam więc zaakceptować jej istnienie i cie-
szyć się korzyściami, jakie ze sobą niesie.

W ubiegłym roku linie Delta Air Lines 
wprowadziły na lotnisku Minneapolis-St 
Paul International pierwsze biometryczne 
punkty odprawy bagażu, w których tożsa-
mość właściciela walizki identyfikuje się za 
pomocą skanera twarzy. W porcie w Dubaju 
postanowiono pójść o krok dalej, tworząc 
specjalne tunele z kamerami skanującymi, 
dzięki czemu pasażerowie nie muszą za-
trzymywać się przed skanerem, czekając, 
aż ten zeskanuje ich twarz. Pierwszy tunel 
tego typu zostanie uruchomiony latem tego 
roku w Terminalu 3 dubajskiego lotniska.

Technologię rozpoznawania twarzy 
zaczynają stosować także przewoźnicy  

lotniczy. Pionierem w tej dziedzinie są linie 
British Airways, które jeszcze w tym roku 
zamierzają zainstalować samoobsługowe 
bramki biometryczne dla pasażerów wy-
latujących z Los Angeles. Nad podobnym 
udogodnieniem pracuje amsterdamski port 
Schiphol we współpracy z linią KLM, a tak-
że linia JetBlue, której udało się już wpro-
wadzić system rozpoznawania twarzy na 
lotnisku Boston Logan.

Amerykańskie służby celne i straż gra-
niczna testują właśnie na kilku lotniskach 
technologię Biometric Exit US, która w cią-
gu trzech lat znajdzie się w każdym porcie 
lotniczym Stanów Zjednoczonych. Program 
ten ma pełne wsparcie prezydenta Trumpa, 
który jest przekonany, że dzięki temu służ-
by będą miały lepszą kontrolę nad osobami 
posiadającymi wizy wjazdowe do USA.  

ALTERNATYWNE ŚRODKI 
TRANSPORTU
Zakorkowane ulice, opóźnione pocią-
gi... W dzisiejszych czasach podróż do 
pracy to codzienna mordęga, wywołująca 
stres i pochłaniająca zbyt dużo czasu, który 
moglibyśmy spożytkować w znacznie bar-
dziej produktywny sposób. Dlatego nie dziwi 
fakt, że niektórzy dojeżdżający do pracy (aż 
40 procent w Kopenhadze, zaledwie 3 pro-
cent w Londynie) zdecydowali się porzucić 
tradycyjne cztery kółka na rzecz alternatyw-
nego środka transportu, czyli... roweru.

Najnowsze badania czasopisma „Internatio-
nal Journal of Workplace Health Manage-
ment” wykazały, że rowerzyści są znacznie 
mniej zestresowani w pracy. Co ciekawe, 
coraz więcej osób czynnych zawodowo trak-
tuje codzienne podróże do biura jako dobrą 
okazję do popracowania nad kondycją fi-
zyczną. Niektórzy więc biegają do biura, na-
tomiast w takich miastach jak Monachium, 
Bazylea i Londyn można korzystać z tak nie-
codziennych środków transportu, jak kajaki 
czy deski surfingowe. Najwięksi śmiałko-
wie pokonują rzeki wpław, pakując uprzed-
nio swoje laptopy i garnitury do wodoodpor-
nych plecaków (Zurich). Co prawda, trudno 
uwierzyć, by za kilka lat miejskie rzeki wy-
pełniły się tabunami urzędników i biznes-
menów zmierzających do pracy żabką albo 
kraulem, ale to ciekawe zjawisko ukazuje 
kryzys tradycyjnych środków transportu.

POKOJOWY FITNESS
Goście rzadko zaglądają do hotelowych 
siłowni, nawet jeśli są one świetnie wy-
posażone. Cóż, prawda jest taka, że jeste-
śmy z natury leniwi, choć wielu z nas i tak 
po cichu marzy o lepszej kondycji. Mając 
to na uwadze, niektóre hotele umieszcza-
ją w ich pokojach sprzęt do ćwiczeń. W ame-
rykańskich obiektach sieci Westin Hotels & 
Resorts możemy zarezerwować pokój z ro-
werem stacjonarnym Peloton i dostępem do 
zajęć spinningowych online.

Grupa Hilton rozwija w swoich hotelach 
koncepcję Five Feet to Fitness, której głów-
nym elementem są pokoje typu mini studio 
wyposażone w rowery Wattbikes, sprzęt 
Gym Rax, piłki lekarskie marki Lyft, ciężar-
ki Sandbells, maty do jogi i krzesła medyta-
cyjne. Znajdziemy tam również ekrany do-
tykowe z zestawami ćwiczeń opracowanymi 
przez firmę Aktiv Solutions. 

LINIE NOWEJ GENERACJI
W grudniu ubiegłego roku Air France uru-
chomiły tanią linię lotniczą, której oferta 
adresowana jest do millennialsów. Tym sa-
mym przewoźnik zapoczątkował nową erę 
przewozów lotniczych, skrojonych z my-
ślą o młodszych pokoleniach. Co prawda li-
nie Virgin Atlantic już wcześniej udowodni-
ły pasażerom, że „latanie może być sexy”, ale 
Joon uderza w nieco inną strunę, prezentu-
jąc swoją ofertę jako lotniczy odpowiednik 
hoteli lifestyle’owych. Personel pokładowy 
nosi proste, a zarazem eleganckie uniformy: 
granatowe kardigany, koszulki polo, luźne 
sukienki. Rozrywka pokładowa zapewniana 
jest za pomocą streamingu poprzez aplika-
cję mobilną o nazwie YouJoon, jednak pod-
czas lotów długodystansowych pasażerowie 
będą mogli skorzystać także z tradycyjnego 
systemu IFE.

W przypadku rejsów krótkodystansowych 
na pokładach airbusów 320 jedzenie i napo-
je (z wyjątkiem jednej kawy lub herbaty) 

są odpłatne. W menu znajdziemy m.in. 
sycylijską lemoniadę, koktajle mleczne, 
piwo rzemieślnicze, tapas i sałatkę z orga-
nicznej komosy ryżowej. W odróżnieniu od 
typowych tanich linii lotniczych samoloty 
obsługujące połączenia międzykontynen-
talne posiadają kabiny Klasy Premium Eco-
nomy i Klasy Biznes. W chwili pisania tego 
artykułu francuski przewoźnik oferował 
bilety w jedną stronę z Paryża do Barcelony, 
Oslo i Rzymu w cenie od 49 euro, do Istam-
bułu od 99 euro, do Teheranu i Kairu od 149 
euro i do Kapsztadu od 279 euro.

POŻEGNANIE Z JUMBO JETAMI
Słynny jumbo jet, czyli model Boeing 
747, po raz pierwszy wzbił się w powie-
trze w 1969 roku i teraz, po niemal 50 latach 
wiernej służby kończy swój żywot. Powód 
jest prosty: producent odnotował znaczny 
spadek zamówień na ten model i postano-
wił wygasić jego produkcję, przewidując 
równocześnie, że w przyszłości przewoźni-
cy będą zamawiać znacznie bardziej wydaj-
ne modele B787 i B777X. W ubiegłym roku 
linie Delta i United wycofały z użytkowania 
ostatnie egzemplarze swoich B747. Tym sa-
mym żaden z amerykańskich przewoźni-
ków nie posiada w swojej flocie tej maszyny. 
Na świecie lata jeszcze około 500 jumbo 
jetów, ale ubiegłoroczna dostawa B747-8 dla 
linii Korean Air może okazać się ostatnią 
zrealizowaną przez Amerykanów.

Technologia rozpoznawania twarzy jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia.  
Coraz częściej stosują ją także porty i linie lotnicze.
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Coraz większym zainteresowaniem cie-
szy się natomiast mniejszy, wąskokadłu-
bowy model B787 MAX, który dzięki za-
mówieniom na ponad 4000 egzemplarzy 
został najszybciej sprzedającym się samo-
lotem w historii Boeinga. Posiada on m.in. 
nową, udoskonaloną kabinę Sky Interior, 
oświetlenie LED oraz większe schowki na 
bagaż. Pierwsze modele trafiły w 2017 roku 
do linii Norwegian, Southwest Airlines, Air 
Canada, Silk Air i Westjet, natomiast w listo-
padzie dubajski przewoźnik Flydubai złożył 
zamówienie na 225 egzemplarzy tego mode-
lu o wartości 27 miliardów dolarów.

Popularność B787 MAX to przykład co-
raz wyraźniejszego trendu na zakup mniej-
szych samolotów, generujących znacznie 
niższe koszty operacyjne, w przeciwień-
stwie do olbrzymów typu jumbo jet.  Pew-
nie dlatego, mimo względnie niskiej ceny 
paliwa, tacy przewoźnicy jak Qantas i Air 
France anulowali zamówienia na szerokoka-
dłubowy model Airbus 380 i krążą pogłoski, 
że linie Emirates wkrótce uczynią to samo.  

POCIĄGI LIFESTYLE’OWE
Niemiecka spółka kolejowa Deutsche Bahn 
przedstawiła ostatnio prototyp futurystycz-
nego, dwupiętrowego pociągu dla osób 
dojeżdżających do pracy. Wyposażono go 

m.in. w takie udogodnienia, jak fotele ogra-
niczające hałas dochodzący z zewnątrz, 
kapsuły do spania, strefa gier, fotele do ma-
sażu, telewizory, nowoczesny wagon restau-
racyjny i osobny wagon z salonikiem wypo-
czynkowym. The Idea Train ma umożliwić 
pasażerom jak najlepsze spożytkowanie 
czasu, jaki spędzają w podróży, poświęcając 
go na pracę lub zabawę. Inne firmy kolejowe 
wzorując się na liniach lotniczych, oferują 
pasażerom różnorodne rozrywki pokłado-
we. Na przykład spółka Eurostar nawiązała 
współpracę z serwisem streamingowym 
Amazon Prime, w rezultacie czego osoby 
podróżujące nowymi składami zyskały do-
stęp do bogatego katalogu filmów i progra-
mów telewizyjnych na swoich urządzeniach 
mobilnych.

HOTELE AIRBNB
Portal Airbnb chciałby w najbliższej przy-
szłości stać się miejscem kompleksowej 
obsługi podróżnych, w którym – oprócz wy-
najmu mieszkań na wakacje – będzie moż-
na także zarezerwować karnety wstępu do 
lokalnych atrakcji i bilety lotnicze. Serwis 
nawiązał również współpracę z amerykań-
skimi firmami deweloperskimi, w efekcie 
której w różnych zakątkach USA powstaną 
obiekty hotelowe sygnowane przez Airbnb. 

Pierwszym z nich jest 300-mieszkaniowy 
wieżowiec Niido Powered by Airbnb w Kis-
siemee na Florydzie, który otworzy swoje 
podwoje w pierwszym kwartale tego roku.

Mieszkania wynajmowane będą na okres 
do 180 dni, a na ich wyposażeniu znajdą się 
m.in. sejfy i bezkluczowe zamki. Dostępne 
będą także usługi hotelowe, takie jak sprzą-
tanie oraz wymiana pościeli. Według in-
formacji gazety „Financial Times” w ciągu 
najbliższych dwóch lat Airbnb zamierza za-
inwestować w kolejnych pięć projektów tego 
typu. Ponoć jeszcze w tym roku firma uru-
chomi portal o nazwie Lux, na którym ofe-
rowane będą pod wynajem jedynie luksuso-
we rezydencje. Tym samym Airbnb pójdzie 
na otwartą wojnę z serwisem One Fine Stay 
(należącym obecnie do grupy Accorhotels).

STOP DLA INTELIGENTNEGO 
BAGAŻU
W ostatnich latach osoby podróżujące mu-
siały radzić sobie z zakazem wnoszenia na 
pokład płynów i laptopów, a w bieżącym 
roku do przedmiotów zakazanych dołączą 
także walizki z wbudowanymi bateria-
mi. W grudniu 2017 linie American Airlines 
uznały, że bagaż zawierający baterie litowo-
-jonowe stanowi zagrożenie pożarowe pod-
czas przewożenia go w luku samolotu.

Tym samym od 15 stycznia tego roku 
przewoźnik nie odprawia tzw. inteligent-
nych walizek, z których nie da się usunąć 
panelu z bateriami. Podobne wytyczne 
stosują także linie: Delta, Alaska, Cathay 
Dragon i Cathay Pacific, a w ślad za nimi 
mogą pójść niebawem również przewoź-
nicy z Unii Europejskiej. Na szczęście in-
teligentny bagaż można nadal wnieść do 
kabiny, pod warunkiem że spełnia on kry-
teria bagażu podręcznego. Walizki tego 
typu znajdziemy w ofercie takich firm, jak 
Away, Barracuda, Bluesmart, Horizon, Stu-
dios i Modobag.

SIŁOWNIE LOTNISKOWE
Ręka w górę, kto z nas nie siedział choć raz 
bezczynnie w saloniku lotniskowym, obja-
dając się darmowym jedzeniem i racząc się 
dobrym winem. Teraz jednak możemy spę-
dzić ten czas w znacznie bardziej aktywny 
sposób, korzystając z lotniskowej siłowni. 
Pierwszym europejskim lotniskiem, mogą-
cym pochwalić się takim rozwiązaniem, jest 
port Lennart Meri Tallinn w Estonii. Tutej-
sza siłownia My Fitness mieści się tuż przy 
bramce numer 6, a z jej okien rozciąga się 
widok na pas startowy. W środku znajdzie-
my m.in. sprzęt do ćwiczeń siłowych marki 

Technogym, maszynę eliptyczną i do wio-
słowania, rower stacjonarny, bieżnię i ru-
chome schody. Jedynym minusem jest brak 
pryszniców.

POKOJE REAKTYWNE
Grupa Marriott International we współ-
pracy z firmami Samsung i Legrand in-
tensywnie pracuje nad prototypem pokoju 
hotelowego, wykorzystującego technologię 
internetu rzeczy (IoT). Zarząd grupy jest 
przekonany, że w nieodległej przyszłości 
pokoje hotelowe będą wyposażone w mó-
wiące lustra i kabiny prysznicowe z automa-
tycznym systemem włączania i wyłączania 
natrysku. W Guestroom Lab (taką nazwę 
nosi prototyp pokoju) goście mogą poprosić 
wirtualnego asystenta o budzenie, upra-
wiać jogę przed ogromnym lustrem i kąpać 
się w wodzie automatycznie ustawionej na 
ich ulubioną temperaturę.

Co ciekawe, w kalifornijskim hotelu 
Irvine Marriott prowadzone są ekspery-
menty z inteligentnymi drzwiami pryszni-
cowymi, na których można rysować i robić 
notatki, a następnie przenieść je bezprze-
wodowo na iPada. Dodatkowo w niektórych 
obiektach sieci Aloft znajdują się pokoje ak-
tywowane głosem.

NIEDROGI LUKSUS
Dobrą wiadomością dla osób podróżują-
cych służbowo i nielubiących przepłacać 
jest coraz większa podaż luksusowych, acz 
niedrogich produktów, oferowanych za-
równo przez branżę lotniczą, jak i hotelar-
ską. W ubiegłym roku magnat segmentu 
hoteli butikowych Ian Schrager wprowadził 
na rynek nową markę Public, której pierw-
szym obiektem jest hotel położony w nowo-
jorskiej dzielnicy Lower East Side, dysponu-
jący 367 świetnie urządzonymi pokojami 
oraz przestrzenią co-workingową. Na miej-
scu znajduje się także kwiaciarnia, bar kok-
tajlowy i delikatesy. To, co wyróżnia Public 
na tle innych hoteli butikowych, to bogata 
oferta usług za rozsądną cenę.  

Podobna myśl przyświeca holenderskiej 
sieci Citizen M, oferującej gościom hote-
le z tylko jednym rodzajem pokoi, bez room 
service’u, basenu i siłowni. W zamian może-
my skorzystać z gustownie urządzonej prze-
strzeni co-workingowej oraz nowoczesnej 
całodobowej stołówki. Nocleg w nowym, 
paryskim obiekcie Citizen M La Défense 
kosztuje od 71 euro za dobę. W najbliższych 
latach sieć zamierza otworzyć także obiekty 
tego typu w Ameryce Północnej i Azji.

Jenny SouthanKto z nas nie siedział choć raz w saloniku lotniskowym, objadając się darmowym jedzeniem?  
Teraz możemy spędzić ten czas w znacznie bardziej aktywny sposób, korzystając z lotniskowej siłowni. 
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MGALLERY BY SOFITEL 
TARČIN FOREST  
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niezależnie od pory roku. Po-
łożenie u podnóża czterech 
olimpijskich gór Sarajewa spra-
wia, że ten wspaniały ośrodek 
wypoczynkowy oferuje dostęp 
nie tylko do sportów zimowych, 
ale także do letnich aktywności, 
takich jak wspinaczka, tenis, ra-
fting czy jazda konna.

RELAKS I ODMŁODZENIE
Ośrodek oferuje niezrówna-
ne, panoramiczne widoki na 
góry, a także kojące i spokojne 
otoczenie, gwarantujące relak-
sujący pobyt. Na gości czekają 
specjalnie zaprojektowane przy-
gody, takie jak Sekrety Tajemnic 
Natury – spersonalizowana wy-
prawa w celu poznania najlepiej 
strzeżonych tajemnic przyrody 
lub Przygody Natury – ekscy-
tujące doświadczenie raftingu 
zakończone odmładzającym 
zabiegiem spa. Goście mogą 
także zrelaksować się w sau-
nach i łaźniach tureckich, ko-
rzystać z naturalnego base-
nu z wodą źródlaną, z którego 
roztacza się wspaniały widok 
na szczyty górskie, lub poddać 
się holistycznym zabiegom i ry-
tuałom. Luksusowe spa oferuje 
oazę spokoju, odnowy i odmło-
dzenia. To miejsce, gdzie sama 
przyroda czuje się naturalnie. 

Hotel znajduje się 20-
30 minut jazdy od centrum 
Sarajewa, zapewniając go-
ściom możliwość zanurzenia 
się w kulturze, historii i natu-
ralnym pięknie tego fascynują-
cego, dynamicznego i wielowy-
miarowego miasta. Słynące ze 
swojej różnorodności etnicz-
nej i religijnej Sarajewo oferu-
je niesamowitą architekturę, 
historię i przygodę. Stare mia-
sto z uroczymi, brukowanymi 
uliczkami i kolorowymi da-
chami to urzekająca gra archi-
tektoniczna średniowiecznych 
budynków osmańskich i au-
stro-węgierskich, gdzie można 
usłyszeć meczet wzywający do 
modlitwy, a za chwilę dźwięk 
dzwonów kościelnych. To histo-
rycznie usytuowane miasto na 
skrzyżowaniu Wschodu i Za-
chodu jest dziś tętniącą życiem, 
olśniewającą metropolią.

NIEZAPOMNIANY 
WYPOCZYNEK
MGallery by Sofitel otworzył swój 
pierwszy hotel na Bałkanach, 
dając odwiedzającym gościom 
możliwość odkrycia Bośni i Her-
cegowiny – krainy z urzekającą 
historią, bogatymi tradycjami 
kulinarnymi i naturalnym pięk-
nem. Wszechstronna natura ze 
spektakularnymi górami po-
przecinanymi szmaragdowymi 
rzekami, malowniczymi krajo-
brazami, czarującymi lasami 
i kaskadowymi wodospadami 
to idealna sceneria na niezapo-
mniany wypoczynek.

MGallery by Sofitel Tarčin 
Forest Resort and Spa to no-
woczesny, elegancki budynek, 
który został zaprojektowany tak, 

aby wtopić się w naturalny kra-
jobraz. Łączy imponującej wy-
sokości sufity, minimalistyczne 
wnętrza i spokojną atmosferę 
górskiej willi. Pokoje gościn-
ne są przytulne i przestron-
ne, a wykuszowe okna i balko-
ny z przepięknym widokiem na 
las i góry dają poczucie połącze-
nia z naturą. Wnętrza są zdo-
bione naturalnym drewnem, 
wełną, subtelnymi akcentami 
tradycyjnych kilimowych wzo-
rów. Na gości czekają restaura-
cja, kawiarnia, centrum bizne-
sowe, ekskluzywny salon VIP, 
luksusowe spa i centrum odno-
wy biologicznej z nowoczesnym 
centrum fitness, organiczna 
kuchnia oraz wyjątkowe zaple-
cze konferencyjne i bankietowe. 

Restauracja oferuje wykwintne 
dania zarówno kuchni lokalnej, 
jak  i międzynarodowej.

KWITNĄCA PRZYRODA, 
DZIKA NATURA 
I SPORT PRZEZ CAŁY ROK
MGallery by Sofitel Tarčin Fo-
rest Resort and Spa położony 
jest w środku wspaniałej ziele-
ni lasów, w otoczeniu odmła-
dzającej alpejskiej przyrody 
oraz krystalicznie czystego 
powietrza i wody. Jest to do-
skonałe miejsce na ucieczkę 
od stresów współczesnego ży-
cia i przeniesienie się w stan 
emocjonalnego i psychicznego 
spokoju. Dziewicza, kwitnąca 
przyroda czyni je jednym z naj-
piękniejszych miejsc na ziemi,  

MGallery by Sofitel 
Tarčin Forest  

Resort and Spa 
 to nowoczesny, 

elegancki budynek, 
który został 

zaprojektowany tak, 
 aby wtopić się  

w naturalny krajobraz.

MGallery ma 90 istniejących 
fascynujących adresów i rozwi-
ja kolejne 30. Każdy hotel jest 
inspirujący i kształtuje nie-
zapomniane chwile. Dzięki 
atrakcyjnemu połączeniu hoteli 
Heritage, Serenity i Signatu-
re każdy MGallery jest orygi-
nalny i ma własną historię do  

opowiedzenia. W nadchodzą-
cych miesiącach MGallery po-
szerzy swoją kolekcję o nowe, 
porywające hotele: w tym MGal-
lery Doha, Katar; MGallery Du-
bai w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich; MGallery Livorno, 
Włochy; i MGallery Istanbul, 
Turcja.

Odkryj raj natury w nowej lokalizacji 



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

M a r z e c  2 0 1 8     |     33

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

32    |      M a r z e c   2 0 1 8

GDZIE PRACA  
I ODPOCZYNEK IDEALNIE 

SIĘ PRZENIKAJĄ
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piętrach hotelu, zapewniając 
dostęp do wyremontowanego 
Sheraton Club® Lounge. Jest to 
ekskluzywna przestrzeń, w któ-
rej goście mogą korzystać z bez-
płatnych udogodnień, takich 
jak: Wi-Fi, śniadania, napo-
je i przekąski, koktajle. 

W przestronnych apartamen-
tach hotelowych jest miejsce 
zarówno na pracę, spotkania 
towarzyskie, jak i relaks po ca-
łym, wypełnionym różnymi wy-
darzeniami dniu. O zdrowy sen 
gości zadba Sheraton Signature 
Sleep Experience, zestaw sypial-
niany, w którego skład wchodzi 
słynne łóżko, eliminujące wy-
stępowanie wszelkich punktów 
ucisku, poprawiające krążenie, 
zapewniające tym samym spo-
kojny sen. Pokoje są wyposażo-
ne w funkcjonalne dodatki, takie 
jak wielopoziomowe, nieinwa-
zyjne oświetlenie czy przygoto-
wane na zamówienie meble. 

OFERTA NA POTRZEBY 
BIZNESU
Hotel Sheraton Warsaw to 
świetne zaplecze na większe 
spotkania. Obiekt dysponuje 12 
salami konferencyjnymi. Prze-
strzeń bankietowo-eventowa, 
zarezerwowana dla wydarzeń 
specjalnych, rozciąga się na 
dwóch piętrach na powierzchni 
ponad 1000 mkw.

Poszczególne sale są wypo-
sażone we wszystkie niezbęd-
ne sprzęty do przeprowadzenia 

prezentacji czy warsztatów: 
panoramiczne ekrany 16:9, 
rzutniki o jakości wyświetla-
nia minimum 4 tysięcy ANSI 
lumenów, zintegrowany system 
nagłaśniający, dostęp do Wi-Fi 
oraz możliwość podłączenia 
się do szybkiej sieci przewo-
dowej. Załoga hotelu dopełnia 
również wszelkich starań, aby 
każde wydarzenie było perfek-
cyjnie zorganizowane. 

KUCHNIA
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Sheraton Warsaw Hotel może 
poszczycić się kuchnią najwyż-
szej klasy. Szef kuchni – Marcin 
Sasin wraz z zespołem – swoimi 
daniami gwarantuje wyrafino-
wane doświadczenia kulinar-
ne. Restauracja InAzia oferuje 
potrawy inspirowane klimatem 
południowego wschodu. To do-
skonałe miejsce na wieczorne 
spotkanie i dyskusje w przy-
jemnej atmosferze. Z kolei bar 
SomePlaceElse jest świetną 
opcją na nieformalne uroczy-
stości i popołudniowy relaks. 
Ciekawostką jest najmniejsza re-
stauracja w Polsce Chef’s Table. 
Ciekawych, co się za tym kryje, 
zapraszamy do rezerwacji na she-
raton.pl/pl/restauracje-bary

W ofercie kulinarnej skiero-
wanej do biznesu znajdują się 
przerwy kawowe, ale również 
usługa kateringu gwarantująca 
sukces imprezy niezależnie od 
tego, gdzie się ona odbywa.

NOWY DYREKTOR
GENERALNY 
Początek roku to zmiany per-
sonalne w hotelu. Sheraton 
Warsaw ma nowego dyrektora 
generalnego. Od 1 lutego 2018 
funkcję tę objął Fadlallah Zayat 
– biznesmen z krwi i kości, któ-
ry jest doskonałym przykładem 
na to, jak skutecznie rozwijać 
się w branży i osiągnąć sukces.

Od ponad 20 lat jest związa-
ny z Marriott International, dla-
tego pracując w Sheraton War-
saw, hotelu należącym do sieci, 
będzie mógł wykorzystać swoje 
wszechstronne doświadczenie. 
Karierę rozpoczynał w dziale 
finansowym w 1994 w JW Mar-
riott w Dubaju, następnie rozsze-
rzył swoje działania na rynki Eu-
ropy Zachodniej i Wschodniej, 
zarządzając 54 hotelami w 16 
krajach. Warszawa również zna-
lazła się już na ścieżce jego karie-
ry – pracował tu jako Director of 
Rooms Operations i było to jego 
pierwsze stanowisko poza dzie-
dziną finansów w hotelarstwie.  

Prywatnie jest spełnionym 
ojcem oraz wielkim kibicem nie-
mieckiej drużyny piłki nożnej. 
Interesuje się sztuką – lubi słu-
chać Czajkowskiego oraz inspi-
ruje się malarstwem van Gogha. 
To doskonale wpisuje się w misję 
Sheraton Warsaw, który jest me-
cenasem sztuki i kultury.

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

Warszawa to mia-
sto, które tętni 
życiem zarówno 
b i z n e s o w y m , 

jak i kulturalno-rozrywkowym. 
Stolica Polski przeżywa swój 
czas prosperity i wg raportu 
„Poland Your Place to Invest 
2017” uchodzi za najatrakcyj-
niejszy rynek dla inwestorów. 
Dobra koniunktura oraz lokali-
zacja w centrum Europy sprzy-
jają organizacji różnego typu 
spotkań, które są doskonałą 
okazją do poszerzania wiedzy, 
rozwijania biznesowych przed-
sięwzięć oraz nawiązywania no-
wych kontaktów. 

IKONA WARSZAWY
Hotel Sheraton, zlokalizowa-
ny w samym centrum, od ponad 
20 lat uchodzi za miejsce, które 
łączy świat biznesu, polityki oraz 
prywatnych podróży. Doskonale 
wpisuje się w charakter Warsza-
wy. Luksusowe pokoje, bogate 
zaplecze konferencyjno-even-
towe, kuchnia na światowym 
poziomie budują prestiż oraz 
wzmacniają renomę marki. 
   
NOWY ROZDZIAŁ 
W HISTORII
Rok 2018 będzie dla hotelu She-
raton Warsaw rokiem szczegól-
nym. Po renowacji wnętrz do 
użytku gości ponownie odda-
no 350 pokoi (łącznie z aparta-
mentami). Unikatowy design 
to dzieło londyńskiego projek-
tanta Aleksa Kravetza. Udało 
mu się połączyć szykowne, 
współczesne wzornictwo po-
kojów z kilkudziesięcioletnią 
tradycją i dziedzictwem hotelu. 
Nowy wygląd zyskały również 
pokoje Club, apartamenty. Miej-
sca te znajdują się na górnych 

Hotel Sheraton, zlokalizowany w samym centrum, od ponad 20 lat uchodzi  
za miejsce, które łączy świat biznesu, polityki oraz prywatnych podróży. 

Poszczególne sale 
są wyposażone 
we wszystkie 

niezbędne sprzęty 
do przeprowadzenia 

prezentacji czy 
warsztatów.  

Załoga hotelu 
dopełnia również 

wszelkich starań, aby 
każde wydarzenie 
było perfekcyjnie 
zorganizowane.
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KOŁOBRZESKA KUCHNIA 
BEZ KOMPROMISÓW
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SZTUKA GASZENIA
PRAGNIENIA
Nie tylko wina robią wrażenie. 
Amatorzy koktajli na pewno do-
cenią tutejsze bittersy. Mimo że 
nadające balans gorzkie krople 
to coraz modniejszy składnik, 
rzadko można spróbować tych 
własnoręcznie robionych przez 
barmanów. Dlaczego? Głównie 
chodzi o czas – bittersy maceru-
ją ponad 40 dni.   

W ofercie restauracji do-
stępny jest także szeroki wa-
chlarz napojów bezalkoholo-
wych. Z dużym wyczuciem 
przygotowywane są mrożone 
herbaty i lemoniady, do których 
syropy gotowane są z natural-
nych składników – skórek cytru-
sów, fermentowanego rabarba-
ru, pędów lukrecji i innych. 

Kawosze z kolei mogą wybie-
rać spośród ziaren z różnych 
rejonów świata – Etiopii, Kon-
go, Gwatemali, Brazylii oraz 

Kolumbii. Wszystkie kawy wy-
różniają się jakością Speciali-
ty, a oprócz tradycyjnego parze-
nia możliwe jest spróbowanie 
alternatywnych sposobów – che-
mex i drip.  

NA WIELKANOC 
I INNE OKAZJE
ProVita to miejsce, w którym 
warto uczcić ważne chwi-
le, a najbliższą okazją do rodzin-
nego świętowania jest Wiel-
kanoc. ProVita proponuje, by 
spędzić ten czas nad morzem 
na świątecznych animacjach, 
spacerach, wycieczkach ro-
werowych oraz relaksowaniu 
się w basenie i strefie saun.

A Wielkanoc w kuchni Pro-
Vita zapowiada się tradycyj-
nie i wyśmienicie. Przygoto-
wania już wystartowały, bo 
planowanie, a nawet tarcie 
chrzanu warto zacząć z mie-
sięcznym wyprzedzeniem. Na 

świątecznym stole nie zabrak-
nie klasycznych potraw, choć 
niektóre z nich nabiorą bardziej 
nowoczesnego charakteru. Ku-
charze nawet przy świętach nie 
zapomną o wegetarianach, we-
ganach i alergikach. A cukier-
nicy zadbają, by mazurki i baby 
nie miały sobie równych. 

SLOW FOOD DOCENIONY
Taka staranność w tworze-
niu i komponowaniu menu nie 
mogła zostać niezauważona. 
Dlatego restauracja ma się czym 
chwalić. Od trzech lat kuch-
nia ProVita otrzymuje kolejne 
wyróżnienia w przewodniku 
„Gault & Millau Polska”. W 2016 
roku była to jedna czapka,  
a w 2017 i 2018 roku – dwie 
czapki! Tak duży sukces koło-
brzeskiej restauracji nie dziwi, 
gdy pozna się wyznawane przez 
nią zasady, a przede wszystkim 
skosztuje serwowanych dań. 

Jeśli hotel słynie ze staran-
ności, z jaką dba o każdy 
detal, to można założyć, 
że przed kucharzami jego 

restauracji stoi nie lada wyzwa-
nie. Z miłości do szczegółu, lo-
kalności, natury i niezwykłych 
połączeń powstała kuchnia ho-
telu ProVita, której główną za-
sadą jest najwyższa jakość. Oto 
kuchnia bez kompromisów!

LOKALNIE 
LUB WŁASNORĘCZNIE
Kucharze hołdują zasadom slow 
food. Menu jest sezonowe, do-
stosowane do pór roku i oferty 
lokalnych dostawców. Dzięki 
takiemu podejściu produkty są 
zdrowsze, a źródła ich pocho-
dzenia – pewne. 

Tutaj stawia się na żywność 
nieprzetworzoną. Ciasta oraz 
chleby (także bezglutenowe) 
wypiekane są na miejscu, ku-
charze przyrządzają własne 

musli, dżemy, hummusy oraz 
wędliny. Wszystkie przysmaki 
tworzone są według autorskich 
przepisów i z niezwykłą uwagą. 

DLA WYMAGAJĄCYCH
Kucharze przysłuchują się nie 
tylko gastronomicznym in-
stynktom, lecz także potrze-
bom klientów, dlatego menu 
dostosowane jest do różnych 
diet i preferencji. ProVita w swo-
jej ofercie ma dania bez glu-
tenu, laktozy i alergenów oraz 
opcje dla wegetarian i wegan. 
Specjalne menu czeka także na 
najmłodszych smakoszy.

Oprócz menu sezonowego 
dodatkowo w ciągu roku tworzo-
nych jest 52 specjalnych menu 
na weekendy, do których som-
melierzy dobierają wina z se-
lekcji restauracji. Dzięki temu 
co tydzień zaskoczą gości nowe, 
doskonale przemyślane kompo-
zycje kulinarne.

DLA KONESERÓW 
I PRZYSZŁYCH KONESERÓW
Hotelowa winiarnia dysponuje 
niezwykłą kolekcją z różnych 
regionów świata. W ofercie 
na stałe znajduje się 135 ety-
kiet, a ponad 100 kolejnych 
rotuje w ciągu roku. Znaczna 
większość pozycji to wina z ma-
łych butikowych winnic oraz 
regionalne wina z Polski. Jed-
nak w ofercie znajdują się także 
etykiety od znanych, topowych 
producentów.  

Dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Sommelierów Pol-
skich ProVita organizuje kolacje 
degustacyjne oraz comiesięczne 
Wieczory przy Winie. Także 
personel restauracji stale rozwi-
ja wiedzę o winach, a przy tym 
chętnie dzieli się nią z gośćmi. 
Dlatego nawet laik pod opieką 
sommelierów ProVita ma po-
tencjał, aby stać się przyszłym 
koneserem.  

Komentuje Tomasz  
Prange-Barczyński,  
krytyk winiarski.
Karta win łączy w sobie 
indywidualność i uniwersalność. 
Czuć w niej rękę sommeliera, 
jego skłonność do win 
biodynamicznych i naturalnych, 
ciekawych, wykraczających poza 
stereotyp i mainstream (sekcja 
„Nasze ulubione”, szczególne 
miejsce rieslingów). Widać też 
dbałość o to, by nie zabrakło 
butelek z najważniejszych 
regionów winiarskich Starego  
i Nowego Świata. Na szacunek 
zasługuje rozbudowany rozdział 
dotyczący win musujących, gdzie 
obok szampanów ze słynnych 
domów mamy kilku ciekawych 
małych producentów, dobre cavy 
i prosecco. Znana polska winiarnia 
Turnau może śmiało występować 
w rozdziale „Wina regionalne”  
– w końcu z Kołobrzegu do 
Baniewic, gdzie powstają te 
świetne wina, jest tylko  
170 kilometrów.

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

W HOTELU ProVita

Karta win
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ZŁOTE MIASTO 
Z CZARNEJ ROPY 

Atrakcje Dubaju zdają się być stworzone za pomocą 
czarodziejskiej różdżki. Ot, ktoś sobie wymyśla hotel  
ze złota, stok narciarski na pustyni, wyspę w kształcie  

palmy lub budynek wysoki na ponad kilometr. 
 Proszę bardzo, pstryk, i jest!
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W tym mieście wszystko musi 
być największe, najlepsze, naj-
droższe, najokazalsze i w ogó-
le naj. Jeśli ktoś ma kontrar-

gument, że nie tylko pieniądze się liczą, ale 
także talent, sukces w wielu dziedzinach, 
mądrość, piękno... To wszechwładny szejk 
już sprowadza wszystkich najsławniejszych, 
najzdolniejszych, najbogatszych i najpięk-
niejszych do swojego bajecznego kraju i hoj-
nie dba, by było im tu dobrze.

Jeszcze w latach 60. XX wieku Dubaj był 
biednym, małym miastem portowym, lu-
dzie mieszkali w szałasach na upalnej pu-
styni, a poruszali się przede wszystkim na 
grzbietach osłów i wielbłądów. Dwa lata po 
odkryciu złóż ropy naftowej w 1968 roku 
Dubaj miał ledwie 58 tysięcy mieszkańców 
(z czego 25 tysięcy to Persowie). Dziś miesz-
ka tu ponad 2,5 miliona ludzi i liczba ta stale 
rośnie, ponieważ przybywa rzesza robotni-
ków i pracowników wszystkich specjalizacji, 
budująca tę nową monarchię i pracująca dla 
garstki etnicznych dubajczyków. 

Szejk wizjoner Muhammad ibn Raszid 
al-Maktum, wsparty mistrzowskim PR-
-em, stworzył jedno z najbardziej rozrekla-
mowanych miejsc na świecie. Ekscytującą 
świątynię luksusu i stężonego koncentra-
tu architektury XXI wieku, gdzie gąszcz 
ekscesów, a także ostentacyjny przepych 
muszą na każdym kroku zaskoczyć, oszo-
łomić i oczarować. Niewyobrażalne bogac-
two, nieokiełznany shopping, najdroższe  

samochody świata wzbogacone dodatkowo 
nierozsądną ilością złota, hiperluksuso-
we hotele, jak siedmiogwiazdkowy Burg 
Al Arab, najwspanialsze parki rozrywki, 
największe akwaria, najlepsze restauracje 
– wszystko to ma wywołać zdumienie świa-
ta i wyprzedzić wyobraźnię człowieka.

BURJ KHALIFA
Najwyższy budynek świata znajduje się 
oczywiście tu i choć Arabia Saudyjska bu-
duje wyższy, to Dubaj też już zaczął budowę 
czegoś niewyobrażalnego – wieżowca o po-
nadkilometrowej wysokości. Pewnie na da-
chu będzie leżał prawdziwy śnieg, a wieża 
przebije chmury i będzie oferowała kilka 
stref klimatycznych. Nie jest to wcale zły po-
mysł, biorąc pod uwagę, ile pięknych futer 
można w tym upalnym mieście kupić.

Burj Khalifa (Burdż Chalifa) zapiera 
dech. Ma 829 metrów, 163 piętra użytkowe, 
jest strzelisty, ogromny i piękny. Niestety 
od strony wejścia (przy fontannach po wyj-
ściu z Malla, przez który dochodzi się do 
wind giganta) nie można sobie zrobić zdję-
cia na jego tle, bo aparat nie obejmie całości. 

Na każdym kroku można przekonać 
się o perfekcyjnym marketingu. Długi 
korytarz, przeznaczony na kolejkę gości 
chcących wjechać na najwyższy budynek 
świata, zdobią niesamowite zdjęcia planów, 
konstrukcji, budowy, a wreszcie – wspaniały 
napis, przedstawiający budynek. Na szczyt 
wieży pędzi się 10 metrów na sekundę  

najdłuższą windą świata. Bilety na ten 
przejazd trzeba rezerwować sporo wcze-
śniej i uzbroić się w cierpliwość, czekając 
na wjazd. Na 121. piętrze jest przeszklony, 
otwarty taras widokowy. Wieczorem u pod-
nóża Burj Khalifa można oglądać spektakl 
tańczących w rytm muzyki fontann. Przed-
stawienie zaczyna się od pięknych dźwię-
ków, następnie pojawiają się światła i nagle 
powierzchnia wody unosi się strzelistymi 
słupami w górę, ponad 150 metrów ku nie-
bu, faluje, tańczy, zniża się i wynosi zabar-
wiona ponad sześcioma tysiącami świateł. 

WYSPA THE PALM
Dubaj to prawdziwa oaza nowoczesnych 
technologii na środku pustyni. Autostra-
dy o sześciu pasach w jedną stronę i sze-
ściu w drugą, ogromne ślimaki skrzyżowań, 
ponad 200 drapaczy chmur wznoszących 
się ponad 100 metrów w górę. A wokół – 
pustynia i ubite piaszczyste place czekające 
na zabudowę. W Dubaju nie można poru-
szać się pieszo i to nie tylko ze względu na 
40-stopniowy upał (25 stopni w zimie), ale 
dlatego że... nie ma tam chodników. Jest 
to miasto dla kierowców, choć jest tam też 
imponujące metro. By przemieścić się 52 
kilometry czerwoną linią z jednego koń-
ca metropolii na drugi, potrzeba godziny. 
Większość trasy znajduje się nie pod zie-
mią, a nad nią, tak więc jest to dobry spo-
sób na zwiedzanie i oglądanie. Przejażdż-
ka supernowoczesnym metrem to atrakcja 
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Niewyobrażalne bogactwo, nieokiełznany shopping, hiperluksusowe hotele, jak siedmiogwiazdkowy  
Burg Al Arab, najwspanialsze parki rozrywki, największe akwaria – wszystko to ma wywołać zdumienie 

świata i wyprzedzić wyobraźnię człowieka.

sama w sobie. Najbardziej imponująco 
Dubaj wygląda jednak z powietrza i wca-
le nie trzeba liczyć na miejsce przy oknie, 
lecąc do czy z Dubaju. W centrum miasta 
można wsiąść w Dubai Creek w hydroplan 
Seawings i pofrunąć nad miastem. Loty 
trwają 20 lub 45 minut i pozwalają dokład-
nie zobaczyć dzieła imponującej architek-
tury. Wszystkie miejsca są przy oknie, ale 
najlepiej widać z miejsca przy pilocie lub 
na ostatnim tylnym siedzeniu. Tylko w ten 
sposób można zobaczyć największy cud 
Dubaju – sztuczne wyspy w kształcie palm 
albo mapy całego świata. Dubaj miał 72 ki-
lometry linii brzegowej, a każdy chciałby 
mieszkać nad morzem i mieć kawałek pla-
ży. Dlatego też wybudowano, a raczej stwo-
rzono dziesiątki wysp ułożonych w kształ-
cie wszystkich krajów świata oraz dwie 
ogromne palmy, której każdy liść pozwala 
na mieszkanie w willi nad wodą. W ten spo-
sób linia brzegowa została wydłużona o po-
nad 500 kilometrów! Na sztuczną wyspę 
Palma Dżumajra trzeba było nawieźć 94 
miliony m sześc. piasku i 7 milionów ton 
kamieni. Z perspektywy samochodu Pal-
ma nie robi większego wrażenia. Aby do-
cenić jej oryginalny wygląd i konstrukcję, 

trzeba spojrzeć na nią z góry – z samolotu, 
tak więc hydroplan jest jedną z najważniej-
szych atrakcji Dubaju. 

Czubek wyspy The Palm to półokrągła 
mierzeja z luksusowymi hotelami dla tury-
stów, takimi jak słynny hotel Atlantis, przy 
którym znajduje się park wodny Aquaventu-
re Waterpark, 17 hektarów atrakcji wodnych 
(46 hektarów – teren parku) i zjeżdżalnie, 
jakich nie ma nigdzie indziej. Można tu zje-
chać w tunelu znajdującym się w akwarium 
obok pływających przez szybę stworzeń, 
m.in. delfinów i rekinów. Inna atrakcja to 
mieszczące osiem osób ogromne talerze, 
którymi zjeżdża się, obracając wkoło po 
stromych ścianach wody. Pełne adrenaliny, 
ale bezpieczne doświadczenie. Obok parku 
znajduje się oceanarium The Lost Cham-
bers Aquarium, oczywiście największe na 
świecie, pod gołym niebem goszczące 65 
tysięcy morskich gatunków – wspaniałe, 
nowoczesne, kształcące, opowiadające o hi-
storii i innowacyjnych technologiach. Hotel 
Atlantis The Palm to prawdziwa machina 
turystyczna – luksusowe sklepy, wyśmie-
nite restauracje z najlepszymi kucharzami 
świata, 700 metrów białej plaży. Wszystko 
zadbane, luksusowe, idealne. 

RESTAURACJA YUAN
Mimo iż w Dubaju niczego się nie uprawia, 
no, może poza daktylami i orzeszkami, 
wszystkie sprowadzane tu produkty są świe-
że i pyszne, po prostu najlepsze. Nie tylko re-
stauracje, lecz także gigantyczne supermar-
kety mają przebogatą ofertę, a sposób podania 
towarów zachwyca. Nawet w najzwyklejszym 
sklepie wszystkie owoce i warzywa są ułożo-
ne w idealne stożki. Restauracje to temat rze-
ka. Moja córka, której pokazywałam Dubaj, 
przeczytała, że najlepsze chińskie pierożki 
dim sum można zjeść w Dubaju właśnie. 
Nie lubię ani pierożków, ani chińskiej kuch-
ni, ale wybrałyśmy się do rekomendowanej 
restauracji tuż obok parku wodnego, a po 
wielu godzinach szaleństw w nim byłyśmy 
bardzo głodne. Park jest zamykany o zacho-
dzie słońca, czyli około 18:00, była więc pora 
przed kolacją. Zobaczyłyśmy napis „Yuan”, 
weszłyśmy z mokrymi włosami, w letnich 
sukienkach do eleganckiego i jeszcze pu-
stego wnętrza. Wybrałyśmy wygodny sto-
lik z widokiem na piękną salę, temperatura 
trochę za niska, więc przyniesiono nam mię-
ciutkie paszminy do okrycia. Karta dań bo-
gata, ceny niewygórowane, wino dobre, cór-
ka wybrała trzy zestawy pierożków (po trzy 
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sztuki w każdym), a ja zupę i pieczoną rybę. 
To, co nam podano, bije wszelkie rekordy 
skali. Wygląd, niesamowity smak, przyjem-
ność jedzenia – wyjątkowe doznanie! Jakość 
nieporównywalnie lepsza niż w słynnym 
na cały świat siedmiogwiazdkowym hotelu 
Burj Al Arab, w którym większość dań po-
kryta jest jadalnym złotem (rocznie około 5 
kilogramów złota zjadane jest w tym miej-
scu). Skosztowałyśmy 10 dań, wszystkie ide-
alne. Jeśli wrócę kiedyś do Dubaju, to po to, 
by jeszcze raz zjeść w Yuan.

ZAKUPY
Współczesny przepych Dubaju, a także 
główne zajęcie jego mieszkańców to shop-
ping. Wszystko, co luksusowe, drogie, zna-
ne, na pewno można kupić w jednej z tutej-
szych słynnych galerii handlowych. 

Największym centrum zakupowego świa-
ta pod względem powierzchni (548 tysięcy 
mkw. i rekord w „Księdze Guinnessa”) jest 
piękny Dubai Mall, po którym spacerują 
mieszkańcy Dubaju: mężczyźni w białych 
tunikach diszdaszach, kobiety w czarnych 
luźnych abajach, a także rzesze turystów. 
Znajduje się tu 1200 sklepów oraz 160 restau-
racji i kafejek. No i oczywiście słynne dubaj-
skie akwarium, w którym chętni mogą po-
nurkować z rekinami, a pozostali podziwiać 
140 gatunków stworzeń: od gigantycznych 
płaszczek i rekinów po... nurków z butlami 
na plecach – przez największy panel akry-
lowy świata (również w „Księdze Guinnes-
sa”). Dla tych, którzy wolą wodę w jej stałej 
postaci (śnieg), w kolejnej ogromnej dubaj-
skiej galerii handlowej Mall of the Emira-
tes zbudowano Ski Dubai, czyli największy 
zadaszony stok narciarski na świecie (oczy-
wiście – w „Księdze rekordów Guinnessa”). 
Ponad 6 tysięcy ton śniegu i 400 metrów 
zjazdu, wyciągi i tłum ludzi w identycznych 
strojach narciarskich z logo Ski Dubai. 

Zwiedzając starą dzielnicę Dubaju – De-
iry, warto wybrać się na lokalny wielki ba-
zar. Na kanale Dubai Creek wciąż jest peł-
no barek obładowanych towarem, a wąskie 
ulice przesyca zgiełk handlarzy. W ofercie 
jest wszystko: od kiczowatych chińskich za-
bawek przez podróbki torebek Chanel i ory-
ginalne kaszmirskie paszminy po przypra-
wy i haftowane skórzane pantofle i suknie. 

Na Złotym Suku jest na sprzedaż tyle 
złota, że aż blask bije. To niewątpliwie naj-
popularniejszy suwenir z Dubaju, nie tyl-
ko z powodu ogromnego wyboru tego typu 
produktów, ale przede wszystkim dlatego, 
że złoto jest tu tańsze niż niemal gdzie-
kolwiek na świecie. Wielu z kupujących to 
Hindusi zwabieni na targ dobrymi cena-
mi i jakością – dla nich złoto to inwestycja.

 Magdalena Boratyńska

W tym mieście wszystko musi być największe, najlepsze,  
najdroższe, najokazalsze i w ogóle naj.
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Czubek wyspy The Palm to półokrągła mierzeja z luksusowymi hotelami dla turystów, takimi jak słynny 
hotel Atlantis, przy którym znajduje się niesamowity park wodny Aquaventure Waterpark,  

17 hektarów atrakcji wodnych (46 hektarów – teren parku) i zjeżdżalnie, jakich nie ma nigdzie indziej.
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WAKACJE NA SESZELACH

Próżno szukać na świecie tak idyllicz-
nych i egzotycznych miejsc jak Se-
szele, gdzie żółwie olbrzymie prze-
chadzają się majestatycznie między 

ogromnymi granitowymi głazami, a pla-
że o miękkim, srebrzystym piasku wyglądają 

niczym z sielskiego obrazka. Ten archipelag 
leżący na Oceanie Indyjskim został odkryty 
przez branżę turystyczną względnie niedaw-
no. Pierwszy międzynarodowy port lotniczy 
powstał tu dopiero w latach 70. ubiegłego 
wieku. Mimo to kraj jest słabo rozwinięty 

– w dużej mierze za sprawą przemyślanej 
polityki, niepozwalającej na nadmierną in-
gerencję w naturalne środowisko. Na jeszcze 
większą pochwałę zasługuje fakt ustanowie-
nia na ponad połowie obszaru kraju rezerwa-
tów przyrody i parków narodowych.

Nasza brytyjska korespondentka April Hutchinson przekonuje,  
że leżące w samym sercu Oceanu Indyjskiego Seszele próbują za wszelką cenę uchronić 

naturalne atrakcje tego fascynującego kraju.

NIE TYLKO 
DLA CELEBRYTÓW
Ludność Seszeli w liczbie zaledwie 95 ty-
sięcy mieszkańców rozsiana jest po 115 ma-
lowniczych wyspach archipelagu, natomiast 
większość obiektów turystycznych znajduje 
się na głównej wyspie kraju – Mahé. Druga 
najpopularniejsza wyspa to Praslin. Jednak 
największym atutem Seszeli jest ogromny 
wybór niewielkich luksusowych kurortów, 
wzniesionych na odległych od siebie wy-
sepkach. Nic dziwnego, że kraj ten stał się 
prawdziwym wypoczynkowym rajem dla 
celebrytów, poczynając od George’a Clo-
oneya z żoną, na księciu i księżnej Cambrid-
ge kończąc.

Jednak Seszele oferują turystom znacz-
nie więcej niż tylko możliwość natknięcia 
się na ulubionego aktora albo piosenkarza. 
Wyspy, zapewniające znanym i lubianym 
maksimum prywatności, są także pioniera-
mi w dziedzinie ochrony przyrody. Przykła-
dem może być zjawiskowa wyspa Fregate, 
która swoją powierzchnią dorównuje Mona-
ko. Znajduje się tu jedynie 16 luksusowych 
willi, a samo miejsce przypomina park ju-
rajski. Można tu napotkać m.in. swobod-
nie przemieszczające się po wyspie żółwie 
olbrzymie z gatunku aldabra. Jeszcze 25 
lat temu ich populacja liczyła zaledwie 150 
osobników, jednak dzięki specjalnemu 
programowi ochrony i hodowli tych żółwi 

gigantów obecnie na Fregate jest ich już 
2200. Na wyspie udało się także ocalić przed 
wyginięciem sroczka seszelskiego, który za-
mieszkuje Fregatę w liczbie 200 osobników, 
choć w 1990 roku naliczono ich zaledwie 25. 
Swoją popularność wyspa zawdzięcza także 
siedmiu urokliwym plażom i ekskluzywne-
mu kurortowi Rock Spa.

JAK OCHRONIĆ 
PRZYRODĘ
Wyspa Północna, na której znajduje się 
11 pięciogwiazdkowych willi, słynie tak-
że z działań na rzecz ochrony przyrody, 
takich jak projekt „Arka Noego”, mający 
na celu rekultywację tego zakątka. Tak FO
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jak w wielu innych miejscach na Seszelach 
plantacje powstałe na Wyspie Północnej po-
nad sto lat temu niemal doszczętnie wynisz-
czyły tutejsze środowisko naturalne. „Arka 
Noego” pragnie przywrócić wyspę do jej 
oryginalnego stanu, przed osiedleniem się 
tu człowieka. Projekt odniósł już pierwsze 
sukcesy: na wyspę wróciło wiele gatunków 
ptaków, a na tutejszych plażach gniazdują 
żółwie zielone i szylkretowe.

Jednym z najlepszych przykładów raj-
skich warunków panujących na Sesze-
lach, a zarazem niebędącym drogim, luk-
susowym kurortem jest rezerwat natury 
Vallée de Mai – jedyne miejsce, w którym 
rosną wszystkie gatunki seszelskich palm. 
Zakątek ten, wpisany na listę naturalnego 
dziedzictwa UNESCO, leży w samym sercu 
wyspy Praslin i słynie z bujnej, dziewiczej 
roślinności. Rośnie tu m.in. palma coco de 
mer, rodząca największe orzechy kokosowe 
na świecie, które obecnie znaleźć można 
wyłącznie na Seszelach. Plaże Praslin za-
chwycą nawet najbardziej wymagających 
plażowiczów, a dwie najlepsze z nich to 
zdecydowanie Anse Georgette i Anse Lazio, 
otoczone drzewami takamaka i granitowy-
mi głazami, które tworzą charakterystycz-
ny krajobraz Seszeli. Wyspa posiada także 
dobrze rozbudowaną bazę noclegową. Dużą 
popularnością cieszą się wille leżącego na 
wzgórzu kurortu Raffles Praslin, a także 
ośrodek Constance Lemuria, gdzie mieści 
się również jedyne w kraju 18-dołkowe pole 
golfowe.

Od maja do września między wyspa-
mi Mahé i Praslin kursuje prom. Jednak 
przy wzburzonym morzu przeprawa ta nie 
należy do najprzyjemniejszych i jeśli to 
możliwe, lepiej skorzystać z samolotu lub 
helikoptera. Praslin jest także dobrą bazą 
wypadową na pobliskie wyspy Cousin i Cu-
rieuse. Curieuse jest jedyną wyspą obok 
Praslin, na której rośnie palma coco de 
mer. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, 
choć z bolesną przeszłością. Ponad 250 lat 
temu została ona doszczętnie spustoszona 
przez francuskich żeglarzy, a od 1829 roku 
służyła za kolonię trędowatych. Na szczę-
ście po dawnych zniszczeniach nie ma już 
śladu i Curieuse przyciąga obecnie tury-
stów bogactwem swej fauny i flory. Równie 
ciekawą historię ma rezerwat natury na wy-
spie Cousin. Ta dawna plantacja kokosów, 
przekształcona w sanktuarium ratujące 
gatunki zagrożone wyginięciem, stała się 
jednym z najważniejszych miejsc lęgowych 
dla żółwia szylkretowego.

PO LA DIGUI NA ROWERZE
Trzecią najbardziej zaludnioną wyspą Se-
szeli jest La Digue, urokliwe miejsce, po FO
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Wyspy, zapewniające znanym i lubianym maksimum prywatności,  
są także pionierami w dziedzinie ochrony przyrody. 
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którym najlepiej poruszać się na rowe-
rze. W cenie wycieczki na La Digue zwykle 
uwzględnia się koszt wynajmu jednośladu, 
dzięki czemu można łatwiej poznać tutejsze 
życie i zwiedzić słynne i piękne plaże Petita 
Anse, Grand Anse i Anse Source d’Argent. 
Na Félicité mieści się nowy luksusowy 
ośrodek Six Senses Zil Pasyon, zajmujący 
niemal jedną trzecią powierzchni wyspy. 
Kurort składa się z 30 willi i 17 prywatnych 
rezydencji.

Na początku marca swoje podwo-
je otworzy długo wyczekiwany ośrodek 
Four Seasons Resort Seychelles na wyspie 
Desroches. Kurort zaoferuje gościom 40 
wygodnych apartamentów, a także wiele 
atrakcji, takich jak pikniki na łonie natury, 
zwiedzanie dżungli i dostęp do 15 kilome-
trów rajskich plaż, na których można na-
tknąć się na żółwie aldabra.

Na głównej wyspie archipelagu atrak-
cji jest również co niemiara, zwłasz-
cza w tętniącej życiem stolicy Wiktorii. 
Jednym z ciekawszych miejsc jest budynek 
Kenwyn House, będący przykładem fran-
cuskiej architektury kolonialnej na wyspie. 
Mieści się tu sklep z wyrobami rzemieśl-
niczymi i dziełami sztuki. Kolejną atrak-
cją Mahé jest destylarnia rumu Takamaka, 
gdzie zwiedzający mogą dowiedzieć się, 

jak wytwarza się ten smaczny trunek, i de-
gustować jego różne odmiany. Zwolennicy 
nieco zdrowszych rozrywek mogą udać się 
na szczyt Morne Seychellois, najwyższą 
górę Seszeli, która wznosi się na wysokość 
905 metrów n.p.m. Wycieczka w to miejsce 
zajmuje około trzech godzin, ale warto pod-
jąć ten wysiłek, aby zobaczyć tutejszy park 
narodowy, zajmujący niemal 20 procent ob-
szaru całej wyspy.

ZATAŃCZYĆ SEGE
Mieszkańcy Seszeli wywodzą się przede 
wszystkim od afrykańskich niewolników, 
przywiezionych w to miejsce przez Fran-
cuzów, a następnie oswobodzonych przez 
Brytyjczyków. Dodatkowo około 150 lat 
temu na tutejsze wyspy napłynęli także 
chińscy kupcy i handlarze, wnosząc swój 
własny wkład w powstanie języka i kultury 
kreolskiej. Odbywający się pod koniec paź-
dziernika Festival Kreol to ważne święto na 
Seszelach. Jeśli zdarzy się nam być w tym 
czasie na jednej z wysp, czeka nas tydzień 
wypełniony dobrą zabawą, dźwiękami ży-
wiołowej muzyki i smakami kuchni kre-
olskiej. Do tego obowiązkowa nauka tańca 
sega, który można opanować w zaskakująco 
krótkim czasie, zwłaszcza po kilku łyczkach 
lokalnego rumu.
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Co zobaczyć, gdzie spać
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ATRAKCJE  
NA WZGÓRZACH INDII

Nasz azjatycki korespondent Amar Grover opuścił gwarną stolicę Indii, aby podziwiać 
magiczne pałace i twierdze leżące nieopodal miast Gwalior i Orchha.

Kolejny gorący weekend w Delhi. 
Warto by było choć na chwilę wy-
rwać się z tej miejskiej dżungli, 
ale komu chce się ponownie zwie-

dzać Dżaipur albo Taj Mahal? Na szczę-
ście w Indiach nie brakuje prawdziwych oaz 
spokoju, takich jak choćby oddalone o 420 
kilometrów na południe od Delhi niewiel-
kie miasteczko Orchha. Ten malowniczy 
zakątek, usytuowany nad brzegiem rzeki 
Betwa, uważany jest za jedną najbardziej 
romantycznych i najpiękniejszych desty-
nacji w Indiach. Opuszczone pałace oraz 
zapomniane przez ludzi świątynie otoczo-
ne grubymi murami przypominają chwile 
świetności tego miejsca.

Jednak przed wizytą w tym mieście po-
lecam zwiedzenie innego ciekawego mia-
sta o nazwie Gwalior.

FORT W GWALIORZE
Najsłynniejszą atrakcją Gwalioru, odda-
lonego od Delhi o cztery godziny jazdy 
pociągiem ekspresowym, jest zabytkowa 
twierdza, która stoi na rozległym płasko-
wyżu. W ciągu swojej ponadtysiącletniej 
historii ta imponująca konstrukcja z VI 
wieku n.e. zmieniała właścicieli dziesiątki 
razy. W 1857 roku tutejszy oddział Sipajów 
(Hindusów służących w wojskach Brytyj-
skich) przyłączył się do ogólnonarodowego 
powstania przeciwko władzy brytyjskiej. 
Jednak bunt ten został dość szybko stłumio-
ny, a w 1886 roku twierdzę przekazano lojal-
nej rodzinie Scindia. Do odzyskania przez 
Indie niepodległości w 1947 roku Gwalior 
był jednym z ponad pięciuset stanów ksią-
żęcych, a jego władca – na tyle ceniony 
przez Anglików, że podczas uroczystości 
państwowych na jego cześć oddawano 21 
salw honorowych. W niepodległych Indiach 
ród Scindia stał się jedną z najbardziej pro-
minentnych rodzin w kraju.

Pod twierdzę można podjechać samo-
chodem, ale jej najbliższe okolice najle-
piej zwiedzić pieszo. Na obszarze ponad 
trzech kilometrów kwadratowych terenu 
otoczonego grubymi murami znajdziemy 
kolorową mozaikę zabytków z różnych 
epok. Są tu zarówno tajemnicze świątynie, 
jak i żołnierskie baraki, a także opustosza-
łe komnaty i ogromne zbiorniki wodne. 
Prawdopodobnie najczęściej fotografowaną 
częścią twierdzy jest XV-wieczny pałac Man 
Singha, którego elewacja pokryta jest turku-
sowo-żółtymi płytkami. Jednak mimo przy-
ciągających wzrok kolorów i ozdobnych ze-
wnętrznych rzeźbień dziedzińce i komnaty 
pałacowe wydają się dość surowe, a wąskie 
przejścia i ciemne klatki schodowe wio-
dą śmiałków do niemal gotyckich wnętrz  
pałacu.

Najsłynniejszą atrakcją Gwalioru jest zabytkowa twierdza,  
która stoi na rozległym płaskowyżu. 
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PAŁACE
Najlepszym hotelem w mieście jest wznie-
siony w 1880 roku Usha Kiran Palace (tajho-
tels.com), który początkowo służył za dom 
dla gości miejscowych maharadżów. W 1905 
roku nocował tu książę Walii i przyszły król 
Anglii – Jerzy V.

Tuż obok stoi przepastny pałac Jai Vilas 
Palace (jaivilasmuseum.org), zbudowa-
ny w 1874 roku przez jednego z prominent-
nych członków rodziny Scindia. Można 
przypuszczać, że jego architekt i projektant 
wnętrz przed przystąpieniem do pracy od-
byli podróż po Europie, z której wrócili... 
całkowicie skołowani, ponieważ Jai Vilas 
Palace to zlepek wszelkich możliwych sty-
lów: od baroku po styl toskański.

Co prawda, Jai Vilas Palace nadal za-
mieszkują potomkowie dawnej rodziny 
królewskiej, ale niektóre z jego skrzydeł 
udostępniono dla zwiedzających. Niewątpli-
wą atrakcją pałacu są dwa ogromne żyran-
dole znajdujące się w przepastnej Komnacie 
Durbarskiej. Jako że są to jedne z najcięż-
szych żyrandoli na świecie, to przed ich 
zawieszeniem architekci musieli sprawdzić 
wytrzymałość sufitu, wprowadzając w tym 
celu na dach kilka słoni. W luksusowej sali 
jadalnej znajdują się trzy długie stoły, a na 
jednym z nich rozłożony jest miniaturowy 
model kolejki. Ceniący przednią zabawę 
maharadżowie wykorzystywali ten zabaw-
kowy pociąg do podawania gościom whi-
sky i cygar, co idealnie podsumowuje styl 
życia ówczesnej indyjskiej arystokracji.

ORCHHA
Kierując się dalej na południe w kierunku 
Orchhy, natkniemy się po drodze na dość 
nietypową twierdzę, stojącą na szczycie 
wzgórza z widokiem na małe jezioro. Jest 
to rzadko odwiedzany pałac Datia, który wy-
różniają liczne kopuły i kopułki wieńczące 
budowlę, stanowiące doskonały przykład 
architektury indyjsko-islamskiej. Styl ten 
charakteryzował większość konstrukcji po-
wstałych za czasu panowania rodu Bundela 
Rajput. Początki Orchhy sięgają XVI wieku, 
kiedy to podczas wielotygodniowej wyprawy 
myśliwskiej maharadża Rudra Pratap za-
trzymał się przy malowniczym przełomie 
rzeki Betwa. Zauroczony tym miejscem 
Pratap zbudował tu obóz wojskowy, który po 
pewnym czasie przekształcił się w Bundel-
khand – stolicę kilku królestw, rządzonych 
przez klany Bundela.

Dziś Orchha jest maleńkim miastecz-
kiem otoczonym polami uprawnymi i lasem. 
Po kilkuminutowej wędrówce dotarłem do 
masywnej drewnianej bramy, najeżonej 
stalowymi kolcami, mającymi odstraszać 
wszędobylskie słonie. Po jej otwarciu moim 
oczom ukazał się ogromny plac z trzema 
pałacami. Po prawej stronie wznosił się ma-
jestatyczny Raj Mahal, natomiast tuż przede 
mną stał równie potężny Jahangir Mahal.

Zwieńczony parapetami i kopułkowymi 
pawilonami Raj Mahal był pierwszym du-
żym pałacem wzniesionym przez królów 
Orchha w XVI wieku. Jego konstrukcja, 
stosunkowo prosta od zewnątrz, mieści 
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liczne ciemne zakątki i przewiewne kom-
naty, rozmieszczone wokół dwóch dziedziń-
ców. W eleganckich aulach, gdzie niegdyś 
obradował rząd, zachowały się freski przed-
stawiające uroczystości królewskie, polowa-
nia, a także motywy geometryczne.

KRÓLEWSKIE ZWIĄZKI
Prawdziwą perłą w koronie Orchhy jest pa-
łac Jahangir Mahal, wzniesiony przez Vir 
Singha Deo na początku XVII wieku w celu 
uświetnienia wizyty mogulskiego cesarza 
Jahangira. Gmach ten charakteryzuje się 
wąskimi bastionami i długimi wiszącymi 
balkonami, które również zwieńczono pa-
wionami i kopułkami. Mimo ogromnego 
bogactwa i władzy, jaką posiadali Bundelo-
wie, byli oni całkowicie oddani swoim mo-
gulskim zwierzchnikom, czego dowodem 
jest wystawny prezent od Vir Singha.

Warto zwiedzić także wyższe piętra pała-
cu, eksplorując jego bogato zdobione kom-
naty i przepastne tarasy. Na kremowych 
kopułach, parapetach i murach Jahangir 
Mahal znajdowały się niegdyś misterne fre-
ski i mozaiki, jednak niewiele z nich prze-
trwało próbę czasu. 

Obowiązkowym punktem zwiedzania 
pałacu jest wizyta w niewielkiej komnacie 
królewskiej z podestem sypialnym i ekrana-
mi kratowymi, której okna wychodzą na za-
chód, czyli w stronę Mekki. Według kronik 
cesarz Jahangir nocował tu tylko raz i nigdy 
więcej nie odwiedził tego miejsca. Zatrzy-
małem się na chwilę w jednym z pawilo-
nów, aby nacieszyć wzrok widokami. Domi-
nującym elementem panoramy Orchhy jest 
królewska świątynia Chaturbhuj z cztere-
ma poziomami ostrołuków zwieńczonych 
stożkowymi wieżami. Jej sklepione wnę-
trze przypomina nieco kościół, a za opłatą 
można zwiedzić również jej wyższe kondy-
gnacje. Tuż nad brzegiem rzeki stoją jasno-
żółte pawilony chhatri, upamiętniające kró-
lów z rodu Bundela. Budowle te prezentują 
się malowniczo szczególnie w pierwszych 
promieniach słonecznych, więc warto od-
wiedzić to miejsce z samego rana.

Równie sielsko wyglądają na wpół zapo-
mniane, rozsypujące się stajnie, dwory i świą-
tynie na wyspie – wszystkie położone w bli-
skim sąsiedztwie pałaców. Niektóre z nich 
trafiły w ręce mieszkańców wioski, których 
pola uprawne dodają temu miejscu specy-
ficznego kolorytu. Spacerując wąskimi ścież-
kami i zacisznymi alejkami miasta, dotarłem 
do zakątka, z którego rozpościerał się widok 
na wzburzoną Betwę. Moją uwagę zwróciła 
grupka turystów spływająca pontonem w dół 
rzeki. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że 
ich radosne okrzyki odzwierciedlały mój 
obecny stan ducha. 

Prawdziwą perłą w koronie Orchhy jest pałac Jahangir Mahal, 
wzniesiony przez Vir Singha Deo na początku XVII wieku.

Kierując się dalej na południe w kierunku Orchhy, natkniemy się po drodze na dość nietypową twierdzę, 
stojącą na szczycie wzgórza z widokiem na małe jezioro. Jest to rzadko odwiedzany pałac Datia.

●  Trasę opisaną w artykule można pokonać  
w trzy dni przy założeniu, że podróż odby-
wać się będzie pociągiem ekspresowym 
Shatabdi, który wyjeżdża z New Delhi o 6:00 
i dociera do Gwalioru o 9:28. Pociąg powrot-
ny wyrusza z Jhansi (nieopodal Orchhy) o 
18:40 i przybywa do stolicy Indii o 23:30. Bilet 
w dwie strony w wagonie Executive kosztuje 
2915 rupii (ok. 150 złotych) i można go zare-
zerwować przez stronę irctc.co.in

●  Zdecydowanie najbardziej bezstresową 
opcją jest skorzystanie z usług biura 
turystycznego Bridging Journeys 
(bridgingjourneys.com), które na życzenie 
klienta oferuje spersonalizowane wycieczki 
po Indiach. Wycieczka trzydniowa 
pociągiem i samochodem z kierowcą oraz 
dwoma noclegami w podanych poniżej 
hotelach kosztuje 47 875 rupii (ok. 2500 
złotych) dla indywidualnego klienta lub  
28 750 rupii (ok. 1500 złotych) od osoby 
przy dwóch podróżnych. Cena zawiera 
śniadania i karnety wstępu do obiektów.

●  Najlepszym hotelem w Gwaliorze jest Usha 
Kiran Palace (tajhotels.com), oferujący pokoje 
Deluxe dla dwóch osób w cenie od 7375 
rupii (ok. 400 złotych). W Orchhy najlepiej 
zarezerwować pobyt w hotelu Amar Mahal 
(amarmahal.com) w cenie 5880 rupii (ok. 350 
złotych) za noc w pokoju dwuosobowym.
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Jak zwiedzać?
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GOLF  
W CHARLOTTE

Nasz brytyjski korespondent Peter Swain przekonał się  
na własne oczy, że Charlotte jest nie tylko ważnym 

ośrodkiem finansowym USA, lecz także prawdziwym  
rajem dla miłośników golfa.

PINEHURST
Położenie: 146 km na wschód od Charlotte
● Atuty: Choć Pinehurst znajduje się o dwie 
godziny jazdy samochodem od Charlotte, to 
gwarantuję, że już po kilku minutach spę-
dzonych w tym miejscu zapomnimy o wszel-
kich niedogodnościach związanych z po-
dróżą. Na tę amerykańską świątynię golfa 
składa się dziewięć pól, trzy hotele oraz za-
bytkowy budynek klubowy.

Całość została zaprojektowana w 1907 
roku przez Donalda Rossa i gruntownie od-
nowiona w 2010. W 1951 roku pole Pinehurst 
No 2 gościło uczestników turnieju o Puchar 
Rydera, a w ostatnich 18 latach także trzy 
edycje US Open. Jest to piekielnie trudne 
pole ze względu na ciągnący się wzdłuż so-
snowy las, miniaturowe greeny oraz głębo-
ki piasek i gęstą trawę, z której niezwykle 
trudno wybić piłkę. Bez wątpienia nie jest to 
propozycja dla początkujących, ale wytraw-
ni golfiści z pewnością docenią możliwość 
zmierzenia się z tym legendarnym miej-
scem, które gościło wiele sław tego sportu. 
Ulubionym polem członków klubu jest na-
tomiast Pinehurst No 8. 
● Ceny Rezerwacja z wyprzedzeniem do-
stępna jest jedynie dla członków klubu i go-
ści kurortu. Pinehurst No 2: Grudzień-luty: 
270 dolarów, marzec-listopad: 340 dolarów, 
czerwiec-sierpień: 360 dolarów, kwiecień-
-maj i wrzesień-październik: 450 dolarów. 
Pozostałe pola można rezerwować do pięciu 

dni wcześniej. Caddie: 90 dolarów, forecad-
die (jeden na czterech graczy): 30 dolarów 
za gracza. W wypożyczalni dostępny sprzęt 
marek Titleist, Callaway i Taylormade. 
Koszt: 80 dolarów za dobę.
● Czynne W lecie od 7:00 do zmierz-
chu, w zimie od 8:00 do zmierzchu.
● Infrastruktura Pole No 2: 6938 metrów, 
par-72, zalecane wynajęcie caddie’ego albo 
forecaddie’ego. Na terenie klubu znajduje 
się także osiem innych 18-dołkowych pól, 
szkółki golfowe, driving range, pole do krót-
kich rozgrywek oraz skrócone pole 18-doł-
kowe.
● Maksymalny handicap Certyfikat niewy-
magany
● Posiłki i relaks W budynku klubowym 
mieści się restauracja Deuce, kawiarnia 
91st Hole oraz dobrze zaopatrzony sklep 
ze sprzętem golfowym. Warto wpaść na 
śniadanie w formie bufetu w pobliskim 
230-pokojowym hotelu Carolina. Na tere-
nie ośrodka znajduje się także hotel Holly, 
42-pokojowy pensjonat Manor Inn, browar, 
spa, baseny oraz korty tenisowe.
Kontakt: 80 Carolina Vista Drive, Pine-
hurst, North Carolina; +1 855 235 8507. 
pinehurst.com

BALLANTYNE
Położenie: 29 km od centrum Charlotte
● Atuty: Pole Ballantyne mieści się nieopo-
dal strzelistych biurowców wielu instytucji 
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finansowych i kieruje swoją ofertę przede 
wszystkim do klientów korporacyjnych. Na 
terenie klubu znajduje się także hotel Bal-
lantyne. Jest to dobrze utrzymane i stosun-
kowo nietrudne pole z przeszkodami wod-
nymi przy 10 dołkach, przez co cieszy się 
dość dużym powodzeniem. Większość gra-
czy wynajmuje wózek elektryczny, choć od-
ległości między dołkami nie są duże i rów-
nie dobrze można pokonać je pieszo.
● Ceny: pn.-czw.: 62 dolary, pt.-niedz.: 82 
dolary (z wynajmem wózka); wynajem 
sprzętu (Titleist): 60 dolarów.
● Czynne: Lato 7:00-19:00, zima 8:00-17:00.
● Infrastruktura: Pole o długości 6163 me-
trów, par-71. Driving range, kryte i odkryte 
miejsca do ćwiczeń, szkółka golfowa Dany-
’ego Radera z instruktorami LPGA i PGA. 
Dobrze zaopatrzony halfway house (budy-
nek klubowy zlokalizowany na półmetku 
rozgrywki).
● Maksymalny handicap Certyfikat niewy-
magany
● Posiłki i relaks: W pięciogwiazdkowym 
hotelu Ballantyne mieści się niezwykle 

elegancka restauracja oraz bar oferujący 
dziewięć rodzajów piwa i kilkanaście od-
mian whisky. Obiekt posiada także dobrze 
wyposażone spa, korty tenisowe oraz base-
ny. Hotel znajduje się nieopodal pola Quail 
Hollow, na którym rozgrywany jest dorocz-
ny turniej Wells Fargo PGA, więc w okresie 
jego trwania zatrzymuje się tu wielu zawod-
ników.
Kontakt: 10,000 Ballantyne Commons Par-
kway, Charlotte, North Carolina; +1 866 248 
4824. golfballantyne.com

SPRINGFIELD
Położenie: 29 km od centrum Charlotte
● Atuty: To pofałdowane pole zaprojektowa-
ne przez Clyde’a Johnstona i otwarte w 2001 
roku wije się przez malowniczy las, napo-
tykając po drodze liczne strumyczki, któ-
re wpadają do rzeki Catawba. Przeszkody 
wodne utrudniają golfistom życie na 13 doł-
kach, tory są szerokie i zachęcają do odważ-
niejszych uderzeń, natomiast greeny, któ-
re w 2010 roku zbudowano od podstaw, są 
szybkie i wymagają sporej precyzji. Pole to 

powinno przypaść do gustu początkującym 
graczom, ale i bardziej zaawansowani znaj-
dą tu dla siebie parę wyzwań. Tutejszy klub 
posiada niewielu członków, więc goście są 
mile widziani.
● Ceny: W dni powszednie: 46 dolarów (w 
cenę wliczony wynajem wózka elektryczne-
go), w weekendy 61 dolarów; po 15:00 w dni 
powszednie 39 dolarów, w weekendy 52 do-
lary. W dni powszednie gracze powyżej 55. 
roku życia: 36 dolarów. 

W dni powszednie i po godzinie 
13:00 w weekendy gracze mogą poruszać się 
między dołkami pieszo. Wynajem sprzętu 
marki Nike i Titleist w cenie 40 dolarów za 
dobę.
● Czynne: Latem 7:00-19:00, a zima 7:30-
17:00.
● Infrastruktura: Pole o długości 6300 me-
trów, par-72. Driving range, treningowy 
putting green, chipping green z bunkrem, 
zawodowy trener.
● Maksymalny handicap Certyfikat niewy-
magany
● Posiłki i relaks W niewielkim klubowym FO
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Zaprojektowane przez Dana Maplesa pole Rocky River to obiekt ogólnodostępny,  
oferujący gościom wiele przydatnych udogodnień. 

barze można napić się piwa i zjeść dobrą 
kanapkę.
Kontakt: 639 Hambly House Lane, Fort 
Mill, South Carolina; +1 803 548 3318. 
playspringfield.com

ROCKY RIVER
Położenie: 26 km od centrum Charlotte
● Atuty: Zaprojektowane przez Dana Ma-
plesa pole Rocky River to obiekt ogólnodo-
stępny, oferujący gościom wiele przydat-
nych udogodnień. Szerokie tory przebiegają 
wzdłuż wzniesień i malowniczych obszarów 
zieleni, ale w kilku miejscach należy uwa-
żać na podmokły teren, który może całkowi-
cie zepsuć nam rozgrywkę. Jedną z atrakcji 
jest ogromny głaz na piątym dołku, którego 
ominięcie wymaga sporego sprytu.
● Ceny: pn.-czw.: 49 dolarów (w cenę wli-
czono wynajem wózka), pt.: 59 dolarów, 
weekendy: 69 dolarów; od grudnia do po-
łowy marca w dni powszednie 44 dolary,  

w weekendy 52 dolary. Wypożyczalnia 
sprzętu marki Adams i Callaway w cenie 40 
dolarów za dobę.
● Czynne: 8:00-16:50.
● Infrastruktura: Pole o długości 6373 me-
trów, par-72. Driving range, chipping i put-
ting green, trzech zawodowych trenerów.
● Maksymalny handicap Certyfikat niewy-
magany
● Posiłki i relaks W domu klubowym Stone-
house Grille serwowane są smaczne posiłki. 
Można tu także obejrzeć transmisje z tur-
niejów golfowych, wyświetlane na dużym 
ekranie. W bliskim sąsiedztwie pola znaj-
duje się tor wyścigowy Charlotte Motor Spe-
edway, na którym ścigają się kierowcy serii 
NASCAR. Właścicielem klubu jest pobliski 
hotel Embassy Suites, oferujący ciekawe pa-
kiety pobytowe.
Kontakt: 6,900 Bruton Smith Boulevard, 
Concord, North Carolina; +1704 455 1200. 
rockyrivergolf.com 

●  Charlotte jest ważnym ośrodkiem amerykań-
skich sportów motorowych, gdzie znajduje 
się Galeria Sław NASCAR. W pobliskim mia-
steczku Concord (oddalonym od Charlotte o 
21 km) mieści się słynny tor Charlotte Motor 
Speedway.

●  W Charlotte swoją główną siedzibę ma Bank 
of America. Miasto jest trzecim najważniej-
szym centrum bankowości po Nowym Jorku 
i San Francisco.  

●  Jednym ze słynnych obywateli miasta jest 
słynny kaznodzieja Billy Graham, obecnie 
99-letni duchowny, który udzielał duchowych 
porad m.in. prezydentowi Harry’emu Truma-
nowi i Barackowi Obamie. Warto odwiedzić 
Bibliotekę im. Billy’ego Grahama (The Billy 
Graham Library) poświęconą życiu i dokona-
niom tego niezwykłego człowieka.
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W 1951 roku pole Pinehurst No 2 gościło uczestników turnieju o Puchar Rydera, a w ostatnich  
18 latach także trzy edycje US Open. Jest to piekielnie trudne pole.

NIE TYLKO GOLF

Warto wiedzieć
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THINKPAD X – LAPTOP 
NOWEJ GENERACJI
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spokój w pracy w każdym miej-
scu na świecie. Dosłownie.

Seria laptopów ThinkPad 
obchodziła niedawno  
25-lecie istnienia. Od ćwierć 
wieku ThinkPady pozostają 
synonimem komputera biz-
nesowego. Co sprawia, że 
po tak długim czasie są one 
ciągle punktem odniesienia 
dla branży?
Myślę, że udało nam się stać 
punktem odniesienia dla rynku 
dzięki niezawodności naszego 
sprzętu i precyzyjnej odpowie-
dzi na potrzeby użytkowników. 
Klienci sięgają po ThinkPady, 
ponieważ zapewniają one poczu-
cie bezpieczeństwa w biznesie. 
Przez 25 lat byliśmy liderem we 
wdrażaniu innowacyjnych roz-
wiązań do naszych laptopów. 
Kultowy czerwony TrackPoint, 
wprowadzenie ekranów doty-
kowych, dysków SSD, zabez-
pieczeń biometrycznych, zasto- 
sowanie konwertowalnej kon-
strukcji w laptopie bizneso-
wym – cały czas prowadzimy 
dialog z klientami i staramy się 
stawać na wysokości zadania, 
oferując dokładnie to, czego 
potrzebują. Czy  nasze pomy-
sły zawsze są trafione? Nie za-
wsze i wiemy to właśnie dzięki 
feedbackowi, który pozwala nam 
robić coraz lepsze urządzenia. 

Rynek komputerów osobi-
stych jest bardzo wymaga-
jący. Producenci prześcigają 

się, który laptop jest najlżej-
szy, najsmuklejszy, który ma 
najnowszy procesor. Które 
cechy urządzeń są najważ-
niejsze podczas wyboru 
typowego komputera bizne-
sowego?
Badania pokazują, że firmy 
stawiają na  bezpieczeństwo i re-
nomę marki. Mam na myśli bez-
pieczeństwo danych przecho-
wywanych na urządzeniu, bez- 
pieczeństwo plików i procesów 
zachodzących w chmurach, 
a także bezpieczeństwo samego 
urządzenia i ochrona przed 
uszkodzeniem fizycznym, awa-
rią czy niepowołanym użyciem. 
ThinkPady, jak już podkreślałem 
wcześniej, są pewnym synoni-
mem niezawodności. W połą- 
czeniu z konstrukcją, która 
z powodzeniem przechodzi 
serie testów militarnych – są 
gwarantem bezpiecznej pra-
cy w każdych warunkach. Ko-
lejną zaletą ThinkPadów jest 
biznesowa, międzynarodowa 
gwarancja. Użytkownicy mają 
dostęp do wsparcia techniczne-
go niemal na całym świecie, co 
jest naprawdę wielką zaletą dla 
każdego przedsiębiorcy. Ponad-
to – komfort pracy, najszybsze 
dostępne technologie przesyłu 
danych, szeroko rozumiana mo-
bilność i standaryzacja oprogra-
mowania. 

Wielu analityków przepowia-
dało koniec ery laptopów.  
W jakim kierunku zmierza 

rozwój komputerów osobi-
stych? Czy ThinkPad będzie 
obchodził swoje  
50. urodziny?
Z jednej strony jestem optymi-
stą, a z drugiej z uwagą anali-
zuję rynki światowe i trendy, 
jakim poddawane są także kom-
putery osobiste. Z tego powodu 
jestem spokojny o przyszłość 
laptopów i z pewną ekscytacją 
czekam na nowości, które przed 
nami. Na przykładzie ThinkPa-
dów widzę, że co roku, od 25 lat, 
udaje nam się wprowadzać in-
nowacje, zaskakiwać konkuren-
cję i z powodzeniem odpowia-
dać na potrzeby użytkowników. 
Dlatego jestem przekonany, że 
ThinkPad będzie obchodził 
swoje 50. urodziny.

„Business Traveller Poland” 
towarzyszy menedżerom  
w trakcie bliskich i dalekich 
podróży. Gdzie Pan najczę-
ściej podróżuje służbowo 
i jakie jest Pana ulubione 
miejsce podczas prywatnych 
wyjazdów?
Służbowo najczęściej podróżuję 
do Mediolanu, gdzie Lenovo ma 
jedno z głównych biur europej-
skich, a prywatnie najchętniej 
wybieram Karaiby. W przyszło-
ści chciałbym odwiedzić  Nową 
Zelandię, bo choć poza Antark-
tydą zwiedziłem już wszystkie 
kontynenty, to w Nowej Zelandii 
jeszcze nie byłem. 

Dziękuję za rozmowę.

W dzisiejszych czasach bar-
dzo często pracujemy poza 
biurem – w podróży, na 
spotkaniach, w delegacjach. 
Jaka jest odpowiedź Lenovo 
na taki styl pracy?
Rzeczywiście trend na mobilną 
pracę rozwija się w niezwykle 
dynamicznym tempie i jako pro-
ducent sprzętu musimy równie 
szybko reagować na zmiany. Nie-
zmiennie od 25 lat wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom użyt-
kowników i proponujemy nowe 
odsłony naszej flagowej marki 
Lenovo ThinkPad. Te urządze-
nia są owocem kompromisu 

między mobilnością, intuicyj-
nością i komfortem pracy oraz 
bezpieczeństwem danych. W se-
rii ThinkPad X stawiamy na lek-
kie i wytrzymałe konstrukcje, 
wąskie ramki wokół ekranu, 
zapewniające jak największy 
obszar roboczy, a także wydajne 
baterie, które pozwalają na kil-
kanaście godzin działania urzą-
dzenia na jednym ładowaniu. 
Idealnym przykładem takiego 
złotego środka jest ThinkPad X1 
Carbon (6. generacja), zaprezen-
towany w styczniu tego roku na 
targach CES w Las Vegas. Jest 
to najlżejszy i najsmuklejszy  

laptop biznesowy na świecie, 
który może pracować do 15 go-
dzin bez ładowania.

Ponieważ mówimy o zastoso-
waniu biznesowym, warto pod-
kreślić wagę bezpieczeństwa 
urządzenia i danych. Czytnik 
linii papilarnych, szyfrowanie 
danych, funkcja rozpoznawania 
twarzy to tylko część technolo-
gii, jakie znajdują się w naszych 
produktach. Laptopy są ponadto 
odporne na zalania, upadki, za-
pylenia, wstrząsy czy wahania 
temperatury. To wszystko ma 
jeden cel – dostarczyć niezawod-
ny sprzęt i podarować klientom 

Z Andrzejem Sowińskim, Country General Managerem Lenovo Polska,  
rozmawiała Marzena Mróz.

Warto podkreślić 
wagę bezpieczeństwa 
urządzenia i danych. 

Czytnik linii 
papilarnych, 

szyfrowanie danych, 
funkcja rozpoznawania 

twarzy to tylko 
część technologii, 
jakie znajdują się 

w naszych produktach. 
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Rok 2018 będzie obfitował wświatowe premiery 
wyjątkowych samochodów. 

Przyjrzeliśmy się najciekawszym z nich. 

PREMIERY 2018
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BMW I8 ROADSTER

Odważny i wyjątkowy

Cena: od ok. 580 tys. zł; bmw.pl
W sprzedaży: od lipca
Cztery lata po wprowadzeniu na rynek spalinowo-elektrycznej hybrydy 
BMW i8 próżno szukać na drogach czegoś, co mogłoby konkurować z tym 
superautem. Bawarski producent podrasował nieco 1,5-litrowy, turbodoła-
dowany silnik benzynowy i8 i wyposażył go w nowe baterie o pojemności 
34 amperogodzin. Takie połączenie zapewnia aż 374 konie mechaniczne 
mocy i rozpędza jego 1,6-tonową masę do setki w zaledwie 4,6 sekundy. 
Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h i jest ograniczona przez elektroni-
kę. Kiedy w 2014 i8 debiutował na rynku, spotkał się z ciepłym przyjęciem, 
choć brak konkurencji w tym segmencie do dziś pokazuje, jak odważny  
i wyjątkowy jest ten model. Jeżeli nie zostanie uznany za jeden z najlep-
szych samochodów 2018 roku, jesteśmy gotowi zjeść nasze kapelusze.
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BMW X2

Bestseller

Cena: od ok. 155 tys. zł; bmw.pl 
W sprzedaży: od marca
Modele BMW oznaczone literą „X” sprzedają się jak świeże bułeczki, a już 
w marcu zadebiutuje wersja X2, mająca zapełnić lukę między X1 i X3. 
X2 znajdzie zapewne nabywców wśród osób szukających nieco bardziej 
usportowionych pojazdów, choć początkowo będzie on dostępny tylko  
z jednym silnikiem turbodiesela. Jednak jeszcze w tym roku dołączą inne 
jednostki wysokoprężne i benzynowe, jak również wersja elektryczna. X2 
dostępny będzie z napędem zarówno na jedną oś, jak i na dwie osie. Nie 
jesteśmy jedynie przekonani co do umieszczenia znaczka BMW na słupku 
C za tylnymi drzwiami. Producent chciał nawiązać do modelu CSi z lat 70., 
ale trzeba przyznać, że na nowym BMW wygląda to dziwacznie.

RENAULT ALPINE A110

Klasyka w nowym wydaniu

Cena: ok. 250 tys. zł; renault.pl 
W sprzedaży: od maja
Jeśli uważacie, że model Alpine A110, który zachwycił świat w latach 60., nie 
jest pięknym samochodem, powinniście prędko udać się do najbliższego 
okulisty. Współczesna interpretacja tego klasyka ma przyciągnąć klientów, 
którzy na co dzień poruszają się Porsche Cayman, Audi TT i innymi spor-
towymi klasykami. Innymi słowy, Francuzom nie będzie łatwo.
Inna sprawa, że nowy A110 jest świetnie przygotowany do takiej rywalizacji. 
Pod maską znalazł się mocny 249-konny silnik turbo o pojemności 1,8 litra, 
który być może nie brzmi tak dobrze jak jego rywale, ale dzięki lekkiemu 
aluminiowemu nadwoziu auto będzie imponowało osiągami. Podsumo-
wując, nowy Alpine 110 może nawiązać walkę z niemieckimi producentami, 
choć raczej nie wywróci rynku do góry nogami. 

VOLVO XC40

No cóż, że ze Szwecji

Cena: od ok. 131 tys. zł; volvo.com
W sprzedaży: od marca
Według znawców modele XC60 i XC90 są jednymi z najlepszych na rynku 
pojazdów z napędem na obie osie. Dlatego nie dziwi fakt, że szwedzki pro-
ducent postanowił zaproponować klientom mniejszy model XC40. Nowa 
propozycja nawiązuje stylem do swoich starszych braci. Mamy tu więc 
wyraźne przetłoczenia na drzwiach, agresywną boczną linię i śliczne tylne 
światła. Co tu dużo mówić, samochód wygląda oszałamiająco.
Początkowo dostępne będą tylko tradycyjne silniki benzynowe i turbodie-
sle, ale nie zdziwilibyśmy się, gdyby XC40 pojawił się też w wersji elektrycz-
nej. Będzie to także pierwszy model sprzedawany w ramach systemu Care 
By Volvo, w którym w miesięcznej racie ujęte są wszystkie inne opłaty. 
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INFINITI QX50

W małym siła

Cena: ok. 155 tys. zł; infiniti.pl
W sprzedaży: od grudnia
Czy będzie to samochód, dzięki któremu należąca do Nissana marka 
Infiniti przebije się do świadomości europejskich konsumentów? Biorąc 
pod uwagę obecny boom na crossovery, można pokusić się o stwierdze-
nie, że tak.
Nowemu QX50, pozycjonowanemu jako najmniejszy z gamy crossove-
rów Infiniti, na pewno nie brakuje uroku, który przydaje się w walce o ten 
konkurencyjny segment rynku. Wybór silników sprowadza się do jednej 
jednostki: dwulitrowego benzynowca z turbiną, generującego 268 koni 
mechanicznych, który według producenta zapewnia świetne osiągi i jest 
wyjątkowo oszczędny. Jeżeli Infiniti dobrze rozegra karty, QX50 może 
przysporzyć marce wielu fanów. 

JAGUAR E-PACE

Z pazurem 

Cena: od ok. 145 tys. zł; jaguar.pl
W sprzedaży: od lutego
W 2018 roku wielu wielbicieli tradycyjnych modeli Jaguara może doświad-
czyć ataku apopleksji. Wszystko przez to, że brytyjski producent  
(a właściwie obecnie indyjski), znany z eleganckich sedanów i wymuska-
nych samochodów sportowych, wypuścił na rynek model E-Pace, czyli 
mniejszą wersję popularnego SUV-a F-Pace. Jeszcze w tym roku do gamy 
dołączy elektryczny I-Pace.
E-Pace konkuruje na rynku z takimi crossoverowymi bestsellerami jak Audi 
Q3 i BMW X1 i wbrew wielu opiniom nie stoi wcale na przegranej pozycji. 
Samochód ma atrakcyjną sylwetkę, bogaty wybór silników i świetnie się 
prowadzi. To właśnie ten ostatni aspekt najbardziej odróżnia go od kon-
kurencji, czyniąc łakomym kąskiem dla motomaniaków. Dodatkowym 
atutem jest przestronna kabina, gwarantująca komfort podróży nawet na 
dłuższych dystansach;

DS7 CROSSBACK

Warty uwagi

Cena: od ok. 141 tys. zł; dsautomobiles.pl
W sprzedaży: od marca
Od początku swojego istnienia, najpierw jako luksusowa submarka Citro-
ëna, a od 2014 roku jako samodzielny producent, DS odnosi spore sukcesy, 
choć nie zdołał jeszcze w pełni zakorzenić się w świadomości miłośników 
motoryzacji. Nowy DS7 Crossback może jednak zmienić ten stan rzeczy, 
początkując nową generację modeli DS, niebędących rozbudowanymi 
wersjami aut produkowanych przez Citroëna. Samochód wybrany przez 
Emmanuela Macrona na inaugurację jego prezydentury ma wszystko, co 
potrzeba, by wykorzystać obecny popyt na crossovery.
Jest to jeden z najatrakcyjniejszych aut, jakie wyszły ze stajni Peugeot-Citro-
ën. Uwagę przyciągają wyszukana stylistyka, eleganckie detale oraz wnę-
trze, które można spersonalizować znacznie bardziej niż w autach innych 
marek. W połowie przyszłego roku do gamy dołączy hybryda spalinowo-
-elektryczna. Pozostaje pytanie, czy to wystarczy, by przyciągnąć klientów 
przyzwyczajonych do samochodów o bardziej ugruntowanej pozycji.

AUDI A8

Auto przyszłości

Cena: od ok. 325 tys. zł; audi.pl
W sprzedaży: od lutego
Może trudno w to uwierzyć, ale jest to już czwarta generacja Audi A8. 
Znacznie łatwiej uwierzyć w to, że z każdym nowym wcieleniem flagowa 
limuzyna producenta z Ingolstadt staje się coraz lepsza. Oprócz jeszcze 
większej dawki luksusu, wersji krótszej oraz z długim rozstawem osi,  
a także napędu na cztery koła w standardzie nowe A8 wyposażono rów-
nież w najnowsze technologie ułatwiające jego prowadzenie.
Co prawda według przepisów ruchu drogowego kierowca powinien pod-
czas jazdy w pełni skupiać się na tej czynności, jednak zaawansowane 
systemy w A8 dają nam przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości, kiedy 
samochody będą w pełni autonomiczne. Jeszcze w tym roku na rynku po-
jawi się wersja hybrydowa oraz hybryda z opcją doładowywania. 

LEXUS LS

Nie dla ludu

Cena: ok. 340 tys. zł; lexus.pl
W sprzedaży: wiosna
Marka Lexus ma ugruntowaną pozycję na rynku samochodów luk-
susowych, ale wygląda na to, że ten rok będzie dla niej przełomowy. 
Najnowszy model LS jest dowodem na to, że japoński producent nie 
ogląda się na konkurencję w kwestii designu swoich modeli, którym  
w poprzednich modelach brakowało nieco wyrazistości. I choć ogrom-
na atrapa chłodnicy w kształcie klepsydry może nie przypaść wszystkim 
do gustu, to nam ona się podoba, ponieważ jest oryginalna i wyróżnia 
Lexusa na tle innych marek.
Jak to bywa już regułą w samochodach koncernu Toyota, LS imponuje 
jakością wykonania, świetnymi właściwościami jezdnymi i wydajną 
technologią hybrydową. Oryginalny wygląd zewnętrzny ma swoje odbi-
cie również w kabinie. Lexusy nigdy nie były samochodami dla ludu i za 
to właśnie je lubimy.

BENTLEY CONTINENTAL GT

Luksus i osiągi

Cena: od ok. 720 tys. zł; bentleymotors.com
W sprzedaży: od maja
Niech nie zmyli was znajomy wygląd Bentleya Continental GT. Nie 
jest to wersja po faceliftingu, lecz całkowicie nowa generacja tego luk-
susowego modelu. Superelegancka i agresywna stylistyka nadała mu 
jeszcze bardziej sportowy, a zarazem unikatowy wygląd, a pod maską 
znalazła się zmodyfikowana wersja sześciolitrowego silnika W12, gene-
rującego 626 koni mechanicznych. Cóż, za tę cenę klientowi należą się 
zarówno luksus, jak i oszałamiające osiągi. Nowe, ręcznie wykonane 
wnętrze zachwyca swoją funkcjonalnością. Na uwagę zasługuje obszy-
ta skórą deska rozdzielcza z dużym ekranem dotykowym, a także trady-
cyjne pokrętła wykonane ze stali nierdzewnej. W najbliższej przyszłości 
na rynku mogą zadebiutować także wersje: kabrio, hybrydowa oraz  
z silnikiem V8.
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Nasz brytyjski korespondent Chris Hall opisuje, jak szwajcarskiej firmie Piaget udało się 
stworzyć najcieńszy zegarek automatyczny świata.

ZEGARKI NA DIECIE
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Rzadko kiedy różnica jednego 
milimetra w rozmiarze produk-
tu względem tego, co oferuje 
konkurencja, wywołuje na ryn-

ku prawdziwą burzę. Jednak w branży 
zegarmistrzowskiej zapowiedź nowego,  

rekordowo cienkiego zegarka wizytowego 
Altiplano Ultimate Automatic 910P marki 
Piaget była ważną informacją.

Producenci wypuszczają na rynek coraz 
cieńsze telewizory, laptopy i smartfony, na-
tomiast w branży motoryzacyjnej mamy do 

czynienia ze zjawiskiem odwrotnym: każ-
dy kolejny model samochodu jest większy, 
aby można było w nim zainstalować nowe, 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa. 
Oba te trendy mają sens: konsumenci lu-
bią lekkie komputery, ponieważ po prostu  

trzy lata, a ich efekt może być dla jego twór-
ców prawdziwym powodem do dumy.

Jak udało im się dokonać czegoś tak nie-
zwykłego? Przede wszystkim Piaget ma 
duże doświadczenie w tej dziedzinie. Już 
pod koniec lat 50. ubiegłego wieku ta szwaj-
carska firma zegarmistrzowska słynęła z 
produkcji ultracienkich chodów. Jednak 
tworząc 910P Ultimate Automatic, sięgnę-
ła po wszystkie atuty, jakimi dysponowała. 
Koperta w tym modelu służy jednocześnie 
za płytę nośną, mechanizm został odwró-
cony tyłem do przodu i dopasowany ręcznie 
do grubości koła balansowego, co skutkuje 
zdecentralizowaniem wskazówek godzino-
wej i minutowej oraz przesunięciem ich w 
lewą górną część tarczy. Jeżeli te technikalia 
nie zrobiły na was wrażenia, to dodam, że 
projektantom udało się umieścić 238 osob-
nych komponentów na powierzchni wielko-
ści kasynowego żetonu. Szwajcarzy wyposa-
żyli także 910P w niemal 50 godzin rezerwy 
chodu, co oznacza, że gdy odłożymy go w 
piątek wieczorem, w poniedziałek nadal bę-
dzie wskazywał właściwy czas.

MAŁE DZIEŁO SZTUKI
Co prawda, przełożyło się to na wygląd cza-
somierza, gdyż tarcza zegarka jest mniejsza 
od koperty, a pozostałą jej część zajmują 
kółka zębate, jednak można to również 
potraktować jako zaletę, ponieważ każdy 
widoczny element mechanizmu jest sam w 
sobie małym dziełem sztuki. W ten sposób 
Piaget sprytnie wykorzystuje współczesną 
modę na tzw. zegarki szkieletowe, ukazują-
ce działanie wewnętrznych mechanizmów 
czasomierza. Jednak trzeba zauważyć, że 
gdy wzornictwo jest tak mocno powiązane 
z myślą inżynierską, to nie pozostaje wiele 
miejsca na dalszą ewolucję.

Chyba nie ma na świecie wielu rzeczy, 
na które trzeba wydać ponad sto tysięcy 
złotych, aby następnie zapomnieć o ich ist-
nieniu, ponieważ zegarek ten jest tak lekki, 
że niemal nie czuć go na ręce. Cóż, zegar-
mistrzostwo może i nie jest najbardziej za-
awansowaną technologią, jaką znamy, ale 
czasami można odnieść wrażenie, że sztuce 
tej nie jest wcale daleko do magii. 
en.piaget.com

Projektantom modelu Altiplano Ultimate  
Automatic 910P marki Piaget udało się  

umieścić 238 osobnych komponentów na  
powierzchni wielkości kasynowego żetonu.

wygodniej je nosić, tymczasem duże sa-
mochody oferują komfort podróży i mak-
simum bezpieczeństwa. Ale na co komu 
ultracienki zegarek?

Jeszcze pół wieku temu zegarki nie impo-
nowały rozmiarami, ale z biegiem lat pro-
ducenci zaczęli wypuszczać na rynek coraz 
pokaźniejsze wersje bestsellerów. Jednak 
między największymi graczami w branży 
toczyła się także cicha rywalizacja o to, kto 
wyprodukuje najcieńszy czasomierz.
    
CIEŃSZY ZNACZY LEPSZY
Cienkie niczym opłatek zegarki są w grun-
cie rzeczy mało praktyczne. W większości 
nie są one wodoszczelne, ponieważ ich de-
likatna koperta nie jest w stanie wytrzymać 
wysokiego ciśnienia wody i nie ma w niej 
dość miejsca na grube uszczelki. Poza tym 
psują się znacznie częściej od klasycznych 
zegarków, a gdy tak się stanie, ich naprawa 
jest niezwykle trudna, ponieważ wszystkie  
podzespoły są wyjątkowo delikatne i łatwo 
je uszkodzić. Zazwyczaj trzeba także pa-
miętać o ich ręcznym nakręcaniu, ponie-
waż wahnik, który automatycznie robi to za 
właściciela, zajmowałby  zbyt dużo miejsca. 
Co gorsza ze względu na niewielką spręży-
nę, w jaką są wyposażone, trzeba je nakrę-
cać częściej od zegarków, które nie przeszły 
diety odchudzającej.

Pamiętajmy jednak, że mowa o segmen-
cie luksusowych czasomierzy, gdzie wyżej 
wspomniane obawy są mało istotne. Two-
rząc supercienki zegarek, producent udo-
wadnia, że potrafi dokonać tego, o czym 
konkurencja może tylko pomarzyć. I skoro 
wychwalamy luksusowe zegarki za to, że są 
prawdziwymi perełkami sztuki zegarmi-
strzowskiej, to tym bardziej powinniśmy 
doceniać ich szczupłe odmiany, ponieważ 
wyprodukowanie ultracienkiego zegarka 
jest wyczynem na miarę stworzenia zegarka 
z kalendarzem albo chronografu.

POWÓD DO DUMY
Co więcej ze względu na ograniczenia natu-
ry technicznej kolejni rekordziści w tej dzie-
dzinie są lepsi od poprzedników o wartości 
rzędu setnych części milimetra (w 2016 
marka Jaeger-LeCoultre zaprezentowała 
model, który był cieńszy o 0,05 milimetra 
od dotychczasowego rekordzisty). Tymcza-
sem firmie Piaget udało się zostawić konku-
rencję daleko w tyle. Poprzedni najcieńszy 
zegarek automatyczny (Bulgari Octo Finis-
simo Automatic) miał 5,15 milimetra gru-
bości, natomiast model Piaget 910P Ultima-
te Automatic może pochwalić się kopertą o 
grubości zaledwie 4,3 milimetra. To aż o 16 
procent mniej! Prace nad 910P trwały przez 
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Nasz brytyjski korespondent Craig Bright wybrał się  
na krótką przechadzkę ulicami jednego z najbardziej 
zaludnionych miast świata.

XINTIANDI
Jeśli jakimś cudem nie udało nam się zrobić 
zakupów na Nanjing Road East, możemy 
zawsze to nadrobić w dzielnicy Xintiandi, 
która mieści się na północ od ulicy Zizhong 
Road. Z parku Ludowego najłatwiej tam do-
trzeć, kierując się na południe ulicą Xizang 
South Road, a następnie na zachód ulicą Fu-
xing Middle Road. Po kilku minutach mar-
szu zobaczymy budynek hotelu Langham, 
który jest znakiem rozpoznawczym tego 
popularnego zakątka gastronomiczno-roz-
rywkowego. W Xintiandi znajdziemy całą 
masę ciekawych sklepów z odzieżą, liczne 
galerie sztuki oraz przytulne bary i kawiar-
nie. Warto przespacerować się tutejszymi 
wąskimi uliczkami, które prowadzą między 
zabytkowymi budynkami z czerwonej i żół-
tej cegły, a także (jeżeli tylko pozwala nam 
na to czas) złożyć wizytę w jednej z tutej-
szych wykwintnych restauracji, takich jak 
choćby nagrodzona trzema gwiazdkami 
Michelina T’ang Court w hotelu Langham 
czy też Green & Safe The Barn, specjalizują-
ca się w daniach kuchni organicznej.

TIANZIFANG
Z Xintiandi kierujemy się jeszcze dalej na 
zachód, do dawnej Koncesji Francuskiej – 
zabytkowej dzielnicy z urokliwymi budyn-
kami w stylu Paryża z lat 20. . Niewątpliwie 
jedną z największych atrakcji tego miejsca 
jest zakątek o nazwie Tianzifang, będący en-
klawą lokalnych artystów i rzemieślników. 
Można się tu dostać od ulicy Taikang Road, 
przechodząc przez niepozorną bramę z ce-
glanym łukiem, jakich wiele w Szanghaju. 
Wewnątrz czeka na nas labirynt wąskich 
uliczek z niewielkimi budynkami, w któ-
rych mieszczą się kawiarnie, herbaciarnie, 
galerie sztuki, sklepy z pamiątkami, butiki, 
bary oraz restauracje.

ŚWIĄTYNIA JING’AN
Szanghaj, w przeciwieństwie do Pekinu, nie 
oferuje turystom wielu atrakcji historycz-
nych, ale wśród zabytków, które warto zwie-
dzić, jest z pewnością świątynia Jing’an, 
mieszcząca się przy Nanjing Road West, 15 
minut jazdy taksówką od Tianzifang. Ten 
buddyjski przybytek, wzniesiony w III wie-
ku n.e. podczas Epoki Trzech Królestw, był 
wielokrotnie przenoszony, odnawiany i od-
budowywany. Mimo to jego czerwone mury, 
złote dachy i ogromna pagoda czynią go 
jedną z wizytówek miasta. Tutejszy dzie-
dziniec centralny wraz z otaczającym go 
kompleksem budynków jest także idealnym 
miejscem na odpoczynek od zgiełku panu-
jącego w pobliskiej dzielnicy biznesowej. 
Czynne codziennie 7:30-17:00; wstęp 50 ju-
anów (ok. 30 złotych).

GODZINY W...  
SZANGHAJU
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Najsłynniejsza ulica handlowa Chin usiana jest tysiącami sklepów.  
Z promenady rozciąga się malownicza nocna panorama miasta. 

4
NANJING ROAD EAST
Najsłynniejsza ulica handlowa Chin usiana 
jest tysiącami sklepów i sklepików. Zwie-
dzanie tego popularnego deptaka najlepiej 
zacząć od dzielnicy Bund, leżącej na za-
chodnim brzegu rzeki Huangpu. Z pro-
menady rozciąga się malownicza nocna 
panorama miasta, w której wschodniej czę-
ści dominują nowoczesne szklane wieżow-
ce, a na zachodzie można podziwiać zabyt-
kowe budynki wzniesione w stylu art déco. 

Pora udać się ulicą Nanjing Road 
East w stronę parku Ludowego. Na deptaku 
widać wielu turystów zwabionych okazyjny-
mi cenami w okolicznych butikach i skle-
pach znanych marek. Dużą popularnością 
cieszą się także legendarny dom towarowy 
Shanghai No.1 Department Store oraz targ 
żywności Shanghai First Foodhall. Po dro-
dze będziemy mijać również liczne restau-
racje serwujące autentyczne dania kuchni 
szanghajskiej, takie jak xiao long bao (pieroż-
ki z mięsem, podawane w gorącym bulionie).  

PARK LUDOWY
Po udanej kuracji odchudzającej nasze-
go portfela opuszczamy Nanjing Road 
East i wchodzimy do zacisznego parku Lu-
dowego. Ta zielona miejska oaza jest ulu-
bionym zakątkiem mieszkańców Szangha-
ju i idealnym miejscem do obserwowania 
scen z ich życia codziennego. Mieszkańcy 
Szanghaju przychodzą tu, by rozegrać emo-
cjonującą partyjkę kart, inni, aby poćwiczyć 
tai-chi. Natomiast w weekendy można tu 
dostrzec starsze pary dzierżące w dłoniach 
życiorysy swoich dorosłych dzieci i szu-
kające dla nich drugiej połówki na tutej-
szym nieformalnym rynku matrymonial-
nym. W głębi parku znajduje się Muzeum 
Sztuki Współczesnej prezentujące dzieła lo-
kalnych artystów. W ciągu roku w muzeum 
odbywają się wystawy sztuki i wzornictwa. 
Nieopodal parku Ludowego mieszczą się 
również dwa inne, ciekawe obiekty: Mu-
zeum Szanghajskie (Shanghai Museum) 
oraz Miejskie Muzeum Urbanistyki (Shan-
ghai Urban Planning Exhibition Center). 

Park Ludowy jest ulubionym zakątkiem mieszkańców Szanghaju  
i idealnym miejscem do obserwowania scen z ich życia codziennego. 
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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 trasy Pekin, nie Singapur
Zrobiłam rezerwację w hotelu w Singapurze, którą musiałam 
odwołać. Szef zmienił plany i poleciał od razu do Pekinu. Na 
potwierdzeniu z biura podróży mam informację o bezpłatnej 
anulacji na jeden dzień przed przyjazdem. Zdążyłam skasować 
rezerwację przed północą, ale hotel obciążył kartę kredytową za 
pierwszą noc. Czy mogę się odwołać od obciążenia karty? Szef 
nie był zadowolony, że musi płacić za pobyt.

Sandra

Pani Sandro
Hotele mają różne przepisy dotyczące bezpłatnego anulowania 
rezerwacji. Jeszcze kilka lat temu standardem była możliwość 
zrezygnowania z pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu bez 
ponoszenia kosztów. Obecnie prawie wszystkie sieci hotelowe 
wymagają, by rezerwacja została zwolniona co najmniej jeden 
dzień wcześniej. Obostrzenie dotyczy również stawek korpora-
cyjnych. Nowa procedura została także wprowadzona ostatnio 
przez połączoną grupę Starwood i Marriott, ponieważ straty ho-
teli spowodowane anulacjami na ostatnią chwilę były zbyt duże.

Informacja o bezpłatnej anulacji jeden dzień przed przyjaz-
dem jest dosyć mało precyzyjna. Zawsze powinna zostać poda-
na graniczna godzina, do której można bezpłatnie anulować re-
zerwację. Z reguły okres 24-godzinny jest liczony od momentu 
check-in (czyli godzina, od której można się zameldować w ho-
telu). Zwykle jest to godzina 14:00 lub 15:00, czasem wcześniej.

Dlatego na większości potwierdzeń można znaleźć in-
formację, że bezpłatna anulacja jest dozwolona do godziny 
15:00 w dniu poprzedzającym przyjazd do hotelu. Istotne jest, 
że mówimy o godzinie 15:00 czasu lokalnego (strefy czasowej, 
gdzie znajduje się hotel).

W tym konkretnym przypadku bezpłatna anulacja była moż-
liwa przed godziną 15:00 (czasu lokalnego) w dniu poprzedzają-
cym przyjazd. Przekazanie informacji do hotelu tuż przed pół-
nocą spowodowało złamanie warunków umowy i obciążenie 
karty kredytowej użytej do gwarancji za pierwszą, niewykorzy-
staną noc. Nie widzę tu podstaw do dokonania zwrotu, powinna 
Pani poprosić hotel o fakturę potwierdzającą poniesiony koszt.

Moja firma organizuje spotkanie dyrektorów finansowych z 
naszego regionu w Genewie. Bilety zamówiłam z dużym wy-
przedzeniem, najtańszy był przelot liniami Lufthansy. Tydzień 
temu miejsce spotkania zostało zmienione na Madryt. Biuro 
podróży nie chce zmienić biletu. Okazało się, że w moim bilecie 
mogę zmienić tylko datę, ale nie mogę zmienić trasy. Potrzebny 
jest nowy bilet. Koleżanka z Londynu kupiła dla swojego szefa 
bilet na przelot liniami British Airways i zmieniła trasę bez pro-
blemu, płacąc za tę operację niecałe 300 złotych. Dlaczego ja nie 
mogę zmienić trasy za podobną kwotę?

Agnieszka

Pani Agnieszko
Linie lotnicze British Airways i Lufthansa mają zupełnie 
inne zasady dotyczące zmian biletów na trasach europejskich. 
Sprawdziłem dokumenty przysłane przez Panią i mogę jedy-
nie potwierdzić poprawność informacji przekazanej przez Pani  
agenta.
Warunki taryf British Airways pozwalają na zmianę godziny 
lotu, daty (w ramach jednorocznej ważności biletu) oraz trasy 
podróży (punkt wylotu i przylotu). Podstawowa opłata za zmia-
nę wynosi 60 funtów, do tej kwoty doliczane są ewentualne 
różnice taryfowe oraz dodatkowe opłaty lotniskowe. Dlatego 
koleżanka z oddziału firmy w Londynie nie miała problemu ze 
zmianą miejsca docelowego z Genewy na Madryt.

Zupełnie inaczej przedstawiają się warunki taryf grupy 
Lufthansy (dotyczy to również taryf Austrian Airlines oraz 
SWISS). Zmiany godziny i daty podróży są dozwolone za opłatą 
80 euro (w przypadku taryfy typu classic). Jednak zmiana trasy 
jest już niemożliwa. Lufthansa dopuszcza jedynie możliwość 
zmiany punktów tranzytowych, ale miejsce rozpoczęcia podró-
ży i miejsce zakończenia podróży muszą pozostać takie same 
jak oryginalnie. Zatem może Pani zmienić miasto przesiadki 
(na przykład z Frankfurtu na Monachium), ale nie jest możliwa 
zmiana lotniska docelowego.

W tej sytuacji pozostaje kupno nowego biletu na zmienioną 
trasę. Może Pani rozważyć zmianę daty obecnego biletu, jeśli 
szef planuje wyjazd do Genewy w ciągu najbliższego roku.
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