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Kontakt:
Przedstawicielstwo Club Med w Polsce
ul. Tamka 16, lok. 4, Warszawa
www.clubmed.pl
Private concierge:
p.maciejko@clubmed.pl
+48 664212513

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!

Mała, prywatna wyspa i nowe przestronne eco chic wille. 
Każda z własnym basenem, obsługą butlera i wszystkim, 

o czym zamarzysz…
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Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii 
lotniczych,  

hoteli, restauracji

Temat z okładki
• Stan nowych możliwości

Tried&Tested
• Hotel Prince Maurice 

• Sofitel Singapore Sentosa 
Resort & Spa

Raport
• Po relaks do spa

Hotele
• Spa zgodne z naturą 

Wypoczynek  
w rytmie slow life 

• ibis Styles Warszawa City 
Daj się zabrać 

 w wyjątkową podróż! 
• Pasja. Perfekcja. 

Doświadczenie  
Sheraton Catering Service

Kierunki
• Czas Birmy 

• Na koktajl do Singapuru  
• Miłość na zawsze 

• Golf w pobliżu Tokio 
• 4 godziny w... Zurychu

Moda
• Na topie

Uroda
• Biznesmen w formie

Moto&Techno
• Wschodzące gwiazdy

Zapytaj Piotra
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HOLLYWOOD I NOWE 
TECHNOLOGIE

K alifornia, Los Angeles 

 i Hollywood – największy na 

świecie ośrodek przemysłu 

rozrywkowego – zmieniają swoje 

oblicze. Nowe branże, nowe inwestycje 

i możliwości rozwoju widać dziś na 

zachodnim wybrzeżu coraz wyraźniej.

Branża rozrywkowa zatrudniająca 

ponad 141 tysięcy osób jest 

najważniejszym filarem gospodarki 

kreatywnej Los Angeles. W ubiegłym 

roku przemysł ten wygenerował 190 

miliardów dolarów, dając zatrudnienie 

co ósmemu mieszkańcowi metropolii. 

Nic więc dziwnego, że Los Angeles nosi 

miano „najbardziej kreatywnego miasta 

w USA”. Jednak w powietrzu czuć tu 

powiew nadchodzących zmian. 

Przemysł przechodzi ogromną 

metamorfozę, przede wszystkim  

z powodu platform streamingowych, 

których pojawienie się na rynku wywołało w Hollywood spore zamieszanie. Nawet 

serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, który w ubiegłym roku otworzył  

w dzielnicy Playa Vista swój nowy kampus, mocno inwestują w technologię treści na 

żądanie (platforma Watch).

W 2017 roku serwis Netflix zainwestował 6 miliardów dolarów w produkcję 

własnych programów, a w roku bieżącym zamierza wydać na ten cel już 8 miliardów. 

Wystarczy przejechać się aleją Sunset Boulevard, by zobaczyć, jaką popularnością 

cieszą się produkcje tego typu. Na ogromnych billboardach widnieją reklamy takich 

telewizyjnych hitów, jak „The Crown” (Netflix), „Wielkie kłamstewka” (HBO), „The 

Problem with Apu” (TruTV) czy też „The Marvelous Mrs Maisel” (Amazon).  

O rozwoju nowych technologii w najbardziej zaangażowanym w nie stanie USA 

przeczytają Państwo w naszym temacie z okładki. Życzę fascynującej lektury!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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NOWY DREAMLINER 787-9  
JUŻ W WARSZAWIE

Linia lotnicza
LOT

Dreamliner 787-9, zarejestrowany jako SP-LSA, wylądował w Warszawie po 
pierwszym rejsie z Paine Field, lotniska obsługującego fabrykę Boeinga  
w Everett. To najnowszy i największy dotychczas samolot we flocie LOT-u. 
Na pokład zabierze aż 294 pasażerów. Dołączył do ośmiu dreamlinerów 
LOT-u w wersji B787-8.

Pierwszy rejs – bez regularnych pasażerów (tzw. delivery flight) – trwał  
9 godzin 20 minut. Pokonany dystans to blisko 10 tysięcy kilometrów. Eve-
rett obok Seattle w stanie Waszyngton, skąd przyleciał samolot zamówiony 
przez LOT, to fabryka Boeinga, w której montowane są samoloty szeroko-
kadłubowe Boeinga, m.in. B787 Dreamliner. Pierwszy z B787-9 był wyko-
rzystywany w marcu na trasie do Toronto (LO45/46), a od kwietnia lata do 
Chicago (nr rejsu LO3/4).

Dostawy drugiego i trzeciego są zaplanowane na kwiecień i czerwiec. 
Wtedy większe dreamlinery będą obsługiwać – poza Chicago i Toronto – 
także trasy do  Nowego Jorku i do Seulu. Ostatni z tego kontraktu zostanie 
dostarczony dla LOT-u na początku przyszłego roku. Wtedy łączna liczba 
dreamlinerów we flocie polskiego przewoźnika zwiększy się do 12 samo-
lotów. Nowy samolot zabiera na pokład 294 pasażerów, czyli o 42 więcej 
niż mniejsza wersja 787-8. Pasażerowie mogą w nim podróżować w trzech 
klasach – 24 fotele w Klasie Biznes, 21 w Ekonomicznej Premium i 249 foteli 
w Klasie Ekonomicznej, z których każda jest wyposażona w większy niż 
dotychczas indywidualny monitor rozrywki pokładowej. lot.com

Biznes
Książka

STRATEGIA  
BŁĘKITNEGO  
OCEANU

Największe miasta francuskie 
oddają w tym roku hołd wielkim 
artystom. Oto znakomite okazje  
do kulturalnej wyprawy:
„Dali w Nantes”: Wystawa pre-
zentuje miasto widziane oczami 
artysty poprzez największą prywat-
ną kolekcję jego dzieł. La Rosière 
d’Artois w Nantes. Od 26 grudnia 
2017 do 31 marca 2018. 
„Picasso, voyages imaginaires”: To 
podwójna wystawa prac Picassa  
w Marsylii. W ramach międzynaro-
dowego festiwalu sztuki Picasso-
-Méditerranée 2017-2019. Mucem 
oraz Centre de la Vieille Charité  
w Marsylii. Od 16 lutego do 24 
czerwca 2018. 
„L’Empire des roses, chefs-d’œuvre 
de l’art persan du 19e siècle” (Impe-
rium róż, arcydzieła sztuki perskiej 
z XIX wieku): Muzeum Louvre-Lens 
przedstawia pierwszą na świecie 
retrospektywę poświęconą sztuce 
dynastii Kadżarów, która rządziła 
Iranem w latach 1786-1925.  
W scenografii Christiana Lacroix. 
Louvre-Lens. Od 28 marca do 22 
lipca 2018. 
„Picasso – Donner à voir” to wysta-
wa skonstruowana wokół 15 kluczo-
wych momentów z życia  
artysty, zabierająca odwiedzających 
w podróż po różnych okresach  
jego twórczości. Musée Fabre  
w Montpellier. Od 16 czerwca do 
23 września 2018. 

Wystawy
Francja

SZLAKIEM  
WIELKICH  
ARTYSTÓW

W 2005 roku profesorowie  
W. Chan Kim i Renée Mauborgne 
swoją książką „Strategia błękit-
nego oceanu” na zawsze zmienili 
krajobraz światowego biznesu. 
Pozycja ta przez ponad sto tygo-
dni utrzymywała się na liście be-
stsellerów, została przetłumaczo-
na na 44 języki i sprzedana w 3,6 
miliona egzemplarzy, stając się 
początkiem dynamicznego ruchu. 
Teraz, po następnych 10 latach 
szeroko zakrojonych badań Kim  
i Mauborgne są gotowi, by jesz-
cze raz zmienić bieg tej rozmowy. 
W. Chan Kim oraz Renée Maubor-
gne wykładają na INSEAD  
i wspólnie kierują INSEAD Blue 
Ocean Strategy Institute. Są też 
laureatami licznych światowych 
nagród. 

„Przemiana błękitnego oce-
anu” to zbiór łatwych do wdro-
żenia strategii, które pozwalają 
myśleć o biznesie nowymi kate-
goriami. Książka jest pełna inspi-
rujących, zaczerpniętych  
z rzeczywistego świata przy-
kładów, jak liderzy w różnych 
branżach i organizacjach dokonali 
przemian czerwonych oceanów 
zatłoczonych przez konkurentów 
w szerokie, otwarte wody błękit-
nych oceanów nowej przestrzeni 
rynkowej, stosując procesy i na-
rzędzia, które są w niej opisane.
mtbiznes.pl
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Lotnisko
Wrocław

NOWE KIERUNKI NA LATO

Przybrzeżną lagunę, która roz-
poczyna się u wybrzeży Faro od 
plaży Garrão i ciągnie przez 60 
kilometrów niemal aż do Taviry 
– okrzyknięto jednym z siedmiu 
naturalnych cudów Portugalii. 

Ria Formosa jest parkiem przy-
rody od 1987. Nowy status dał 
temu miejscu możliwość lepszego 
zabezpieczenia i utrzymania syste-
mu lagunowego, a także ochrony 
flory i fauny. Warto wybrać się na 
którąś z wysp, korzystać ze słońca 
i kąpieli w lazurowej wodzie, ale 
atrakcją jest rejs łodzią lub kaja-
kiem. Można popłynąć do uroczej 
wioski Cacela Velha, położonej na 
wschodnim krańcu Ria Formosa,  
i odkryć jej imponujące dziedzic-
two historyczne.

RIA FORMOSA,  
ALGARVE

Portugalia
Weekend

10 regularnych nowości, w tym Faro, Podgorica, Porto, Ateny, Bari, de-
biutujące linie Air France, które zabiorą podróżnych na główne lotnisko 
w Paryżu, a także więcej lotów na popularnych trasach. 25 marca ruszył 
nowy rozkład Portu Lotniczego Wrocław, a w nim prawie 85 połączeń – 
niskokosztowych, biznesowych i czarterowych.

To będzie rekordowe lato na wrocławskim lotnisku. Przewoźnicy za-
proponują blisko 85 połączeń, a wśród nich aż 10 regularnych nowości 
we wszystkich kluczowych segmentach. – Linie lotnicze dostrzegają duży 
potencjał naszego lotniska. Chętnie się do nas wprowadzają, czego przy-
kładem jest Air France czy SWISS. Naszym atutem jest różnorodność, 
która przyciąga do Wrocławia kolejnych pasażerów. W 2017 roku było to 
rekordowe 2,85 miliona osób, a w tym spodziewamy się obsłużyć 3,2 mi-
liona podróżnych – mówi Dariusz Kuś, prezes PL Wrocław.

Linie lotnicze
KLM
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OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ PODRÓŻY
Linie lotnicze KLM wprowadziły na rynek kolejną nowość – platformę  
z podcastami podróżniczymi pod nazwą The Journey. Podcasty,  
w których pasażerowie opowiadają o podróżach, które zmieniły ich życie, 
zabiorą słuchaczy do różnych części świata – od bezkresnej, ośnieżonej 
Alaski po ruchliwe ulice New Delhi. KLM jest pierwszą linią lotniczą, któ-
ra postanowiła tworzyć podcasty ukazujące potęgę podróżowania,  
i inspirować do poznawania świata. Klienci i fani KLM są zaproszeni do 
współuczestnictwa w tym projekcie i podzielenia się osobistymi historia-
mi w formie podcastu. Od dziś co dwa tygodnie będziemy mogli pozna-
wać kolejne odcinki inspirujących audycji, których w sumie ma powstać 
sześć. Każda z nich to prawdziwa historia podróży, która zmieniła czyjeś 
życie. klm.com





10    |    K w i e c i e ń  2 0 1 2

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

STAN NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI



K w i e c i e ń  2 0 1 2     |     11

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

Kalifornia, Los Angeles i Hollywood  
– największy na świecie ośrodek przemysłu  
rozrywkowego – zmieniają swoje oblicze.  

Nowe branże, nowe inwestycje i możliwości  
rozwoju widać dziś na zachodnim wybrzeżu  

coraz wyraźniej.



Rekwizytornia Warner Bros Studios 
zajmuje cztery piętra ogromnego 
budynku, każde wielkości boiska 
futbolowego. Jest to ponoć najwięk-

szy obiekt tego typu na świecie, choć już 
wkrótce tytuł ten może mu odebrać rekwi-
zytornia budowana w Chinach dla Wanda 
Studios. Od lamp od Tiffany’ego i prezy-
denckich biurek po obrazy olejne i aparaty 
telefoniczne z różnych epok. Zwiedzając to 
miejsce, można odnieść wrażenie, że trafi-
liśmy do ogromnej hurtowni zaopatrującej 
sklepy z antykami. Nie brakuje tu również 
prawdziwych rarytasów, takich jak złota 
drabina z autografem Lady Gagi, pokryty 
pajęczyną szkielet z filmu „Piraci z Kara-
ibów” czy też oryginalny fortepian z „Ca-
sablanki”. Na zewnątrz stoją ogromne cię-
żarówki załadowywane rekwizytami, które 
wkrótce trafią na plany licznych produkcji 
filmowych w Los Angeles i okolicy.

Według danych Film LA (Instytutu Fil-
mowego Los Angeles) w 2016 roku w Kalifor-
nii wydano na produkcję filmowo-telewizyj-
ną ponad 30 miliardów dolarów. Przeciętny 
budżet filmu wyniósł 75 milionów dolarów. 
Warner Bros wraz z innymi znanymi stu-
diami, takimi jak Paramount, Universal, 
20th Century Fox, Disney i MGM, jest swo-
istą solą Hollywoodu. Obecnie na terenie 
wytwórni mieści się 35 przepastnych hal 
zdjęciowych, 14 planów plenerowych, w tym 
kompletna nowojorska ulica ze stacją metra, 
sklepami, hotelem, teatrem, barem i budyn-
kami mieszkalnymi. Wszystko gotowe do 
niemal natychmiastowego użycia. „Masz 
forsę, jest zabawa”, tłumaczy mój przewod-
nik, wyjaśniając, że w tutejszych studiach 
nagrywane są również produkcje niezama-
wiane przez Warner Bros, wśród nich takie 
hity telewizyjne, jak talk-show „Ellen” i sit-
com „Teoria wielkiego podrywu”.

GOSPODARKA KREATYWNA
Branża rozrywkowa, zatrudniająca po-
nad 141 tysięcy osób, jest najważniejszym 
filarem gospodarki kreatywnej Los An-
geles. W ubiegłym roku przemysł ten wy-
generował 190 miliardów dolarów, dając 
zatrudnienie co ósmemu mieszkańcowi 
metropolii. Nic więc dziwnego, że Los An-
geles nosi miano najbardziej kreatywnego 
miasta w USA. Jednak w powietrzu czuć tu 
powiew nadchodzących zmian. Przemysł 
przechodzi ogromną metamorfozę, przede 
wszystkim z powodu platform streamin-
gowych, których pojawienie się na rynku 
wywołało spore zamieszanie. Nawet ser-
wisy społecznościowe, takie jak Facebook, 
który w ubiegłym roku otworzył w dzielnicy 
Playa Vista nowy kampus, inwestują w tech-
nologię treści na żądanie (platforma Watch).

B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  Te m a t  z  o k ł a d k i
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W 2016 roku w Kalifornii wydano na produkcję filmowo-telewizyjną 
ponad 30 miliardów dolarów. 
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Co prawda malkontenci twierdzą, że w Los Angeles wieje nudą, ale trzeba przyznać, że z roku na rok 
miasto to coraz bardziej zasługuje na miano kulturalnej stolicy regionu. 

W 2017 roku serwis Netflix zainwestował 
6 miliardów dolarów w produkcję własnych 
programów, a w roku bieżącym zamierza 
wydać na ten cel już 8 miliardów. 

– Popyt jest tak ogromny, że wszystkie 
hale zdjęciowe w Los Angeles są zarezerwo-
wane na kilka miesięcy do przodu – mówi 
Chris Rico, dyrektor ds. innowacji w Biurze 
Rozwoju Gospodarczego Okręgu Los An-
geles. Szukając alternatywy dla ofert trady-
cyjnych studiów, Netflix podpisał 10-letnią 
umowę najmu 52 tysięcy mkw. powierzchni 
od Sunset Bronson Studios, w tym kilku hal 
zdjęciowych, studiów produkcyjnych i no-
wego 14-piętrowego biurowca. 

– Przenieśliśmy się do kolebki Hollywo-
odu, bo choć jesteśmy nowoczesną firmą, to 
podchodzimy z niezwykłym szacunkiem do 
historii przemysłu rozrywkowego w Mieście 
Aniołów – mówi Amy Dee, dyrektor ds. za-
kupu nieruchomości w Netfliksie. 

Firma Amazon również przeniosła dzia-
łalność filmową z Santa Moniki do Culver 
Studios. Członkiem tego ekskluzywnego 
towarzystwa chce zostać także Apple, któ-
ra szuka obecnie w Hollywoodzie miej-
sca, gdzie będą powstawać jej produk-
cje. W przyszłym roku serwis Youtube 
sfinansuje 40 filmów i programów tele-
wizyjnych, które powstaną w Playa Vista. 
Mieści się on w dawnym hangarze lotni-
czym, z którego korzystał reżyser i lotnik 

Howard Hughes. Firma Buzzfeed Motion 
Pictures, korzystająca z obiektów Siren Stu-
dios, szuka nieco większej siedziby w cen-
trum Hollywoodu, natomiast reżyser James 
Cameron wynajmuje przestrzeń studyj-
ną w Manhattan Beach, gdzie kręci kolejne 
części filmu „Avatar”.

MILIARDOWE ZYSKI
W Hollywoodzie co chwila pojawiają się 
wieści o nowych, spektakularnych bankruc-
twach, fuzjach i przejęciach. Największą 
uwagę mediów przykuła ostatnio wiado-
mość o planowanej sprzedaży większości 
udziałów studia 21st Century Fox firmie 
Disney Company. Uzgodniona kwota trans-
akcji ma wynieść 52,4 miliarda dolarów. Je-
żeli do tego dojdzie, to do 2019 roku Disney 
uruchomi dwie nowe platformy streamin-
gowe: jedną sportową, a drugą z programa-
mi rozrywkowymi. Firma przejmie również 
całkowitą kontrolę nad serwisem Hulu, 
który w ubiegłym roku wydał 2,5 miliarda 
dolarów na produkcje własne.

Według prognozy uczelni Otis College of 
Art and Design w ciągu czterech kolejnych 
lat zatrudnienie w gospodarce kreatywnej 
Los Angeles, obejmującej takie sektory, 
jak rozrywka, moda, branża wydawnicza, 
architektura wnętrz oraz media cyfrowe, 
wzrośnie o ponad 5 procent. Posiadając tę 
wiedzę, można łatwiej uwierzyć w słowa 

mieszkańców, mówiących o fali nowojor-
skich imigrantów, przenoszących się do LA 
ze względu na możliwości rozwoju, niższe 
koszty utrzymania i cieplejszy klimat.

– Gdyby 10 lat temu zapytać nowojorczy-
ków, czy chcieliby zamieszkać w Mieście 
Aniołów, odpowiedzieliby: „Nie ma mowy, 
Nowy Jork to stolica świata, a Los Angeles 
jest zbyt duże i zatłoczone” – mówi Rico. 

– Jednak fakty są takie, że w porówna-
niu z Manhattanem ceny tutejszych nieru-
chomości wydają się okazyjne. Poza tym 
ludzie utalentowani artystycznie coraz czę-
ściej zamieniają wschodnie wybrzeże na za-
chodnie, ponieważ panuje tu klimat, który 
sprzyja kreatywności – dodaje. 

Trzeba też przyznać, że kalifornijski styl 
życia odbiega nieco od tego, co można zo-
baczyć w innych częściach Stanów. Pod-
czas mojego pobytu w Los Angeles byłam 
gościem popołudniowego koktajl party, 
odbywającego się w przepięknej posiadło-
ści w zachodniej części Hollywoodu. Na 
jej tyłach, w ogrodzie przy basenie zgro-
madziła się grupka osób, aby posłuchać 
kwartetu smyczkowego, wykonującego 
interpretacje utworów Schuberta i Gersh-
wina. Kwartet ten powstał dzięki wsparciu 
gości poprzez platformę crowdfundingo-
wą Group Muse. Po występie przysłuchi-
wałam się z rozbawieniem gorącej dys-
kusji pomiędzy dwoma nowojorczykami  
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zamieszkałymi w Los Angeles. Panowie 
kłócili się o to, w którym z miast można 
sobie pozwolić na więcej spontaniczności. 
„W Nowym Jorku możesz wybrać się pieszo 
do teatru”, mówił jeden. „To zależy, gdzie 
mieszkasz”, ripostował drugi. „W Los An-
geles mogę w każdej chwili odwiedzić bez 
zapowiedzi znajomych. W Nowym Jorku to 
nie do pomyślenia”. 

Nie da się ukryć, że w Mieście Aniołów 
wszędzie jest daleko, więc posiadanie auta 
jest tu naturalną koniecznością. Poza tym 
nie ma tu jednoznacznego centrum, a je-
dynie, jak ktoś dowcipnie to ujął: „72 przed-
mieścia poszukujące swojego miasta”.

HOLLYWOOD I KULTURA
Co prawda malkontenci twierdzą, że w Los 
Angeles wieje nudą, ale trzeba przyznać, 
że z roku na rok miasto to coraz bardziej 
zasługuje na miano kulturalnej stolicy re-
gionu. Tym bardziej, że mieszczą się tu 
jedne z najlepszych instytucji kultural-
nych w kraju, takie jak Getty Museum, 
muzeum sztuki współczesnej The Broad, 
oraz muzeum sztuk pięknych LACMA (Los 
Angeles County Museum of Arts), które 
do 2023 roku zostanie rozbudowane kosz-
tem 600 milionów dolarów. W ramach tej 
inwestycji powiększony zostanie kampus 
muzeum. Powstanie także nowy budy-
nek, w którym wystawiane będą prace ze 

stałej kolekcji. Od września 2017 do stycznia 
bieżącego roku Los Angeles gościło wysta-
wę „Pacific Standard Time LA/LA”, poświę-
coną kulturze latynoskiej i latynoamery-
kańskiej. Prace 1100 artystów z 45 krajów 
prezentowane były w ponad 70 instytucjach 
kulturalnych Miasta Aniołów. To właśnie 
przedsięwzięcia tego typu przyczyniają się 
do napływu do miasta nowych talentów.

ROZWÓJ DZIEDZIN 
NIECODZIENNYCH 
Wraz z rosnącą społecznością twórców po-
jawiają się ciekawe innowacje, dzięki któ-
rym Los Angeles staje się liderem w tak 
niecodziennych dziedzinach, jak trendy 
żywieniowe czy też branża doświadczeń. 
Mieszkańcy Los Angeles słyną ze zdrowego 
trybu życia, ale pod względem liczby pijal-
ni soków, ekologicznych supermarketów, 
budek z koktajlami białkowymi i restaura-
cji wegetariańskich miasto to bije na głowę 
wszystkie inne metropolie. Warto na przy-
kład wpaść do kafejki Cafe Gratitude na 
kalmary z kokosa w piwnej panierce oraz 
koktajl z niebieskich glonów. Dużą popu-
larnością cieszy się lokal Gracias Madre na 
Melrose Avenue, serwujący ciasteczka kra-
bowe z serc palmowych, meksykańskie qu-
esadille usmażone w serze z orzechów ner-
kowca i koktajle z dodatkiem oleju z konopi 
indyjskich (marihuana jest tam legalna). 

W kolejnej restauracji o nazwie Ysabel 
dowiaduję się, że przez kilka wieczorów 
za tutejszym barem stoi mistrz Matthew 
Biancaniello, którego specjalnością są drin-
ki z pikantnych składników. Każdy gość 
częstowany jest alkoholizowaną zupą ce-
bulową z warzywami. Po pięciu latach spę-
dzonych w charakterze barmana w hotelu 
Biancaniello postanowił rozwinąć sztukę 
miksowania koktajli, tworząc tak fantazyjne 
mikstury, jak tequila z wodorostami, guja-
wą, liśćmi curry oraz świeżym rumiankiem 
czy też bourbon z wyciągiem z grzybów shi-
take, wódką bergamotkową, sokiem z czer-
wonej pomarańczy, wędzoną papryczką 
jalapeño i kwiatami rukoli.

Jednak i on sam zauważa, że Los Angeles 
ma też swoje minusy: – Odkąd się tu prze-
niosłem, w Los Angeles pojawiło się dużo 
nowych lokali, ale wiele innych zamknię-
to. Czynsze są coraz wyższe i restauracjom 
coraz trudniej jest utrzymać się na rynku. 
Podaż jest ogromna i klienci nieustannie 
szukają czegoś wyjątkowego. Sam chciał-
bym w przyszłości otworzyć w Los Angeles 
własny bar degustacyjny, ale nie wiem, czy 
kiedykolwiek spełnię to marzenie.

CO NA TOPIE
W Los Angeles znajdziemy wiele modnych 
zakątków, takich jak bulwar Abbot Kin-
ney, Echo Park oraz niezwykle urokliwe  

Należąca do Elona Muska firma Boring Company zaczęła już drążyć pod miastem pierwsze tunele 
 będące głównym elementem miejskiego transportu przyszłości. 
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dzielnice Silver Lake i Los Feliz. Jednak ob-
szarem, który przeszedł największą meta-
morfozę w kwestii gospodarki kreatywnej, 
jest śródmieście. Choć zasadniczo pełni 
ono funkcję głównej dzielnicy biznesowej 
Los Angeles, to jego profil zaczyna się zmie-
niać. W ostatnich latach wyrosły tu nowo-
czesne budynki mieszkalne, a stare magazy-
ny i lofty przejęli artyści. Przyczyniło się to 
do gentryfikacji całego obszaru i obecnie tuż 
za apokaliptyczną dzielnicą Skid Row, gdzie 
narkomani i bezdomni mieszkają w namio-
tach, mieści się dzielnica artystyczna Arts 
District, słynąca także z najdroższych nie-
ruchomości w metropolii.

W Arts District panuje podobna atmos-
fera do nowojorskiego Brooklynu czy też 
londyńskiej dzielnicy Shoreditch. Mury 
okolicznych budynków zdobią wymyśl-
ne malowidła, a wokół aż roi się od mod-
nych butików, warsztatów rzemieślni-
czych, kawiarenek, browarów, gorzelni, 
sklepów z wysmakowanymi pamiątkami, 
przestrzeni co-workingowych i galerii. Kie-
dy ze względu na rosnące czynsze artyści 
opuszczają tutejsze budynki, w ich miejsce 
przybywają firmy, chcące wykorzystać po-
pularność tego zakątka. W ostatnich mie-
siącach swoją centralę otworzyła tu firma 
Hyperloop, tuż po niej pojawił się inkubator 
przedsiębiorczości Los Angeles Cleantech 
Incubator, a w najbliższym czasie swoją sie-
dzibę przeniesie firma fonograficzna War-
ner Music. Swoje sklepy otworzy tu wkrótce 
także projektant Philip Lim oraz sieć Dover 
Street Market.

– Wyjechałem z LA do San Franci-
sco w 2010, ponieważ męczyło mnie, że 
głównym tematem rozmów był biznes 
filmowy. Nawet w gazecie „LA Times” pi-
sano tylko o Hollywoodzie. Dlatego prze-
prowadziłem się do San Francisco w poszu-
kiwaniu miejsca oferującego różnorodność 

myśli i idei. W międzyczasie wszystko wy-
wróciło się do góry nogami. Wraz z nadej-
ściem kolejnej fali dotcomów w San Fran-
cisco rozmawia się teraz tylko o nowych 
aplikacjach. Tymczasem LA postawiło na 
nowe technologie, przemysł lotniczy, au-
tonomiczne pojazdy, modę, media cyfro-
we i sztukę. Ludzie nie rozmawiają tu już 
tylko o filmach – mówi Chris Rico.

– Dzięki takim osobowościom, jak Char-
lie Chaplin, Howard Hughes czy też Walt 
Disney, Los Angeles stało się miastem ma-
rzycieli. Teraz mamy tu Elona Muska (zało-
życiela firm Space X, Tesla i Hyperloop) oraz 
Evana Spiegela, który stworzył serwis Snap-
chat i postanowił pozostać w Los Angeles, 
ponieważ tutejsza gospodarka kreatywna 
sprzyja jego działalności. Los Angeles jest 
przykładem symbiozy przemysłu twórcze-
go z nowymi technologiami – dodaje.

Rico przewiduje również, że do cza-
su igrzysk olimpijskich, które odbędą 
się w mieście w 2028 roku, miasto przejdzie 
ogromną metamorfozę, której elementem 
będzie budowa nowej sieci lekkiej kolejki 
miejskiej oraz znacznie bardziej wydajne-
go metra. Tymczasem należąca do Elona 
Muska firma Boring Company zaczęła już 
drążyć pod miastem pierwsze tunele będące 
głównym elementem miejskiego transportu 
przyszłości. Według wizji Muska tunelem 
przemieszczać się będą specjalnie zaprojek-
towane szybkie platformy (rozwijające pręd-
kość do 220 km/h), przewożące samochody 
osobowe i ciężarówki, co znacznie przyczy-
ni się do zmniejszenia korków na ulicach 
Los Angeles. Wkrótce w Mieście Aniołów 
pojawią się także autonomiczne pojazdy, 
dzięki którym nie będziemy musieli już 
skupiać się na prowadzeniu samochodu, 
mogąc w pełni oddać się oglądaniu hollywo-
odzkich przebojów...

 Jenny Southan

● 190,3 miliarda dolarów Przychody gospodar-
ki kreatywnej.
● 13% Odsetek mieszkańców Los Angeles pra-
cujących w gospodarce kreatywnej.
● 12 sektorów Gospodarka kreatywna 
obejmuje takie sektory, jak rozrywka, moda, 
architektura, aranżacja wnętrz, galerie sztuki, 
media cyfrowe, sztuki dekoracyjne, sztuka 
komunikacji, wzornictwo przemysłowe, branża 
zabawkarska, sztuki wizualne i sceniczne oraz 
szkoły artystyczne.
● 759 000 Całkowita liczba miejsc pracy  
w gospodarce kreatywnej (w tym bezpośred-
nich, pośrednich i pochodnych).
● 429 400 Liczba bezpośrednich miejsc pracy 
w gospodarce kreatywnej (w Nowym Jorku 489 
500).
● 4 miliony Ludność Los Angeles (Nowy Jork – 
8,5 miliona).
● 141 400 Liczba miejsc pracy w przemyśle 
rozrywkowym.
● 87 600 Liczba miejsc pracy w modzie.
● 33 800 Liczba miejsc pracy w branży wydaw-
niczej.
● 5,1% Przewidywany wzrost zatrudnienia  
w branży kreatywnej w najbliższych pięciu latach.
● 56,9 miliarda dolarów Łączne wynagrodze-
nie roczne w gospodarce kreatywnej.
● 2 biliony dolarów Łączna wartość produkcji 
w Kalifornii.
● 11% Odsetek, jaki stanowi gospodarka kre-
atywna wobec całej gospodarki Kalifornii.
● 6. na świecie Gdyby Kalifornia była krajem, 
jej gospodarka byłaby szóstą największą na 
świecie.
● 1. miejsce Miejsce Kalifornii w rankingu sta-
nów USA pod względem odsetka osób pracują-
cych w gospodarce kreatywnej.

W LICZBACH

Gospodarka kreatywna
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Jeden z najpiękniejszych 
hoteli na wyspie. Legenda 
hotelarstwa. To tu odpoczy-
wają sławni i bogaci z całego 

świata. Bujna, tropikalna roślin-
ność Mauritiusa, lokalna kuch-
nia i prywatność w luksusowych 
willach położonych przy samej 
plaży. Tydzień spędzony w hotelu 
Constance Prince Maurice Mau-
ritius z pewnością pomoże zrege-
nerować siły o każdej porze roku. 

POŁOŻENIE
Pięciogwiazdkowy hotel Con-
stance Prince Maurice Mauritius 
położony jest nieopodal nad-
morskiego miasteczka Poste de 
Flacq, 35 kilometrów od stolicy 
Mauritiusa – Port Louis i 45 ki-
lometrów od międzynarodowego 
lotniska Seewoosagur Ramgo-
olam w Mahebourgu. Hotel na-
leży do znanej luksusowej sieci 
hotelowej Constance Hotels, któ-
ra specjalizuje się w nadmorskich 
kurortach i posiada swoje hotele 
na Malediwach, Seszelach, Zan-
zibarze i Madagaskarze. 

To jeden z pierwszych budo-
wanych z takim rozmachem 
pięciogwiazdkowych hoteli na 
Mauritiusie. Zaprojektował go 
Jean Marc Eynaud i jego biuro 
architektów, który od ponad 30 
lat specjalizuje się w projekto-
waniu i designie na Mauritiu-
sie i Seszelach i w swoim port-
folio ma już ponad 10 naprawdę 
dużych projektów. 

Budynki i wille położone są na 
terenie prawie 70 hektarów tropi-
kalnego ogrodu, na niewielkim 
półwyspie nad wodami Oceanu 
Indyjskiego. Część z nich wyra-
sta bezpośrednio z wody i jest 
posadowiona na palach. 

POKOJE, SUITY I WILLE
W hotelu mamy do wyboru aż 
siedem typów pokoi, suit i willi. 

Wszystkie budynki położone są na terenie prawie 70 hektarów tropikalnego 
ogrodu, na niewielkim półwyspie nad wodami Oceanu Indyjskiego.
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KONTAKT
Constance Prince Maurice 
Mauritius
Choisy Road, Poste de Flacq
Mauritius
tel.: (230) 402 36 36
www.constancehotels.com

Najskromniejsze lokum – choć 
słowo „najskromniejsze” może 
nie do końca oddawać tutejsze 
wysokie standardy – to Junior 
Suite with Garden View. Po-
łożone na półwyspie, mają 70 
mkw. i są klimatyzowane. Po-
siadają łazienkę z wanną oraz 
oddzielnie toaletę i prysznic. Do 
tego do dyspozycji mamy biurko, 
ekspres do kawy, sprzęt Hi-Fi, 
telefon, telewizję satelitarną, 
bezpłatne Wi-Fi oraz – uwaga 
– komputer Mac Mini. Ponadto 
wieczorami możemy spędzać 
czas na umeblowanym balkonie 
lub tarasie. 

Podobne udogodnienia znaj-
dziemy w Junior Suite on Stilts, 
czyli w suicie wybudowanej na 
palach nad wodą w uroczej zato-
ce, w której o poranku możemy 
obserwować wiele egzotycznych 
gatunków ryb. 

Dla spragnionych wypo-
czynku nad samym brzegiem 
morza, na plaży przygotowano 
Junior Suite Beachfront. Usy-
tuowane niemal na samym pia-

sku, wśród palm, kilkanaście, 
kilkadziesiąt metrów od brzegu 
plaży, są idealnym miejscem na 
wyjątkowy w swoim rodzaju re-
laks. Wszystkie Junior Suite to 
idealne miejsce na pobyt dwójki 
dorosłych oraz jednego dziecka. 

Najlepszym wyborem dla 
większej rodziny – dwoje doro-
słych plus dwójka dzieci – będą 
Family Suite. Są większe od nor-
malnych suit (ich powierzchnia 
to 86 mkw.). Dzieci mają swój 
oddzielny pokój wraz ze specjal-
nie przygotowaną dla nich ła-
zienką, dorośli natomiast – wła-
sną sypialnię. Wszyscy mogą 
spotkać się w przestronnym i ja-
snym salonie, wychodzącym na 
plażę. 

Zupełnie oddzielną, luksu-
sową kategorię tworzą Villas 
on Stilts, czyli wille wybudo-
wane na palach. To już praw-
dziwe domy o powierzchni 
130 mkw. z dedykowanym 
24-godzinnym room service-
’em. Są przeznaczone przede 
wszystkim dla par pragnących 

intymności (można skorzy-
stać z nich także, wybierając się  
w podróż z dzieckiem do dru-
giego roku życia). Oczko wyżej 
plasują się Beach Villas with 
Private Pool – także mają 130 
mkw., a do tego bezpośredni do-
stęp do plaży oraz podgrzewany 
prywatny basen. Najbardziej luk-
susową, ale i najdroższą opcją 
jest Princely Villa, która oferuje 
aż 350 mkw. To idealne miej-
sce dla w sumie sześciu gości 
– dwóch rodzin z jednym dziec-
kiem lub jednej rodziny z czwór-
ką pociech. Princely Villa ma 
trzy tarasy, każdy wychodzący na 
inną stronę oceanu, na których 
mieści się także jadalnia. Wy-
posażona jest w kuchnię i pod-
grzewane baseny. To najbardziej 
prywatne miejsce na całym te-
renie Constance Prince Maurice 
Mauritius. 

KUCHNIA I RESTAURACJE
Miłośnicy smaków z różnych 
stron świata mają do wyboru 
kilka miejsc, w których można 
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spróbować odmiennych rodza-
jów kuchni. Główna restauracja 
to Archipel, położona nieopodal 
plaży, serwująca m.in. lekką 
kuchnię typową dla wyspy. 

Absolutnym „must have” jest 
kolacja w pływającej na wo-
dzie restauracji Le Barachois 
– udamy się do niej po wybu-
dowanych pomostach, a stoły 
znajdują się na okrytych spe-
cjalnymi namiotami pływają-
cych po zatoce tratwach. 

Asian to z kolei położona przy 
samej plaży restauracja oferu-
jąca przede wszystkim japoń-
skie i chińskie smaki – coś dla 
wyrafinowanych miłośników 
sushi i dim sum. 

Oprócz restauracji goście ho-
telu mogą korzystać z trzech 
barów – pierwszy z nich to La-
guna Bar, położony tuż obok 
basenów i plaży. Z kolei Loun-
ge Bar znajduje się w głównym 
budynku hotelowym, tuż obok 
restauracji Archipel – to ideal-
ne miejsce m.in. na apperitivo 
przed kolacją. Wieczór warto 
zakończyć we Flooating Ba-
rze, czyli pływającej na wodzie  
tratwie. 

NAJWIĘKSZA WINNA 
PIWNICZKA NA MAURITIUSIE
Jedną z niewątpliwych i war-
tych odkrycia atrakcji podczas 
pobytu w hotelu Prince Mauri-
ce jest tutejsza winna piwnicz-
ka, choć bardziej adekwatnie 
powinna zostać nazwana piw-

nicą. Znajdująca się nieopodal 
restauracji Archipel, ma ponad 
175 mkw. i gromadzi – bagate-
la – ponad 25 tysięcy butelek 
wina ze wszystkich zakątków 
świata, w tym, co zrozumiałe, 
doskonały wybór francuskich 
klasyków. Uchodzi za najwięk-
szą i najbogatszą winną piwnicę 
na całym Mauritiusie. 

To idealne miejsce na organi-
zację kameralnego wine tastin-
gu, okraszonego doskonałym 
fingerfoodem i opowieściami 
hotelowych sommelierów. 

SPA
Wizyta w tutejszym U Spa by 
Constance to ważny punkt 
programu. Większość zabie-
gów odbywa się nad brzegiem 
morza, w przewiewnych chat-
kach, przy użyciu najlepszych 
dostępnych kosmetyków i olej-
ków. Króluje wśród nich marka 
Sisley. Wiele zabiegów skiero-
wanych jest szczególnie do par 
– jak choćby Couple Massage 
czy Island Ritual, typowy dla 
Mauritiusa zestaw zabiegów. 

Ze spa oraz towarzyszące-
go basenu i tzw. strefy mo-
krej z saunami możemy ko-
rzystać codziennie od 9:00 do 
20:00, z sali fitness wyposażo-
nej w nowoczesny sprzęt – od 
6:30 do 20:30.

AKTYWNOŚCI
Oprócz typowego wypoczynku 
nad basenem i w turkusowym 

morzu zdecydowanie warto 
skorzystać z popularnej tutaj 
atrakcji, zawartej w cenie po-
bytu, czyli z uprawiania nart 
wodnych. Hotel Constance 
Prince Maurice Mauritius or-
ganizuje także rejsy katama-
ranami, wyprawy wędkarskie 
na otwarte morze, rejsy speed 
boat, conoeing, kite surfing 
czy nurkowanie. Bez problemu 
wypożyczymy także prywatny 
samochód z szoferem, by po-
zwiedzać wyspę. 

Choć hotel Constance Prince 
Maurice Mauritius to typowe 
miejsce na wakacje, a nie bizne-
sowe spotkania, to znajdziemy 
tutaj miejsce na spokojny me-
eting. Sala, w której można po-
rozmawiać o interesach, może 
pomieścić 16 osób. Oczywi-
ście z dyskretną i kompleksową 
obsługą – od biurowo-organiza-
cyjnej po wyśmienity katering. 

OCENA
Jeden z najciekawszych ho-
teli na Mauritiusie. Tradycja, 
luksus i elegancja. To idealne 
miejsce na wakacje dla par, 
pragnących ciszy i intymności. 
Kuchnia zaspokoi najbardziej 
wymagające gusta, a typowa dla 
wyspy bujna roślinność ukoi 
zmysły. Naszym zdaniem resort 
spełnia wymagania nawet naj-
bardziej wymagających. Dobry 
adres na prawdziwy wypoczy-
nek przez cały rok. 

Rafał Sobiech

Hotel MAURITIUS

Absolutnym „must 
have” jest kolacja  

w pływającej na wodzie 
restauracji  

Le Barachois – 
udamy się tam po 

wybudowanych 
pomostach, a stoły 

znajdują się na 
pływających tratwach. 
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Wizyta w tutejszym U Spa by Constance to ważny punkt programu.  
Większość zabiegów odbywa się nad brzegiem morza, w przewiewnych chatkach przy użyciu  

najlepszych dostępnych kosmetyków i olejków.



Tried & Tested

SOFITEL SINGAPORE 
SENTOSA RESORT & SPA
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Hotel SINGAPUR
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Sofitel Singapore Sen-
tosa Resort & Spa to 
jeden z najlepszych 
biznesowych adre-

sów w Singapurze. Oddalo-
ny o zaledwie 20 minut jazdy od 
ścisłego centrum tej azjatyckiej 
metropolii, pozwala w całej oka-
załości poczuć uroki cichego ku-
rortu nad tropikalnym morzem. 

Już w maju na azjatyckim 
rynku przewozów lotniczych 
czeka nas mała rewolucja – re-
gularne operacje rozpoczyna 
nasz narodowy przewoźnik 

LOT, którego boeingi 787 dre-
amliner rozpoczną regularne 
loty Warszawa – Singapur. 

Singapur to wyjątkowe azja-
tyckie państwo-miasto, prawdzi-
wa stolica azjatyckiego biznesu, 
najciekawsze i najlepsze lotni-
sko na świecie – Changi, które 
jest jednocześnie największym 
hubem przesiadkowym w Połu-
dniowo-Wschodniej Azji. 

Obojętnie, czy dotrzemy 
do Singapuru służbowo, czy 
turystycznie, warto poczuć 
jego klimat nieco inaczej, niż  

możemy to sobie wyobrazić – 
zamiast w wielopiętrowych wie-
żowcach centrum zatrzymajmy 
się w luksusowym hotelu So-
fitel Singapore Sentosa, który 
przypomina bardziej tropikalny 
kurort niż pięciogwiazdkowy 
hotel w centrum wielkiej me-
tropolii. 

POŁOŻENIE
Sofitel Singapore Sentosa to je-
den z dwóch obiektów tej pię-
ciogwiazdkowej, należącej do 
francuskiego Accoru marki. 

KONTAKT
Sofitel Singapore Sentosa  
Resort & Spa
Sentosa, 2 Bukit Manis Rd 
099891
tel.: (65) 6708 8310
e-mail: h9474@sofitel.com
www.sofitel-singapore-sentosa.com
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Oprócz niego francuska sieć po-
siada jeszcze typowo biznesowy 
Sofitel Singapore City Centre. 
Niemałą ciekawostką jest fakt, 
że dyrektorem generalnym obu 
hoteli jest… Polak Piotr Kupiec, 
od lat związany z marką Sofitel, 
który w przeszłości zdobywał 
doświadczenie m.in. w hotelach 
sieci na Mauritiusie. Świetnie 
sobie radzi, jego zaangażowa-
nie i wszechobecność budzą 
podziw wśród swoich pracow-
ników, a damska część azjatyc-
kiego personelu umie już na-
wet parę słów po polsku. Szef 
nie tylko upewni się, że jego 
polskim gościom niczego nie 
brakuje, ale chętnie doradzi, co 
zwiedzić. To doskonały kontakt 
dla polskich gości i grup, które 
chciałyby się zatrzymać w Sin-
gapurze. 

Hotel na singapurskiej wyspie 
Sentosie położony jest w pięk-
nym parku, po którym chodzą 
pawie, zaglądające niemal do 
pokoi. To rekreacyjna część Sin-
gapuru, oddalona od lotniska 
Changi o zaledwie 30 minut 
drogi, od centrum – zaledwie 
15. Obok znajduje się stacja me-
tra MRT Harbour Front, a plaża 
Morza Południowochińskiego 
Tanjong Beach jest na wycią-
gnięcie ręki, podobnie jak do-
skonałe pole golfowe. 

Budynki hotelowe robią dobre 
wrażenie – w reprezentacyjnym 
holu są sadzawki z rybkami, 
które wypielęgnują nam stopy. 
Architekci wpadli na wyjątko-
wy pomysł na sufit – to lampa-
-płachta ze zdjęciem secesyj-
nych szklanych dachów. Całość 
sprawia wrażenie, jakbyśmy 
mieli nad sobą szklany, orygi-
nalny dach i świeciłoby przez 
niego słońce.

POKOJE
Hotel oferuje pokoje, suity oraz 
wille. Każdy z ponad dwustu 
pokoi, usytuowanych w kilku-
piętrowych budynkach, ma po-
wierzchnię 36 mkw., współcze-
sną, łagodną zabudowę, oferuje 
darmowe Wi-Fi, gazety i maga-
zyny w wersji digital oraz kącik 
do parzenia herbaty i robienia 
kawy. 

Luksusowy hotel Sofitel Singapore Sentosa przypomina bardziej tropikalny 
kurort niż pięciogwiazdkowy hotel w centrum wielkiej metropolii.



Tried & Tested
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O wiele bardziej wystaw-
ne i wygodne są hotelowe suity. 
Najmniejsza, 55-metrowa Ju-
nior Suite zaprojektowana zo-
stała jako duże, niepoprzedzie-
lane ścianami pomieszczenie, 
dzielące się na część wypoczyn-
kową oraz sypialną. 

Bardziej klasyczne są dwie 
pozostałe suity – Prestige Su-
ite ma 64 metry i ma wyraźnie 
oddzieloną od reszty sypialnię. 
Nieco większa, 72-metrowa, jest 
Family Suite.

Królowa suit to Imperial Su-
ite o imponującej powierzchni 
190 mkw. Ma living room, jadal-
nię, pokój z biblioteczką i daje 
możliwość skorzystania z ko-
smetyków Hermes.

Goście hotelu mogą także 
skorzystać z willi Villa Du Jar-
din. Oferuje ona imponujące 
300 mkw., dwie sypialnie, ja-
dalnię, wielki living room. Mo-
żemy z niej wyjść na obszerny 
taras otoczony ogrodem. Mamy 
też do dyspozycji prywatny 
basen. 

KUCHNIA I RESTAURACJE
Wszyscy, którzy znają mar-
kę Sofitel, mogą być pewni, 
że serwowane tutaj jedzenie  

spełnia wymagania najbardziej 
wybrednych smakoszy, tak-
że tych, którzy lubią i szanują 
kuchnię francuską. 

Utrzymana w panazjatyckim 
stylu restauracja Kwee Zeen 
(co bardziej spostrzegawczy 
dostrzegą w tej nazwie zabaw-
ną grę słów) serwuje dania 
kuchni międzynarodowej, ale 
także azjatyckiej oraz francu-
skiej. W każdą niedzielę można 
tutaj wziąć udział w Magnifique 
Sunday Cahampagne Brunch.

Z kolei restauracja The Gar-
den serwuje posiłki zbilanso-
wane i bazujące na naturalnych 
składnikach – to dobre miejsce, 
by dbać o odpowiednią dietę. 
The Cliff to miejsce typowego 
modern-casual dining – coś dla 
miłośników włoskich smaków. 
Całość dopełnia czynny od rana 
do późnej nocy LeBar, serwujący 
lekkie posiłki oraz koktajle. 

SPA I INNE ATRAKCJE
Każdy, kto choć raz odwiedził 
Sofitel gdziekolwiek w świecie, 
powinien znać markę typową 
dla tej sieci – So SPA. W Singa-
purze koncept ów łączy lokalne, 
azjatyckie techniki z francu-
ską kosmetologią najwyższej  

jakości. Efekt murowany. Sko-
rzystamy tutaj z tureckiej ham-
mam, masaży azjatyckich czy 
europejskich oraz szerokiej 
gamy zabiegów dla kobiet.

Na terenie hotelu goście mają 
do swojej dyspozycji 22-me-
trowy basen, z którego można 
obserwować morze. Tuż obok 
hotelu znajduje się doskonały, 
18-dołkowy Sentosa Golf Club. 

Hotel na życzenie zorganizu-
je także zwiedzanie wszelkich 
możliwych atrakcji Singapu-
ru, a towarzyszył nam będzie – 
jako szofer – specjalny hotelowy 
konsjerż. 

OCENA
Hotel Sofitel Singapore Sentosa 
Resort & Spa to zdecydowanie 
jeden z najlepszych adresów 
hotelowych w Singapurze. 
Warto się tutaj zatrzymać za-
równo w trakcie kilkudniowego 
zwiedzania miasta, jak i pod-
czas podróży biznesowej – pięk-
ny ogród, bliskość morza i buj-
na roślinność mocno odbiegają 
od singapurskiego betonowego 
centrum, w którym z pewno-
ścią i tak przyjdzie nam spędzić 
trochę czasu.

Rafał Sobiech

Hotel SINGAPUR

Każdy, kto choć raz 
odwiedził Sofitel 

gdziekolwiek 
w świecie, powinien 
znać markę typową 

dla tej sieci – So SPA. 
W Singapurze koncept 

ów łączy lokalne, 
azjatyckie techniki 

z francuską 
kosmetologią 

najwyższej jakości.
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Ciągły pośpiech, stres, a także duża liczba codziennych 
zadań sprawiają, że odczuwamy silną potrzebę odnalezienia 
równowagi. Patrząc na to, jak szybko dziś żyjemy, okazuje 
się, że każdy potrzebuje chwili wytchnienia, ucieczki od 

codzienności. Jedną z możliwości relaksu jest pobyt w spa. 

PO RELAKS  
DO SPA
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T ermin „spa” pochodzi od łaciń-
skiego zwrotu „sanus per aquam”, 
czyli ‘zdrowie przez wodę’. Staro-
żytni kładli duży nacisk na pielę-

gnację ciała, później tradycja ta zanikła, by 
odrodzić się w czasach nowożytnych.

Nie ma to jak kilkudniowy pobyt w spa. 
Ćwiczenia pod okiem instruktora, baseny 
termalne, kąpiele w jacuzzi, odmładzające 
zabiegi i relaksujące masaże potrafią zdzia-
łać cuda. Żeby się o tym przekonać, warto 
odwiedzić jeden z ośrodków spa w górach, 
nad Bałtykiem, a także w innych regionach 
Polski.

Współczesne spa to wyspecjalizowa-
ne i często wyrafinowane hotele, oferujące 
zabiegi kosmetyczne, masaże, usługi zwią-
zane z odnową biologiczną i medycyną 
alternatywną. W Polsce takich ośrodków 
powstaje coraz więcej. Również sieciowe 
hotele biznesowe dbają o przestrzeń spa. 
Wiedzą, że ich klienci chętnie oddadzą się 
chwili relaksu.

Oto kilka dobrych, sprawdzonych adre-
sów w różnych regionach Polski.

HOTEL SPA DR IRENA ERIS 
WZGÓRZA DYLEWSKIE, 
WYSOKA WIEŚ
W okolicy znajduje się malowniczy Park 
Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich na 
Mazurach, a w samym ośrodku – łaźnia 
rzymska, solankowe baseny, sauny, jacuzzi. 
Zapracowani, którzy marzą o chwili relak-
su w weekend, mogą wybrać pakiet „Dotyk 
SPA”. Zawiera on relaksacyjny masaż twa-
rzy, zabieg regenerujący skórę dłoni. Z kolei 
„Dotyk Ciepła” – masaż szyi i ramion. Do 
tego wyjątkowe restauracje i prawdziwy od-
poczynek z dala od miasta, na łonie natury. 
drirenaerisspa.pl

HOTEL SPA IRENA ERIS, 
KRYNICA-ZDRÓJ
Zwycięzca plebiscytu „SPA Prestige 
Awards” i miejsce zachwalane zarówno 
przez ekspertów z branży, jak i wypoczywa-
jące tam osoby. Stylowy wystrój widoczny 
jest na każdym kroku – od luksusowych po-
koi po basen i salę fitness z widokiem na doli-
nę Czarnego Potoku, nieopodal Krynicy Gór-
skiej. Kameralny klimat sprawia, że goście 
od progu mogą zanurzyć się w atmosferze 
pełnego odprężenia. Ciąg dalszy przyjemno-
ści czeka w instytucie z gabinetami oferują-
cymi zabiegi firmowe Dr Ireny Eris, masaże, 
kuracje spa oraz kosmetykę lekarską. Pierw-
sza wizyta zaczyna się od profesjonalnej dia-
gnozy skóry, na podstawie której ułożony zo-
staje indywidualny program pielęgnacyjny. 
Warte uwagi są zabiegi z wykorzystaniem 
leczniczych wód. Na pełny obraz idealnej 

Nie ma to jak kilkudniowy pobyt w spa. Ćwiczenia pod okiem  
instruktora, odmładzające zabiegi i masaże potrafią zdziałać cuda. 
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świątyni witalności składa się również ze-
spół saun, strefa relaksu z podgrzewanymi 
fotelami i restauracja serwująca wyśmieni-
tą i zdrową kuchnię. drirenaerisspa.pl

GŁĘBOCZEK VINE RESORT&SPA,
BRZOZIE K. BRODNICY
Luksusowa oaza spokoju na Mazurach przy-
pomina raj dla miłośników wina. Tereny 
wokół porasta winorośl, wnętrza urządzo-
no na wzór wiosek w południowej Europie,  
a z całego wachlarza pomysłów na regenera-
cję, jakie oferuje tutejsze spa, najważniejsza 
jest winoterapia. Zabiegi w Winnica SPA to 
nie tylko relaksująca kąpiel w wannie wy-
pełnionej napojem bogów, ale również okła-
dy z miąższu owoców i peeling z pestek. 
Substancje w nich zawarte niszczą wolne 
rodniki odpowiedzialne za procesy starze-
nia i pozwalają zachować młodość na dłużej.

Dobroczynny wpływ mają także inha-
lacje ziołowe i kwiatowe w Łaźniach Brod-
nickich, Watsu, czyli innowacyjna technika 
pracy z ciałem w wodzie, oraz KMI, czyli 
zindywidualizowana metoda terapii ru-
chowej całego ciała. Po zabiegach możemy 
wybrać się na degustację win pochodzą-
cych z najlepszych regionów winiarskich 
świata. gleboczek.pl

HOTEL WELLNESS PROVITA, 
KOŁOBRZEG 
Miejsce zachwyca nie tylko lokalizacją i de-
signem, ale przede wszystkim podejściem 

do gości. Ten czterogwiazdkowy obiekt, 
położony w dzielnicy uzdrowiskowej Ko-
łobrzegu, znalazł własny sposób na zbu-
dowanie atmosfery sprzyjającej relaksowi, 
ciszy i naturalnej harmonii. 

Filozofia realizowana w hotelu widoczna 
jest także w architekturze budynku. Wel-
lness ProVita swoim designem wyróżnia 
się na tle innych kołobrzeskich hoteli. Wi-
dać tu silną inspirację minimalistycznym, 
skandynawskim stylem. Dominują proste 
formy, stonowane kolory i naturalne mate-
riały. Czy da się połączyć naturę z najnow-
szą technologią? Okazuje się, że tak, i mar-
ka kosmetyczna Team dr Joseph jest tego 
najlepszym przykładem. Jej produkty bazu-
ją na najnowszych technologiach, medycy-
nie naturalnej oraz wiedzy zielarskiej. Bez 
parafiny, parabenów, silikonu, alkoholu, 
syntetycznych barwników i aromatów. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje odmia-
na masażu ajurwedyjskiego. To połączenie 
różnych technik masaży ajurwedyjskich 
(w tym także starohinduskich) z elementa-
mi jogi oraz uwzględnieniem startych na 
proszek ziół. Ma on bardzo szerokie spek-
trum działania. Przede wszystkim głęboko 
odpręża i jednocześnie rewitalizuje, pielę-
gnując skórę i oczyszczając ciało z toksyn. 

Tutaj naturalne zabiegi manualne to 
podstawa. Starannie dopracowane, tak żeby 
przynosiły jak najlepsze efekty. Delikatne 
aromaty kosmetyków przywołują w pa-
mięci przyjemny zapach kwitnącej łąki.  

Zabiegi są tak skomponowane, że zrelak-
sujesz się nawet podczas oczyszczania  
twarzy. 

Oprócz gabinetów zabiegowych miejscem 
spokoju i relaksu jest również hotelowy 
kompleks basenowy. Po aktywności fizycz-
nej można tu zrelaksować się w wypoczy-
walni z kominkiem, saunie z widokiem na 
park nadmorski czy prywatnym wellness 
roomie z biosauną. Warty uwagi jest również 
hotelowy Health Institute, gdzie w natural-
ny sposób można zadbać o kondycję i wital-
ność. W ramach instytutu zdrowia działa tu 
poradnia dietetyczna, możliwa jest również 
diagnoza stanu zdrowia według tradycyjnej 
medycyny chińskiej oraz innowacyjna dia-
gnostyka, m.in. badanie nietolerancji pokar-
mowych czy badanie żywej kropli krwi. 
hotelprovita.pl

HOTEL KRASICKI, 
LIDZBARK WARMIŃSKI
Zabytkowe mury, w których czas płynie 
wolniej, oddani holistycznej filozofii tera-
peuci i najwyższej jakości kosmetyki – oto 
składniki tajemnej recepty na wyjątkowość 
Spa św. Katarzyny w Hotelu Krasicki. Bogac-
two usług, pakietów i inspiracji skierowane 
do kobiet i mężczyzn. Tu każdy gość może 
dopasować ofertę do swoich życzeń i upodo-
bań. Holistyczne spa, w którym dusza i cia-
ło zaznają głębokiego odprężenia. 
hotelkrasicki.pl

Rafał Sobiech

Współczesne spa to wyspecjalizowane i często wyrafinowane hotele, oferujące zabiegi kosmetyczne,  
masaże, usługi związane z odnową biologiczną i medycyną alternatywną. 
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SPA ZGODNE Z NATURĄ 

Niecałe sto metrów 
od szerokiej plaży 
mieści się wyjątkowe 
miejsce relaksu. Tu 

ciało się odpręża, głowa uspo-
kaja, a siły regenerują. Taki 
efekt to wynik przemyślanej fi-
lozofii, nowoczesnego designu 
oraz holistycznego podejścia do 
wypoczynku. W hotelu ProVita 
zwalnia czas. Na czym polega 
sekret kołobrzeskiego wellnes-
sowania?

ZGODNIE Z TWOJĄ NATURĄ
Wellness ma bliski zwią-
zek z uważnością i niespieszną 
atmosferą, a w tym miejscu te 
wytyczne traktowane są bardzo 
poważnie. Dlatego pracownicy 
strefy spa przykładają ogrom-
ną wagę do indywidualnego 
podejścia do gości. Sprecyzo-
wanie preferencji, oczekiwań  

i przeciwwskazań pozwala od-
powiednio dobrać zabiegi oraz 
kosmetyki, a także wzmocnić 
ich działanie odpowiednimi 
zaleceniami dietetycznymi oraz 
ruchowymi. 

Staranność i dbanie o szcze-
góły sprawiają, że nawet dobrze 
znane masaże w hotelu ProVita 
zostają odkryte na nowo i jesz-
cze bardziej docenione. Wyjąt-
kową wizytówką strefy spa jest 
rzadko wykonywany w Polsce 
ajurwedyjski masaż jogiczny. 
Jego przebieg zależy od roz-
poznania i przypisania osoby 
do odpowiedniego żywiołu. 
Skoncentrowanie na człowie-
ku, połączenie różnych technik 
masaży ajurwedyjskich z ele-
mentami jogi oraz użycie na-
turalnych olejów i zmielonych 
ziół powodują głębokie od-
prężenie i regenerację. Masaż  

oczyszcza ciało z toksyn, a do-
datkowo pielęgnuje i wygładza 
skórę. 

W strefie spa można także 
przeprowadzić profesjonalną 
diagnostykę i przygotować plan 
regeneracji wspólnie z profe-
sjonalistami – dietetykiem, tre-
nerem personalnym i psycho-
logiem. Jednak niezależnie od 
otrzymanych zaleceń i ulubio-
nego stylu wypoczynku w hote-
lu ProVita ma się gwarancję: za-
chwycającej kuchni, starannie 
dobieranych i wykonywanych 
zabiegów oraz wysmakowanej 
przestrzeni, która wspiera pro-
ces wyciszenia i relaksu. 

ZGODNIE 
Z GENIUSZEM NATURY
Podstawą spa w hotelu ProVita 
są naturalne zabiegi manualne 
na twarz i ciało. 

Wypoczynek w rytmie slow life

Saunowanie,
 joga, masaże oraz 

wyjątkowa, nagradzana 
kuchnia w połączeniu 

z nadmorskim
 klimatem 

i wysmakowanym 
designem to przepis 

na wyjątkowy,
dogłębny relaks.
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– Z rozmysłem zrezygno-
waliśmy z nadmiaru specjali-
stycznych sprzętów mechanicz-
nych. Chcieliśmy w ten sposób 
podkreślić naturalny charakter 
miejsca i jeszcze skuteczniej 
dać odetchnąć zmysłom, które 
na co dzień narażone są na zbyt 
dużą ilość bodźców – tłumaczy 
Jolanta Sokołowska, menedżer 
strefy wellness & spa hotelu. 

Podobną filozofię minima-
lizmu i powrotu do natury wy-
znaje włoska marka Vitalis Dr 
Joseph. Współpraca hotelu z tą 
niezwykłą firmą z 30-letniem 
doświadczeniem pozwoliła spro-
wadzić do Kołobrzegu autorskie 
zabiegi opracowane w połu-
dniowym Tyrolu. Są one uroz-
maicone poprzez zastosowanie 
tradycyjnych bądź naturalnych 
rozwiązań: mis tybetańskich, 
szklanych baniek, ciepłych 
kompresów, kamieni i pałeczek 
bazaltowych oraz stempli zioło-
wych i kwiatowych.

Marka Vitalis Dr Joseph to ko-
smetyki stanowiące doskonałą 
kombinację naturalnych skład-
ników roślinnych oraz odkryć 
najnowszej technologii i wie-
dzy zielarskiej. Produkty nie 
są testowane na zwierzętach,  
a z ich składu wykluczono para-
finę, parabeny, silikon, alkohol, 
syntetyczne barwniki i aromaty. 
Ich delikatny, naturalny zapach 
przywołuje wyobrażenie kwit-
nącej łąki – nie jest inwazyjny, 
nie atakuje, a raczej delikatnie 
otula nutami zaprojektowany-
mi zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. Biocertyfikowana 
marka Vitalis Dr Joseph to jedy-
ny producent kosmetyków uży-
wanych w hotelu ProVita. 

ZGODNIE 
Z KOŁOBRZESKĄ NATURĄ
Czterogwiazdkowy Hotel Wel-
lness ProVita usytuowany jest 
tuż obok plaży. Przestrzeń i at-
mosfera obiektu harmonijnie 
współgrają z sąsiadującymi i wi-
docznymi przez okna parkiem 
nadmorskim oraz przestron-
nym ogrodem hotelowym. 

Wnętrza hotelu zostały głę-
boko przemyślane i starannie 
wyważone. Projekt hołduje  

nowoczesnemu skandynawskie-
mu designowi oraz nadmorskiej 
przyrodzie. Królują prostota, 
minimum kolorów i stonowa-
ne dodatki – drewno, filc oraz 
naturalne światło. Przytulne 
przestrzenie gwarantują jed-
nocześnie intymność i swobo-
dę, a komfortowe i funkcjonal-
ne pokoje sprzyjają wyciszeniu. 
Brak reklam oraz zbędnych bodź-
ców sprzyja odprężeniu i sku-
pieniu uwagi na tym, co ważne 
tu i teraz. 

Aranżacja przestrzeni spra-
wia, że nawet przy pełnym 
obłożeniu hotelu goście nie są 
narażeni na tłok, a wypoczynek 

przebiega bez stresu i zakłó-
ceń – takich jak choćby długie 
oczekiwanie na obsługę. Spój-
ność i harmonia są charaktery-
styczne dla wszystkich wnętrz: 
od lobby przez recepcję i pokoje 
po strefę wellness & spa. 

Saunowanie, joga, masaże 
oraz wyjątkowa, nagradzana 
kuchnia w połączeniu z nad-
morskim klimatem i wysmako-
wanym designem to przepis na 
wyjątkowy, dogłębny relaks. Ho-
tel Wellness ProVita to propozy-
cja dla osób, które w kurorcie 
próbują odnaleźć wewnętrzny 
spokój. Ta próba zakończy się 
pełnym sukcesem.

Wyjątkową wizytówką strefy spa jest rzadko wykonywany w Polsce 
ajurwedyjski masaż jogiczny.
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IBIS STYLES 
WARSZAWA CITY 

Hotel ibis Styles War-
szawa City, zlokali-
zowany przy ulicy 
Grzybowskiej 43, 

przenosi odwiedzających w świat 
historii... warszawskich tramwa-
jów! To pierwszy w stolicy obiekt 
marki, która buduje swoją 
sieć w oparciu o unikatowe kon-
cepcje niepowtarzalnych prze-
strzeni. Ich inspiracje pocho-
dzą z różnych źródeł, a cechami 
wspólnymi są zawsze: nieogra-
niczona kreatywność, pozytyw-
na energia, optymistyczny na-
strój i doskonały komfort. 

FASCYNUJĄCE BOGACTWO 
HISTORII
Warszawa to miasto o wyjątko-
wo bogatej przeszłości, w któ-
rym wszędzie są obecne jej śla-
dy. Niemal każda ulica i każdy 
budynek mają swoją barwną 
opowieść, łączącą w wyjątko-
wy sposób dawne dzieje i czasy 

współczesne. Całość tworzy wy-
jątkową mozaikę wspomnień, 
odbijających się w lustrze no-
woczesnych obiektów. Tworzy 
ją wiele elementów. Powsta-
ły w sercu stolicy ibis Styles 
Warszawa City nawiązuje do 
fascynującej historii warszaw-
skich tramwajów, które stano-
wią swoisty krwiobieg miasta. 
Kolorowy schemat połączeń 
biegnących wewnątrz hotelu od-
twarza na nowo trasę pierwszej, 
konnej linii tramwajowej, która 
została uruchomiona w 1866 
roku i przebiegała właśnie w po-
bliżu ulicy Grzybowskiej. Nowo-
czesne wnętrza skrywają w so-
bie jeszcze więcej ciekawostek 
związanych z komunikacją 
miejską. W stylowych prze-
strzeniach goście odnajdą tram-
wajowe wagony, trakcje i mapy 
połączeń, które przyjmują 
niepowtarzalne formy i wzory. 
Nie zabrakło również sztuki – 

odwiedzający mogą podziwiać, 
nawiązujące do miejskiego stylu 
życia i kojarzące się z Warsza-
wą, prace Tytusa Brzozowskie-
go. Nadrealna przestrzeń wy-
kreowana w malarskim świecie 
artysty doskonale łączy się z no-
woczesnością wnętrz, nadając 
im niepowtarzalny charakter. 
Ibis Styles Warszawa City obie-
cuje wszystkim odwiedzającym 
niezapomnianą podróż w cza-
sie i wycieczkę tramwajowym 
szlakiem. A po dniu pełnym 
wrażeń regenerację sił i wyjąt-
kowe sny o Warszawie… w Swe-
et bed by ibis Styles, czekają-
cym w każdym z 220 pokoi.

WYPRAWA W… 
NOWOCZESNĄ PRZESZŁOŚĆ
W ibis Styles Warszawa City 
niepowtarzalna podróż rozpo-
czyna się tuż po przekrocze-
niu progu hotelu. Kolorowe 
oświetlenie, imitujące mapy  

Powstały w sercu stolicy 
ibis Styles Warszawa 

City nawiązuje do 
fascynującej historii 

warszawskich 
tramwajów, które 
stanowią swoisty 
krwiobieg miasta. 

Daj się zabrać w wyjątkową podróż!
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tramwajowych tras zaprowadzi 
gości do recepcji inspirowanej 
stylem dawnych tramwajów. To 
jeszcze nie wszystko – w hotelo-
wym lobby zaaranżowano przy-
stanek z drewnianymi ławkami, 
nawiązujący do historycznej ko-
munikacji miejskiej Warszawy. 
Restauracyjny bufet również 
odnosi się swoją formą do mo-
tywu przewodniego hotelu. Za-
stanawialiście się kiedyś, jakby 
to było przenieść się na chwilę 
do innego wymiaru i spojrzeć 
na miasto, które znamy, z innej 
perspektywy? Tutaj to możliwe! 
Nawiązania do historii poda-
ne w ultranowoczesnej formie 
tworzą futurystyczny klimat, 
który zapada w pamięć na długo. 
Wpisane w filozofię marki ibis 
Styles nieszablonowość i nietu-
zinkowość przejawiają się w wy-
korzystaniu wielu niestandar-
dowych elementów i rozwiązań. 
Wyłaniający się ze ściany frag-
ment tramwaju, tramwajowe  
siedziska, tory na wykładzinie, 

trakcje w sali śniadaniowej 
czy opis pięter w formie roz-
kładu jazdy – to tylko niektó-
re z nich. Windy, korytarze, 
pokoje i wszystkie pozostałe 
przestrzenie pełne są ponad-
to ściennych grafik i dekora-
cji z motywami komunikacyj-
nymi. Czy to typowe wnętrze 
hotelu? Z pewnością nie znaj-
dziemy podobnego. Oryginalna, 
unikatowa całość tworzy niepo-
wtarzalną aurę – inspiruje i po-
zytywnie nastraja do działania 
oraz… zwiedzania.

NIE TYLKO WNĘTRZE, ALE 
I DOSKONAŁE OTOCZENIE
Podczas gdy kolorowe, pełne 
energii przestrzenie hotelowe 
przenoszą w przeszłość, na ze-
wnątrz króluje współczesna 
odsłona metropolii, ukształto-
wanej w dużej mierze za sprawą 
swojej historii. Inspiracją ibis 
Styles Warszawa City jest przede 
wszystkim szeroko rozumiane 
miasto – jego tradycje i kultura. 

Aby w pełni czerpać z doświad-
czenia, jakim jest pobyt w wyjąt-
kowych wnętrzach hotelu, trzeba 
je lepiej poznać. Sprzyja temu 
doskonała lokalizacja – obiekt 
znajduje się w samym centrum 
stolicy, która łączy w sobie hi-
storyczne zabytki z pędzącą 
współczesnością. Tylko 10-minu-
towy spacer dzieli nas od Pałacu 
Kultury i Nauki, a jeszcze mniej 
od Muzeum Powstania War-
szawskiego czy nowoczesnego 
kompleksu Warsaw Spire z czę-
ścią turystyczną przy placu Eu-
ropejskim. A jeśli marzy nam 
się odkrycie dalszych zakątków 
miasta? Z ibis Styles Warszawa 
City również bez problemu do 
nich dotrzemy – nie tylko tram-
wajem! Pozytywnie nastrojony 
personel  hotelu, będący przez 
cały czas do dyspozycji gości, 
udzieli wszelkich niezbędnych 
wskazówek, aby pobyt w Warsza-
wie był niezapomniany. Miejsc 
do odkrycia i ciekawostek do po-
znania jest wiele.

Nawiązania 
do historii podane 

w ultranowoczesnej 
formie tworzą 

futurystyczny klimat, 
który zapada w pamięć 

na długo. Wpisane
w filozofię marki ibis 

Styles nieszablonowość 
i nietuzinkowość 
przejawiają się 

w wykorzystaniu wielu 
niestandardowych 

elementów i rozwiązań.
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PASJA. PERFEKCJA. 
DOŚWIADCZENIE

Ogólnokrajowe targi, 
wystawny bankiet, 
uroczysta gala, bran-
żowa konferencja, 

firmowe spotkanie czy rodzin-
ny piknik. Każde z tych wyda-
rzeń wymaga odpowiedniego  

przygotowania oraz indywidual-
nego podejścia po to, aby spełnić 
wszystkie wymagania i potrzeby 
uczestników. Organizację spo-
tkań, czy to komercyjnych, czy 
prywatnych, najlepiej powierzyć 
profesjonalistom. Dzięki temu 

możemy być spokojni, że prze-
biegną one w perfekcyjny spo-
sób i wszystkie szczegóły będą 
należycie dopracowane. Decy-
dując się na odpowiednią firmę, 
warto kierować się jej doświad-
czeniem i poznać wcześniejsze 

Sheraton Catering Service
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W ciągu 20 lat 
funkcjonowania 

Sheraton 
Catering Service 
był angażowany 

do wielu przedsięwzięć. 
Usługi są 

realizowane w całej 
Polsce, wewnątrz 

i w plenerze. 

projekty. To da nam pewność, 
że zaangażujemy do pracy kom-
petentny, sprawdzony zespół. 
Doskonałym wyborem będzie 
Sheraton Catering Service, gru-
pa ekspertów, która już od 20 lat 
podejmuje się nawet najbardziej 
ambitnych zadań, wiedząc, iż 
organizacja spotkań to wielka 
sztuka.

OD 20 LAT 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Sheraton Catering Service jest 
jedną z najstarszych firm kate-
ringowych w branży hotelarskiej 
na rynku polskim. Jej historia 
rozpoczęła się w 1996 roku pod-
czas otwarcia hotelu Sheraton 
w Warszawie. Mały bankiet 
był przedsmakiem większych 
działań. Sheraton Catering na 
dobre rozwinął swoje skrzy-
dła dwa lata później, w 1998 
roku, kiedy do Polski zaczęły 
wkraczać zagraniczne firmy. 
Usługa kateringowa była odpo-
wiedzią na nowe potrzeby ryn-
ku i doskonale zagospodarowała 
widoczną w tym okresie niszę. 
Nowe przedsiębiorstwa szukały 
partnera do organizacji even-
tów, budowania własnej mar-
ki, wprowadzania pierwszych 
produktów. Partnera, który był-
by w stanie zapewnić usługi na 
najwyższym, światowym pozio-
mie. Sheraton Catering Service, 
bazując na doświadczeniu usług 
gastronomicznych i konferen-
cyjno-bankietowych hotelu, od 

samego początku dawał gwa-
rancję wyśmienitej obsługi oraz 
wybornego menu. Każda impre-
za była skrojona na miarę klien-
ta i dopasowana tematycznie do 
charakteru spotkania. Wśród 
dotychczasowych partnerów 
można wymienić takie firmy, jak 
Maspex, Samsung, Triumph czy 
Bayer. 

NA KAŻDĄ OKAZJĘ
W ciągu 20 lat funkcjonowania 
Sheraton Catering Service był 
angażowany do wielu przed-
sięwzięć. Usługi są realizowa-
ne w całej Polsce, wewnątrz  
i w plenerze. Wiele z nich 
przeszło do historii, tak jak na 
przykład wystawne wesele na 
zamku w Malborku dla siostrze-
nicy samego Davida Lyncha. 
Stroje z epoki, stylowe dekoracje, 
książęce menu pozwoliły po-
czuć atmosferę tego magicznego 
miejsca i sprawiły, że event jest 
wspominany do dzisiaj. 

Niewątpliwym atutem ze-
społu jest chęć do rozwijania 
innowacyjnych pomysłów oraz 
pionierskość zarówno w kuchni, 
jak i w scenografii. Już w 2008 
roku, organizując kongres zwią-
zany z energetyką wiatrową, 
wpisali się w trendy ekologicz-
nego rozwoju i recyklingu, które 
są tak niezwykle popularne dzi-
siaj. Mówiąc o kreatywności, nie 
można zapomnieć o Marcinie 
Sasinie – szefie kuchni, które-
go zmysł kulinarny i inspiracje 

czerpane z dalekich podróży 
są niezastąpione. Jego talent 
doceniany jest przez klientów, 
również tych pełniących funk-
cje publiczne zarówno w Polsce, 
jak i za granicą.

MOTYWACJA
I DĄŻENIE DO PERFEKCJI
O bardzo wysokiej jakości usług  
Sheraton Catering Service świad- 
czą pochlebne rekomendacje 
i grono stałych klientów oraz 
oczywiście nowe realizacje. Do-
skonała praca została dostrzeżo-
na przez branżę eventową, która 
nominowała firmę do prestiżo-
wej nagrody MP Power Awards, 
doceniając jej wkład w organiza-
cję gali ZMPD dla prawie 2 tysię-
cy osób w ubiegłym roku.   

Jak pokazuje 20-letnia histo-
ria, bez względu na skalę wyda-
rzeń Sheraton Catering Service 
dokłada wszelkich starań, aby 
sprostać potrzebom klientów 
oraz przekroczyć ich najśmiel-
sze oczekiwania. Organizacja 
kateringu w nawet najbardziej 
niestandardowym miejscu nie 
stanowi problemu, więc nieza-
leżnie od tego, co dana osoba czy 
grupa planuje, profesjonaliści  
z Sheraton Catering Service 
uświetnią każde wydarzenie.

Sheraton Catering Service to 
gwarancja idealnej obsługi oraz 
wybornego menu!

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



36    |    K w i e c i e ń  2 0 1 2

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

CZAS BIRMY
Birma (Myanmar) staje się coraz popularniejszym 

kierunkiem turystycznym w Azji. Przez wiele lat izolowana 
przez wojskową władzę, biedna i zacofana, dziś otwiera 

granice i nastawia się na turystykę. 
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Nie znajdziemy tu wielu luksu-
sowych hoteli i wygodnej in-
frastruktury. Doznamy jednak 
wspaniałego uczucia cofnięcia 

się w czasie i zobaczymy kawałek auten-
tycznego świata, niezmienionego jeszcze 
wszechobecną cywilizacją.

To piękny kraj i inny niż sąsiednie. 
Kraj, w którym jest więcej posągów Buddy 
niż mieszkańców, obfitujący w bogactwa 
natury: morze, rzeki, bujną roślinność, ży-
zne gleby, przyjazny klimat, wysokie góry, 
wiele surowców mineralnych, takich jak 
marmur, złoto, rubiny i szmaragdy, a przy 
tym – ubogi. Ludzie nie wyglądają jednak na 
biednych i nieszczęśliwych, przeciwnie – są 
uśmiechnięci, weseli. Całe ich bogactwo ulo-
kowane jest w złotych pagodach, posągach 
Buddy i darach mu składanych. W Birmie 
możemy podziwiać piękną naturę i piękne 
dzieła człowieka.

TURYSTYCZNE PEREŁKI
Mimo ogromnej ostatnio mody na Birmę 
luksusowych miejsc dla turystów prawie tu 
nie znajdziemy. W największym mieście 
– Rangoonie, do którego najłatwiej dole-
cieć i przekroczyć granicę (konieczna wiza), 
znajduje się zaledwie kilka hoteli o tzw. 
zachodnim standardzie. Najlepszy to The 
Strand, luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel, 
mieszczący się w rezydencji w stylu kolonial-
nym. Jego dogodna lokalizacja umożliwia 
dotarcie w kilkanaście minut do Chinatown, 
na lokalny rynek czy do zabytkowych pagód 
Szwedagon. 

Wszystkie apartamenty urządzo-
no w stylu wiktoriańskim, a do każdego 
pokoju przypisano konsjerża, który pozo-
staje do dyspozycji gości przez 24 godziny 
na dobę. Mimo bardzo tradycyjnego sty-
lu w pokojach jest zarówno telewizor z do-
stępem do kanałów telewizji satelitarnej, 
jak i Wi-Fi. W The Strand można zjeść ro-
mantyczną kolację nad basenem lub prze-
nieść się w czasie, wstępując do stylowej 
kawiarni, aby tam zjeść tradycyjne chrupią-
ce ciasteczka lub w barze wypić orzeźwiają-
cego drinka. W hotelu funkcjonuje również 
ekskluzywne centrum spa.

THE STRAND
Biznesmeni podróżują szybko i intensyw-
nie, tak więc na zwiedzenie Rangoonu wy-
starczą dwie doby, a ten przyjemny hotel 
zapewni wspaniały relaks po dniu spędzo-
nym w tym upalnym i głośnym mieście. 
Najważniejszym jednak powodem do sko-
rzystania z jego usług jest pakiet turystycz-
ny, który obejmuje pobyt w hotelu, transfe-
ry nową limuzyną z lotniska i na lotnisko 
oraz najważniejszą atrakcję Birmy – rejs 
statkiem po rzece Ayeyarwady z Bagan do 
Mandalay (cztery noce) lub w odwrotną 
stronę (trzy noce). Firm oferujących taki 
rejs jest wiele, The Strand zapewnia jednak 
absolutnie najwyższy standard zarówno 
samego statku, jego kajut, będących wy-
godnymi apartamentami, jak i wspaniałe-
go jedzenia i międzynarodowego zespołu 
obsługi, w którym znajdziemy utalentowa-
nego szefa kuchni i tajemniczego magika  

z Francji, bez którego humoru, troski i za-
angażowania w organizację wycieczek po-
dróż nie byłaby aż tak niezwykła. W cenie 
rejsu są nie tylko wszystkie posiłki, otwarty 
bar i pyszne wina, ale również dwie wyciecz-
ki dziennie do najpiękniejszych atrakcji: 
świątyń, pagód i starych klasztorów. Rejs 
pokazuje niesamowite dziedzictwo histo-
ryczne i kulturowe Birmy. Każda wyciecz-
ka odbywa się innym środkiem lokomocji 
– busem, limuzyną, zaprzęgiem konnym, 
rykszą, a nawet rowerem i pieszo. Zwiedza-
nie nie jest czystą przyjemnością, na teren 
świątyń można wejść jedynie gołą stopą, 
tak więc wykluczone są nawet skarpetki czy 
ochronna folia. Tymczasem obsługa statku 
stoi przy każdym wyjściu z gorącym ręcz-
niczkiem do stóp i zimnym do rąk, a po 
powrocie na statek zapewnia absolutny luk-
sus i relaks w spa. Każdego wieczoru za-
skakuje też formą i miejscem wykwintnej 
kolacji. Raz jest ona urządzona na górnym 
pokładzie, kolejnego wieczoru na piaszczy-
stej plaży, gdzie rozstawiono wygodne stoły 
przy ognisku, czy w eleganckich wnętrzach 
oszklonej restauracji, przez którą widać 
brzeg w świetle księżyca.

STOLICA BEZ MIESZKAŃCÓW
Turystyczne „must see” dla tych, którzy mają 
mało czasu, to tzw. wielka czwórka: w Ran-
goonie Złota Pagoda Szwedagon oraz leżący 
Złoty Budda, starożytny Pagan (Bagan), ma-
giczne, otoczone wysokimi górami, jezioro 
Inle, po którym mieszkańcy poruszają się 
łodziami wiosłowanymi za pomocą stóp, 
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The Strand to luksusowy hotel, mieszczący się w rezydencji w stylu kolonialnym. Jego lokalizacja  
umożliwia szybkie dotarcie do Chinatown, na lokalny rynek czy do zabytkowych pagód Szwedagon. 
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Rejs statkiem po rzece Ayeyarwady z Bagan do Mandalay to jedna z najważniejszych atrakcji Birmy. 
Rejs pokazuje niesamowite dziedzictwo historyczne i kulturowe Birmy. 



oraz Mandalay – pełne różnorodnych świą-
tyń i klasztorów, gdzie wzdłuż ulic zobaczy-
my niekończące się wystawy posągów Bud-
dy na sprzedaż – od kolosów z marmuru po 
malutkie złote lub z jadeitu. 

Na mnie ogromne wrażenie wywarła 
stolica Nay Pyi Taw. Obecna władza, nie 
chcąc zapewne mieszkać w brudnym, zatło-
czonym Rangoonie, postanowiła zaprojek-
tować nowoczesne, idealnie zaplanowane 
miasto dla wybranych, z niską architekturą 
zarówno budynków rządowych, jak i wil-
li i apartamentowców. Arterie komunikacyj-
ne mają po 10 pasów szerokości, są komplet-
nie puste, bo w mieście oprócz rządu nikt 
nie chciał zamieszkać. Choć miasto jest 
małe, to poruszanie się po nim zajmuje bar-
dzo dużo czasu. Odległości są spore, a dróg 
kilka i jakoś zamiast łączyć – dzielą.

BALONEM NAD BAGANEM
Jedną z największych atrakcji Azji Południo-
wo-Wschodniej jest starożytne księstwo Pa-
gan (Bagan). Pomiędzy IX a XIII wiekiem 
wybudowano tu ponad 10 tysięcy świątyń. 
Niestety większość z nich z powodu najazdów 
Mongołów oraz trzęsień ziemi uległa całko-
witemu zniszczeniu. Obecnie w Bagan, z któ-
rego wysiedlono mieszkańców, znajduje się 
2230 świątyń. Są zachwycające, o różnym 
charakterze, ale w podobnym stylu. 

Widok, jaki roztacza się podczas lotu 
balonem o wschodzie słońca, jest chyba 
najbardziej niesamowitym widokiem w tej 
części Azji. Lot kosztuje około 350 dolarów 
za osobę i musi być zarezerwowany z du-
żym wyprzedzeniem. Tym, którym nie uda 
się na niego dostać, pozostaje wycieczka 
przed wschodem słońca na jedną z najwyż-
szych świątyń. Trzeba wdrapać się wąskimi  
schodkami na jeden z górnych tara-
sów, z których tuż przed wschodem słoń-
ca zobaczymy wznoszące się w górę 22 
czerwone balony. Każdy pewnie widział 
taki obrazek w Internecie, na plakatach 
czy w książkach o Azji, ale bycie tam i ob-
serwowanie nieba, czerwonych punkcików 
lecących nad naszymi głowami, wokół 
czubków niezliczonych świątyń wystają-
cych spośród zieleni – to surrealistyczne 
przeżycie.

DZIWNE ZWYCZAJE
Kobiety chodzą po ulicach z pomalowanymi 
twarzami, a raczej z zaschniętą na nich ma-
seczką. Pasta, której do tego celu używają, 
nazywa się thanaka, jest pozyskiwana z kory 
specjalnego drzewa i stosowana tradycyj-
nie w Birmie od ponad 2000 lat, aby chronić 
skórę przed szkodliwym działaniem promie-
ni słonecznych, odstraszać insekty, działać 
lekko przeciwzapalnie, zapobiegać nieprzy-

W cenie rejsu są nie tylko wszystkie posiłki, otwarty bar i pyszne 
wina, ale również dwie wycieczki dziennie do najpiękniejszych  

atrakcji: świątyń, pagód i starych klasztorów. 
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●  Kiedy jechać do Birmy? Pora deszczowa 
trwa od maja do końca września – jest to 
najmniej korzystny czas na odwiedzenie tego 
kraju. Wyjazd najlepiej planować od paździer-
nika do kwietnia, jednak w marcu i kwietniu 
temperatury są już wysokie.

●  Jak zdobyć wizę do Birmy? W Polsce nie ma 
ambasady Birmy, najbliższa jest w Berlinie, 
wizę można jednak kupić, wypełniając formu-
larz online i płacąc przelewem 50 dolarów. 
Dokument otrzymujemy po około trzech 
dniach. 

●  Internet w Birmie LTE w Birmie działa 
bardzo dobrze, po wylądowaniu warto 
kupić na lotnisku kartę SIM, np. Internet z 
sieci Telenor. Nie kupujcie specjalnej oferty 
dla turystów (tourist sim) – kosztuje 15 tysię-
cy kyatów, tylko nowy numer za 1,5 tysiąca 
kyatów i z doładowaniem za np. 5 tysięcy 
kyatów. W sumie całość za 6 dolarów razem 
z ustawieniem.

●  Pieniądze w Birmie Najlepiej zabrać ze sobą 
dolary, dużo banknotów o małych nomina-
łach, którymi można płacić wszędzie, bez 
wymieniania ich na lokalne kyaty. Ważne, aby 
banknoty nie były zniszczone. 

●  Loty krajowe Zaskoczyły mnie najbardziej. 
Mimo że kraj biedny i zacofany, jakość ob-
sługi i jedzenie na pokładzie są takie jak w 
Europie 30 lat temu, czyli wspaniałe. Ceny 
też, czyli bardzo niskie, nie ma tłoku, wszyscy 
pasażerowie lecący np. z Nay Pyi Taw (bilet 
do Bagan kosztuje ok. 30 dolarów) korzystają 
z wygodnego business loungu, a lotnisko wy-
gląda podobnie jak w Warszawie 30 lat temu 
– puste, przestronne, oszklone. 

●  Zakupy w Bagan Zwiedzając kolejne świąty-
nie, będziemy mieli doskonałą okazję do zro-
bienia zakupów. Oprócz posągów Buddy ofe-
rują wspaniałe arcydzieło artystyczne: ręcznie 
wykonane wyroby z laki, trzciny, przewiewne, 
lekkie ubrania, obrazy malowane na drobniu-
teńkim piasku z rzeki Irawadi i wiele innych 
oryginalnych przedmiotów. Ceny dosyć niskie, 
ale i tak koniecznie trzeba się targować.

●  The Strand – rezerwacja Zarówno wspa-
niały hotel, jakim jest The Strand, jak i rejs 
statkiem, trzeba zarezerwować z pewnym 
wyprzedzeniem. Szczegóły wyprawy można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.thestrandcruise.com/contact-us.php 
www.hotelthestrand.com

INFORMACJE 

Przydatne

jemnemu zapachowi ciała i upiększać (jak 
makijaż). Mieszkanki Birmy malują nią więc 
sobie beżowe paski, kręgi czy inne wzory na 
policzkach, często też swoim dzieciom, a cza-
sem nawet mężowi.

W Birmie obowiązuje ruch prawostron-
ny, a blisko 90 procent samochodów w tym 
kraju ma również kierownicę po prawej 
stronie. Wszystko to przez brawurowe za-
chowanie generała Ne Wina, który za swoich 
rządów w 1970 roku z dnia na dzień zmienił 
ruch z pozostałego po brytyjskiej koloniza-
cji lewostronnego na prawostronny, podob-
no pod wpływem wróżby. Nikt jednak nie 
przewidział, że dziesiątki lat później rynek 
nie przystosuje się do zmiany ze względu na 
fakt, że w krajach, z których najtaniej można 
importować do Birmy samochody, nikt ru-
chu z lewostronnego nie zmienił.

W największym mieście – Rangoonie 
nie spotkamy ani jednego skutera. Jazda 
na nich jest zabroniona od czasu wypadku 
jednego z dygnitarzy. Można na skuterach  
jeździć wszędzie indziej, także w ultrano-
woczesnej stolicy.

W miastach i na wsi zarówno mężczyź-
ni, jak i kobiety chodzą w spódnicach. Tra-
dycyjne birmańskie longyi ma kształt dłu-
giej tuby, w którą wchodzimy, a następnie 
nadmiar materiału zwijamy w dwa koń-
ce i układamy w węzeł – mężczyźni z przo-
du, kobiety z boku. Męskie i damskie longyi  
różnią się też kolorami i wzorami tkaniny. 
Jest to wyjątkowy wynalazek, wszystkie 
są tak samo uszyte i można z nich zrobić 
(zawiązując je odpowiednio) praktycznie 
wszystko – cały strój wyjściowy, kąpielo-
we szorty, nakrycie głowy, nosidełko dla 
dziecka, kołyskę, śpiwór, siatkę, a także 
podstawkę na kosz noszony na głowie. Tak 

więc całą garderobę można zmieścić w jed-
nej torebce. 

Tak jak skromny jest ubiór mieszkańców 
Birmy, tak również wyglądają ich domy, a ra-
czej miejsca do życia. Są to maleńkie dział-
ki, czasem ogrodzone, wyposażone w  łóż- 
ko zbite z gałęzi na palach, daszek nad 
łóżkiem z utkanej maty z odpadów bam-
busa, obok palenisko, jakaś miednica czy 
wiadro. Parę plastikowych krzeseł z Chin, 
motor, rower, koń i krowa, no i oczywiście 
posągi Buddy – złote, marmurowe, z ja-
deitu, a najlepiej wszystkie naraz. Można 
by rzec, że to najbardziej religijny naród 
świata, ale po rozmowie z doświadczonym 
przewodnikiem odniosłam wrażenie, że 
oni nie do końca rozumieją, w co wierzą, 
że taka jest ich tradycja i kultura, by dbać 
wyłącznie o posągi Buddy, a nie o własne 
życie. Patrząc jednak na ich pogodną natu-
rę, myślę, że można im pozazdrościć braku 
trosk i potrzeby uganiania się za ziemski-
mi dobrami.

Dla tych, którzy kochają zwiedzać 
świat i dużo już widzieli, dzisiejsza Birma to 
jeden z najciekawszych krajów Azji. Wciąż 
jeszcze niezmieniony, nieprzebudowany 
– jeszcze żyje się tu tak jak wiele lat temu. 
Woły zaprzęgnięte do drewnianego wozu 
czy stado kóz na środku głównej drogi to 
normalny widok. Co prawda nie ma dla mnie 
usprawiedliwienia na wszechobecne góry 
śmieci, czyli sterty plastikowych, zgniecio-
nych butelek, ale to nowość, która przyszła 
wraz z otwarciem kraju i rzeszami turystów. 
Pospieszcie się, żeby zobaczyć Birmę, zanim 
pojawią się w niej turystyczne hotele i zwią-
zana z tym infrastruktura. Jutro ta sama Bir-
ma może być już zupełnie inna.

Magdalena Boratyńska
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Pagody są miejscem kultu, podczas gdy świątynie są przede wszystkim miejscem medytacji.  
Z tego też powodu pagody są bogato zdobione, posiadają wiele elementów przyciągających wzrok, słuch,  

a także węch. Świątynie są natomiast mroczne i surowe w wystroju, aby nie rozpraszać medytujących.
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NA KOKTAJL DO SINGAPURU
Innowacyjne koktajle, eleganckie wnętrza i intrygujące menu 

– wszystko to czeka na nas w najlepszych barach Singapuru, których zestawienie 
przygotowali nasi korespondenci Nikhil Agarwal i Craig Bright.
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Singapurskie bary mają długą i boga-
tą historię. W końcu to tutaj, w ho-
telu Raffles Singapore znajduje się 
słynny Long Bar, w którym powstał 

legendarny drink Singapore Sling. I choć 
obecnie bar ten jest zamknięty z powodu re-
nowacji, to w mieście nie brak innych świet-
nych miejsc, gdzie można napić się dobrego 
drinka w miłej atmosferze. A ponieważ do-
minującym elementem singapurskiego kra-
jobrazu są strzeliste drapacze chmur, które 
wieczorem mienią się feerią świateł, można 
być pewnym, że w wielu tutejszych barach 
oprócz fantazyjnych koktajli czeka nas tak-
że sporo wrażeń natury wizualnej. Poniżej 
prezentujemy raport z naszej wyprawy po 
najlepszych lokalach „Miasta Lwa”.

OPERATION DAGGER
Ten oryginalny bar, skryty w podziemiach 
budynku stojącego na wzgórzu Ann Siang 
Hill, posiada chyba najdziwniejszą listę 
drinków w całym mieście. Koktajle powsta-
ją tu na bazie tak niezwykłych składników, 
jak kozi ser albo... szpik kostny. Fanom sty-
lu industrialnego zapewne spodobają się 
tutejsze stoły z blatami z polerowanego be-
tonu oraz zdobiąca sufit artystyczna instala-
cja z żarówek.
Czynne: wt.-sob. od 18:00 do późnych go-
dzin nocnych; +65 6438 4057. 
operationdagger.com

JIGGER & PONY
W ubiegłym roku lokal ten trafił na listę 
50 Najlepszych Barów Azji. Znajdziemy 
tu ciepłą, przyjazną atmosferę oraz listę 
20 prostych, acz eleganckich drinków:  

od klasyków po oryginalne, wymyślne kre-
acje. Za wygląd i smak koktajli odpowiada 
Boo Jing Heng – zwycięzca krajowych mi-
strzostw barmanów Diageo World Class 
Singapore 2016.
Czynne: pon.-czw. 18:00-1:00, pt.-sob. 18:00-
3:00; +65 9621 1074. jiggerandpony.com

THE SECRET MERMAID
Bar o wystroju na wskroś industrialnym ze 
ścianą z butelek przypominającą bibliotecz-
kę oraz wykończeniami z drewna i metalu. 
Jednak warto tu przyjść z powodu bogate-
go wyboru amerykańskich alkoholi oraz 
wyszukanych zestawów degustacyjnych. 
Obowiązkowo należy spróbować żytniej 
whisky, a także innych wyrafinowanych 
trunków, takich jak na przykład wód-
ka o smaku łososia. Do każdego drinka ser-
wowane są smaczne przekąski.
Czynne: pon.-pt. 17:00-23:00. 
thesecretmermaid.com

28 HONGKONG STREET
Niewtajemniczeni mogą łatwo przegapić 
ten tętniący życiem bar, ponieważ wiedzie 
do niego niepozorne wejście między dwoma 
sklepami. Koktajle sporządza się wyłącz-
nie ze składników uprawianych w sposób 
ekologiczny, a na szczególną uwagę zasłu-
gują fantazyjne drinki na bazie whisky. Nic 
dziwnego, że w 2016 lokal ten znalazł się na 
liście Najlepszych Barów Azji, a rok później 
uplasował się w pierwszej piątce tego zesta-
wienia.
Czynne: pon. 12:00-14:00 i 18:00-2:00, wt.-śr. 
18:00-2:00, czw.-sob. 18:00-3:00; +65 6533 
2001. 28hks.com

Oto kilka propozycji koktajli, które można łatwo 
przygotować w domu lub w zaciszu hotelowe-
go pokoju. W końcu nie każdy z nas ma czas na 
zwiedzanie singapurskich barów...

1.Margarita Niewiele drinków cieszy się tak 
ogromnym uwielbieniem, jak ten klasyczny 

koktajl rodem z Meksyku, w którym nuta kwa-
śnej limonki i słodycz likieru pomarańczowego 
dopełnione są wyrazistym smakiem tequili. 
● 50 ml tequili
● 25 ml likieru cointreau
● 30 ml soku z limonki
● sól gruboziarnista
● kruszony lód
Wsyp sporą ilość soli do naczynia z szerokim 
dnem. Nawilż brzeg kieliszka sokiem z limonki  
i zanurz go w soli. Przelej do shakera sok  
z limonki, cointreau i tequilę. Dobrze wymie-
szaj. Nałóż do kieliszka garść kruszonego lodu  
i zalej go przygotowanym napojem.

2. Manhattan Według popularnej legendy 
ta mieszanka żytniej whisky, słodkiego 

wermutu i bittersa (gorzkiej wódki) wzięła swo-
ją nazwę od nowojorskiego klubu Manhattan 
Club, gdzie powstała w latach 70. XIX wieku.
● 50 ml żytniej whisky
● 25 ml słodkiego wermutu
● 50 ml wódki angostura bitters 
● garść lodu
● wisienka koktajlowa
Przełóż wszystkie składniki do shakera i dobrze 
wymieszaj. Przelej do schłodzonego kieliszka  
i udekoruj wisienką.

KOKTAJLI

Pięć klasycznych
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1-ALTITUDE
Ten najwyżej położony w mieście bar na 
świeżym powietrzu oferuje spektakular-
ne, zapierające dech w piersiach widoki 
na dzielnicę Marina Bay Sands oraz tere-
ny w jej najbliższej okolicy. Goście mają 
tu do dyspozycji aż trzy piętra budynku. 
Na najwyższym piętrze mieści się bar, na-
tomiast niższe kondygnacje zajmują – re-
stauracja i klub nocny. To zdecydowanie 
jedno z najlepszych miejsc na nawiązanie 
znajomości z zamożnymi mieszkańcami 
miasta i wyśmienitą zabawę do białego 
rana.
Czynne: niedz.-wt. 18:00-2:00, śr., pt.-sob. 
18:00-4:00, czw. 18:00-3:00; +65 6438 0410. 
1-altitude.com

MANHATTAN
Zwycięzca ubiegłorocznego plebiscytu na 
Najlepszy Bar Azji, który mieści się w lobby 
hotelu Regent Singapore, znany jest przede 
wszystkim z wyśmienitych drinków, wy-
wodzących się z amerykańskiej złotej ery 
koktajli (koniec XIX wieku), a jego ogrom-
nym atutem jest własna, zasobna piwnicz-
ka z najlepszymi, wybornymi gatunkami 
whisky. Warto wpaść tu także na niedzielny 
pyszny brunch (przeznaczony tylko dla osób 
dorosłych).
Czynne: niedz.-czw. 17:00-1:00, pt.-sob. 
17:00-2:00; +65 6725 3377. regenthotels.com

LEVEL 33
Głównymi atutami tego lokalu są malow-
nicze widoki z jego okien, jak również wła-
sny minibrowar. Nowoczesne wnętrze baru 
utrzymane jest w barwach ziemi z drewnia-
nymi akcentami. Oprócz piw własnej pro-
dukcji i importowanych z Europy Level 33 
posiada także menu restauracyjne (w wielu 
daniach używa się składników wykorzysty-
wanych w procesie warzenia piwa). Jest tu 
także specjalne menu piwosza z przeką-
skami, które idealnie współgrają ze złotym 
trunkiem. 
Czynne: pon.-czw. 11:30-00:00, pt.-sob. 11:30-
2:00, niedz. 12:00-00:00; +65 6834 3133. 
level33.com.sg

PARTY ROOM AT MEZZA9
Mieszczący się w restauracji hotelu Grand 
Hyatt Singapore bar Party Room at Mez-
za9 specjalizuje się w drinkach na bazie 
dżinu i toniku. W jego ofercie znajduje 
się ponad 60 gatunków jałowcowego trun-
ku, w tym azjatycki Paper Lantern. Wnętrze 
baru jest przestronne, a zarazem przytulne. 
Warto zajrzeć także do sąsiedniego Martini 
Baru, gdzie na liście koktajli pojawiło się 
ostatnio siedem nowych pozycji, w tym in-
trygujące martini o smaku żelków.
Czynne: niedz.-czw. 17:00-00:00, pt.-sob. 
17:00-1:00; +65 6732 1234. 
singapore.grand.hyatt.com FO
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Mieszczący się w hotelu Grand Hyatt Singapore  
bar Party Room at Mezza9 specjalizuje się w drinkach na bazie dżinu. 

3. Cosmopolitan Ten koktajl owocowy na ba-
zie wódki powstał w latach 70., ale najwięk-

szą popularnością cieszył się pod koniec lat 90. 
ubiegłego wieku dzięki serialowi  
„Seks w wielkim mieście”.
● 50 ml wódki
● 25 ml likieru cointreau
● 25 ml soku żurawinowego
● 25 ml soku z limonki
● kruszony lód
● skórka z pomarańczy lub cytryny do dekoracji
Umieść wszystkie składniki w shakerze, dodaj 
lód i mieszaj przez 20 sekund. Przelej zmiesza-
ny napój do schłodzonego kieliszka do martini. 
Udekoruj skórką pomarańczową lub cytrynową.

4. Negroni Jedna z legend głosi, że ojcem 
tego drinka jest pewien Włoch, który 

poprosił znajomego barmana o wzmocnienie 
jego ulubionego koktajlu o nazwie Americano. 
Barman, chcąc spełnić życzenie kolegi, zastąpił 
wodę gazowaną dżinem. W ostatnich latach 
Negroni znów cieszy się ogromną popularno-
ścią.
● 25 ml campari
● 25 ml dżinu
● 25 ml słodkiego wermutu
● garść kostek lodu
● skórka z pomarańczy
Przełóż wszystkie składniki do shakera i dobrze 
wymieszaj. Przelej do schłodzonego kieliszka  
i udekoruj skórką pomarańczową.

5. Mojito Ten kubański koktajl to idealna alko-
holowa propozycja na gorące wieczory.

● 65 ml białego rumu
● 8 listków mięty plus gałązka do dekoracji
● garść lodu
● sok z połowy limonki
● 2 łyżeczki cukru pudru
● 65 ml wody gazowanej
Rozgnieć w wysokiej szklance listki mięty  
i przełóż je do shakera. Dodaj cukier, sok  
z limonki, rum i lód. Dobrze wymieszaj i prze-
lej z powrotem do szklanki. Całość uzupełnij 
wodą mineralną, a na koniec udekoruj gałązką 
mięty i plasterkiem limonki.



Głównymi atutami Level 33 są malownicze widoki z jego okien, jak również własny minibrowar. 
Nowoczesne wnętrze baru utrzymane jest w barwach ziemi z drewnianymi akcentami. 
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MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

Znawcy Karaibów dobrze wiedzą, 
że każdą z tutejszych wysp ce-
chuje unikatowy charakter i je-
dyna w swoim rodzaju atmosfera. 

Na Barbadosie znajdziemy znacznie bar-
dziej ułożony krajobraz niż choćby na Wy-
spach Zawietrznych (w tym na Dominice  

i Grenadzie), a także nieco łagodniejszy 
klimat, charakteryzujący się ponad trze-
ma tysiącami słonecznych godzin w roku. 
Wyspa jest niemal całkowicie zbudowa-
na z korala, który zapewnia plażom biały pia-
sek, a okolicznym wodom bajecznie błękit-
ny kolor. Mieszkańcy są niezwykle gościnni,  

uprzejmi i grzeczni, choć może nieco mniej 
wylewni od tubylców zamieszkujących inne 
karaibskie zakątki. 

Barbados zawsze miał specjalne miej-
sce w sercach Brytyjczyków, po części dlate-
go że nieprzerwanie przez 340 lat wyspa ta 
była kolonią brytyjską, a zarazem ważnym 

Nasz brytyjski korespondent James Henderson tłumaczy, dlaczego Barbados od lat cieszy 
się mianem jednej z najlepszych słonecznych destynacji.
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strategicznie przyczółkiem (położona pod 
wiatr, była trudnym celem dla potencjal-
nych najeźdźców). W XX wieku, wraz z po-
pularyzacją turystyki wypoczynkowej, stała 
się także naturalnym celem dla wczasowi-
czów ze Zjednoczonego Królestwa. 

WSPOMNIEŃ CZAR
Pierwsze hotele na plażach zaczęły wyrastać 
na zachodnim wybrzeżu Barbadosu w la-
tach 60., a wielu z tutejszych bywalców, dla 
których wyspa była idealnym miejscem na 
przetrwanie sezonu jesienno-zimowego, 
wybudowało tu swoje wille. W latach 50. 
Barbados zaczęli masowo nawiedzać wielbi-
ciele wyścigów konnych (dyscyplina ta nadal 

cieszy się tu dużą popularnością), a wkrótce 
po nich swoje miejsce na ziemi znalazła tu 
śmietanka towarzyska z całego świata. Wy-
spa była tak popularna wśród przedstawicie-
li klasy średniej i wyższej, że do 2003 roku 
docierał na nią ponaddźwiękowy samolot 
Concorde, pokonując trasę z Londynu w za-
ledwie cztery godziny (współczesne maszy-
ny potrzebują na to aż dziewięciu godzin). 
Jeden z egzemplarzy maszyny Concorde 
znajduje się na barbadoskim lotnisku.

MANIERY I SWOBODA
W latach 80., z nadejściem ery turystyki gru-
powej, wyspa szybko dostosowała się do no-
wego trendu i wkrótce na jej południowym 

wybrzeżu zaczęły wyrastać hotele o przy-
stępniejszych cenach. Oba wybrzeża zacho-
wały charakterystyczny dla siebie klimat: na 
południu dominuje swoboda i bezpreten-
sjonalność, natomiast zachodnia część jest 
bardziej zmanierowana i efekciarska.

Barbadoskie wille również się zmieni-
ły, chcąc dorównać oczekiwaniom zamoż-
nych turystów, którzy zakochali się w wy-
spie i postanowili tu zainwestować swoje 
pieniądze. Tutejsze posiadłości zaczęły się 
rozbudowywać i specjalizować. Na przykład  
Royal Westmoreland słynie z malowniczego 
pola golfowego, Port St Charles i Port Ferdi-
nand posiadają własne przystanie dla jach-
tów, Sugar Hill jest idealnym miejscem dla FO

T.:
 A

RC
HI

W
UM



50    |    K w i e c i e ń  2 0 1 8

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

pasjonatów tenisa, a w Apes Hill znajduje 
się boisko do gry w polo (razem na wyspie 
są ich aż cztery).

Jak nietrudno zauważyć, Barbados po-
siada wiele atrakcji, jakimi nie mogą się 
pochwalić inne wyspy regionu, a przy tym 
tutejsza oferta nie jest skierowana jedynie 
do zamożnych klientów, ale również do 
turystów o ograniczonym budżecie (jeśli 
przyjmiemy, że blisko 3,5 tysiąca złotych za 
tydzień pobytu all-inclusive wraz z przelo-
tem nie jest zbyt wygórowaną ceną).

WSZYSTKO DLA TURYSTÓW
Turystyka generuje 12 procent PKB kra-
ju, który w 2016 roku osiągnął poziom 4,5 
miliarda dolarów. Około 14 tysięcy miejsc 
pracy na wyspie związanych jest bezpośred-
nio z przemysłem turystycznym, a kolejne 
kilkadziesiąt tysięcy zapewniają branże 
powiązane z turystyką, takie jak organi-
zacja wycieczek i innych atrakcji (spływy,  
nurkowanie itp.), dostawa żywności oraz 
budownictwo.

Najlepszym sposobem na lepsze poznanie 
Barbadosu jest przemierzenie tej stosunko-
wo niewielkiej wyspy (30 x 20 kilometrów) 
samochodem. Po drodze zapewne zdarzy 
nam się kilkukrotnie zabłądzić, ale doda to 
wyprawie smaku prawdziwej przygody.

Eskapadę tę najlepiej rozpocząć na wy-
brzeżu południowym, od miejscowości 
Bridgetown, zmierzając w stronę Hastings, 
Dover i St. Lawrence. Okolica ta jest głów-
nym centrum turystyki na wyspie, z setka-
mi hoteli i luksusowych pensjonatów. Nieco 
dalej, w głębi lądu mieszczą się nowe domy 
rodowitych mieszkańców wyspy.

WIELKA ESKAPADA
Na południowym wschodzie znajdziemy 
jedne z najbardziej urokliwych plaż na Bar-
badosie: Harrismith, Foul Bay i Bottom Bay. 
Skryte w niewielkich zatoczkach, zachwy-
cają białym i drobnym niczym mąka pia-
skiem i turkusowymi wodami. Plaże te są 
również bardzo popularne wśród pikniko-
wiczów, którzy przychodzą na nie z przeno-
śnymi lodówkami i stosem kanapek, zaku-
pionych w pobliskich delikatesach Cutters 
Deli. Prawdziwi smakosze powinni złożyć 
także wizytę w hotelu Atlantis w miastecz-
ku Bathsheba, gdzie dwa razy w tygodniu 
stoły uginają się od regionalnych potraw, 
takich jak pikantna zupa z dyni, ryba w cur-
ry i kandyzowane słodkie ziemniaki. Warto 
udać się również na najbardziej wysunięty 
na północ kraniec wyspy, gdzie mieści się 
restauracja Animal Flower Cave, z której 
tarasu rozciągają się spektakularne widoki.

Droga, która prowadzi do tego miejsca, 
przecina rozległe pola wysokiej na pięć FO
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Barbados posiada wiele atrakcji, a tutejsza oferta nie jest skierowana 
jedynie do zamożnych klientów.



Najlepszym sposobem na poznanie Barbadosu jest przemierzenie wyspy samochodem. Po drodze 
zapewne zdarzy nam się kilkukrotnie zabłądzić, ale doda to wyprawie smaku prawdziwej przygody.
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metrów trzciny cukrowej, uprawianej tu 
od XVII wieku, aby zaspokoić potrzeby eu-
ropejskich konsumentów (niestety do XIX 
wieku kosztem pracy niewolniczej). 

KWIATY I RUM
Przemysł cukrowy na Karaibach przeży-
wa obecnie głęboki kryzys. Jednak, jak 
mówi lokalne przysłowie: „Kiedy jednych 
plonów ubywa, to drugich przybywa”. Dla-
tego w ostatnich latach w regionie odradza 
się sprzedaż ubocznego produktu rafinacji 
cukru, czyli rumu. Wytwarza się tu m.in. 
tak znane gatunki tego trunku, jak Mount 
Gay, Cockspur czy też Malibu. Wiele barba-
doskich destylarni, na przykład Four Square 
lub nieco mniejsza St Nicholas, oferuje tury-
stom odpłatne wycieczki połączone z degu-
stacją rumu.

Barbadosyjczycy uwielbiają ogrody, co 
obok gmachu tutejszego parlamentu i sys-
temu edukacji jest kolejną widoczną spuści-
zną po brytyjskim panowaniu. Na każdym, 
nawet najskromniejszym podwórzu znajdu-
je się kilka dorodnych drzew, a na wypielę-
gnowanych grządkach uprawiane są kolo-
rowe warzywa. W jeszcze większy zachwyt 
wprawiają mieszczące się na wschodnim 
wybrzeżu wyspy ogrody publiczne Hunte’s 
Gardens i Andromeda, gdzie rosną dziesiąt-
ki roślin tropikalnych.

Przystanek końcowy wycieczki objazdo-
wej po Barbadosie to zachodnie wybrzeże 

wyspy, gdzie mieszczą się luksusowe hotele, 
wykwintne restauracje i rezydencje zimowe 
wielu zamożnych Europejczyków.

Na Barbadosie próżno szukać zapierają-
cych dech w piersiach zakątków i ogrom-
nych połaci zieleni, z jakich słyną inne 
wyspy tego regionu. Jednak w zamian ta 
egzotyczna, a zarazem dobrze rozwinięta 
wyspa oferuje nam gwarancję niezwykle 
udanych wakacji niezależnie od budżetu, 
jakim dysponujemy. Czy naprawdę trzeba 
czegoś więcej?

TEGOROCZNE NOWOŚCI
Najważniejszą nowością jest otwarcie re-
stauracji i klubu plażowego marki Nikki 
Beach, która posiada swoje lokale w wielu 
egzotycznych zakątkach na świecie. Mieści 
się on w miasteczku Port Ferdinand, na za-
chodnim wybrzeżu wyspy, a jego znakiem 
rozpoznawczym są białe parasole i podwój-
ne leżanki, rozmieszczone na eleganckim 
tarasie wokół basenu.

Każde otwarcie nowej restauracji 
jest sporym wydarzeniem. Nie inaczej 
było w przypadku lokalu Hugo’s w Speight-
stown, którego specjalnością są dania kuch-
ni międzynarodowej, jak również miesz-
czącej się nieopodal wykwintnej restauracji 
Lobster Pot. Po kilku latach przerwy na bar-
badoską plażę wrócił również bar Bomba’s. 
Tym razem w jego wystroju dominują odcie-
nie czerwieni i zieleni.

Zdecydowanie najlepsze restauracje na 
wyspie to The Cliff (oraz bar The Cliff Beach 
Club), The Tides, a także Cin Cin. Miło spę-
dza się także czas w lokalu The Lone Star. 
Na południowym wybrzeżu wysoki poziom 
trzymają restauracje Primo w miejscowości 
St Lawrence Gap oraz Champers. 

Warto wspomnieć także o nowej atrakcji 
Barbadosu, jaką są rejsy na pokładzie luk-
susowego katamaranu o nazwie The Cat & 
The Fiddle wraz z pakietem wykwintnych 
posiłków. Osoby prowadzące aktywny tryb 
życia mogą wybrać się na Bike Caribbean 
– eskapadę rowerową w towarzystwie prze-
wodnika po najciekawszych i mało znanych 
zakątkach Barbadosu.

Na wyspie nie brakuje świetnych barów, 
ale epicentrum imprezowego życia znajduje 
się głównie w miastach Holetown i St Law-
rence Gap. W tym roku dużą popularnością 
cieszą się także lokale Fusion w Limegrove 
(popularny wśród mieszkańców) oraz West 
Bar. Po jednym lub dwóch drinkach tury-
ści udają się zazwyczaj na wieczorny po-
siłek w restauracji, by następnie wrócić do 
wędrówki po okolicznych barach.

Od stycznia do kwietnia tego roku na wy-
spie trwa sezon cukru i rumu, podczas któ-
rego można spróbować dań lokalnej kuchni, 
wziąć udział w zajęciach z miksologii i wy-
kładach na temat historii Barbadosu, a tak-
że zwiedzić tutejsze gorzelnie i luksusowe 
rezydencje.

Przemysł cukrowy na Karaibach przeżywa obecnie głęboki kryzys. Jednak w ostatnich latach w regionie 
odradza się sprzedaż ubocznego produktu rafinacji cukru, czyli rumu. 
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GOLF W POBLIŻU TOKIO
Nasza korespondentka Minty Clinch odwiedziła cztery najlepsze pola golfowe  

w Kraju Kwitnącej Wiśni.



K w i e c i e ń  2 0 1 8    |     55

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

KAWANA HOTEL
Położenie: 120 km na południe od Tokio (go-
dzina jazdy superszybką koleją i 15 minut 
jazdy minibusem).
● Atuty: Pierwsze pole należące do klu-
bu Kawana otwarto w latach 20. ubiegłego 
wieku. Kilka lat później architekt C.H. Al-
lison przekonał właściciela klubu barona 
Kishichiro Okurę do zbudowania na tym 
terenie całkowicie nowego pola, które ze 
względu na bliskość najwyższej góry Japo-
nii nazwano Fuji Course. Wyróżnia się ono 
różnicą wzniesień oraz głębokimi bunkra-
mi, maksymalnie utrudniającymi życie nie-
uważnym graczom. Na początku rozgryw-
ki, już przy pierwszym dołku tor pnie się 
ostro w górę, skutecznie zasłaniając widok 
na dalszą część pola. Dalej nie jest wcale ła-
twiej. Następne trzy dołki to seria kolejnych 
wzniesień, wymagających od graczy nie-
zwykłej precyzji. W połowie drogi do mety, 
tuż za halfway house tory przebiegają już 
po względnie płaskim terenie, by dotrzeć 
do ostatniego dołka, położonego nad ma-
lowniczym urwiskiem. Najdłuższy dystans 
trzeba pokonać na dołku 11, natomiast naj-
bardziej techniczny jest dołek 15, na którym 
tory nachylone są w kierunku morza. Na 
Fuji nie można korzystać z wózków buggy, 
na Oshimie nie ma takich obostrzeń. Na 
niektórych dołkach znajdują się zautoma-
tyzowane wózki, ułatwiające graczom poko-
nywanie stromych wzniesień.
● Ceny: Fuji: dni powszednie 26 tysięcy 
jenów (830 złotych); weekendy 34 tysią-
ce jenów (1000 złotych); w cenę wliczony 
koszt wynajmu caddy’ego i piłek. Oshima:  

dni powszednie 12,3 tysiąca jenów (400 zło-
tych), w tym buggy z GPS-em oraz piłki; 
weekendy 14,3 tysiąca jenów (460 złotych). 
Wypożyczalnia: 6480 jenów (200 złotych), 
sprzęt japońskich marek.
● Godziny otwarcia: Fuji: 8:00-10:30 pole za-
rezerwowane dla gości hotelu. Oshima: od 
8:00 do zmroku.
● Obiekty: Fuji: 18 dołków, 6127 metrów par 
72; Oshima: 5222 metry, par 70. Brak odkry-
tego miejsca do ćwiczeń. Podziemny zauto-
matyzowany driving range. Putting green.
● Maksymalny handicap: 24
● Posiłki i wypoczynek: Wzniesiony w latach 
20. ubiegłego wieku hotel Kawana dysponu-
je 100 pokojami. Na przestrzeni lat w jego 
progach gościło wiele znamienitości, w tym 
Marilyn Monroe i Joe DiMaggio, którzy spę-
dzali tu miesiąc miodowy. Nie wszystkie po-
koje są przeznaczone dla osób niepalących, 
więc warto rezerwować je z wyprzedze-
niem. Na terenie obiektu znajdują się także 
dwa trawiaste korty tenisowe, baseny oraz 
salon do gry w bilard i mahjong. Restauracja 
specjalizuje się w sashimi i sushi. 
Kontakt: 1,459, Kawana, Ito-shi, Shizuoka, 
414-0044; +81 557 45 1111. princehotels.com

KASUMIGASEKI 
COUNTRY CLUB (KCC)
Położenie: 40 km na północ od Tokio (35 mi-
nut od autostrady Kan-Etsu/Ken-O).
● Atuty: Aby dostać się na teren tego pry-
watnego klubu, w którym za dwa lata toczyć 
się będą zmagania olimpijskie, należy po-
siadać zaproszenie od jednego z jego człon-
ków. W marcu ubiegłego roku pod naciskiem 

Komitetu Olimpijskiego Kasumigaseki otwo-
rzył swoje podwoje także dla kobiet.

Klub powstał w 1929 roku i początkowo 
dysponował jednym polem o nazwie East 
Course, które rok później przebudowano 
według projektu C.H. Allisona. Najtrud-
niejszą przeszkodą jest tu niewątpliwie 
przepastny bunkier, znajdujący się na 10. 
dołku (par 3). Allison doradzał także przy 
budowie pola West Course.

W tamtym okresie większość pól posiada-
ła podwójne greeny z różnymi odmianami 
trawy na sezon letni i zimowy. Rozwiąza-
nie to należy dziś do przeszłości, ponieważ 
współcześnie stosowana murawa dobrze 
znosi zróżnicowane warunki klimatyczne. 
Wkrótce podwójne greeny znikną także na 
Kasumigaseki East w ramach gruntownej 
przebudowy tego pola przed igrzyskami. 
Zmodyfikowane zostaną także fairwaye na 
większości dołków. Po przebudowie tory 
będą nieco dłuższe i szersze, a bunkry 
znacznie bardziej podstępne.
● Ceny: Dni powszednie 27 tysięcy jenów 
(860 złotych), weekendy/ święta 31 tysięcy 
jenów (990 złotych).
● Godziny otwarcia: Od 7:30 do zmro-
ku. W poniedziałki nieczynne.
● Obiekty: East Course (pole olimpijskie) 18 
dołków, 6826 metrów, par 71; West Course 
18 dołków, 6507 metrów, par 73. Driving 
range, pięć greenów i putting greenów do 
krótkich rozgrywek. Pięciu profesjonalnych 
trenerów, oferujących lekcje prywatne. Klub 
nie posiada własnej wypożyczalni.
● Maksymalny handicap: 20 (certyfikat nie 
jest wymagany, ale najlepiej mieć go ze sobą).FO
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● Posiłki i wypoczynek: W parterowym bu-
dynku klubowym, którego wnętrza charak-
teryzuje subtelna elegancja, serwowane są 
wykwintne japońskie potrawy, a bar z tara-
sem jest częstym miejscem spotkań biznes-
menów.
Kontakt: 3398, Kasahata, Kawagoe-shi, Sa-
itama 350-1175; +81 492 31 2181. 
kasumigasekicc.or.jp

TOKYO GOLF CLUB
Położenie: 33 km na północ od Tokio (45 mi-
nut od autostrady Kan-Etsu/Ken-O).
● Atuty: Tutejsze pole golfowe, oddane do 
użytku w 1913 roku, było pierwszym w ca-
łości zaprojektowanym przez Japończyka, 
architekta Mitsuakiego Otaniego. Był to 
jednak dopiero początek burzliwej histo-
rii tokijskiego obiektu, który trzykrotnie 
zmieniał swoją siedzibę i był dwukrotnie 
przejmowany przez wojsko: najpierw przez 
japońską armię, a pod koniec drugiej woj-
ny światowej przez Amerykanów. Obecny 
budynek klubowy mieści się w malowni-
czym zakątku, będącym prawdziwą oazą 
spokoju w miejskiej dżungli, jaką jest To-
kio. Jak w przypadku wielu japońskich pól 
również i tutaj widać wpływy C.H. Allisona, 
zwłaszcza w postaci niezwykle wymagają-
cych bunkrów oraz w okolicach greenów, 
gdzie zamiast siły liczy się spryt. W 2010 
roku miała miejsce ostatnia renowacja, wy-
konana według projektu Gilberta Hansego, 
który zaprojektował m.in. olimpijski kom-
pleks golfowy w Rio de Janeiro.

● Ceny: Dni powszednie 29 tysięcy jenów 
(930 złotych), weekendy 33,5 tysiąca je-
nów (1080 złotych) z obowiązkową asystą  
caddy’ego.
● Godziny otwarcia: 7:00-18:30. W ponie-
działki nieczynne.
● Maksymalny handicap: 20
● Obiekty: 18 dołków, 6313 metrów, par 72, 
pole treningowe, putting green. Klub nie 
posiada własnej wypożyczalni.
● Posiłki i wypoczynek: W 1963 roku klub 
uczcił z pompą 50-lecie swojego istnienia, 
oddając do użytku nowy, elegancki budy-
nek, zaprojektowany przez Anthony’ego 
Raymonda. Budynek otoczony jest z trzech 
stron wysokimi drzewami i posiada długi 
taras z widokiem na pole golfowe.
Kontakt: 1,984, Kashiwabara, Sayama, Saita-
ma 350-1335; +81 4 2953 9111. tokyogolfclub.jp

LAKEWOOD GOLF CLUB
Położenie: 75 km na południowy zachód od 
Tokio (72 minuty pociągiem, 15 minut au-
tobusem).
● Atuty: Club Lakewood, który w 2019 roku 
obchodzić będzie 50. rocznicę powstania, 
jest jednym z najpopularniejszych ośrod-
ków golfowych w regionie. Gracze chwalą 
sobie tutejsze obiekty, wyśmienite posił-
ki serwowane w domu klubowym, a także 
malownicze położenie samych pól pomię-
dzy górami Fuji i Hakone. Wiosną na nieco 
trudniejszym polu West Course rozgrywkę 
toczy się na fairwayach otoczonych kwitną-
cymi drzewami wiśniowymi. Widok iście 

bajkowy. Najlepsze wyniki uzyskują gracze 
kierujący się sprytem, a nie siłą ze względu 
na zróżnicowany teren i mnogość przeszkód 
wodnych, których ominięcie wymaga dobrej 
strategii. Jednym z największych wyzwań 
jest przejście suchą stopą przez ogromny 
wodospad na czwartym dołku. Pole West 
Course jest nieco mniej spektakularne. 
Pierwszy dołek jest przedsmakiem tego, co 
czeka nas na kolejnych dołkach, czyli prze-
szkody wodne po lewej stronie i bunkry po 
obu stronach. Do tego kilka niełatwych po-
dejść typu dogleg. 
● Ceny: Dni powszednie 25 150 jenów (800 
złotych), soboty 40 150 jenów (1300 złotych), 
niedziele i święta 37 150 jenów (1200 zło-
tych); w cenie caddy i buggy. 
● Godziny otwarcia: od 7:00 do zmroku.
● Maksymalny handicap: 36, certyfikat nie-
wymagany.
● Obiekty: West Course: pole 18-dołko-
we, 5992 metry, par 72. East Course: pole 
18-dołkowe, 5965 metrów, par 72. Driving 
range z 19 stanowiskami, bunkier treningo-
wy, putting greeny.
● Posiłki i wypoczynek: W głównym bu-
dynku klubowym pola West można wziąć 
prysznic i zamówić masaż. Śniadania i lun-
che podawane są w lokalu Cafe, natomiast 
restauracja Dinac na pierwszym piętrze ser-
wuje dania kuchni międzynarodowej. Dom 
klubowy dla pola East posiad dwie restaura-
cje serwujące potrawy sezonowe.
Kontakt: 169 Kuroiwa, Oiso, Naka, Kanaga-
wa 259-0105, +81 4 637 2115. lake-wood.co.jp FO
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Club Lakewood, który w 2019 roku obchodzić będzie 50. rocznicę powstania, jest jednym  
z najpopularniejszych ośrodków golfowych w regionie. Gracze chwalą sobie tutejsze obiekty  

i wyśmienite posiłki serwowane w domu klubowym.
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ODYSSEY O-WORKS PUTTER
Ten putter wypromowany przez Phila Mic-
kelsona, który regularnie korzystał z niego 
podczas ostatniego turnieju o Puchar Ryde-
ra, jest dostępny w kilku wersjach z różnymi 
uchwytami. Jego cechą charakterystyczną 
jest specjalna stalowa płytka Microhinge, 
która gwarantuje bardziej precyzyjną kontro-
lę nad uderzaną piłką.
Cena: ok. 950 złotych

Najnowszy sprzęt 
i akcesoria golfowe.

NA TOPIE

4

GALVIN GREEN ACHILLES
Gra w golfa w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych nie należy do najmilszych 
doświadczeń. Dlatego w słotne dni warto za-
opatrzyć się w kurtkę przeciwdeszczową marki 
Galvin Green. Model Achilles to kurtka  
z pełnym zamkiem błyskawicznym i podszewką 
wykonaną z rozciągliwej tkaniny Gore-Tex, która 
nie stawia oporu podczas wykonywania gwał-
townych ruchów. W swojej ofercie producent 
posiada także nieprzemakalne spodnie.
Cena: ok. 1800 złotych

SUN MOUNTAIN CLUBGLIDER
Każdy szanujący się klub golfowy posiada wypoży-
czalnię sprzętu, ale prawdziwi entuzjaści tego spor-
tu zwykle posiadają własny zestaw kijów. Kupując 
nowy zestaw, najlepiej od razu sprawić sobie wy-
godną torbę, taką jak choćby Sun Mountain Clubgli-
der, która jest dostępna w trzech wersjach: Journey, 
Meridien i Tour. Wszystkie wyposażono  
w wyciągane kółka do łatwiejszego przewożenia 
naszego cennego sprzętu.
Cena: ok. 900 złotych

CALLAWAY GREAT BIG BERTHA EPIC DRIVER
Otwierające uderzenie rzadko kiedy decyduje  
o całej rozgrywce, ale ponieważ gracza obserwuje 
wtedy najwięcej osób, warto się do tego zadania 
przyłożyć. Nowy kij Big Bertha posiada innowacyj-
ne lico i główkę, która wygina się podczas uderze-
nia, gwarantując większą kontrolę nad piłką  
i znacznie zwiększając jej prędkość. Tyle teoria, 
bo w praktyce oznacza to także, że kiedy spu-
dłujemy, piłka poleci jeszcze dalej poza tor, 
niż gdybyśmy używali zwykłego kija. Cóż, 
coś za coś.
Cena: ok. 2300 złotych

M o d a  | B u s i n e s s  T r a v e l l e r
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Jak utrzymać dobrą formę 
podczas podróży służbo-
wej? Dietetyk Paulina Gą-
siewska z Radzikowska 

Clinic przekonuje, że jest to 
możliwe przy zachowaniu kilku 
stałych zasad.

JEMY REGULARNIE
Powinniśmy jeść co trzy, cztery 
godziny. W podróży może być to  
bardziej skomplikowane niż na 
co dzień, musimy więc wszyst-
ko odpowiednio  zaplanować. 
Zawsze lepszym rozwiązaniem 
są kanapki zrobione w domu niż 
hamburger kupiony w trasie. Na 
podróż zabieramy: banana i ke-
fir, garść orzechów naturalnych 
(30 g), jabłko, słupki pokrojonej 
marchewki lub innych warzyw, 
pestki dyni, słonecznika, suszo-
ne owoce bez dodatku cukru. 

PAMIĘTAJMY O PICIU
Suche powietrze w samolocie, 
samochodzie lub w pociągu 
sprzyja odwodnieniu – musimy 
regularnie uzupełniać płyny. 
Pijemy wodę, herbatę, herbatki 
owocowe i ziołowe oraz kawę. 
Odpowiednia podaż płynów jest 
niezwykle ważna każdego dnia, 
nie tylko w podróży.

RUSZAMY SIĘ!
Uprawianie sportów i regular-
ne treningi rzeźbią sylwetkę, 
wzmacniają kondycję i redu-
kują nadmierną masę ciała.  

Zmniejszają także ryzyko wy-
stąpienia wielu chorób, np. cho-
rób serca, wybranych rodzajów 
nowotworów, cukrzycy typu 
II. Dlatego też nie rezygnuj-
my z nich podczas podróży. Do 
torby podróżnej zawsze wkłada-
my strój sportowy i odpowied-
nie buty. Ranek jest nasz!

ODMAWIAMY SOBIE
Trudno utrzymać dietę podczas 
podróży biznesowej. Warto jed-
nak narzucić sobie pewien re-
żim, a przynajmniej odmówić 
podczas wystawnej kolacji do-
datkowej porcji dania, zamienić 
kaloryczną zupę, np. żurek, na 
lżejszą – pomidorową. 

ALKOHOL – MIMO
WSZYSTKO UNIKAMY
Alkohol zawiera dużo pu-
stych kalorii. Jeśli już musimy 
wznieść toast, wybierzmy wino. 
Wytrawne białe i czerwone 
mają najmniej kalorii w po-
równaniu z innymi trunkami 
(i można je rozcieńczyć wodą). 
Alkohol wprowadza nas w stan 
rozluźnienia i zmniejsza naszą 
czujność, a pod jego wpływem 
chętniej sięgamy po przekąski.

ZDANIEM EKSPERTA
Zdaniem dr Elżbiety Radzi-
kowskiej, właścicielki Radzi-
kowska Clinic, wiosna to dobry 
czas, aby zadbać o sylwetkę. 
Przede wszystkim trzeba ustalić  

odpowiednią dietę i najlepiej 
powierzyć to zadanie doświad-
czonemu dietetykowi. Określi 
on ilość tkanki tłuszczowej i pro-
cent masy mięśniowej w naszym 
organizmie, a następnie ustali, 
co możemy poprawić. Analizu-
jąc wyniki zaleconych badań, 
wskaże, które produkty powin-
niśmy wyeliminować z jadło-
spisu. Lekarz specjalista może 
zmienić sposób naszego my-
ślenia o jedzeniu. Ważne jest 
również, aby zalecenia diete-
tyka połączyć z pobudzeniem 
skóry przy pomocy zabiegów 
high-tech, masaży, zabiegów 
kosmetycznych. Są też zwolen-
nicy szybkiego modelowania syl-
wetki. I rzeczywiście liposukcja 
jest interwencją skuteczną, ale 
trzeba pamiętać, że nie jest ona 
zabiegiem odchudzającym, tylko 
modelującym sylwetkę. Kiedy 
więc już przebrniemy przez dłu-
gą drogę walki z dietą i stracimy 
zbędne kilogramy, ale uznamy, 
że są w naszym ciele miejsca 
oporne na spalanie –  liposukcja 
będzie dobrym rozwiązaniem. 
Co ważne, usuwając komórki 
tłuszczowe z miejsc niepożąda-
nych, możemy mieć pewność, że 
one się już w nich nie zgroma-
dzą. Z kolei tkanka tłuszczowa 
pozyskiwana podczas takiego za-
biegu jest dobrym materiałem, 
który można wykorzystać do 
poprawienia wyglądu piersi czy 
twarzy. radzikowskaclinic.pl

Wiosna to dobry czas, 
aby zadbać

 o swoją sylwetkę. 
Przede wszystkim 

trzeba ustalić 
odpowiednią 

dietę i najlepiej 
powierzyć to zadanie 

doświadczonemu 
dietetykowi. My 
skorzystaliśmy 

z doświadczenia 
specjalistów 

Radzikowska Clinic.
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Zaprezentowana przez firmę Jaeger-LeCoultre 
linia zegarków Polaris obejmuje wiele ciekawych 

modeli, w tym limitowaną edycję czasomierza 
z alarmem o nazwie Memovox, który z pewnością 

zainteresuje kolekcjonerów. 

WSCHODZĄCE 
GWIAZDY
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Chyba żadna kompilacja zegarmi-
strzowska nie odczuła rewolucji 
cyfrowej tak boleśnie jak zegarek 
mechaniczny z alarmem. No bo 

po co komu misternie wykonany budzik 
na rękę, skoro równie dobrze za ułamek 
tej ceny można kupić elektroniczne cac-
ko, które o określonej porze zaalarmuje 
nas bezdusznym pikaniem, zdolnym obu-
dzić umarłego? Tradycyjne czasomierze  
z mechanizmem sprężynowo-młoteczko-
wym, choć mało skomplikowane jak na 
standardy zegarmistrzowskie, były i tak po-
strzegane jako coś niesamowitego w porów-
naniu z tym, co branża oferowała, zanim się 
pojawiły.

Mechaniczne czasomierze z alarmem 
(lub jak kto woli – z budzikiem) były dome-
ną jedynie kilku producentów, w tym wła-
śnie Jaeger-LeCoultre. Inne marki, takie jak 
Vulcain, znane były jedynie z zegarków tego 
typu, jednak Jaeger-LeCoultre był zarówno 
dostawcą mechanizmów dla niemal poło-
wy branży (w tym tak wybitnych marek jak 
Patek Philippe), jak i producentem eksklu-
zywnych modeli, które nosiła m.in. sama 
Królowa Elżbieta II.
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SZLAKIEM 
GWIAZDY POLARNEJ
Szwajcarski producent nadał swojemu ze-
garkowi z funkcją alarmu nazwę Memovox 
(‘głos pamięci’) i na przestrzeni lat wypu-
ścił dziesiątki jego wersji, w tym model 
ze złotą kopertą, który przez ostatnie 25 
lat swojego życia nosił Charlie Chaplin. 
W 1959 roku firma zaprezentowała mo-
del Memovox Deep Sea, pierwszy zegarek  
z alarmem dla nurków, który informował 
podwodnych śmiałków, kiedy należy przy-
stąpić do procedury wynurzenia. Sześć 
lat później ukazała się ulepszona wersja 
Deep Sea Polaris z głośniejszym alarmem. 
Pochodzenie tej nazwy jest dość niejasne. 
Niektórzy twierdzą, iż jest to nawiązanie 
do amerykańskich rakiet balistycznych, 
ale choć na upartego można dostrzec tu 
pewien związek z morzem (rakiety Pola-
ris wystrzeliwano z okrętów), to trudno 
uwierzyć, by Jaeger-LeCoultre chciał mieć 
coś wspólnego z bronią masowego rażenia. 
Bardziej prawdopodobną wersją jest to, iż 
był to zabieg marketingowy mający na celu 
nawiązanie do ducha przygody i odkrywa-
nia świata, bo przecież Polaris to po łacinie 
‘gwiazda polarna’.
    
CZAS DLA 24 MIAST
W tym roku firma Jaeger-LeCoultre odku-
rzyła po latach tę nazwę, wypuszczając pod 
nią całą kolekcję zegarków, w tym limito-
waną serię czasomierza Memovox – niemal 
wierną kopię modelu z 1968 roku, który stał 
się łakomym kąskiem dla kolekcjonerów. 
Pół wieku temu Polaris był jedną z wersji 
Memovoksa (ogółem wyprodukowano 1700 
egzemplarzy), jednak tym razem to Me-
movox jest wersją Polarisa. Linia obejmuje 
także chronograf, proste modele dla nur-
ków oraz world timer pokazujący czas dla 
24 miast świata.  

Jest to ogromny krok dla tej zasłużonej 
szwajcarskiej marki, ponieważ Polaris jest 
jej pierwszą linią, która ma zdobyć zaintere-
sowanie ze strony młodszych nabywców. Co 
prawda, nawiązywanie do historii nie jest 
najbardziej oczywistą metodą na zdobycie 
serc millenialsów, ale nie można zaprze-
czyć, że modele te są udanym połączeniem 
uniwersalnego wzornictwa z cechami, któ-
re pozwalają użytkownikowi wyróżnić się  
w tłumie.

MODA 
NA PODWÓJNE KORONKI
Przykładem takiego podejścia mogą być 
najprostsze modele w kolekcji: Polaris Au-
tomatic i Polaris Date. W obu zachowa-
no podwójne koronki, charakterystyczne 
dla dawnych zegarków do nurkowania.  
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Obecnie rozwiązanie to nie przynosi użyt-
kownikowi żadnej wymiernej korzyści, ale 
pozwala mu pochwalić się czymś, czego nie 
mają inni. Za pomocą koronki na godzinie 
drugiej ustawia się wewnętrzny pierścień 
ze znacznikami do mierzenia upływającego 
czasu. Niegdyś rozwiązanie to stosowano  
w zegarkach nurkowych jako alternatywę 
dla masywnego pierścienia zewnętrznego, 
który służył do obliczania ilości tlenu pozo-
stałego w butli.

DLA AKTYWNYCH PASJONATÓW
Chronograf i world timer, będące bardziej 
zaawansowanymi modelami Polarisa, to ze-
garki dla ludzi aktywnych i pełnych energii. 
Od czasu ponadwymiarowego i nieco zbyt 

skomplikowanego modelu Master Com-
pressor Jaeger-LeCoultre nie miał w swojej 
ofercie wytrzymałego, sportowego zegarka, 
natomiast inne modele, takie jak Reverso, 
były nastawione bardziej na użytkowników 
ceniących elegancję niż sportowy sznyt. 
Mnie podoba się zwłaszcza chronograf, któ-
ry zapewne zachwyci wielu kolekcjonerów. 
Model ten, niezwykle wierny oryginałowi  
z 1968 roku, posiada trzy koronki: jedną 
ustawia się czas, drugą obraca wewnętrz-
ny pierścień, a trzecia służy do ustawiania 
alarmu. W nowym chronografie porzucono 
tylko jedno rozwiązanie znane z poprzed-
nich wersji – dwuwarstwowy dekiel z perfo-
racją, który odpowiadał za głośne brzmienie 
alarmu. Niech to jednak nie zniechęci was 

do zakupu tego cudeńka, zwłaszcza że dzię-
ki temu zabiegowi koperta chronografu jest 
znacznie smuklejsza.

To, co może zaskakiwać, to ceny poszcze-
gólnych modeli linii Polaris. Automatic 
kosztuje 28 tysięcy złotych, co jest niewygó-
rowaną ceną jak na model tak renomowanej 
marki, a zarazem przemyślaną strategią. 
Jednak model Memovox kosztuje już dwa 
razy więcej, bo około 54 tysięcy złotych. Na-
wet chronograf został wyceniony niżej (46 
tysięcy złotych) i choć Memovox to edycja li-
mitowana, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, 
że jego cena jest dość wygórowana. Jednak 
jestem pewien, że do czasu, gdy przeczyta-
cie ten artykuł, wszystkie egzemplarze tego 
modelu znajdą już swoich nabywców.

Chronograf i world timer, będące bardziej zaawansowanymi modelami linii Polaris,  
to zegarki dla ludzi aktywnych i pełnych energii.
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Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan  
opisuje ciekawe, a jednocześnie mało znane zakątki  
dzielnicy Zurich West.

GODZINY W...  
ZURYCHU

36-piętrowy wieżowiec Prime Tower  jest popularnym miejscem  
spotkań biznesowych i konferencji. 

4
CLOUDS KITCHEN 
AT PRIME TOWER
Wycieczkę po dzielnicy Zurich West za-
czynamy w części przemysłowej Industrie-
quartier, gdzie stoi 36-piętrowy wieżowiec 
Prime Tower, który jest popularnym miej-
scem spotkań biznesowych i konferencji. 
Na 35. piętrze budynku mieści się lokal 
Clouds Kitchen, będący połączeniem baru, 
bistro i restauracji, a tuż obok znajduje się 
palarnia ekskluzywnych cygar. Jak można 
się domyślić, z Prime Tower rozciągają się 
fantastyczne widoki na całą dzielnicę Zu-
rich West oraz przebiegające przez nią linie 
kolejowe, które wiodą aż do dworca Haupt-
bahnhof. Hardstrasse 201. 
clouds.ch/en

SKLEP FREITAG
Opuszczamy Prime Tower, przechodząc na 
drugą stronę ulicy Hardbrucke, a następ-
nie kierujemy się do kolejnego, tym razem 
nieco mniejszego „wieżowca”, wzniesio-
nego z ułożonych jeden na drugim koloro-
wych kontenerów. W tej osobliwej konstruk-
cji mieści się czteropiętrowy sklep marki 
Freitag, której specjalnością jest przerabia-
nie starych plandek ciężarówek na jedy-
ne w swoim rodzaju torebki oraz portfele. 
Firma powstała w 1993 roku, a promowa-
na przez nią koncepcja odniosła tak wielki 
sukces, iż obecnie Freitag posiada 18 salo-
nów na całym świecie i współpracuje z 450 
dystrybutorami. Wizyta w sklepie firmo-
wym w Zurich West to dobra okazja do za-
kupu oryginalnej pamiątki albo prezentu. 
Można tu także zarezerwować wycieczkę po 
fabryce, która mieści się w odległym o sześć 
kilometrów od sklepu kompleksie przemy-
słowym Noerd. 

Czynne: pon.-pt. 10:30:19:00, sob. 10:00-
18:00. Geroldstrasse 17. 
freitag.ch/en

FRAU GEROLDS GARTEN
Tuż obok sklepu Freitag mieści się przy-
strojony lampionami ogródek piwny Frau 
Gerolds Garten. Niech jednak nie zmyli 
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nas nazwa tego miejsca, gdyż tak naprawdę 
jest to park z alejkami, przy których rosną 
drzewa, kwiaty i zioła, w otoczeniu barów, 
dziwacznych rzeźb i murali. Warto usiąść 
tu na tarasie (również zbudowanym z kon-
tenerów), gdzie można zamówić zimne 
piwo i nacieszyć wzrok okolicznymi widoka-
mi. Jednak w zimowych miesiącach, kiedy 
nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie 
raczył się zimnym z pianką na wolnym po-
wietrzu, można wejść do ogromnego drew-
nianego szałasu, który stoi na środku parku. 
Wewnątrz mieści się przytulna restaura-
cja z poduszkami i kocami, serwująca m.in. 
przepyszne fondue. 

Czynne: pon.-sob. 11:00-24:00, niedz. 
12:00-22:00 (w lecie); pon.-niedz. 18:00-24:00 
(pozostałe pory). Geroldstrasse 23/23a. 
fraugerold.ch

IM VIADUKT
W samym sercu dzielnicy Zurich 
West, w arkadach XIX-wiecznego wiaduktu 
kolejowego znajduje się centrum handlowe 
Im Viadukt. Pod każdym z 36 łuków tego 
oryginalnego obiektu, odległego o zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od Frau Gerolds Gar-
den, mieści się inny butik, kawiarnia albo 
sklep z artykułami do domu. Można tu spę-
dzić wiele godzin, przechadzając się od skle-
pu do sklepu i wydając fortunę w salonach 
Timetunnel Living, Klangwandel, Kitche-
ner Plus, Brankob i Street Files, w których 
asortymencie znajdziemy niemal wszystko: 
od stylowych tenisówek, zegarków i dżin-
sów po markowe słuchawki i ręcznie tkane 
narzuty. Na terenie Im Viadukt znajduje się 
także przepastna Markthalle, gdzie można 
zaopatrzyć się w wędliny, pieczywo, ciasto, 
warzywa i owoce. Czynne: pon.-pt. 11:00-
19:00, sob. 10;00-18:00. 
im-viadukt.ch/en

SCHIFFBAU
Naszą czterogodzinną przechadzkę po Zu-
rich West kończymy w odległym o 10 minut 
spacerem od Im Viadukt budynku o nazwie 
Schiffbau. W tym imponującym ceglanym 
gmachu, należącym niegdyś do stoczni, 
mieści się obecnie teatr z trzema scenami 
(więcej informacji na stronie schauspielhaus.
ch/en/), klub jazzowy, a także restauracja 
La Salle. Lokal ten jest idealnym miej-
scem na lunch albo kolację z klientami, 
ale także i znajomymi, ponieważ panuje 
tu swobodna atmosfera. Potrawy serwowa-
ne w La Salle inspirowane są kuchnią fran-
cuską i włoską. Polecam kotlet cielęcy z ma-
słem ziołowym, stek z koniny oraz ravioli. 

Czynne: pon.-pt. od 11:00, w weekendy od 
17:00. Schiffbaustrasse 6.
lasalle-restaurant.chFO
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Na terenie Im Viadukt znajduje się także Markthalle, gdzie można 
zaopatrzyć się w wędliny, pieczywo, ciasto, warzywa i owoce. 
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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.  
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Zmiana planów podróży Dokąd poleci bagaż?
Planuję podróż łączoną, będę leciał do celu samolotami kilku 
linii lotniczych. Lecę do Azji Qatar Airways, British Airways  
i Cathay Pacific. Znam limity bagażowe, ale nie jestem pewien, 
czy muszę odbierać bagaż na każdym lotnisku, gdzie mam 
przesiadkę. Jakie są zasady nadawania i odbioru bagażu? Agent 
wystawił mi dwa różne bilety na podróż. Wiem, że z tym może 
być problem.

Marek

Panie Marku
Prze rejsach łączonych (różnymi liniami lotniczymi, przy róż-
nych dokumentach przewozowych) istotne są dwie kwestie. 
Pierwsza – umowy między liniami lotniczymi pozwalające na 
wzajemne honorowanie dokumentów i odprawę bagażu (umo-
wy interline). Druga kwestia jest bardziej techniczna i dotyczy 
możliwości systemów rezerwacyjnych i lotniskowych.

Zapoznałem się z dokumentami, które Pan przysłał. W Pana 
przypadku sprawa jest dość prosta. Rzeczywiście na całą podróż 
zostały wystawione dwa dokumenty, ale wszystkie rejsy były za-
rezerwowane jednocześnie pod tym samym numerem referen-
cyjnym. Może Pan nadać bagaż do każdego miejsca, w którym 
się Pan zatrzymuje, bez potrzeby odbierania walizek w punk-
tach przesiadkowych. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie linie, 
którymi Pan podróżuje, należą do jednego sojuszu Oneworld.

Podobnie przedstawiałaby się sytuacja, gdyby na całą podróż 
został wystawiony jeden bilet: nie byłoby problemu z odbiera-
niem bagażu na lotniskach tranzytowych. Ten scenariusz byłby 
najprostszy.

Problem zaczyna się w sytuacji, gdy wystawione są odrębne 
bilety i w przewozie uczestniczą linie niezrzeszone w jednym 
aliansie, bez odpowiednich umów na nadanie bagażu do punk-
tu docelowego. Podobnie wygląda sytuacja, gdy część rejsów 
została zarezerwowana oddzielnie pod innym numerem refe-
rencyjnym (dwa różne pliki rezerwacyjne). W tych przypadkach 
nadanie bagażu do punktu docelowego może nie być możliwe, 
niezbędne będzie odbieranie walizek w punktach przesiadko-
wych i ponowne nadawanie. Pana agent zadbał o uniknięcie 
opisanych trudności.

Dziś miałam kolejny problem z naszym biurem podróży. Szef 
miał lecieć do Paryża i później do Londynu, ale nie mógł się wy-
dostać z Paryża, ponieważ brytyjskie linie odwołały rejs  
z powodu opadów śniegu. Szef dostał SMS-a, że rejs jest odwo-
łany, ale nikt z biura podróży nie zadzwonił do mnie. Już drugi 
raz zdarzyła się taka sytuacja. Wszystko się dobrze skończyło, 
bo zaproponowano szefowi lot trzy godziny później. Dlaczego 
dowiaduję się od szefa, że muszę zmienić bilet, przecież biuro 
powinno mnie powiadomić.

Beata

Pani Beato
Linie lotnicze w przypadku zmian statusu rejsu wysyłają odpo-
wiednią wiadomość do systemów rezerwacyjnych. Te informa-
cje są także widoczne u agentów. Zmiana statusu (na przykład 
rejs odwołany, opóźniony, niedostępny do sprzedaży, wycofany 
ze sprzedaży, potwierdzony z listy oczekujących) jest widoczna 
niezwłocznie w systemach rezerwacyjnych. 

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku zmian opera-
cyjnych dokonywanych na ostatnią chwilę, z reguły w ciągu 24 
godzin przed wylotem. W tym przypadku informacja o anulo-
wanym rejsie nie zawsze jest przekazywana z systemu operacyj-
nego do systemu rezerwacyjnego (lub do wszystkich systemów 
rezerwacyjnych). Może być jednak wygenerowana automatyczna 
informacja SMS lub e-mail, wysłana bezpośrednio do pasażera. 
Nie ma tutaj jednolitej zasady, ponieważ linie lotnicze i agenci 
mogą korzystać z rożnych systemów rezerwacyjnych. Dlatego 
niezmiernie istotne jest podawanie aktualnych numerów kon-
taktowych.

Biuro podróży może otrzymać informację o zmianie statu-
su rejsu z opóźnieniem. Istotną kwestią jest skuteczne powia-
domienie pasażera o wszelkich zmianach przez przewoźnika 
lotniczego i takie powiadomienie nastąpiło w opisanym przez 
Panią przypadku. Biuro podróży działa tutaj wyłącznie jako 
agent i nie odpowiada za anulacje i opóźnienia rejsów. Linia lot-
nicza, jako wykonawca usługi transportu lotniczego, skutecznie 
powiadomiła pasażera o zmianach.
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