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Mauritius at Anahita 
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• Wakacje w cieniu Troi 
• 4 godziny w... Monachium

Air Travel
• Zyski czy lojalność? 

• Z JFK na Manhattan... 
Pociągiem, taksówką  

czy samochodem?

Moto&Techno
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• Czas dla prowokatora
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JAPONIA 
DLA KAŻDEGO

T okio to fascynujący, 

rozedrgany, a jednocześnie 

precyzyjnie działający mechanizm. 

Zaawansowana technologia, odmienna 

od europejskiej kultura, 

wysublimowana sztuka i najzdrowsza 

na świecie kuchnia przyciągają 

turystów i biznesmenów ze wszystkich 

kontynentów. Tylko w ubiegłym roku 

stolicę Japonii odwiedziło 20 milionów 

ludzi, a pomyśleć, że za dwa lata, 

podczas igrzysk olimpijskich liczba ta 

podwoi się!

Jak poruszać się po Tokio, które 

uchodzi za jedną z najtrudniejszych 

komunikacyjnie i logistycznie 

metropolii świata? W naszym „Temacie 

z okładki” piszemy o najciekawszych 

nowych aplikacjach, z których można 

od niedawna skorzystać, wysiadając  

z samolotu na lotnisku Narita. 

Japońska Narodowa Organizacja Turystyki uruchomiła niedawno aplikację Japan 

Official Travel App (jnto.go.jp/smartapp/eng) dostępną w języku chińskim, 

angielskim i koreańskim, gdzie znajdziemy m.in. artykuły z praktycznymi 

informacjami dotyczącymi tokijskiej komunikacji miejskiej, funkcję wyznaczania tras 

oraz wiele cennych porad dla turystów przybywających zza granicy.

Kolejną, niezwykle przydatną aplikacją, zwłaszcza dla osób chcących wydostać się 

ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni, jest Tokaido Sanyo Shinkansen Reservation App 

(smart-ex.jp/en/lp/app), dzięki której zarezerwujemy w języku angielskim podróż 

koleją szybkich prędkości. Co ważne, bilet zarezerwowany w ten sposób można 

anulować nawet cztery minuty przed odjazdem pociągu. 

Życzę udanej podróży do Tokio – bezpośrednio z Warszawy!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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OBRAZY FANGORA NA 42. PIĘTRZE

Wystawa
Apartamentowiec Cosmopolitan Twarda 4

Obrazy-ikony jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich 
artystów – Wojciecha Fangora zostaną zaprezentowane w przestrzeni 42. 
piętra apartamentowca Cosmopolitan. Wystawę zatytułowaną „Fangor: 
Poza płaszczyzną wizualną” zorganizowano w 60. rocznicę powstania 
przełomowej instalacji artysty „Studium przestrzeni”. Prezentacja obrazów 
pochodzących z prywatnego zbioru Jankilevitsch Collection to kolejna 
wystawa, z których słynie 42. piętro najchętniej wybieranego w Warszawie 
apartamentowca. Obrazy będzie można oglądać od 26 maja.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace z lat 60. i 70., czyli najważ-
niejszego okresu twórczości artysty, w których powstawały wielobarwne, 
abstrakcyjne kompozycje, budowane z okręgów, fal oraz amorficznych 
kształtów. Idea, która przyświecała organizatorom wystawy, to pokazanie 
dzieł artysty w sposób, w jaki on sam chciał je prezentować. Obrazy nawią-
żą dialog z otaczającą je przestrzenią, także tą widzianą z okien 42. piętra 
Cosmopolitan.

– Ideą Wojciecha Fangora, którą w pełni wyraził w „Studium przestrze-
ni”, było stworzenie obszaru wzajemnie przenikających się energii płócien. 
Obrazy prezentowane bez ram, ustawione prostopadle do siebie wchodzi-
ły w interakcję ze sobą nawzajem, ale i z widzem, który wkraczając w obręb 
dzieła sztuki, stawał się jego integralną częścią – mówi kuratorka wystawy 
Katarzyna Wąs. apartementycosmopolitan.pl

Linie lotnicze
Lufthansa

NOWOŚCI NA  
POLSKIM RYNKU

Bezpośrednie połączenie z Warsza-
wy do Singapuru, które od 15 maja 
2018 uruchamiają Polskie Linie 
Lotnicze LOT, z pewnością ułatwi 
kontakty handlowe pomiędzy War-
szawą i Azją. 

Port lotniczy Changi w Singapu-
rze uchodzi za wrota do krajów Da-
lekiego Wschodu i Australii, a samo 
miasto-państwo jest fascynującym 
kulturowo i ekonomicznie tyglem, 
w którym spotyka się wielu kultur. 

Godnym polecenia miejscem  
w Singapurze jest hotel Sofitel Sin-
gapur Sentosa, którego dyrektorem 
jest Polak Piotr Kupiec. Dyrektor 
osobiście dba, aby jego polskim 
gościom niczego nie brakowało, 
chętnie też doradza, co zwiedzić  
i dokąd warto się wybrać.

Hotel położony jest w pięknym 
parku, po którym chodzą pawie 
zaglądające do pokojów.

Najlepsze pokoje – Corner Junior 
Suite są idealnie położone i pięknie 
urządzone, natomiast hotelowe re-
stauracje słyną z nowoczesnej for-
my serwowania dań i wyjątkowych 
połączeń smaków.

Singapur
Biznes

PRZYJAZNY 
HOTEL 

Nowościami w letnim rozkładzie 
połączeń do Polski są połączenia 
z Monachium do Łodzi i Katowic. 
Lufthansa obsługuje teraz pięć 
połączeń tygodniowo do Łodzi  
i codzienne połączenie ze Śląska 
do stolicy Bawarii. Otwarcie no-
wego połączenia z Katowic zbiega 
się z 25. rocznicą obecności Lu-
fthansy na tym lotnisku  
i w polskich portach regional-
nych. W tym czasie obecność 
linii w kraju stale się zwiększała 
i obejmuje już dziewięć lotnisk 
w Polsce.

Oprócz nowych kierunków 
Lufthansa zwiększyła także liczbę 
rejsów między trzema polskimi 
miastami a swoimi lotniskami 
przesiadkowymi. Port Lotniczy 
w Gdańsku zyskał dodatkowe 
codzienne połączenie do  
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Monachium oraz cztery połącze-
nia w tygodniu do Frankfurtu. 
Pasażerowie podróżujący  
z Krakowa będą mogli wybierać 
spośród pięciu rejsów dziennie 
do Frankfurtu dzięki dodatkowym 
sześciu rejsom w tygodniu. Po 
dwóch latach od otwarcia trasy 
Rzeszów – Monachium przewoź-
nik zdecydował od maja dołączyć 
cztery rejsy tygodniowo. Ponadto 
Eurowings otworzyło nową trasę 
z Wrocławia do Stuttgartu cztery 
razy w tygodniu. Wśród kierun-
ków najczęściej wybieranych 
przez polskich pasażerów podró-
żujących liniami Lufthansa Group 
z kierunków europejskich znala-
zły się Lizbona, Barcelona i Paryż, 
a także rejsy międzykontynental-
ne do Nowego Jorku, Szanghaju 
i Meksyku. lh.com
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Techno
Philips 

GADŻET W PODRÓŻY

LOT wraz z liniami partnerskimi pro-
ponuje połączenia z przesiadkami  
w Singapurze do najważniejszych por-
tów w Azji Południowo-Wschodniej, 
Australii i Nowej Zelandii. Bezpośred-
nie rejsy z Warszawy do Singapuru 
rozpoczną się 15 maja.

Dla pasażerów to dobra wiadomość. 
W ramach jednej rezerwacji LOT-u 
połączenia z Singapuru będą wykony-
wane przez Singapore Airlines, prze-
woźników z grupy Jetstar oraz Qantas 
i Air New Zealand. Pasażerowie LOT-u 
zyskają możliwość podróżowania 
na jednym bilecie przez Singapur do 
wielu miast, m.in. w Tajlandii, Malezji, 
Indonezji, Hongkongu, Wietnamu,  
na Filipiny, a także Australii i Nowej 
Zelandii. lot.com

Z WARSZAWY  
DO SINGAPURU 
I – JESZCZE DALEJ!

Linia lotnicza
LOT

Ręczna parownica do ubrań Philips GC362 to nowość, która ułatwi 
życie osobom często podróżującym. Dzięki temu urządzeniu wygodnie 
i bez konieczności rozkładania deski do prasowania szybko można 
odświeżyć i wygładzić ubrania tuż przed wyjściem z domu lub w czasie 
podróży. Parownica jest bezpieczna dla wszystkich tkanin, można przy 
jej pomocy usunąć zagniecenia z delikatnych tkanin, ale urządzenie 
równie dobrze sprawdzi się przy odświeżaniu i usuwaniu nieprzy-
jemnych zapachów z płaszczy, swetrów, a nawet z tapicerki. Ponadto 
gorąca para zabija do 99,9 procent bakterii, a to oznacza, że parownica 
nadaje się również doskonale do dezynfekowania ubranek i zabawek 
dziecięcych; rekomendowana cena: 319 złotych. philips.com

Turystyka
Szwajcaria
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ROWEREM PO ALPEJSKICH SZLAKACH
Pojeździć rowerem po Szwajcarii? Świetny pomysł! Tym bardziej że szwaj-
carskie trasy rowerowe nie mają sobie równych. Jedna z nich wiedzie 
śladem Tour de France, inne – przez przełęcze Szwajcarii Centralnej czy 
atrakcje nad Renem. Można również pojechać rowerem dookoła Lugano, 
przejechać przez Jurę, Gryzonię czy szlakiem Aare. Od 9 do 18 czerwca 
2018 potrwa jeden z największych wyścigów na świecie – Tour de Suisse, 
który zwykle dostarcza niezwykłych emocji. Poza pasjonującymi zma-
ganiami profesjonalnych kolarzy również amatorzy mogą wziąć udział 
w organizowanych w weekendy zawodach – indywidualnie i drużynowo 
(tourdesuisse.ch). Z kolei amatorzy rowerów górskich mogą wziąć udział  
w Eiger Bike Challenge, który odbywa się 11-12 sierpnia br. u stóp maje-
statycznych szczytów Eiger i Wetterhorn. Do wyboru są dwie trasy:  
88 i 55 kilometrów. eigerbike.ch

B2B

b2b@wittchen.com

eleganckie upominki firmowe
portfele, portmonetki, etui, teczki, walizki, kuferki, paski...

• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań
 • bony upominkowe o nominałach 100, 250 i 500 PLN, do realizacji we wszystkich Salonach Firmowych na terenie całego kraju
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• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań
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TOKIO  
BEZ TAJEMNIC

Nasz brytyjski korespondent Rob Goss opisuje,  
jak najnowsze rozwiązania technologiczne ułatwiają 

podróżnym poruszanie się po stolicy Japonii.
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Tokio od dawna cieszyło się nie-
chlubną sławą miasta, w którym 
bezproblemowe przedostanie 
się z punktu A do B to „mission 

impossible”, przede wszystkim ze względu 
na zawikłany system adresowy (w którym 
zamiast nazw ulic podaje się nazwy kwar-
tałów) i mało zrozumiały układ sieci kolejo-
wej. W mieście brakuje także hotspotów Wi-
-Fi, a wiele aplikacji mobilnych dla turystów 
nie jest dostępnych w wersji angielskiej. 
Dotychczas jedynym sprawdzonym rozwią-
zaniem dla cudzoziemców odwiedzających 
stolicę Japonii było korzystanie z systemów 
nawigacji satelitarnej (GPS), które nieco 
ułatwiały poruszanie się po tym zatłoczo-
nym mieście. Jednak wraz ze zbliżającymi 
się mistrzostwami świata w rugby, które 
odbędą się tu w 2019 roku, oraz igrzyska-
mi olimpijskimi, których Tokio będzie go-
spodarzem rok później, miasto radykalnie 
modernizuje swoją infrastrukturę, wprowa-
dzając wiele rozwiązań, dzięki którym ma 
stać się ono znacznie bardziej przyjazne dla 
zagranicznych turystów.

APP-SOLUTNIE 
PEWNE ROZWIĄZANIA
Tokio posiada jedną z najbardziej wy-
dajnych i punktualnych sieci transportu  

publicznego na świecie. Dość powiedzieć, 
że pół roku temu japońskie koleje wydały 
specjalny komunikat, w którym przeprasza-
ły pasażerów za to, że kilka dni wcześniej 
jeden z pociągów opuścił peron 20 sekund 
przed czasem. Problemem dla zagranicz-
nych turystów jest jednak ogromny roz-
miar i złożoność całej sieci. Szczególnie 
mało przyjazne są duże dworce, takie jak 
Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya czy też Tokyo 
Station, gdzie tłumy podróżnych i ogromna 
liczba peronów oraz wejść i wyjść mogą 
przytłoczyć nawet najbardziej wytrawnego 
podróżnika.

Na szczęście firmy transportowe ro-
bią co w ich mocy, aby ułatwić turystom 
sprawne poruszanie się po mieście. Ja-
pońska Narodowa Organizacja Turystyki 
(JNTO) uruchomiła niedawno aplikację Ja-
pan Official Travel App (jnto.go.jp/smartapp/
eng) dostępną w języku chińskim, angiel-
skim i koreańskim, gdzie znajdziemy m.in. 
artykuły z praktycznymi informacjami 
dotyczącymi tokijskiej komunikacji miej-
skiej, funkcję wyznaczania tras oraz wiele 
cennych porad dla turystów przybywających 
zza granicy.

Kolejną niezwykle przydatną aplikacją, 
zwłaszcza dla osób chcących wydostać 
się ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni, jest  

Tokaido Sanyo Shinkansen Reservation 
App (smart-ex.jp/en/lp/app), za której pomocą 
zarezerwujemy w języku angielskim podróż 
koleją szybkich prędkości (shinkansen). 
Co ważne, bilet zarezerwowany w ten spo-
sób można anulować nawet cztery minuty 
przed odjazdem pociągu. Obecnie aplikacja 
ta jest dostępna jedynie dla użytkowników 
zamieszkałych w Japonii, USA, Australii, 
Hongkongu, Singapurze i Malezji, ale w naj-
bliższych miesiącach ma objąć swoim zasię-
giem również inne kraje.

ŁĄCZ SIĘ ŚMIAŁO
Oczywiście wyżej wymienione aplikacje 
będą całkowicie nieprzydatne bez dostę-
pu do Internetu. Pomimo tego, że Japonia 
uznawana jest za światowego lidera za-
awansowanych technologii, to dostępność 
sieci Wi-Fi w stolicy kraju pozostawia wiele 
do życzenia. Na szczęście w ostatnich mie-
siącach i to zmienia się na lepsze. Coraz 
powszechniejszy staje się dostęp do usługi 
Wi-Fi & Tokyo (wifi-tokyo.jp), oferowanej bez-
płatnie przez władze metropolii. Co prawda 
nie jest to jeszcze rozwiązanie idealne, ale 
to na pewno krok we właściwym kierunku.

Jeśli jednak zależy nam na pewnym do-
stępie do Internetu, to najlepiej tuż po wy-
lądowaniu w porcie Narita albo Haneda 
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Jeżeli nie chcemy poruszać się po mieście pociągami, autobusami ani taksówkami, możemy skorzystać  
w Tokio z oryginalnego środka transportu, jakim są autobusy wodne.



Tokio posiada jedną z najbardziej wydajnych i punktualnych sieci transportu publicznego na świecie. 
Problemem dla zagranicznych turystów jest jednak ogromny rozmiar i złożoność całej sieci.
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udać się do kasy biletowej japońskich kolei 
(Japan Rail Pass), gdzie można nabyć kie-
szonkowe Wi-Fi, wykorzystujące sieć ko-
mórkową. W wielu przypadkach w pakiecie 
otrzymujemy także połączenie szerokopa-
smowe bez jakichkolwiek limitów przesyłu 
danych. Modem tego typu można również 
zarezerwować z wyprzedzeniem, np. na 
stronie https://www.jrpass.com/pocket-wifi. Ceny 
są zróżnicowane, ale średnio taki dostęp do 
Internetu kosztuje blisko 8 euro dziennie.

Alternatywną opcją jest zaopatrzenie 
się w darmową kartę SIM, oferowaną od 
lutego ubiegłego roku przez japoński start-
-up o nazwie Wamazing. Obcokrajowcy 
mogą zarejestrować się w systemie jeszcze 
przed przylotem do Japonii, by po wylądo-
waniu odebrać swoją kartę w jednym z auto-
matów na lotnisku Narita. Karta oferuje 500 
MB danych albo 15 dni darmowego korzy-
stania z Internetu (w zależności od tego, co 
skończy się wcześniej). Dodatkowe pakiety 
danych można dokupić poprzez aplikację 
Wamazing (apps.wamazing.jp), w której za-
rezerwujemy również wiele innych usług, 
takich jak noclegi, taksówki i bilety wstę-
pu do różnych atrakcji. Na razie aplikacja 
dostępna jest tylko w tradycyjnym języku 
chińskim (dla gości z Hongkongu i Tajwa-
nu), ale w nieodległej przyszłości pojawi się 
także wersja w języku angielskim, uprosz-
czonym chińskim (dla gości z Chin konty-
nentalnych) i koreańskim.

Ostatnią aplikacją, za której pomocą mo-
żemy skorzystać z darmowego Wi-Fi, jest 

Travel Japan Wifi (japanfreewifi.com), oferowa-
na przez firmę Wire & Wireless Co. Warto 
również wspomnieć o apce JAL Explore Ja-
pan Wifi, oferowanej przez linie Japan Air-
lines (JAL) i dostępnej zarówno na systemy 
iOS (Apple), jak i Android (ar.jal.co.jp/world/
en/jalwifi/). Program automatycznie łączy 
się z ponad 200 tysiącami hotspotów w ca-
łym kraju, znajdującymi się w takich miej-
scach publicznych, jak porty lotnicze, stacje 
kolejowe, restauracje i liczne atrakcje tury-
styczne. Aplikacja została stworzona głów-
nie z myślą o obcokrajowcach, mieszkańcy 
Japonii nie mogą nawet jej pobrać. Dostęp-
ne języki to: angielski, tradycyjny i uprosz-
czony chiński, koreański oraz tajski.

TECHNOLOGIA 
PRZYSZŁOŚCI
Nie od dziś wiadomo, że Japonia jest pio-
nierem w dziedzinie automatyki i robotyki 
przemysłowej, dlatego nikogo nie powinno 
dziwić, że chcąc ułatwić życie turystom od-
wiedzającym stolicę, jej władze postanowiły 
skorzystać z pomocy robotów. W listopadzie 
ubiegłego roku gubernator Yuriko Koike 
zaprezentowała w tokijskim urzędzie me-
tropolitalnym pięć wielojęzycznych robotów 
człekokształtnych, będących elementem 
przygotowań do igrzysk olimpijskich, które 
odbędą się w mieście za dwa lata. Wszyst-
kie androidy znają język japoński i angielski 
(dwa dodatkowo chiński i koreański), a ich 
drobiazgowe testy, które trwały do lutego 
tego roku, miały na celu sprawdzenie, czy 

uda im się bezproblemowo porozumieć z tu-
rystami pragnącymi zasięgnąć informacji 
dotyczących miasta. Podobno wyniki tego 
eksperymentu są więcej niż zadowalające.

Kolejną dobrą wiadomością jest ta, że już 
wkrótce stolica Kraju Kwitnącej Wiśni wdro-
ży system płatności za usługi za pomocą 
odcisku palca. Nowy system uwierzytelnia-
nia o nazwie Touch & Pay, będący częścią 
szeroko zakrojonych działań japońskiego 
Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Prze-
mysłu na rzecz promocji identyfikacji bio-
metrycznej, jest stopniowo wdrażany w ho-
telach i obiektach turystycznych stolicy. Do 
2020 roku dzięki Touch & Pay turyści będą 
mogli meldować się w hotelach, kupować 
bilety i korzystać ze schowków bagażo-
wych na terenie całego Tokio, przykładając 
jedynie do czytnika swoje palce bądź skan  
e-paszportu.

TRANSPORT WODNY
Jeżeli nie chcemy poruszać się po mieście 
pociągami, autobusami ani taksówka-
mi i nie mamy zbyt napiętego grafika spo-
tkań, możemy skorzystać w Tokio z oryginal-
nego środka transportu, jakim są autobusy 
wodne. Chcąc stworzyć alternatywę dla za-
tłoczonych ulic japońskiej stolicy, niektóre 
firmy postanowiły zaoferować turystom 
rejsy niewielkimi łodziami w obrębie Zato-
ki Tokijskiej, głównie wokół wyspy Odaiba 
oraz na rzece Sumida aż do dzielnicy Asa-
kusa. Najbogatszy rozkład rejsów posiada 
firma Tokyo Cruise Ship (suijobus.co.jp/en). FO
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● Google Translate Znana i lubiana apli-
kacja, za której pomocą możemy przetłu-
maczyć zarówno tekst pisany, jak i mowę. 
Jednak najbardziej przydatną funkcją Google 
Translate jest jej integracja z aparatem tele-
fonu, którym wystarczy zeskanować japoń-
ski tekst, by po chwili na ekranie ukazało się 
tłumaczenie. To niezwykle przydatne roz-
wiązanie, zwłaszcza w restauracjach oraz 
budynkach użyteczności publicznej.

● Hyperdia Ta sprytna aplikacja, którą 
można bezpłatnie testować przez pierwsze 
30 dni po zainstalowaniu, ułatwia korzy-
stanie ze środków komunikacji miejskiej, 
dostarczając użytkownikowi ogromną ilość 
przydatnych informacji, takich jak rozkłady 
jazdy oraz ceny biletów. Posiada również 
szczegółową wyszukiwarkę tras pociągów, 
metra i samolotów. Dostępna jest również 
wersja Hyperdia by Voice, którą obsługuje 
się za pomocą komend głosowych w języku 
angielskim lub japońskim.

● GuruNavi Po wpisaniu w oknie tej aplika-
cji naszej lokalizacji, ulubionej kuchni oraz 
kwoty, jaką chcemy wydać na posiłek, otrzy-
mujemy listę polecanych restauracji wraz 
z informacją, czy posiadają one angielskie 
menu lub wielojęzyczny personel.

DLA TURYSTÓW

Aplikacje

Przejażdżki tego typu trwają zwykle od 20 
minut do godziny, a ich ceny zaczynają się 
od 780 jenów (blisko 24 złotych).

Niektóre firmy posiadają także w ofer-
cie usługi transportowe na żądanie. Jed-
ną z nich jest Tokyo Water Taxi (water-taxi.
tokyo), dysponująca flotą niewielkich, acz 
dobrze wyposażonych statków, które spraw-
nie przemierzają wody zatoki. Do czasu 
rozpoczęcia igrzysk olimpijskich flota żół-
tych jednostek tego tokijskiego armatora ma 
zwiększyć się do 60. Najlepiej zabukować 
rejs odpowiednio wcześnie, choć zdarza się, 
że na pokład wpuszczani są także pasaże-
rowie bez rezerwacji. Ceny zaczynają się od  
2 tysięcy jenów (blisko 63 złotych).

WIELE DO ZROBIENIA
W latach 2016-17, kiedy kurs jena był sto-
sunkowo niski, loty do Tokio były najbar-
dziej korzystnymi cenowo połączeniami 
dalekobieżnymi. Jednak i wcześniej bran-
ża turystyczna Kraju Kwitnącej Wiśni nie 
miała powodów do narzekań. Dość powie-
dzieć, że w 2016 roku Japonię odwiedziło 
ponad 20 milionów turystów, choć władze 
zakładały, że poziom ten zostanie osiągnię-
ty dopiero cztery lata później. Tym samym 
rząd zmuszony był skorygować swoje wcze-
śniejsze prognozy i obecnie zakłada się, 
że w 2020 roku Japonia będzie celem dla 40 
milionów gości z zagranicy. Aby poradzić 
sobie z tak ogromnym wzrostem, do czasu 
igrzysk w mieście ma powstać dodatkowe 10 
tysięcy pokoi hotelowych.

Jednym z ciekawszych nowych obiek-
tów hotelowych w Tokio jest mieszczący 
się w prestiżowej dzielnicy Otemachi hotel 
Aman Tokyo, w którym postawiono znacz-
ny nacisk na bogatą ofertę relaksacyjną dla 
gości obiektu. Na początku 2017 roku w tej 
samej dzielnicy został otwarty luksusowy 
hotel Hoshinoya Tokyo, łączący w sobie 
wygody kurortu wypoczynkowego z wystro-
jem tradycyjnego japońskiego pensjonatu. 
Grupa Hoshino Resorts otworzyła także 
niedawno nowy lifestyle’owy hotel marki 
Omo, mieszczący się w dzielnicy Otsu-
ka i nastawiony głównie na gości z pokolenia  
millenialsów.

W podobną grupę celuje swoją ofertę 
grupa Marriott, która w listopadzie ubie-
głego roku uruchomiła w Tokio hotel 
Moky Tokyo Kinshicho, a do 2020 roku 
planuje otwarcie dwóch obiektów marki 
Edition: jednego w dzielnicy biznesowej 
Toranomon, a drugiego w prestiżowej Gin-
zie. W lecie tego roku na tokijskim rynku 
hotelowym zadebiutuje operator Oakwood 
Apartments z ofertą apartamentów serwi-
sowanych mieszczących się w wieżowcu 
Nishi-Shinjuku.

Kolejnym hotelowym debiutantem w sto-
licy Japonii będzie grupa Accorhotels, któ-
rej 143-pokojowy obiekt Pullman Tokyo Ta-
machi zostanie oddany do użytku jesienią 
tego roku. Tuż przed igrzyskami swoje po-
dwoje w dzielnicy Otemachi otworzy także 
hotel marki Four Seasons, dysponujący 190 
pokojami.
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Hotel MAURITIUS
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Prywatne luksusowe wil-
le, pole golfowe zaprojek-
towane przez Ernie’ego 
Elsa oraz bogata oferta 

sportów wodnych. To najmocniej-
sze strony kurortu Four Seasons 
Anahita na Mauritiusie.

POŁOŻENIE
Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita to jeden z kilku naj-
lepiej usytuowanych na wyspie 
kurortów. Składa się z samych 
prywatnych willi. Hotel znaj-
duje się na wschodnim wybrze-
żu wyspy, u stóp góry Bam-
bou, a jego powierzchnia to 
ponad 64 akry, z czego jedna 

piąta rozciąga się na prywatnej, 
należącej do kurortu wyspie. 
Transfer z lotniska na Mauritiu-
sie trwa około 40 minut. 

WILLE
Four Seasons Resort Mauritius at 
Anahita to jeden z kilku kurortów 
na Mauritiusie, który składa się 
wyłącznie z willi i rezydencji. Jest 
ich w sumie aż 136 – najmniejsza 
ma powierzchnię 105 mkw., naj-
większa – aż 830. Bez wątpienia 
każdy wybierze coś dla siebie. 

84 prywatne wille typu One 
Bedroom Pool Villa oferują 
105 mkw.  powierzchni z wido-
kiem na plażę, ogród lub ocean.  

Są urządzone w nowocze-
snym mauretańskim sty-
lu, w sypialni znajdują się łóżka 
typu king size, a goście mogą 
liczyć na wszelkie typowe dla pię-
ciogwiazdkowej jakości udogod-
nienia – stacje dokującą do ipoda, 
odtwarzacz CD/DVD, szybkie 
Wi-Fi, telewizor LCD z bogatym 
wyborem programów oraz kącik 
kawowy Nespresso. Każda wil-
la ma swój prywatny taras oraz 
mały przydomowy basen. 

Nieco więcej oferują One Be-
droom Santuary Pool Villas – tu-
taj mamy do dyspozycji większe 
baseny oraz bezpośrednie wyjście  
na plażę.

KONTAKT
Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita
Beau Champ, Mauritius
tel.: +230 402 3100
www.fourseasons.com/mauritius 
reservations.mas@fourseasons.com 

CENA 
Od 640 euro za noc  
w willi One Bedroom Pool Villa.
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Idealna oferta dla rodzin to 
Garden Villas oraz Residence Vil-
las – te pierwsze mają powierzch-
nię 266 mkw. i dwie sypialnie, 
drugie – 360 mkw. oraz trzy  
sypialnie. 

Najbardziej okazałe są dwie 
Royal Residence Villas o impo-
nującej powierzchni ponad 800 
mkw. otoczone ogrodem o po-
wierzchni ponad 3 tysięcy me-
trów. Składają się m.in. z pięciu 
sypialni i może się tutaj zatrzy-
mać nawet kilka rodzin. 

RESTAURACJE
Goście wszystkich willi w ra-
mach ceny pobytu mają wliczo-
ne śniadanie w restauracji Beau 
Champ. Mogą je także, za dodat-
kową opłatą, zamówić do swojego 
apartamentu. Beau Champ to 
typowe nowoczesne francuskie 
bistro, otwarte w porze śniada-
niowej oraz wieczorem. Zajmuje 
aż trzy pawilony, położone nad 
samą wodą. W menu śniadanio-
wym znajdziemy domowe jogur-
ty, tropikalne owoce oraz świeże 
wypieki. Do dyspozycji mamy też 
cooking station, gdzie obsługa 
usmaży nam naleśniki.

Wieczorami Beau Champ ser-
wuje znakomite owoce morza 
oraz wyszukane desery. Całości 
dopełnia winna piwniczka z po-
nad 500 rodzajami win z całego 
świata. 

Aquapazza to wybór dla miło-
śników włoskiej kuchni, którzy 
chcieliby zjeść kolację w stylu 
śródziemnomorskim. Restau-
racja znajduje się nad samym 
morzem, jest urządzona w dość 
nowoczesnym stylu, ozdobiona 
ciepłymi elementami. W menu 
nie zabraknie oczywiście typowej 
włoskiej pizzy z pieca opalanego 
drewnem, w tym specjalności 
restauracji, czyli pizzy Piemon-
tese z czarną truflą, śmietaną, 
parmezanem i mozzarellą. Czę-
ścią restauracji jest nadmorski 
bar, w którym możemy urządzić 
sobie apperitivo. 

Kuchnią włoską mogą też 
raczyć się miłośnicy golfa, ko-
rzystający z hotelowego pola gol-
fowego Ernie Els Design. To wła-
śnie tutaj znajduje się trattoria Il 
Forno. W ciągu dnia przekąsimy 

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita to jeden z kilku kurortów  
na Mauritiusie, który składa się wyłącznie z willi i rezydencji.
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tutaj kanapki, sałatki, bruschettę 
czy spaghetti, wieczorami wspa-
niałą pizzę.

Kolejna restauracja to Bam-
bou, której nazwa pochodzi od 
sąsiadującej z kurortem góry. 
Goście mogą tu zjeść lunch oraz 
kolację. Znajduje się tuż obok 
plaży oraz hotelowych base-
nów. W Bambou podczas lunchu 
króluje kuchnia międzynarodo-
wa – zjemy tu wtedy sushi, sma-
kołyki kuchni azjatyckiej oraz 
klasyki kuchni europejskiej. Ko-
lacje to kulinarna podróż wokół 
Oceanu Indyjskiego z elementa-
mi kuchni chińskiej, mauretań-
skiej i indyjskiej.

Gdyby ktoś z nas miał ochotę 
nieco zagłębić się w tajniki kuch-
ni mauretańskiej, może wziąć 
udział w specjalnych warszta-
tach kulinarnych, odbywających 
się w Cotomili, czyli w hotelo-
wym ogrodzie, gdzie uprawia się 
lokalne przyprawy. Szef kuchni 
poprowadzi nas przez kreolskie 
przepisy na lokalne potrawy, ty-
powe dla kuchni mauretańskiej. 

GOLF
Four Seasons Anahita to idealne 
miejsce dla miłośników golfa. 
Na terenie kurortu, wśród lagun 
Oceanu Indyjskiego, znajduje 
się pole golfowe, zaprojektowa-
ne przez utytułowanego golfistę 
Ernie’ego Elsa. Zostało zapro-
jektowane zgodnie z surowymi 
wytycznymi amerykańskiego  

Stowarzyszenia Golfowego. 
Mogą tutaj grać wszyscy – od 
początkujących do zaawansowa-
nych. Ci pierwsi mogą skorzy-
stać z godzinnego kursu na tzw. 
driving range. Warto spróbować, 
bo malownicze otoczenie, jak 
choćby sześć dołków nad samym 
oceanem, robi wrażenie. Całość 
uzupełnia sklep z akcesoriami 
do golfa oraz Four Seasons Golf 
Academy, która umożliwia ana-
lizę wideo czynionych przez nas 
postępów. Co ważne, wszyscy 
goście mogą korzystać z pola 
golfowego bezpłatnie. 

SPA I ATRAKCJE
Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita to także idealne miej-
sce na prawdziwie wakacyjną 
odnowę biologiczną. Tutejsze 
spa, posadowione na drewnia-
nych palach na lazurowej lagu-
nie i otoczone namorzynową 
roślinnością – sprzyja relaksowi. 
Możemy tutaj skorzystać z kil-
kunastu prywatnych suit, wy-
posażonych w łaźnie oraz sauny, 
specjalnego pawilonu przezna-
czonego do uprawiania jogi. 
Goście spa mogą skorzystać z sy-
gnowanych programów, takich 
jak Mauritian Fusion, Jet Lag 
Revival czy Indian Bliss.

Teren kurortu umożliwia 
przede wszystkim atrakcje na 
świeżym powietrzu. To przede 
wszystkim dwie plaże na nale-
żącej do hotelu prywatnej wyspie 

oraz cztery baseny. California-
-edge ma długość 28 metrów, In-
finity-edge – 11 metrów, najdłuż-
szy Lap Pool – aż 125 metrów. 
Dzieci mogą korzystać z Chil-
dren’s Pool. 

Centrum fitness, wyposażo-
ne w najnowocześniejszy sprzęt, 
otwarte jest od wczesnego rana 
do późnego wieczora. Miłośnicy 
joggingu odnajdą wśród bujnej 
roślinności aż 11-kilometrową 
ścieżkę. Nieopodal centrum fit-
ness są dwa korty tenisowe. Przy 
plaży Bambou znajduje się cen-
trum sportów wodnych – może-
my tam skorzystać m.in. z kaja-
ków, windsurfingu czy małych 
żaglówek. A także dwa razy 
dziennie wybrać się na zorga-
nizowaną wyprawę na snorke-
ling w okolicznych lagunach. 

OCENA
Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita to jeden z najlep-
szych kurortów na Mauritiusie. 
Luksusowy, ustronny, całkowi-
cie nastawiony na potrzeby naj-
bardziej nawet wymagających 
gości z całego świata. Dzięki od-
izolowanym od siebie, wspaniale 
urządzonym willom zapewnia 
maksimum prywatności. Marka 
Four Seasons to pięciogwiazdko-
wa jakość, która nigdy nie zawo-
dzi. Bogata oferta atrakcji spra-
wia, że nikt, kto tu przyjedzie, 
nie będzie się nudził. 

Rafał Sobiech

Hotel MAURITIUS

Gdyby ktoś miał ochotę 
zagłębić się w tajniki 

kuchni mauretańskiej, 
może wziąć udział  

w specjalnych 
warsztatach 
kulinarnych, 

odbywających się  
w Cotomili, czyli  

w hotelowym ogrodzie, 
gdzie uprawia się 

lokalne przyprawy.
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Teren kurortu umożliwia przede wszystkim atrakcje na świeżym powietrzu. To idealne miejsce dla 
miłośników golfa – malownicze otoczenie, jak choćby sześć dołków nad samym oceanem, robi wrażenie.
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Hotel SYDNEY
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Hyatt Regency Syd-
ney otworzył swo-
je podwoje w 2016 
roku po gruntownej 

renowacji byłego hotelu marki 
Four Points by Sheraton, w któ-
rej ramach dobudowano także 
nowy, 24-piętrowy wieżowiec.

POŁOŻENIE
Obiekt mieści się w głównej 
dzielnicy biznesowej, blisko 20 
minut jazdy samochodem od 
lotniska Sydney Airport, a z jego 
okien rozciąga się widok na ma-
lowniczy port Darling Harbour. 
Hotel posiada bezpośredni do-
stęp do nadmorskiego deptaka 
The Promenade.

WRAŻENIA
Regency Sydney posiada aż 892 
pokoje (co czyni go największym 
hotelem w Australii), więc hol 
nieustannie tętni życiem. Mimo 
to po przybyciu do hotelu nie 
musiałem czekać w kolejce do 
zameldowania, a cała procedura 
zajęła dosłownie trzy minuty. 

POKOJE 
Zatrzymałem się w pokoju Club 
Harbour View King o powierzch-
ni 28 mkw. Wystrój był ele-
gancki i neutralny. Ogromnym 
atutem pokoju są jego ogrom-
ne okna od podłogi do sufitu,  

z których rozpościera się widok 
na bajeczną Darling Harbour.

Kolejne pochwały dla hotelu 
należą się za duże i wygodne łóż-
ko, które w połączeniu z zasłona-
mi zaciemniającymi oraz cicho 
działającą klimatyzacją zapew-
niają komfortowy wypoczynek. 

W łazience znajdowała się su-
szarka do włosów oraz zestaw 
produktów Pharmacopia.

RESTAURACJE 
Głównym punktem gastrono-
micznym hotelu jest znajdu-
jąca się nad holem głównym 
restauracja Sailmaker, która 
może jednocześnie pomieścić 
do 272 gości. W porze śniadania 
jest tu dość gwarno i tłoczno, 
więc jeśli mamy dostęp do po-
mieszczeń klubowych (Club), 
lepiej zjeść poranny posiłek 
właśnie tam. W porze lunchu 
Sailmaker oferuje gościom lek-
kie, zdrowe posiłki serwowa-
ne w formie bufetu. W weeken-
dy można tu także spróbować 
smakowitych owoców morza. 
Po kolacji natomiast warto wy-
brać się do baru na dachu o na-
zwie Zephyr, gdzie serwowane 
są dobre drinki.

OBIEKTY KONFERENCYJNE
Jednym z największych atutów 
Hyatta jest jego nowoczesne 

centrum konferencyjne o po-
wierzchni 3700 mkw., na które 
składają się dwie przestronne 
sale balowe z wysokimi sufita-
mi i konfigurowalnym oświetle-
niem, jak również 21 mniejszych 
sal konferencyjnych. Jest tu tak-
że duża winda towarowa (mogą-
ca przewieźć nawet samochód) 
oraz osobny hol do szybkiego 
przyjmowania dużych grup go-
ści. Wszystkie sale są klimaty-
zowane i posiadają nowoczesny 
sprzęt AV oraz Wi-Fi.

RELAKS
Na 11. piętrze znajduje się cało-
dobowe centrum fitness. W ubie-
głym roku Hyatt Regency Syd-
ney nawiązał współpracę z firmą 
Canon, w której ramach w ho-
telowej kawiarni Heritage Café 
(zbudowanej w 1887 roku) odby-
wają się regularne wystawy fo-
tografii. Kolejnym zabytkowym 
obiektem, który po latach stał się 
częścią hotelu, jest pub Dundee 
Arms.

OCENA
Porządny, pięciogwiazdkowy 
hotel, gdzie ponad fantazyjny 
wystrój kładzie się nacisk na 
funkcjonalność. Świetne położe-
nie i fantastyczne zaplecze kon-
ferencyjne. 

Tamsin Cocks

HYATT REGENCY SYDNEY
KONTAKT
Hyatt Regency Sydney
161 Sussex Street, Sydney
New South Wales
Australia, 2000
tel.: +61 2 8099 1234
www.sydney.regency.hyatt.com

KONTAKT
Przy rezerwacji online 
ceny za nocleg w pokoju 
Club Harbour View King 
zaczynają się od 389 dolarów au-
stralijskich (blisko 1020 złotych).
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MONACHIUM

MANDARIN ORIENTAL
Monachijski Man-

darin Oriental 
zlokalizowany jest 
w centrum Starego 

Miasta, w pobliżu słynnej uli-
cy Maximilianstrasse, na której 
znajdują się liczne butiki i skle-
py znanych marek. Marienplatz 
leży pięć minut drogi pieszo od 
hotelu, a transfer na lotnisko 
Munich International zajmuje 
30 minut jazdy samochodem.

WRAŻENIA
Ze względu na swą narożną lo-
kalizację hotel zachwyca ekstra-
wagancką, acz przyjemną dla 
oka architekturą. Ciekawym ak-
centem jest frontowa wieżyczka, 
nadająca bryle elegancji i smaku. 
Ciężkie, ogromne drzwi wiodą 
do otwartego holu głównego, wy-
łożonego miękkimi pluszowymi 
dywanami. Najefektowniejszym 
elementem tego miejsca są sze-
rokie, kręte schody, prowadzące 
na pierwsze piętro. W wystroju 
widać wpływy stylu monachij-
skiego, choć z widocznymi bli-
skowschodnimi akcentami.

Obok recepcji znajduje się sta-
nowisko konsjerża, którego mo-
żemy poprosić np. o zorganizo-
wanie wycieczki po mieście, ale 
także choćby o wypożyczenie ła-
dowarki do telefonu albo pomoc 
przy odwołaniu rezerwacji lotu. 
Personel jest niezwykle przyja-
zny, przyczyniając się w dużej 

mierze do tego, że goście czują 
się tu jak u siebie w domu.

POKOJE
Hotel posiada 48 pokoi i 25 
apartamentów, których wystrój 
jest wysmakowaną fuzją stylów 
wschodniego i zachodniego. Po-
wierzchnia jest zróżnicowana: 
33-35 mkw. w pokojach Superior 
do 325 mkw. w apartamencie 
prezydenckim Grand Presiden-
tial Suite. 

Nie można narzekać na 
małą ilość dostępnych miejsc 
do przechowywania baga-
żu i ubrań. W samej szafie typu 
walk-in zmieściłaby się garderoba 
na kilkumiesięczny pobyt.

Dodatkowym atutem było 
duże biurko z gniazdkami, uni-
wersalnym adapterem oraz table-
tem. Wi-Fi było szybkie i nie spra-
wiało problemów z zasięgiem.

Łazienka wyłożona była mar-
murem i posiadała podgrzewa-
ną podłogę, duże nieparujące 
lustro i małe podświetlane lu-
sterko, prysznic bezbrodzikowy, 
wannę, toaletę oraz bidet. Do 
tego kosmetyki kąpielowe i szla-
froki marki Shanghai Tang. Go-
ście mogą zamówić usługę wie-
czornego ścielenia łóżka.

RESTAURACJE
Na terenie hotelu znajdują się 
cztery lokale gastronomicz-
ne, z których najciekawszym 

jest restauracja Matsuhisa, gdzie 
serwowane są dania fusion, bę-
dące połączeniem kuchni japoń-
skiej i peruwiańskiej. 

W zimie głównym barem jest 
Bar 31. Można tu wypić dobrego 
drinka i spróbować smacznych 
przekąsek, choć ceny są dość 
wysokie. Na koktajl i coś na ząb 
możemy także wpaść do saloni-
ku The Lounge. W lecie czynny 
jest bar na dachu, z którego moż-
na podziwiać panoramę miasta.

OBIEKTY KONFERENCYJNE
Mandarin Oriental Munich dys-
ponuje trzema salami konferen-
cyjnymi, mogącymi pomieścić 
razem do 150 gości. Hotel za-
pewnia obsługę imprez odbywa-
jących się na jego terenie. W holu 
głównym znajduje się także cen-
trum biznesowe z komputerem, 
drukarką i faksem.

RELAKS
W lecie czynny jest basen na 
dachu (dostępny jedynie dla ho-
telowych gości). Obiekt posiada 
także małą siłownię z łaźnią pa-
rową i sauną.

OCENA
Elegancki hotel o niebanalnym 
wystroju i domowej atmosferze. 
Na wyróżnienie zasługuje boga-
ta oferta gastronomiczna obiek-
tu oraz miły i uczynny personel. 

Becky Ambury

KONTAKT
Neuturnmstrasse 1
80331, Monachium, Niemcy
+49 89 290 890
www.mandarinoriental.com

CENY
Od 600 euro za noc w pokoju 
Superior.
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Hotel TAJLANDIA
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Hotel został otwar-
ty w 1995 roku 
początkowo pod 
marką Regent, by 

osiem lat później zmienić na-
zwę na Four Seasons. Jest to 
jeden z trzech ośrodków wypo-
czynkowych tej marki w Tajlan-
dii. Kolejny zostanie uruchomio-
ny w 2020 roku w Bangkoku.

WRAŻENIA
Obiekt leży na łagodnym zbo-
czu, tuż nad brzegiem malow-
niczego jeziora. Budynki głów-
ne kurortu posiadają tradycyjne 
strome dachy, a z ich okien roz-
ciąga się widok na pobliskie po-
siadłości i pola ryżowe, a także 
lasy tropikalne i spowite chmu-
rami górskie szczyty. Dużym 
atutem są ogrody z ogromny-
mi palmami i całą gamą eg-
zotycznej flory. Wieczorami 
kurort rozświetlają setki lam-
pionów. Podłogi i meble w ba-
rach i restauracjach wykonano 
ze stylowego ciemnego drewna, 
które skontrastowano z jasnymi 
tkaninami i żywymi wzorami.

POŁOŻENIE
Ośrodek znajduje się w doli-
nie Mae Rim pół godziny jazdy  

samochodem od Chiang Mai. 
Hotel oferuje bezpłatny dowóz 
busami do centrum miasta.

POKOJE
Wśród opcji zakwaterowania 
znajdziemy pawilony, wille przy 
basenie oraz rezydencje prywat-
ne z dwoma, trzema lub cztere-
ma sypialniami. Wszystkie 64 
pawilony są przestronne, a na 
wyposażeniu każdego znajduje 
się m.in. ekspres do kawy oraz 
lodówka na wino. Wszystkie 
posiadają również balkony albo 
tarasy i tzw. salas, czyli ustronne 
zakątki na świeżym powietrzu, 
które idealnie nadają się do spo-
żywania posiłków.

BARY I RESTAURACJE
Na terenie ośrodka znajdują się 
dwie restauracje. Terraces to 
dobre miejsce na lunch albo ko-
lację w swobodnej atmosferze, 
zwłaszcza dla wielbicieli wło-
skiej kuchni. Nieco bardziej wy-
kwintna jest restauracja Rim Tai, 
która serwuje tajskie przysmaki. 
Tutaj również podawane są śnia-
dania w formie bufetu. Wieczo-
rem warto wpaść na drinka albo 
dobrą przekąskę do Ratree Bar 
and Lounge.

OBIEKTY KONFERENCYJNE
W budynku Rachawadee Re-
sidence można zorganizować 
spotkania biznesowe oraz wszel-
kiego rodzaju imprezy. Do dys-
pozycji mamy tu foyer, biblio-
tekę, hol główny, przestronny 
salon i zadaszony taras. 

RELAKS
Oprócz głównego basenu na 
terenie ośrodka znajdują się 
jeszcze dwa inne kąpieliska: 
ustronny basen tylko dla doro-
słych i basen z jacuzzi nieopodal 
rezydencji. Hotelowe spa oferuje 
gościom bogaty wybór zabiegów. 
Obiekt posiada również własną 
siłownię z osobnym pomieszcze-
niem do ćwiczeń pilates, a także 
pawilon do jogi. Zadbano tak-
że o bogatą ofertę aktywnego 
wypoczynku, obejmującą lekcje 
kickboxingu, wycieczki rowero-
we i naukę sadzenia ryżu.

OCENA
Four Seasons Resort Chiang 
Mai łączy w sobie luksusowy 
wypoczynek z ofertą dla osób ak-
tywnych. To także malownicze 
miejsce z doskonałą ofertą ga-
stronomiczną i świetną obsługą.

Tom Otley

FOUR SEASONS RESORT 
CHIANG MAI

KONTAKT
502 Moo 1, Mae Rim-Samoeng 
Old Road, Chiang Mai, Tajlandia 
tel.: +66 53 298 181  
www.fourseasons.com

CENA
Pawilony: 300-660 euro, 
wille przy basenie:
460-780 euro, 
rezydencje prywatne:
740-4370 euro.
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NOWE MARKI 
HOTELOWE

Grupy hotelowe kontynuują swoją ekspansję,  
wprowadzając na rynek nowe marki.

Co to oznacza dla ich klientów?



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



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

26    |   M a j  2 0 1 8

Wielkim wydarzeniem 2016 
roku w świecie hotelar-
skim była fuzja grup Mar-
riott i Starwood, w wyniku 

której powstała firma dysponująca portfolio 
ponad 30 marek. I choć nie brakowało istot-
nych powodów ku temu mariażowi, to żad-
nym z nich nie było ograniczenie liczby ofe-
rowanych marek. Nazwy: Sheraton, Marriott, 
Four Points by Sheraton, Courtyard by Mar-
riott, a także Luxury Collection i Autograph 
Collection nie przestały istnieć i nikomu nie 
przyszło nawet przez myśl, by je łączyć.

Minęły dwa lata i liczba nowych ma-
rek w branży zwiększa się z tygodnia na ty-
dzień. Co prawda raczej nikt z nas nie wita 
dnia z nadzieją, że dowie się dziś o powsta-
niu nowej marki hotelowej, ale sieci i tak 
robią swoje. Podczas ostatniego światowe-
go panelu prezesów branży szefowie grup: 
Wyndham Hotels Group, InterContinen-
tal Hotels Group (IHG), Accorhotels, Hil-
ton i Choice Hotels reprezentowali razem 
ponad 90 marek hotelowych i nikt z nich nie 
miał wątpliwości, że w ciągu kolejnego roku 
liczba ta sięgnie setki.

Sébastien Bazin, prezes i dyrektor gene-
ralny grupy Accorhotels, mówił, że do nie-
dawna błędnie przypuszczał, iż z czasem 
marki hotelowe stracą na znaczeniu. We-
dług niego rzeczywistość udowodniła, jak 
wielkie mają one znaczenie dla klientów.

– Marki są jak nasi dobrzy przyjaciele. 
Każda służy nam do innych celów i nadaje 
się na inną okazję. Właśnie tego oczekują 
nasi klienci – argumentował. – Wystarczy 

porozmawiać z przedstawicielami interne-
towych platform rezerwacyjnych, których 
dane jasno pokazują, że współczynnik re-
zerwacji (stosunek między liczbą odwiedzin 
profilu danego hotelu a liczbą faktycznych 
rezerwacji) jest dwa razy większy dla hoteli 
markowych niż niemarkowych. Klienci szu-
kają znanych im marek, ponieważ czują się 
wtedy bardziej komfortowo i wiedzą, czego 
mogą się po nich spodziewać. Duża liczba 
marek nie jest problemem. Wystarczy spra-
wić, by w każdej z nich na klienta czekało 
coś innego, co sprawi, że będzie mógł je od 
siebie odróżnić – dodaje Bazin.

Taka strategia wydaje się zyskiwać na 
popularności. Przez wiele lat grupa Inter-
Continental Hotels Group miała stosunko-
wo niewiele marek, z których najbardziej 
znanymi były Holiday Inn, Holiday Inn 
Express, Crowne Plaza i InterContinental. 
Jednak obecnie portfolio IHG obejmuje aż 
15 marek, do czego przyczyniło się m.in. 
uruchomienie w ubiegłym roku sieci hoteli 
Avid w USA (umowę franczyzową podpisa-
ło z grupą 75 nowo wybudowanych hoteli), 
przejęcie luksusowej marki Regent Ho-
tels w marcu bieżącego roku, a także ogło-
szenie zamiarów stworzenia tzw. marki re-
brandingowej.

POZYCJONOWANIE MARKI
Jak sama nazwa wskazuje, marka rebran-
dingowa (ang. conversion brand) to mar-
ka, za której pomocą przemianowuje się 
nazwy istniejących już obiektów hotelo-
wych, tak jak robi to np. Hilton, korzystając  

z marki Doubletree by Hilton. IHG nie 
ogłosiła jeszcze nazwy swojej nowej marki, 
ale już wiadomo, że w przyszłości posłuży 
ona do rebrandingu mniej znanych marek, 
takich jak Hualuxe (7 obiektów, w planach 
dalsze 21) oraz Even (8 hoteli, w budowie 
kolejne 12). Kenneth Macpherson, dyrektor 
generalny IHG na Europę, Bliski Wschód, 
Afrykę i Azję, w którego regionie znajduje 
się ponad tysiąc działających hoteli grupy, 
przekonuje, że w tej ekspansji nie chodzi 
jedynie o stworzenie nowych marek, ale 
również o wzmocnienie marek kluczowych, 
takich jak Crowne Plaza. 

– Marki są dla klientów swoistą obietni-
cą pewnego komfortu i standardu usług – 
mówi Macpherson. – Dlatego należy zapew-
nić sobie odpowiednie środki na inwestycje, 
które zagwarantują zwrot nakładów, a jed-
nocześnie pozwolą hotelom zaspokoić po-
trzeby gości – dodaje.

Skoro jednak marki są swoistą obietni-
cą pewnych standardów, to dlaczego hote-
le tak często nas rozczarowują? Zdaniem 
specjalistów sieci dość sprawnie reagują na 
niezadowolenie gości danym obiektem, po 
pierwsze pozbywając się ze swojego portfo-
lio hoteli, których właściciele nie chcą płacić 
za dostosowywanie ich obiektów do standar-
dów, a po drugie – poprawiając wizerunek 
marek. Prezes IHG Keith Barr twierdzi, że 
obecnie branża hotelarska promuje swoje 
marki znacznie skuteczniej niż 10 lat temu, 
co jest w dużej mierze zasługą nowoczesnej 
technologii i korzyści, jakie przynosi ona 
konsumentom.

Marki są dla klientów swoistą obietnicą pewnego komfortu i standardu usług. 
Dlatego należy zapewnić sobie odpowiednie środki na inwestycje, które zagwarantują zwrot nakładów,

a jednocześnie pozwolą hotelom zaspokoić potrzeby gości.



BRANŻA WZROSTU
Tymczasem grupa Carlson Rezidor w ra-
mach poprawy wizerunku zmieniła swoją 
nazwę na Radisson Hotels i postawiła na 
spójność wszystkich swoich marek. Przykła-
dem może być marka Quorvus przemiano-
wana na Radisson Collection (wśród obiek-
tów będących jej częścią znajdziemy m.in. 
szwedzki hotel Strand Stockholm, duński 
Royal Copenhagen oraz Royal Mile Edin-
burgh w Szkocji). Grupa ogłosiła również 
zamiar dokonania rebrandingu i repozycjo-
nowania niemal 500 z ponad 1400 należą-
cych do niej obiektów. Federico J. González, 
prezes i dyrektor generalny Radisson Ho-
tels, przewiduje, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat grupa zwiększy swój stan z 80 do 
100 tysięcy pokoi hotelowych, jednocześnie 
pozbywając się ponad 10 tysięcy pokoi będą-
cych poniżej standardów grupy.

Radisson jest 11. największą grupą hote-
lową na świecie i należy do niej 8 rozpozna-
walnych marek. W najbliższej przyszłości 
grupa zamierza rozwijać się jedynie orga-
nicznie, nie przejmując innych sieci hote-
lowych. To z kolei wzbudza podejrzenia, że 
sama może wkrótce zostać przejęta. Jednak 
González pozostaje optymistą.

– Rola ruchomego celu dla większych gra-
czy na rynku jest dla nas korzystna. Poza 
tym nie ma co gdybać, lepiej koncentrować 
się na tym, co jest pewne. Mamy ogromny 
potencjał biznesowy, możemy się znacznie 
rozwinąć, a jeśli ktoś będzie chciał nas ku-
pić, to raczej nikt na tym nie straci. Dlatego 
śpię spokojnie – mówi González. 

Choć jako główną przyczynę powstawa-
nia nowych marek podaje się chęć oferowa-
nia gościom zróżnicowanych produktów, 
to nie ulega wątpliwości, że strategia ta 
przyczynia się również do rozwoju samych 
firm hotelarskich. Tezę tę potwierdza Geoff 
Ballotti, prezes grupy Wyndham, najwięk-
szej firmy hotelarskiej na świecie, w której 
portfolio znajduje się 8400 hoteli reprezen-
tujących 20 marek, w tym tak znane jak Ra-
mada i Days Inn.

– Zaawansowane technologie i bezpie-
czeństwo cybernetyczne sporo kosztują, a im 
większa grupa, tym łatwiej jest pozyskać na 
nie fundusze – przekonuje. – Rozmiar i ska-
la działania są także ważną kartą przetargo-
wą podczas negocjowania umów z kontra-
hentami, a własny program lojalnościowy, 
na którego stworzenie mogą pozwolić sobie 
tylko najwięksi gracze, to wymierna korzyść 
dla wszystkich stron – dodaje.

DRUGA STRONA MEDALU
Jednak nie wszyscy uważają, że wysyp ma-
rek hotelowych to najlepsze rozwiązanie. 
Grupa Scandic Hotels posiada jedynie dwie 

marki: Scandic i Downtown Camper by 
Scandic, a jest właścicielem aż 280 hoteli (55 
tysięcy pokoi) w Skandynawii i krajach nor-
dyckich, co czyni ją największą siecią w tym 
regionie. Prezes i dyrektor generalny Even 
Frydenberg, który swoją karierę rozpoczy-
nał w Starwood Hotels and Resorts, dobrze 
wie, czym jest potęga marki, i choć rozważa 
wprowadzenie na rynek nowego produktu, 
to nie zamierza dążyć do zbytniej dywersyfi-
kacji swoich marek. Bo niby dlaczego? 

– Jesteśmy dużą firmą w regionie, na któ-
ry składa się kilkanaście krajów o różnych 
uwarunkowaniach gospodarczych. Norwe-
gia, Szwecja i Finlandia bardzo się od sie-
bie różnią, co daje nam lepszą podstawę do 
działania. Nasz sukces polega na tym, że 
koncentrujemy się na wybranych rynkach, 
gdzie możemy szybko osiągnąć korzyści 
wynikające z naszej dominującej pozycji – 
tłumaczy. Grupa kontynuuje udaną ekspan-
sję w Niemczech i Polsce, gdzie powstają 
obiekty marki Scandic, choć Frydenberg nie 
wyklucza, że nowa marka zostanie wprowa-
dzona także i w tych krajach.

Wiele grup o zasięgu globalnym rów-
nież uważa, że duży nie musi z definicji 
oznaczać lepszy. Peter Norman, wiceprezes 
ds. rozwoju w grupie Hyatt, przyznaje, że 
jego firma nigdy nie dorówna rozmiarami 
największym graczom na rynku i nie ma 
takich aspiracji. Celem Hyatta jest „odpo-
wiedzialny i zrównoważony wzrost”, czyli 
strategia, dzięki której firma 10 razy mniej-
sza od grupy Marriott może pochwalić się 
aż 700 obiektami w ponad 50 krajach na  
6 kontynentach.

– Na wielu rynkach nasze hotele biją na 
głowę konkurencję, a goście są nimi za-
chwyceni – mówi Norman. Swoje nowe 
obiekty grupa uruchamia pod sprawdzony-
mi markami, czego przykładem mogą być 
oddane do użytku w ostatnich miesiącach 
hotele Hyatt Regency w Düsseldorfie, Hyatt 
Centric Grand Via w Madrycie, Hyatt Place 
na lotnisku we Frankfurcie i Andaz w Mo-
nachium. Hyatt posiada także markę zrze-
szającą hotele luksusowe (Unbound Col-
lection), do której dołączyło wiele słynnych 
obiektów, w tym legendarny hotel Marti-
nez w Cannes. Jeszcze w tym roku jej człon-
kiem stanie się także obiekt The Unbound 
Collection by Hyatt Great Scotland Yard 
Hotel, mieszczący się w dawnej siedzibie 
londyńskiej policji.

Jednak tworzenie nowych marek nie jest 
jedynie domeną dużych grup hotelowych. 
Innowacyjne sieci powstają także za sprawą 
mniejszych firm, czego przykładem może 
być marka Citizen M. Sébastien Bazin argu-
mentuje, że mniejsi gracze stoją często na 
straconej pozycji.

Podczas prezentacji dla mediów na dorocznych 
targach turystycznych ITB Berlin grupa Hilton 
zaprezentowała nowe produkty i innowacje.
● Beam Dzięki tej technologii goście mogą 
wyświetlać na dowolnej powierzchni multimedia 
ze swoich urządzeń przenośnych, a także uzy-
skiwać informacje na temat hotelu. Co ciekawe, 
projektor generujący obraz to miniaturowe urzą-
dzenie, które podłącza się do najzwyklejszego 
gniazda żarówki.
● NuCalm Urządzenie umożliwiające podróż-
nym szybką regenerację sił. Według jego twór-
ców wystarczy 20-minutowa drzemka w jego 
towarzystwie, abyśmy poczuli się tak wypoczęci 
jak po dwugodzinnym śnie. Niestety z NuCalm 
nie będzie można skorzystać w pokojach gościn-
nych, a jedynie w spa i salach konferencyjnych.
● Nightingale Po podłączeniu urządzenia do 
gniazdka elektrycznego emituje ono biały szum, 
który eliminuje hałas dobiegający z zewnątrz 
(ruch uliczny, odgłosy robót budowlanych itp.).
● Meural Ekran cyfrowy, który można dosto-
sować do własnych potrzeb, tak aby wyświetlał 
dowolną zawartość: od malowideł znanych arty-
stów po zdjęcia rodzinne.
● Pilot Bezprzewodowa, douszna wkładka tłu-
macząca, dzięki której pracownicy hoteli będą 
mogli swobodnie komunikować się z gośćmi  
z wszystkich krajów świata.
● Ava Mobile Telepresence Wideokonferencja 
na kółkach. Dzięki temu urządzeniu możemy 
zdalnie uczestniczyć w spotkaniach odbywają-
cych się na terenie hotelu. Użytkownik łączący 
się z Avą może sterować jej ruchami, a także 
przyglądać się i przysłuchiwać temu, co dzieje 
się w sali konferencyjnej.
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– Takie oryginalne, nieszablonowe marki 
są zwykle modne przez kilka lat, kiedy to 
dynamicznie się rozwijają, by później nagle 
stracić na popularności. Powodów ku temu 
jest wiele. Marki te w większości nie mają 
lojalnych klientów i nie posiadają własnych 
systemów rezerwacyjnych, przez co zmu-
szone są płacić za obsługę zewnętrznym 
platformom. W konsekwencji po pewnym 
czasie dochodzą do wniosku, że lepiej im 
będzie nawiązać współpracę z dużymi gra-
czami na rynku – tłumaczy.

TECHNOLOGIA
Kolejna zmiana forsowana przez sieci hote-
lowe ma miejsce w dziedzinie technologii, 
choć opinie co do tej rewolucji są podzielo-
ne. W ostatnich latach hotele zaczęły używać 
wyrafinowanych sztuczek, by przyciągnąć 
klientów bez korzystania z pośredników 
(takich jak internetowe platformy rezerwa-
cyjne), kusząc ich takimi przywilejami, jak 
rozbudowane programy lojalnościowe i dar-
mowe Wi-Fi. Kiedy już wejdą w posiadanie 
naszych danych osobowych, mogą dzięki 
nim stosować marketing bezpośredni, ale 
także personalizować nasze doświadczenia.

W przyszłości, choć prawdopodobnie nie 
tej najbliższej, najnowsze technologie znaj-
dą zastosowanie także w samych pokojach 
hotelowych. Któż z nas nie pamięta czasów, 
kiedy w hotelach luksusem była możliwość 
skorzystania z gniazdka elektrycznego, 

które najczęściej znajdowało się w trudno 
dostępnym miejscu. Jednak czas (i tech-
nologie) idą naprzód. Niedawno zatrzyma-
łem się w hotelu Holiday Inn w Berlinie, 
gdzie w niewielkim pokoju znajdowało się 
osiem gniazdek elektrycznych, w tym jedno 
przy łóżku z hotelową ładowarką USB.

Na czym powinny więc się skupić sieci 
hotelowe w dziedzinie technologii? Choć 
wiele nowoczesnych rozwiązań jest zasłu-
gą mniejszych marek pokroju Citizen M, to 
większe grupy, takie jak Accorhotels, Mar-
riott i Hilton, posiadają swoje własne labo-
ratoria innowacji, w których testują rozwią-
zania przyszłości. Efektem ich działań są 
m.in. takie wynalazki, jak kabiny pryszni-
cowe, na których można robić notatki, oraz 
materace zapamiętujące sylwetkę gościa. 
Jednak to dopiero początek tego, co czeka 
nas w przyszłej dekadzie.

CYBERPOKOJE
Jonathan Wilson, wiceprezes grupy Hilton 
ds. innowacji produktowych, pokazał mi 
urządzenia, nad którymi obecnie pracuje 
jego firma. Jest wśród nich gadżet zwany 
roboczo NuCalm, dzięki któremu 20-minu-
towa drzemka przynosi użytkownikowi tyle 
samo korzyści co dwugodzinny sen; a także 
wpinane do gniazdka urządzenie o nazwie 
Nightingale, emitujące biały szum i elimi-
nujące hałas dobiegający z zewnątrz (ruch 
uliczny, odgłosy robót budowlanych 

itp.). W ponad 30 hotelach sieci znajdzie-
my także pokoje wyposażone w sprzęt do 
ćwiczeń, a z każdym rokiem program ten 
wdrażany jest w kolejnych obiektach. John 
Rogers, wiceprezes ds. marek i operacji 
franczyzowych w regionie EMEA, przeko-
nuje, że wszystkie te zabiegi mają na celu 
poprawienie komfortu pobytu gości i od-
różnienie marki Hilton Hotels & Resorts 
od konkurencji, a jednocześnie są częścią 
bogatej historii firmy. 

– Hilton od dziesiątek lat jest pionierem 
na gruncie innowacji. – Wiele rozwiązań, 
które z biegiem lat upowszechniły się w ca-
łej branży (np. telewizja hotelowa, klimaty-
zacja, hotele lotniskowe), zostało spopulary-
zowanych dzięki nam – dodaje.

Rogers twierdzi, że obecnie zmiany do-
konują się dużo szybciej, ponieważ napędza 
je zaawansowana technologia, a głównym 
wyzwaniem dla branży jest umiejętne wy-
korzystanie nowoczesnych rozwiązań, tak 
aby jak najlepiej skorzystali na nich goście.

Poza tym ogromne ilości danych, jakie 
firmy hotelarskie gromadzą na temat swo-
ich klientów, będą mogły niebawem zapew-
nić gościom niespotykany dotychczas po-
ziom personalizacji usług.

Kiedy przekroczymy próg naszego poko-
ju, panować w nim będzie nasza ulubiona 
temperatura. Kto wie, być może przy łóżku 
pojawi się zdjęcie naszej rodziny?

Tom Otley
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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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Kolejna zmiana forsowana przez sieci hotelowe ma miejsce w dziedzinie technologii, 
choć opinie co do tej rewolucji są podzielone. 
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Wakacyjne wytchnienie 
nad Morzem Bałtyckim
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MODA, BIZNES  
I DESIGN

Skąd pomysł, aby marka 
Mercure połączyła wnętrza 
hotelowe z modą? 
Hotele Mercure mają niesa-
mowity design wnętrz, któ-
ry jest wyróżnikiem marki. 
Zgodnie z naszą filozofią wnę-
trza są inspirowane lokalnie. 
Oznacza to, że poprzez kre-
owaną w hotelach stylistykę 
pokazujemy unikatowy, lokalny 
koloryt regionu, w którym się 
znajdujemy. Nie ma dwóch ta-
kich samych wnętrz, każdy pro-
jekt jest wyjątkowy i powstaje 
we współpracy z cenionymi ar-
chitektami i studiami projekto-
wymi. W Mercure Kraków Sta-
re Miasto znajdziemy w lobby 
podłogę przypominającą tę na 
Wawelu, a w Mercure Gdańsk 
Stare Miasto – nawiązującą do 
brukowanych uliczek. 

Połączenie tych wnętrz  
z modą było dla nas naturalnym 

wyborem. Taki duet wpisuje 
się w ducha marki, czyli pasję, 
dbałość o szczegół i umiejętność 
eksponowania tego, co najlepsze. 

Mercure Fashion to projekt 
wielowymiarowy, na czym 
dokładnie polega? 
Mercure Fashion obejmuje 
wiele różnych aktywności or-
ganizowanych Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej, polega-
jących na łączeniu mody i desi-
gnu w jedną harmonijną całość. 
Cykl zainaugurowały unikatowe 
pokazy mody pod wspólną na-
zwą Mercure Fashion Night by… 
odbywające się we współpra-
cy z utalentowanymi projektan-
tami. Poprzez swoje działania 
chcemy promować projektantów 
– zarówno tych znanych i cenio-
nych, jak i lokalnie – młodych, 
zdolnych ludzi, dopiero rozpo-
czynających swoją karierę. 

Bardzo lokalnym konceptem 
jest Mercure Fashion Boutique 
Show, czyli umożliwienie zaku-
pów i konsultacji dotyczących 
mody w udostępnionym na te-
renie wybranego hotelu butiku 
lokalnej marki czy showroomu. 

Mamy również projekt skiero-
wany do panów, organizowany 
pod hasłem Mercure Fashion 
Gentlemen’s Evening, podczas 
którego prezentowane są tren-
dy i stylizacje dla mężczyzn. 

Jakie wydarzenia w ramach 
Mercure Fashion odbyły się 
dotychczas? 
W ramach cyklu w Polsce odby-
ło się dotychczas 8 wydarzeń,  
a w Europie Środkowo-Wschod-
niej ogółem – 10. Zaangażo-
waliśmy do współpracy m.in. 
Annę Drabczyńską, która za-
prezentowała swoją premiero-
wą kolekcję jesień/zima 2017  

Moda, biznes i hotelowy 
design to przepis 

na koncept Mercure 
Fashion, o którym 

opowiada Luc Gesvret, 
Chief Top-line Officer 
– AccorHotels Eastern 

Europe
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w Mercure Wrocław Centrum. 
We wnętrzach Mercure Gdańsk 
Stare Miasto swoje propozy-
cje na sezon lato/wiosna 2017 
przedstawiła projektantka Do-
rota Goldpoint. Podczas gali 
połączonej z 1. urodzinami 
Mercure Kraków Stare Miasto 
goście zobaczyli pokaz kolek-
cji Barbary Piekut. Poza Pol-
ską w ramach cyklu odbyły się 
dwa wydarzenia – w czeskiej 
Ostravie we współpracy z mar-
ką Axello Markety Jedlickiej  
i w Budapeszcie – by Lakatos 
Mark.

W ramach Mercure Fashion 
Gentlemen’s Evening w roli 
komentatora męskich trendów 
wystąpił ekspert Krzysztof Ło-
szewski – autor książek o modzie 
męskiej, dziennikarz i kostiumo-
graf. Podczas pokazu w Pozna-
niu współpracowaliśmy z Polską 
Akademią Mody i Panią Teresą 
Rosati. Dodatkowo angażujemy 
partnerów, m.in. firmę Altra-
Dea, która uzupełnia stylizacje 
piękną biżuterią. 

A z kim współpracowali 
Państwo podczas ostatniego 
projektu? 
Nasz ostatni Mercure Fashion 
Night, który odbył się w Dzień 
Kobiet w krakowskim hotelu 

Mercure Kraków Stare Miasto, 
zorganizowaliśmy we współpra-
cy z marką Mario Menezi. Za-
prezentowana ultrakobieca ko-
lekcja powstała specjalnie na tę 
okazję i okazała się ogromnym 
sukcesem. Był to dla nas kolejny 
sygnał, że moda i hotelowe wnę-
trza to dobre połączenie. Pokaz 
był wyjątkowy również dlatego, 
że w roli modelek zadebiuto-
wały nasze dwie utalentowane 
koleżanki z zespołu Mercure 
Kraków Stare Miasto.

Mercure Fashion Night to 
wydarzenia skierowane rów-
nież do gości hotelowych. 
Czy goście angażują się  
w pokazy?
Jako Mercure chcemy naszym 
gościom zapewnić jak najwię-
cej pozytywnych wrażeń, które 
zabiorą ze sobą jako pamiąt-
kę z podróży. Pokazy w ra-
mach Mercure Fashion są jed-
nym z elementów, które takich 
przeżyć dostarczają. Nasze 
wydarzenia modowe odbywają 
się w częściach wspólnych ho-
telu, bardzo często jest to prze-
strzeń lobby, restauracji. Goście 
hotelowi są informowani o  do-
datkowych atrakcjach i zapra-
szani do wspólnej zabawy – 
zostawiamy w pokojach notki 

czy ciasteczka z informacjami. 
Inicjatywa jest przyjmowa-
na z zaciekawieniem jako okno 
do świata mody, mediów i show-
-biznesu. Nie codziennie jest 
okazja, aby zasiąść na pokazie 
mody obok Beaty Kozidrak czy 
Doroty Gardias i podziwiać naj-
nowsze kolekcje topowych pro-
jektantów.

Czy marka będzie rozwijać 
koncept o kolejne działania?  
Marka Mercure stara się za-
wsze śledzić trendy i reagować 
na bieżąco na wszelkie nowin-
ki w świecie mody i stylu, dla-
tego mamy pomysły na kolejne 
długofalowe działania – m.in. 
nagrody dla młodych projektan-
tów czy Mercure Fashion Ladies 
Night, czyli spotkania w kon-
wencji swap parties.

Moda to środek przekazu, 
którym chcemy podkreślać, że 
marka Mercure poprzez nie-
zwykły design wnętrz hotelo-
wych stanowi dla gości okno na 
lokalną kulturę. Poprzez różno-
rodność działań będziemy dalej 
pokazywać, że moda ma wiele 
wymiarów, a jej różne elementy 
– projektowanie ubiorów i de-
sign – mogą wzajemnie się uzu-
pełniać, inspirować i tworzyć 
razem nową, lepszą całość.

Moda to środek 
przekazu,

którym chcemy 
podkreślać, 

że marka Mercure 
poprzez swój niezwykły 

design wnętrz 
hotelowych stanowi

 dla gości okno
 na lokalną

kulturę.
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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
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Któż z nas nie chciałby, 
aby jego kolejna konfe-
rencja odbyła się w bli-
skim sąsiedztwie jed-

nej z najpiękniejszych plaż na 
świecie, gdzie nad potrzebami 
delegatów czuwa świetnie wy-
szkolony personel będący na 
każde skinienie gości?

PROFESJONALIZM
Wystarczy skorzystać z oferty 
sieci Bahia Principe, obejmują-
cej pomoc przy organizacji wy-
jazdów motywacyjnych, kongre-
sów i konferencji, prezentacji 
produktów oraz spotkań bizne-
sowych. Najważniejszymi atu-
tami Bahia Principe są: profe-
sjonalny zespół planerów, który 
ściśle współpracuje z organiza-
torami imprez, świetnie wypo-

sażone obiekty, a także miła at-
mosfera panująca w kurortach 
sieci zlokalizowanych w Repu-
blice Dominikańskiej, Meksy-
ku, na Jamajce i w Hiszpanii. 

Personel hoteli Pahia Prin-
cipe to specjaliści od niezapo-
mnianych wrażeń, dokładający 
wszelkich starań, aby impreza 
wyróżniła się na tle innych. 
Goście biznesowi mogą tu li-
czyć na szereg dedykowanych 
usług i udogodnień, takich jak: 
pomoc w organizacji wydarzeń 
skrojonych na potrzeby klien-
ta, obsługę dostosowaną do 
specyfiki imprezy, przestron-
ne sale konferencyjne i centra 
kongresowe, najwyższej klasy 
sprzęt audio-wideo, wyciecz-
ki integracyjne oraz zajęcia 
specjalne dla grup, miłą i dys-

kretną procedurę zameldowa-
nia, transport grup i klientów 
indywidualnych, własne pola 
golfowe w Republice Domini-
kany i Meksyku, a także  wy-
jątkowe lokalizacje w najpięk-
niejszych zakątach Republiki 
Dominikańskiej, Meksyku, Ja-
majki i Hiszpanii.

CERTYFIKATY
Wybierając jeden z kurortów 
Bahia Principe, nawiązujesz 
współpracę z firmą zaangażo-
waną w zrównoważony rozwój 
społeczny, gospodarczy i ekolo-
giczny. Uzyskały one aż 11 pre-
stiżowych certyfikatów Travelife 
GOLD, którymi nagradzane są 
jedynie najlepsze obiekty tury-
styczne na świecie. 
bahiaprincipe.com/en/groups

KONFERENCJE W RAJSKIM 
BAHIA PRINCIPE

Oferta sieci 
Bahia Principe 

obejmuje pomoc
 przy organizacji 

wyjazdów 
motywacyjnych, 

kongresów 
i konferencji,

prezentacji produktów 
oraz spotkań 
biznesowych. 

 Grand Bahia Principe El Portillo



Republika Dominikańska · Meksyk · Jamajka · Hiszpania

Czekamy na Ciebie

Wyjątkowe lokalizacje

Indywidualna obsługa

Fantastyczne sale konferencyjne

Organizacja prywatnych imprez 

Gwarancja jakości jaką oferuje Bahia Principe

Groups & Events

www.bahiaprincipe.com
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SELFIE Z TIMONEM 
I PUMBĄ

Cessna 208 caravan łagodnie wznosi się ponad chmury, 
osiągając wysokość przelotową 10 tysięcy stóp. Oświetlone 
słońcem śnieżnobiałe obłoki kontrastują z intensywnym 

błękitem nieba. Przebijają się przez nie jedynie wierzchołki 
co wyższych gór oraz monumentalna Mount Kenya.  

Oto Czarny Ląd, jakiego jeszcze nie znacie. 
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Z Warszawy do Kenii najwygodniej 
dolecieć liniami Turkish Airlines. 
Po krótkiej przesiadce w Stambu-
le wylądujemy w kenijskiej sto-

licy – Nairobi. Na pierwszy nocleg warto 
zatrzymać się w urządzonym w stylu kolo-
nialnym Sarova Stanley Hotel. Klasyczne 
wnętrza sprzyjają amatorom whisky i cy-
gar. Kenię można zwiedzać na wiele spo-
sobów, jednak rozległe przestrzenie, pro-
blemy z drogami i ich kondycją sprawiają, 
że małe samoloty odgrywają decydującą 
rolę w przeżywaniu afrykańskiej przygody. 
Aby dotrzeć do któregoś z rezerwatów, naj-
lepiej skorzystać z lokalnych linii lotni-
czych Safarilink.
flysafarilink.com

Czas na safari, czyli w języku suahili – 
podróż. Po zważeniu bagażu pasażerowie 
spacerem udają się na pokład dwunastooso-
bowej cessny. Zarówno start, jak i półtorago-
dzinny lot są raczej przyjemne. Niewielkich 
rozmiarów samolot musi co prawda przebić 
się przez chmury, jednak większa część lotu 
przebiega spokojnie.

SAMBURU
Na początek położony na równiku Rezerwat 
Narodowy Samburu. Cessna leci zatem na 
północ. Chmur jest coraz mniej, a z każdą 
kolejną milą zielone wzgórza Afryki zamie-
niają się w suchą sawannę. W oddali, pośród 
akacjowego gąszczu widać pas startowy. Pi-
loci szybko rozpoczynają procedurę lądowa-
nia. I choć moment dotknięcia kół samolo-
tu o szutrowy pas startowy i związane z nim  

wstrząsy mogą być mocnym przeżyciem, to 
widok galopujących obok zebr pozwala za-
pomnieć o emocjach.

Lotnisko zlokalizowane jest w zupełnej 
dziczy. Obsługa przenosi walizki do tereno-
wych land cruiserów. Dalsza podróż odbywa 
się już tymi znakomitymi jak na afrykań-
skie bezdroża samochodami 4×4. Pasażero-
wie od razu przenoszą się do świata dzikich 
zwierząt. Dach zostaje podniesiony, co uła-
twia robienie zdjęć. Przez Rezerwat Naro-
dowy Samburu przepływa rzeka Mara. Jej 
liczne źródła biją wprost z ziemi, stwarza-
jąc zwierzynie okazję do zaspokojenia pra-
gnienia. Najczęściej spotkamy tam antylopy 
impala i waterbuck, zebry, guźce, oryksy, ale 
także słonie i żyrafy. 

Przy jednym ze źródeł znajduje się Saro-
va Shaba. Ten położony wzdłuż rzeki kurort 
zachwyca zielenią, tworząc oazę pośród su-
chej sawanny. Od dzikich zwierząt gości od-
dziela płot pod napięciem. Kamienne bun-
galowy usytuowane są wysoko nad ziemią, 
dzięki czemu z okna sypialni możemy oglą-
dać krokodyle. Żeby poradzić sobie z pawia-
nami, stałe zatrudnienie znajduje tu kilku 
dżentelmenów nieustannie wyznaczających 
granice małpiego terytorium przy uży-
ciu procy. Basen z chłodną, czystą wodą re-
generuje siły po safari.

Rytm dnia wyznaczają poranne i wieczorne 
wyjazdy na oglądanie dzikiej zwierzyny oraz 
spożywanie posiłków. Pozostały czas  wy-
korzystywany jest na wypoczynek i koszto-
wanie zimnego kenijskiego piwa Tusker. 
Wieczorami natomiast celebruje się zachody 

słońca, szczególnie piękne w dobrym towa-
rzystwie i z kieliszkiem wina. Szybko znika-
jące w klimacie równikowym słońce zastępu-
je ciepłe ognisko. Można przy nim podziwiać 
gwiazdy i Krzyż Południa. Wszystko to przy 
odgłosach dzikiej przyrody. Uzbrojona ob-
sługa zadba, byśmy czuli się bezpieczni.  
sarovahotels.com/shabalodge-samburu/

W okolicy warto odwiedzić lokalne ple-
mię Samburu. To tak naprawdę kuzyni 
Masajów. Ich zwyczaje są bardzo podob-
ne, z tym że Samburu zamieszkują mniej 
żyzne tereny i wypasają przede wszystkim 
kozy. W związku z tym prowadzą koczowni-
czy tryb życia. Otoczona kolczastą barykadą 
wioska składa się z prostych szałasów. Po-
śród nich zaobserwujemy kobiety w różno-
kolorowych strojach i gromadki wesołych 
dzieci, które pomimo ubogiej diety mają 
piękne białe zęby.

MASAI MARA
Choć przemieszczanie się małymi samo-
lotami potrafi skrócić czas podróży do 
minimum, turbulencje się zdarzają, i to 
często. Wszystko zależy od warunków po-
godowych, prędkości  wiatrów i pułapu 
chmur. Wiatr potrafi zarówno przyspieszyć, 
jak i spowolnić samolot. Natomiast chmury 
znajdujące się akurat na wysokości przelo-
towej powodują wstrząsy każdorazowo, gdy 
cessna wleci w którąś z nich. Skakanie żo-
łądka wynagradzają piękne widoki. Dosłow-
nie bujamy w obłokach, co przy mniejszej 
na tej wysokości ilości tlenu często kończy 
się drzemką.
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Namioty są w istocie komfortowymi pokojami z drewnianą podłogą, łóżkami, łazienką, ciepłą wodą  
i elektrycznością. Ściany oraz dach to brezentowe płachty w kolorze khaki.  

Okna i wejście dodatkowo chroni się moskitierą.

Przy granicy z Tanzanią zlokalizowany 
jest rezerwat, który bije na głowę to, cze-
go doświadczymy w innych afrykańskich 
krajach. Mowa o Masai Marze, krainie od 
wieków zamieszkiwanej  przez najbardziej 
rozpoznawalne kenijskie plemię – Masajów.

Chociaż pas startowy jest niewielki i zo-
stał wydarty dzikiej przyrodzie, panuje na 
nim nieustanny ruch. Cessny caravan co 
rusz lądują i wzbijają się w powietrze, przy-
wożąc gości z całego świata.

W miejscu, gdzie otaczający brzegi rze-
ki Mara las łączy się z sawanną, znajduje 
się Governors Camp. Sto lat temu bry-
tyjscy oficerowie i przedstawiciele rządu 
kolonialnego wyruszali stamtąd na po-
lowania. W restauracji płynnie przecho-
dzącej w sawannę  możemy zjeść lunch 
na łonie natury.  Wokół pasą się antylopy, 
zebry i bawoły, na brzegach rzeki wyle-
gują się krokodyle, a stada ptaków tylko 
czekają na okazję, żeby zwędzić coś z ta-
lerza. W nocy, ze względu na bardziej zie-
loną niż gdzie indziej roślinność, obóz 
odwiedzają słonie i hipopotamy. Uzbro-
jona obsługa prowadzi  gości do namio-
tów. W ciemności nie wolno poruszać się 
samotnie. Wystarczy wezwać jednego ze 
strażników światłem z telefonu. Na eskor-
tę z latarką możemy liczyć o każdej porze.

Namioty są w istocie komfortowymi poko-
jami z drewnianą podłogą, łóżkami, łazien-
ką, ciepłą wodą i elektrycznością. Ściany 
oraz dach to brezentowe płachty w kolorze 
khaki. Okna i wejście dodatkowo chroni się 
moskitierą. Szczególnie przyjemna po safa-
ri ciepła kąpiel jest możliwa dzięki piecom 
grzewczym. Każdego dnia o poranku i wie-
czorem w małym zlokalizowanym przy na-
miocie piecyku obsługa podsyca ogień su-
szonym brykietem z odchodów słonia. To 
bardzo tanie i ekologiczne paliwo.

Governors Camp to również jedno z nie-
wielu miejsc na ziemi, gdzie zrobimy sobie 
selfie z Timonem i Pumbą. Ci znani i lubia-
ni bohaterowie kultowego filmu „Król Lew” 
dotrzymują towarzystwa gościom jadającym 
posiłki. Timon, czyli tak naprawdę mangu-
sta, jest pożytecznym ssakiem drapieżnym. 
Skutecznie oczyszcza teren obozu z dużych 
owadów i węży. 

Jeżeli zaś chodzi o Pumbę, ten dobrze 
dogaduje się z Timonem dzięki swojemu 
legendarnemu łakomstwu. Jest wszak 
dzikiem, w Afryce występującym pod na-
zwą „warthog”. Jego lekko otyła sylwet-
ka i uśmiech powstały za sprawą wywi-
niętego do góry oręża sprawiają, że nie 
sposób nie poczuć do niego sympatii. 
governorscamp.com

SAFARI
Na safari wyprawiamy się wcześnie rano lub 
wieczorem. Należy pamiętać, że Kenia znaj-
duje się na równiku. Słońce wschodzi i za-
chodzi przez cały rok niemal o tej samej 
porze, a dzień i noc mają podobną długość. 
Przed świtem obsługa obudzi nas, serwu-
jąc ciepłą kenijską kawę. Do tego zbożowe 
ciasteczko. To wystarcza, by pokrzepić się 
przed wyjazdem. Wschód słońca zastanie 
nas już na sawannie. Warto zabrać cieplej-
szą odzież, poranki bywają chłodne. Jeśli 
mamy do wyboru kilka samochodów, weź-
my ten z szybami i otwieranym dachem. 
Dzięki temu ochronimy sprzęt fotograficz-
ny przed pyłem, a zdjęcia zrobimy z pozycji 
stojącej. Zawsze wybierajmy też kierowcę 
Masaja. Jest u siebie, więc pokaże nam sa-
wannę w całej okazałości.

Zwierzęta, jakie można zobaczyć w Re-
zerwacie Narodowym Masai Mara, różnią 
się od tych w innych regionach kraju. Zebry 
są tutaj dużo mniejsze niż w Samburu, za 
to ich paski są zdecydowanie większe. Naj-
częściej spotyka się niewielkich rozmiarów 
gazele thomsona i antylopy gnu. Te ostatnie 
tysiącami rozsiane są po sawannie, przy-
wodząc na myśl znane z dzikiego zachodu 
stada bizonów  na prerii. Ich wybielone od 
słońca czaszki gęsto spowijają sawannę.
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Nie można być w Masai Marze i nie odwiedzić Masajów. Około dwóch godzin jazdy po bezdrożach  
od Governors Camp znajduje się masajska wioska Entasikira.

Co ciekawe, zwierzęta roślinożerne nie 
konkurują ze sobą. Każdy gatunek zjada 
inne źdźbła traw. Można spotkać żerują-
ce w zgodzie antylopy impala, topi, elandy, 
również zebry i bawoły. Żyrafy sięgają nieco 
wyżej. Jeśli zaś chodzi o drapieżniki, najni-
żej w hierarchii stoją szakale. Następnie szu-
kające padliny hieny. Na rozległych płaskich 
terenach polują smukłe gepardy, a lamparty 
czają się w koronach drzew. Królem sawan-
ny bezapelacyjnie jest jednak Simba. Masai 
Mara to prawdziwa kraina lwów.

Spotkamy tu stada lwic z młodymi leni-
wie wylegującymi się w trawach. Ich liczba 
dochodzi często do kilkunastu osobników. 
Każda z lwic odpoczywa w innej pozycji, co 
stwarza wiele radości miłośnikom fotogra-
fowania. Kiedy już lwy strawią swój posiłek, 
wybierają się na łowy. Ponieważ pożywienia 
jest pod dostatkiem, możliwość oglądania 
polowania zdarza się w Masai Marze dość 
często. Samce trzymają się z dala od sta-
da. Ich potężne rozmiary, gęsta pomarań-
czowo-czarna grzywa, długie kły i pazury 
budzą respekt. Mało jest miejsc w Afryce, 
gdzie lwy prezentują się tak okazale.

Przy odrobinie szczęścia można natknąć 
się na parę lwów. Lwica wdzięczy się obok 
drzemiącego w cieniu krzewów samca, ku-
lając się po ziemi. W ten sposób prowokuje 
go do stosunku, na który lew, będąc dżentel-
menem, ostatecznie zgadza się od czterech 
do pięciu razy dziennie. Choć widowisko 
trwa zaledwie minutę, warto zaczekać na 
potężne ziewnięcie samca, podsumowujące 
całą sprawę. 

Po porannym safari pora na śniada-
nie w buszu. Pośród gęstej roślinności, w za-
kolu rzeki Mara czeka elegancko nakryty 
stół. Znajduje się zaledwie dwa metry od 
stromo spadającego klifu. Jedząc śniada-
nie, zaobserwujemy kąpiące się w rzece 
hipopotamy. Samce wydają niesamowite 
dźwięki. Każdy, kto oglądał film „Jurassic 
Park”, pamięta odgłosy brontozaurów. Te 
dźwięki to w istocie nic innego jak odgłosy 
walczących hipopotamów. Smażone omlety, 
naleśniki, soczyste mango i papaje oraz aro-
matyczna kenijska herbata wprawią w bło-
gostan po udanym safari.

Nieopodal Governors Camp znajduje 
się jego mniejszy odpowiednik – kurort 
Little Governors Camp. Do obozu dotrze-
my jedynie, korzystając z promu. Budując 
tamę z worków i gałęzi, spowolniono nurt 
rzeki. Mocna lina i przywiązana do niej łód-
ka wystarczają, by przewieźć gości wraz z ba-
gażem na drugi brzeg. Wieczorami podczas 
kolacji, kiedy mrok nocy rozświetlają jedy-
nie lampy naftowe, ponad głowami można 
zaobserwować polujące na ćmy nietoperze. 
Bar z dobrymi alkoholami i nocną muzyką 
dzikiej przyrody sprawia, że człowiek wstaje 
wypoczęty nawet po kilku godzinach snu.

MASAJOWIE
Rezerwat Narodowy Masai Mara słynie 
przede wszystkim z wielkiej migracji antylop 
gnu, które corocznie zataczają koło między 
Parkiem Narodowym Serengeti w Tanza-
nii a Kenią. Proces ten, połączony z niebez-
pieczną przeprawą przez rzekę Mara, trwa 

niezmiennie od tysięcy lat. Jeśli zerkniemy 
na mapę, dostrzeżemy, że Rezerwat Narodo-
wy Masai Mara stanowi jedynie wierzchołek 
Serengeti. Teren ten jest jednak szczególny 
ze względu na znane, półkoczownicze ple-
mię, odziane w swoje krwistoczerwone koce. 
Nie można być w Masai Marze i nie odwie-
dzić Masajów. Około dwóch godzin jazdy po 
bezdrożach od Governors Camp znajduje się 
masajska wioska Entasikira.

Nie wejdziemy tak po prostu do wioski 
Masajów. Przede wszystkim jest ona otoczo-
na grubym, kilkumetrowym murem z kol-
czastych krzewów. Najpierw zostaniemy 
przywitani przez mieszkańców i na spe-
cjalne pozwolenie szefa lub jego zastępcy 
wejdziemy do środka. Masajowie są bardzo 
gościnni. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
wykonują powitalny taniec. Wesołe dzieci 
kręcą się między krowami. W zasadzie nie 
sposób spotkać smutnego Masaja. Choć 
wiodą oni bardzo prosty żywot, są wierni 
swoim tradycjom i nie tolerują zmian. Ich 
cykl życiowy obraca się wokół wypasu bydła.

Dla Masajów najważniejsze są krowy. Sta-
nowią zarazem dorobek osobisty i to wcale 
niemały. Jedna krowa kosztuje 30 tysięcy 
kenijskich szylingów, czyli około 300 dola-
rów amerykańskich. W zależności od wiel-
kości wioski stada liczą od kilkudziesięciu 
do kilkuset osobników. Masajowie upra-
wiają wielożeństwo. W nie tak jeszcze od-
ległych czasach, kiedy Masaj dojrzewał do 
ożenku, musiał przejść test męstwa i zabić 
lwa. Obecnie, od kiedy polowania w Kenii 
zostały zabronione, praktyki te są zwalczane 



przez państwo. Masajowie mogą jedynie za-
bić lwa, który wskoczył do wioski i zagrażał 
ich krowom. By założyć rodzinę, wystarczy 
teraz, że młody Masaj zapłaci za żonę 10 
krów i uwarzy 50 litrów piwa na wesele.

Dla każdej nowej żony mąż musi zbudo-
wać chatę. Sam jednak decyduje, z którą wy-
branką będzie danego dnia spał. W związ-
ku z tym wbija przed chatą swoją dzidę. To 
znak, że nie wolno mu przeszkadzać.

Choć Masajowie bardzo często pracu-
ją w miastach, a ich dzieci uczą się w szko-
łach, zwykle wracają do rodzinnej wio-
ski i kultywują tradycyjny styl życia. Starają 
się też nie zdejmować swojego masajskiego 
stroju i spacerują w nim nawet po ulicach 
wielkich miast. To wszystko sprawia, że 
przez resztę Kenijczyków nazywani są 
„wielką szóstką”, na którą za pomocą obiek-
tywów polują turyści.

DIANI BEACH
Po trudach safari dobrze jest trochę od-
począć. Kenia, oprócz aktywnego wypo-
czynku, ma do zaoferowania także coś dla 
fanów wakacyjnego lenistwa. Diani Be-
ach, bo o niej mowa, jest ulubioną plażą 
Kenijczyków. Z Mombasy samochodem 
dotrzemy tu w godzinę. Jeżeli jednak po-
dróżujemy z głębi lądu, najlepiej dotrzeć 
tu samolotem rejsowym. Lecąc z Nairobi, 
wylądujemy na Ukunda Airstrip. W poło-
wie lotu pasażerowie siedzący po prawej 
stronie dostrzegą ośnieżony, wystający po-
nad chmury, najwyższy szczyt Afryki – Ki-
limandżaro. Z lotniska już tylko 10 minut 
drogi do Baobab Beach Resort & Spa. Kurort 
ten bezpośrednio przylega do plaży Diani. 
To typowy duży kompleks all-inclusive. 
baobab-beach-resort.com

Wszelkie aktywności odbywają się wo-
kół basenu i pięknej plaży. Bardzo drobny, 
miękki, biały piasek toczy codzienną wal-
kę z Oceanem Indyjskim. Przypływ potra-
fi skrócić plażę do 20 metrów szerokości, 
odpływ natomiast odsłania odległą rafę 
koralową. To świetne miejsce dla miłośni-
ków snorklingu. Woda jest ciepła, a rafa ko-
ralowa znajduje się zaledwie kilka metrów 
pod lustrem wody. Jest siedliskiem tropikal-
nych, ciepłolubnych ryb, ośmiornic i roz-
gwiazd. Codzienne wiatry sprzyjają fanom 
windsurfingu. Pamiętać jednak należy, 
że upadek na rafie jest niebezpieczny. Tak 
samo spacer po płyciznach bez ochronnych 
butów może okazać się bolesną przygodą. 
Dla plażowiczów dobrym pomysłem będzie 
przejażdżka dostojną wielbłądzią karawa-
ną. Ciepły, oceaniczny klimat, szum palmo-
wych liści i regionalny drink dawa to miły 
akcent na pożegnanie z Czarnym Lądem.

Piotr Grzybowski

Po trudach safari dobrze jest trochę odpocząć. Kenia, oprócz  
aktywnego wypoczynku, ma do zaoferowania także coś dla fanów  

wakacyjnego lenistwa. Diani Beach jest ulubioną plażą Kenijczyków.
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Do Turcji warto się 
wybrać z wielu powo-
dów. Jednym z nich 
jest historia tego nie-

zwykłego kraju, którą tego lata 
możemy zgłębiać wśród ruin 
starożytnej Troi.

SZLAKIEM HOMERA
Region Troi, nazywany 
wzgórzem Hisarlık, położo-
ny w granicach tureckiej pro-
wincji Çanakkale, to miejsce 
związane z tematem epopei 
„Iliada i Odyseja” Homera. 
Zostało ono odkryte podczas 
prac wykopaliskowych, prowa-
dzonych pod kierownictwem 
niemieckiego archeologa He-
inricha Schliemanna w 1871 
roku. Dziewięć warstw widocz-
nych w tym regionie dowodzi, 
że antyczne miasto Troja ist-
niało nieprzerwanie przez po-
nad 3 tysiące lat! Cywilizacje 
zamieszkujące Anatolię, region 
Morza Egejskiego oraz Bałkany 
spotykały się właśnie w Troi, 
co świadczy o tym, że było to 
jedno z najważniejszych miast  
antycznych. 

W 1998 roku Troja została 
wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Z oka-
zji 20-lecia tego wydarzenia rok 
2018 został ogłoszony przez Mi-
nisterstwo Kultury i Turystyki 
Republiki Turcji rokiem Troi. 
Przez cały rok w Turcji i za grani-
cą są organizowane wszelkiego 
rodzaju wydarzenia sportowe, 
promocyjne, kulturalne, w tym 
szczególnie te związane ze sztu-
ką, takie jak spektakle teatralne, 
wystawy i festiwale. 

MIASTO MITYCZNYCH
BOHATERÓW
Co roku około 500 tysięcy zwie-
dzających spaceruje między ru-
inami Troi, które zostały usta-
nowione parkiem narodowym, 
szukając śladów legendarnej 
metropolii i doświadczając mia-
sta, gdzie żyli i umierali mito-
logiczni bohaterowie. Pierwsze 
miasto Troja założone w 3000 
r. p.n.e. w latach około 2500 r. 
p.n.e. zostało zniszczone pod-
czas trzęsienia ziemi. Wiado-
mo też, że w latach wcześniej-
szych w tej okolicy znajdowały 

się osady ludzkie. Przypuszcza 
się, że miasto Dardanos zostało 
założone jeszcze przed powsta-
niem Troi. 

CZTERY TYSIĄCE LAT 
HISTORII
Muzeum Troi, zbudowa-
ne w pobliżu ruin tego wspa-
niałego miasta, zostanie otwar-
te dla zwiedzających w czerwcu 
br. Zapozna nas ono z przeszło-
ścią i teraźniejszością tego nie-
zwykłego miejsca, z wyobraże-
niem i prawdą o nim i sprawi, 
że odwiedzający będą chcieli 
spędzić więcej czasu na zgłę-
bianiu tajemnic i bogatych jego 
dziejów. Historia dzieł pokazy-
wanych w Muzeum Troi sięga  
4 tysięcy lat. Oglądając je, moż-
na lepiej poznać Troję, mito-
logię, geografię, kulturę oraz 
historię wykopalisk archeolo-
gicznych regionu. Opowiadają 
one o kulturach i miastach,  
które rozwijały się i upadały,  
a przeszły do historii dzięki 
eposowi „Iliada” Homera. Do-
bry kierunek na tegoroczne 
wakacje!

WAKACJE W CIENIU TROI

Co roku około 
500 tysięcy 

zwiedzających 
spaceruje między 

ruinami Troi, które 
zostały ustanowione 
parkiem narodowym, 

szukając śladów 
legendarnej metropolii 
i doświadczając miasta, 

gdzie żyli i umierali 
mitologiczni 
bohaterowie.
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ZYSKI  
CZY LOJALNOŚĆ?

Nasz brytyjski korespondent Alexander Freeman zastanawia 
się, czy dostęp do saloników lotniskowych powinien 

być nagrodą za zyski, jakie przynosi linii dany pasażer, 
czy może za jego lojalność względem przewoźnika albo 

sojuszu lotniczego. 

Do niedawna podstawową działal-
nością linii lotniczych było prze-
wożenie pasażerów z punktu A 
do punktu B. Jednak w ostatnich 

latach, chcąc zapewnić sobie rentowność, 
przewoźnicy musieli skupić działania na 
czymś zgoła odmiennym – utrzymaniu 
dotychczasowych klientów, na przykład ofe-
rując im członkostwo w programach lojal-
nościowych.

Od dawna wiadomo, że kluczem do za-
pewnienia sobie lojalności klienta jest 
spełnianie jego oczekiwań. Wyjątkowo wy-
magającą grupą pod tym względem są pa-
sażerowie podróżujący służbowo, którym 
zależy, by cała podróż odbyła się bezproble-
mowo. Liczą oni na doskonałą obsługę oraz 
dostęp do rozwiązań, które ułatwią im życie 
przed, w trakcie i po locie. Mają także na-
dzieję, że ich lojalność zostanie doceniona 
oraz nagrodzona nie tylko w powietrzu, ale 
także na ziemi.

Lojalny klient to dla linii lotniczej praw-
dziwy skarb, zwłaszcza kiedy mowa o pa-
sażerach korporacyjnych i tych regularnie 
podróżujących w kabinach klas premium. 
Tajemnicą poliszynela pozostaje fakt, że 
tradycyjni przewoźnicy równoważą sobie 
takimi klientami marne zyski z biletów 
w Klasie Ekonomicznej. Poczekalnie lotni-
skowe zwane także salonikami są istotnym 
elementem w walce o utrzymanie lojalno-
ści pasażerów, którzy – zyskując do nich 
dostęp – czują się zarówno wyróżnieni,  
jak i nagrodzeni.

Rewolucja w tej dziedzinie rozpoczę-
ła się w latach 90. wraz z uformowa-
niem się dużych sojuszy lotniczych. Dla  
większości osób podróżujących służbowo 
kluczową zaletą posiadania wyższego statu-
su w programach Oneworld, Star Alliance 
czy też Skyteam jest możliwość bezpłatne-
go skorzystania z saloników wspólnych (na-
leżących do wszystkich linii członkowskich 
sojuszu) zwłaszcza wtedy, gdy podróżują 
oni w Klasie Ekonomicznej, gdzie dostęp 

do takiego udogodnienia nie jest wliczony 
w cenę biletu.

Aby sprostać rosnącej liczbie pasażerów, 
ostrej konkurencji i oczekiwaniom klien-
tów, saloniki musiały stopniowo przeobra-
zić się z przytulnych pomieszczeń z wygod-
nymi fotelami, czasopismami i ekspresem 
do kawy w przestronne sale, które pod 
względem oferowanych posiłków, napoi 
oraz obsługi mogłyby śmiało konkurować 
z dobrymi hotelami, restauracjami, barami 
czy klubami.

Tym samym saloniki lotniskowe stały się 
nieodzowną częścią wachlarza usług ofero-
wanego przez przewoźników, pochłaniając 
coraz większą część ich wydatków kapitało-
wych i operacyjnych.

Linie lotnicze co roku inwestują setki 
milionów dolarów na zaspokajanie potrzeb 
swoich najlepszych klientów, a poczekal-
nie mieszczące się na lotniskach w Dosze, 
Dubaju, Hongkongu, Singapurze czy też w 
Londynie zajmują znaczną część całej po-
wierzchni tamtejszych terminali.

Rodzi się jednak pytanie: czy takie wy-
datki linii lotniczych są ekonomicznie 
uzasadnione?

Na forum internetowym brytyjskiego 
wydania „Business Travellera” jednym  
z najczęściej dyskutowanych aspektów po-
dróży służbowych jest to, jak poszczególni 
przewoźnicy troszczą się (albo i nie) o swo-
je saloniki lotniskowe. W ostatnich latach 
pasażerowie biznesowi zaczęli zwracać 
szczególną uwagę na to, jak traktuje się 
ich nie tylko podczas lotu, ale także i przed 
startem. Do tego stopnia, że zmiana marki 
szampana lub rodzaju herbatników dostęp-
nych w poczekalni może spotkać się z falą 
negatywnych reakcji. 

Jednak w większości przypadków podró-
żujący biznesmeni zadowalają się takimi 
drobiazgami, jak dostęp do szybkiego In-
ternetu i gniazdka elektrycznego, ponieważ 
dzięki temu oczekując na lot, mogą konty-
nuować swoją pracę. Dlatego przewoźnik, 
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który nie spisze się w tej kwestii, łatwo znie-
chęca do siebie nawet najbardziej lojalnych 
klientów.

Warto także pamiętać o wygodzie, jaką 
gwarantują lotniskowe poczekalnie, przez 
co większość pasażerów, którym przysłu-
guje wstęp do tych pomieszczeń, chętnie 
z nich korzysta. Skoro zapłaciliśmy nieba-
gatelną sumę za bilet w Klasie Biznes lub 
Klasie Premium i wylataliśmy tyle kilome-
trów, że moglibyśmy kilkukrotnie okrążyć 
Ziemię, to słusznie oczekujemy za to jakiejś 
nagrody i wyróżnienia. Marzą nam się bez-
płatne zabiegi spa, wyśmienite posiłki i na-
poje, a także udogodnienia i usługi na wzór 
tych, jakie otrzymalibyśmy w cztero- lub 
pięciogwiazdkowych hotelach.

To rozpieszczanie podróżnych przed lo-
tem i po nim jest dla przewoźników spo-
rym obciążeniem finansowym, zwłaszcza 
kiedy dostęp do saloników zyskują także 
niektórzy pasażerowie Klasy Ekonomicznej, 
posiadający wysoki status w programie lo-
jalnościowym. Rodzi się więc pytanie: czy 
poczekalnie lotniskowe powinny być nagro-
dą za przychody, jakie przynosi pasażer, czy 
może za jego lojalność?

ZYSKI KONTRA LOJALNOŚĆ
Jakiś czas temu podróżowałem w kabinie 
Klasy Ekonomicznej linii Qatar Airways 
z Sydney do Londynu. Ponieważ jestem 
członkiem programu lojalnościowego so-
juszu Oneworld i mam status Emerald  

(najwyższy poziom członkowski), przed lo-
tem do Dohy spędziłem dwie godziny w sa-
loniku pierwszej klasy linii Qantas na lotni-
sku w Sydney. Mogłem z niego skorzystać, 
ponieważ jednym z przywilejów statusu 
Emerald jest wstęp do poczekalni pierwszej 
klasy należących do wszystkich członków 
Oneworld. Do odlotu pozostały dwie godzi-
ny, więc wszedłem do tamtejszej restaura-
cji, gdzie zjadłem wykwintny trzydaniowy 
obiad i wypiłem kilka lampek szampana. 
Następnie wziąłem prysznic, skorzystałem 
z bezpłatnego 15-minutowego masażu, po 
czym uraczyłem się kolejnymi kieliszkami 
szampana. Wychodząc z tej luksusowej po-
czekalni, miałem poczucie, że właśnie od-
biłem sobie co najmniej jedną czwartą ceny 
mojego biletu (1500 dolarów australijskich).

Kolejny, czterogodzinny przystanek  
w drodze do Londynu czekał mnie na lotni-
sku w Dosze, gdzie zamierzałem skorzystać 
z flagowego saloniku Qatar Airways. Jednak 
ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu od-
mówiono mi do niego wstępu. Powszechnie 
określany mianem „oazy luksusu” salonik 
Al Safwa wyróżnia się na tle pozostałych 
m.in. z powodu sztucznych wodospadów, 
wykwintnej restauracji oraz luksusowego 
spa. Wstęp do niego mają jednak tylko pa-
sażerowie Qatar Airways podróżujący Klasą 
Pierwszą. Z tego względu zaproponowano 
mi dostęp do nieco mniejszej, acz nadal 
dość luksusowej poczekalni Klasy Pierw-
szej (niestety bez wodospadów). Mogłem 

także wykupić wstęp (za ok. 150 dolarów) do 
znacznie większego saloniku Al Mourjan, 
który jest bezpłatny dla pasażerów Klasy 
Pierwszej Qatar Airways.

Jak to możliwe? W Sydney, mimo że le-
ciałem Klasą Ekonomiczną, linie Qatar 
Airways zagwarantowały mi dostęp do sa-
loniku Klasy Pierwszej linii Qantas. Jednak  
w Dosze, pomimo mojego wysokiego statu-
su w programie Oneworld, odmówiono mi 
wstępu do poczekalni Qatar Airways, ale 
było to zgodne z regulaminem dostępnym 
na stronach internetowych Oneworld i Qa-
tar Airways.

NIE TAKIE SAME
Qatar Airways są jednym z kilku dużych 
przewoźników (Singapore Airlines, Lu-
fthansa i British Airways), którzy decydując 
o prawie wstępu danego pasażera do saloni-
ku lotniskowego, bardziej niż jego lojalność 
biorą pod uwagę zyski, jakie generuje on dla 
linii.

Tym samym nawet posiadacz złotej karty 
Star Alliance (najwyższy poziom członko-
stwa) po wykupieniu biletu w Klasie Eko-
nomicznej lub Ekonomicznej Premium 
nie ma wstępu do saloników Silverkris 
oraz Private Room w singapurskim porcie 
Changi. Może za to skorzystać z poczekal-
ni Krisflyer Gold, gdzie nie ma pryszniców 
ani osobnych toalet (jedynie z przegródka-
mi). Podobnie w terminalu T5 na lotnisku 
Heathrow w Londynie, gdzie posiadacze 

Saloniki lotniskowe to obecnie przestronne, luksusowe pomieszczenia, które mogłyby śmiało  
konkurować z dobrymi hotelami, restauracjami, barami i klubami.
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kart Oneworld Emerald (najwyższy poziom 
członkowski) nie mają wstępu do saloniku 
Concorde Room, zarezerwowanego jedynie 
dla podróżnych z biletami Klasy Pierwszej. 
We Frankfurcie terminal Klasy Pierwszej 
Lufthansy dostępny jest jedynie dla pasaże-
rów tejże klasy i członków programu Mile-
s&More o elitarnym statusie HON Circle. 
Posiadacze kart Star Gold nie mają do niego 
wstępu.

Jak widać, wiele linii lotniczych zmierza 
obecnie w stronę modelu, w którym przy-
wileje, takie jak dostęp do luksusowych 
saloników, gwarantowane będą dla pasa-
żerów wykupujących najdroższe bilety, 
nie tych wykazujących się lojalnością dla 
danej linii czy sojuszu lotniczego. Wydaje 
się to sensownym rozwiązaniem, dzięki 
któremu znikną sytuacje, kiedy pasażer  
o wysokim statusie w programie lojalno-
ściowym, płacąc 2 tysiące dolarów za bilet 
w Klasie Ekonomicznej, może cieszyć się 
luksusami oferowanymi w poczekalniach 
Klasy Pierwszej, natomiast podróżny, wyku-
pujący bilet za 8 tysięcy dolarów i nieposia-
dający wysokiego statusu w programie, ma 
dostęp jedynie do podrzędnej poczekalni 
biznesowej.

Jednak w USA można zauważyć od-
wrotną tendencję. Podróżując na trasach 
krajowych samolotami jednego z trzech 
głównych przewoźników: liniami Delta, 
United albo American Airlines, w więk-
szości przypadków w cenę biletu Klasy Biz-
nes i Klasy Pierwszej nie wlicza się wstępu 
do saloników lotniskowych. Przed lotem 
mogą skorzystać z nich jedynie pasażero-
wie posiadający odpowiednio wysoki status  
w programie lojalnościowym. Tutaj lojal-
ność liczy się bardziej od profitów.

JAK RYSUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ?
Qatar Airways niedawno ogłosiły, że nie 
będą już dłużej oferować darmowego wstę-
pu do saloników pierwszej klasy dla pasa-
żerów, którzy wykupili upgrade do klas pre-
mium za pomocą punktów zgromadzonych 
w programie lojalnościowym. Podobną 
strategię przyjęły także linie Air France i 
Emirates.
I choć nowe zasady wstępu do saloników 
z pewnością nie spodobają się wielu pasa-
żerom, to pozwolą one przewoźnikom na 
znaczne ograniczenie ogromnych kosztów, 
jakie wiążą się z utrzymaniem tych luksu-
sowych poczekalni. Istnieje jednak realna 
groźba, że pasażerowie o najwyższym sta-
tusie w programach lojalnościowych mogą 
przez to poczuć się nieco zaniedbani i zre-
zygnują ze swojej lojalności wobec danej 
linii. A to z kolei może odbić się przewoźni-
kom ogromną czkawką..

Wiele linii lotniczych zmierza obecnie w stronę modelu,  
w którym przywileje, takie jak dostęp do luksusowych saloników, 

gwarantowane będą dla pasażerów wykupujących najdroższe bilety.
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Z JFK NA MANHATTAN... 

Mi ę d z y n a ro dow y 
Port Lotniczy im. 
Johna F. Kennedy-
’ego jest najwięk-

szym lotniskiem Nowego Jorku, 
położonym zaledwie 30 kilome-
trów na południe od Manhatta-
nu, dysponującym sześcioma ter-
minalami pasażerskimi: T1, T2, 
T4, T5, T7 i T8 (terminale T3 i T6 
zostały kilka lat temu wyburzone, 
aby zrobić miejsce pod rozbudo-
wę T5). T4 jest głównym termi-
nalem dla ruchu międzynarodo-
wego i hubem linii Delta Airlines.

POCIĄGIEM
Najprościej i niewątpliwie naj-
taniej dotrzemy na Manhat-
tan z lotniska JFK, korzysta-
jąc z pociągu linii Airtrain oraz 

metra albo kolejki Long Island 
Rail Road (LIRR). Koleje Airtra-
in kursują co 5-12 minut przez 
całą dobę. Możemy do nich 
wsiąść na jednej z kilku stacji 
lotniska JFK i w zależności od 
tego, w który zakątek Manhatta-
nu chcemy dojechać, przesiąść 
się na pociąg metra na Jamaica 
Station (linia E) albo na Howard 
Street Station (linia A). Całkowi-
ty koszt przejazdu to 7,75 dola-
ra, a podróż trwa 50-75 minut. 
Na Jamaica Station możemy 
również przesiąść się na szyb-
szy, a zarazem droższy pociąg 
kolejki LIRR, który dociera do 
Penn Station. Co prawda koszt 
przejazdu zwiększa się do 15 do-
larów, ale cała podróż trwa jedy-
nie 35 minut.

Przybywając do Nowego Jorku 
na dłużej, najlepiej wykupić ty-
godniową lub miesięczną kartę 
przejazdową Metrocard (koszt 
odpowiednio 32 i 121 dolarów), 
która gwarantuje nielimitowa-
ną liczbę przejazdów autobusa-
mi i koleją podziemną.  

Więcej informacji na stronie: 
panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html

TAKSÓWKI, BUSY
I FIRMY PRZEWOZOWE
Koszt podróży taksów-
ką z lotniska JFK na Manhattan 
to 52 dolary (łącznie z opła-
tami drogowymi). Możemy 
również zamówić przejazd 
samochodem prywatnej fir-
my przewozowej, takiej jak 
np. HEC Airport Transfer  

Międzynarodowy  
Port Lotniczy im. Johna 

F. Kennedy’ego jest 
największym lotniskiem 

Nowego Jorku, 
położonym zaledwie  

30 kilometrów na 
południe  

od Manhattanu. 

Pociągiem, taksówką czy samochodem?
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(hec-airporttransfer.co.uk), której 
kierowca będzie czekał na 
nas na lotnisku. Koszt takiego 
przejazdu jest nieco wyższy, 
ale w zamian otrzymujemy de-
dykowanego szofera (nie musi-
my czekać w kolejce na taksów-
kę), a podróżując w większej 
grupie zyskujemy pewność, że 
firma podstawi pojazd, który 
bez problemu pomieści wszyst-
kich pasażerów i cały bagaż.

Kolejną opcją jest skorzysta-
nie z minibusu, np. firmy Go 
Airlink NYC (goairlinkshuttle.
com). Ceny przejazdów tym 
środkiem transportu zaczynają 
się od 18 dolarów, a kursy wyko-
nywane są przez całą dobę.

Na JFK możemy także doje-
chać minibusami firmy NYC 
Airporter (nycairporter.com), które 
odjeżdżają z przystanków przy 
Penn Station, Port Authori-
ty i Grand Central. Koszt prze-
jazdu to 16 dolarów. Busy kursu-
ją co 30 minut w godzinach od 
5:00 do 23:30.

Firma Super Shuttle oferuje 
całodobowe przejazdy minibu-
sami, SUV-ami i klasycznymi 
samochodami osobowymi. 
Ceny różnią się w zależności 
od miejsca docelowego i typu 
pojazdu. Taksówki i minibu-
sy podjeżdżają pod hale przy-
lotów wszystkich terminali.  
(supershuttle.com)

UBER
Na lotnisku JFK znajduje się 
dedykowana zatoczka dla sa-
mochodów firmy Uber, w której 
kierowcy oczekują na swoich 
klientów. Koszt przejazdu wy-
nosi 54-139 dolarów w zależno-
ści od typu i rozmiaru pojazdu.

NAPIWKI
Kierowcy taksówek zazwyczaj 
otrzymują napiwki w wysoko-
ści 15 procent ceny przejazdu. 
Zgodnie z ogólnie przyjętą, 
choć niepisaną zasadą, jeże-
li pracownik lotniska, hotelu 
albo kierowca taksówki poma-
ga nam wnieść lub załadować 
walizki do samochodu, powin-
niśmy wynagrodzić go napiw-
kiem w wysokości 1-2 dolarów 
za jedną sztukę bagażu.

BAGAŻ 
Na lotnisku JFK nie da się zle-
cić dostawy bagażu pod wska-
zany adres. Na szczęście usłu-
gę tę można zamówić przez 
Internet w wyspecjalizowanej 
firmie kurierskiej, np. Roadflex 
(roadf lexdelivery.com/long-island-
-couriers/same-day-new-york-city-
baggage-courier-delivery-specialists).  

Ceny różnią się w zależności od 
rodzaju bagażu i miejsca, w któ-
re ma on być dostarczony przez 
firmę.

W terminalach T1, T4 i T8 
znajdują się odpłatne przecho-
walnie bagażu. Koszt takiej usłu-
gi to 4-18 dolarów za dobę, a wy-
sokość opłaty uzależniona jest 
od rozmiaru bagażu.

Najprościej i niewątpliwie najtaniej dotrzemy na Manhattan 
z lotniska JFK, korzystając z pociągu linii Airtrain oraz metra albo kolejki 

Long Island Rail Road.
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GORĄCE CROSSOVERY
Według prognoz ekspertów do 2020 roku SUV-y będą stanowić 

ponad jedną trzecią całej sprzedaży nowych samochodów w Europie. 
Który model wybrać? Zdecydujcie sami.

1
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Cena: od 52 990 zł
citroen.pl
Ponoć prezes Citroëna Linda Jackson jest zwolenniczką samochodów, 
które wywołują skrajne reakcje, czyli albo się je uwielbia, albo niena-
widzi. Właśnie tak został odebrany model C4 Cactus, który cztery lata 
temu zadebiutował na rynku, szokując dziwacznym wyglądem i orygi-
nalnymi panelami airbump zamontowanymi w drzwiach. Problem  
w tym, że mimo wszystkich tych zabiegów klienci trzymali się od 
niego z dala. Z tego względu wersja po facelifcie już tak bardzo nie 
szokuje i choć prawdopodobnie straciła przy tym nieco na charakte-
rze, to powinna przypaść do gustu większej liczbie klientów. Niektóre 
osobliwe cechy poprzedniej wersji zostały zachowane (niektóre lep-
sze, inne gorsze), a przeprojektowane zawieszenie gwarantuje dużo 
lepszy komfort podróżowania. Jeszcze w tym roku czekają nas także 
premiery nowych modeli C3 i C5 Aircross. 

Cena: od 199 900
bmw.pl
BMW zamierza w pełni wykorzystać popularność segmentu cros-
soverów i samochodów z napędem na cztery koła, wprowadzając 
do końca tego roku siedem nowych modeli. Trudno jest spierać się 
z liczbami. Pierwsza generacja X4 sprzedała się w ponad 200 tysią-
cach egzemplarzy (od 2014 roku), a większy model X6 cieszy się nie 
mniejszą popularnością. Drugie wcielenie X4 jest dzieckiem powsta-
łym z niewątpliwie gorącego romansu modelu 4x4 z BMW sports 
coupé. Nowy samochód jest dłuższy, szerszy oraz niższy od swojego 
poprzednika i będzie oferowany także w dwóch usportowionych wer-
sjach M. W przyszłości do gamy dołączą również wersje z napędem 
na jedną oś oraz z mniejszymi jednostkami benzynowymi. A ponie-
waż na rynku pojawiają się coraz to nowe nisze, można być pewnym, 
że X4 również znajdzie swoich zwolenników.

CITROËN C4 CACTUS

Bez kolców

2
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Cena: od 67 280 zł
ford.pl
Trzeba przyznać, że początki modelu Eco-
sport nie należały do najłatwiejszych. Bę-
dący rezultatem strategii „world car”, której 
celem jest ujednolicenie oferty modeli na 
wszystkich rynkach, Ecosport był początko-
wo produktem przeznaczonym do sprze-
daży w Ameryce Południowej i niestety nie 
przypadł do gustu Europejczykom. Jednak 
po wprowadzeniu kilku znaczących popra-
wek samochód trafił w końcu do Europy, 
gdzie oferowany jest w wersji z napędem na 
cztery koła, z nowym, bardziej oszczędnym 
silnikiem Diesla o pojemności 1,5 litra, a 
także w usportowionej wersji ST-Line. Sa-
mochód posiada także nowe, udoskonalone 
wnętrze oraz zdecydowanie większą liczbę 
udogodnień dla kierowcy, takich jak na przy-
kład podgrzewana kierownica, kamera cofa-
nia czy nagłośnienie autorstwa firmy Bang 
& Olufsen. Czy to wystarczy, by skutecznie 
rywalizować z niesamowicie silnymi rywala-
mi w tej klasie, czas pokaże.

Cena: od 219 900 zł
lexus.pl
Zważając na masowy odwrót klientów od 
samochodów z silnikami Diesla i szybko 
rosnącą popularność hybryd, a także aut  
z napędem na obie osie, wydawać by się 
mogło, że hybrydowy Lexus RX450H po-
winien być rozchwytywany niczym ciepłe 
bułeczki. Jednak, pomimo wielu niezaprze-
czalnych zalet, modelowi temu brakowało 
funkcjonalności siedmioosobowego, ro-
dzinnego vana, co stawiało go niestety na 
przegranej pozycji wobec jego bezpośred-
nich i największych rywali. Aż do teraz. Jak 
sugeruje literka „L” w nazwie, nowa wersja 
jest o 11 centymetrów dłuższa, dzięki 
czemu projektantom udało się wygospo-
darować miejsce na trzeci rząd siedzeń. 
Co prawda dodatkowa kanapa znajduje 
się nieco wyżej od rzędu środkowego, co 
sprawia, że mogą na niej siedzieć jedynie 
dzieci albo niskie osoby, ale ta dodatkowa 
funkcjonalność może mieć niebagatelne 
znaczenie i powinna znacznie zwiększyć 
popularność RX.

FORD ECOSPORT

Sportowe zacięcie

LEXUS RX 450H L

Więcej miejsca

3
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Cena: od 540 500 zł
mercedes-benz.pl
Niewiele samochodów może pochwalić 
się tak wielkim gronem admiratorów jak 
Mercedes G-Wagen. Nowa klasa G wchodzi 
z przytupem w XXI wiek, oferując klientom 
subtelne zmiany w wyglądzie nadwozia  
i wiele nowych, użytecznych funkcji. Samo-
chód jest także nieco dłuższy i szerszy,  
a przy tym aż o 170 kilogramów lżejszy od 
poprzedniej generacji. Przeprojektowana 
kabina oferuje również więcej miejsca  
i schowków. Pierwszą wersją klasy G, która 
w lecie zawita do salonów, będzie jej spor-
towa odmiana Mercedes-AMG G63.  
W drugiej połowie przyszłego roku w ofercie 
pojawi się również wersja z silnikiem wyso-
koprężnym. Co prawda cena tego modelu 
może nieco odstraszać, ale w zamian otrzy-
mujemy samochód o bogatym wyposażeniu 
i doskonałych właściwościach jezdnych, 
zarówno w terenie, jak i na drogach utwar-
dzonych. Rajdu Paryż – Dakar zapewne nie 
wygra, ale na pewno sprawi właścicielowi 
sporo frajdy.

Cena: od 399 900 zł
landrover.com
Jaguar Land Rover zaczął masowo elektryfi-
kować oferowane przez siebie modele. Dwie 
słynne brytyjskie marki (choć obecnie należą-
ce do indyjskiego koncernu) chcą zawojować 
świat modelami Jaguar I-Pace i nowym Ran-
ge Roverem P400E o napędzie hybrydowym 
z opcją doładowywania z zewnętrznego źró-
dła (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 
Jest to pierwszy model tego typu w ofercie 
Brytyjczyków, ponieważ poprzednia hybryda 
nie posiadała opcji ładowania przez wtyczkę. 
P400E łączy w sobie turbodoładowany silnik 
benzynowy o pojemności 2 litrów  
z silnikiem elektrycznym o mocy 85 kilowa-
tów, które razem generują 404 KM mocy, 
zdolnej rozpędzić samochód do setki w 6,7 
sekundy. Kierowcom zapewne spodoba się 
możliwość jazdy jedynie na silniku elektrycz-
nym (zasięg do 50 kilometrów) i niska emisja 
dwutlenku, co w niektórych krajach przekłada 
się na korzystną stawkę podatku drogowego. 
Do tego mnóstwo luksusowych dodatków, 
takich jak fotele lotnicze z nowym systemem 
masażu, bogactwo gniazd multimedialnych  
i systemów ułatwiających prowadzenie. 

RANGE ROVER P400E PHEV

Idealne połączenie

MERCEDES-BENZ G-CLASS

Nieznośna lekkość

6
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W sprzedaży od zimy 2018
Cena: od ok. 280 tys. zł.
jaguar.pl
Czy to podoba się fanom Jaguara, czy nie 
w ostatnich latach marka ta dynamicznie się 
zmienia, czego dowodem jest coraz większy 
nacisk, jaki producent z Coventry kładzie na 
rozwój modeli z rodziny Pace. Aby nie być go-
łosłownym: Jaguar F-Pace sprzedaje się niemal 
tak dobrze jak wszystkie pozostałe modele pro-
ducenta razem wzięte. Teraz do oferty dołączył 
w pełni elektryczny I-Pace, wyposażony w silnik 
o mocy 400 KM, 90-kilowatową baterię oraz 
napęd na cztery koła. W rezultacie samochód 
rozpędza się do setki w jedyne 4,7 sekundy,  
a na jednym ładowaniu może przejechać do 
480 kilometrów. To świetny wynik, choć gwoli 
ścisłości trzeba zauważyć, że 15-minutowa 
jazda z pedałem wciśniętym w podłogę ograni-
cza zasięg do marnych 100 kilometrów. Jaguar 
oferuje I-Pace’a w formie pięciodrzwiowego 
hatchbacka, choć nietrudno sobie wyobrazić, że 
w przyszłości pojawią się również inne nadwo-
zia i jednostki napędowe.

W sprzedaży od grudnia 2018  
Cena: ok. 180 tys. zł
infiniti.pl
Nie tak dawno pomysły wprowadzenia na euro-
pejski rynek paliwożernej terenówki z silnikiem 
benzynowym spotykały się z uśmiechami poli-
towania ze strony znawców branży.  
Jednak wraz z malejącą popularnością jedno-
stek wysokoprężnych klienci zaczęli znacznie 
przychylniej patrzeć na auta pokroju Infiniti 
QX50. Model ten wyposażono w dwulitrowy 
turbodoładowany silnik benzynowy  
o zmiennym stopniu sprężania, który jest 
znacznie bardziej ekonomiczny od standar-
dowej jednostki benzynowej. QX50 wyróżnia 
się także dzięki niezwykle oryginalnemu wy-
glądowi, ponadprzeciętnej jakości wykonania, 
przestronnemu wnętrzu oraz świetnym właści-
wościom jezdnym. To zdecydowanie najlepsze 
dzieło japońskiego producenta od wielu lat, 
mogące pod każdym względem nawiązać 
równorzędną walkę z bardziej znanymi i doce-
nionymi już rywalami. Bez dwóch zdań to także 
doskonały wybór dla osób lubiących wyróżniać 
się na drodze.

JAGUAR I-PACE

Dziki i szybki
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INFINITI QX50

Wyróżnia go piękno
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Cena: od 79 900 zł
toyota.pl
Tworząc model RAV4, Toyota stworzyła 
przed laty koncepcję samochodu terenowe-
go, który jednocześnie zapewnia kierowcy 
ogromną frajdę z jazdy i komfort podróżowa-
nia. Swoistym rozwinięciem tej koncepcji jest 
model CH-R, który dzięki zamaskowanym 
tylnym drzwiom, niewielkim rozmiarom  
i agresywnym liniom nadwozia  
zdecydowanie wyróżnia się w segmencie 
crossoverów, oferując przy tym świetne 
właściwości jezdne. Co prawda do wyboru 
mamy tylko jeden silnik benzynowy o po-
jemności 1,2 litra oraz tę samą 1,8-litrową 
jednostkę hybrydową co w Priusie, ale to 
niezmiernie mało ważny drobiazg, bo nieza-
leżnie od silnika, jaki wybierzemy, możemy 
być pewni, że siedząc za kierownicą CH-R, 
uśmiech nie będzie nam schodził z twarzy. 
Zdecydowanie trudno oprzeć się wrażeniu, 
że model ten wyszedł spod ręki prawdziwych 
pasjonatów motoryzacji. 

Cena: od ok. 131 tys. zł
volvocars.com/pl
Jak to możliwe, że projektując kolejne modele 
aut dla całej rodziny, Volvo zawsze wie, jak 
trafić w gusta klientów? Cóż, szwedzki pro-
ducent jak mało kto zna się na samochodach 
z nadwoziem typu kombi. Modele V90 i V60 
sprzedają się niemal na pniu, natomiast 
XC60 i XC90 są jednymi z najlepszych (jeśli 
nie najlepszymi) aut z napędem na cztery 
koła w swoich klasach. Volvo ma nadzieję, 
że jego najnowsza propozycja, czyli model 
XC40, będzie kontynuować dobrą passę mar-
ki. Dzięki stylizacji nawiązującej do wyglądu 
swoich większych braci XC40 z pewnością 
wyróżnia się w sektorze premium. Co więcej 
samochód ten prowadzi się tak świetnie jak 
wygląda, a w niedalekiej przyszłości do oferty 
dołączą także wersje hybrydowa i typu plug-
-in (z ładowaniem przez wtyczkę). Pojazd 
dostępny jest także w pakiecie z programem 
Care by Volvo, w którym wszystkie koszty 
utrzymania samochodu (wraz z serwisowa-
niem i ubezpieczeniem) można rozbić na 
comiesięczne raty.

9
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TOYOTA C-HR

Przyjemność jazdy

VOLVO XC40

Skandynawski design
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CZAS DLA PROWOKATORA
Marka Breitling od zawsze kojarzyła się z wizerunkiem buntownika, prowokatora, 

rewolucjonisty, a wręcz –  ultramacho. Odkąd jednak nowy prezes 
podjął decyzję o wprowadzeniu do oferty mniejszych zegarków, ta szwajcarska firma zdaje 

się odkrywać w sobie bardziej łagodną, niemal kobiecą stronę.
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Marki Breitling nie trzeba ni-
komu przedstawiać. W koń-
cu chyba każdy z nas spotkał 
się na lotnisku z reklamami, 

na których John Travolta i David Beckham 
pozują na tle samolotów i innych typowo 
męskich „zabawek”. Być może widzieliście 
także potężną siedzibę Breitlinga przy lon-
dyńskiej Bond Street i nie mniej imponują-
ce modele produkowane przez tę firmę.

TALENT, PORSCHE I ZEGAREK
Producent z Grenchen nie boi się prowoko-
wać – tak jak wtedy, gdy w witrynach swoich 
sklepów umieścił manekiny stylizowane na 
dziewczyny z kalendarza z lat 50., siedzące 
okrakiem na pociskach rakietowych. Jest 
również organizatorem największej i najbar-
dziej szalonej imprezy towarzyszącej na co-
rocznych targach branży w Baselworld i po-
siada własny zespół akrobacji powietrznych. 
Do tego Breitling jest jednym z największych 
producentów zegarków mechanicznych, wy-
twarzającym blisko 140 tysięcy czasomierzy 
rocznie. Jednak w ostatnich czasach firma ta 
nie była w najlepszej kondycji.

Gdyby Breitling był człowiekiem, miał-
by postać kumpla ze studiów, który nigdy 
nie wyrósł z imprezowania. Byłby to męż-
czyzna z sarkastycznym uśmieszkiem na 
twarzy, który jakimś cudem zdał na piątkę 
egzamin z ekonomii, choć podchodził do 
niego na megakacu. Teraz ma 43 lata, jego 
kumple ze studiów zrobili kariery, miesz-
kają na przedmieściach i mają porsche w 
garażu. On tymczasem nadal okupuje ka-
walerkę, w której każdego ranka budzi się 
z inną dziewczyną. Do tej pory dawał sobie 
radę dzięki naturalnemu talentowi, silnej 
osobowości i znanemu nazwisku, ale wie, 
że dalej tak żyć się nie da.

Po zmianie właściciela, który kupił firmę 
za ponad miliard franków szwajcarskich, jej 
nowym prezesem został George Kern (były 
szef IWC), którego zadaniem jest przygo-
towanie Breitlinga do produkcji nieco bar-
dziej dojrzałych zegarków.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
„Dojrzałych, czyli jakich?” – zapytacie.  
W styczniu tego roku Breitling wprowa-
dził na rynek nową gamę czasomierzy  
o nazwie Navitimer 8, nawiązujących do 
najsłynniejszego modelu marki (który za-
debiutował w latach 50. ubiegłego wieku) 
i będących połączeniem współczesnej fi-
nezji z chronografami produkowanymi 
przez firmę w latach 30. XX wieku z prze-
znaczeniem dla lotników. W nowej ofercie 
znajdziemy m.in. zegarki z prostym me-
chanizmem oraz wyszukane chronografy.  
Zerwano także z tradycyjnym pierścieniem 
lunety wyposażonym w suwak logarytmicz-
ny, z czego słynęły dawne navitimery, choć 
niewielu użytkowników potrafiło korzystać 
z tego wynalazku. Działania te spotkały się 
z oburzeniem zagorzałych fanów marki,  
a znawcy branży drapali się po głowach, nie 
rozumiejąc, o co w tym wszystkim chodzi.

Jednak wszystko wskazuje na to, że 
Kern chce uprościć ofertę Breitlinga i dla-
tego zmniejsza liczbę oferowanych modeli  
z około 650 (wliczając w to ich różne kon-
figuracje) do mniej więcej 120. Dostępne 
będą cztery rodziny czasomierzy: Naviti-
mer, Superocean, Chronomat i Premier.  
Każda z nich będzie oferowana z różnymi 
komplikacjami, a design indeksów godzino-
wych ma przejrzyście ukazywać jej miejsce 
w hierarchii. Na przykład wysokokontrasto-
we indeksy 3-6-9 (typowe dla chronografów) 

będą stosowane w zegarkach z mechani-
zmem własnej produkcji o nazwie B01, na-
tomiast jednokolorowe indeksy 6-9-12 mają 
być stosowane w czasomierzach wyposażo-
nych w mechanizmy innych firm. Cały pro-
ces nadzorowany jest przez dyrektora kre-
atywnego Guya Bove’a (byłego projektanta 
Choparda i IWC), a głównym celem marki 
jest osiągnięcie tak dużej rozpoznawalno-
ści, jaką cieszy się Rolex.

DAMSKO-MĘSKIE PRZYGODY
Cóż, raczej nikt nie zatęskni za modelami 
typu Colta, Avengera, Galactica, Chrono-
linera czy też Montbrillanta, ale mam na-
dzieję, że producent zlituje się choć nad  
Tansoceanem. Firma zamierza także za-
kończyć produkcję zegarków kwarcowych 
i zerwać z mizoginicznym wizerunkiem 
marki. W nowych reklamach pojawią się 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni przeżywa-
jący razem ekscytujące przygody. Breitling 
chce także podążać za najnowszymi trenda-
mi, wykorzystując we wzornictwie brąz i bi-
metale, a także oferując modele z wymien-
nymi paskami oraz dedykowane dla kobiet.

Cały ten plan wydaje się sensowny, dla-
tego warto z tej perspektywy przyjrzeć się 
gamie Navitimer 8. Podoba mi się bardziej 
przejrzysty wygląd obecnych tarcz i są-
dzę, że modele z prostym mechanizmem 
wyglądają nawet lepiej od chronografów. 
Wkrótce do sprzedaży wejdą także wersje 
38-milimetrowe dla pań oraz nowe wersje 
kolorystyczne Navitimera 01 w rozmiarach 
46 i 43 milimetry. Jeszcze w tym roku Bre-
itling zaprezentuje także rodzinę Premier, 
czyli nieco bardziej elegancką gamę, dzięki 
której marka będzie miała szansę nawiązać 
równą walkę z konkurencją.  
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Stolica Bawarii to nie tylko ogródki piwne i smażone 
kiełbaski, lecz także miejsce, w którym nie brakuje dobrej 
sztuki i wykwintnego jedzenia.

GODZINY W...  
MONACHIUM4

LENBACHHAUS
Naszą wycieczkę po Monachium zaczyna-
my od galerii sztuki Lenbachhaus, która 
mieści się w uroczym budynku zlokalizo-
wanym kilkaset metrów od centrum mia-
sta. Wzniesiony dla malarza Franza von 
Lenbacha jako willa w stylu florenckim, 
budynek ten został w 1924 roku odkupiony 
przez miasto, by pięć lat później otworzyć 
swoje podwoje już jako muzeum. W ostat-
nich latach, w zgodzie z panującą w Mona-
chium modą na zestawianie ze sobą stare-
go z nowym (co było swoistym lekarstwem 
na zniszczenia, jakich miasto doświadczy-
ło podczas wojny), do willi dobudowano 
nowoczesne skrzydło. Warto poświęcić 
nieco czasu na przyjrzenie się tutejszym 
dziełom, z których wiele to prace artystów 
związanych z Monachium. Znajdziemy tu 
m.in. stałą kolekcję zatytułowaną „Blue 
Rider” i obejmującą malowidła autorstwa 

Franza Marca, Wasilija Kandinskiego oraz 
Aleksieja von Jawlenskiego. A po sporej 
dawce sztuki w najlepszym wydaniu warto 
usiąść w muzealnej kawiarni Café Ella, ser-
wującej przepyszne dania kuchni włoskiej. 
lenbachhaus.de

PINAKOTHEKA
Opuszczamy galerię, kierując się w stronę 
Konigsplatz. W jego bliskim sąsiedztwie 
znajduje się kompleks muzeów o wspólnej 
nazwie Pinakotheken, gdzie przechowy-
wane są Bawarskie Państwowe Zbiory Ma-
larstwa. Najciekawszym z nich jest niewąt-
pliwie Pinakothek der Moderne, ogromny 
nowoczesny budynek mieszczący cztery 
galerie: sztuki współczesnej, architektu-
ry, literatury oraz wzornictwa (posiadający 
największe zbiory wzornictwa przemysło-
wego na świecie). Wystawy regularnie się 
zmieniają. Obecna, poświęcona twórczości  

Paula Klee, jest zatytułowana „Construc-
tion of Mystery” i potrwa do 10 czerwca tego 
roku. Kolejną atrakcją jest jedna z najstar-
szych galerii sztuki na świecie o nazwie 
Alte Pinakothek (Stara Pinakoteka), w któ-
rej zbiorach znajdują się m.in. arcydzieła ta-
kich mistrzów, jak Dürer, Rubens i Monet. 
pinakothek.de

OGRODY ANGIELSKIE
Jeżeli pogoda dopisuje, kolejnym celem na-
szej wycieczki powinien być jeden z najwięk-
szych parków miejskich na świecie, czyli En-
glischer Garten. Miejsce to jest popularnym 
celem biegaczy, rowerzystów i spacerowi-
czów, którzy doceniają 78 kilometrów świet-
nie utrzymanych ścieżek, wijących się wśród 
bujnej zieleni i w sąsiedztwie rzek i stawów. 
Można tu także dojść do stojącej na wznie-
sieniu, okrągłej kolumnady z filarami o na-
zwie Monopteros, z której rozpościera się  
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malowniczy widok na miasto. Wieżyczki, 
wieże i kopuły zabytkowych budynków, z któ-
rych wiele zostało odbudowanych po wojnie, 
wznoszące się nad wierzchołkami drzew 
prezentują się zjawiskowo w promieniach 
zachodzącego słońca. W parku nie brakuje 
również miejsc, w których można wznieść 
kufel wypełniony złotym trunkiem z pian-
ką. Jednym z najlepszych ogródków piw-
nych jest Chinesischer Turm, którego wy-
różnikiem jest ogromna drewniana wieża 
przypominająca kształtem chińską pagodę. 
chinaturm.de

RESIDENZ SCHATZKAMMER
Kierując się na południowy zachód od par-
ku, dotrzemy do Starego Miasta (Altstadt), 
gdzie mieści się kompleks o nazwie Resi-
denz München. W latach 1508-1918 w tych 
oryginalnie wyglądających budynkach mie-
ścił się pałac rodziny królewskiej, a następ-
nie siedziba rządu Bawarii. Choć zapewne 
będzie nas korcić, by zobaczyć wszystkie 
królewskie zbiory, to warto pamiętać, że na 
ten rozległy kompleks składa się aż 10 dzie-
dzińców i 130 komnat. Dlatego lepiej ogra-
niczyć zwiedzanie do skarbca mieszczącego 
się w Residenz Schatzkammer, gdzie pre-
zentowane są średniowieczne korony, mie-
cze oraz wiele innych bogato zdobionych 
drobiazgów. Aby poznać smak prawdziwej 
bawarskiej kuchni, warto wybrać się do po-
bliskiej restauracji Spatenhaus an der Oper 
(naprzeciwko Bayerisches Nationaltheater), 
mieszczącej się w nienagannie utrzymanej 
kamienicy zdobionej pięknymi freskami. 
residenz-muenchen.de; 
kuffler.de/en/en/restaurant/spatenhaus

VIKTUALIENMARKT
Na koniec kierujemy się na południe, w stro-
nę ulicy Theatinerstrasse, mijając po dro-
dze gotycki kościół ze strzelistymi wieża-
mi o nazwie Fraunekirche. Stąd już o krok 
od Marienplatz – głównego placu Starego 
Miasta, gdzie znajduje się siedziba nowego 
ratusza z wieżą, na której znajdują się 43 
dzwony. W budynku starego ratusza mieści 
się obecnie muzeum zabawek. Kilkadziesiąt 
metrów na południe od Marienplatz mieści 
się Viktualienmarkt, czyli targ żywności, 
gdzie oprócz wiktuałów można zaopatrzyć 
się w dobry alkohol, kwiaty i wiele innych 
produktów. Najbardziej efektownie prezen-
tują się witryny tutejszych sklepów mię-
snych, „przystrojone” głowami świń i pę-
tami białej kiełbasy. Latem warto jeszcze 
odwiedzić ulicę handlową Maximilianstras-
se, a o zachodzie słońca udać się na taras 
China Moon Roof Terrace w hotelu Manda-
rin Oriental. mandarinoriental.com/munich

Becky AmburyFO
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Wycieczkę zaczynamy od galerii sztuki Lenbachhaus, która mieści się 
w budynku zlokalizowanym kilkaset metrów od centrum miasta. 
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ZAPYTAJ PIOTRA
Listy naszych Czytelników

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

Odszkodowanie za opóźniony lot Programy korporacyjne
Potrzebuję zrobić rezerwację w hotelu Westin dla trzech osób  
z naszej firmy. W hotelu nie ma już wolnych pokoi, zostały tylko 
apartamenty, cena jest za wysoka. Mój szef ma złotą kartę  
w tym hotelu, chciałam więc, żeby biuro podróży potwierdziło 
trzy pokoje w specjalnej cenie na nazwisko szefa. Biuro nie 
chciało mi pomóc, co mogę zrobić w tej sytuacji?

Samanta

Pani Samanto
Programy lojalnościowe są skierowane do konkretnych pasaże-
rów. Oprócz naliczania punktów na konto i wykorzystywania 
ich w postaci nagród klienci mogą korzystać z określonych 
przywilejów. Mogą to być na przykład wczesny check-in i późny 
check-out, podwyższenie kategorii pokoju, dostęp do pomiesz-
czenia klubowego, bezpłatne śniadanie, powitalny upominek, 
bezpłatny dostęp do Internetu.

Jednym z benefitów przy najwyższym poziomie członko-
stwa w programie Starwood Preferred Guest jest możliwość 
potwierdzenia rezerwacji w przypadku pełnego obłożenia ho-
telu (tak zwany overbooking). Potwierdzana jest wtedy zazwy-
czaj stawka katalogowa bez gwarancji określonego typu pokoju. 
Rezerwacja powinna być zrobiona z co najmniej 72-godzinnym 
wyprzedzeniem. Prośba o rezerwację powinna zostać skierowa-
na bezpośrednio do hotelu, nie można potwierdzić pokoju za 
pośrednictwem strony internetowej ani skorzystać z pośrednic-
twa biura podróży.

Z tego przywileju nie mogą skorzystać inni pracownicy firmy, 
oferta dotyczy wyłącznie uczestnika programu. Benefity nie 
obejmują możliwości obniżenia ceny lub zastosowania promo-
cyjnej stawki. Przy pełnym obłożeniu hotelu nie jest opłacalne 
sztuczne obniżanie cen i zmniejszanie wpływów.

Z tego powodu nie może Pani liczyć na przeniesienie przy-
wilejów szefa na inne osoby. Można jednak przyłączyć się do 
firmowego programu SPG, wtedy Państwa firma będzie mogła 
skorzystać z profitów wynikających z przystąpienia do progra-
mu korporacyjnego.

Mój samolot z Brukseli był opóźniony, do Warszawy przyleciałem 
po 1:00 w nocy zamiast o 23:00. Ledwo zdążyłem na ostatni pociąg 
do domu. Czy przysługuje mi odszkodowanie? W jaki sposób mogę 
się o nie ubiegać? Na tablicy podano czas lądowania, z którego 
wynika, że brakuje 3 minut do 2 godzin opóźnienia. Jakie są kwoty 
odszkodowania za opóźnienie?

Jarek 

Panie Jarku
Kompensaty za opóźnione lub odwołane rejsy są regulowane rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 
11 lutego 2004 roku. Głównym zamierzeniem jest potraktowanie 
pasażera jako konsumenta i objęcie go opieką analogiczną do wyni-
kającej z innych praw konsumenckich.

Obowiązuje minimalny czas opóźnienia rejsów: minimum 2 go-
dziny przy trasach do 1500 kilometrów, minimum 3 godziny przy 
lotach wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 kilometrów (zakres 
1500-3500 kilometrów w przypadku innych rejsów) oraz minimum 
4 godziny w przypadku pozostałych lotów. 

Kwoty odszkodowań wynikają wprost z rozporządzenia. Można 
liczyć na odszkodowanie w wysokości 250 euro przy odwołaniu lub 
opóźnieniu rejsu do 1500 kilometrów, 400 euro, jeśli rejs jest dłuż-
szy niż 1500 kilometrów (wewnątrzwspólnotowy), lub 600 euro przy 
rejsach przekraczających 3500 kilometrów.

Na tablicy przylotów został podany czas lądowania samolotu 
(dotknięcie pasa). Jest to standardowy moment obliczania punktu-
alności rejsu (od momentu wyjścia ze stanowiska postojowego na 
lotnisku rozpoczęcia podróży). Ostatnie orzecznictwa sądowe dla 
celów wypłaty kompensat przyjmują godzinę lądowania jako mo-
ment otwarcia drzwi samolotu po dokołowaniu do terminalu lotni-
ska i umożliwieniu pasażerom opuszczenia pokładu. Zatem może 
Pan się ubiegać o odszkodowanie na drodze reklamacyjnej.
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