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�U
czucie zmęczenia po�zmianie strefy 
czasowej podczas podróży, nie jest niczym 
nadzwyczajnym. A�jednak, kiedy przyjrzeć 

się temu zjawisku dokładniej, to okazuje się, że jet 
lag ma niejedno oblicze – bo i�niezbyt zdrowy, 
i�niekomfortowy, a�w�dodatku przeciętny pasażer 
nie do�końca wie, jak sobie z�nim radzić. My 
wiemy, a�naszą wiedzę przekazujemy Państwu 
w�głównym artykule niniejszego numeru. 

W�ogóle wiedza to bardzo przydatna rzecz, 
dlatego stwierdziliśmy, że bardzo dobrym 
pomysłem będzie przygotowanie zestawienia�
21. najlepszych hoteli Spa w�Polsce. O�efektach 
przekonają się Państwo sami – my możemy 
jedynie zapewnić, że to bardzo ciekawa lektura. 

Z�innych ciekawych tematów bardzo polecamy 
tekst o�wizycie w�fabryce Airbusa. Tuluza to 
miasto, w�którym te maszyny są składane z�wielu 
części, produkowanych między innymi w�Polsce. 
Sama fabryka robi wrażenie, ale podobne robią 
plany producenta Airbusów. 

Jak na�Business Travellera przystało, odwiedza-
my wiele innych interesujących miejsc, jak choćby 
hotele w�Rydze, Amsterdamie, Serengeti i na 
Zanzibarze. Zapraszamy także do�Madrytu, gdzie 
przyglądamy się możliwościom konferencyjnym 
stolicy Hiszpanii. Stamtąd skok na�północ, 
do�Paryża, w�którym proponujemy aktywne 
spędzenie czterech godzin. Z�kolei wizyta 
w�Berlinie może stać się doskonałą okazją 

Robert Grzybowski
Wydawca BT Poland

do�odwiedzenia tamtejszych pól golfowych, a�jest 
ich w�okolicy niemieckiej stolicy niemało. 

Proponujemy też, by zajrzeli Państwo do�rubryk  
poświęconych motoryzacji, kuchni, winu oraz 
nowościom z�rynku elektronicznych gadżetów. A�już 
zupełnie na�okrasę – reportaż z�Andory, wszak 
sezon narciarski zbliża się wielkimi krokami, 
a�Pireneje to doskonała propozycja na�białe 
szaleństwo. Tym bardziej, że bez jet lagu i�kompli-
kacji z�nim związanych.

Miłej lektury.

Więcej informacji znajdziesz na stronie businesstraveller.pl
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FareFinder to aplikacja, która pozwala na�wyszukiwanie taryf 
w�jedną i w obie strony na�loty między dowolnymi dwoma lotniska-
mi w�sieci Star Alliance. Jest tam także możliwość wprowadzenia 
dodatkowych kryteriów wyszukiwania, takich jak liczba pasażerów, 
godziny wylotu i�przylotu, klasa, liczba przystanków, transfery lot-
niskowe i�punkty sprzedaży. Aplikacja dostarcza także informacje 
o�dostępności miejsc w�samolocie, a�korzystając ze wskazówek, pasaże-
rowie mogą dokonać rezerwacji poprzez centrum obsługi telefonicznej 
lub stronę internetową danej linii.

Aplikacja FareFinder w�języku angielskim jest dostępna do�bez-
płatnego pobrania na�stronie staralliance.com lub w�sklepie App Store 
fi rmy Apple. W�niedalekiej przyszłości zostaną wydane kolejne wersje 
dla innych systemów operacyjnych.

Jeszcze tylko do�10 września trwać będzie kolejna 
akcja promocyjna PLL LOT. Wszyscy podróżni, 
którzy kupią bilety poprzez stronę internetową 
przewoźnika lot.com, otrzymają�10 procent zniżki 
od�ceny zakupu. Warunkiem skorzystania z�ofer-
ty jest wykupienie biletów poprzez stronę lot.com 
na�podróż odbywającą się w�okresie od�1 paździer-
nika do�15 grudnia, oraz posiadanie lub założenie 
konta na�stronie polskiego przewoźnika.

– Nasza strona internetowa i�sprzedaż bile-
tów poprzez lot.com, stale się rozwijają. To jeden 
z�ważniejszych kanałów sprzedaży LOT-u, dlatego 
poprzez nową ofertę staramy się wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom pasażerów i�zachęcać ich 
do�częstszego korzystania z�lot.com – powiedział 
Leszek Chorzewski, rzecznik PLL LOT�S.A.

FareFinder w Star Alliance

Taniej na lot.com

LOT Catering 
na plusie
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Z CSA do Abu Dhabi
�Czech Airlines – narodowy przewoź-

nik czeski oraz przewoźnik Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich 

– Etihad Airways, podpisały umowę co-
de share. Na�jej podstawie Czech Airli-
nes,�21 września, otwiera nowe, własne 
połączenie na�trasie Praga – Abu Dha-
bi, dzięki któremu przesiadając się w�Abu 
Dhabi będzie można skorzystać z�połą-
czeń operowanych przez Etihad Airways 
oznaczonymi jednocześnie numerami 
EY/OK do�miast położonych w�Australii, 
Afryce Południowej oraz Azji Południo-
wo-Wschodniej. Na�bazie współpra-
cy obu przewoźników loty do miast ta-
kich jak: Abu Dhabi, Maskat, Bahrain, 
Colombo, Bangkok, Singapur, Sydney 

czy Melbourne będą oferowane w�ra-
mach dogodnych połączeń w�korzyst-
nych cenach.

Z�Warszawy do�Abu Dhabi można się 
będzie dostać przez Pragę w�poniedział-
ki, środy i�czwartki (powrót w�poniedział-
ki, wtorki, czwartki i�piątki). Transfer nie 
trwa więcej niż trzy i�pół godziny, zaś cała 
podróż około�10 godzin. Z�Krakowa po-
dobna operacja możliwa jest w�ponie-
działki i�czwartki (tak samo powrót).

Do� 13 września trwa promocja 
na�przeloty do�Abu Dhabi – najtańszy bi-
let w�obie strony z�Warszawy lub Krako-
wa można kupić za�1599 zł wraz z opła-
tami lotniskowymi. Pozostałe destynacje 
sprawdź na: czechairlines.com

Spółka LOT Catering z�powodzeniem realizuje 
wypracowaną na�początku zeszłego roku stra-
tegię rozwoju. Podjęte działania koncentrują się 
m.in. na�dywersyfi kacji źródeł przychodów (sektor 
bankietowy) oraz rozbudowie własnych punktów 
sprzedaży. Firma, w�swej podstawowej działalno-
ści, obsługuje obecnie�16 linii lotniczych oraz rejsy 
specjalne i�rządowe.
–�Prowadzimy rozmowy w�celu nawiązania współ-
pracy z�nowymi przewoźnikami. Planujemy również 
rozbudowę naszej sieci restauracji Tomatillo. Przewi-
dziane jest także otwarcie kolejnych punktów han-
dlowych wyrobów cukierniczych marki Biscuiterie, 
m.in. w�miastach, w�których LOT Catering ma 
swoje oddziały, czyli Krakowie, Poznaniu i�Gdań-
sku – stwierdził prezes LOT Catering, Krzysztof 
Wiśniewski.
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�Sieć Accorhotels zorganizowała dla 
swoich fanów na�portalu społecz-
nościowym Facebook, konkurs fo-

tografi czny. Celem przedsięwzięcia jest 
stworzenie i�opracowanie unikatowej ma-
py Polski, na�której później zostaną za-
znaczone najatrakcyjniejsze miejsca dla 
turystów, zarówno z�kraju jak i�dla przy-
jezdnych. Fotomapa będzie to, najpro-
ściej mówiąc, mapa złożona ze wszyst-
kich zdjęć nadesłanych przez uczestników 
konkursu. Każda fotografi a powinna być 
dokładnie opisana, aby można ją było 

odpowiednio umieścić na�mapie. Zdję-
cia oceniane są przez uczestników por-
talu poprzez oddawanie głosów. Każde-
go dnia wybierane są tym sposobem dwa 
najciekawsze zdjęcia i�nagradzane vo-
ucherami o�wartości�40 zł. Do�drugiego 
etapu może przedostać się jedynie�50 fo-
tografi i, spośród których jury wybiera póź-
niej�10 najlepszych. Finaliści będą mogli 
skorzystać z�weekendowych voucherów 
w�jednym z�hoteli sieci Accor, natomiast 
laureat będzie się cieszył pobytem w�apar-
tamencie hotelu Sofi tel.

�Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa – Modlin, poło-
żony niespełna�40 kilome-

trów na�północ od�centrum stolicy, 
zaprezentował swoje nowe logo. 
Świeże barwy podkreślają nowo-
czesność przyszłej infrastruktury 
lotniska, natomiast startujący sa-
molot oraz kształt kuli nawiązu-
ją do�podróży i�bliskości z�resz-
tą świata. Dwa niebieskie pasma 
przechodzące przez środek ku-

li to charakterystyczny układ Wi-
sły i�Narwi łączących się w�pobliżu 
Modlina. Port powstaje na�ba-
zie byłego lotniska wojskowego 
i�ma pełnić rolę komplementar-
nego portu w�stosunku do�lotni-
ska na�warszawskim Okęciu. Pla-
ny zakładają, że będzie operował�
24 godziny na�dobę, obsługując 
połączenia krótkiego i�średniego 
zasięgu. Planowane zakończenie 
prac to�II�kwartał�2012 roku.

t

Modlin ma nowe logo

Fotomapa Orbisu

�Czarterowe Linie Lotnicze Yes Airways uruchomi-
ły połączenie Warszawa-Faro (Portugalia). To już 

piąta destynacja tego przewoźnika. Dotychczas li-
nie realizowały loty dla klientów biura podróży ITAKA 
do�Turcji (Antalya, Izmir, Bodrum i�Dalaman), Tune-
zji (Monastir), Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Taba) 
i�Grecji (Kreta). Jako pierwszy polski przewoźnik linie 
Yes wprowadziły do�swojej fl oty samoloty europejskie-
go koncernu Airbus. Obecnie składa się ona z�3 ma-
szyn A320, które mają zwiększoną masę startową. Taki 
zabieg stosuje się aby w�przyszłości móc wykonywać 
jeszcze dalsze połączenia. W�planach są rejsy na�Wy-
spy Kanaryjskie oraz do�Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Wygląda na�to, że, po�początkowych kło-
potach, linie Yes Airways całkiem dobrze sobie radzą.

�Przygotowania do�piłkarskich Mistrzostw Europy idą 
pełną parą, nie tylko jeśli chodzi o�budowanie sta-

dionów czy dróg dojazdowych. Rozkład lotów też musi 
być odpowiednio dostosowany do�natężonego ruchu. 
Dlatego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Grzegorz 
Kruszyński, poinformował o�decyzji wprowadzenia ko-
ordynacji rozkładów lotów na�lotnisku Chopina w�War-
szawie od�25 marca�2012 roku. Dodatkowo, od�począt-
ku czerwca do�8 lipca przeszłego roku, czyli na�czas 
EURO2012, zostanie wprowadzona czasowa koordy-
nacja rozkładów lotów na�gdańskim lotnisku im. Le-
cha Wałęsy, w�Porcie Lotniczym Wrocław-Staracho-
wice oraz Poznań-Ławica.

Portugalia z Yes Airways

Zharmonizowanie 
podniebnych połączeń
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Clarins dla faceta

Fuzja targów

�Clarins Skin Spa przy�Różanej to jedno z�bardziej 
popularnych miejsc tego typu w�stolicy. Panie 
cenią je za�całą masę zabiegów od�relaksacyj-

nych, przez maseczki i�masaże. Jest i�coś dla mężczyzny, 
człowieka biznesu, który czasu zbyt wiele nie ma, ale lubi 
czuć się dobrze, świeżo i�zdrowo. Są tam dobierane indy-
widualnie zabiegi pielęgnacyjne i�pro-aktywne twarzy czy 
chociażby masaże skóry głowy oraz pleców. Co kto lubi.

�Najstarsze targi turystyki biznesowej łączą się z�naj-
nowszymi międzynarodowymi targami turystycz-
nymi w�Polsce. Spółka Meetings Poland – organi-

zator Meetings Poland Expo oraz fi rma Fairex organizująca 
ITM Warsaw, połączyły swoje siły tworząc nową imprezę 
targową pod�nazwą ITM Business Tourism. Będą to spe-
cjalistyczne targi branży konferencyjno-kongresowej, dzie-
dziny, która w�Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. 
Odbędą się w�Warszawie w�dniach�27-29 stycznia�2012 
roku w�Centrum Wystawienniczym EXPO�XXI przy�ul. Prą-
dzyńskiego w�ramach targów ITM Warsaw.

Golden Tulip w nowej odsłonie
�Proces przeobrażania warszawskie-

go hotelu Kyriad Prestige w, nale-
żący do�jednej z�największych sie-

ci hotelowych na�świecie Louvre Hotels 
Group, Golden Tulip rozpoczął się na�po-
czątku tego roku. Przyszedł czas na�od-
nowę wnętrz i�dopasowanie ich do�stan-
dardu Golden Tulip. Wygląd całego lobby 
zostanie odmieniony, recepcja odświe-
żona oraz przeniesiona na�drugą stro-
nę a�bar przypominać będzie eleganckie 
miejsce spotkań. Dodatkowo zmianie 
ulegnie hotelowa restauracja, gdzie po-
jawią się nowe meble, jasne posadzki 
i�parkiet z�egzotycznego drewna a�dla lu-
dzi biznesu hotel oferować będzie dodat-
kową salę konferencyjną.

�Sukces organizacyjny kongresu czy konferencji wy-
nika z�profesjonalizmu i�kreatywności ludzi, którzy 
na�wiele dni przed�jego rozpoczęciem zaczynają 

o�nim myśleć. Koncepcja kierownika projektu dedykowa-
nego do�każdego wydarzenia, z�jakiej korzysta Grupa Trip, 
to nic nowego. Rzecz w�tym, aby wraz z�jej implementacją 
móc skorzystać z�profesjonalistów w�każdym calu. Ważne 
jest również to, żeby współodpowiedzialność za�powodze-
nie projektu nie była jedynie pustym hasłem.

Kluczowe jest określenie zakresu współpracy – im szer-
szy tym lepiej dla wydarzenia. Dział organizacji konferencji 
i�kongresów Grupy Trip szczyci się tym, że jego oferta jest 
kompleksowa – są gotowi zająć się wszystkim: począwszy 
od�strony internetowej wydarzenia na�transferach uczest-
ników kończąc. Drugim fi larem, na�którym opiera się idea 
skupienia odpowiedzialności za�kongres w�jednym ręku 
jest zaufanie. Naturalnie trudno jest być odpowiedzialnym 
za�wszystko w�pojedynkę. Jednak jeśli znajdzie się oparcie 
w�zaufanym zespole, wszystko staje się proste. Zespół Gru-
py Trip pracuje z�sobą od�lat, lista wspólnie zrealizowanych 
imprez jest imponująca. Przebieg przygotowań do�wyda-
rzenia cechuje z�reguły presja czasu oraz rosnące wyma-
gania klientów. Kierownicy projektów kongresowych Grupy 

Trip radzą sobie z�nimi dzięki wykorzystaniu innowacyj-
nych technologii, wieloletniemu doświadczeniu i�nieskrę-
powanej kreatywności. Już dawno przekonali się, że nie 
ma dwóch takich samych imprez – każda zasługuje na�in-
dywidualne podejście.�I�w�Grupie Trip każda otrzymuje in-
dywidualne podejście, sztampa jest surowo wzbroniona.  

– Ma to zasadnicze znaczenie – mówi Kuba Chechliń-
ski, członek zarządu Grupy Trip. – W�trudnej branży even-
towej rutyna może mieć opłakane skutki. My musimy cały 
czas szukać, być zawsze blisko najnowszych trendów, naj-
ciekawszych ofert. To dlatego nasze imprezy są tak udane.

Jednym z�najtrudniejszych zadań kierownika projektu 
jest wybór usług, które najbardziej pasują do�charakteru 
imprezy, profi lu jej uczestników i�budżetu. Jego zespół dba 
o�to, żeby miał z�czego wybierać i�gwarantuje wysoką ja-
kość złożonych propozycji. Realizując scenariusz przygo-
towań kierownik projektu zamyka poszczególne etapy wy-
darzenia: komunikację wizualną, rejestrację uczestników, 
zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia i�transportu, 
przygotowanie materiałów, zaplecze techniczne. W�końcu 
nadchodzi godzina „0” i�wszystko rusza w�ściśle ustalonym 
porządku. To jednak nie koniec pracy kierownika projektu. 
Imprezę trzeba jeszcze skrupulatnie rozliczyć.

Grupa TRIP: Zero rutyny
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�Największa linia lotnicza low-cost 
w�Europie Środkowo-Wschod-

niej zapowiedziała rozbudowanie ba-
zy w�Warszawie o�kolejny samolot. Bę-
dzie to już czwarty Airbus A320 Wizz 
Air na�Okęciu. Pozwoli to na�zwiększe-
nie częstotliwości lotów na�już ist-
niejących trasach oraz uruchomienie 
całkiem nowego połączenia ze stoli-
cy – od�kwietnia przyszłego roku bę-
dą to loty na�trasie Warszawa – Sta-
vanger (Norwegia). Początkowo będą 
odbywać się one�3 razy w�tygodniu. 
Drugie co do�wielkości, międzyna-
rodowe norweskie lotnisko jest od-
dalone jedynie�15 minut od�centrum 

miasta, co pozwala na�szybkie przedo-
stanie się np. na�spotkanie biznesowe. 
Dla swoich klientów Wizz Air dodatko-
wo umożliwił korzystanie z�karty Citi-
bank Wizz Air World MasterCard, która 
pozwala, między innymi, na zbieranie 
punktów oraz wymienianie ich na�bile-
ty lotnicze i�usługi Wizz Air. Są to zniżki 
do�50% w�ponad�4700 punktach usłu-
gowych i�sklepach, możliwość rozkła-
dania płatności na�raty, czy chociaż-
by zniesienie opłat rezerwacyjnych, 
przy�zakupie biletów na�wizzair.com. 
Oprócz tego dalszy rozwój fi rmy prze-
widuje uruchomienie połączenia z�Ry-
gi do�Eindhoven od�9 grudnia�2011.

Wizz Air wzmacnia 
bazę na Okęciu
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Multidotykowa Touch Mouse Microsoftu pojawiła się już w�sprzedaży. 
Stworzona specjalnie dla systemu operacyjnego Windows�7 mysz wy-

korzystuje technologię panelu dotykowego. Charakteryzuje się płaską po-
wierzchnią, nie posiada więc ani kółka przewijania, ani paska dotykowego. 
Ruchem jednego palca po�powierzchni dotykowej uzyskiwany jest efekt prze-
wijania w�górę, w�dół oraz na�boki – od�szybkości wykonanego ruchu zależy 
tempo przewijania dokumentów czy zdjęć. Ruch dwóch palców minimalizu-
je oraz maksymalizuje otwarte okna, zaś ruch trzech palców oczyszcza pul-
pit ze wszystkich okien lub pozwala na�ich podgląd, rozmieszczając je obok 
siebie. Dodatkowo, przesuwając palcem po�bocznej części panelu dotyko-
wego Touch Mouse, można poruszać się naprzód lub cofać strony interne-
towe, a�także dowolne dokumenty oraz zdjęcia. Touch Mouse można używać 
na�niemal każdej powierzchni – od�drewnianego parkietu po�skórzany fotel.

Mysz wielokrotnego
                     dotyku
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RED HOT CHILI PEPPERS 
I AM WITH YOU
Pięć lat milczenia, dwa lata pra-
cy z nowym gitarzystą, po odej-
ściu Johna Frusciante. Jak mówią 
sami muzycy, z RHCP została je-
no nazwa, reszta to zupełnie nowy 
zespół i muzyka. Najgorętsza pre-
miera końca lata.

3 DOORS DOWN 
TIME OF MY LIFE
Jest to jeden z najbardziej 
znanych i, od z górą deka-
dy, niezawodnych amerykań-
skich składów. Najnowsza, 
piąta ich płyta, to jak zwy-
kle niepretensjonalna daw-
ka prawdziwego rocka naj-
lepszej próby. Tego po prostu 
dobrze się słucha.

Tiger Woods PGA Tour 12
Mistrz Tiger, bez względu na kło-
poty jakich sobie sam przysporzył, 
gwiazdą golfa jest i basta. Producen-
ci najbardziej znanej serii gier o tej 
dyscyplinie wiedzą to doskonale. De-
biutująca właśnie, dwunasta osłona 
PGA, to dokładne odwzorowanie najważniejszego golfowego turnieju 
Masters z kolejnymi, przyznajmy kosmetycznymi, usprawnieniami syste-
mu gry. Dobra zabawa w samolocie.
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OPOWIEŚĆ UCIĘTEJ 
GŁOWY
Carlos Fuentes to jeden z�fi larów 
osławionego boomu literatury laty-
noamerykańskiej sprzed lat, czę-
sto wymieniany, jako kandydat 
do�literackiego Nobla. W�ostat-
nich latach zdawał się być w�dość 
kiepskiej formie artystycznej ale 
ta książka pokazuje, że ci którzy 

postawili na�nim krzyżyk, nie mieli racji. Posunięty już 
w�latach Fuentes wraca w�wielkim stylu powieścią na-
pisaną z�rozmachem i�niezwykle atrakcyjną czytelni-
czo. Losy dwóch młodzieńców, którzy nie znają swoje-
go pochodzenia splatają się w�niej z�losami dziwnego 
więźnia, fi nansowego oligarchy, kobiet i�tajemnicze-
go prawnika, który okazuje się kierować wydarzenia-
mi, a�do�tego sny, kontakty z�zaświatami, polityka, kilka 
dekad historii Meksyku, odwołania do�antyku i�mitolo-
gii. Fuentes stworzył z�tego wszystkiego zdumiewająco 
spójną całość, która trzyma w�napięciu od�pierwszego 
akapitu, w�którym dowiadujemy się, że opowieść snu-
je oddzielona od�reszty ciała głowa jednego z�dwóch 
głównych bohaterów. Wybitna powieść zaświadczają-
ca, że latynoamerykański boom nadal żyje, mimo kil-
kukrotnego ogłaszania jego śmierci.
Carlos Fuentes: „Wola i fortuna”. 
Świat Książki; s. 512

POWRÓT CHRYSTUSA
Zabawną i�miejscami smutną historię faceta, 
który został w�biednym regionie Chile obwo-
łany współczesnym wcieleniem Jezusa, opo-
wiada Hernán Rivera Letelier, jeden z�najwy-
bitniejszych tamtejszych pisarzy. Bohater jest 
jednocześnie natchnionym kaznodzieją i�cwa-
niakiem, który polubił swoją „misję”, bo nie 
zmusza go do�wysiłku. Ale najbardziej zale-
ży mu na�znalezieniu własnej Marii Magdale-
ny. Kiedy wreszcie znajduje, równie jak on na-
tchnioną wiarą prostytutkę, sprawy niebywale się komplikują.
Hernán Rivera Letelier: „Sztuka wskrzeszania”. Muza S.A.; s. 248

CZESI GÓRĄ
Ponieważ nasi pisarze rzadko piszą powieści, któ-
re pokazują, jak losy zwykłych ludzi splatają się 
z�najnowszą historią, warto czytać Czechów. Oni 
to potrafi ą bez patetycznego zadęcia, na�luzie i�– 
co najważniejsze – wiarygodnie. Tak jak, obwoła-
ny trzy lata temu nad�Wełtawą literackim objawie-
niem, debiutant Tomáš Zmeškal. Dzieje czterech 
pokoleń czeskiej rodziny zapętlone są w�jego po-
wieści tak, że na�skutek podłości ustroju i�jego 

funkcjonariuszy niemożliwa jest w�niej szczęśliwa miłość, a�nawet nor-
malne życie. Zdarzenia niby dramatyczne, ale opowiedziane z�dystan-
sem i�dyskretnym poczuciem humoru, więc czyta się to świetnie.
Tomáš Zmeškal: „List miłosny pismem klinowym. W.A.B.; s. 400
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Wille – projekty domów, funkcjonalne, starannie zapro-

jektowane układy funkcjonalne z dużym salonem, czę-

ścią jadalną, kuchenną, możliwością aranżacji gabinetu, 

pokoju TV. Są zaprojektowane dodatkowe funkcje typu: 

sauna, grill na tarasie, pokój sportowy, pomieszczenia 

zaplecza np. pralnia.

I etap inwestycji obejmując 19 willi znajduje się na eta-

pie realizacji, planowany termin oddania to IV kwartał 

2011 roku.

W projekcie znalazły się 3 podstawowe typy willi z moż-

liwością indywidualnego kształtowania i rozbudowy 

domu o dodatkowe pomieszczenia i funkcje np. pokój 

sportowy na poddaszu. Układ pomieszczeń wewnętrz-

nych może zostać dostosowany do potrzeb klienta bez 

dodatkowych kosztów pod warunkiem podpisania 

umowy na odpowiednio wczesnym etapie inwestycji. 

Konstrukcja budynku uwzględnia obciążenia i niezbęd-

ne elementy instalacyjne pozwalające np. na rozbudo-

wę wybranego domu o dodatkową sypialnię.

„Wille nad Zalewem” położone są naprzeciwko najwięk-

szego nad Zalewem, nowoczesnego Portu Jachtowego 

Nieporęt i Portu Pilawa. W pobliżu zlokalizowany jest 

Komfortowe, duże domy 
jednorodzinne na działkach powyżej 
1000m2. Osiedle zlokalizowane 
na pięknych, zadrzewionych 
działkach, oparte o ścianę lasu. 
Charakter działek porównywalny 
z atrakcyjnymi terenami 
Konstancina czy Milanówka. 
Dodatkowym atutem, stanowiącym 
wyróżnik jest sąsiedztwo Zalewu 
(Jeziora) Zegrzyńskiego, jego 
specyfi czny mikroklimat i dostęp 
do rozbudowanej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej.

Zalewemnad
Wille

nowoczesna, prywatna marina „Marina Port” w pobliżu hotelu „Marina 

Diana” oraz komfortowe ośrodki rekreacyjno-szkoleniowe w Ryni. To 

wymarzone miejsce dla osób, które chcą na co dzień mieć dostęp do 

swoich jachtów i możliwość uprawiania sportów wodnych pobliżu War-

szawy. Wille nad Zalewem pomagają rozwijać pasje żeglarskie. 

W „Willach nad Zalewem” znajdziesz ciszę i spokój dla siebie i swojej ro-

dziny. To kameralny kompleks willi, otoczonych lasem. Będą tu mieszkać 

ludzie, którzy cenią spokój i życie na wysokim poziomie.
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INFO Polskie Linie Lotnicze LOT uru-
chomiły połączenie Warszawa-Donieck 
na�początku czerwca tego roku. Wszyst-
ko z�myślą o�przyszłorocznych Mistrzo-
stwach Europy w�piłce nożnej, ponieważ 
właśnie ta ukraińska aglomeracja będzie 
jednym z�miast-gospodarzy Euro�2012. 
Jest to również reakcja na�coraz bardziej 
widoczne zainteresowanie kierunkami 
wschodnimi. Międzynarodowe lotni-
sko w�Doniecku znajduje się niespełna�
25 minut jazdy samochodem od�otwarte-
go już przed�dwoma laty stadionu Don-
bas Arena, na�którym będą się rozgrywać 
mecze Mistrzostw. PLL LOT ma nadzie-
ję, że połączenie to ułatwi przeloty tran-
zytowe w�kierunku zachodnim oraz pół-
nocnym. Wyloty z�Warszawy odbywają 
się trzy razy w�tygodniu – w�poniedział-
ki, środy oraz piątki o�godzinie�22:30, na-
tomiast przyloty z�Doniecka we wtorki, 
czwartki i�soboty. Lot z�Ukrainy rozpo-
czyna się o�godzinie�4:40 czasu lokalne-
go i�już o�6:05 czasu polskiego samolot 
ląduje na�warszawskim Okęciu. Cena bi-
letu w�obie strony zaczyna się od�296 zł.
ODPRAWA Na�warszawskim lotnisku 
odprawa odbyła się bardzo sprawnie. 
Dzięki rezerwacji w�klasie biznesowej 
nie musiałam stać w�kolejce. Nadawanie 

bagażu trwało zaledwie około czterech 
minut, więc po�chwili miałam przy�so-
bie kartę pokładową.
LOUNGE Z�usytuowanego na�piętrze 
w�Terminalu A�Business Lounge Polo-
nez mogą korzystać pasażerowie kla-
sy Business LOT-u, innych linii nale-
żących do�Star Alliance oraz posiadacze 
statusu Star Alliance Gold. Wnętrze sa-
lonu jest nowoczesne i�przyjemne. Mia-
łam do�wyboru różnego rodzaju napoje: 
kawę, herbatę, soki w�lodówkach oraz 
alkohol w�dozownikach. Sery, pieczywo, 
wędlina, słodycze i�inne przekąski roz-
stawione były wokół barków. Mogłam tu 
też korzystać z�bezprzewodowego Inter-
netu oraz ze stacjonarnych komputerów 
przeznaczonych do�pracy.
WEJŚCIE NA POKŁAD Okazało się, 
że samolot miał niemal stuprocento-
we obłożenie. Wszędzie było słychać ro-
syjsko brzmiące słowa. Personel pokła-
dowy przywitał mnie uśmiechem oraz 
prasą do�wyboru. Szefowa pokładu zbie-
rała od�pasażerów klasy biznes mary-
narki, płaszcze a�nawet podręczny ba-
gaż i�wszystko to wkładała do�schowka.
MIEJSCE W�Embraerze�170, obsługu-
jącym loty między Warszawą a�Doniec-
kiem, znajduje się�70 miejsc, z�czego�

 W SAMOLOCIE: WARSZAWA-DONIECK-WARSZAWA

PLL LOT
Embraer 170 klasa Business 

UKŁAD SIEDZEŃ 2+2
SZEROKOŚĆ FOTELA 43,2 cm
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI 79 cm
KONTAKT lot.pl
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14 to klasa Business. Ja zajęłam miej-
sce�4A przy�oknie. Wszystkie fotele ma-
ją regulowany zagłówek i�możliwość 
nieznacznego rozłożenia do�pozycji wy-
godniejszej do�spania. Układ siedzeń 
to�2+2 i�jak na�dość mały samolot, za-
skakuje spora przestrzeń dla nóg w�każ-
dym rzędzie.
LOT Chwilę po�wystartowaniu, gdy tyl-
ko zgaszono sygnalizację „zapiąć pa-
sy” pojawiła się stewardessa z�wilgotny-
mi, odświeżającymi chusteczkami oraz 
serwisem. Dwugodzinny lot urozmaici-
ła kolacja na�pokładzie. Stoliki w�bizne-
sie przykryto białymi, wykrochmalony-
mi na�twardo serwetami, każdy z�nas 
dostał tacę z�białym szkłem i�sztućca-
mi a�obsługa zdejmowała plastikową 
pokrywkę przed�podaniem. Zaserwo-
wano wędzonego łososia na�sałacie, pla-
stry kurczaka z�owocami i�rukolą, cie-
płą, chrupiącą bułkę i�czekoladowego 
batona. Do�picia, prócz kawy i�herbaty, 
oferowano soki i�spory wybór alkoholi 
(2 rodzaje whisky, gin, wódka, wino 
francuskie i�włoskie). Obsługa była per-
fekcyjna. Po�niespełna godzinie lotu 
odezwał się kapitan informując o�wa-
runkach pogodowych, na�szczęście by-
ły one idealne do�podniebnych wojaży.
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POWRÓT – ODPRAWA Aktualnie 
lotnisko w�Doniecku to jeden, raczej 
stary, terminal i�mimo że bardziej 
przypomina nasz Dworzec Central-
ny niż Okęcie, to sama odprawa prze-
biegła sprawnie i�bez żadnych kłopo-
tów. Boarding rozpoczął się�20 minut 
po�godzinie�4:00 i�również odbył się 
bez niespodzianek. W�nadchodzą-
cym roku planowane jest otwarcie 
nowego terminala, który już na�po-
czątek będzie miał za�zadanie przyj-
mować tysiące kibiców piłki nożnej 
dziennie, rozładowując tym samym 
natężenie gości na�starym terminalu.
WEJŚCIE NA POKŁAD Po pły-
cie lotniska do�samolotu przetrans-
portował nas autobus. Przy�wejściu 
na�pokład stewardessa proponowała 
gazety codzienne zarówno z�Polski 
jak i�z�Ukrainy. Tuż po�zajęciu miej-
sca zaproponowano mi wodę lub sok 
i�po�chwili załoga powitała pasaże-
rów, proponując jednocześnie kilka 
aktualnych numerów polskich mie-
sięczników opiniotwórczych, w�tym 
Business Traveller Poland.
LOT Około�25 minut po�wystartowa-
niu, jak tylko osiągnęliśmy wysokość 
przelotową, pojawiły się stewardessy 

z�posiłkiem oraz napojami. Była go-
dzina�5:00 rano, więc zaserwowano 
nam wczesne śniadanie. Ciepłe cro-
issanty i�kajzerki z�domowej robo-
ty pasztetem z�brzoskwiniami sma-
kowały w�chmurach wyśmienicie. 
Do�tego serek wiejski z�czerwoną pa-
pryką i�ogórkiem –�dodał świeżości 
i�jeszcze więcej smaku. Lot trwał nie-
całe�2 godziny i�jak na�tę porę przy-
stało większość pasażerów odsypiała 
zarwaną noc. Przed�lądowaniem ka-
pitan rejsu poinformował nas o�aktu-
alnym czasie lokalnym, warunkach 
pogodowych w�Warszawie i�czasie, 
jaki pozostał nam do�końca podró-
ży. Cały lot minął bez najmniejszych 
problemów.
PRZYLOT Do�Warszawy dolecie-
liśmy prawie�15 minut przed�cza-
sem.�I�tak jak Donieck pożegnał 
nas prawdziwie wakacyjną pogodą, 
tak Warszawa, niestety, przywita-
ła deszczem i�jedynie�12 stopniami 
Celsjusza.
OCENA Bardzo szybkie i�wygodne 
połączenie. Smaczny posiłek, podany 
w�elegancki sposób. Miła i�pomocna 
obsługa uzupełniła komfort podróży.

Olga Chełchowska
Kuchnia

Toaleta

Klasa
ekonomiczna

LET
GOOD

THINGS
HAPPEN

mercure.com
accorhotels.com
INFOLINIA 801 606 606
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INFO Szwajcarskie linie prą do�przodu 
z�bardzo przyzwoitym skutkiem. Kiedyś 
skazywane na�pożarcie, pogrążone w�pro-
blemach, dziś odważnie zmieniają znane 
wszystkim logo i�wożą pasażerów na�da-
lekich trasach w�nowej klasie Business. 
Właśnie po�to, by doświadczyć samemu 
takiej podróży Business Traveller Poland, 
jako jedyne polskie pismo, zaproszony zo-
stał na�lot z�Zurychu do�Chicago na�po-
kładzie Airbusa A330-300. Z�Warszawy 
na�główne lotnisko szwajcarskiego prze-
woźnika, które bardzo się teraz rozbudo-
wuje, dotrzeć można liniami Contact Air, 
zawiadywanymi przez Swiss, trzykrotnie 
w�ciągu dnia o�9:40,�14:40 oraz�19:50. Mia-
łem bilety w�klasie biznesowej, odprawi-
łem się na�dobę przed�podróżą przez In-
ternet, więc procedury na�Okęciu trwały 
dosłownie kilka chwil.
ODPRAWA Odprawa na�lotnisku w�Zu-
rychu, w�porównaniu z�wieloma innymi 
portami lotniczymi, to niespodzianka. 
Wprawdzie korzystałem z�uprzywilejo-
wanej ścieżki i�w�zasadzie nie zauważy-
łem, kiedy znalazłem się przed�rękawem 
samolotu, jednak widziałem, że wielu in-
nych pasażerów dokonywało odprawy wy-
jątkowo szybko i�sprawnie. Lot za�ocean 
wymaga oczywiście od�Polaków posiada-
nia wizy (może już niezbyt długo) i�wy-

pełnienia na�stronie internetowej Swiss 
specjalnego kwestionariusza, pomocne-
go przy�odprawie. 
LOUNGE Wcześniej miałem okazję od-
wiedzić trzy lotniskowe saloniki, od�Busi-
ness Lounge, przez Senator po�First Class. 
Zostały świetnie zaprojektowane i�wyko-
nano je ze smakiem. Business Lounge, 
czynne od�6:00 do�23:00, działa od�czerw-
ca�2008 roku, ma powierzchnię�1100 
m2,�233 miejsca i�każdego dnia przyjmu-
je niemal tysiąc pasażerów. Można tam 
znaleźć wygodne fotele, łóżka do�masażu, 
prysznice,�12 stacji komputerowych z�In-
ternetem, darmowy dostęp do�przewo-
dowej sieci i�doskonale zaopatrzony bu-
fet (szampany, wina, piwo, ciepłe posiłki 
i�wiele przekąsek). Dostęp do�lounge mają 
podróżujący klasą biznesową samolotami 
z�sojuszu Star Alliance. Dwupoziomowe 
Senator Lounge mieści�128 osób i�17 sta-
cji internetowych z�laptopami Sony Va-
io oraz prysznice i�obfi ty bufet. Utrzyma-
ne w�brązach, jak pozostałe saloniki, First 
Class Lounge to trzy osobne pomieszcze-
nia z�80 miejscami. Znalazły się tam rów-
nież, poza prysznicami i�darmowym do-
stępem do�Internetu, nieźle zaopatrzona 
biblioteka, sale konferencyjne, dwa poko-
je VIP z�osobnymi prysznicami i�łóżkami 
pozwalającymi odespać zarwaną w�podró-

 W SAMOLOCIE: ZURYCH – CHICAGO – ZURYCH
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ży noc a�także serwis dowożenia pasaże-
rów do�samolotu limuzynami. 

Miejsce, które wyróżnia się tam szcze-
gólnie i�dostępne jest dla wszystkich go-
ści lounges, jest Smokers’ Bar. Mieści się 
na�piętrze i�jest wyjątkowo popularne ze 
względu na�najdłuższy lotniskowy bar, 
mierzący aż�28,6 metra. Naprawdę robi 
niesamowite wrażenie.
WEJŚCIE NA POKŁAD Miałem bilet 
z�miejscem�11D. Odprawa lotu LX008 
odbywała się przy�dwóch stanowiskach, 
pasażerowie klasy pierwszej i�biznesowej 
mieli osobne wejście. Na�pokładzie byłem 
zresztą zdecydowanie wcześniej, bowiem 
jako gość specjalny Swiss mogłem bardzo 
dokładnie obejrzeć cały samolot, wyposa-
żenie wszystkich klas a�nawet porozma-
wiać z�kapitanem, zanim ponad�230 osób 
lecących do�Chicago zajęło swoje miejsca.
KABINY Odnowione wnętrza wszyst-
kich trzech klas: First, Business oraz Eco-
nomy, mają wspólną cechę, utrzymane są 
bowiem w�kolorach ziemi i�nieba (sporo 
brązów, nieco bieli i�błękit wewnętrznej 
strony pokryw zamykających schowki, co 
widać gdy te są otwarte).

Klasa First mieści�8 foteli szero-
kich na�56 cm, a�po�rozłożeniu, długich 
na�203�cm. Każde ze stanowisk ma sto-
lik i�miejsce siedzące dla gościa, gdyby 
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przyszło załatwiać w�trakcie lotu intere-
sy. Imponujący jest także indywidualny 
ekran�LCD o�przekątnej�23 cali, więk-
szych w�samolotach nie ma. 

Business to dwie kabiny. Pierwsza 
z�nich, bardzo kameralna mieści je-
dynie�9 foteli. Rezerwowane są często 
przez stałych klientów linii. Druga ka-
bina to kolejne�36 foteli w�konfigura-
cji�1+2+1/2+2+1. Największą kabinę, 
mieszczącą�183 fotele (2+4+2), zajmuje 
klasa ekonomiczna.
MIEJSCE Fotel klasy biznesowej zapro-
jektowany został przez Patricka Lindona, 
specjalnymi, regulowanymi, „powietrz-
nymi” poduszkami zajęła się z�kolei fi r-
ma Lantal (ich pomysły odchudziły każ-
de miejsce o�niemal�4 kg). 

Moje�11D znajdowało się przy�przej-
ściu. Miejsca było naprawdę dużo. Szero-
kie na�52,1�cm brązowe siedzisko zapew-
niało maksimum wygody. Tym bardziej, 
że w�myśl hasła Customize Your Seat (ta-
ką ulotkę znaleźć można w�swojej kiesze-
ni na�gazety) ustawieniami fotela można 
sterować na�wiele sposobów. Zaimple-
mentowane ma trzy pozycje: startu/lądo-
wania, lounge (podnóżek nieco się wysu-
wa, całość rozkłada do�pozycji klubowego 
siedziska) oraz bed (powstaje w�pełni pła-
skie łóżko o�długości�200,6 cm). Można 
dodatkowo zmieniać niemal wszystkie 
parametry a�funkcja masażu bywa chwi-
lami zbawienna. 

Fajnym udogodnieniem jest też szan-
sa zwiększania lub zmniejszania twar-
dości siedziska (pneumatyka fi rmy Lan-
tal), a�już zupełnym bajerem jest tzw. 
mood light czyli nieco ambientowe, błę-
kitne oświetlenie przestrzeni wokół nóg.
Przed�nosem miałem ekran�LCD o�prze-

kątnej�21,1 cala, pod�nim półkę, gdzie 
znalazłem słuchawki oraz kosmetycz-
kę (opaska na�oczy, skarpety, szczotecz-
ka i�pasta do�zębów, balsam do�ust). Każ-
dy fotel wyposażono też w�gniazdo�110V 
(laptopa swobodnie można podłączyć), 
wejście USB oraz iPod. Lampka na�wy-
sięgniku z�regulacją natężenia światła 
dawała swobodę podczas pracy lub czy-
tania, zaś bardzo szerokie oparcie, z�któ-
rego wyskakiwał przemyślnie schowany 
stolik (choć niektórzy miewali kłopot z�je-
go złożeniem), dawało dodatkowe miejsce 
na�podręczne przedmioty i�kryło w�schow-
ku pilota pokładowego systemu rozrywki. 

A�ten jest potężny. Do�wyboru aż�
22 fi lmy i�40 programów telewizyjnych 
oraz ponad�300 płyt od�rocka po�muzy-
kę poważną. Na�dokładkę jest sporo gier 
(przyznaję, zamiast wziąć się do�roboty, 
trenowałem golfa) a�także interaktywny 
program do�nauki podstawowych zwro-
tów w�kilku językach. Dzieci dostały wła-
sną sekcję rozrywki.
LOT Serwis i�posiłki serwowane w�biz-
nesie Swiss stoją na�najwyższym pozio-
mie. Kilkuosobowa załoga, dedykowa-
na jedynie pasażerom dwóch wyższych 
klas, w�zasadzie przez połowę lotu, od�po-
witania szampanem 
lub szklanką soku, 
nie opuszczała kabi-
ny. Szef pokładu zja-
wiał się kilkakrotnie 
pytając czy wszystko 

-
-
. 
-
.
-

jest ok. Posiłki serwowano szybko, wybór 
był duży a�wszystko smakowało wybornie 
(sałatka ze świeżych owoców była faktycz-
nie ze świeżych owoców, pieczywo za�każ-
dym razem ciepłe i�chrupiące). Podczas 
podróży w�obie strony mogłem spróbować 
chociażby: jako przystawki wędzoną w�ró-
żanej herbacie pierś kurczaka z�grillowa-
nymi warzywami, pośród dań głównych 
zasmażany fi let wołowy w�sosie z�czerwo-
nego wina i�szalotki oraz gruszkowo-sero-
we fagottini z�sosem Alfredo. Podawano 
również przekąski, sery oraz lody. Śnia-
danie w�locie powrotnym (LX009) można 
było wybrać z�karty wręczanej już podczas 
kolacji obsłudze (lub zrezygnować i�spać 
dłużej). Karta win była pokaźna, podob-
nie jak zestaw innych dobrych alkoholi 
na�pokładzie. Podróż, dzięki bardzo do-
brej obsłudze, upływała w�doskonałej at-
mosferze. Oba loty odbyły się także ze 
szwajcarską precyzją, jeśli chodzi o�ter-
miny lądowania.
OCENA Doskonała kuchnia z�perfek-
cyjnym serwisem. Nowe udogodnienia 
w�kabinie i�płaskie łóżko z�fotela. Busi-
ness Class linii Swiss jest optymalnym 
rozwiązaniem.

Wojciech Chełchowski
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hoteli tej sieci w�stolicy Łotwy. To zgod-
ne z�polityką koncernu Rezidor, właści-
ciela marki, który bardzo mocno zazna-
cza swoją obecność w�regionie bałtyckim. 
To nowocześnie urządzone miejsce, z�bar-
dzo ciekawym pod�względem architekto-

nicznym atrium, które zwieńczone jest 
przeszklonym dachem. Hotel jest spory, 
ale jednocześnie dość kameralny. Zale-
tą nie do�przecenienia jest widok z�pokoi 
na�Stare Miasto.
POŁOŻENIE Hotel usytuowany jest 
nad�brzegiem Dźwiny, od�której zresztą 
wziął swą nazwę. Blisko z�niego i�na�nie-
zwykle urokliwą Starówkę, i�do�najważ-
niejszych centrów biznesowych w�mie-
ście. Lotnisko jest oddalone od�hotelu 
o�12 kilometrów, dojazd z�niego zabie-

WRAŻENIA Ryga pięknym miastem jest 
i�basta. Przyciąga coraz więcej turystów 
i�gości biznesowych. Nic zatem dziwne-
go, że powstały tu  cztery hotele Radis-
son Blu. Siedmopiętrowy budynek Ra-
dissona Daugava jest jednym z�kilku 

 HOTEL: RYGA

 Radisson Blu Daugava



WRZESIEŃ 2011 | 19

KONTAKT Radisson Blu Hotel Daugava, 24 Kugu, 
LV-1007 Ryga, tel. +371 6706 1111, radissonblue.com
CENA Pokój standardowy, rezerwowany przez Internet w końcu 
sierpnia, był dostępny za 89 euro.

ra zaledwie�15 minut. Blisko – bo w�od-
ległości ledwie�2 kilometrów –�położona 
jest także stacja kolejowa oraz central-
ny dworzec autobusowy. Położenie hote-
lu Daugava umożliwia bardzo szybki do-
stęp do�wielu atrakcji w�Rydze, a�jest tu co 
zwiedzać, bo to miasto naznaczone prze-
bogatą historią. Z�pewnością warto za-
nurzyć się w�małe, staromiejskie zaułki, 
odwiedzić katedrę czy zobaczyć Pomnik 
Wolności, który stoi w�miejscu niegdysiej-
szego monumentu cara Piotra�I. 
WYPOSAŻENIE POKOI Radisson 
Blu Daugava w�Rydze oferuje swoim 
gościom�361 pokoi z doskonałym wido-
kiem. We wszystkich znajdziemy klima-
tyzację, darmowy Internet bezprzewo-
dowy, telewizję (kablową oraz płatną), 
biurko do�pracy, mini bar, sejf, suszarkę, 
kosmetyki w�łazience. Pokoje dzielą się 
na�cztery kategorie: Standard, Business 
Class, Executive Suite oraz apartamenty. 
Pokoje standardowe urządzone są w�be-
żowej kolorystyce, z�barwnymi akcenta-
mi. Mają powierzchnię�18-30 m2. Nieco 
większych rozmiarów (35 m2) są pokoje 
Business Class. Mieszkający w�nich go-
ście mogą liczyć na�ekspres do�kawy Ne-
spresso, poranną prasę, szlafrok i�kapcie, 
żelazko i�deskę do�prasowania. Mają rów-
nież dostęp do�darmowych fi lmów w�sieci 
Pay TV. Pokoje typu Executive to już dużo 
więcej przestrzeni (60 m2), na�którą składa 
się, poza sypialnią i�dwoma łazienkami, 

także pokój dzienny z�wydzielonym miej-
scem do�pracy oraz wygodnym kącikiem, 
w�którym można zasiąść z�gośćmi. Miesz-
kańcy tych pokoi mają oczywiście wszyst-
kie udogodnienia, znane z�pokoi bizne-
sowych. Apartamenty w�hotelu Daugava 
zostały pomyślane jako propozycja dla 
tych wszystkich, którzy w�Rydze chcą 
mieszkać dłużej. Stąd obecność w�pełni 
wyposażonej, komfortowej kuchni, połą-
czonej z�jadalnią. Oferta tego rodzaju cie-
szy się ogromną popularnością, wygoda 
mieszkania w�apartamencie, w�którym 
mamy zapewnioną obsługę i�serwis hote-
lowy, to dla wielu biznesmenów rzecz nie 
do�przecenienia. W�cenie pobytu, nieza-
leżnie od�tego, w�jakim pokoju mieszka-
my, znajduje się śniadanie.
ZAPLECZE BIZNESOWE Możliwości 
konferencyjne hotelu Daugava są napraw-
dę spore. Radisson oferuje bowiem aż�
13 sal konferencyjnych, które mają w�su-
mie�1�155 m2 powierzchni. Sale są roz-
mieszczone na�parterze i�piętrze, najwięk-
sza z�nich, o�nazwie Daugava, jest w�stanie 
przyjąć�240 gości (można tę salę podzielić 
na�dwie mniejsze). Najmniejsza, o�nazwie 
Igaunija, oferuje�20 miejsc. Wszystkie sa-
le konferencyjne są klimatyzowane, ma-
ją dostęp do�szybkiego, bezprzewodowego 
Internetu oraz wyposażone są w�wysokiej 
jakości sprzęt audiowizualny. Na�potrze-
by spotkań o�charakterze mniej formal-
nym przydatne mogą okazać się specjalne 
efekty świetlne, umieszczone w�sali ban-
kietowej. Hotel oferuje pomoc przy�or-
ganizacji oraz prowadzeniu spotkań biz-
nesowych, można też korzystać z�usług 
tłumaczy oraz dokonać wyboru oferty ku-
linarnej. Warto również skorzystać z�wy-
dzielonego ogrodu, przeznaczonego dla 
uczestników konferencji.
RESTAURACJE�I�BARY W�ryskim 
hotelu Radisson Blu znajdziemy dwie 
restauracje, przy�czym jedna z�nich, 
o�nazwie Tavalera, jest przeznaczona 
wyłącznie do�obsługi eventów w�rodza-

ju prywatnych przyjęć, bankietów, we-
sel. Głównym miejscem biesiadowa-
nia w�hotelu jest restauracja Panorama.  
Podawane są tu śniadania (od�godziny�
6:30 do�10:30, w�weekendy do�11:00; no-
szą one nazwę Super Breakfast Buffet), 
tu także możemy liczyć na�bogaty wy-
bór dań kuchni międzynarodowej. God-
ne polecenia są choćby krewetki tygrysie 
z�sałatką z�awokado, kurczak w�miodzie, 
serwowany z�wielokolorowym ryżem lub 
nowojorski sernik z�kremem i�borówka-
mi. Restauracja Panorama czynna jest 
do�godziny�23:00, wieczorami goście mo-
gą liczyć w�niej na�muzykę, graną na�ży-
wo. Uzupełnieniem kulinarnej oferty 
jest Lobby Bar (czynny od�11:00 do�2:00), 
w�którym możemy kosztować drinków, 
kaw, herbat, a�także wielu przekąsek. Go-
ściom, którzy wyruszają w�podróż, obsłu-
ga hotelu oferuje zestaw Grab & Run Bre-
akfast, zawiera on gorący napój, duńskie 
ciastka oraz świeże owoce.
RELAKS Centrum fitness to mocna 
strona hotelu w�Rydze. Nie dość, że de-
sign tego miejsca, stanowiący miks no-
woczesności i�tradycyjnej skandynaw-
skiej sauny, jest bardzo ciekawy, to i�oferta 
całkiem pokaźna. Goście mogą bowiem 
skorzystać z�basenu o�interesującym, nie-
regularnym kształcie, sauny, a�także sa-
li do�intensywnych ćwiczeń, uzupełnio-
nej ciekawym programem zajęć i�ofertą 
opieki wykwalifi kowanych instruktorów. 
W�hotelu znajduje się też solarium. Cen-
trum fi tness działa w�tygodniu od�godziny 
7:00 do�23:00, w�weekendy zaś od 8:00 
do�22:00. Goście mogą także korzy-
stać z�salonu fryzjerskiego Aleksandra 
oraz Spa Zone, w�której znajdą boga-
tą ofertę zabiegów relaksujących a także 
upiększających.
OCENA Wygodny hotel dla przyjeżdża-
jących do�Rygi w�interesach. Ciekawa 
oferta apartamentów, przeznaczonych 
na�dłuższe pobyty.

Ryszard Kownacki

ra zaledwie 15 minut Blisko – bo w od-



20 | WRZESIEŃ 2011

WRAŻENIA Amsterdamskie lotnisko 
Schiphol to jeden z�europejskich gigan-
tów. Doskonale zorganizowane i�wielo-
krotnie nagradzane. Tamtejszy Sheraton 
to z�kolei jedyny hotel z�bezpośrednim do-
stępem z�terminali przylotów i�odlotów. 
Otwarty został w�1997 roku, panuje tu 
nieustanny ruch, tym bardziej, że mieści 
się tu spore centrum konferencyjne. Ho-
tel sponsoruje Wheel of Energy, czyli Ko-
ło Energii, wielką instalację wymyśloną 
przez maratończyka Richarda Bottrama, 
poświęconą chorym na�raka. Ochotnicy 
codziennie zbierają się tam i�siłą swych 
mięśni, dzięki stacjonarnym rowerom, 
uruchamiają pokaźny mechanizm.
POŁOŻENIE Wystarczy kilkuminutowy 
spacer szerokimi lotniskowymi alejkami 
i�krótka jazda ruchomymi schodami, by 
znaleźć się w�hotelowej recepcji. Po�pro-
stu – bliżej być nie może. 
WYPOSAŻENIE POKOI Sheraton ma 
do�zaoferowania�406 pokoi rozmieszczo-
nych w�dwóch 8-piętrowych budynkach. 
Jest pośród nich�7 apartamentów, a�także 
apartament Królewski. Teren całego hote-
lu jest wolny od�dymu tytoniowego. 

 HOTEL: AMSTERDAM

Sheraton Airport Hotel & Conference Center

Pokoje Deluxe (jest ich�287) mają�
25 m2 powierzchni, są klimatyzowane, do-
brze wyciszone, z�możliwością całkowite-
go zaciemnienia. W�wyposażeniu są solid-
ne meble z�dodatkami w�szarościach. Poza 
dużym i�wygodnym biurkiem do�pracy 
znajdziemy tam minibar, sejf mieszczą-
cy laptopa, zestaw do�parzenia kawy i�her-
baty, prasowalnicę do�spodni a�w�prze-
stronnych marmurowych łazienkach 
chociażby suszarkę do�włosów. Dostęp 
do�Internetu jest płatny, kosztuje�19 euro 
za�cały dzień. W�pokojach jest też dostęp 
do�aktualnych informacji lotniskowych.

Piętra�7 i�8 to sekcje klubowe. Pokoje 
mają tam�25 m2 lub (w�przypadku zare-
zerwowania, jednego z�piętnastu, pokoju 
Executive Club)�36 m2 powierzchni. Poza 
przestrzenią można tam dodatkowo liczyć 
na�plazmowy telewizor, poranną gazetę, 
śniadanie w�cenie pokoju oraz możliwość 
korzystania z�dedykowanego mieszkań-
com tych dwóch pięter Club Lounge. 

Znakiem rozpoznawczym hotelu, jak 
zresztą całej sieci, jest zaprojektowane 
specjalnie na�potrzeby gości, wygodne 
i�duże łóżko Sweet Sleeper z�kieszonko-
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wym materacem Simmons BeautyRest 
i�zestawem hipoalergicznych poduszek.
ZAPLECZE BIZNESOWE Wszyst-
kich sal konferencyjnych jest w�hotelu 
aż�29. Ich łączna powierzchnia przekra-
cza�1500 m2. Największa jest sala Uni-
verse – ma�420 m2, wysokość 4,2�m, może 
zostać podzielona na�trzy mniejsze po-
mieszczenia i�pozwala zgromadzić nie-
mal�600 osób. Sala Stargate z�dostępem 
światła dziennego (318 m2) pomieści�
300 uczestników spotkania, zaś Skyway 
(135 m2) ponad setkę. Kolejne sale są nie-
co mniejsze, we wszystkich zgromadzo-
no wysokiej klasy sprzęt konferencyjny. 

W�hotelu jest też centrum bizne-
sowe i�znane ze wszystkich hoteli sie-
ci stanowisko Link@Sheraton, posado-
wione niedaleko recepcji. Jak wszędzie 
można tam skorzystać ze stanowiska 
komputerowego.
RESTAURACJE�I�BARY Kulinar-
ne centrum hotelu to restauracja Voy-
ager. Menu zmieniane jest w�niej co dwa 
miesiące, więc jeśli ktoś często odwiedza 
Amsterdam w�interesach, nuda kulinar-
na zupełnie mu w�tym miejscu nie gro-
zi. Śniadaniowy bufet, podawany już od 
godziny 6:00, jest bardzo bogaty. Wieczo-
rem można zasiąść do�wykwintnej kolacji 
złożonej z�regionalnych potraw i�miejsco-
wych smakołyków. 

Na�poziomie hotelowego atrium, nieja-
ko w�przedsionku restauracji, umieszczo-
no bar o�nazwie Gate. To faktycznie wro-

KONTAKT Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference 
Center; Schiphol Boulevard 101, Amsterdam 1118 BG; 
Tel. 020 316 4300; sheratonamsterdamairporthotel.com
radissonblue.com
CENA Pokój Deluxe można zarezerwować, korzystając 
ze strony internetowej hotelu, za 169 euro.

ta do�wieczornego relaksu w�klubowym 
klimacie ze szklaneczką zacnego drinka 
w�dłoni. Dobrym miejscem na�krótkie 
spotkanie przy�kawie lub piwie jest też 
Runway Cafe pracujące od�6:30 do�1:00. 

Ósme piętro mieści Sheraton Club Lo-
unge, miejsce przeznaczone jedynie dla 
gości zajmujących, dedykowane bizneso-
wi, piętro klubowe. Można tam przez cały 
dzień korzystać z�bezpłatnych przekąsek 
i�drinków, dokonać szybkiego zameldo-
wania i�wymeldowania z�hotelu czy od-
być kameralne spotkanie z�kontrahentem 
lub w�spokoju popracować przy�jednej ze 
stacji komputerowych lub używając bez-
płatnego WiFi.
RELAKS Doskonale wyposażona sa-
la do�ćwiczeń ze sprzętem fi rmy Techno 
Gym została niedawno odnowiona. Czyn-
na jest całą dobę, więc każdy może korzy-
stać z�urządzeń kardio w�stosownym dla 
siebie momencie. Tym bardziej, że sprzę-
tu jest dużo, dodatkowo wyposażono go 
w�płaskie ekrany, na�których można wy-
świetlać programy telewizyjne, co zdecy-
dowanie uprzyjemnia ćwiczenia. Fitness 
dostępny jest również dla gości spoza ho-
telu, którzy wykupują karty wstępu. Moż-
na tam też skorzystać z�sauny, łaźni pa-
rowej, masaży relaksacyjnych a�nawet 
zabiegów kosmetycznych.
OCENA Lotniskowy hotel z�najwyższej 
półki, doskonałe miejsce dla podróżują-
cego biznesmena.

Jakub  Olgiewicz

wym materacem Simmons BeautyRest ta do wieczornego relaksu w klubowym
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szłości. Co ważne, cena za�te badania jest 
na�tyle atrakcyjna, że oferta Medicover 
jest doskonałą propozycją także dla biz-
nesmenów z�zagranicy, przybywających 
do�Polski.
WRAŻENIA Szpital Medicover to jedna 
z�najnowocześniejszych i�najlepiej wypo-
sażonych placówek medycznych w�Pol-
sce. Poziom światowy, tak pod�względem 
obsługi, jak i�aparatury oraz warunków 
bytowych. Każdy, kto bierze udział w�se-
rii badań Screening Stanu Zdrowia, ma 
do�dyspozycji własny pokój, przywodzą-
cy na�myśl dobry hotel, a�nie klinikę – 
jest tu nie tylko telewizja, ale i�Internet 
(kod dostępny w�recpecji). Pierwsze ba-

INFO Codzienne życie człowieka biz-
nesu jest pełne pośpiechu i�nerwów. 
W�gąszczu decyzji do�podjęcia zma-
ga się ze stresem, którego skutków nie 
jest w�stanie sobie wyobrazić, a�najczę-
ściej nawet nad�nimi się nie zastana-
wia. Czasem jednak warto się zatrzy-
mać w�codziennym biegu i�pomyśleć 
o�stanie swojego zdrowia. Dla wszyst-
kich zabieganych fi rma Medicover, a�ści-
ślej otwarty przez nią w�Wilanowie luk-
susowy szpital, przygotowała specjalną 
ofertę gruntownych badań pod�nazwą 
Screening Stanu Zdrowia. Screening 
pozwala w�ciągu jednego dnia dowie-
dzieć się, jak funkcjonuje nasz organizm. 
To cała seria badań, która odbywa się 
pod�kontrolą lekarza i�pielęgniarki pro-
wadzącej. Jej efektem jest całościowy ob-
raz stanu zdrowia, a�także zalecenia, któ-

 SZPITAL: WARSZAWA – WILANÓW

 Medicover

re lekarz przedstawia na�koniec. Dzięki 
temu zyskujemy wiedzę, na�której zdo-
bycie, w�przypadku tradycyjnej ścieżki 
diagnostycznej, musielibyśmy poświę-
cić kilka tygodni, albo i�miesięcy. Kon-
strukcja screeningu pozwala na�szybką 
i�trafną identyfi kację czynników ryzy-
ka zachorowań na�wiele groźnych scho-
rzeń, ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób układu sercowo-naczyniowego 
i�chorób nowotworowych. Program Scre-
ening Stanu Zdrowia pozwala również 
na�wczesne wykrycie schorzeń, które 
w�początkowym okresie mogą rozwijać 
się bezobjawowo, określa czynniki ryzy-
ka zachorowań mogące wystąpić w�przy-
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KONTAKT Szpital Medicover, al. Rzeczypospolitej 5, 
02-972 Warszawa (Miasteczko Wilanów), 
tel. 500 900 900; +48 22 857 20 00.
CENA Koszt badania Screning Stanu Zdrowia to 6 900 PLN. 
W przypadku pacjentów obcojęzycznych do ceny należy 
doliczyć m.in. koszt obsługi pacjenta w języku angielskim 
oraz tłumaczenie dokumentacji medycznej.

danie, a�jest nim pobranie krwi, odbywa 
się na�czczo, za�to potem pacjent dosta-
je sute śniadanie (w�cenie jest też lunch). 
Przez cały czas możemy liczyć na�pomoc 
i�opiekę lekarza oraz pielęgniarki, któ-
ra prowadzi nas od�punktu do�punktu – 
wart podkreślenia jest fakt, ze czas mię-
dzy badaniami nie przekracza�10 minut. 
Całość kończy się analizą lekarską i�za-
leceniami co do�dalszego postępowania. 
POŁOŻENIE Szpital Medicover znaj-
duje się w�jednej z�najbardziej luksuso-
wych dzielnic Warszawy – Wilanowie. 
Jest integralną częścią powstającego tu-
taj miasteczka, pełnego nowoczesnych 
budynków mieszkalnych i�parków. Wi-
lanów to miejsce dawnej rezydencji kró-
lewskiej, znajduje się tu zabytkowy pa-
łac, już z�racji tego jest to lokalizacja 
prestiżowa. Dojazd z�lotniska czy cen-
trum miasta, po�ostatnich wielkich re-
montach i�przebudowach dróg, zabie-
ra�15-20 minut.

PRZYGOTOWANIA Na badania Scre-
eningu trzeba wyznaczonego dnia przy-
być do�kliniki rano (najlepiej około 8:00) 
– koniecznie na�czczo. Poprzedniego 
dnia należy zastosować dietę lekką, z�jak 
najmniejszą zawartością tłuszczu. Trze-
ba też przynieść ze sobą materiał na�ba-
dania, w�tym próbkę moczu. Wskazane 
jest też, by zabrać wygodne buty sporto-
we oraz lekki ubiór, przydatne podczas 
próby wysiłkowej.
BADANIA Screening Stanu Zdrowia za-
czyna się od�rozmowy z�lekarzem i�ba-
dań laboratoryjnych, co jest logicznym 
wstępem do�reszty dnia. Potem nastę-
puje próba wysiłkowa, a�następnie seria 
badań rentgenowskich i�ultrasonogra-
ficznych, wykonywanych przy�użyciu 
najnowocześniejszego sprzętu medycz-
nego. Po�przerwie śniadaniowej przy-
chodzi czas na�badania układu serco-
wo-naczyniowego, a�wreszcie rezonans 
magnetyczny całego ciała. Temu bada-
niu warto poświęcić więcej uwagi – pa-
cjent jest umieszczany w�czymś w�ro-
dzaju tuby, ma tylko�10�cm wolnej 
przestrzeni przed�oczami, co może być 
trudne dla kogoś, kto ma klaustrofobię. 
Urządzenie skanuje całe ciało, wydając 
dźwięki o�wysokich częstotliwościach, 
jednak nie przeszkadzają one zbytnio, bo 
pacjent ma na�uszach słuchawki, w�któ-
rych słyszy muzykę. Badanie trwa nieco 
ponad pół godziny. Następnie przycho-
dzi czas na�odpoczynek i�lunch w�poko-
ju, a�potem pacjent poddawany jest to-

mografi i komputerowej. Dzień kończy 
się konsultacją lekarską, w�czasie której 
otrzymujemy interpretację medyczną 
wyników. Jest jeszcze wizyta końcowa, 
w�moim przypadku po�tygodniu, ale mo-
że odbyć się wcześniej – w�jej trakcie do-
stajemy od�lekarza pisemny raport wraz 
z�zaleceniami co do�dalszego postępowa-
nia. To, co dla pacjenta istotne, to fakt, 
że Screening pozwala na�wykrycie bar-
dzo wielu nieprawidłowości w�organi-
zmie, jak choćby niedokrwistości, nowo-
tworów (wiemy, jak ogromne znaczenie 
ma wczesna diagnoza) i�stanów przed-
nowotworowych krwi i�szpiku kostnego, 
wszelkich stanów zapalnych, nieprawi-
dłowości w�funkcjonowaniu nerek, nad-
ciśnienia tętniczego. Dzięki badaniom 
możemy też dowiedzieć się, jak miewa 
się nasza wątroba, czy jesteśmy zagroże-
ni cukrzycą, a�także zawałem i�udarem. 
Dowiemy się, w�jakim stanie jest nasza 
tarczyca i�serce (EKG), a�panie mogą do-
datkowo liczyć na�informacje odnośnie 
stanu piersi, jajników i�szyjki macicy. 
Do�tego wszystkiego dochodzi cała ma-
sa innych, szczegółowych informacji od-
nośnie stanu organizmu.
OCENA Screening Stanu Zdrowia to 
doskonała oferta badań dla biznesmena 
– wystarczy jeden dzień, by dowiedzieć 
się wszystkiego o�swoim organizmie. 
Wart podkreślenia jest komfort poby-
tu w�Szpitalu Medicover, a�także przyja-
zna atmosfera, towarzysząca pacjentowi.

Jakub Olgiewicz

danie a jest nim pobranie krwi odbywa
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 HOTEL: ZANZIBAR

 The Residence
WRAŻENIA Hotel The Residence Zan-
zibar wygląda jak wyjęty z�obrazka – i�to 
z�obrazka, przedstawiającego wyobra-
żenia o�idealnych wakacjach. Położony 
nad�brzegiem morza, luksusowy resort 
ma wszystko to, co kojarzy się z�elegan-
cją, a�jednocześnie niewymuszoną at-
mosferą relaksujących wakacji. Miesz-
ka się tu w�odseparowanych od�siebie 
komfortowych willach, z�których każ-
da ma swój basen – zapewnia to spokój 
i�odosobnienie, a�tego przede wszystkim 
szukają przyjeżdżający tu goście. Dodaj-
my do�tego ponad kilometrowej długo-
ści plażę, palmy oraz krystaliczne wody 
Oceanu Indyjskiego.
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POŁOŻENIE Wyspa Zanzibar nale-
ży do�Tanzanii (choć stanowi okręg au-
tonomiczny) i�znajduje się na�wodach 
Oceanu Indyjskiego. Hotel The Resi-
dence ulokowany został na�południo-
wo-zachodnim wybrzeżu wyspy, na�
32 hektarach, około�55 minut jazdy sa-
mochodem od�lotniska, które znaj-
duje się w�stolicy Stone Town. Blisko 
stąd do�Kizmikazi, miejscowości zna-
nej z�delfinarium. Na�wyspie znajdu-
ją się pozostałości po�budowlach per-
skich i�arabskich, plantacje przypraw, 
a�na�miłośników nurkowania czekają wo-
dy przy�Prison Island, w�których można 
spotkać gigantyczne żółwie. 

WYPOSAŻENIE POKOI Resort skła-
da się z�66 osobnych, luksusowych willi, 
wyposażonych w�stylowe meble, przywo-
dzące na�myśl wpływy afrykańskie oraz 
arabskie. Każda willa posiada telewizję 
satelitarną, odtwarzacz CD/DVD, mini 
bar, suszarkę, siatki przeciw komarom, ze-
stawy do�parzenia kawy i�herbaty, dostęp 
do�Internetu, klimatyzację oraz wentyla-
tory na�sufi tach salonu i�sypialni. Każda 
ma w�ogrodzie basen o�powierzchni�30-
35�m2, głęboki na�1,2�m. Na�tarasie znaj-
dują się krzesła i�łóżka, z�których można 
korzystać w�ciągu dnia. Na�wyposażeniu 
znajdziemy również rowery. Resort ofe-
ruje kilka rodzajów willi, różniących się 

powierzchnią i�rozkładem wnętrz. Luxu-
ry Garden oraz Luxury Ocean są do�sie-
bie podobne, różnią się jedynie wido-
kiem – z�pierwszej patrzymy na�ogród, 
z�drugiej na�plażę i�ocean. Wille te ma-
ją jedną sypialnię oraz salon. Łazienki są 
wyposażone w�wannę i�prysznic, w�ogro-
dzie znajdziemy też prysznic zewnętrz-
ny. Powierzchnia willi to�99�m2, a�z�ogro-
dem i�basenem�155�m2. Nieco większe są 
usytuowane nad�brzegiem morza wil-
le Prestige Ocean, z�kolei wille Frangi-
pani Garden i�Frangipani Ocean oferu-
ją dwie sypialnie, dwie łazienki i�234�m. 
kw. powierzchni całkowitej. Najbardziej 
luksusowa i�największa w�hotelu jest wil-
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KONTAKT The Residence Zanzibar, Mchamgamle, Kizimkazi, 
PO Box�2404 Zanzibar, Tanzania.
Tel: +255�245�555�000, theresidence.com/zanzibar
CENA Koszt wynajmu willi zależy od�pory roku i�wynosi, 
w�przypadku Luxury Garden Pool Villa, od�500 (kwiecień, maj, 
listopad, grudzień) do�1017 euro (okres świąteczny) za�dobę – 
cena obejmuje pobyt dwóch osób ze śniadaniem i�obiadem.

la Presidental, która ma, wraz z�basenem 
i�ogrodem,�468 m2. Goście znajdą w�niej 
jadalnię, salon wypoczynkowy, może 
tu mieszkać czworo dorosłych i�dwój-
ka dzieci. Wart podkreślenia jest serwis, 
który oferuje The Residence Zanzibar, jak 
choćby dedykowaną do�każdej willi obsłu-
gę, zimne ręczniki, usługi rozpakowania 
i�pakowania bagażu, świeże owoce, wodę 
i�ciastka. Co niezwykłe i początkowo onie-
śmielające – obsługa, rozmawiając z go-
ściem, kładzie dłoń na sercu, co sugeruje, 
że nasze słowa są wyjątkowo ważne.
RESTAURACJE I�BARY Jak na�luksu-
sowy resort przystało, kuchnia i�sposób 
przyrządzania jedzenia jest tu najwyż-
szego sortu – a�dodajmy do�tego jeszcze 
całą gamę wyśmienitych win. Śniadania, 
lunche i�obiady oferuje The Dining Ro-
om, możemy się tu rozkoszować daniami 
kuchni międzynarodowej, upiększonej 
zanzibarskimi smakami. W�hotelu dzia-
ła też restauracja a�la carte o�nazwie Pavil-
lon. Czynna jest od�19:00 do�22:30 i�oferu-
je dania kuchni śródziemnomorskiej, ze 
szczególnym naciskiem na�potrawy grec-
kie oraz tureckie. Lunche można jeść tak-
że na�plaży, między� godziną12:00 a�16:00 

l P id t l któ b
– tutejszy bar oferuje sałatki, owoce morza 
i�pasty. Jest w�The Residence również coś 
takiego jak Sundown Special: to koktajle 
i�przekąski, serwowane na�basenie mię-
dzy�18:00 a�19:30. Posiłki można spoży-
wać także w�willach, dostawa z�restauracji 
nie jest obarczona dodatkowymi koszta-
mi.  Tak jak roznoszone na plaży owoce 
i drinki. W�resorcie działa również The 
Library Bar, w�którym możemy skoszto-
wać np. koniaku w�otoczeniu pięknie wy-
danych ksiąg.
RELAKS Zanzibarski The Residence 
znajduje się nad�oceanem, zatem natu-
ralne jest, że goście korzystają głównie 
z�uroków kąpieli, plażowania i�sportów 
wodnych w�rodzaju snorkelingu czy ka-
jaków. Ale nie tylko. Do�ich dyspozycji 
są choćby korty tenisowe i�centrum fi t-
ness, na�terenie resortu funkcjonuje tak-
że doskonałe Spa z�sześcioma pawilonami 
do�masażu (w�tym shiatsu) i�bogatą ofer-
tą zabiegów. Za�dodatkową opłatą można 
wziąć udział w�wyprawie na�morskie po-
łowy, safari z�delfi nami czy nurkowaniu.
OCENA Idealne miejsce na�wypoczynek. 
Luksusowy resort, perfekcyjny serwis, re-
laks na�najwyższym poziomie.

Tomasz Tomczyński
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natychmiast na�myśl styl afrykański, ko-
lorystyce. W�hotelu znajdziemy kilka ro-
dzajów pokoi: Savannah, Horizon, Terra-
ce, apartament prezydencki oraz osobne 
wille rodzinne. Wszystkie pomieszcze-
nia są przestronne, ich design jest typo-
wo afrykański, co podkreślają na�przy-
kład rozmieszczone wszędzie, typowe 
wazony oraz rzeźby. Każdy z�nich ma bal-
kon, na�którym znajdziemy stolik, fotele 
oraz lunetę, która służy do�tego, by móc 
podziwiać niesamowite afrykańskie wi-
doki. Do�tego komfortowa łazienka, łóż-
ko z�baldachimem i�moskitierą, dostęp 
do�Internetu, minibar, sejf, telewizja sa-
telitarna oraz radio, odtwarzacz�DVD, 
zestaw do�parzenia kawy oraz herbaty. 
Apartamenty oraz wille mają swoje wła-
sne baseny. Każdy pokój w�Bilila Lodge 
ma dedykowaną obsługę, zatem poziom 
dbania o�gościa jest niezmiernie wysoki. 
Osobną sprawą są niebywałe widoki, ja-
kie mieszkaniec willi ma zagwarantowa-
ne. Na nieodległej równinie codziennie 
wędrują setki zwierząt, w maju, gdy przy-
chodzi okres migracyjny, są ich tysiące.

Czasem bawół, dziki kot czy nawet 
majestatyczny słoń podejdzie dość bli-
sko willi. Nie ma w tym jednak zagroże-
nia dla gości. Jedynym utrapieniem by-
wają złośliwe małpy, które trzymane są w 
ryzach dzięki specjalnym elektrycznym 
„straszakom”.

WRAŻENIA Wyprawa w�głąb dzikiej 
Afryki to marzenie wielu podróżni-
ków. A�jeżeli można przy�tym zamiesz-
kać w�luksusowym hotelu, o�doskonałym 
serwisie i�perfekcyjnym podejściu do�go-
ścia, to można powiedzieć, że marzenia 
spełniają się w�dwójnasób. Bilila Lodge 
Serengeti to komfortowy hotel, położony 
w�obrębie Parku Narodowego Serengeti. 
Działa od�dwóch lat, a�jego ogromną za-
letą jest to, że kiedy pływasz w� basenie, 
możesz oglądać zebry i�słonie, które pła-
wią się w�nieodległym oczku wodnym, 
które stanowi miejsce wodopoju dzikich 
zwierząt. Wystarczy jako rekomendacja? 
Oczywiście, że tak, ale dodajmy do�tego 
jeszcze komfortowe warunki, pyszne 
jedzenie i�niezwykle przyjazną obsłu-
gę. Bilila Lodge to bez wątpienia jedno 
z�tych niezwykle oryginalnych miejsc, 
do�których zawsze chce się wrócić.
POŁOŻENIE Hotel usytuowany jest 
w�centrum północnej części Parku Na-
rodowego Serengeti, zwanej Serone-
ra. Samolotem można tu dotrzeć, lądu-
jąc w�Dar es Salaam, skąd dojeżdża się 
do�hotelu w�45 minut. Podróż z�lotni-
ska to jedna wielka zapowiedź wrażeń, 
związanych z�obserwacją dzikiego życia 
w�Afryce. 
WYPOSAŻENIE POKOI Hotel Bi-
lia ma�74 luksusowe, komfortowe poko-
je, utrzymane w�brązowej, przywodzącej 

 HOTEL: TANZANIA

 Bilila Lodge Serengeti
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KONTAKT Bilila Lodge Serengeti, Central Serengeti, 
Grumeti Reserves, Tanzania, tel. +255 768 981 890.
CENA Koszt wynajmu pokoi uzależniony jest od pory roku. 
Za pokój standardowy należy zapłacić w low season 263 dola-
rów, zaś w high season 493 dolarów. 

ZAPLECZE BIZNESOWE Hotel ma 
dwie sale konferencyjne, które mogą 
pomieścić do�80 osób. Są wyposażone 
w�najwyższej klasy sprzęt audio oraz wi-
deo, hotel zapewnia też organizację spo-
tkań przez wyspecjalizowany zespół. Nie 
ma, rzecz jasna, problemu z�cateringiem, 
przerwami kawowymi i�wszelkimi usłu-
gami, jakich można żądać od�hotelu. Do-
dajmy do�tego, że ogromnym plusem jest 
po prostu miejsce samo w sobie. Konfe-
rencja w�sercu wspaniałego safari – to 
przecież brzmi rewelacyjnie.
RESTAURACJE I�BARY W�Bilila 
Lodge Serengeti działają dwie restaura-
cje, które oferują całodzienne wyżywie-
nie (śniadania i�obiady w�formie bufe-
tu) – lunch serwowany jest także w�barze 
na�basenie. Menu jest międzynarodowe, 
zatem zaspokoi najbardziej wymagają-

ce gusta. Do�tego goście mogą korzystać 
z�części klubowej: pokoju do�snookera, 
sali kominkowej, w�której można wypa-
lić stylowe cygaro, a�także piwnicy z�wi-
nami, gdzie znajdziemy najznamie-
nitsze gatunki szlachetnych trunków 
z�całego świata, ze szczególnym uwzględ-
nieniem win południowoafrykańskich. 
Warto tu wspomnieć o�możliwości zor-
ganizowania biesiad w�miejscu zwanym 
Boma – to w�tradycyjnej masajskiej wio-
sce punkt centralny, w�którym członko-
wie społeczności spotykają sie, by wspól-
nie jeść, tańczyć, słuchać opowieści.�I�taki 
właśnie wieczór można przeżyć w�Bilila 
Lodge, to nawet rodzaj teatru dla gości, 
przedstawienia, w�trakcie którego można 
obserwować, jak przygotowuje się potra-
wy, a�także poddać się szalonym, afrykań-
skim rytmom.

RELAKS Zwykle, przy�opisywaniu ho-
teli, wspominamy o�fitness clubie czy 
Spa.�I�te w�Bilila Lodge są obecne – pierw-
sze pod�postacią doskonale wyposażonej 
sali do�ćwiczeń, pełnej sprzętu najwyższej 
jakości, drugie jako duża oferta zabiegów, 
wykonywanych w�sześciu salach masażu, 
z�naciskiem na�te o�tradycjach tajskich. 
Nie bez przyczyny, bowiem tymi zabiega-
mi zajmują się, sprowadzone przez hotel, 
specjalistki z Tajlandii. Oczywiście, hotel 
dysponuje pokaźnym basenem, nad�któ-
rym można się relaksować do�woli. Jednak 
tym, co stanowi o�absolutnej wyjątkowo-
ści pobytu w�hotelu w�Tanzanii jest coś, co 
Anglicy zwą „game drive”, a�my określa-
my szumnym słowem safari. Goście mogą 
skorzystać z�hotelowej oferty przejażdżek 
jeepami, celem obserwacji, i�to z�całkiem 
niewielkiej odległości, życia dzikich zwie-
rząt. Możliwość popatrzenia na�słonie czy 
tygrysy w�ich naturalnym środkowisku – 
to zawsze budzi niesamowite emocje. Dla 
ich uspokojenia polecamy wizytę w�bi-
bliotece, sali do�gier (szachy, backgam-
mon i�inne) czy w�galerii sztuki, która 
również znajduje się na�terenie hotelu.
OCENA Luksusowy hotel, doskona-
ły dla tych, którzy cenią sobie komfort 
wypoczynku, a�jednocześnie nie stronią 
od�kontaktu z�dziką, pradawną naturą.

Tomasz Tomczyński
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Zwiedź z nami najlepsze pola golfowe świata. Nasz Airbus A340-300 wylatuje na Mauritius 
z 6 europejskich miast: Frankfurtu, Genewy, Londynu, Mediolanu, Monachium i Paryża. W naszej 
nowej klasie biznes możesz liczyć na odprawę w pierwszej kolejności, całkowicie rozkładane 
fotele oraz wyszukane posiłki. Więcej informacji i rezerwacje na stronie: www.airmauritius.com

DTL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36  00-116 Warszawa
Email: airmauritius@dtl.waw.pl    tel. 22 455 38 28    fax. 22 455 38 27

Golfowy raj z

Darmowy limit dla przewożonego 

sprzętu golfowegodo 20 kg 

(1 sztuka na osobę)
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Sally Brown 
opisuje, co tak 
naprawdę jest 
przyczyną jet 
lagu i jak go 
uniknąć.

Oczy 
szeroko 
otwarte

ZDROWIE

32 | WRZESIEŃ 2011



WRZESIEŃ 2011 | 33

�Jeśli kiedykolwiek podróżowa-
łeś długodystansowym lotem 
na�wschód, to prawdopodobnie 
dobrze wiesz, czym jest jet lag. 
Składa się na�niego wiele obja-

wów, takich jak wyczerpanie, bezsenność, 
zwiększone poczucie nierealności, brak 
apetytu, problemy z�trawieniem i�koncen-
tracją, a�także nadmierne rozdrażnienie. 
W�najgorszych przypadkach otrząśnięcie 
się z�takiego stanu trwa nawet tydzień, 
co może w�widoczny sposób odbić się 
na�produktywności i�relacjach osobistych. 
Na�dłuższą metę konsekwencje jet lagu 

dla zdrowia mogą jednak być potencjal-
nie dużo bardziej niebezpieczne.

Regulacja zegara
Naukowcy starają się obecnie po-
łączyć powtarzające się epizody jet 
lagu z�wyższym ryzykiem chorób 
serca, rakiem, przyrostem masy ciała 
i�zaburzeniami psychicznymi takimi 

jak depresja. Jak widać, osoby nagmin-
nie lekceważące jet lag być może igrają 

z�własnym zdrowiem.
Dobrą wiadomością dla osób, które 

często latają w�kierunku wschodnim, jest 
to, że w�niedalekiej przyszłości pojawią się 
tabletki łagodzące objawy jet lagu, a�już 
teraz wiemy dużo więcej na�temat tego, 
jak zminimalizować jego skutki.

Już od�dawna wiadomo, że jet lag 
wpływa na�nasz zegar okołodobowy –�czy-
li�24-godzinny cykl procesów biologicz-
nych, który istnieje zarówno u�zwierząt, 
jak i�roślin. – Zegar okołodobowy trzeba 
dostosować do�fizjologii, bo to właśnie 
on uruchamia nasz metabolizm, pod-
nosi temperaturę ciała, gdy trzeba być 
czujnym i�obniża ją gdy przychodzi czas 
na�odpoczynek – mówi Russell Foster, 
profesor Instytutu Neurologii Okołodo-
bowej na�Uniwersytecie w�Oksfordzie. 
Typowy zegar biologiczny faktycznie 
odlicza nieco więcej niż�24 godziny. Z�te-
go względu wydłużenie naszego dnia, 
w�przypadku lotu na�zachód, wydaje się 
mieć na�nas mniejszy wpływ niż jego 
skrócenie (ciężej jest nam choćby zasnąć 
o�północy czasu lokalnego, gdy organizm 
myśli, że jest godzina siedemnasta), gdy 
lecimy na�wschód.

Do�niedawna uważano, że naszym ze-
garem biologicznym steruje podwzgórze 
mózgu, ale teraz wiemy, że główną rolę od-
grywa tu specjalny gen, który znajduje się 
w�każdej komórce ciała. To właśnie on ma 
bezpośredni wpływ na�rytm serca, płuc, 
wątroby i�innych narządów. – Podwzgórze 
funkcjonuje niczym dyrygent orkiestry, 

który steruje komórkami tak, by działały 
w�harmonii – mówi Dr Victoria Revell, 
chronobiolog na�Uniwersytecie w�Surrey.

Wyobraźmy sobie, że lecimy z�Londy-
nu do�Hongkongu, gdzie mamy spotkanie 
o�11:00 lokalnego czasu. O�tej porze za-
zwyczaj nie będziemy zdolni do�spójnej 
rozmowy, ponieważ nasze ciało będzie 
mieć najniższą temperaturę. Dzieje 
się tak ponieważ, gdybyśmy nadal byli 
w�Londynie, byłaby�4:00 rano – pora 

o�której człowiek znajduje się w�naj-
głębszej fazie snu (zwykle trzy godziny 
przed�przebudzeniem).

– Zmuszanie organizmu do�aktywności 
w�czasie, gdy tak naprawdę powinniśmy 
spać, wywołuje reakcję stresową, która 
obniża odporność i�obciąża serce – mówi 
Foster. – Wiemy, że nawet po�20 latach, 
organizm nie potrafi  dostosować się do�ta-
kich warunków.

Burza hormonów
Prowadzenie trybu życia niezgodnego 
z�naszym zegarem biologicznym wiąże 
się również z�wyższym ryzykiem zacho-
rowania na�raka. Badania udowodniły, 
że pielęgniarki, które pracują na�nocnej 

zmianie od�wielu lat, są o�36 procent bar-
dziej zagrożone rakiem piersi. Może to 
również wyjaśniać, dlaczego choroba ta 
jest bardziej powszechna u�stewardess 
i�czemu rak prostaty częściej dotyka pilo-
tów latających na�dalekich trasach.

Przypuszcza się, iż to zakłócenie 
w�działaniu zegara biologicznego prowa-
dzi do�zaburzeń w�produkcji melatoniny, 
silnego przeciwutleniacza, który ma dzia-
łanie antynowotworowe. Doświadczenia 
wykazały, że komórki raka piersi przestają 
rosnąć pod�wpływem melatoniny, którą 
mózg produkuje w�nocy.

Powtarzające się przypadki jet lagu 
mogą także doprowadzić do�wzrostu ma-
sy ciała, ponieważ zdarza się nam wtedy 
spożywać posiłki w�porze, o�której powin-
niśmy normalnie spać. – W�nocy ciało nie 
przetwarza tłuszczu tak skutecznie jak 
w�dzień, a�jego odpowiedź glikemiczna 
jest osłabiona – przekonuje Foster.

Brak snu również ma swoje negatywne 
konsekwencje. Naukowcy z�Uniwersyte-
tu w�Chicago odkryli, że osoby u�których 
zredukowano sen do�4 godzin dziennie, 
już po�paru dniach zaczęły mieć problem 
z�przetwarzaniem glukozy, tak jak dzieje 
się to we wczesnym stadium cukrzycy. 
Wystarczą jedynie dwie noce, podczas 
których śpimy o�2-3 godziny mniej niż 
normalnie, aby o�15 % zwiększyła się 
produkcja greliny (hormonu, który 
zwiększa apetyt), a�o�tyle samo zmniej-
szyła się produkcja leptyny (hormonu 
poczucia sytości). – Wynika to z�tego, iż 
mózg otrzymuje wiadomość, że dzienne 

Funkcjonowanie poza 
swym naturalnym 

rytmem może mieć 
wpływ na reakcje 

mózgu

TERAPIA PRZECIW JET LAGOWI
Zabiegi mające niwelować uczucie jet lagu oferuje się 
w�większości salonów spa w�dobrych hotelach, a�relaksują-
cy masaż jest dużo lepszym sposobem walki z�bezsenno-
ścią, niż korzystanie z�minibaru. Warto pamiętać, że alkohol 
zaburza równowagę między długością snu głębokiego 
i�REM, przez co budzimy się zmęczeni. 
■ Terapeuci w�spa Elemis stosują olejki eteryczne z�gera-
nium, majeranku i�lawendy, aby rozluźnić napięte mięśnie 
i�ułatwić zaśnięcie. Poranne masaże takie jak „jet lag reviver” 
w�Espa lub „masaż przywracający równowagę energii” 
w�hotelu Regal Airport w�Hongkongu mogą zmniejszyć 
uczucie zmęczenia, zwiększając napływ krwi do�mózgu. 
■ Być może już niebawem będziemy mogli zwalczyć jet lag 
nie ruszając się z�pokoju hotelowego, jeśli więcej sieci hote-
lowych pójdzie za�przykładem Westin Chicago North, gdzie 
pod�prysznicami znajduje się światło o�silnym natężeniu, 
pomagające dostosować nasz zegar biologiczny do�lokal-
nej strefy czasowej. Na�inny sposób wpadł londyński hotel 
Rafayel, gdzie apartamenty z�widokiem na�rzekę posiadają 
oświetlenie Philips Activiva, niwelujące objawy jet lagu.

D
R

EA
M

ST
IM

E

wów, takich jak wy
zwiększone poczu
apetytu, problemy
tracją, a�także nad
W�najgorszych pr
się z�takiego stan
co może w�widoc
na�produktywnośc
Na�dłuższą metę

dla zdrowia mog
nie dużo bardz

Regulacja
Naukowcy s
łączyć powta
lagu z�wyższ
serca, rakiem
i�zaburzeniam

jak depresja. Ja
nie lekceważące

z�własnym zdrow
Dobrą wiadom

często latają w�kie
to, że w�niedalekie
tabletki łagodząc
teraz wiemy dużo
jak zminimalizow

Już od�dawna
wpływa na�nasz ze
li�24-godzinny cy
nych, który istnie
jak i�roślin. – Zeg
dostosować do�fi
on uruchamia n
nosi temperaturę
czujnym i�obniża
na odpoczynek –

ZDROWIE
▲



34 | WRZESIEŃ 2011

spożycie organizmu spadło o�900 kalorii. 
To takie samo uczucie głodu, jakie mamy 
będąc na�niskokalorycznej diecie – mówi 
dr Shahrad Taheri, wykładowca na�Uni-
wersytecie w�Birmingham.

Jednakże nie tylko nasz organizm cier-
pi wskutek częstego przekraczania stref 
czasowych. Rozsynchronizowanie na-
turalnego rytmu okołodobowego może 
mieć również wpływ na�mózg, co w�konse-
kwencji potrafi  prowadzić do�problemów 
z�pamięcią, stanów lękowych i�depresji. 
Badania przeprowadzone na�chomi-
kach, którym stworzono przez miesiąc 
warunki odpowiadające lotom z�Nowego 
Jorku do�Paryża 
dwa razy w�tygo-
dniu, wykazały, iż 
jet lag powodował 
negatywne zmiany 
w�hipokampie – 
czyli części mózgu, 
która kontroluje 
przetwarzanie pa-
mięci. Zmiany te utrzymywały się nawet 
przez miesiąc. Badania zespołu naukow-
ców z�Liverpool John Moores University, 
opublikowane w�czasopiśmie The Lancet, 
dowiodły, iż u�personelu pokładowego ist-
nieje wyższe ryzyko wystąpienia proble-
mów ze zdrowiem psychicznym, w�tym 
krótkich epizodów psychozy.

Harmonogram 
synchronizacji
Nadal jednakże nie rozumiemy, dlaczego 
niektórzy ludzie odczuwają jet lag moc-
niej od�innych. Udowodniono, że uczucie 
to jest bardziej dotkliwe, gdy przekracza-
my więcej stref czasowych w�jednym locie 
lub przy�paru lotach w�ciągu kilku dni, 
a�także iż większość ludzi nie odczuwa jet 
lagu podróżując na�północ lub południe 
globu, ponieważ nie przekraczają wtedy 

stref czasowych. Jednym z�decydujących 
czynników może być wiek. Badania prze-
prowadzone kilka lat temu na�zlecenie 
British Airways i�obejmujące�1002 oso-
by podróżujące służbowo, wykazały że, 
w�przeciwieństwie do�osób młodszych, 
starsi biznesmeni rzadziej uskarżali się 
na�problemy wynikające z�jet lagu. – 
Większość ludzi z�wiekiem staje się „ran-
nymi ptaszkami” – potwierdza Revell. 
– Natomiast dla osób, które z�natury wsta-
ją wcześniej, podróż na�wschód wydaje 
się być mniej uciążliwa niż dla „nocnych 
marków”.

Naukowcy przypuszczają także, iż oso-
by, które tolerują jet 
lag, chętniej wyko-
nują pracę, która 
wymaga częstego 
podróżowania. Styl 
życia może również 
mieć wpływ, na�to 
jak źle się czujemy 
– przekonuje Re-

vell. – Zmęczenie jeszcze bardziej nasila 
objawy jet lagu. Dlatego też warto prze-
spać się podczas lotu, powstrzymać się 
od�picia alkoholu i�regularnie nawadniać 
organizm.

Co ciekawe, uczucie jet lagu da się 
całkowicie wyeliminować, jeśli stopnio-
wo dostosowujemy nasz rozkład snu 
przed�odlotem – zapewnia dr Charmane 
Eastman, dyrektor laboratorium badań 
nad�rytmami biologicznymi w�ame-
rykańskim Rush University Medical 
Center. Opracowuje ona indywidualne 
harmonogramy, na�które składają się 
odpowiednie pory snu, czas ekspozycji 
na�światło (słoneczne i�sztuczne), pory 

Jet lag może 
ograniczyć umiejętność 
podejmowania decyzji 

o 50 procent, 
a skupienie uwagi 
nawet o 75 procent

w�których jasnego światła należy unikać, 
oraz suplementy melatoniny. Dzięki ta-
kiemu harmonogramowi mamy szansę 
przybyć na�miejsce w�stanie, w�którym 
nasz zegar biologiczny będzie idealnie 
zsynchronizowany z�miejscowym czasem.

Przykładowo, jeśli udajemy się na�za-
chód z�Londynu do�Los Angeles, przez 
pięć nocy poprzedzających wylot powin-
niśmy kłaść się spać i�wstawać dwie go-
dziny później niż zazwyczaj. Podobnie, 
gdy lecimy na�wschód, powinniśmy kłaść 
się i�wstawać odpowiednio wcześniej niż 
normalnie.

Minusem jest to, iż na� tydzień 
przed�wylotem musimy chodzić spać 
wcześniej od�naszych dzieci i�wstawać 
w�środku nocy, lub wręcz przeciwnie 
– nie spać do�3 nad�ranem i�wychodzić 
do�pracy w�porze lunchu. Być może jed-
nak warto się tak poświęcić, szczególnie 
jeśli w�miejscu docelowym podróży nasza 
wydajność miałaby drastycznie spaść, gdy 
wybieramy się na�wakacje życia, lub też 
gdy udajemy się w�miejsce, gdzie czeka 
nas duży wysiłek fi zyczny.

DOBRE RADY STARYCH WYJADACZY
„Jeśli to możliwe, wybieram lot non stop w ciągu dnia. Gdy jedyną 
alternatywą jest lot w nocy, muszę mieć fotel rozkładający się w pła-
skie łóżko. Żadnego nocnego jedzenia czy alkoholu na pokładzie”. 
„Nigdy nie jedz w samolocie podczas długiego lotu. Zrób to 
po wylądowaniu, w zgodzie z lokalnym czasem”. 
„Ustaw zegarek na czas w docelowym miejscu zaraz po starcie sa-
molotu. Stosuj ten czas wybierając porę posiłków i snu”.
„Największym błędem jest drzemka po przylocie. Staraj się 
utrzymać na nogach do wieczora. To trudne, ale pójście na 
spacer lub inna aktywność fi zyczna mogą być pomocne”.
„Nie męczy mnie jet lag jedynie wówczas gdy zrezygnuję z alkoho-
lu na kilka dni przed podróżą I podczas całego wyjazdu. Sądzę, że 
poprawia to jakość snu”.

ZDROWIE
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– Z�naszych harmonogramów ko-
rzystają sportowcy i�żołnierze – mówi 
Eastman. – Chciałabym jednak, by prze-
konali się do�nich również politycy, pra-
cownicy służb dyplomatycznych i�inne 
osoby, które podejmują ważne decyzje 
w�naszym imieniu. Nie sposób odmówić 
jej racji, zważając na�to, że jet lag może 
obniżyć zdolności komunikacyjne o�30%, 
zdolność zapamiętywania o�20%, umie-
jętności podejmowania decyzji nawet 
o� połowę, a�zdolność koncentracji o�75 % 
– jak wynika z�badań wiodącego eksperta 
do�spraw snu dr Chrisa Idzikowskiego.

Revell potwierdza te spostrzeżenia: 
– Gdy nie staramy się zmienić naszego 
harmonogramu snu, przedłużamy w�ten 
sposób u�siebie objawy jet lagu. Jeżeli leci-
my na�wschód i�podróż trwa dłużej niż�2-3 
dni, to warto się poświęcić i�wstawać dwie 
godziny wcześniej na�kilka dni przed�wy-
jazdem, a�najlepiej zaraz po�przebudze-
niu korzystać ze światła LED.

Jeśli wydaje się nam to zbyt wielkim 
wysiłkiem, głowa do�góry – wyścig o�li-
cencję na�pierwszy lek przeciw jet lagowi 
już trwa. Firma Pfi zer fi nansuje badania 
prowadzone przez Andrew Loudona, pro-
fesora na�Uniwersytecie w�Manchesterze, 
który odkrył enzym nazwany kinazą ka-
zeiny, kontrolujący nasz zegar biologicz-
ny. – Odkryliśmy, że da się kontrolować 
jedną z�kluczowych cząsteczek biorących 
udział w�regulowaniu prędkości, z�jaką 
tyka nasz zegar, co pozwala przystoso-
wać ją do�nowego rytmu – przekonuje 
Loudon. – Udowodniliśmy, że za�pomocą 
leków można „ustawić” zegar biologicz-
ny myszy. Być może podobne substancje 
będzie można stosować w�leczeniu szere-
gu problemów zdrowotnych, takich jak 
niektóre choroby psychiczne i�zaburze-
nia snu dobowego. Lekarstwa te mogą 
również być pomocne w�przypadku jet 
lagu i�zaburzeń snu związanych z�pracą 
zmianową.

Zespół badaczy z�Instytutu Maxa 
Plancka w�Niemczech bada, jaki wpływ 
na�rytm dobowy może mieć wzrost i�spa-
dek poziomu hormonu o�nazwie kortyzol. 
Zespół zastosował lek o�nazwie metyrapo-
ne, aby regulować poziom kortyzolu w�or-
ganizmie myszy. – Przesuwając wyższy 
poziom kortyzolu w�organizmie na�wcze-
śniejszą lub późniejszą porę dnia, może-
my złagodzić objawy jet lagu u�myszy. 
Przypuszczamy, że może to również dzia-
łać w�przypadku ludzi – mówi naukowiec 
Gregor Eichele. – Chcielibyśmy stworzyć 
pigułkę, którą wystarczyłoby wziąć dzień 
przed�podróżą. ■

JAK SOBIE POMÓC
■ Dawkuj czas w�jakim twój organizm jest wy-
stawiony na�działanie światła. Zespół Russella Fo-
stera z�Uniwersytetu w�Oksfordzie odkrył, że w�oczach 
znajduje się oddzielny czujnik, który wykrywa światło 
w�celu wyregulowania naszego zegara biologicznego. 
Światło nas budzi, więc wystawiając się na�jego dzia-
łanie po�locie w�kierunku zachodnim, łatwiej jest nam 
dostosować się do�czasu lokalnego. Można też sko-
rzystać z�przenośnej stacji świetlnej LED (np. Lumie Zip 
– ok.�500 złotych, www.lumie.com) przez ostatnie dwie 
godziny lotu. Jeśli leciałeś w�kierunku wschodnim i�te-

raz na�miejscu budzisz się zbyt wcześnie, postaraj się 
unikać jasnego światła przez kilka pierwszych godzin 
pobytu. To pomoże twojemu organizmowi dostosować 
się do�nowych warunków.
■ Noś okulary przeciwsłoneczne, aby zminima-
lizować ekspozycję na�jasne światło w�nieodpowied-
nich porach. Przykładowo, jeśli lecisz lotem o�21:00 
z�Nowego Jorku do�Europy, załóż okulary przeciwsło-
neczne, gdy na�pokładzie włączane są światła w�porze 
śniadania aż do�samego lądowania. Po�wylądowaniu 
w�Nowym Jorku nie unikaj światła. 
■ Zjedz śniadanie na�świeżym powietrzu. Bę-
dzie to sygnał dla organizmu, że dzień już się rozpoczął. 
– Poranne światło jest niezbędnym elementem w�pro-
cesie synchronizacji naszego organizmu – wyjaśnia 
Victoria Revell z�Uniwersytetu w�Surrey. – Dzięki niemu 
zwiększa się nasza czujność i�poprawia się nasze sa-
mopoczucie. Ma ono także wpływ na�poziom różnych 
hormonów w�organizmie. 
■ Przeanalizuj pory swojej najniższej efektyw-
ności. Człowiek czuje się najgorzej wtedy, gdy tempe-
ratura jego ciała osiąga najniższy poziom w�cyklu dzien-
nym. Dla większości z�nas jest to około�4:00 nad�ranem, 
czyli około trzech godzin przed�zwyczajową porą po-
budki. Jeśli to możliwe, nie planuj jakichkolwiek spotkań 
w�miejscu docelowym, jeśli jego pora odpowiada�4:00 
rano w�twoim domu (na�przykład pora lunchu w�Tokio). 
■ Nie jedz podczas lotu. Najnowsze badania su-
gerują, że mózg ma drugi zegar zwany „zegarem 
żywienia”, który śledzi pory, w�których spożywamy 
posiłki. Badania przeprowadzone na�myszach udo-
wodniły, że gdy żywność jest dawkowana rzadko, 
zegar żywienia (jądro podwzgórza grzbietowo-przy-
środkowe) przejmuje nadrzędną rolę nad�zegarem 
biologicznym, nie pozwalając zwierzętom zasnąć 
do�czasu znalezienia żywności. – Odkryliśmy, że po-
jedynczy cykl głodówki, po�którym następuje karmie-
nie, włącza zegar, który skutecznie przystosowuje rytmy 

dobowe do�nowej strefy czasowej – mówi dr Clifford 
Saper, badacz z�Uniwersytetu w�Harvardzie. – Rezy-
gnacja z�posiłków w�samolocie, a�następnie zjedzenie 
czegoś zaraz po�wylądowaniu, powinno pomóc nam 
dostosować się do�nowej strefy czasowej i�uniknąć 
pewnych nieprzyjemnych objawów jet lagu. 
■ Śpij w�całkowitej ciemności. Według ostatnich 
badań, nawet słabe światło w�sypialni (emitowane przez 
radio-budzik lub diodę gotowości w�telewizorze), może 
powodować zakłócenia w�strukturze chemicznej mó-
zgu. Jeśli nie możesz usunąć wszystkich źródeł świa-
tła, spróbuj spać w�opasce na�oczy. Jeśli musisz wstać 
w�nocy, staraj się nie włączać światła (trzymaj przy�łóż-
ku latarkę lub zaświeć światło jedynie w�przedpokoju). 
Nawet krótka porcja jasnego światła może czasowo 
wyłączyć w�organizmie produkcję melatoniny. 
■ Włącz klimatyzację. Temperatura ciała natural-
nie spada podczas snu, prawdopodobnie po�to, aby 
zaoszczędzić energię. Jeśli w�twojej sypialni jest tak 
ciepło, że ten spadek temperatury nie może nastąpić, 
nie zapadniesz w�głęboki sen, a�nad�ranem odczujesz 
zmęczenie. 
■ Zażyj melatoninę (dostępna w�sklepach ze zdro-
wą żywnością, przez Internet lub na�receptę od�leka-
rza rodzinnego). – Wyniki szeroko zakrojonych badań 
wskazują, że tabletki melatoniny w�efektywny sposób 
przyczyniają się do�regulacji zegara dobowego, tym 
samym zmniejszając objawy jet lagu – mówi Charma-
ne Eastman z�Rush University Medical Centre. – Mela-
tonina pomaga nam zasnąć lub obudzić się, w�zależ-
ności od�pory dnia, w�której ją zażywamy. Zażyj�5 mg 
po�południu, podczas lotu na�wschód (siedem godzin 
przed�planowanym położeniem się spać w�miejscu 
docelowym). Jeśli lecisz samolotem na�zachód, zażyj 
melatoninę rano, po�przebudzeniu. 
■ Śpij przez przynajmniej cztery godziny każ-
dej nocy w�miejscu przeznaczenia – to konieczne, aby 
nasz organizm mógł przystosować się do�nowej strefy 
czasowej.
■ Poproś o�indywidualny harmonogram za-
pobiegający jet lagowi. Doktor Eastman układa je 
bezpłatnie, w�zamian za�opinie zwrotne. Skontaktuj się 
z�ceastman@rush.edu

ZDROWIE
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Relaks i�spokój w�najlepszym wydaniu. Spa i�wellness zagościły 

już u�nas na�dobre oferując doskonałą jakość usług oraz zabiegi 
pozwalające osiągnąć błogi stan równowagi. Hoteli z�ofertą Spa jest 

w�naszym kraju wiele, Olga Chełchowska wybrała te najlepsze.
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Farmona
Laboratorium Kosmetyków Natural-
nych Farmona oferuje zdecydowanie 
kameralne miejsce kuszące orientalnym 
Wellness & Spa w�Krakowie. Wnętrza 
zaprojektowano tu we współpracy z�azja-
tyckimi artystami tak, aby jak najlepiej 
oddawały harmonię i�naturę Orientu. 
Uzupełnieniem egzotyki jest fakt, że te-
rapeuci i�masażyści pochodzą z�różnych 
zakątków świata: z�Filipin, Tajlandii i�in-
donezyjskiej wyspy Bali. Unikalny pro-
gram rytuałów piękna został opraco-
wany specjalnie dla Farmona Wellness 
& Spa i�bogaty jest w�liczące tysiące lat, 
dostępne przed�wiekami wyłącznie dla 

członków rodów królewskich, zabiegi 
z�Archipelagu Indonezyjskiego. Można 
tu zanurzyć się w�kąpielach kwiatowych 
czy łaźni błotnej, korzystać z�sauny, tu-
reckiego hammamu, tajskiej łaźni zio-
łowej oraz ekskluzywnych zabiegów 
pielęgnacyjnych, łączących aromatera-
peutyczną parę, chromoterapię i�muzy-
koterapię. Specjalnością jest komplek-
sowa pielęgnacja twarzy i�ciała zarówno 
dla kobiet jak i�mężczyzn oraz specjal-
nie przygotowane dla pań programy an-
tycellulitowe, wyszczuplające i�modelu-
jące sylwetkę. 
farmona.pl

▲
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Leda Spa
Czterogwiazdkowy Hotel Leda Spa 
usytuowany jest niespełna�200 metrów 
od�morza, w�stolicy polskiego wybrzeża 
– Kołobrzegu. Miejsce to zwraca na�sie-
bie uwagę z�daleka, ponieważ wyglądem 
przypomina szklany statek, zacumowa-
ny nad�brzegiem. Dwupoziomowe cen-
trum Spa & Wellness zachęca oryginalną 
grotą solną, jacuzzi, sauną suchą i�paro-
wą oraz rozbudowaną gamą zabiegów 
kosmetycznych i�dermatologicznych. 
Skorzystać tu można zarówno z�masażu 
tajskiego, ajurwedyjskiego rytuału wital-
nego i�oczyszczającego, masażu gorącymi 
kamieniami Hot Stone oraz subtelnego 
i�kojącego masażu polinezyjskiego, jak 
i�z�zabiegów rehabilitacyjnych opartych 
na�najnowocześniejszych technikach ko-
smetyki i�medycyny. Dla gości nieprze-
padających za�plażowymi tłumami, ho-
tel oferuje basen 13 na 7 metrów. 
hotelleda.pl

Baltica Wellness & Spa
To nie tylko Wellness & Spa, gdzie moż-
na skorzystać z�zabiegów indywidual-
nych, takich jak masaże, zabiegi na�cia-
ło, twarz czy peelingi różnego rodzaju. 
To również centrum zdrowia z�nowocze-
snym ośrodkiem rehabilitacyjnym w�sa-
mym centrum Szczecina. Goście mogą 
tu korzystać z�zabiegów magnoterapii, 
elektroterapii, hydroterapii, kinezote-
rapii, laseroterapii a�nawet terapii świa-
tłem i ultradźwiękami oraz inhalacji. 
Znajduje się tutaj jednocześnie nowocze-
sny sprzęt diagnostyczny, między inny-
mi do�USG czy EKG, wykwalifi kowana 

kadra terapeutów służy radą w�ra-
zie potrzeby. Mieszczą się tu także 
trzy baseny, łaźnia osmańska, pa-
rowa i�aromatyczna, jacuzzi, sauna 
sucha oraz grota wypełniona praw-
dziwym śniegiem. Uzupełnieniem 
są specjalnie przygotowane gabine-
ty, gdzie można poddać się relakso-
wi podczas zabiegów orientalnych.
spabaltica.pl

Dom Zdrojowy Jastarnia
Klinika Zdrowia i�Urody w�Hotelu 
Spa Dom Zdrojowy, to usytuowa-
ny w�samym środku Półwyspu 
Helskiego pokaźny kompleks wypo-
czynkowy, który między innymi ofe-
ruje basen o�powierzchni�100 metrów 
kwadratowych, z dwoma dużymi i�wy-
godnymi�jacuzzi, łaźnię parową, sau-
nę suchą, kamionkowe podgrzewane 
łóżka tepidarium oraz słoneczną łąkę. 
Wyjątkowo rozbudowany pakiet zabie-
gów na�poszczególne części ciała to cho-
ciażby pielęgnacja twarzy, czyli zabiegi 
podstawowe z�ampułką, zabiegi dotle-
niające, rozjaśniające, ujędrniające, in-
tensywnie nawilżające i�wygładzające 
skórę. Pielęgnacja ciała to między inny-
mi peelingi, oczyszczanie kawitacyjne, 
kąpiele w�kozim mleku, różnego rodzaju 
masaże, pielęgnacja dłoni i�stóp oraz de-
pilacja woskiem. 
zdrojowy.com.pl

Medical Spa Unitral
Mierzeja oddzielająca Bałtyk od�Jeziora 
Jamno, to miejsce położenia hotelu 
Medical Spa Unitral. Aktualnie goście 

mogą korzystać z�krytego basenu z�ja-
cuzzi i�łaźni parowej a�także�15 gabine-
tów fi zykoterapeutycznych. Bogata ofer-
ta masaży zawiera między innymi: Lomi 
Lomi,  ciepłymi kamieniami, czekoladą, 
miodowy z�kąpielą parową, z�elementa-
mi aromaterapii, pałeczkami bambuso-
wymi, kolagenowy, body brushing oraz 
masaż twarzy zimnymi kamieniami 
szlachetnymi. W ciągu najbliższych kil-
ku tygodni zostanie tam oddane do�użyt-
ku nowe skrzydło, gdzie zlokalizowane 
będzie czterogwiazdkowe, nowoczesne 
centrum Medical Spa. Na�powierzch-
ni�1600�m2 każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie. Ideą nowego centrum jest zbli-
żenie się do�klimatu Morza Martwego 

Leda Spa
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Zdrojowy 
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i�jak najdokładniejsze 
odwzorowanie panują-
cej tam, uzdrowiskowej 
atmosfery. W�tym celu 
zaplanowano otwarcie 
basenu solankowego 
o�piętnastoprocento-
wym zasoleniu, łaźni 
solankowej, łaźni błot-
nej i�słonecznej łącz-
ki, kompleksu saun, 
całorocznego jacuzzi 
zewnętrznego, krio-
komory oraz�16 kolej-
nych gabinetów pie-
lęgnacji ciała. 
unitral.pl

Hotel_arnia 
Miejsce zdecydowa-

nie wyróżniające się nowoczesną archi-
tekturą, położone w�otoczeniu pięknego, 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Spa_larniakcal, bo tak dokładnie i dość 
oryginalnie nazywa się tu centrum Spa, 
to ponad�sto metrów kwadratowych re-
laksu. Na�tej powierzchni rozciąga się 
łaźnia parowa, wanna z�hydromasażem, 
gabinety kosmetyki pielęgnacyjnej, ga-
binety masażu, a�także basen wyłożony 
szklaną mozaiką, z�krystaliczną, ozono-
waną wodą, przeciwprądem i�pryszni-
cem strumieniowym oraz duża sauna 
sucha z�pomieszczeniem wypoczynko-
wym i�aromaterapią. Ideą miejsca jest 
slow life, czyli gwarancja atmosfery spo-
koju i�ucieczki od�zabieganego miasta. 
Pomysł najwyraźniej cieszy się dużym 
uznaniem, ponieważ już czterokrotnie 

Spa_larnia otrzymała wyróżnienie w�ka-
tegorii najlepsze DAY Spa w�Polsce. 
hotelarnia.pl

Faltom
Czterogwiazdkowy hotel usytuowa-
ny niespełna�10�km od�centrum Gdyni 
oferuje basen,�zjeżdżalnie wodne i�ja-
cuzzi. Centrum Spa & Wellness to aż�
24 gabinety, zajmujące łącznie po-
wierzchnię�2100 m2. Istnieje tu moż-
liwość wyboru między sauną fińską, 
parową i�na�podczerwień. Ponad�150 za-
biegów kosmetycznych na�twarz i�ciało, 
różnego rodzaju masaże, w�tym ciepłymi 
kamieniami, San Shui – gorącymi stem-
plami i�kapsuła Spa. Dla gości wolących 
spędzać czas na wysiłku, hotel oferuje si-
łownię, studio cardio, salę do�squasha, 
pomieszczenie ze stacjonarnymi rowera-
mi oraz rowerami do�spinningu. W ofer-
cie znajdziemy również basen solankowy 
z�hydromasażem, mezoterapię bezigło-
wą, magnetoterapię, krioterapię, elektro-
terapię, hydroterapię, kinezyterapię, la-
seroterapię i�ultradźwięki. Osoby, które 
lubią spędzać czas aktywnie, a przy tym 
się bawić, mogą wybrać się tu na�bow-
ling, tenis stołowy bądź bilard. 
hotel-faltom.com.pl

Havet Hotel Resort & Spa
Nowoczesny obiekt, zbudowany z�drew-
na i�kamieni, świetnie odnajduje się wśród 
nadmorskiego, sosnowego lasu. Wielu 
gości przyciąga do�tego miejsca unikato-
we Centrum Termalne rozciągające się 
na�powierzchni ponad�300 m2. Korzystać 
tu można z�basenu, jacuzzi, podwodnych 

hydromasaży i�innych wodnych atrak-
cji. Wyjątkowości dodaje fakt, że podłoga 
wokół basenu, na�całej powierzchni użyt-
kowej, jest podgrzewana. Na�basenie od-
bywa się dodatkowo wiele różnego rodza-
ju imprez: projekcje fi lmowe, pool party, 
zajęcia Aquaerobic oraz lekcje pływania. 
W�skład centrum wchodzą również: sau-
na sucha, łaźnia parowa, łaźnia kwiatowa 
i�grota solankowa. Zrelaksować, wyciszyć 
a�nawet odmłodzić się można w�hotelo-
wym Hi Tech Medical La Perla, za�spra-
wą bogatej oferty zabiegów kosmetycz-
nych i�palety masaży. 
havethotel.pl

Warszawianka 
Wellness & Spa
Spa w�hotelu Warszawianka, położo-
nym nad�zalewem Zegrzyńskim, nie-
spełna�35�km od�centrum Warszawy, 
zaprasza do�16 gabinetów odnowy biolo-
gicznej. Bogata oferta zabiegów na�twarz 
oraz zabiegów na�ciało to nie wszyst-
ko na�co mogą tu liczyć goście. Masaże 
i�zabiegi Ayurvedy pozwolą zbliżyć się 
między innymi do�indyjskiego orien-
tu. Specjalistyczne wanny, kapsuły 
i�łóżka umożliwiają poddanie się zabie-
gom o�bardziej intensywnym działaniu. 
Goście mogą skorzystać m.in. z�łaźni pa-
rowej przesyconej wonią kwiatów i�cal-
darium – ciepło-chłodnego relaksu dla 
stóp. Wykorzystując najnowsze osią-
gnięcia nauki i�techniki, oferta bogata 
jest w�zabiegi z�zastosowaniem ultradź-
więków, mikrodermabrazji a�także pe-
elingu kawitacyjnego.
warszawianka.pl

Hotel_arnia

Medical Spa Unitral

Faltom

Havet Hotel Resort & Spa
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Hotel Bryza
Położony przy�samej piaszczystej pla-
ży Juraty Hotel Bryza to wyjątkowa oa-
za relaksu. Niezwykłości bogatej oferty 
zabiegów Spa dodaje fakt, że ściany ga-
binetów, gdzie się odbywają, są w�cało-
ści przeszklone. Dzięki temu, korzysta-
jąc z�oferty tego miejsca można prawie 
za�każdym razem czuć się jak na�łonie 
natury i�mieć morze w�zasięgu wzroku. 
Dla gości przygotowana jest cała pale-
ta zabiegów relaksujących, upiększają-
cych oraz odmładzających. Wszelkiego 
rodzaju masaże twarzy oraz całego ciała, 
umożliwiają indywidualne dopasowanie 
zabiegów. Do�dyspozycji gości pozostaje 
również sauna sucha oraz łaźnia parowa. 
Wielbiciele ruchu mogą korzystać z�ro-
werów, kortów tenisowych, sali fitness 
a�bliskość morza umożliwia uprawianie 
popularnych sportów wodnych, takich 
jak windsurfi ng czy kitesurfi ng. 
bryza.pl

Dr Irena Eris Spa Wzgórza 
Dylewskie i�Krynica Zdrój
Oba miejsca reklamowane są hasłem 
„Luksus blisko natury” i�tak jest w�isto-
cie. Hotele dr Ireny Eris mają sekcje ho-

telowe i�gastronomiczne na�najwyższym 
poziomie, do�tego dochodzą instytuty ko-
smetyczne, świadczące całą masę usług 
od�masaży relaksacyjnych, po�skompli-
kowane zabiegi zdrowotne i�upiększa-
jące. Wzgórza Dylewskie to miejsce tuż 
obok słynnego Grunwaldu. Ciekawym 
rozwiązaniem jest tam możliwość wy-
najęcia całego domu na�tzw. siedliskach. 
Zapewnia to maksimum spokoju i�pry-
watności. Można przy�tym oczywiście 
korzystać ze wszystkich dobrodziejstw 
hotelu. W�obu hotelach są rozbudowa-
ne Spa, szczególnie ciekawy jest basen 
w�Krynicy (hotel właśnie się rozbudowu-
je). Instytuty kosmetyczne to wiele gabi-
netów z�nowoczesnym sprzętem, gdzie 
goście, w�tym często mężczyźni, korzy-
stają z�zabiegów na�twarz i�ciało, gabi-
netów masażu, zabiegów wodnych czy 
porad dermatologa. Stosowane tam ko-
smetyki są oczywiście sygnowane na-
zwiskiem właścicielki (centrum badaw-
cze Ireny Eris ma już światową renomę), 
większość dostępna jest wyłącznie wła-
śnie tam. 
drirenaerisspa.com

Hotel Azzun Orient 
Spa&Wellness
Mazury od�zawsze kojarzone były z�re-
laksem i�spokojem, teraz można dołożyć 
do�tego luksus na�najwyższym poziomie. 
Spa Azzun pod�Olsztynem charaktery-
zuje i�wyróżnia dodatkowo orientalny 
klimat miejsca. Łączy ono ze sobą świat 
starożytny z�elementami nowoczesno-
ści. To w zasadzie całe rytuały, składa-
jące się, między innymi, z�orientalnego 
peelingu ciała, masażu w�pianie na�pod-
grzanym kamieniu czy nawilżaniu ciepłą 
i�aromatyczną oliwką. Wszelkiego rodza-
ju masaże, poczynając od�inspirowanego 
jogą, ajurwedą po�masaż shiatsu, to dwu-
godzinne ceremonie mające na�celu roz-
luźnić i�uwolnić od�stresu zarówno spię-
te ciało jak i�zmęczony wysiłkiem umysł. 
Wszystkie zabiegi odbywają się przy�od-
prężającej i oczywiście orientalnej muzy-
ce, tworząc harmoniczną całość w�pałacu 
relaksu. Goście dodatkowo mogą korzy-
stać z�kompleksu basenów oraz saun 
i�łaźni a�także tarasu wypoczynkowego. 
azzun.pl

Dr Irena Eris Spa Krynica Zdrój

p
Głęboczek Vine 

Resort & Spa

Hotel Bryza

Dr Irena Eris Spa 
Wzgórza Dylewskie

Hotel Azzun Orient Spa&Wellness
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Głęboczek Vine 
Resort & Spa
Hotel usytuowany na�pięknym poje-
zierzu, otoczony lasami, jeziorami oraz 
dwuhektarową winnicą. Znajdujące się 
na�jego terenie centrum Spa, to pierw-
szy w�Polsce ośrodek, który wprowadził 
w�pełnym zakresie specjalistyczną pielę-
gnację ciała, opartą na�składnikach ak-
tywnych pochodzących z�winogron i�ich 
krzewów. Znajdują się tu trzy strefy za-
biegowe: Winnica Spa – gdzie w�cało-
ści wykorzystuje się zalety winoterapii; 
Strefa Łaźni Brodnickich – oferująca 
różnego rodzaju inhalacje ziołowe, ma-
jące działanie terapeutyczne (wpływają 
oczyszczająco na�układ oddechowy po-
prawiając jego funkcjonowanie). Są one 
też wzbogacone aplikacją okładów z�tor-
fu bogatego w�mikroelementy oraz masa-
żem detoksykująco-relaksującym; Strefa 
Alfasfera – gdzie wykonywane są zabie-
gi relaksacyjne, głównie za�pomocą koły-
ski AlphaLounger, która pomaga wejść 
w�stan głębokiego relaksu Alfa. Dla bar-
dziej aktywnych hotel proponuje rejsy 
tratwą, spływy kajakowe, nordic walking, 
Watsu oraz wycieczki rowerowe. 
gleboczek.pl

Bagińscy Spa
Miejsce w�Pobierowie otoczone nadmor-
skim lasem sosnowym. Dla zapewnie-
nia relaksu Spa oferuje basen o�długo-
ści�12 metrów, posiadający przeciwfalę 
oraz dysze masujące na�różnych pozio-
mach, jacuzzi gwarantujące chwile re-
laksu oraz saunę, gdzie na�życzenie go-
ści dolewane są aromatyczne olejki 
zapachowe. W�znajdującym się obok 
Centrum Urody zarówno panie jak i�pa-
nowie mogą liczyć na�wysokiej jakości 
usługi kosmetyczne. Zabiegi pielęgna-
cyjne i�upiększające na�twarz, wysmukla-
jące i�modelujące sylwetkę seanse, to tyl-
ko część bogatej oferty. Uzupełnieniem 
są masaże klasyczne, relaksacyjne 

i�orientalne. Dla bardziej wytrzyma-
łych przygotowano salę fi tness, znajdu-
jącą się w�kompleksie gabinetów odno-
wy biologicznej.
baginscyspa.com.pl

Holiday Inn Józefów
Hotel należący do�sieci Intercontinental 
Hotels Group, położony w�podwarszaw-
skim Józefowie, oprócz zaplecza biz-
nesowego oferuje również centrum 
rekreacyjne. Thalgo Ella Baché Spa spe-
cjalizuje się w�thalassoterapii. Jest to 
miejsce, gdzie wykorzystuje się unikato-
we receptury wzbogacone zmysłowymi 
zapachami. Wystrój dwupoziomowe-
go Spa łączy ze sobą luksus z�elementa-
mi orientu. Oferuje ponad�100 zabiegów. 
Panie z�pewnością zachęcą te przezna-
czone dla�ciała – przeciwcellulitowe, wy-
szczuplające, ujędrniające i�relaksujące, 
z�zastosowaniem aparatury Thalgoslim, 
Body Health, Vichy Shower i�kapsu-
ły HydroCo. Kąpiele z�algami, z�olejka-
mi eterycznymi, z�kostką relaksującą czy 
w�oślim mleku ukoją ciało po�wyczer-
pującym dniu pracy. Oprócz tego moż-
na korzystać z�basenu z�hydromasażem, 
jacuzzi, sauny suchej i�parowej, siłowni, 
kortów tenisowych, boisk wielofunkcyj-
nych, sześciodołkowego pola golfowego 
a�nawet oddać się szaleństwu na�najwięk-
szym w�Polsce parku linowym. 
holiday.aquila.pl

Hotel Ossa Congress & Spa
Wielofunkcyjny kompleks Ossa usytu-
owany pomiędzy Warszawą a�Łodzią, 
dzięki czemu łatwo dojechać tu z�każ-
dego miejsca. Oprócz 522 pokoi i�29 sal 
konferencyjnych, hotel oferuje centrum 
rekreacyjne i�rozbudowaną paletę za-
biegów w�Spa. Relaksujący hydromasaż 
w�morskich kryształkach z�dodatkiem 
szlachetnego olejku z�paczułą i�wanilią, 
delikatna eksfoliacja ciała z�ekstraktem 
z�rodochrozytu, zabieg na�twarz dodają-

cy cerze blasku i�świeżości, relaksujący 
masaż oraz zabieg dodający nogom lek-
kości to jeden z�pakietów odprężających, 
przygotowanych dla gości. Dla pań stwo-
rzono ofertę kąpieli w�kozim mleku czy 
parafi nę na�stopy, dla panów natomiast 
hydroterapię i�masaż relaksacyjny lub 
zabieg w�kapsule Spa-JET. 
hotelossa.pl

Pensjonat Afrodyta Spa
To jeden z�trzech obiektów Pensjonatu 
Afrodyta. W�dwóch pozostałych budyn-
kach mieszczą się pokoje hotelowe, sa-
le konferencyjne oraz restauracje. Spa 
to nowoczesne gabinety odnowy biolo-
gicznej i�hydroterapii. Sauna kwiatowa, 
sauna fi ńska, podświetlany basen sprzy-
jają odzyskaniu i�utrzymaniu dobrego 
samopoczucia. Najnowsza propozycja 
rytualnych zabiegów Terraké to połą-
czenie dwóch elementów „Terre” (zie-
mia) i�„Aqua”(woda). Afrodyta oferuje 
kompleksowy program zabiegów i�pro-
duktów zmysłowego świata sił natury 
Luxuriant Plant Life, oferując gościom 
harmonię barw, zapachów i�dźwięków 
połączoną ze specjalnie dobranym ze-
stawem preparatów roślinno-kwiato-
wych pochodzących z Amazonii. Dla 
pań chcących zdecydowanie poprawić 
jędrność swojego ciała obiekt proponuje 

Hotel Ossa Congress & Spa

Bagińscy Spa

Holiday Inn Józefów

▲
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Pelleve – najnowszą metodę nieinwazyj-
nego ujędrniania skóry. 
afrodyta-spa.pl

Spa Bagiński & Chabinka
Jeden z�największych ośrodków wypo-
czynkowych w�Międzyzdrojach oferuje, 
między innymi, basen o�wymiarach�6 na 
12 metrów, wyposażony w�hydromasaże, 
z�których można korzystać np. podczas 
aqua aerobiku. Kompleks wodny uzu-
pełnia jacuzzi. Do�dyspozycji gości odda-
na jest również sala fi tness, wyposażona 
w�bieżnie, rowery i�inne sprzęty do�po-
prawy kondycji ciała, a�dla polepszenia 
krążenia krwi –�sauna sucha oraz łaźnia 
parowa. Bardziej wymagający mają moż-
liwość wyboru spośród oferty masaży: 
klasyczny, refl eksyjny, ciepłymi kamie-
niami, Shiatsu, miotełkami bambusowy-
mi, antycellulitowy, relaksacyjny i�upięk-
szający, tajski stemplami ziołowymi oraz 
misami dźwiękowymi. Specjalnością te-
go miejsca jest refl eksologia dłoni i�stóp 
oraz orientalny, pochodzący z�Hawajów, 
masaż Lomi Lomi, który odbywa się 
na�ciele „fi zycznym” człowieka, a�także 

na�otaczających go ciałach „energetycz-
nych”. Charakterystyczne dla tej techni-
ki jest masowanie przedramionami i�wy-
konywanie tanecznych, pełnych gracji� 
ruchów. 
miedzyzdrojespa.pl

Villa Verde Congress & Spa
Hotel w�regionie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej to połączenie ba-
zy noclegowej, zaplecza biznesowego 
oraz centrum Spa. Goście mogą tu ko-
rzystać z�kompleksu basenowego, łaź-
ni tureckiej, sauny fińskiej i�groty sol-
no-jodowej. Gabinety strefy Spa oferują 
relaksujące masaże, zabiegi wellness, 
aromatyczne i�odżywcze kuracje wyko-
nywane przez licencjonowanych leka-
rzy. Zabiegi na�twarz o nazwach: Bioline, 

Złoto i�Diament czy Skin Ceuticals po-
magają odświeżyć i�odmłodzić skórę twa-
rzy. Pakiety Bioline i�Thalgo na�ciało to 
zestawy różnego rodzaju zabiegów, które 
zarówno relaksują, odmładzają, odpręża-
ją, jak i�poprawiają urodę i�samopoczu-
cie. Panie mogą wyszczuplić, ujędrnić 
ciało lub pozbyć się cellulitu, natomiast 
panowie skorzystać ze specjalnie stwo-
rzonych dla nich zabiegów poprawiają-
cych kondycję skóry, wyszczuplających 
na�brzuszek i�plecy oraz najnowszego, 
nazwanego Strong Men, dodającego sił 
i�witalności. 
villaverde.pl

Sheraton Sopot Spa
Hotel ma doskonałą lokalizację, tuż 
przy�sopockim molo. The Spa at 
Sheraton Sopot ma strefę, nazywaną 
Doznanie Spa, która zapewnia relaks 
oraz uzupełnienie energii życiowej. Ta 
strefa to: basen, basen do�hydroterapii 
z�sopockimi solankami, aromatyczna 
łaźnia parowa Hammam, łaźnia solanko-
wa, sauna fi ńska, fontanna lodowa, groty 
deszczowe, tepidarium z�podgrzewany-
mi leżankami oraz siłownia. Jest tam też 
Rasul, czyli delikatna, aromatyczna łaź-
nia parowa, w�której nakłada się na�ciało 
glinki marokańskie o�nawilżającym i�od-
żywczym działaniu. Pobyt w�Rasul koń-
czy się opadami tropikalnego deszczu, 
zmywającego kosmetyk. Stosowane tam 
produkty sygnowane są francuską mar-
ką Anne Semonin oraz amerykańską 
Dermalogica. Ciekawą propozycją są 
pakiety zabiegów przeznaczone dla par.
sheratonsopotspa.pl

Modrzewie Park Hotel
Modrzewie Park Hotel to pierwszy pię-
ciogwiazdkowy hotel położony w�sa-
mym sercu Szczawnicy, jednego z�naj-
piękniejszych zdrojowisk w�Polsce. 
Usytuowany w�pięknym modrzewio-
wym lesie, jest idealnym miejscem dla 
każdego, kto poszukuje spokoju, wy-
gody i�dobrego samopoczucia. Oferta 
Wellness & Spa w�tym butikowym hote-
lu jest bogata. Kryty basen z�przeciwprą-
dem, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia turecka 
a�także prysznice zapachowe. Hotelowe 
Spa Suite oferuje szeroki wachlar zabie-
gów  w oparciu o markę Germaine de 
Cappucini:nawilżających, odmładzają-
cych, przeciwstarzeniowych, ujędrniają-
cych i liftingujących. Goście mogą liczyć 
też na masaże relaksacyjne. 
mparkhotel.pl

Sheraton Sopot Spa

Pensjonat Afrodyta Spa

Ń

Spa Bagiński & Chabinka

Villa Verde Congress & Spa

Modrzewie Park Hotel
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W�rankingu najlepszych hoteli w�Polsce miesięcznika Forbes, obok 
typowych hoteli miejskich, ankietowani biznesmeni umieścili pięcio-
gwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, który jako 
jedyny obiekt SPA znalazł się w�pierwszej dziesiątce. W�oczach biz-
nesmenów SPA jawi się jako miejsce idealne do�wypoczynku, relak-
su lub odcięcia się od�spraw zawodowych. Albo właśnie jako miejsce 
sprzyjające kreowaniu twórczych koncepcji, integracji zespołu czy 
prowadzeniu wstępnych negocjacji w�nieformalny sposób.

SPA prywatnie
Korzyści z�takiego pobytu można rozpatrywać w�dwóch płaszczy-
znach –�jako znakomity pomysł na�spędzenie czasu w�gronie przy-
jaciół lub też jako spełnienie marzeń rodziny o�wspólnym week-
endzie w�komfortowych warunkach. Albo w�wymiarze korzyści 
osobistych – ciężko pracuję, więc czas wolny przeznaczę na�za-
dbanie o�siebie, pójdę na�masaż, zrelaksuję się w�saunie, nacieszę 
zmysły smaku podczas elegancko podanego i�wykwintnie przygo-
towanego lunchu czy kolacji. Pobyt w�SPA jest okazją, aby kom-
pleksowo zadbać o�siebie, poddając się odnowie biologicznej, 
przywracając skórze zdrowy wygląd. Takie oczekiwania spełniają 
tylko hotele dobrze do�tego przygotowane, z�profesjonalną obsłu-
gą oraz ofertą uwzględniającą indywidualne potrzeby swoich gości. 
Dlatego jednym z�licznych wyróżników Hoteli SPA Dr Irena Eris jest 
niespotykany nigdzie indziej zakres usług pielęgnacyjnych dobiera-
nych do�indywidualnych potrzeb po�profesjonalnej diagnozie skóry.

SPA biznesowo
Ludzie biznesu już dawno zauważyli, że można osiągnąć w�ne-
gocjacjach dużo więcej jeśli przeprowadza się je w�przyjemnej, 
sprzyjającej relaksowi atmosferze. Bez presji czasu i�w�warunkach 
kameralnego spotkania. Również i�do�Polski dotarła ta potrzeba. 
–�Często w�naszych hotelach spotykają się menedżerowie najwyż-
szych szczebli. Rozmowy biznesowe w�SPA mają przebieg niefor-
malny, często są pozbawione presji czasu –�mówi dr Irena Eris. 

Hotele SPA na�całym świecie są podporządkowane biznesowi, 
oferując specjalne programy przygotowane na�potrzeby zorgani-
zowania małej konferencji lub spotkania biznesowego. Taką usłu-
gę proponują również Hotele SPA Dr Irena Eris. Dla większych grup 
przygotowane są sale konferencyjne z�odpowiednim i�nowocze-
snym wyposażeniem a�wachlarz tego co można przy�okazji takiego 
spotkania zorganizować jest bardzo szeroki. Wieczornej integracji 
sprzyjać będzie hotelowy klub, ale jest też możliwość zorganizowa-
nia dodatkowych atrakcji na�życzenie klienta. 

Małym grupom mazurski hotel proponuje pobyty na�wyłącz-
ność w�Domu Leśnym, w�którym znajduje się�9 dwuosobowych 
pokoi, salon z�kominkiem, sala spotkań oraz taras. Jest to miejsce 
o�bardzo wysokim standardzie, a�jednocześnie zapewnia niebywały 
komfort i�kameralność. Na�kameralne spotkania top managementu 
idealnym rozwiązanie są np. siedliska – luksusowe wille (6-8 oso-
bowe) usytuowane w�sąsiedztwie hotelu, ale z�pełnym dostępem 
do�kompletnego serwisu usług.

Grupy konferencyjne mają możliwość korzystania z�Programu 
statusowego. Hotele SPA Dr Irena Eris dbają bowiem o�budowanie 
długotrwałych więzi ze swoimi klientami. Szczegóły bogatej oferty 
znajdują się w zakładce – BIZNES na�stronie www.DrIrenaErisSPA.
com, specjalnie dedykowanej klientom biznesowym.

*
Hotele SPA Dr Irena Eris –�Wzgórza Dylewskie i�Krynica Zdrój 
od�kilku lat znajdują się na�liście hoteli rekomendowanych przez 
Forbes oraz Noble Concierge, które nie tylko zostały docenione 
za�ekskluzywną ofertę, ale również za�najwyższej jakości obsługę. 
Jako jedyne polskie hotele szczycą się wieloletnim członkostwem 
w�elitarnej organizacji o�światowym zasięgu, International SPA 
Association oraz certyfi katem najwyższej jakości Premium Quality 
przyznanym przez niezależne Niemieckie Stowarzyszenie Wellness, 
a także tytułem Business Superbrand.

www.DrIrenaErisSpa.com

Współcześni biznesmeni postrzegają hotele SPA nie tylko jako miejsca 
sprzyjające odnowie biologicznej, ale również nadające się do uatrakcyjnienia 

formuły spotkań biznesowych.

Współcześni biznesmeni postrzegają hotele SPA nie tylko jako miejsca 
sprzyjające odnowie biologicznej, ale również nadające się do uatrakcyjnienia 

f ł tk ń bi h

Świat biznesu w SPA

HHHHOTEL SPA DR IRENA ERIS
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PRZEWODNIK

Po�raz drugi z�rzędu, a�szósty w�ogóle, 
monachijski port lotniczy otrzymał nagrodę 
Skytrax dla najlepszego lotniska w�Europie. 
To jeden z�wielu dowodów na�to, że niemiecki 
hub działa i�rozwija się coraz prężniej – opisuje 
Stanisław Borkowski
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�M
ogłoby się wydawać, że tego 
rodzaju rankingi nie zna-
czą zbyt dużo, jest ich prze-
cież wiele.�I�można by się 
z�tym zgodzić, gdyby nie 

fakt, że wyboru dokonało w�pisemnej an-
kiecie�11 milionów pasażerów ze�100 kra-
jów. W�skali ogólnoświatowej sklasyfi ko-
wali oni lotnisko imienia Franza Josefa 
Straussa na�pozycji czwartej (zwycię-
żył tradycyjnie Singapur), a�w�europej-
skiej na�miejscu najwyższym. Co istotne, 
w�pierwszym półroczu tego roku z�usług 
lotniska w�Monachium skorzystało 
o�3 miliony pasażerów więcej, niż 
przed�rokiem. W�całym zaś�2010 prze-
winęło się przezeń�34,7 miliona osób. 

CENTRUM CZASU 
Skąd się bierze ta popularność? Z�pew-
nością ogromne znaczenie ma sa-
mo położenie lotniska, wszak to cen-
trum Europy, zatem wygodne miejsce 
do�transferów, tak na�lotach krótszych, 
kontynentalnych, jak i�tych dłuższych, 
transoceanicznych. Nic zatem dziwne-
go, że z�niemieckiego portu korzystają 
chętnie przewoźnicy azjatyccy i�amery-
kańscy, co daje jednocześnie dużą moż-
liwość obsługiwania lotów w�ramach so-
juszy lotniczych. 

Jest i�inny ważny powód – czas. Za-
rząd lotniska w�Monachium wziął so-
bie mocno do�serca powiedzenie, że czas 
to pieniądz i�robi wszystko, by zreduko-
wać do�minimum okres potrzebny pasa-
żerowi na�transfer między lotami. Do�te-
go stopnia, że wystarczy�30 minut, by 
na�Terminalu�2 przesiąść się z�samolo-
tu na�samolot, a�to naprawdę bardzo nie-
wiele – wynik nie do�osiągnięcia przez 
inne porty lotnicze. Nie bez znaczenia 
jest tu system oznakowania – został tak 
dobrany, by pasażerowie mogli szybko 
i�bezbłędnie odczytywać zawarte na�nim 
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informacje, co przyspiesza czas przejścia 
z�miejsca na�miejsce. Na�wszechobec-
nych ekranach, obok godziny następ-
nego lotu, wyświetlane są strzałki, któ-
re prowadzą zainteresowanych w�stronę 
wejścia do�samolotu – wystarczy za�nimi 
podążać, by znaleźć miejsce boardingu. 
Czas podróży skraca również wysokiej 
wydajności system sortowania i�przesy-
łu bagażu. Nad�wszystkim panuje Hub 
Control Center, swego rodzaju centrum 
dowodzenia logistycznymi operacjami 
na�lotnisku. Prawie�40 specjalistów czu-
wa w�nim nad�tym, by wszystko przebie-
gało w�sposób skoordynowany, we właś-
ciwym miejscu i�o�właściwym czasie. 
Kluczowym ogniwem HCC jest Con-
nex Center, gdzie specjalny zespół lu-
dzi dba o�to, by pasażerowie wraz z�ba-
gażami jak najszybciej dotarli na�kolejny 
lot. Zespół ten ma między innymi wpływ 
na�to, przy�których rękawach zatrzyma-
ją się lądujące samoloty, co pozwala usta-
wiać kolejne elementy lotniczej układan-
ki blisko siebie. Jeżeli lot jest spóźniony 
to wówczas obsługa odbiera pasażerów 
i�bagaże wprost z�samolotu lub gate’u 
i�dostarcza ich do�kolejnej maszyny – je-
śli niezbędna jest kontrola paszportowa 
i�celna, korzystają oni wtedy ze specjal-
nego stanowiska odprawy. 

Oczywiście, Monachium jest ważnym 
centrum biznesowym, a�przy�tym cieka-
wym ośrodkiem turystycznym, stoli-
cą regionu wartego poznania.�I�tu lotni-
sko im. Franza Josefa Straussa ma sporo 
do�zaoferowania. Wszyscy zainteresowa-
ni mogą skorzystać z�wycieczek, zorga-
nizowanych wedle czasu oczekiwania 
na�kolejne połączenie – są one podzie-
lone na�pakiety dla tych, którzy mają 
do�4 lub ponad�6 godzin wolnego. W�ten 
sposób można poznać choćby miastecz-
ko Freising, które ma historię sięgającą 
piętnastu stuleci, jeden z�najstarszych 
browarów na�świecie Weihenstephan, 
kompleks pałaców Schelissheim czy 
jedno z�największych na�świecie ką-
pielsk termalnych Erding, o�samym Mo-
nachium nie wspominając. 

MINI MIASTO
Monachijski hub oferuje dużo atrak-
cji również w�obrębie samego lotniska. 
Zgodnie z�obowiązującym trendem 
w�rozwoju portów lotniczych, ten rów-
nież przeistacza się w�osobne „mini mia-
sto”, które chce być atrakcyjne nie tylko 
jako miejsce rozpoczęcia, zakończenia 
czy kontynuacji podróży, ale także jako 

dobry wybór dla tych, którzy chcą miło 
spędzić czas. 

Jeżeli ktoś lubi zakupy, może zanu-
rzyć się w�lotniskowym centrum han-
dlowym, w�którym znajdzie�150 sklepów 
wszelakiego autoramentu, oferujących 
produkty od�tanich po�luksusowe, re-
gionalne i�znanych w�całym świecie ma-
rek. Na�głodnych i�spragnionych czeka-
ją restauracje, kawiarnie, puby, w�tym 
ciekawostka: najprawdziwszy browar, 
w�którym można spróbować warzonego 
na�lotnisku piwa. W�Terminalu�2 mie-
ści się taras widokowy o�powierzchni�
800 m2. Dociera się doń przez szklany tu-
nel, noszący nazwę Skywalk. Taras czyn-
ny jest od�8:00 do�22:00. 

Sklepy, restauracje i�taras widokowy 
to atrakcje dostępne na�niemal każdym 
lotnisku. Jednak w�Monachium znaj-
dziemy również rzeczy bardziej niety-
powe. Ot, choćby w�postaci symulatora 
lotu – iPilot pozwala wcielić się w�pilota 
maszyny Boeing�737NG. Zasiąść za�ste-
rami samolotu, nawet wirtualnego, to nie 
lada przeżycie. Symulator znajduje się 
na�poziomie�03 w�Terminalu�2. 

Innym niezmiernie ciekawym miej-
scem jest Visitors Park, wystawa, na�któ-
rej można poznać sposób działania portu 
lotniczego (dzieciom objaśnia wszystko 
maskotka, zwana MUCi), obejrzeć w�tu-
tejszym kinie (mieści ono�60 osób) fi lmy 
związane z�lotnictwem, a�w�części znaj-
dującej się na�powietrzu – podziwiać 
stare samoloty oraz helikopter ratow-
niczy. Jest tu także mini golf, a�z�pobli-
skiego wzgórza możemy podziwiać ruch 
na�lotnisku. 

Na�wszystkich tych, którzy mają ocho-
tę przyjrzeć się temu ruchowi niejako 
od�wewnątrz, czekają zorganizowane 

wycieczki po�lotnisku. Każda trwa około�
50 minut, w�jej trakcie można z�wnętrza 
autobusu podziwiać budynki obu mo-
nachijskich terminali (przejazd wzdłuż 
nich to dwunastokilometrowa trasa), 
pasy startowe, budynki straży pożarnej, 
hangary, a�także część cargo – wszystko 
oczywiście w�towarzystwie przewodnika. 

A�kiedy już pasażera zmęczą te wszyst-
kie atrakcje to zawsze może skorzystać, 
o�ile znajdzie czas, z�oferty Spa znajdu-
jącego się na�lotnisku hotelu Kempinski. 
Masaże, solarium, zabiegi odmładzające 
i�upiększające – czyż nie warto ze służbo-
wej podróży do�Monachium wrócić bar-
dziej wypoczętym i zrelaksowanym, niż 
przed�wyjazdem? ■ 

PRZEWODNIK

LOTNISKO W LICZBACH
Monachijski port lotniczy im. Franza Josefa Straussa 
(przyjął imię bawarskiego polityka w�1992 roku) znajduje 
się w�odległości�28 kilometrów od�miasta. Działa od�
1939 roku, od�2003 roku ma dwa terminale. Ulokowany jest 
na�powierzchni�1�560 hektarów, z�czego�925�ha to tereny 
zielone. Lotniskiem zarządza spółka regionalnego rządu 
Bawarii z�federalnym rządem Niemiec oraz 
władzami miasta Monachium.

Lotnisko dysponuje dwoma pasami startowymi 
o�długości�4000 i�szerokości�60�m. W�części zachodniej 
znajduje się�60 miejsc parkowania dla samolotów,�
14 stacji boardingu, zaś w�części wschodniej –�75 miejsc 
dla samolotów oraz�47 miejsc do�boardingu. Na�lotnisku 
znajduje się też część cargo oraz obszar przeznaczony dla 
prywatnego i�biznesowego lotnictwa. 

Monachijski port lotniczy to dwa terminale. 
T1 może obsłużyć 20 milionów pasażerów rocznie. Ma 
powierzchnię�198 tysięcy m2 oraz�150 stanowisk odprawy. 
T2 jest w�stanie obsłużyć do�25 milionów pasażerów 
rocznie, ma�260 tysięcy m2 powierzchni i�124 stanowiska 
odprawy. Lotniskowy system sortowania i�przesyłu bagażu 
jest w�stanie obsłużyć�33 tysiące sztuk bagażu w�ciągu 
godziny. 

Na�lotnisku znajduje się też Central Area, miejsce, 
które łączy obydwa terminale. Jest tu podziemna stacja 
kolejowa,�37 stanowisk odprawy,�6 podziemnych 
i�4 naziemne parkingi. Na�lotnisko najlepiej dotrzeć koleją, 
co�10 minut odjeżdża lub przyjeżdża tu pociąg linii S1 lub 
S2. Kursują również autobusy, a hotele mają swoje linie 
busów, dowożące gości.
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PAŁAC SOBAŃSKICH, ALEJE UJAZDOWSKIE 13, 00-567 WARSZAWA
+48 22 523 66 64  WWW.KPRB.PL/AMBER

SKŁADNIKI KULINARNEJ DOSKONAŁOŚCI.

POŁĄCZ

 PRZEPIĘKNE MIEJSCE W SAMYM SERCU WARSZAWY,

ELEGANCKIE WNĘTRZA PAŁACU SOBAŃSKICH,

SZEFA KUCHNI ZE ŚWIATOWYM DOŚWIADCZENIEM.

DODAJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MIĘSO OD POLSKICH HODOWCÓW 

I RYBY Z MAZURSKICH JEZIOR.

PODLEJ ŁYKIEM WYBORNEGO WINA.

POŁĄCZ Z ZESTAWEM TRZECH DAŃ W CENIE 79 ZŁ*.

UDEKORUJ UŚMIECHNIĘTYMI KELNERAMI 

Z NAJLEPSZYMI MANIERAMI W WARSZAWIE ...

... I PODAJ DO STOŁU.

*3-DANIOWY BIZNES LUNCH (PRZYSTAWKA, DANIE GŁÓWNE I DESER) 79PLN. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 12.00 DO 15.00.



BlueBiz to oferta kierowana do fi rm, których pracownicy podróżują samolotami. 

Nieważne jak często, nieważne jak daleko. Oferta skrojona jest na miarę, więc 

każda wydana złotówka buduje nagrodowe konto. Warto, tym bardziej, że do 

końca września trwa specjalna akcja promocyjna.

�       Programy lojalnościowe linii lotniczych dają pasaże-

rom indywidualnym spore możliwości zarabiania 

dodatkowych mil premiowych, dzięki którym moż-

na skorzystać z�bezpłatnych przelotów i�licznych bo nusów. 

Program BlueBiz oferowany przez Air France, KLM, Alita-

lię oraz linie Delta daje podobne przywileje, z�tym, że skie-

rowany jest do�fi rm, których pracownicy podróżują w�spra-

wach biznesowych. Korzyści przy�tym naprawdę wiele, 

a�zasady i�warunki, jakie trzeba spełnić są proste, przejrzy-

ste, zaś procedury ograniczone do�niezbędnego minimum.

Zarejestrowanie się w�programie wymaga podania na-

zwy fi rmy, informacji teleadresowych i�danych personal-

nych administratora, czyli osoby uprawnionej do�zarzą-

dzania kontem i�zgromadzonymi punktami. Administrator 

reprezentuje też rejestrującą się fi  rmę. 

Jaka jest idea całego programu Bluebiz? To proste. 

Za�zakupione bilety lotnicze, fi rma otrzymuje część pie-

niędzy z�powrotem na�swoje konto BlueBiz w�postaci 

punktów. Następnie wszelkie zgromadzone w�ten spo-

sób środki może wymienić na�bezpłatne przeloty i�upgra-

Biznes w kolorze blue



de (czyli podwyższenie klasy przelotu np. z�klasy ekono-

micznej do�klasy biznes). 

Zatem, jeśli zarejestrujesz swoją fi rmę w�programie Blu-

ebiz, za�każdym razem, gdy rezerwujesz podróż służbo-

wą liniami AIR FRANCE, KLM, Alitalia lub Delta Air Lines 

lub liniami partnerów tych linii, Twoja fi rma zdobywa punk-

ty Blue Credit. Przelicznik także jest wyjątkowo prosty, bo-

wiem jeden punkt to po�prostu jedna złotówka. Efekt jest 

taki, że bez zbędnej buchalterii i�nadzwyczajnego zagłę-

biania się w�tajniki masz szybko informację o�stanie konta 

fi rmy. Warunkiem jest podanie, podczas procesu rezer-

wacyjnego, numeru rejestracyjnego, a�potem system za-

łatwi już wszystko bez waszego udziału. 

Po�zakończeniu zarejestrowanego lotu punkty Blue Cre-

dit są obliczane dla fi rmy i�zapisywane na�jej koncie fi rmo-

wym. Punkty Blue Credit zachowują ważność przez co 

najmniej�2 pełne lata kalendarzowe. Na�przykład punk-

ty Blue Credit uzyskane we wrześniu�2011 roku pozo-

staną ważne do�31 grudnia�2013 roku. Program BlueBiz 

daje pełną swobodę w�wydawaniu punktów Blue Credit 

na�dowolny typ biletów oferowanych przez AIR FRANCE, 

KLM, Alitalia i�Delta Air Lines. Można wybrać dowolną ta-

ryfę za�przelot do�każdego miejsca na�świecie dostęp-

nego w�narzędziu rezerwacji w�programie BlueBiz. Oferta 

jest bogata, bo program tworzą�4 wspomniane wyżej linie 

członkowskie i�ponad�30 linii partnerskich.

Na�czym polega, wspomniana na�wstępie promocja, 

obowiązująca do�końca września tego roku? Może w�niej 

wziąć udział zarówno Twoja fi rma, jak i�zaproszone przez 

Was do�Bluebiz inne fi rmy. Za�każdą nową fi rmę, która za-

pisze się do�Bluebiz z�Waszego polecenia – przyznany 

zostanie bonus�100 punktów (=100 PLN). A�dla nowych 

członków mamy premię powitalną�300 punktów (=300 

PLN), którą podarujemy im w�Waszym imieniu.

Liczba punktów, które uzyskuje fi rma za�każdy rejs jest 

zależna od�tego, jak daleka jest podróż oraz w�jakiej kla-

sie rezerwacyjnej wykupiony został bilet. Jeżeli chcesz 

uzyskać informacje o�dokładnej liczbie punktów możliwej 

do�zdobycia, możesz zapoznać się z�tabelami punktacji 

na�stronach www. 

Dodatkowym profitem dla użytkowników jest to, że 

członkowie programu Flying Blue – dla pasażerów indy-

widualnych – jednocześnie zdobywają mile Flying Blue 

na�swoje konta osobiste.

Szczegółowych informacji o�programie i�formularza re-

jestracyjnego szukaj na: 

www.airfrance.pl, www.klm.pl oraz www.alitalia.pl ●
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Czy konferencja zawsze 
musi wiązać się ze spożywaniem 
ogromnej ilości kawy, kalorycznych 
kanapek i ciasteczek? Wielu z nas 
narzeka, że biorąc udział w szkoleniach 
nie tylko powiększa wiedzę, ale również 
wagę. Sheraton znalazł na to sposób.

STARWOOD
KO

R
SA

K
/IW

AŃ
SK

A

Konferencja 
w zdrowym stylu?
Sheraton ma na to pomysł
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�       S
ieć, wraz ze swoim partnerem, 
fi rmą Core Performance, która 
specjalizuje się w�propagowa-
niu zdrowego trybu życia i�od-
żywiania, stworzył propozycję 

zdrowych przerw kawowych. 

ZDROWA KOMPOZYCJA
W�hotelach Sheraton można zamiast tra-
dycyjnych croissantów, kanapek i�cia-
stek delektować się w�przerwie spotkania 
np. owocami leśnymi z�chrupiącym mu-
sli z�miętową gęstą śmietanką lub musa-
mi owocowymi i�warzywnymi. Co więcej 
składniki tych przekąsek zostały połączo-
ne w�ten sposób, aby pozytywnie wpływać 
na�samopoczucie uczestników konferen-
cji i�dodawać im energii. 

W�kompozycji zdrowych składników 
Sheratonowi pomógł specjalista z�Co-
re Performance, fi rmy, która na�świecie 
znana jest z�przygotowywania do�zawo-
dów wielu znanych sportowców.

 –�Myślę, że przygotowane przez nas 
propozycje przekąsek zostaną dobrze 
przyjęte. Dbaliśmy o�to, aby przede 
wszystkim dobrze smakowały, były zdro-
we, ale również atrakcyjne dla oka. Proszę 
się nie obawiać, przerwy kawowe w She-
ratonie wcale nie oznaczają diety. Wręcz 
przeciwnie, przekąski są zróżnicowane 
począwszy od�lekkich owocowych babe-
czek, przez szaszłyki z�owoców, na�sorbe-
tach kończąc – zapewnia Artur Grajber, 
szef kuchni warszawskiego Sheratona.

WYBIERZ OPCJĘ
Faktycznie menu jest bardzo zróżnicowa-
ne, a�organizatorzy spotkań mają do�wy-
boru trzy opcje: „Energetyzująca”, „Do-
pasowana do�Ciebie” oraz „Na co masz 
ochotę?”

I�tak przerwa „Energetyzująca” doda 
uczestnikom energii dzięki oryginalnym 
babeczkom np. z�marchewką i�anana-
sem, z�cytrynową bezą czy czekoladowym 
z�masłem orzechowym oraz szerokim wy-
borem musów owocowych i�warzywnych.

„Dopasowana do�Ciebie” kusi szero-
kim wyborem zdrowych ciastek np. cy-
trynowych z�makiem, czy waniliowych, 
które urozmaicić można, a�nawet trzeba 
owocami, orzechami, czy zdrowymi sosa-
mi, a�do�tego eliksiry odświeżające choćby 
z�ananasem, imbirem i�malinami.

Do�przetestowania została nam już tyl-
ko propozycja „Na co masz ochotę”, która 
zachwyca nas orzeźwiającymi sorbetami, 
niskotłuszczowym mlekiem smakowym 
i�świeżo pieczonymi kruchymi ciastkami.

Jak się dowiedzieliśmy do�każdej z�po-
wyższych opcji szef kuchni poleca dodat-
ki, którym trudno się oprzeć.

–�Zdecydowanie zachęcam do�spróbo-
wania owocowych szaszłyków, są zdrowe 
ale też wyglądają niesamowicie apetycz-
nie. Natomiast sosy, które do�nich pro-
ponujemy sprawiają, że są istnymi ra-
rytasami – zachwala Tomasz Leśniak, 
szef kuchni hotelu Sheraton w�Krako-
wie.�I�faktycznie wie co mówi, bo któż jest 

się w stanie oprzeć szaszłykom z�anana-
sa doprawionym syropem winogrono-
wym czy marynowanemu mango w�sy-
ropie chili. 

WIĘCEJ ENERGII
Przerwy kawowe Sheraton są na�pewno 
ciekawą propozycją i�powiewem świe-
żości na�rynku usług konkurencyjnych. 
W�przyszłości sieć Sheraton Hotels & Re-
sorts na�świecie planuje powiększyć swo-
ją ofertę o�Sheraton Fit Meetings w�trak-
cie których nie tylko serwowane będą 
pożywne dania, ale również wprowadzo-
ne krótkie przerwy na�ćwiczenia fi zycz-
ne poprawiające koncentrację. Fachow-
cy będą również dzielić się poradami jak 
być bardziej energicznym i�wydajnym. 
Śmiało można powiedzieć, że świat szko-
leń i�konferencji się zmienia. ■ 

Tradycyjnie 
dotąd 
pojmowana 
przerwa 
kawowa to 
w hotelach 
Sheraton 
zupełnie nowa 
wartość

STARWOOD

się w stanie oprzeć szaszłykom z ananaTradycyjnie
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�       W
Polsce goście Gru-
py Hotelowej Or-
bis mogą korzystać 
z�przywilejów A|C-
lub od�września�2008 

r. i�jak pokazują liczby, program okazał 
się strzałem w�dziesiątkę. Od�początku 
tego roku karty A|Club otrzymało kil-
kadziesiąt tysięcy osób, codziennie przy-
bywa kilka tysięcy nowych członków. 

ORBIS

„Działania w�zakresie promocji AIC-
lub to efekt szczególnej mobilizacji, co-
dziennej pracy i�zaangażowania wszyst-
kich pracowników hoteli, którzy robią 
wszystko, by dostarczyć gościom usługi 
na�jak najwyższym poziomie. Po�trzech 
latach funkcjonowania w�Polsce pro-
gram skupił wokół siebie społeczność, 
która nie tylko zyskuje punkty za�poby-
ty w�hotelach i�wymienia je na�nagrody, 

ale także otrzymuje gwarancję szeregu 
przywilejów, które rezerwujemy tylko 
dla naszych najbardziej lojalnych klien-
tów” – mówi Joanna Świerkosz, Dyrek-
tor Marketingu Grupy Hotelowej Orbis.

Komfort i�obsługa na�najwyższym 
poziomie – to najważniejsze przywile-
je, jakie oferuje A|Club. Z�okazji trze-
cich urodzin szczególnie nagradza naj-
wierniejszych klientów. Za�każdy pobyt 
w�hotelach uczestniczących w�programie 
w�terminie między�12 września a�9 paź-
dziernika otrzymają oni potrójną liczbę 
punktów. Na�posiadaczy kart A|Club 
czekają także inne niespodzianki. 

Członkowie A|Club czują się wyjąt-
kowo nie tylko od�święta. Na�co dzień 
w�recepcjach wybranych hoteli specjal-
nie dla uczestników programu zaaran-
żowano miejsca, w�którym meldują się 
bez oczekiwania w�kolejce. Członkowie 
A|Club korzystają także z�ekskluzyw-
nych ofert przeznaczonych wyłącznie 
dla nich. „Środowe okazje” oraz „Góry 
czy Mazury” to tylko część propozycji. 
W�ciągu ostatnich kilku miesięcy uczest-
nicy programu gościli na�przedpremie-
rowych pokazach fi lmów „Tron: Dzie-
dzictwo” i�„Auta�2” organizowanych 
przez Grupę Hotelową Orbis. 

Punkty A|Club można gromadzić, 
a�następnie wymieniać na�nagrody 
i�przywileje w�ponad�2�300 hotelach�10 
marek na�całym świecie: Sofitel, Pull-
man, MGallery, Novotel, Mercure, Su-
iteNovotel, Ibis, All Seasons, Adagio, 
a�także Orbis Hotels w�Polsce i�Accor 
Thalassa w�wybranych krajach. To je-
dyny program lojalnościowy na�świecie 
działający w�hotelach od�dwóch do�pię-
ciu gwiazdek. Zasada przystąpienia 
do�niego jest prosta. Wystarczy wypeł-
nić zgłoszenie w�recepcji lub na�stronie 
internetowej www.a-club.com. Od�mo-
mentu rejestracji każdy członek progra-
mu zbiera punkty za�pobyty w�hotelu 
i�może je zamieniać na�nagrody i�przy-
wileje nie tylko w�hotelach, ale tak-
że u�partnerów sieci Accor – Europcar, 
Club Med,�30 liniach lotniczych, fran-
cuskich cukierniach Lenôtre, sieci stacji 
benzynowych Shell, Instytucie Pasteura 
w�Paryżu. Do�wyboru są trzy rodzaje kart 
– darmowa A|Club Loyalty oraz karty 
płatne Accor Favorite Guest Business 
lub La carte Ibis.

Szczegółowe informacje o�programie 
lojalnościowym A|Club można znaleźć 
na�stronie www.a-club.com. ■

www.accorhotels.com
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świętuje 3 urodziny!

A|CLUB IS CELEBRATING ITS 3RD BIRTHDAY 

MONTH OF TRIPLE    POINTS
IN POLAND AND LITHUANIA 

To już trzy lata z�AIClub i�spektakularny sukces. Program 
lojalnościowy Grupy Accor�15 września obchodzi trzecie 
urodziny razem z�ponad�7 mln członków na�całym świecie. 
Z�tej okazji na�posiadaczy kart A|Club w�Polsce czekają 
urodzinowe atrakcje –�potrójna liczba punktów za�pobyty 
w�hotelach oraz mnóstwo niespodzianek.
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Hotele marki ibis w�sposób 
wyjątkowy dbają o�swoich 
gości. Jeżeli napotkamy 
jakiś problem, wydarzy się 
coś nieprzewidywanego 
lub będziemy pilnie 
potrzebować pomocy, 
możemy mieć pewność, że 
personel szybko zareaguje 
i�znajdzie rozwiązanie 
w�zaledwie kwadrans. 
„Kontrakt�15 minut” 
to jeden z�elementów 
wysokiej jakości usług 
oferowanych klientom 
w�ibisach, które jako 
pierwsza sieć hoteli 
ekonomicznych otrzymały 
certyfi kat ISO�9001.

�       W
ysoka jakość w�stan-
dardzie – tego mogą 
oczekiwać goście mar-
ki ibis w�każdym ho-
telu na�świecie, w�któ-

rym się zatrzymają. Ibis jest dziś jedyną 
europejską siecią hotelową o�profi lu eko-
nomicznym oferującą dostępność głów-
nych usług hotelowych całą dobę przez�
7 dni w�tygodniu. Taka otwartość na�po-
trzeby klientów zaowocowała przyzna-
niem marce w�1997 roku certyfi katu ja-
kości ISO�9001. 

IBIS PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Fundamentem jakości usług oferowa-
nych przez hotele ibis na�całym świecie 
jest profesjonalizm i�gościnność perso-
nelu oraz dostępność dla klientów przez 
całą dobę,�7 dni w�tygodniu. Recepcja 
przyjmie gości o�każdej porze dnia i�no-
cy, szybko i�sprawnie załatwi formalno-
ści.�I, co warto podkreślić, gość może li-
czyć na�ciepłe i�zimne przekąski przez 
całą dobę. W�ibisach czekają czyste i�wy-
godne pokoje. Świetnie zaprojektowane, 
z�dostępem do�Internetu oraz kanałami 
telewizyjnymi z�szerokim wyborem mię-
dzynarodowych i�lokalnych stacji, za-
pewniają klientom komfortowe warun-
ki wypoczynku i�pracy. Z�kolei łazienki 
wyposażono w�prysznic oraz WC. Dla 

ORBIS

wygody gości śniadania serwowane są 
aż przez�8 godzin od�4 rano do�południa. 
To właśnie dla swoich klientów sieć 
ibis stworzyła restauracje, dzięki któ-
rych można się rozsmakować w�daniach 
kuchni międzynarodowej. W�Polsce go-
ście mają do�dyspozycji restauracje L’E-
staminet, a�w�hotelu ibis Kielce „Oopen” 
gdzie dania typu pasta i�grill są przygoto-
wane na�oczach gościa. 

 
SPRAWNA POMOC W�15 MINUT
„Kontrakt�15 minut” oddaje zaangażo-
wanie sieci w�utrzymanie wysokiej jako-
ści usług. Ibis zachęca klientów do�bły-
skawicznego zgłaszania problemu, 
który się pojawił i�zapewnia, że rozwią-
że go w�kwadrans. Bez wahania można 

więc zawiadamiać recepcję o�każdej po-
rze. Obsługa jest do�dyspozycji�24 godzi-
ny na�dobę i�dokłada wszelkich starań, 
by żadne nieprzewidziane wydarzenia 
nie przeszkadzały gościom w�czasie ich 
pobytu w�hotelu. Marka deklaruje bo-
wiem, że ich komfort i�samopoczucie są 
dla niej najważniejsze. Jeżeli jednak zda-
rzy się tak, że nie uda się znaleźć rozwią-
zania w�tak krótkim czasie, ibis gwaran-
tuje klientom bezpłatny nocleg. Możemy 
więc mieć pewność, że personel hotelowy 
pospieszy nam z�pomocą i�zrobi wszyst-
ko, by zaradzić niedogodnościom. Ulot-
ka informacyjna o�zasadach, na�jakich 
działa „Kontrakt�15 minut” znajduje się 
w�każdym pokoju.

JAKOŚĆ KONTROLOWANA
W�tej chwili�758 hoteli ibis w�21 krajach 
posiada certyfi kat ISO�9001. Wszystkie 
stosują te same metody i�systemy kontro-
li, co gwarantuje nieustanny rozwój oraz 
jednolitą jakość usług świadczonych 
wszystkim klientom sieci ibis na�całym 
świecie. Zapewniają gościom poczucie 
komfortu i�przestrzeni. Aby utrzymać 
międzynarodowy standard, ibis stale 
szkoli swoich pracowników i�zachęca 
ich do�podnoszenia kwalifi kacji. Prze-
prowadza także regularne i�dokładne 
kontrole we wszystkich swoich placów-
kach. W�politykę jakości angażuje także 
fi rmy, z�którymi współpracuje oraz swo-
ich dostawców. Jednolity światowy stan-
dard przy�zachowaniu bardzo konku-
rencyjnych cen to niewątpliwy atut sieci 
ibis. Świadczy o�tym stale rosnąca licz-
ba hoteli tej marki. W�48 krajach świata 
jest ich już ponad�900. W�Polsce hotele 
ibis są zlokalizowane w�10 miastach, naj-
nowszy otwarto w�Kielcach w�maju�2009 
roku. Goście znajdą je także w�Warsza-
wie (trzy), w�Krakowie, Łodzi, Często-
chowie, Poznaniu, Zabrzu i�Szczecinie. 
Kolejny,�11 już ibis, zostanie otwarty 
w�Warszawie przy�ul. Bitwy Warszaw-
skiej w�maju�2012 roku. ■

www.ibishotel.com
www.accorhotels.com

�����������������������������
��������

�� �����!
������������
�������!!

���������	
��
������������������������������������������� �!�"#���!����

�������������������$����%

�	"	#��
�	����$�%"	&'�(��$�)$�*��
�
+,*��	���
���'&�(�-.�	&/

0����1���2�0��34!�5

����������	
�������������������

      – komfort 
i wysoka jakość



54 | WRZESIEŃ 2011

Business Traveller 
w fabryce Airbusa

REPORTAŻ
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�       J 
uż podczas lądowania na�lotnisku 
Tuluza-Blagnac mogę z�góry podzi-
wiać Airbusy na�różnym etapie pro-
dukcji. Większość z�nich jest poma-
lowana, jednak część do�złudzenia 

przypomina kolorystycznie maszyny woj-
skowe. To ochronna warstwa farby zapobie-
gająca korozji, charakteryzująca się właśnie 
zgniło-zieloną barwą. Nie sposób nie zwró-
cić uwagi na�stojącego tuż obok Airbusa 
A300-600ST. Jego ofi cjalna nazwa to Super 
Transporter, chociaż używa się bardziej po-
tocznej nazwy Beluga (pol. Bieługa). Okre-
ślenie to pochodzi od�angielskiej nazwy wie-
loryba, żyjącego głównie w�wodach Arktyki, 
którego, nie da się ukryć, ten samolot fak-
tycznie przypomina. To właśnie te „dziwo-
lągi” transportują ogromne części samolo-
tów – między innymi kadłuby Airbusa A320. 
Firma ma obecnie pięć takich maszyn. 

Po�drugiej stronie lotniska zachwyca 
wielkością, rozciągający się na�powierzch-
ni�niemal sześciuset hektarów kompleks 
produkcyjny. Po�wejściu do�środka zaska-
kuje panujący tam spokój, momentami od-
nosiłam wrażenie, że najwyraźniej trafi łam 
na�przerwę w�pracy. Była to jednak kwestia 
niesamowitej organizacji. Nikt nie chodził 
bez celu, nikt niczego nie szukał. Każda 

▲

O�obecności Airbusa w�Polsce, zagrożeniach 
i�planach rozwoju Business Traveller rozmawia 
z�Kimonem Sotiropoulosem, wiceprezesem 
Airbusa na�Europę Centralną i�Północną.

Kryzys, słowo które straszyło nie tylko branżę lotniczą 
przez wiele miesięcy, nadal jest powodem do�strachu, 
czy jest już po�wszystkim?
Zapoczątkowana upadkiem banku Lehman Brothers 
sytuacja jest już opanowana. Nasze kryzysowe progno-
zy na�trudne lata�2009 i�2010 na�szczęście nie do�koń-
ca się sprawdziły. Można uznać, że okres największych 
kłopotów i�strachu branża lotnicza ma za�sobą, choć 
oczywiście nie możemy do�końca mieć pewności, co 
czeka nas w�najbliższym czasie.

Jaka jest zatem obecnie kondycja Airbusa, jakie działa-
nia koncern uznaje za�priorytetowe?
Ostatnie miesiące to bardzo korzystny okres dla 
Airbusa. Dostajemy znaczną liczbę zamówień, co 
ważne dostarczamy więcej samolotów, niż kiedy-
kolwiek (rok�2010 –�510 sztuk), sytuacja finanso-
wa firmy jest dobra, poprawia się z�każdym mie-
siącem. Wciąż sporo przed�nami wyzwań – trwają 
niezmiernie ważne procedury wprowadzające no-
we modele: A350 oraz militarny transporter A400M.

Jakie jest miejsce Polski na�mapie działań koncer-
nu? Z�trzech Airbusów korzystają obecnie jedynie 
prywatne linie czarterowe Yes Airways, a�pomimo 
dużego opóźnienia, PLL LOT poczekają na�Dre-
amlinera Boeinga.
Polska to ważny rynek europejski, tym bardziej, że 
szacuje się u�was spory wzrost gospodarczy. Wi-

dzimy tu dla siebie miejsce, dlatego chociażby działa-
my w�waszym kraju jako inwestor – firmy w�Mielcu i�War-
szawie produkują części do�samolotów Airbusa już 
od�13 lat. Pracuje dla nas w�Polsce ponad�500 osób.

Pomiędzy Airbusem a�Boeingiem nie ma wojny, jak 
myślą niektórzy, ale istnieje oczywiście konkurencja, bo 
są to dwaj duzi, niezależni dostawcy. Opóźnienia Bo-
einga�787, dla którego mamy konkurencyjne mode-
le A330 oraz A350, pokazały nam chociażby jak unikać 
pewnych błędów.

Czego możemy spodziewać się ze strony Airbusa 
w�najbliższym czasie, roku, dekadzie?
Plany na�najbliższe lata są bardzo konkretne. Przede 
wszystkich chcemy dokończyć budowę, zdobyć certy-
fikację i�wprowadzić do�sprzedaży model A350. Wraz 
z�nim pojawi się odmieniony A320neo i�coraz więcej eg-
zemplarzy A380. Mamy także spore wyzwania w�pro-
dukcji samolotów przeznaczonych dla wojska.

A�jak zmieniać się będzie lotnictwo cywilne w�perspek-
tywie najbliższych�50 lat?
Z�pewnością czeka nas kolejny przełom technologicz-
ny. Dział rozwoju pracuje w�Airbusie pełną parą, wie-
le rozwiązań jest już opracowanych, wymagają jednak 
dalszych badań, by stały się niezawodne i�mogły być 
zastosowane z�uwzględnieniem redukcji kosztów. Są-
dzę, że w�połowie lat czterdziestych obecnego wieku 
będzie już możliwe zbudowanie samolotu zdecydowa-
nie lepszego od�tych, jakie latają dziś.

REPORTAŻ

Stolica międzynarodowego 
konsorcjum, jakim jest 
Airbus, mieści się w�Tuluzie 
w�południowej Francji. Dla 
tej aglomeracji to drugi co 
do�wielkości pracodawca 
w�regionie.�I�mimo, 
że odbywa się tu tak 
naprawdę jedynie�4 procent 
całkowitego procesu 
produkcji samolotów, robi 
ogromne wrażenie – opisuje 
Olga Chełchowska.
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czynność, którą wykonywali pracowni-
cy, odbywała się we właściwym, ustalo-
nym wcześniej momencie, każda osoba 
musiała znajdować się na�odpowiednim 
miejscu, a�nawet najmniejsza śrubka mia-
ła dla siebie przeznaczoną, dokładnie opi-
saną szufl adę. Odwiedzający, a�jest ich po-
noć rocznie nawet do�150 tysięcy, mają 
obowiązek poruszania się po�dokładnie 
wydzielonym torze, co oznacza, że ma-
szyn nie można ani dotknąć, ani zoba-
czyć od�środka. Zasady bezpieczeństwa 
stanowią tu niesamowicie ważny aspekt 
pracy. Momentami może się to wydawać 
drażniące i�przesadne, ale to dzięki temu 
porządkowi, co miesiąc zakład opuszcza 
nawet�15 gotowych samolotów.

PUZZLE�XXL
W�Tuluzie odbywa się końcowy etap 
montażu Airbusów. W�Europie kon-
cern ma jeszcze fabryki w�niemieckim 
Hamburgu, gdzie składane są podze-
społy i�znajduje się mniejsza linia mon-
tażowa Airbusów A320, w�Wielkiej Bry-
tanii w�Bristolu, gdzie zajmują się przede 
wszystkim produkcją skrzydeł i�ich przy-
gotowaniem do�transportu oraz w�hisz-
pańskiej Sewilli – tam z�kolei powstaje 
ogon każdego samolotu – od�początku 
aż po�proces jego malowania. Tak więc 
w�Tuluzie łączy się te kolosy w�całość, ni-
czym ogromne puzzle, montuje się sil-
nik i�maszyny gotowe są do�odbioru. No-
wa linia montażowa znajduje się również 
od�dwóch lat w�Chinach, ale, jak na�razie, 
nie odgrywa znaczącej roli.

INNOWACJE A320
Najczęściej zamawianymi i�produkowa-
nymi samolotami koncernu są Airbu-
sy z�rodziny A320. Odebrano do�tej pory 
ponad�7000 zleceń na�te maszyny, doko-
nanych przez ponad�320 klientów i�ope-
ratorów. Spółka jednak nie spoczęła 
na�laurach i�postanowiła odświeżyć stan-
dardowe A320, produkowane od�1987 
roku. Już teraz przyjmuje zamówienia 
na�A320neo. Będą one wyposażone w no-
we silniki, pracujące zdecydowanie ciszej, 

oraz tak zwane „szarklety”, czyli wygięte 
ku górze końce skrzydeł, redukujące zu-
życie paliwa oraz tłumiące wibracje, zna-
ne u�innych producentów jako „winglety” 
(jak poinformował nas szef marketingu, 
David Velupillai, już od�przyszłego roku 
przewoźnicy będą mieli możliwość do-
kupienia tej opcji do�swoich samolotów).
Największe wrażenie robi jednak sekcja 
montażu Airbusów A380. Oczywiste, że 
dla największego pasażerskiego samo-
lotu świata przeznaczono najpotężniej-
szą część hali i�mimo świadomości, jesz-
cze przed�wejściem do�środka, że będą to 
ogromne maszyny, na�ich widok można 
zaniemówić. Fragmenty dwupiętrowych 
kabin w�przekroju wyglądają naprawdę 
niesamowicie.

Mock-up center to oddzielna hala, 
gdzie ustawione zostały przykładowe ka-
biny wszystkich modeli Airbusa. Nie by-
łoby w�tym może nic zadziwiającego, gdy-
by nie fakt, że to modele w�rzeczywistych 

wymiarach. Można tu zobaczyć przeróż-
ne wersje wnętrz, choć przeważają te luk-
susowe, które zamawiają Singapore Airli-
nes, Emirates czy Qantas. W�tym miejscu 
widać też na�jakie detale producent mu-
si zwracać uwagę. Są to między innymi 
wyżej umieszczone schowki na�bagaż 

podręczny, tak, aby nie przeszkadzały 
wyższym osobom podczas siadania. Nie 
oznacza to, że osoby niższe muszą podska-
kiwać, ponieważ z�boku siedzeń, od�przej-
ścia, montowane są „mini półeczki”, 
po�których można się wspiąć, aby scho-
wać walizki. Schowki są przy�okazji szer-
sze a�na�ich klapach znajdują się lusterka, 
aby nie trzeba było wyszukiwać ręką czy 
czegoś nie zostawiliśmy, przed�opuszcze-
niem pokładu. W�modelach A320 zdu-
miało mnie jednak co innego. Okazuje 
się bowiem, że istnieje tu nawet możli-
wość szybkiego złożenia ostatnich sie-
dzeń, do�których w�razie potrzeby można 
przywiązać nosze a�także zmiany ustawie-
nia jednej ze ścian toalety, by można było 
łatwiej te nosze wynieść. Jedynie najnow-
szy model, A350, nie został jeszcze w�ca-
łości pokazany. 

RODZINNE PODOBIEŃSTWA 
Charakterystyczne dla samolotów Air-
busa jest ich spore podobieństwo do�sie-
bie i�to nie tylko, jeżeli chodzi o�wygląd 
zewnętrzny. Panele sterowania wieloma 
parametrami we wszystkich modelach 
są niemal identyczne. Kabiny oraz kok-
pity również niewiele się od�siebie róż-
nią. Dzięki temu przeszkolenie pilotów 
z�A320 na�A330 oraz A340 zajmuje jedy-
nie�7 dni, na�A380�13 dni, a�na�A350 bę-
dzie zajmowało�9 dni.

Podsumowując wizytę Business Tra-
vellera w�fabryce Airbusa w�południo-
wej Francji trzeba przyznać, że, mimo 
iż na�lądzie, była to prawdziwie podnieb-
na przygoda. ■
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wyżej umieszczone schowki na�bagaż 

podręczny tak aby nie przeszkadzały
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Serdeczna atmosfera oraz wysokie standardy 
usług za rozsądną cenę, czynią Madryt 
idealnym miejscem spotkań biznesowych, 
przekonuje Michelle Mannion

JAKI WIDOK najbardziej kojarzy się 
wam z�Londynem? Zapewne London 
Eye lub Budynki Parlamentu. Z�Pary-
żem? Oczywiście Wieża Eiffl a. A�co ko-
jarzy się wam z�Madrytem? To już nieco 
trudniejsze pytanie.

Stolica Hiszpanii nie ma tak charak-
terystycznego symbolu jak jej europejscy 
rywale. Nawet Barcelona przegania w�tym 
względzie Madryt, szczycąc się architek-
turą autorstwa Gaudiego. Martwi to nieco 
Alessandro Sansę, dyrektora Madryckie-
go Biura Zjazdowego (MCB), ponieważ 
duże fi rmy chętniej organizują konferen-
cje i�zjazdy w�miastach, które mogą po-
szczycić się obiektami znanymi na�całym 
świecie, co raczej nie jest atutem Madrytu. 

Sansa przekonuje jednak, że hiszpań-
ska stolica posiada duszę i�wyjątkową at-
mosferę, która sprawia, że miasto to ideal-
nie nadaje się do�organizowania różnego 
rodzaju spotkań. –�Madryt jest esencją 
hiszpańskiego stylu. To także słynne tapas 
i�bogate nocne życie. Można tu połączyć 
interesy z�przyziemnymi przyjemnościa-

mi. To także przyjazne miasto o�otwartym 
charakterze. Sto lat temu stolica liczyła 
niecały milion mieszkańców, lecz obecnie 
mieszka tu sześć milionów osób [w�grani-
cach aglomeracji], które w�dużej części 
przybyły z�innych części kraju. Trudno 
znaleźć tu kogoś, kogo dziadkowie uro-
dzili się w�Madrycie. Gdy tu przybywali, 
przyjęto ich z�otwartymi rękami, więc te-
raz sami są otwarci na�przyjezdnych. 

Sansa przekonuje również, że Madryt 
oferuje wysoką jakość usług za�przystępną 
cenę. –�To ważna kwestia, zwłaszcza teraz, 
gdy wiele fi rm tnie wydatki. Dla przykła-
du, w�Madrycie możemy wynająć pokój 
na�dwa dni w�luksusowym hotelu za�ce-
nę, którą zaproponowano by nam w�Lon-
dynie czy Paryżu za�jedną noc.

Nie bez znaczenia jest również ciepły 
klimat miasta i�rozbudowana sieć komu-
nikacyjna. Z�madryckiego lotniska Bara-
jas odlatują samoloty do�ponad�170 miejsc 
na�świecie. Co ciekawe, dotarcie na�lotni-
sko z�centrum zajmuje jedynie około�15 
minut, dzięki szybkiej kolei podziemnej. 

Puerta del Sol
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Tapas tours – miejscowe specjały 
smakują najlepiej w�uroczym zabytko-
wym centrum miasta
Fotograficzne safari – zabawa, 
w�której drużyny poruszają się me-
trem po�Madrycie, tropiąc jego zabytki
Lekcje flamenco – nauka hiszpań-
skiego stylu tańca
Rekonstrukcje historyczne – 
miejscowi aktorzy odgrywają sceny 
z�ważnych wydarzeń w�historii miasta
Wycieczki do miejsc z listy 
UNESCO – warto odwiedzić sześć 
miast wpisanych na�listę Światowego 
Dziedzictwa. Są to: Avila, Aranjuez, 
Toledo, Segowia, Alcala de Henares 
i�El Escorial

Hotel Silken Puerta America

Hotel Urban Korona 
Hiszpanii
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Koszt przejazdu to tyl-
ko�2 euro. Ponadto ko-
lej AVE, która kursuje 
ze stacji Atocha, znaj-
dującej się w�centrum 
miasta, oferuje szybkie i�punktualne połą-
czenia do�innych hiszpańskich miast.

Juan Carlos Beneyto Benavides, kierow-
nik działu corporate and incentives w�fi r-
mie MCB, zapewnia, że centralne położenie 
Madrytu jest jego ogromną zaletą. –�Dzię-
ki temu gościom dużo łatwiej dotrzeć stąd 
do�innych hiszpańskich miast. Nie ma-
my dostępu do�morza, ale w�ciągu�2 godzin 
i�35 minut można się znaleźć w�Barcelonie.

Biuro działa jako organizacja patronac-
ka, skupiająca blisko�200 członków, w�tym 
wszystkie cztero- i�pięciogwiazdkowe hotele 
w�mieście, a�także biura podróży typu�DMC, 
oraz fi rmy specjalizujące się w�organizowa-
niu konferencji. 

-Współpracujemy głównie z�naszymi 
członkami, ale aby zostać jednym z�nich, 
trzeba spełniać określone wymogi, –�mówi 
Beneyto. – Przynależność do�MCB jest sa-
ma w�sobie oznaką wysokiej jakości usług.

Masz tu najlepszy 
przykład szalonego 
stylu życia Hiszpanów

HOTEL SILKEN PUERTA AMERICA 
Każde piętro tego 5-gwiazdkowego hotelu, dysponującego�315 pokojami, zo-
stało zaprojektowane przez innego architekta –�od�Jeana Nouvela do�Normana 
Fostera. Na parterze mieści się pięć sal konferencyjnych, każda może pomieścić 
do�210 osób i�istnieje możliwość ich połączenia. Jest też odkryty taras, a�na�pią-
tym piętrze�11 mniejszych pomieszczeń.
Avenida de America; tel +34 917 445 400; hotelpuertamerica.com

HUSA PASEO DEL ARTE
Czterogwiazdkowy hotel, położony nieopodal stacji Atocha, został otwarty w�2006 
roku. Posiada�260 nowocześnie urządzonych pokoi, a�także salę konferencyjną 
na�parterze, która może pomieścić do�130 osób w�ustawieniu teatralnym –�obok 
niej, znajduje się restauracja na�120 osób. Siłownia na�najwyższym piętrze ma 
zostać przeobrażona w�kolejną salę konferencyjną.
123 Atocha; tel +34 912 984 800; hotelhusapaseodelarte.com

RADISSON BLU MADRID PRADO
Otwarty w�2009 roku Radisson Blu ma�54 pokoje i�mieści się w�pięknym, neokla-
sycystycznym budynku przy�bulwarze Paseo del Prado. W�stylowych pokojach 
znajdują się ogromne fototapety przedstawiające elewacje madryckich budyn-
ków. Sala konferencyjna o�powierzchni�43 m2 składa się z�3 części i�może po-
mieścić do�48 delegatów. Na�mniej formalne imprezy dla około�25 osób idealnie 
nadaje się Cask Whisky Bar.
52 Calle Moratin; tel +34 915 242 626; radissonblu.com 

HOTEL URBAN
Ten nowoczesny,�5-gwiazdkowy hotel, znajdujący się niedaleko Puerto de Sol 
–�centralnego punktu Madrytu (i�samej Hiszpanii) działa od�2004 roku. Hotel 
Urban należy do�organizacji Design Hotels, a�jego właściciel wyeksponował 
w�nim część swojej kolekcji dzieł sztuki starożytnej i�egipskiej. Znajduje się tu�101 
pokoi, w�których wystroju dominuje plusz i�inne miękkie materiały. Pięć sal kon-
ferencyjnych, usytuowanych w�podziemiach budynku, można połączyć w�jedną 
dużą, która w�ustawieniu teatralnym mieści do�150 gości. Taras na�dachu może 
pomieścić podobną liczbę osób.
34 Carrera de San Jeronimo; tel +34 917 877 770; derbyhotels.com

AYRE GRAN HOTEL COLON
Czterogwiazdkowy hotel, który działa od�1966 roku niedawno został gruntownie 
odnowiony. Mieści�361 pokoi w�dwóch budynkach. Dzieli je ogród o�powierzch-
ni�1200 m2, który można wykorzystać w�celach biznesowych. Są tu�22 sale konfe-
rencyjne mieszczące do�250 osób, a�w�wielu z�nich znajdują się witraże autorstwa 
Manuela Ortegi. 
1 Calle del Pez Volador; tel +34 914 009 900; ayrehoteles.com

MIRASIERRA SUITES HOTEL
Pięciogwiazdkowy Mirasierra, otwarty siedem lat temu, jest oficjalną przystanią 
drużyny Real Madryt. Znajdują się tu�182 przestronne apartamenty i�14 sal funk-
cyjnych, które mogą pomieścić do�800 osób w�układzie teatralnym. Część rekre-
acyjna jest imponująca. Znajdziemy tam ogromną siłownię oraz kryte i�odkryte 
baseny. Na�tarasie przy�basenie można zorganizować galową kolację. Obiekt 
znajduje się o�około�25 minut jazdy z�centrum miasta.
43 Calle Alfredo Marquerie; tel +34 917 277 900; jubanhoteles.com

AC CARLTON HOTEL
Czterogwiazdkowy Carlton, nieopodal Muzeum Królowej Zofii, został odnowiony 
w�ubiegłym roku, po�przejęciu przez sieć AC Hotels. Są tam�122 nowoczesne 
pokoje i�trzy sale konferencyjne, które mogą pomieścić do�100 osób.
26 Paseo de las Delicias; tel +34 915 397 100; hotelaccarltonmadrid.com

HOTEL
E

Hotel Silken Puerta America

Husa Paseo 
Del Arte
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CASINO DE MADRID
Kasyno było kiedyś zwykłą jaskinią hazardu, obecnie jest jed-
nym z�najbardziej prestiżowych prywatnych klubów. Od�1910 ro-
ku mieści się w�budynku nieopodal placu Puerto del Sol, a�w�jego 
ofercie znajduje się również wynajem pomieszczeń. Szczegól-
nie warte uwagi są: zdobiony freskami Real Salon, mieszczą-
cy do�300 osób w�układzie teatralnym, inspirowany klasyką Sa-
lon Alcala na�230 osób, a�także odkryty taras dla�400 gości.
● 15 Calle de Alcala; tel +34 915 218 700; casinodemadrid.es

CIRCULO DE BELLAS ARTES
Prywatne centrum kultury, mieszczące się w�pięknym budynku 
z�lat�20. zeszłego wieku organizuje sporo artystycznych przed-
sięwzięć. Jest tu też wiele oryginalnie urządzonych pomieszczeń, 
które można wykorzystać w�celach biznesowych. Największym 
z�nich jest Salon de Baile, z�imponującym sufitem w�kształcie ko-
puły. Na�przyjęciach koktajlowych może się tu zmieścić do�1200 
gości. Taras na�dachu, z�którego roztaczają się wspaniałe wido-
ki, można wynająć na�kolację dla�250 osób.
● 42 Calle de Alcala; tel +34 913 605 400; 
circulobellasartes.com

GALERIA DE CRISTAL
Galeria de Cristal mieści się w�Pałacu Komunikacji –�dawnej sie-
dzibie Poczty Głównej, a�obecnie Rady Miejskiej Madrytu. Szcze-
gólnie warta uwagi jest przestrzeń z�przeszklonym sufitem, któ-
ra może być wykorzystywana do�różnych celów: od�koncertów 
po�uroczyste kolacje. Całkowita powierzchnia tego miejsca 
to�2400 m2. Zmieści się tu do�1800 osób podczas przyjęć koktaj-
lowych, lub około tysiąca na�przyjęciach w�stylu bankietowym.
● Plaza de Cibeles; tel +34 91 588 0934/1406

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Znajdziemy tu chronologicznie wyeksponowane dzieła, reprezen-
tujące wszystkie ruchy artystyczne od�XIII wieku do�chwili obecnej. 
Gdy muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (codziennie wie-
czorem i�cały poniedziałek), można zorganizować tu różne spo-
tkania lub prywatne wycieczki. Kolacje dla�300 osób lub przyję-
cia stojące dla�800 gości można zorganizować w�sali głównej.
● 8 Paseo del Prado; tel +34 913 690 151; museothyssen.org

MERCADO DE SAN MIGUEL
Targ żywności, mieszczący się w�pięknej żeliwnej konstrukcji 
z�1916 roku, otwarto ponownie po�renowacji w�2009. Obecnie 
tętni życiem, szczególnie wieczorami. Część targu można wy-
nająć na�prywatne imprezy. Można tu również zorganizować ta-
pas tours i�pokazy mody. Czynne od�10:00 do�22:00 (do�2:00 
od�czwartku do�soboty).
● Plaza de San Miguel; tel +34 915 424 936; 
mercadodesanmiguel.es

STADION SANTIAGO BERNABEU
Siedziba drużyny piłkarskiej Real Madryt szczyci się tym, że mo-
że gościć grupy liczące od�dwóch do�80 tysięcy osób. Jest tu po-
nad�20 sal konferencyjnych, ale prawdziwą atrakcją jest boisko. 
W�czerwcu i�lipcu można wynająć je na�kolacje i�mecze firmowe 
–�klub zapewnia sędziów, a�także szatnie, tablice świetlne, oświe-
tlenie oraz nagłośnienie.
● 152 Paseo de la Castellana; tel +34 913 984 373; 
realmadrid.com/eventos

● Madrid 
Convention 
Bureau: tel +34 
917 585 528; 
esmadrid.com/
mcb
● Hiszpańskie 
Biuro Turystyki: 
+44 (0) 20 7486 
8077; spain.info
● Lot Warszawa 
– Madryt oferują 
codziennie 
PLL LOT oraz 
hiszpańska Iberia
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Organizatorzy imprez dysponują oko-
ło�60 tysiącami miejsc noclegowych w�cen-
trum miasta i�trzema centrami kon-
ferencyjnymi. W�budowie jest także 
Międzynarodowe Centrum Kongresów 
i�Konwencji, które będzie jednym z�naj-
większych obiektów tego typu w�Europie. 
Zakończono już pierwszy etap budowy, 
ale prace zostały wstrzymane ze względu 
na�kryzys. Sansa ma jednak nadzieję, że ca-
łość zostanie ukończona do�2014-2015 roku.

Madryt ma również wiele do�zaoferowa-
nia wielbicielom kultury. –�Mamy muzea 
Prado, Thyssen-Bornemisza oraz Królowej 
Zofi i (Reina Sofi a) –�wszystkie znajdujące 
się tuż obok siebie, 
a�jeśli wasza konfe-
rencja kończy się póź-
nym popołudniem, 
warto po�18:00 odwie-
dzić Muzeum Prado, 
wówczas wstęp jest darmowy. Te trzy insty-
tucje określane są mianem Złotego Trójką-
ta Sztuki. Muzeum Prado koncentruje się 
głównie na�dziełach klasycznych, Reina So-
fi a eksponuje sztukę współczesną, a�Mu-
zeum Thyssen-Bornemisza stanowi swego 
rodzaju pomost pomiędzy nimi. W�cen-
trum Madrytu znajduje się ponad�90 muze-
ów i�ponad�5 tysięcy restauracji, a�w�okolicy 
działa�27 pól golfowych. Poza tym, nieca-
łą godzinę drogi samochodem, znajduje się 
sześć miejsc wpisanych na�listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jednym z�nich jest 
średniowieczne Toledo.

Sansa podsumowuje: –�Madryt to wspa-
niałe miasto, w�którym można się rozerwać, 
a�dzięki temu biznes staje się przyjemno-
ścią. Gdy dodamy do�tego przyzwoite ce-
ny w�hotelach, bogatą infrastrukturę oraz 
szybkie połączenie z�lotniskiem, okaże się, 
że to idealne miejsce do�organizowania kon-
ferencji. ■

To wspaniałe 
miasto oferuje 
mnóstwo atrakcji

Casino de Madrid

Juan Gris, 
Mujer Sentada, 
ze zbiorów 
Museo Thyssen-
Bornemisza 
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Miłośnicy nurkowania, dla których liczy się przede wszystkim 
wielka przygoda i�możliwość podziwiania wspaniałości natury, 

mogą teraz sięgnąć także po�doskonałej jakości zegarki. 
Zaprojektowane z�zachowaniem najnowszych trendów, pozwalają 

jednocześnie na�bezpieczne oddawanie się pasji.

Miłośnicy nurkowania, dla któ
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�       Pod�wodą można się zatracić, zgu-
bić poczucie mijającego czasu. 
Nowe modele zegarków znanych 

marek z�grupy Swatch to designerskie 
osiągnięcia, które także na�lądzie robią 
duże wrażenie. 

TISSOT SEASTAR�1000 
Linia zegarków Tissot, w�której inspi-
racja nurkowaniem wpływa zarówno 
na�kształt, jak i�na�wydajność czasomie-
rzy, zachowuje pełną funkcjonalność 
wytrzymując pod�wodą ciśnienie na-
wet na�poziomie�30 barów, udowad-
niając, że pasja do�sportów wodnych 
i�zamiłowanie do�zegarków mechanicz-
nych mogą iść ramię w�ramię. Rodzina 
Seastar�1000 obejmuje wybór automa-
tycznych chronografów korzystających 
z�rewolucyjnego mechanizmu C01.211 
oraz tradycyjnych modeli z�trzema wska-
zówkami, których serce także stanowią 
precyzyjne automatyczne mechanizmy 
szwajcarskie. 

Wszystkie modele wyposażono w�za-
wór helowy, działający według takiej sa-
mej zasady jak dzwon nurkowy.

Wersje z�chronografem mają pokaź-
ną kopertę o�średnicy�48�mm. Obok no-
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wej, inspirowanej tonią oceanu, błękit-
nej wersji PVD, znajdują się tam zegarki 
z�czarnymi, białymi, niebieskimi i�poma-
rańczowymi tarczami oraz dużym wy-
borem metalowych bransolet i�kauczu-
kowych pasków. Seastar ma szafi rowe, 
odporne na�zarysowania szkło, zakręca-
ną koronkę i�dekiel oraz wodoszczelność 
do�300 metrów/30 barów. Model z�bran-
soletą kosztuje�3940 złotych.

DS ACTION DIVER
Nowy, automatyczny DS�Action Diver, 
znanej marki Certina, wyróżnia się spo-
rą,�43,2-milimetrową średnicą koperty ze 
szczotkowanej stali szlachetnej. 

Szeroki pierścień z�głębokim rowko-
waniem jest bardzo łatwy w�obsłudze 
także w�piankowej rękawiczce, zaś je-
go pokryta warstwą luminescencyjnej 
substancji Superluminova skala oraz 
duże cyfry pozwalają odczytać wskaza-
nia nawet w�podwodnych ciemnościach. 
Dzięki zakręcanej koronce i�deklowi 
DS�Action Diver wytrzymuje ciśnienie 
statyczne o�wartości�20 barów, co odpo-
wiada zanurzeniu na�głębokość�200 me-
trów. Przejrzystą tarczę pokrywa grube 
szafi rowe szkło z�powłoką antyrefl eksyj-
ną. Cena�2960 złotych.

TISSOT SEA-TOUCH
W�tym modelu wykorzystano opatento-
waną technologię Tissot, która zapewnia 
niezawodność zarówno nad, jak i�pod�po-
wierzchnią wody. Zegarek wskazuje dwie 
strefy czasowe, oblicza prędkość i�głębo-
kość zanurzenia podczas nurkowania, po-
siada zintegrowany, cyfrowy chronograf, 
termometr, alarm, wieczny kalendarz 
oraz specjalny logbook rejestrujący hi-
storię nurkowań. Wszystkie funkcje są ak-
tywowane za�pomocą dotykowego szkła.

Gdy nurek wchodzi do�wody i�prze-
kracza głębokość�140cm, wskazówki 
przesuwają się na�godzinę�9:00. Od�tego 
momentu wskazówka minutowa poka-
zuje głębokość zanurzenia na�specjalnej 
skali naniesionej wokół lunety. Wska-
zówka godzinowa pokazuje prędkość 
zanurzania się nurka w�metrach na�mi-
nutę. Skala dla tej funkcji znajduje się 
na�tarczy zegarka. Doskonałą czytelność 
wskazań uzyskano dzięki specjalnej sub-
stancji luminescencyjnej oraz efektyw-
nemu podświetleniu tarczy. 

Sea Touch ma wodoszczelność 
do�dwustu metrów, kosztuje, ze stalową 
bransoletą,�3390 złotych. ■ 

WIZJER
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Czas pod wodą

Tissot Seastar 1000

Tissot Sea-Touch

DS Action Diver
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WAKACJE BIZNESMENAWAKACJE BIZNESMENAA

    W góryAndory �W
ystarczą trzy godzi-
ny lotu do�Barce-
lony, kolejne trzy 
w�autokarze i�już je-
steśmy w�Andorze, 
państewku osadzo-

nym w�majestatycznie wyglądających 
Pirenejach. Księstwo istnieje od�IX�wie-
ku, ma dwóch władców –�biskupa Urgell 
oraz prezydenta Republiki Francuskiej 
– ale jest tworem politycznie niezależ-
nym. Nieco ponad�84 tysiące osób za-
mieszkuje siedem parafii, bo na�takie 
jednostki terytorialne jest podzielona 
Andora. Ofi cjalnym językiem jest cata-
lan, ale dogadać się można bez proble-
mu w�każdym popularnym narzeczu. 
Tym, co zwraca uwagę, kiedy przybywa 
się do�Andory, jest krajobraz – piękne, 
spiczaste szczyty, a�poniżej malownicze 
doliny i�całkowity brak billboardów. To 
wyraz dbałości władz Andory o�spójność 
wizualną kraju, bo i�wszystkie budynki 
są wznoszone w�podobnym stylu. Trze-
ba przyznać, że wrażenie robi to bardzo 
pozytywne.

Między Francją a�Hiszpanią znajduje się 
niewielki skrawek ziemi, który spokojnie 
można określić mianem raju dla narciarzy. 
Księstwo Andory ma największy obszar 
narciarski w�Pirenejach, w�dodatku 
perfekcyjnie zorganizowany i�przyjazny 
wobec turystów.
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Księstwo 
Andory 
dysponuje 
systemem 
wyciągów, 
który pozwala 
narciarzom 
poruszać 
się po 
górach bez 
odpinania 
nart

NARCIARSKI ODLOT
Andora to prawdziwy narciarski od-
lot:�300 kilometrów tras narciarskich, 
rozłożonych na�ponad�3 tysiącach hek-
tarów, z�przepustowością sięgającą�156 
tysięcy osób na�godzinę. Prawie półtora 
tysiąca armatek śnieżnych dba o�to, by 
śniegu było pod�dostatkiem, choć akurat 
w�okresie zimowo-wiosennym nie braku-
je go tu w�ogóle – sezon narciarski trwa 
w�Andorze aż do�maja. 

Głównym regionem narciarskim 
Andory jest Grandvalira. Ma ona dwie 
setki tras narciarskich, trzy parki śnież-
ne, niemal�500 instruktorów w�wielu 
szkółkach – dla tych, którzy chcą pod-
nieść poziom swoich umiejętności. Sześć 
kameralnych miejscowości – Encamp, 
Canillo, El Tarter, Grau Roig, Soldeu 
i�Pas de la Casa – jest połączonych syste-
mem nowoczesnych wyciągów, co umoż-
liwia poruszanie się na�nartach po�całym 
kompleksie, bez konieczności korzysta-
nia z�innych środków transportu. To do-
skonałe rozwiązanie, tym bardziej, że 
między kolejnymi trasami możemy ko-

rzystać z�tutejszych barów i�restauracji, 
usytuowanych w�górach. W�Grandvalira 
znajdziemy trasy dla początkujących 
i�dla mistrzów narciarstwa, posiadają-
cych certyfi kat FIS. Tym, którzy dopiero 
rozpoczynają przygodę z�narciarstwem, 
warto polecić Canillo, spokojną miej-
scowość, której atutem jest między inny-
mi nowoczesna kolejka linowa z�kabina-
mi dla�8 osób. Ci z�kolei którzy szukają 
prawdziwych wyzwań, z�pewnością wy-
biorą El Tarter, choćby ze względu na�je-
den z�najlepszych w�Europie parków zi-
mowych. Z�kolei miejscowość Soldeu jest 
idealna dla grup czy rodzin, w�których 
znajdują się osoby o�różnym stopniu za-
awansowania – każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Za�Soldeu przemawia też bo-
gata infrastruktura hotelowa. Dodajmy 
że w�2012 roku odbędą się tu zawody 
Pucharu Świata. 

Wśród atrakcji, wybiegających po-
za zwykłe korzystanie z�wyciągów, 
w�Grandvalira możemy znaleźć nietypo-
we narciarskie doznania. Chcesz poje-
chać po�śladach ratraka? Proszę bardzo. 

Być pierwszy wczesnym rankiem na�zjeź-
dzie (inni będą jechać po�twoich śladach)? 
Nie ma problemu. A�może przyjdzie ci 
do�głowy, że warto spróbować ski jorin-
gu, sportu popularnego w�Skandynawii, 
który polega na�tym, że narciarz jest cią-
gnięty przez psy? Nic trudnego. Mało? 
Proszę bardzo: nurkowanie w�przeręblu, 
lot helikopterem lub balonem nad�nie-
dostępnymi terenami górskimi, a�może 
noc w�lodowym hotelu Igloo – jedynym 
tego rodzaju obiektem w�południowej 
Europie? Do�wyboru, do�koloru. 

JESZCZE WIĘCEJ ŚNIEGU
Drugim popularnym regionem narciar-
skim w�Andorze jest Vallnord, zwane tu 
Królestwem Śniegu. To nazwa wcale nie 
przesadzona. Ponad�70 tras zjazdowych, 
trzy trasy freestyle’owe, specjalne stre-
fy dla dzieci. Na�rejon Vallnord składa-
ją się trzy sektory – Arcalis, Arinsal i�Pal. 
Arcalis to miejsce dla odkrywców, którzy 
szukają dziewiczych terenów, oddalonych 
od�popularnych ośrodków turystycznych, 
a�jednocześnie znajdziemy tu najdłuższą 

▲▲▲
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czesnych hotelach, cichych pensjonatach 
i�ośrodkach spa. 

NIE TYLKO NARTY
Andora to nie tylko białe szaleństwo. 
Choć kraj jest niewielki (468�km kw.), to 
jest w�nim sporo miejsc, godnych uwa-
gi. Największym miastem i�stolicą jest 
Andorra La Vella. Można wybrać się tu 
na�zakupy, zwłaszcza, że księstwo to jed-
na wielka strefa wolnocłowa – sklepów 
w�centrum jest tu cała masa. Można też 
pospacerować uliczkami starej części 
miasta, przy�okazji przyglądając się z�jed-
nego z�mostów pędzącej środkiem stoli-
cy z�ogromną predkością górskiej rzece 
Valira. 

Wielką atrakcją jest kompleks ter-
malnych basenów Caldea, znajdujący 
się w�miejscowości Escaldes-Engordany. 
Reklamuje się jako „paradise spa re-
sort” i�nie ma w�tym cienia przesady. 

trasę dla początkujących w�całej Andorze. 
Podobny charakter ma Arinsal – mia-
steczko z�trasami łączy tu wygodna kabi-
nowa kolejka linowa, a�także wyciąg z�ka-
napami na�6 osób – już sama podróż nim 
dostarcza sporo ciekawych wrażeń wizu-
alnych. Z�kolei Pal to miejsce dla rodzin, 
pełne ogródków zimowych i�klubów dla 
dzieci, w�których nasze pociechy mogą 
uczyć się jazdy na�nartach. 

Mniejszymi, ale również ciekawymi 
miejscami do�oddawania się zimowym 
aktywnościom, są jeszcze dwa regiony 
– La Rabassa oraz Ski Parador Canaro. 
Pierwszy z�nich to właściwie wielki park 
zimowej rozrywki o�nazwie Naturlandia, 
w�którym można oddać się różnym ucie-
chom, jak choćby przejażdżki tobogana-
mi na�trzech trasach o�długości�120�m 
każda czy wyprawy quadami po�śnie-
gu. Bardzo ciekawym miejscem jest Ski 
Parador Canaro – to przygotowane spe-

cjalnie dla początkujących trasy narciar-
skie, tak dla dorosłych, jak i�dzieci.

Ceny za�ski passy są różne, w�zależno-
ści od�tego, czego oczekujemy od�pobytu 
w�Andorze i�w�jakim regionie spędzamy 
czas. Bardzo dobrą ofertą jest wyku-
pienie wejściówki na�cały kraj – brzmi 
„groźnie”, ale pamiętajmy, że księstwo 
jest bardzo małe. Za�193 euro (170 eu-
ro do�17 lat) będziemy mogli korzystać 
przez�5 dni ze wszystkich tras Andory. To 
świetna propozycja dla tych, którzy chcą 
wykorzystać różne możliwości uprawia-
nia sportów zimowych. 

Wartym podkreślenia jest ogromna 
oferta noclegowa Andory. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie, a�niewątpliwą za-
letą jest specyfi czna atmosfera – w�ośrod-
kach narciarskich jest bardzo spokojnie, 
wręcz intymnie, i�to pomimo niemałej 
liczby turystów. Na�gości czeka prawie�
40 tysięcy łóżek, usytuowanych w�nowo-
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Znajdziemy tu zewnętrzne i�wewnętrz-
ne baseny, z�wodą o�różnej temperatu-
rze, zwykle wyższej niż�30 stopni, ale jest 
tu też oddzielne miejsce dla tych, którzy 
nie boją się zimniejszej wody (14 stopni). 
Oczywiście są tu masaże wodne, jacuzzi, 
podwodne prądy, a�na�okrasę wieczorami 
najprawdziwszy teatr, który możemy po-
dziwiać, zanurzeni w�wodzie. Dla zainte-
resowanych – ogromna oferta zabiegów 
relaksująco odmładzających. 

W�Andorze znajdziemy sporo zabyt-
kowych kościołów, a�także interesują-
cych galerii i�muzeów, które warto od-
wiedzić. Jednym z�nich jest Muzeum 
Elektryczności, położone nad�rzeką w�ma-
lowniczej dolinie, tuż obok miejscowości 
Encamp. Usytuowane jest na�parterze 
działającej elektrowni, a�jego najciekaw-
szą częścią jest sala z�interaktywnymi mo-
delami, dzięki którym możemy się prze-
konać, jak „robi się” prąd. Inne ciekawe 

miejsce to Muzeum Perfum, które oferu-
je zwiedzającym poznanie historii świata 
przez pryzmat zapachów. 

Wspomnijmy jeszcze o�czymś, bez 
czego żaden narciarz obejść się nie może 
– mianowicie o�jedzeniu. Jako że Andora 
leży na�styku Francji i�Hiszpanii, to w�jej 
kulinariach odzwierciedlają się wpływy 
obu tych krajów, z�mocną domieszką tra-
dycji włoskich. Obecność górskich rzek 
i�potoków powoduje, że zawsze warto 
spróbować tu pstrąga. Znakomite sery, 
dżemy czy lokalne ciasta również są war-
te uwagi. Do�miejscowych przysmaków 
należą ślimaki w�oliwie (dla odważnych) 
lub potrawa, zwana trainxat. To bekon 
z�ziemniakami, gotowaną kapustą, sieka-
nymi ziemniakami i�oliwą z�czosnkiem. 
Bardzo pożywne – w�końcu skądś trzeba 
czerpać energię do�szaleństw na�stokach 
Pirenejów. ■

Andrzej Czuba
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GOLFPARK SCHLOSS WILKENDORF
POŁOŻENIE�40�km na�północny wschód od�Berlina.
WRAŻENIA W�połowie lat�90. Sandy Lyle przemienił sporą po-
łać wiejskich terenów w�pozytywnie oceniany przybytek dla graczy 
na�różnych poziomach. Wykorzystując naturalne zarysy krajobrazu, 
stworzył tam szeroko wyprofi lowane tory, wiele z�nich typu dogleg 
(psia łapa). Drzewa rzadko są tu przeszkodą, a�bunkry choć liczne, 
nie psują możliwości uzyskania dobrego wyniku. Na�16 i�17 dołku 
pojawiają się pułapki wodne, ale ogólnie jest to spokojne pole. Lake-
side Castle Hotel Strausberg, dysponująca 50 pokojami�XIX-wiecz-
na posiadłość, znajdująca się o�3�km od�klubu, jest również odprę-
żająca (tel. +49�334�134�690, thelakeside. de). Pub, w�którym panuje 
przyjemna atmosfera, serwuje dobre i�niedrogie jedzenie.
KONTAKT�1 Am Weiler, Altlandsberg; tel +49�334�1330�960; 
golfpark-schloss-wilkendorf. com
CENA Sandy Lyle:�18 dołków –�dni powszednie €38-45 (ok.�150-
180 zł), weekendy €65 (ok.�260 zł);�9 dołków –�dni powszednie €30 
(ok.�120 zł), weekendy €40 (ok.�160 zł), €30 (ok.�120 zł) późnym po-
południem. Pole Westside: €30-€38 (ok.�120-150 zł) w�dni robocze, 
€50 (ok.�200 zł) w�weekendy. Sześciodołkowe pole do�ćwiczeń: €10 
(ok.�40 zł) w�dni robocze, €15 (ok.�60 zł) w�weekendy. Buggy w�cenie 
€26 (ok.�100 zł).
WYPOŻYCZANY SPRZĘT�14 € (ok.�55 zł) na�rundę.
GODZINY OTWARCIA Kwiecień-październik�9:00-18:00, 
listopad-marzec�9:00-17:00.
MINIMALNY HANDICAP Lyle�45 (w�weekendy�36), Westside�54.
INFRASTRUKTURA Dwa�18-dołkowe pola. Sandy Lyle (par�72,�
6�517 m), Westside (par�71,�5�792 m).�6-dołkowe (par�3). Pole do 
ćwiczeń, driving range, putting green. Szkółka golfowa z�osobnym 
zapleczem i�budynkiem klubowym (+49�334�1330�910). 
PO�GOLFIE Dom klubowy w�stylu rzymskiej willi mieści restau-
rację Restaurant am Grun, czynną od�9:00. Bar oferuje całodniową 
happy hour na�napoje alkoholowe.

SPORTING CLUB BERLIN
POŁOŻENIE�75 km na�południowy wschód od�Berlina. 
WRAŻENIA Sporting Club to kurort położony nad�Scharmutzelsee, je-
ziorem w�pobliżu miasta Bad Saarow. Mieszczący się tam Hotel A-Ro-
sa ma�224 pokoje, Spa, własną plażę, szkółkę żeglarską i�tenisową oraz za-
plecze konferencyjne. Pole Arnolda Palmera otwarto w�1995 roku, a�dwa 
lata później powstało pole Nicka Faldo. Greenkeper Jake McEwan został 
uhonorowany własnym�9-dołkowym polem, a�w�2001 roku dodano po-
le publiczne Stana Eby. Faldo wydaje się być płaskie, a�jego otwarty teren 
niezbyt trudny, ale rzeczywistość jest nieco inna. Nie ingerowano tu zbyt-
nio w�krajobraz, ale za�to mamy sporo bunkrów. Pierwsze dziewięć doł-
ków przypomina pola typu „links”, a�ich końcówka obsadzona jest drze-
wami. W�rezultacie pole jest bardzo surowe i�nie wybacza graczom nawet 
najmniejszych pomyłek. Pole Palmera to kombinacja�9-dołkowego pola 
z�lat�30.�XX�wieku i�nowszego pola. Choć całość nie jest w�pełni spójna, to 
w�sumie przyjemna i�mniej wymagająca od�pola Faldo. 
KONTAKT�3 Parkallee, Bad Saarow; tel +49�336�3163�300; 
sporting-club-berlin.de; resort. a-rosa.de 
CENA Faldo €90 (ok.�360 zł), gość kurortu €70 (ok.�280 zł), 
Palmer €70 (ok.�280 zł), gość €50 (ok.�200 zł), Stan�Eby €60 
(ok.�240 zł), gość €40 (ok.�160 zł), McEwan €20 (ok.�80 zł), gość €15 
(ok.�60 zł). Buggy w�cenie €35 (ok.�140 zł). 
WYPOŻYCZANY SPRZĘT Taylor Made (wymieniane co roku), 
€20 (ok.�80 zł) za�rundę.
GODZINY OTWARCIA Lato:�8:00-19:00, zima:�9:00-18:00.
MINIMALNY HANDICAP Faldo:�24 dla mężczyzn,�28 dla kobiet; 
Palmer�36; Eby�54.
INFRASTRUKTURA Trzy pola�18-dołkowe: Nick Faldo (par 72, 
6486 m), Arnold Palmer (par�72,�6563 m), Stan Eby (par�71,�5950 
m). Pole�9-dołkowe Jake McEwan (par�27,�1221 m). Kryty driving 
range, miejsce do�ćwiczeń, putting green, szkółka. 
PO�GOLFIE Restauracja czynna wt-czw od�12:00 i�pt-sb od�10:00 
aż do�ostatniego klienta. Od�1 grudnia do�1 marca nieczynne.

Minty Clinch odwiedza niełatwe pola golfowe pod Berlinem, 
gdzie pułapki wodne potrafi ą dać się we znaki. 
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Bezpośrednie połączenie z Berlinem możliwe jest co najmniej 
dwa razy dziennie z warszawskiego Okęcia, lot do stolicy 
Niemiec trwa zaledwie półtorej godziny. Minty zatrzymała się 
w hotelu Concorde Berlin (concorde-hotels.com).

GOLF AND COUNTRY CLUB BERLIN 
WANNSEE
POŁOŻENIE�26 km na�południowy zachód od�Berlina.
WRAŻENIA Ten historyczny klub golfowy leży niedaleko auto-
strady, która wiedzie do�centrum Berlina. Posiadłość Wannsee po-
wstała w�1895 roku, a�w�latach późniejszych nieco ją zmieniono, 
aby pomieścić tu niemiecki i�amerykański klub golfowy. W�połowie 
lat�90.�XX�wieku, dokonano tu kolejnych zmian. Stworzono�18-doł-
kowe pole mistrzowskie, które korzysta z�oryginalnego układu pola 
z�pierwszymi�9 dołkami, stworzonymi przez Amerykanów. Na�ma-
sywnym wzgórzu porośniętym dojrzałymi drzewami, dominuje 
ogromny budynek klubowy otoczony licznymi rabatami kwiatowy-
mi. Berlińscy biznesmeni uwielbiają to miejsce, ze względu na�je-
go bliskość i�infrastrukturę konferencyjną oraz dającą się odczuć at-
mosferę dużych pieniędzy wymieszaną z�kultem macho.
KONTAKT�22 Golfweg, Berlin Wannsee; tel+49�308�067�060; 
glcbw.de
CENA Pole mistrzowskie:�18 dołków €100; pole�9-dołkowe:�18 doł-
ków €80 (ok.�320 zł),�9 dołków €60 (ok.�240 zł).
WYPOŻYCZANY SPRZĘT Różne marki, około €15 (60 zł) 
za�rundę. 
GODZINY OTWARCIA�8:00-20:00.
MINIMALNY HANDICAP�34.
INFRASTRUKTURA Pole�18-dołkowe (par�72,�6�001 m); po-
le�9-dołkowe (par�32,�2�069m). Driving range, miejsce do�ćwiczeń, 
putting green.
PO�GOLFIE Restauracja klubowa oferuje międzynarodowe menu 
i�słynie ze świeżych ryb oraz wielkich porcji mięsa. Śniadania poda-
je się od�10:�00.

GOLF

GOLF AND COUNTRY CLUB SEDDINER SEE
POŁOŻENIE�45km na�południowy zachód od�Berlina.
WRAŻENIA W�1996 roku otwarto tu pole British North, a�kilka lat 
później Robert Trent Jones Jr użył swojej amerykańskiej magii, by za-
projektować pole południowe (South). Na�planach pola zlokalizowa-
nego w�podberlińskiej krainie jezior, znajdowało się aż�11 zbiorników 
wodnych, z�których wiele stanowiło niejako część obu pól. Woda prze-
biega przez całą długość dołka�9 i�18 na�polu południowym (South), 
więc lepiej być tam dokładnym. Pole północne (North) jest dość zwy-
czajne, ale na�południowym (South) Trent Jones inteligentnie wykorzy-
stał zalety płaskiego terenu. To dobre pola dla graczy o�niskim handica-
pie, którzy znają się na�strategii i�taktyce.
KONTAKT�44 Zum Weiher, Michendorf; tel +49�332�057�320; 
gccseddinersee. de 
CENA Pole południowe (South): €75 (ok.�300 zł) w�dni robocze, €85 
(ok.�340 zł) w�weekendy. Pole północne (North): €60 (ok.�240 zł) w�dni 
robocze, €70 (ok.�280 zł) w�weekendy. Szkółka golfowa: od�€25 (ok.�100 
zł) za�30 minut, od�€50 (ok.�200 zł) za�godzinę. 
WYPOŻYCZANY SPRZĘT King Cobra i�Callaway,�20€ (ok.�80 zł) 
za�dzień.
GODZINY OTWARCIA Listopad-marzec�8:30-16:00, 
kwiecień-październik�8:00-19:00.
MINIMALNY HANDICAP South�28, North�36.
INFRASTRUKTURA Dwa�18-dołkowe pola: South (par 72, 
6486 m) jest nieczynne od�połowy listopada do�marca; North 
(par�72,�6�259 m). Kryty i�trawiasty driving range, miejsce do�ćwiczeń, 
putting green.
PO�GOLFIE Przestronna restauracja klubowa jest czynna od�maja 
do�października od�12:�00 i�oferuje potrawy kuchni międzynarodowej. 
Tel +49�332�0573�263.
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TECHNO

Mam 
grać!?

Zgromadzone 
w�pamięci 
iPhona / iPoda 
(Touch) pliki audio to 
często całe muzyczne 
życie jego właściciela. 
Dlaczego nie podzielić się nim 
z�innymi? Na�rynku nie brak maszyn, 
które z�dużą przyjemnością nagłośnią 
zawartość tego najpopularniejszego 
na�świecie odtwarzacza muzycznego. 
Nasz człowiek od�elektroniki 
użytkowej, Darek Zawadzki, 
sprawdził dla Was�sześć stacji 
dokujących gotowych przyjąć 
na�siebie każdy rodzaj muzyki.

Bowers & Wilkins ZeppelinAir
Zeppelin to już klasyka gatunku, jeśli cho-

dzi o�stacje dokujące dla odtwarzaczy z�lo-

go „nadgryzionego” jabłuszka. Koncern 

B&W�wprowadził to niezwykle designer-

skie urządzenie na�rynek już�3 lata te-

mu. Sporo się zmieniło od�tego czasu, 

a�o�względy iPhona / iPoda zabiega dziś 

już nie kilka, ale dziesiątki fi rm produkują-

cych doskonałe nagłośnienie. Na�korzyść 

B&W przemawia�50-letnie doświadczenie 

fi rmy w�budowie głośników oraz wyjątkowy 

design jaki towarzyszy produktom tej mar-

ki. Najnowsze wcielenie Zeppelina do�złu-

dzenia przypomina wyglądem starszego 

brata, wewnątrz zaszła jednak prawdziwa 

rewolucja. Nowe głośniki – mowa o�w�peł-

ni aktywnym systemie�2.1 (każdy z�pię-

ciu głośników jest indywidualnie wspiera-

ny przez własny wzmacniacz), technologia 

Bowers & Wilkins Flowport+, system 

Digital Signal Processing (mocny i�głębo-

ki bas), 24-bitowe przetworniki C/A�96KHz 

oraz pełna integracja z�technologią AirPlay 

(umożliwia bezprzewodowy streaming 

muzyki z�iTunes (PC/MAC), iPhona, i Pada 

i�iPoda. Słowem�4x25W plus�1x50W mo-

cy zdolnej wypełnić każde pomieszczenie 

wysokiej jakości dźwiękiem. Cena�2599 zł.

Podsumowanie: doskonały design, kawał solid-

nej elektroniki od�zaprawionego w�boju o�dźwięk 

producenta. Wszystko za�nieco ponad�2 tysią-

ce złotych. Dużo? Z�pewnością tak, ale (a to już 

druga odsłona Zeppelina) chętnych nie brakuje.
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ONKYO CS-245
Mini system Hi-Fi Onkyo CS-245 z�pewno-

ścią nie zyska statusu „conversation piece” 

w�środowisku gdzie przyjdzie mu praco-

wać. To raczej klasyczny „klocek” z�solid-

nym wnętrzem. Maszyna obsługuje pły-

ty�CD-R z�plikami MP3, posiada port USB, 

a�na�jego górnej płycie znajduje się stacja 

dokująca dla iPoda / iPhona. Całość stero-

wana jest z�pilota (dotyczy również zado-

kowanego iPhona). Urządzenie dostępne 

jest w�ciekawej kolorystyce: ciemnym brą-

zie, czerwieni oraz wariacji żółtego z�zie-

lonym. W�zestawie znajdziemy parę dwu-

drożnych kolumn (głośnik niskotonowy 

– membrana�10cm, wysokotonowy – ko-

pułka�2cm), cyfrowy wzmacniacz�2 x�15W, 

wyjście na�subwoofer oraz wejście analo-

gowe audio. Cena ok.�1000 zł.

Podsumowanie: propozycja dla użytkowników 

ceniących klasyczny design. Ciekawa kolorystyka, 

solidne wykonanie oraz bardzo przystępna cena.

ION Audio Block Rocker
Ion powstał w�USA w�2004 roku. To prawdziwa perełka wśród pro-

ducentów elektroniki użytkowej. Inżynierowie zatrudnieni w�tej fi rmie 

zorganizowali misję ratunkową dla klasyków, takich jak kaseta ma-

gnetofonowa, płyta winylowa czy slajd, poprzez „digitalizację” ich za-

wartości. Na�tym nie koniec, koncern zajmuje się również tworzeniem 

niecodziennego nagłośnienia, jakim z�pewnością jest Audio Block. 

To sprzęt dla prawdziwych muzycznych globtroterów planujących im-

prezy w�plenerze. Muzyczna skrzynia dysponuje własnym akumulato-

rem, zdolnym utrzymać ją przy�życiu przez około�12 godzin. Transport 

ułatwia solidny uchwyt oraz kółka. Moc wyjściowa�22W z�pewnością 

nie zadowoli organizatorów koncertów rockowych, to raczej rozwią-

zanie dla grupy przyjaciół muzykujących w�terenie. Do�bloku można 

podłączyć zarówno iPhona / iPoda jak i�odtwarzacze�CD oraz mikro-

fon i�instrumenty muzyczne 

np. gitarę. Wymiary maszy-

ny to�572 x�483 x�387�mm 

przy�wadze�16�kg. Po�zakup 

tej stacji dokującej będziemy 

musieli wybrać się za�grani-

cę. Koszt około�200 funtów 

brytyjskich tj.�900 zł.

Podsumowanie: jedyne w�swo-

im rodzaju nagłośnienie iOdtwa-

rzaczy. Solidna konstrukcja oraz 

możliwość szerokiego zastoso-

wania (zasilanie bateryjne lub sie-

ciowe) czyni z�tej maszyny cie-

kawą propozycję dla aktywnych 

miłośników muzyki. Waga urzą-

dzenia –�16�kg, może nieco ogra-

niczyć mobilność imprezy.

PANASONIC RC-DC1
Urządzenie na�pozór proste, ale jakże przydatne pod-

czas trudnych dni pracy. Gadżet Panasonica to waria-

cja na�temat radiobudzika z�tą tylko różnicą, że zamiast 

nieprzyjemnej syreny nawołującej do�wstawania, ma-

my szansę obudzić się przy�ulubionej muzyce zgroma-

dzonej w�pamięci iPhona / iPoda. Oczywiście istnieje 

również opcja użycia tradycyjnego brzęczyka lub ra-

dia. Urządzenie dysponuje dużym, czytelnym wyświe-

tlaczem. Moc głośnika�2,6W nie powala na�kolana, wy-

starczy jednak aby skutecznie poderwać nas na�równe 

nogi. Dzięki odpowiedniej aplikacji możliwe jest stero-

wanie urządzeniem bezpośrednio z�poziomu iOdtwa-

rzacza. Oczywiście podczas dokowania w�radiobu-

dziku Panasonic reanimuje baterię iPhona. Dostępny 

w�dwóch kolorach: czarnym i�srebrnym. Cena�240 zł. 

Podsumowanie: prosty, niedrogi i�skuteczny sposób budze-

nia. Co ważne, głośnik tego niewielkiego gadżetu spisuje się do-

skonale (brak trzasków) nawet przy�wykorzystaniu maksymal-

nej głośności.ej głośności.
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PHILIPS Fidelio Primo DS9000
Już od�jakiegoś czasu inżynierowie z�Holandii promują design 

Fidelio, który jednym kojarzy się z�zagłówkiem fotela samocho-

dowego, innym z�poduszkowcem. Nam się w�każdym razie po-

doba. Nowoczesny i�nad�wyraz oryginalny, a�do�tego wykonany 

z�drewna, metalu i�tkaniny. Model Primo DS9000 to topowa kon-

fi guracja tej serii. Philips jest w�stanie zadokować nie tylko iPho-

na / iPada ale i�iPoda –�to prawdziwa rzadkość wśród tego typu 

urządzeń. Maszyna generuje wysokiej jakości dźwięk – wszyst-

ko dzięki zaawansowanej elektronice m.in. zwrotnicy pasywnej 

(pełne spektrum dźwięków słyszalnych), technologii PureDigital 

(wysoka jakość dźwięku) oraz precyzyjnemu dostrojeniu tuby ba-

sowej. Z�ciekawostek znalazł się tu czujnik zbliżeniowy, odpowie-

dzialny za�podświetlenie panelu sterowania oraz aplikacja Philips 

Fidelio (dostęp do�Internetowych stacji radiowych). Cena�1999 zł. 

Podsumowanie: imponujący design połączony z�wysoką jakością dźwię-

ku. Szkoda, że zabrakło łączności bezprzewodowej.

LOEWESoundVision
Minimalistyczny design, wysoka jakość zastoso-

wanych materiałów, a�przede wszystkim dosko-

nały dźwięk. Wszystko to znajdziecie w�„skrzyn-

ce” Loewe. Urządzenie jest niezwykle urodziwe 

– dostępne w�kolorze czarnym lub srebrnym, 

oraz otwarte na�muzykę – poza stacją dokują-

cą dla iPoda / iPhona / iPada znalazło się miej-

sce na�pokładowy odtwarzacz�CD oraz tuner 

FM. Nie zabrakło łączności bezprzewodowej 

z�domową siecią (WLAN) oraz innymi urządze-

niami (Bluetooth), co oczywiście oznacza jesz-

cze więcej muzyki. Zarządzanie całością odbywa 

się za�pomocą�7,5-calowego ekranu dotykowe-

mu lub pilota Loewe Assist. Sekcja dęta składa 

się z�sześciu wbudowanych głośników, w�tym�

2 zintegrowanych subwooferów, dźwięk jaki ge-

neruje ta mała orkiestra robi piorunujące wraże-

nie. Cena niezwykle designerskiego urządzenia 

to jedyne�6�000 zł.

Podsumowanie: ładne, ale drogie. Sprzęt Loewe ni-

gdy nie należał do�najtańszych, za�to zawsze gwa-

rantował najwyższą jakość wykonania i�ponadczaso-

wy design.

cą d a oda / o a / ada a a o s ę ej u ub p ota oe e ss st Se cja d

się z�sześciu wbudowanych głośnik

2 zintegrowanych subwooferów, dźw

neruje ta mała orkiestra robi piorunuj

nie. Cena niezwykle designerskiego 

to jedyne�6�000 zł.

Podsumowanie: ładne, ale drogie. Sprz

gdy nie należał do�najtańszych, za�to za

rantował najwyższą jakość wykonania i�p

wywy d desiggn.
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Kolorowe 
wina

�       P
oza tym, że odcień i�intensyw-
ność koloru wina można regu-
lować w�zależności od�użytego 
szczepu, sposobu winifi kacji 
lub długości i�warunków sta-

rzenia to istnieją wina o�tak wyjątkowej 
barwie, że wymykają się prostej systema-
tyce i�dla nich stworzono osobną klasyfi -
kację koloru. Tak się dzieje z�winem żół-
tym, miedzianym i�czereśniowym.

COMTE W�KIELISZKU
Jedną z�bardziej uznawanych legend wi-
niarskich Francji jest wino żółte z�Jury, 
u�nas niestety niezwykle rzadkie. Vin 
Jaune, jak brzmi jego oryginalna nazwa, 
robi się ze szczepu Savagnin (nie mylić 
z�Sauvignon), który jest najpowszech-
niejszym szczepem Jury, choć większość 
win z�niego wytwarzanych jest raczej ma-
ło porywających i�na�dłuższą metę mę-

Mimo, że kolor jest zupeł-
nie podstawowym kryte-
rium podziału win nawet 
dla tych, którzy zetknęli 

się z�nim całkiem pobież-
nie, to jednak mało kto 

zastanawia się nad�samą 
istotą koloru. Jesteśmy tak 
przyzwyczajeni do�podzia-
łu win na�białe i�czerwone, 
że prawie nikt już nie myśli 
o�tym, że ani wino białe nie 
jest białe, ani czerwone nie 

ma czerwonej barwy, co 
w�całej przewrotności tego 
stwierdzenia dużo częściej 

zdarza się winom różo-
wym. Ale czy poza skalą 

białe-różowe-czerwone 
jest coś jeszcze?

FO
TO

LI
A

/B
IG

S
TO

C
K
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czących poza winem żółtym właśnie, 
które łatwo rozpoznać po�bardzo charak-
terystycznych pękatych butelkach o�na-
zwie Claelins�pojemności�620 ml i�wy-
sokiej cenie. Autentycznie żółty kolor 
wino zawdzięcza unikalnemu sposobo-
wi produkcji. Winogrona zbiera się lek-
ko przejrzałe, przez co sok w�owocach 
utlenia się i�ciemnieje jeszcze przed�ze-
rwaniem. Następnie po�fermentacji wi-
no poddaje się bardzo długiemu proce-
sowi starzenia w�barriques (francuski 
wzór beczki o�pojemności�228 litrów), 
trwającemu nie mniej niż�6 lat przy�cią-
głym dostępie powietrza, przez co wino 
w�trakcie starzenia redukuje swoją ob-
jętość nawet o�35%. Jednak to co stano-
wi o�jego wybitnym charakterze i�kolo-
rze to kożuch z�drożdży, który pokrywa 
szczelnie powierzchnię wina podczas sta-
rzenia i�bardzo spowalnia jego oksyda-
cję. Dzięki temu wino zachowuje jasny 
kolor. Bez tej naturalnej i�bogatej w�aro-
maty „uszczelki” nabrałoby barwy tor-
fu i�bardzo gorzkiego smaku. Równie 
niezwykła jak kolor jest ekspresja żół-
tego wina. Jest bardzo gęste i�przez ni-
ską kwasowość wydaje się niemal tłuste. 
Rozwija bardzo apetyczne nuty serwat-
ki i�arachidowych orzechów. Owocowość 
jest wycofana i�stanowi ledwie tło. Dlate-
go też Vin Jaune tworzy doskonałe połą-
czenie z�serem Comte powielając wiele 
z�jego aromatów i�dając jedną z�bardziej 
trafi onych i�nieśmiertelnych kompozy-
cji kulinarnych z�zachowaniem zasady, 
że im starsze wino tym starszy ser.

W�KOLORZE CZEREŚNI
Z�kolei we włoskiej Abruzji tworzy się 
wino różowe o�nazwie Cerasuolo (z�wło-
skiego: czereśniowe) tak wyjątkowe, że 
stworzono dla niego osobną apelację 
pod�tą samą nazwą. Winifi kowane jest 
na�bazie szczepu Montepulciano. Nie 
byłoby w�nim nic nadzwyczajnego gdy-
by nie fakt, że przed�fermentacją wino-
grona macerują w�niskiej temperaturze 
tak, że barwniki ze skórek zabarwiają sok 
jeszcze zanim ruszy cały proces. Dzięki 
temu wino wysyca się ciemnym, czere-
śniowym kolorem bez konieczności mę-
czenia go zbyt długą maceracją w�trakcie 
właściwej fermentacji alkoholowej, która 
za�cenę koloru odebrałaby winu świeżość 
i�kruchość, a�tak powstaje wino o�ama-
rantowo-rubinowej barwie i�niezwykłej 
delikatności i�autentyczności aromatów 
owocowych, ziołowych i�nawet mineral-
nych. Czasami pojawia się też bardzo in-
trygująca dla różowych win nuta kakao.

MIEDZIANA SZAROŚĆ
Zostając jeszcze na�chwilę we Włoszech 
warto udać się do�Friuli w�poszukiwaniu 
prawdziwego białego kruka czyli wina 
miedzianego. Produkowane w�ilościach 
śladowych przez zaledwie kilku produ-
centów jest ukłonem w�stronę tradycji. 
Kiedyś szczep Pinot Grigio, z�którego Ra-
mato jest produkowane nie dawał wcale 
win białych. Wszystko przez nietypowy, 
ceglasto-szary kolor skórki który w�trak-
cie powolnego i�niedoskonałego tłocze-
nia soku starymi prasami „infekował” 
wino, przez co z�przejrzysto-zielonkawe-
go jak prezentuje się w�większości współ-
czesnych odsłon było właśnie blado-mie-
dziane. Na�szczęście niektórym jeszcze 
się chce robić wina pod�prąd macdonal-

Czerwone, 
białe czy 
różowe? 
Może żółte, 
migdałowe 
lub zielone? 
Kolor wina 
to sprawa 
tajemna

dyzacji winnej stylistyki i�można, choć 
z�trudem, znaleźć butelkę miedzianego 
Pinot Grigio i�cieszyć się jego rustykalną 
i�lekko morelową tożsamością. 

ZIELONE, ALE NIE W�KOLORZE
Są też sytuacje, w�których wino na�sku-
tek błędu w�rozumieniu nazwy nabiera 
nowego koloru w�umysłach ludzi, mimo, 
że w�rzeczywistości jego barwa pozosta-
je zupełnie zwyczajna. Tak jest z�osła-
wionym i�bardzo popularnym winem 
„zielonym” (Vinho Verde) z�północy 
Portugalii. Większość jego entuzjastów 
jest przekonana, że jego nazwa określa 
kolor. Jest inaczej. Słowo „verde” oprócz 
barwy opisuje też młodość i�właśnie ona 
jest istotą tego wina. Vinho Verde robi 
się z�nie całkiem dojrzałych, młodych 
winogron, przez co jest bardzo delikat-
ne, dobrze kwasowe, jak na�tak gorący 
kraj i�ma niski poziom alkoholu. Dzię-
ki temu w�Portugali jest traktowane nie-
mal wymiennie z�wodą. Dla tych jednak, 
którzy się upierają przy�jego odmiennej 
barwie, można przyznać o�tyle rację, że 
istotnie posiada zielone refl eksy, ale nie 
bardziej, niż równie młode Sauvignon 
Blanc czy Garganega. Ostatecznie istnie-
ją też, choć jest ich nieporównanie mniej, 
czerwone i�różowe wina zielone, jak ab-
surdalnie by to nie brzmiało.

Jednak zdecydowanie należałoby pa-
miętać, że kolor wina powinien cieszyć 
oko i�dostarczać informacji o�nim, ale nie 
powinien defi nitywnie determinować te-
go, czy się nim zainteresujemy czy nie. 
Nie warto zamykać się tylko w�jednym 
kolorze, smaku, sposobie postrzegania. 
Ostatecznie wszędzie możemy trafić 
na�wino równie wspaniałe, jak defini-
tywnie odstręczające. ■

Michał Poddany & Robert Mielżyński
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Samochody elektryczne mają niewielki zasięg, co denerwuje 
potencjalnych właścicieli. Właśnie dlatego Opel zbudował 
Amperę – auto wprawdzie z�napędem elektrycznym, 
ale wyposażone w�spalinowy generator prądu.

�       J
ako pierwsi na�rynku europej-
skich elektrowozów pojawili 
się Francuzi z�Peugeota i�Citro-
ena oraz Japończycy z�Mitsu-
bishi. Wspomniane trzy wiel-

kie koncerny połączyły swoje siły, żeby 
wyprodukować małe eko-auto. Efekt? 
Cóż, chyba jednak nie do�końca satys-
fakcjonujący, bo auto (sprzedawane – 
choć pod�względem konstrukcyjnym to 
oczywiście bliźniaki – pod�różnymi na-

zwami: Citroen�C-Zero, Peugeot Ion, 
Mitsubishi�I-Miev) na�w�pełni naładowa-
nych akumulatorach może pokonać tyl-
ko�160�km. W�Polsce za�takiego malucha 
trzeba zapłacić�145-160 tysięcy złotych 
(w�zależności od�producenta) więc sukce-
sów sprzedaży oraz kolejek pod�salonami 
naprawdę trudno oczekiwać. Sytuacja 
elektrowozów zmieni się z�chwilą, kiedy 
będzie ich więcej – to oczywiste.�I�kiedy 
do�walki ruszy konkurencja, co niniej-

szym oznajmiamy. Bo z�„elektromalu-
chami” właśnie zaczyna walczyć Opel 
Ampera.

NORMALNY SAMOCHÓD
Biorąc pod�uwagę rozmiary, Amperę 
można spokojnie zakwalifi kować do�ma-
łych limuzyn – samochód ma�4,5 metra 
długości,�4 miejsca siedzące oraz�300-li-
trowy bagażnik. Ten ostatni nie jest 
wprawdzie ogromny, ale to zrozumiałe 

ELEKTROWÓZ 

BEZ WAD
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– pod�przestrzenią na�walizki mieszczą 
się baterie. Samochód startuje i�pierw-
szych�60-80�km (w�zależności od�stylu 
jazdy i�tego czy kierowca ma lekką czy 
ciężką stopę) pokonuje napędzany wy-
łącznie elektrycznością. Później, gdy 
już akumulatory na�dobre się wyładują
i�150 elektrycznych koni (przeliczenio-
wych) nagle zapragnie odpoczynku, au-
tomatycznie uruchomi się generator wy-
twarzający prąd. Nawiasem mówiąc ta 

mała siłownia to zwyczajny silnik Opla 
Astra, który można spotkać również 
w�autach z�fabryki w�Gliwicach. Gene-
rator pracuje niezależnie od�pedału ga-
zu. Elektronika sama dobiera jego obroty 
tak, żeby wystarczyło nam zapasu energii 
do�przyspieszania. Co to oznacza dla kie-
rowcy? Oczywistą oszczędność i�to w�róż-
nych aspektach, bo łączenie obu napę-
dów sprawia, że samochód mniej truje 
(emisja spalin na�poziomie ledwie�40�g 

dwutlenku węgla na�kilometr) i�pali tyl-
ko�3,5 litra benzyny na�setkę. 

POJEDZIESZ DALEJ
Wracając do�samej jazdy. Generator 
sprawia, że Ampera jest absolutnie nie-
zależna od�sieci energetycznej – trojacz-
ki francusko-japońskie już dawno sto-
ją przypięte do�najbliższego kontaktu, 
kiedy Ampera pokonuje kolejne kilo-
metry.�I�to jak pokonuje! Samochód ma 
zasięg aż�500 kilometrów, a�więc nadaje 
się nie tylko do�miasta. Podróż na�waka-
cje, na�benzynie i�elektryczności, jest cał-
kiem realna i�w�dodatku naprawdę nie-
droga. Niestety, sam Opel do�tanich nie 
należy. Wprawdzie połowa z�pierwszej 
serii�10 tysięcy aut sprzedała się na�pniu, 
wyłącznie na�podstawie zdjęć i�zachwala-
nia inżynierów GM, ale to i�tak ciągle ma-
ło – Ampera kosztuje od�czterdziestu kil-
ku tysięcy euro. Ale, jeśli tylko weźmiecie 
kalkulator do�ręki, wtedy te (przeliczenio-
we)�170-180 tysięcy złotych to prawie tyle 
samo, co każą zapłacić za�elektro-bliźnia-
ki Citroena, Peugeota i�Mitsubishi. Trzeba 
wydać ciut więcej, ale i�Ampera daje zde-
cydowanie większy komfort. Na�dłuższą 
metę, zwłaszcza w�dobie szalejących kur-
sów franka szwajcarskiego i�galopujących 
cen benzyny, będzie jak znalazł. 

Za�kierownicą Ampery trzeba przy-
zwyczaić się do�dwóch zjawisk. Po�pierw-
sze, gdy już skończy się prąd i�zacznie pra-
cować generator, pojawi się buczenie. Nie 
jest to w�żadnej mierze hałas, ale pracę sil-
nika wytwarzającego prąd po�prostu sły-
chać. Kierowca musi się przyzwyczaić, że 
naciskanie gazu nie ma żadnego związ-
ku z�tym, co dobiega do�jego uszu. Zaska-
kuje również niewielka masa Opla. Wia-
domo, że ten samochód musi ważyć, bo 
na�pokładzie wozi nie tylko baterie ale 
też silnik spalinowy, ale gotowa do�drogi 
Ampera ma masę ledwie�1700�kg. Efekt? 
Samochód prowadzi się zaskakująco lek-
ko, bez wysiłku. Czyli brać i�kupować? 
Jak najbardziej, ale na�razie polskiej ceny 
eko-Opla brak. Premiera tego auta na�Za-
chodzie już przebrzmiała, a�do�nas Am-
pera dopiero dojedzie. Żeby chronić śro-
dowisko i�własny portfel trzeba najpierw 
uzbroić się w�cierpliwość. Ekologia w�Pol-
sce naprawdę nie ma łatwo. ■

Rafał Jemielita
autor jest dziennikarzem 

miesięcznika Playboy i�współprowadzi 
program Automaniak w�TVN Turbo

zdjęcia: materiały producentów
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Od�obelisku po�sklep z�wypchanymi 
zwierzętami –�Jenny Southan odkrywa 
najciekawsze miejsca nad Sekwaną.

LADUREE
Zapuszczając się nieco bardziej w�głąb 
ulicy Rue Royale dotrzemy do�wielkiego 
neoklasycznego kościoła świętej Magda-
leny z�XIX�wieku, zbudowanego na�podo-
bieństwo rzymskiej świątyni, z�52 kolum-
nami korynckimi, które podtrzymują 
dach budynku. Warto wejść do�środka, 
by podziwiać zdobioną freskami półko-
pułę nad�ołtarzem. Kolejny obowiązko-
wy postój to cukierenka Ladurée, znaj-

dująca się pod�numerem�16. Można 
tam kupić wspaniałe makaroni-
ki. Te małe okrągłe ciasteczka 
produkowane w�rozmaitych ko-

lorach: od�różowego po�pistacjo-
wy, wykonane są głównie z�mig-
dałów, jaj i�cukru, a�między ich 
dwoma muszelkami znajduje się 
przepyszny krem. Cukiernię tę 
otwarto w�1862 roku i�obecnie 
ma ona wiele filii na�całym 
świecie (a�kiedy w�Polsce?). 
Tuż obok salonu znajdu-
je się urocze, ciche miejsce, 

gdzie można zrelaksować się przy�fili-
żance doskonałej herbaty. Czynne od�
8:30 do�19:30 (pt.-sob. do�20:00, niedz. 
od�10:00 do�19:00); laduree.fr

RUE SAINT-HONORE
Po�zakupie słodkości czas skręcić w�ulicę 
Rue Saint-Honoré – szykowny bulwar pe-
łen butików, którym nie oprze się nawet 
największy dusigrosz. Longchamp, Bro-
oks Brothers, Hermes, Gucci, Miu Miu, 
Dary’s, Mulberry i�Goyard to tylko nie-
które z�propozycji dla zakupoholików. 
Szczególnie popularne są tu butiki Co-
lette i�Chantal Thomass. Ten pierwszy 
znajduje się pod�numerem�213 i�jest skle-
pem koncepcyjnym, w�którym kupimy 
praktycznie wszystko – od�ubrań Com-
mes Garçons, po�książki o�projektowa-
niu, aparaty fi rmy Leica, płyty winylowe 
a�nawet torebki na�prezenty.

Jeśli natomiast szukamy podarunku 
dla siebie lub naszej amour, warto zaj-
rzeć do�butiku Chantal Thomass pod�nu-
merem�211, gdzie znajdziemy ogromny 

PLACE DE LA CONCORDE
Jeśli nawet nie zatrzymamy się w�ho-
telu Crillon – jednym z�najznamienit-
szych obiektów tego typu w�Paryżu – to 
plac, przy�którym hotel się znajduje, ide-
alnie nadaje się na�punkt startowy wy-
cieczki. Plac leży na�prawym brzegu 
rzeki, na�wschodnim krańcu Pól Elizej-
skich, w�VIII dzielnicy. Jego powierzch-
nia to prawie�9 hektarów, co sprawia, że 
jest on największym placem Paryża. Wie-
le budynków, które go otaczają, wybudo-
wano w�stylu rokoko, typowym dla okre-
su panowania Ludwika�XV.

W�czasie Rewolucji Francuskiej, kró-
la Ludwika�XVI i�jego żonę Marię An-
toninę ścięto tu na�gilotynie, a�sam plac 
przez jakiś czas nosił nazwę Place de 
la Revolution (Plac Rewolucji). Pod-
czas trwających rok „Rządów Ter-
roru” (1793-1794), rozstrzela-
no tu setki osób, ale obecnie jest 
to znacznie mniej niebezpiecz-
ne miejsce. Warto zwrócić uwa-
gę na�ozdobne fontanny (jedna 
z�nich „zagrała” w�fi lmie „Diabeł 
ubiera się u�Prady”), oraz liczący 
sobie�3300 lat Obelisk z�Luxoru, 
który został podarowany Fran-
cuzom przez wicekróla Egiptu 
w�1829 roku (obelisk stoi w�miej-
scu, gdzie kiedyś znajdowała się 
gilotyna).JE
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Hotel Crillon,
Place de la Concorde
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wybór zmysłowej bielizny, jaką mogą 
stworzyć tylko Francuzi: od�gorsecików 
po�opaski na�oczy. Wszystko wyszukane 
i�gustowne. colette.fr, chantalthomass.fr

LE MEURICE 
Luksusowy hotel znajdujący się pięć mi-
nut drogi ulicą Rue de Rivoli i�dyspo-
nujący�160 pokojami, został odnowiony 
w�2007 roku przez Philippe’a Starcka. Le 
Meurice należy do�prestiżowej organi-
zacji Collection Dorchester a�jego wnę-
trza przywodzą na�myśl przepych pałacu 
na�Wersalu – dość wymienić połyskują-
ce żyrandole, złocone listwy, bogate mu-
rale i�włoskie marmury. Restauracja Le 
Meurice, która poszczycić�się może aż 
trzema gwiazdkami przyznanymi przez 
przewodnik Michelin, serwuje śniadania, 
lunche i�kolacje – te ostatnie podawane 
przy�stołach nakrytych śnieżnobiałymi 
obrusami, na�których leżą sztućce z�pole-
rowanego srebra. Menu jest określane ja-
ko nowoczesne i�śmiałe. Znajdziemy tam 
takie dania jak kacze foie gras (ok.�350 zło-
tych) i�wołowinę Wagyu w�skórce chleba 
i�pieprzu (ok.�700 złotych).

Jeśli nie mamy czasu na�posiłek, może-
my zatrzymać się na�drinka w�hotelowym 
barze�228, przekąsić coś dobrego – choć-

by tosty croque Meurice (ok.�100 złotych), 
lub po�prostu popodziwiać wystrój tego 
miejsca, nim wyruszymy w�dalszą drogę. 
lemeurice.com

MUSEE D’ORSAY
Skręcając w�prawo od�Rue de Rivoli, do-
trzemy na�bulwar, który przebiega przez 
ogrody Tuileries, w�pobliżu słynnej szkla-
nej piramidy przy�muzeum w�Luwrze. 
Możemy dołączyć tam do�tłumu tury-
stów czekających w�kolejce, by zobaczyć 
portret Mony Lisy – prawdopodobnie je-
den z�najbardziej przereklamowanych 
obrazów na�świecie. Jeśli jednak nie ma-
my ochoty czekać, możemy przejść przez 
most i�skręcić w�prawo wzdłuż Rive Gau-
che, dochodząc do�Muzeum Orsay. Ten 
ogromny budynek otwarto w�1900 ro-
ku jako dworzec kolejowy. W�1986 roku, 
po�gruntownym remoncie, urządzono 
w�nim muzeum. Kilka lat temu rozpo-
częto kolejne prace renowacyjne, które 
mają zakończyć się jesienią tego roku. 
W�międzyczasie, zwiedzający mogą od-
wiedzić parter budynku i�drugie piętro, 
gdzie znajdują się dzieła Moneta, Gaugu-
ina, van Gogha, Toulouse-Lautreca i�Bon-
narda. Wejście kosztuje €8 (około�35 zło-
tych), ale aby uniknąć kolejek, warto 

zarezerwować bilet wcześniej na�stro-
nie musee-orsay.fr. Muzeum czynne 
jest od�wtorku do�niedzieli�w godzinach 
9:30-18:00 (w�czwartki do�21:45).

SKLEP TAKSYDERMICZNY 
DEYROLLE
Niedaleko galerii, przy�ulicy Rue du 
Bac�46, znajduje się, budzący mieszane 
uczucia, sklep z�wypchanymi zwierzęta-
mi, którego początki sięgają�1831 roku. 
W�roku�2008 niemal całkowicie strawił go 
pożar. Został już odbudowany i�ponownie 
można oglądać całą menażerię zastygłych 
w�bezruchu zwierząt (wszystkie ekspona-
ty są na�sprzedaż). Niedźwiedzie grizzly 
stoją tu na�tylnych łapach, z�pazurami go-
towymi do�ataku, lwy czają się na�ofi arę, 
a�tygrysy wypoczywają, obdarzając zwie-
dzających leniwym, acz lodowatym spoj-
rzeniem. Za�10 -20 tysięcy euro można ku-
pić tu krokodyla nilowego lub słoniątko, 
ale jeśli dojdziemy do�wniosku, że będzie-
my mieć problem z�przewiezieniem takie-
go podarku samolotem, zawsze można 
skusić się na�coś mniejszego – na�przykład 
pięknego błękitnego motyla lub egzotycz-
ną papugę, która będzie też odpowiednio 
tańsza. deyrolle.com ■
Odwiedź parisinfo.com, eurostar.com

Restauracja Le Meurice

Muzeum d’Orsay

Sklep Deyrolle
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Business Traveller Poland 
in EEngglishRead more in english! 

Visit businesstraveller.pl

Eyes Wide Open
�If you’ve ever taken a long-

haul fl ight east, chances are 
you have fi rst-hand experi-

ence of how jet lag feels. There’s 
no mistaking that distinctive 
combination of exhaustion and 
insomnia, spiced up with a sense 
of unreality, a screwed-up ap-
petite, digestive problems, lack 
of concentration and a liberal 
sprinkling of irritability. A bad 
bout can take a week to shake off, 
playing havoc with your produc-
tivity and personal relationships. 
And in the long-term, the health 
consequences are potentially 
more serious
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21 Relaxation and tranquillity at their 
best. Spa and wellness centres have 
become a commonplace in Poland, 
offering various types of treatment and 
allowing us to maintain a balance of 
the mind. There are a number of good 
spa hotels in our country, but in this 
issue Olga Chełchowska from 
BT Poland has selected for 
you the best ones.
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�       For the second time in a row and 
sixth in total, Munich Airport 
has been named ‘Best Airport 

in Europe’ by Skytrax consultancy 
firm. This only proves that the 
German hub works well and is de-
veloping more and more dynami-
cally. Where does this popularity 
come from? Certainly the location 
of the airport itself plays an impor-
tant role. After all, it’s situated in the 
very heart Europe, so it’s a conven-
ient place to transfer.

Let’s Get 
Loud

▲

 A SUPER 
HUB

Skiing in   Andora �Somewhere between France and Spain there’s a small 
piece of land, which can safely be called a paradise for 

skiers. The Principality of Andorra has the largest ski area in 
the Pyrenees. What’s more, it’s also perfectly organized and 
friendly towards tourists. All you need to get there is fl y to Bar-
celona and then take a 3-hour coach ride to your destination.

The contents of an iPod or 

iPhone are often the whole 

musical life of their owner, 

but why not share it with other 

family members? These days 

there are literally hundreds of 

devices designed especially 

to amplify the contents of the 

world’s most popular music 

player. In this issue of BT, we 

have chosen for you 6 dock-

ing stations which will cope 

particularly well with any kind 

of music.
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�       Awelcoming feel and value for money make Madrid a win-
ning choice for your event. This city has a unique spirit and 

atmosphere that makes it ideal for holding events, the Spanish 
way of life and the energy of the people, the tapas and nightlife. 
It’s a good place to mix business and pleasure.

A FAULTLESS 

ELECTRIC 

CARCAR

�       E
lectric cars have a small 
range, which truly an-
noys their potential owners. 

That’s why Vauxhall has built 
Ampera – a car driven by an electric 
motor, but  equipped with an internal 
combustion engine. Given its size, Ampera 
can be classifi ed as a small saloon - the car is 
4.5 metres long, has 4 seats and a 300-litre boot. 
Unfortunately, it costs a lot – over €40,000.
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ON BOARD: WARSAW – DONETSK – WARSAW

PLL LOT
Embraer 170 Business Class

�       LOT Polish Airlines launched Warsaw -Donetsk connection in 
early June this year.  This was done with next year’s UEFA Euro 
2012 Cup in mind, because Donetsk is one of the host cities of 

the tournament. LOT also hopes that this move will make it easier for 
the Polish air carrier to operate westward and northward transit fl ights.
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Read more details in english! Visit businesstraveller.pl

Time Under 
Water

�Diving enthusiasts, who pri-
marily seek great adven-

ture and a chance to enjoy the 
beauty of the nature, can now 
also buy high quality watches 
for divers. They have been 
designed in line with the latest 
trends, and allow you to indulge 
safely in your passion.

Under water you can lose the 
sense of passing time. The new 
models of watches by Swatch 
Group are masterpieces of de-
sign, which also look very im-
pressive when worn on the land.

�Schiphol Airport in Amsterdam is one 
of Europe’s giants. It’s well-organized 
and has received many accolades. The 

local Sheraton is, in turn, the only hotel with 
the direct access to arrivals and departures 
halls. Opened in 1997, it is always bustling 
with people, especially because it houses a 
huge conference centre which is occupied 
all day long. This is a top-shelf airport hotel 
and a perfect place for a business traveller.

Business Traveller Visits Airbus Factory
�The capital of Airbus 

international con-
sortium is located in 

Toulouse in southern France. 
Airbus is the second largest 
employer here. And even 
though the factory is respon-
sible for mere 4 percent of 
total aircraft production, the 
whole process taking place 
here is still very impressive. 
It’s here where those flying 
giants are put together, like 
a huge XXXXXL size jigsaw 
puzzle.

 DE      ALS

HOTEL: AMSTERDAMHOHOHOHOTETETETET L:L:L: AMAMAMSTSTSTTERERERE DADADAMMM

Sheraton Airport Hotel & Conference Center
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Piotr Kalita jest związany 
z�rynkiem przewozów 
lotniczych od�blisko�20 lat.
Specjalizuje się w�segmencie 
podróży korporacyjnych 
i�dyplomatycznych.
Masz pytanie? – zapytaj Piotra. 
Wyślij pytanie na�adres: 
redakcja@businesstraveller.pl

zapytaj
Piotra?P

Pani Anno,
Rezerwując samochód w�biurze podróży otrzy-
mała Pani informację wyłącznie o�cenie netto. 
Do�stawki wynajmu dochodzą jeszcze dodat-
kowe opłaty. Wymieniałem je szczegółowo po-
nad rok temu, ale chętnie przypomnę. Agentka 
miała rację proponując wynajem tygodniowy, 
ponieważ stawka tygodniowa jest bardziej ko-
rzystna od�stawek�1-dniowych lub weekendo-

wych. Uśredniając, za�samochód najniższej 
klasy płacimy około�50 euro za�1 dzień, ty-
le samo za�weekend, i�około�150 euro za�ca-
ły tydzień. 

Do�tych stawek doliczamy obowiązkowe 
i�opcjonalne opłaty i�ubezpieczenia. Obowiąz-
kowe opłaty to podatek VAT, dopłata za�wyna-
jęcie na�lotnisku oraz cała gama ubezpieczeń. 
Najważniejsze to Collision Damage Waiver 

(odpowiednik naszego OC), Theft Protection 
(ubezpieczenie od�kradzieży, odpowiednik AC), 
Personal Accident Insurance (odpowiednik 
NNW). Firmy samochodowe mogą zapropo-
nować dodatkowe ubezpieczenia, na�przykład 
za�niski wiek kierowcy, dodatkowego kierow-
cę, wykupienie udziału własnego w�przypadku 
kradzieży lub uszkodzenia. W�okresie zimowym 
może być pobierana dodatkowa opłata za�opo-
ny zimowe lub bagażnik na�narty. Jeśli to zsu-
mujemy, rzeczywiście możemy uzyskać kwo-
tę prawie taką samą jak podstawowa stawka 
wynajmu. Sugeruję zawsze wykupienie pełnej 
opcji ubezpieczeń. Fotelik dla dziecka należy 
zamówić wcześniej (można podać wiek i�wagę 
dziecka), chociaż ostatnio wypożyczalnie ma-
ją foteliki w�standardzie i�nie pobierają dodat-
kowej opłaty.

SAMOCHÓD ZA�GRANICĄ 
Jadę na�wymarzone wakacje do�Francji. Moja agentka w�biurze podróży zarezerwowa-
ła samochód na�lotnisku i�podała cenę za�tydzień (tak było podobno najtaniej), ale powie-
działa, że drugie tyle muszę doliczyć na�podatki. Dlaczego tak dużo? Czy muszę zama-
wiać fotelik dla dziecka?

Anna

Panie Mirku,
Przyznam, że po�raz pierwszy spotykam się z�takim pytaniem. Bilet lotniczy jest 
umową przewozu pasażera i�bagażu, pełni również rolę polisy ubezpieczenio-
wej na�czas lotu. Każda umowa musi zostać zawarta z�konkretną osobą, wy-
mienioną z�imienia i�nazwiska. Dlatego nie można zawrzeć z�linią lotniczą umo-
wy o�przewóz pasażera, który nie ma jeszcze aktu urodzenia. Nie polecam 
wpisania samego nazwiska, ponieważ dodanie samego imienia do�biletu nie 
będzie możliwe. Dodatkowo bilet lotniczy posiada adnotację „non-transfera-
ble”, co oznacza, że nie może być odstąpiony innej osobie. Tradycyjne linie lot-
nicze z�reguły nie pozwalają na�zmianę nazwiska w�bilecie, a�linie niskokoszto-
we czasami za�dodatkową opłatą. 

Myślę zatem, że Pana starania należy ograniczyć obecnie do�zakupu bile-
tu dla Pana i�żony. Rozumiem chęć skorzystania z�promocji i�euforię związaną 
z�powiększeniem rodziny, jednak podejdźmy do�tematu realnie. Dziecku będzie 
można zawsze dokupić bilet już po�urodzeniu, podając pełne dane. Proszę 
się nie martwić o�koszty, ponieważ dziecko do�2 lat, które nie zajmuje miejsca 
w�samolocie, płaci tylko�10 procent wartości biletu i�wybrane opłaty lotniskowe.

Pani Marto,
Oczywiście jest to możliwe. Linie lotnicze, szczegól-
nie na�długich rejsach, zapewniają specjalne posiłki dla 
osób z�problemami zdrowotnymi. Należy taką prośbę 
złożyć już w�chwili dokonywania rezerwacji, nie trzeba 
czekać do�momentu wystawienia biletu. Oferta posił-
ków specjalnych obejmuje wymagania, między innymi, 
diabetyków, osób z�nietolerancją glutenu, osób na�die-
cie bezsolnej lub niskotłuszczowej. 

Informacja o�wymaganym posiłku specjalnym powin-
na zostać wysłana do�linii lotniczej co najmniej�
24 godziny przed�wylotem, bezpieczniej�48 godzin 
wcześniej. Proszę się upewnić, że na�potwierdzeniu re-
zerwacji, które Pani otrzyma, znajduje się informacja 
o�posiłku. Czteroliterowy skrót posiłku dla cukrzyków 
ma oznaczenie DBML.

Przed�podróżą przez ocean pasażerka powinna 
skonsultować z�lekarzem godziny przyjmowania le-
karstw (w�tym insuliny), ze względu na�zmianę strefy 
czasowej.

DZIECKO W�DRODZE
Wybieramy się z�żoną na�Święta w�odwiedziny do�rodziny w�Portugalii. 
W�Internecie zobaczyliśmy ciekawe promocje cenowe. Żona spodziewa się 
dziecka i�będziemy podróżować w�powiększonym składzie. Jak mogę kupić 
bilet dla wszystkich? Przez stronę internetową nie mogłem wykupić biletu, 
a�na�infolinii powiedzieli, że to nie jest możliwe, bo dziecko się jeszcze nie 
urodziło. Czy mogę podać tylko nazwisko, a�imię i�datę urodzenia uzupeł-
nić później? Zależy mi na�utrzymaniu ceny promocyjnej.

Mirek

POSIŁEK DLA CUKRZYKA
Szef polecił mi kupić bilet dla swojej matki, któ-
ra choruje na�cukrzycę. Rejs do�Nowego Jorku jest 
długi, nie będzie miała swojego jedzenia. Czy w�sa-
molocie może dostać posiłek dla cukrzyków?

Marta
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zaprojektowane na miare

twojego sukcesu. 



Bangkok

Delhi

Nagoja

Seul

Pekin

Hongkong

Osaka

Szanghaj

Helsinki

Singapur

Tokio

Chongqing

BANGKOK  |   CHONGQING*  |   DELHI   |   HONGKONG  |   NAGOJA  |   OSAK A  |   PEKIN  |   SEUL  |   S INGAPUR  |   SZ ANGHA J  |   TOKIO

Wybierz krótszą i szybszą trasę przez port lotniczy w 
Helsinkach do wszystkich ważniejszych destynacji w Azji. 
Zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami i zarezerwuj 

swoje loty na stronach www. finnair.com/pl

*Trasa otwarta od maja 2012

PROWADZISZ INTERESY

W AZJI?
MY TAKŻE
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