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SPOTKANIE W BARCELONIE

Katowice
● Madera
● Kopenhaga
● Słowenia
● Delhi
● Laponia
Seoul
● Railway
hotels
● Charity auction
● Poker
● 4hrs
in Delhi

Smakujcie odkrywanie świata.
Razem z nami mogą Państwo dotrzeć do ponad 150 miast na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszej młodej ﬂoty,
wciąż rosnącej sieci destynacji, komfortowych warunków podróży i wyjątkowej gościnności personelu pokładowego.
Poczuj się wyjątkowo, odkrywając świat razem z Turkish Airlines, członkiem Star Alliance.
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ył ten pył czy go nie było? Kurz wulkaniczny opadł, ale bitwa słowna natemat
zasadności zamknięcia nieba nadEuropą
będzie jeszcze trwała. Otym, jak wybuch
islandzkiego wulkanu wpłynie naprzyszłe
wydatki ico zrobić, by europejska branża
lotnicza obniżała koszty, związane zemisją
dwutlenku węgla, przeczytają Państwo wartykule „Co ztymC.O.?”
Pył nie pył, apodróżować trzeba. Choćby
koleją – wybraliśmy się wtrasę 1klasą,
pociągiem EuroCity doKatowic, nasze wrażenia opisujemy wdziale Tried&Tested. Znajdą
tam Państwo też opisy lotu doGenewy, hoteli
Monopol, Novotel, Mercure oraz Mrongovia.
Warto wybrać się doBarcelony, której ofertę
konferencyjną przedstawiamy szeroko wtym
numerze, proponujemy też Państwu niezwykle
pasjonującą wyprawę statkiem wycieczkowym,
ze stolicy Katalonii, dokilku arcyciekawych
miejsc we Włoszech iFrancji. Polecamy także
Słowenię podkątem biznesowym oraz coś
naprawdę niezwykłego – turniej golfa, wczasie
którego uderzona przez gracza piłeczka leci
przez godzinę… Niemożliwe? Ajednak.
Wystarczy wybrać się doLaponii.
Kryzys dotknął praktycznie wszystkie
dziedziny życia, nie oszczędził przytym branży
hotelarskiej. Jest jednak whotelarstwie usługa
szczególna, produkt, poktóry ustawiają się
kolejki. Mowa oapartamentach mieszkalnych,
wynajmowanych przez warszawski hotel
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Sheraton naco najmniej miesiąc. Ajeśli już
whotelu mieszkamy, to oczywiście ogromną rolę
odgrywa jedzenie – piszemy wtym numerze
otajnikach kuchni wsieci Orbisu.
Zapraszamy Państwa także wpodróż doKopenhagi, ajeśli ktoś szuka bardziej egzotycznych klimatów, to polecamy4 godziny wDelhi.
WPolsce szukamy oryginalnych sposobów
nazorganizowanie wyjazdu konferencyjnego.
Zpewnością warto zwrócić uwagę naofertę PKP
Intercity, które oddaje klientom dodyspozycji
dwa świetnie wyposażone wagony konferencyjne. Grunt to pomysł! Zachęcam do lektury.

Robert Grzybowski
Wydawca BT Poland
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Kaliningrad po raz drugi
Od 28 czerwca polscy pasażerowie znów będą mogli podróżować bezpośrednio na trasie z Warszawy
do Kaliningradu. Połączenie zostaje przywrócone po dwuletniej przerwie. Przez ostatni rok, po zawieszeniu swoich lotów na tej trasie przez linię KD Avia, połączenia z Kaliningradem nie było.
PLL LOT będzie obsługiwać trasę samolotami Embraer 145 i 170. Będzie się ono odbywać sześć
razy w ciągu tygodnia: w poniedziałki, czwartki i niedziele o godzinie 13:30,
powrót do Warszawy o godz. 16:20 oraz w środy, piątki i soboty o godzinie 12:10,
powrót do Warszawy o 14:55. Bilety na rejsy do Kaliningradu są już dostępne,
można je zamawiać na lot.com.

LAN do Paryża
Południowoamerykańskie linie lotnicze LAN ogłosiły, że od 2 września tego
roku uruchamiają połączenie z Paryżem. To trzecia destynacja europejska,
po Frankfurcie i Madrycie, jaką LAN będzie obsługiwał. Loty z Santiago odbywać się będą trzy razy w tygodniu samolotem Airbus A340. Ma on 263
miejsca, w tym klasę Premium Business, w której fotele rozkładają się w poziomie, tworząc wygodne łóżka. Nie tylko w klasie biznesowej, ale i ekonomicznej, LAN oferuje pokładowy system rozrywki.

Rezidor nad Bałtykiem
rupa hotelowa Rezidor (wPolsce pięć hoteli Radisson oraz krakowski Park Inn) weszła wporozumienie znorweskim deweloperem Linstow,
namocy którego przejmuje10 hoteli wkrajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz wRosji. Porozumienie

G
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wchodzi wżycie wczerwcu iobejmuje
3 hotele wRydze,2 wTallinie,2 wWilnie oraz pojednym wKownie, Kłajpedzie
iSt. Petersburgu. To daje wefekcie wzrost
portfolio grupy Rezidor o2367 pokoi.
Sześć hoteli będzie działało podmarką
Radisson, zaś cztery podmarką Park Inn.

Majówka w Sixt
Sieć wypożyczalni samochodów Sixt zorganizowała
klientom majówkę i we wszystkie majowe weekendy
obniża ceny o 30 procent. Promocja obejmuje wszystkie grupy pojazdów. Zniżkowe weekendy obowiązują
już od czwartków od godziny 12:00 do poniedziałków
– auta muszą być zwrócone przed godziną 9:00. Oferta
przewiduje nielimitowany przebieg kilometrów a samochody objęte są podstawowym ubezpieczeniem.

ubezpieczenia

moi pracownicy są dla mnie ważni
wybieram dla nich ubezpieczenie AXA

grupowe
ubezpieczenie
na życie Trafna Decyzja

wybierz już dziś!
0801 200 200

axa.pl

NAtopie

World Golfers Poland Championship
i Diners Trophy
Po pierwszej rundzie

Harmonogram turniejów eliminacyjnych:
Warszawa, Rajszew –8 maja2010
Trójmiasto, Sierra GC –22 maja2010
Katowice, Śląski KG –29 maja2010
Szczecin, Binowo Park GC –12 czerwca2010
Kraków, Kraków Valley G&CC –19 czerwca2010
Częstochowa, Rosa GC –3 lipca2010
Olsztyn, Mazury Golf &CC –24 lipca2010
Choszczno, Modry Las Golf Club –15 sierpnia2010
Szczecin, Binowo Park GC, ﬁnał –27-29 sierpnia
Tajlandia, Ha-Am,30 paźdz. –05 list.2010 (WGPC)
Mauritius, Anahita,8-12 listopada2010 (DC Trophy)

J

esteśmy już popierwszym turnieju wramach polskich eliminacji dokrajowego,
apotem światowego, ﬁnału World Golfers
Championship2010. Polscy golﬁści walczą oﬁnał poraz jedenasty. Start polskiej edycji odbył
się24 kwietnia napolu TOYA podWrocławiem.
Graczy przywitała wyjątkowo piękna pogoda
idoskonale przygotowany dozawodów teren.
Recepcja turniejowa szybko isprawnie ogarnęła całość zmagań zprzygotowaniami irejestracją blisko100 uczestników –wyjaśniając zasady turniejowe, ale także zapraszając doudziału

wosobnej kwaliﬁkacji doDiners Club Trophy,
co zapewniało jedynie posiadanie karty kredytowej Diners Club International. Wszelkie formalności można było uzupełnić namiejscu włącznie
zotrzymaniem karty kredytowej.
Eliminacje ruszyły punktualnie o godzinie9:00. Świetne warunki sprawiły, że gra była emocjonując, choć nie zabrakło wpadek izaliczania wody szczególnie nadołkach14,15 i16.
Wefekcie pośród najlepszych znaleźli się Andrzej Dec, Sławomir Piński iKatarzyna Kaźmierczyk. Kolejny turniej już8 maja wRajszewie.

ADRIA Z NOWYM AIRBUSEM A319
inie lotnicze Adria Airways,
przewoźnik ze Słowenii, odebrały swój pierwszy samolot A319. Będzie wykorzystywany
doobsługi europejskiej sieci połączeń rejsowych zLjubljany.
Linie lotnicze Adria Airways
zdecydowały się naprzestronną
konfigurację dwuklasową, oferującą135 miejsc napokładzie,
adzięki najnowocześniejszemu
wyposażeniu kabiny pasażerowie

L
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będą się cieszyć większym komfortem podróży. W1983 roku linie te były jednymi zpierwszych,
które zdecydowały się nazakup
modelu A320. Kilka lat później,
wroku1989, Adria Airways odebrały pierwszego A320 wyposażonego wsilniki International Aero Engines V2500, dzięki czemu
przewoźnik ten został pierwszym
operatorem Airbusa A320 wykorzystującego silniki tego typu.

NAtopie

WIELKI ODLOT LUFTHANSY

oiemiecka linia lotnicza Lufthansa wprowadza rezerwację biletów
narejsy doTokio, Pekinu iJohannesburga. Wdniu11 czerwca
przewoźnik uruchomi pierwsze połączenie zFrankfurtu doTokio, obsługiwane przez jego ﬂagowy samolot Airbus A380. Samolot wyruszy wtrasę zFrankfurtu doTokio, naktórej zastąpi aktualnie używane Boeingi747-400. Loty będą się odbywały regularnie we wtorki, piątki
iniedziele, domiędzynarodowego portu lotniczego Narita wTokio. Wraz

N


z początkiem sierpnia, poodebraniu drugiego A380, Lufthansa uruchomi codzienne połączenia natej trasie. Od25 sierpnia trzeci samolot A380
obsługiwać będzie połączenie Frankfurt-Pekin. Przewoźnik uruchomi codzienne połączenia podkoniec października, kiedy to Lufthansa powiększy swoją ﬂotę oczwarty samolot Airbus A380. Oddnia 25 października
począwszy, ﬂagowa maszyna Lufthansy obsługiwać będzie trasę Frankfurt – Johannesburg.

Southampton zwielką pompą nadano imię kolejnemu statkowi wycieczkowemu klasy Solstice, zbudowanemu przez ﬁrmę Celebrity Cruises (należącą
doRoyal Caribbean). Ultranowoczesny cruiser jest już trzecim ztej klasy inosi nazwę Celebrity Eclipse, czyli Zaćmienie. Eclipse zabierze napokład2850 pasażerów, ma wyporność122 tysięcy ton idługość315 metrów.
Statek został zbudowany wniemieckiej stoczni Meyer Werft wPapenburgu. Plan armatora przewiduje, że doroku2012
powstanie wsumie pięć jednostek tej klasy – całkowity koszt
budowy serii wyniesie3,7 miliarda dolarów. Olbrzymie pieniądze ale iprodukty najwyższej klasy. Eclipse, pośród niezliczonych atrakcji – chociażby sali widowiskowej czy lodowiska
–może zaoferować pole dominigolfa na pokładzie zprawdziwą trawą idebiutujący nastatkach wycieczkowych „Qsine” – nowatorski sposób podawania posiłków zinteraktywną kartą win dostępną nadotykowych ekranach.
Wtrakcie sezonu inauguracyjnego Celebrity Eclipse będzie pływać poMorzu Śródziemnym, Wyspach Kanaryjskich, Skandynawii iRosji. Wlistopadzie jednostka popłynie przez Atlantyk dobazy wMiami, skąd będzie obsługiwać
rejsy poKaraibach.


Całkowite Zaćmienie W
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Hilton na Wybrzeżu
J

uż wczerwcu otworzy swoje podwoje pierwszy hotel sieci Hilton napolskim Wybrzeżu. Gdański Hilton będzie oferował150 pokoi iapartamentów. Wszystkie wyposażono windywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf mogący pomieścić laptopa, szybkie łącza internetowe, biurko zergonomicznym
krzesłem, telewizorLCD iTV satelitarną, minibar, zestaw doprzyrządzania
herbaty ikawy, żelazko ideskę doprasowania, prysznic iwannę. Whotelu będzie działało największe centrum konferencyjne wGdańsku, na530 osób, opowierzchni600 m2 oraz coś, co nazywa się Urban Beach, zprzeszklonym, całorocznym basenem nadachu ostatniego piętra hotelu.

Krócej
w Kopenhadze
okandynawskie linie lotnicze SAS
oraz zarząd portu lotniczego wKopenhadze uruchomiły wspólny projekt, który ma nacelu podniesienie efektywności obsługi pasażerów tranzytowych.
Od1 maja minimalny czas naprzesiadkę
między połączeniami strefy Schengen jest
zmniejszony z40 do30 minut. Co to oznacza konkretnie? Choćby to, że klienci SAS
mogą przyzakupie biletów uwzględniać
krótszy czas między połączeniami wstreﬁe Schengen, poza nielicznymi wyjątkami (info na stronie internetowej SAS-u).
Loty będą obsługiwane przede wszystkim zPier B nalotnisku wKopenhadze.
Redukcja czasu przesiadek daje pasażerom dostęp do70 nowych połączeń wramach linii SAS.
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BT KULTURALNIE

KOLACJE ZCHOPINEM
Warszawski hotel Mamaison Le Regina urządził wswojej restauracji La Rotisserie cykl wieczorów podhasłem „Kolacje zChopinem”. Są
to kolacje, inspirowane życiem itwórczością
Fryderyka Chopina, połączone zrecitalem
nażywo. Specjalne, pięciodaniowe menu degustacyjne szefa kuchni Pawła Oszczyka zwinami wybranymi przez sommeliera czynią
ten kulinarno – artystyczny wieczór niezapomnianym przeżyciem. Wkarcie znajdziemy
konkretne odnośniki doróżnych wydarzeń
zżycia wielkiego kompozytora.Itak Żelazowa
Wola, miejsce urodzin Chopina, została uho-

norowana sałatką zdziczyzną, marynowaną
wwódce imiodzie, Warszawa, wktórej mieszkał blisko20 lat – pierogami zmięsem zkaczki oraz kminkiem. Wiedeń to ﬁlet zpstrąga,
okres paryski przypomina wędzona jagnięcina,
zaś Szkocję, doktórej Chopin odbył ostatnią
podróż – tarta cytrynowa. Dotego dodajmy

kompozycje, wykonywane nażywo, aotrzymamy wizję niezapomnianych iniespotykanych kolacji. Najbliższe terminy to20 maja,
17 czerwca,16 września i28 października.
Cena zaosobę wynosi350 PLN. Restauracja
La Rotisserie wMamaison Hotel Le Regina
Warsaw znajduje się przyulicy Kościelnej12.

Dreamliner testowany
Wekstremalnych temperaturach przeprowadzany jest test samolotu Boeing787, zwanego Dreamlinerem. Ma on sprawdzić zachowanie maszyny wtrudnych warunkach pogodowych.
Specjalnie przygotowany hangar laboratorium klimatycznego
McKinley wValparaiso zapewnia warunki odminus doplus
45 stopni Celsjusza. Po„potraktowaniu” niskimi iwysokimi temperaturami, samolot wzbija się wpowietrze – wtrakcie lotu specjaliści sprawdzają, czy wszystkie systemy pokładowe działają
poprawnie. Przypomnijmy, że pierwsze Dreamlinery mają
być dostarczone liniom lotniczym w2011 roku.
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FINNAIR NA LATO
Letni rozkład lotów linii Finnair, oprócz stałych tras, zawiera wiele nowych lotów, które usprawnią połączenia pomiędzy Warszawą aróżnymi kierunkami, wtym
Azją Wschodnią. Zpoczątkiem kwietnia Finnair wprowadził dooferty codzienne loty zHelsinek doTokio.
Odczerwca loty doNagoi oraz Seulu wKorei wokresie letnim będą odbywać się sześć razy wtygodniu.
Wkwietniu uruchomione zostało również popularne
sezonowe połączenie linii Finnair pomiędzy Krakowem
aHelsinkami. Loty odbywają się dwa razy wtygodniu.
Także natrasie Warszawa-Helsinki dodano
dwa loty tygodniowo. Wśród pozostałych
usług wsezonie letnim dodano pięć lotów tygodniowo doToronto oraz codzienne loty doNowego Jorku. Popularny sezonowy cel podróży, jakim jest Bergen
wNorwegii zostaje ponownie wprowadzony dorozkładu23 maja.

Niezapomniane letnie atrakcje
w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane!
NA DOBRY POCZÑTEK...
• Zakwaterowanie w komfortowym pokoju
• Âniadania w formie bufetu, wieczorne kolacje
tematyczne
• Powitalne ognisko

AKTYWNIE…

CENA

1161

PLN*

ZA OSOB¢

• Wycieczka do Słowackiego Raju
– ekscytujàce kaniony z wodospadami i Êcianki
wspinaczkowe
• Tatralandia Aqua Park
(bilet wst´pu za dodatkowà opłatà)
• Spływy rzekà, jazda Quadami, jazda konna
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych

SMAKOWICIE…
• Grzybobranie w lasach tatrzaƒskich i nauka
przyrzàdzania zebranych grzybów pod okiem
profesjonalistów

Z DZIECI¢CÑ FANTAZJÑ…
• Wycieczka na Gubałówk´
• Jazda na kucyku
• Wspinaczka w parku Trollandia
• Kino Letnie Kasprowy
• Nowy plac zabaw dla Najmłodszych
Oferta wa˝na od 21.06.2010 do 05.09.2010.
*Cena za osob´ w pokoju 2-osobowym, za 6-dniowy pobyt,
cena zawiera podatek VAT.

MERCURE KASPROWY ZAKOPANE
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
www.mercure.com www.accorhotels.com

ZAREZERWUJ JUè TERAZ!
Rezerwacja: H3399-RE@accor.com,
tel.: +48 18 202 40 20

W SAMOLOCIE: WARSZAWA – GENEWA

PLL LOT
Embraer 170 klasa ekonomiczna

ECONOMY CLASS

Toaleta
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INFO Polski przewoźnik oferuje codzienne bezpośrednie połączenie zGenewą ogodzinie16:30. Uwzględniając
możliwość lotu zprzesiadkami (najczęściej wMonachium lub we Frankfurcie)
istniejących szans dotarcia zWarszawy
dotego szwajcarskiego miasta robi się
kilkanaście.
ODPRAWA Nawarszawskie lotnisko
przyjechałem godzinę przedplanowaną
godziną wylotu. Było nieco sennie, bowiem wylatywałem drugiego dnia Świąt
Wielkanocnych. Znaczna część podróżnych zajmujących fotele wterminalu
odlotów byli to, podobnie jak ja, turyści
zmierzający naostatni wtym roku wyjazd narciarski.
Miałem dwie sztuki bagażu, karnie stanąłem wkolejce doodprawy,
ta jednak posuwała się bardzo sprawnie. Pokilku minutach nadałem bagaż
iodebrałem kartę pokładową. Pasażerowie klasy ekonomicznej, ataki bilet właśnie miałem, zazwyczaj mają pecha podczas kontroli. Wprawdzie popokonaniu
labiryntu ze słupków ztaśmami odgradzającymi trafia się nacztery stanowiska
kontroli, nie przypominam sobie jednak,
by wszystkie pracowały. Wto świąteczne popołudnie było podobnie, ale atmosfera udzieliła się chyba wszystkim inikt

nie marudził aoficerowie sprawnie dokonywali kontroli, więc miałem ją zasobą dość szybko. Pozostało mi kilkanaście
minut, mogłem jedynie zbagażem podręcznym wdłoniach, odbyć tradycyjny
tour de duty free, czyniąc drobne ostatnie zakupy.
WEJŚCIE NA POKŁAD Kwadrans
przedwyznaczoną godziną odlotu,
przywyjściu B17, rozpoczęto boarding
naszego rejsu. Obsługa sprawdzała dowody tożsamości ze zdjęciem ioczywiście karty pokładowe. Schodami zeszliśmy doczekającego nadole autobusu.
Przeważali wnim poświąteczni narciarze. Pokrótkiej podróży dotarliśmy
dostojącego napłycie Embraera170.
MIEJSCELubię ten typ samolotu.
Zresztą nie jestem odosobniony, bowiem ze wszystkich informacji docierających doprzewoźnika wynika, że właśnie większe zEmbraerów cieszą się
największym uznaniem pasażerów. To
ciche, wygodne inowoczesne maszyny.
Siedzenia, pokryte jasną skórą, ustawione są wkonfiguracji2+2. Zająłem przyznane mi miejsce w9 rzędzie przyoknie.
Fotel ma szerokość46,3 centymetra, wystarczająco dużo, by dwugodzinny rejs
nie nastręczał trudności. Odległość pomiędzy oparciami fotel sięga niemal79

centymetrów, więc jest także możliwość
rozprostowania nóg.
LOT Push back odbył się dokładnie
oczasie, kołowanie napas startowy zajęło nam blisko10 minut, sam start był
doskonały – polscy piloci to światowa
pierwsza liga. Pokwadransie osiągnęliśmy wysokość przelotową isygnalizacja
„zapiąć pasy” została wyłączona. Napokładzie zapanował nakilka chwil drobny
ruch. Kilkanaście minut później zgłośników odezwał się kapitan, który opowiedział otrasie naszego lotu (Czechy,
Niemcy, Szwajcaria) oraz podał podstawowe dane pogodowe.
Obsługa przygotowywała wtym czasie posiłek. Wklasie ekonomicznej dostaliśmy kanapkę zszynką oraz napoje,
kawę lub herbatę – można była także poprosić ochilijskie wino Frontera, czerwone lub białe.
Pogoda była tego dnia wyjątkowo korzystna, przez wiele minut przedlądowaniem przez okna zlewej strony maszyny
można było podziwiać wspaniały widok
wysokich Alp. Nie tylko ja sięgnąłem
wówczas poaparat fotograficzny.
PRZYLOT Zgodnie zrozkładem powinniśmy lądować wGenewie ogodzinie18:45. Udało się to zrobić dwie minuty przedczasem. Samolot zaparkował
przyokrągłym pawilonie, zeszliśmy
schodkami napłytę apochwili czekała nas dość długa, około czterystumetrowa podziemna wędrówka dogłównego
terminala. Tam skorzystałem zprzejścia dla pasażerów strefy Schengen
ibez odprawy skierowałem się wstronę taśmociągu pobagaże. Odebrałem je
wciągu10 minut. Narciarska wyprawa
właśnie się rozpoczęła.
OCENA Szybki transfer zWarszawy
doGenewy, nie tylko zresztą dla miłośników nart. To także dobre połączenie
biznesowe.
Jakub Olgiewicz

FAKTY
UKŁAD SIEDZEŃ 2+2
ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY OPARCIAMI 78,73 cm
SZEROKOŚĆ FOTELA 46,3 cm
KOSZT Bilet w obie strony,
rezerwowany na stronie
internetowej przewoźnika,
kosztował 1060 złotych.
KONTAKT lot.com
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W POCIĄGU: WARSZAWA – KATOWICE
E

PKP Eurocity

INFO DoKatowic można dostać się
ze stolicy bezpośrednio dzięki co najmniej20 połączeniom kolejowym. Czas
podróży, bo wszystko zależy odtego, jaki pociąg wybierzemy, ile ma przystanków podrodze oraz zjaką prędkością
może się poruszać natrasie – trwa od
2 godzin29 minut do4 godzin i27 minut. Oczywiście można jeszcze kompilować połączenia, korzystając zprzesiadek, wówczas liczba możliwych połączeń
wzrasta dokilkudziesięciu.
Najszybszym rozwiązaniem jest podróż pociągiem Eurocity Sobieski
o12:45 relacji Warszawa – Wiedeń. Takie też rozwiązanie wybrałem, wykupując przytym bilet pierwszej klasy.
POCZEKALNIA Nadworzec przyjechałem kilkanaście minut popołudniu.
Otej porze dnia życie tętni tam nacałego. Przykasach kłębią się tłumy żądnych
biletów pasażerów. Było to kilkadziesiąt
godzin podramatycznym zawieszeniu
lotów nadniemal całą Europą z powodu erupcji wulkanu – koleje przeżywały wówczas ogromny najazd.
Naszczęście miałem bilet zarezerwowany ikupiony wcześniej – bardzo dobrym rozwiązaniem jest dokonanie tego przez Internet. Nawybrane pociągi
(Eurocity, Intercity, ekspresy) poszybkiej rejestracji – potrzebny jest przyniej
numer dowodu osobistego, który potem
jest świadectwem zakupu biletu – wystarczy wybrać swoje połączenie. Wówczas można też zdecydować, jakie chce
się miejsce, pochwili płaci się zabilet
kartą kredytową idrukuje go wformie
pliku PDF. Konduktorzy mają przysobie informację obiletach internetowych,
wystarczy więc potem pokazać wydruk
ipokłopocie.
16 | MAJ 2010

Dzierżyłem wdłoni bilet pierwszej
klasy, więc dzielący mnie doodjazdu
czas mogłem spędzić wdobrych warunkach wdworcowym lounge biznesowym. To miejsce zosobnym wejściem,
oznaczonym jak Strefa VIP vis avis Pałacu Kultury iNauki orazdworca Warszawa Śródmieście. Jest tam kilkanaście
wygodnych miejsc nasofach iprzystolikach, gdzie można odpalić laptopa.
Dodyspozycji pasażerów jest też bezpłatna kawa iherbata ainformacje oaktualnej sytuacji wyświetlane są nadwóch
sporych monitorach.
WEJŚCIE DO POCIĄGU Naperonie
trzecim, skąd zapowiedziano odjazd EC
Sobieski, zebrały się olbrzymie tłumy.
Wagon znumerem352, gdzie miałem
zarezerwowane miejsce, ulokowany jest
tuż zalokomotywą izatrzymał się wsektorze pierwszym. To prosta, ale niestety
zapominana często sprawa – sprawdzenie rozkładu wagonów wpociągu isektorów, wktórych się zatrzymują, można wówczas uniknąć szaleńczego biegu
poperonie z bagażem w ręku, żeby odnaleźć właściwy wagon.
Miejsce numer55 mieści się przy
oknie mniej więcej pośrodku wagonu. Przedział pierwszej klasy jest sześciomiejscowy. Wygodne profilowane fotele pokryte są miękkim pluszem.
Podoknem jest plastikowy stolik,
przypodnoszonych oparciach dzielących fotele także wysuwane mini stoliki.
Nadkażdym fotelem osobna lampka
doczytania, powyżej relingi zpółkami
nabagaże. Dla sześciu osób jest naprawdę dużo miejsca. Podskładanym oparciem każdego fotela umieszczono gniazdo elektryczne, dzięki któremu można
podłączyć laptopa.

PODRÓŻOdjazd odbył się punktualnie. Kilka minut później zgłośników
odezwał się głos informujący otrasie
przejazdu. Pierwszy przystanek odwyruszenia zDworca Centralnego miał być
dopiero wSosnowcu.
Wsąsiednim wagonie mieściła się restauracja. Dwuosobowe iczteroosobowe,
gustowne stoliki, zwygodnymi krzesłami icałkiem znośną kuchnią robią bardzo korzystne wrażenie. Szczególnie
smaczna okazała się potrawka zindyka,
atakże zapiekany camembert.
Wrestauracyjnym nie wolno używać laptopów. Przedkażdą stacją można było usłyszeć odpowiedni komunikat
zprzypomnieniem ozabraniu bagażu, także oczekających nastacji pociągach przesiadkowych. Wmiędzyczasie
wprzedziałach pojawiał się pracownik
WARS-uoferując kawę, herbatę, napoje isłodycze. Doprzedziału można było
również zamówić obiad.
Cały pociąg objęty był całkowitym zakazem palenia tytoniu. Nakorytarzach,
nadwahadłowymi drzwiami wisiały tablice podające aktualną godzinę, prędkość (jechaliśmy chwilami niemal130
kilometrów na godzinę) odległość
donajbliższej stacji anawet informację
otym, kto tego dnia obchodzi imieniny.
Nadworzec wKatowicach przybyliśmy zkilkuminutowym opóźnienie.
Wiedzieliśmy onim wcześniej, bowiem
szef składu informował pasażerów osytuacji co kilkanaście minut.
OCENA Krótka podróż wbardzo korzystnych warunkach zniezłym wagonem restauracyjnym ipomocnym dla
biznesmena wyposażeniem wagonu
pierwszej klasy.
Wojciech Chełchowski
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HOTEL: KATOWICE

Monopol
WRAŻENIA Dzieje pięciogwiazdkowego hotelu Monopol oraz legendarnego
Cafe Central nierozerwalnie związane są
zlosami dwudziestowiecznych Katowic.
Hotel otworzył swe podwoje w1902 roku ibył bez wątpienia jednym znajbardziej luksusowych miejsc przedwojennej Polski. Okres prosperity przypada
nalata międzywojenne ubiegłego wieku, kiedy Monopol stanowił ulubiony
punkt spotkań przemysłowców, bywalców salonów iartystycznej bohemy tamtej epoki. Wmaju1934 r. gościł tu Karol
Szymanowski, a31 października1936 r.
whotelowej restauracji Monopol odbyło
się przyjęcie weselne Jana Kiepury iMarty Eggerth. Legenda głosi, że mistrz Kiepura wyszedł nabalkon wjednym zpokoi
izaśpiewał dla zgromadzonych podhotelem katowiczan. Hotel odwiedzali również Artur Rubinstein, Tadeusz Boy-Żeleński oraz Eugeniusz Bodo.
W2001 roku budynek kupili bracia
Likusowie zKrakowa, którzy postanowili przywrócić pierwotną funkcjonalność icharakter obiektu. Hotel został
ponownie otwarty jesienią2003 roku,
w101 lat odprzyjęcia pierwszych gości. Wtrakcie prac konserwatorskich
odkryto unikalne słońca przybramie
głównej oraz doskonale zachowaną mozaikę podłogową przyrecepcji. Pięciopiętrowy budynek ma kształt podkowy.
POŁOŻENIE Hotel Monopol ulokowany jest wcentralnej, staromiejskiej części Katowic, naskrzyżowaniu ulic Dworcowej iDyrekcyjnej. Odcentrum dzieli
go5 minut spaceru, aKolejowy Dworzec
Główny leży wodległości500m odhotelu. Dojazd taksówką zlotniska Katowice
Pyrzowice, oddalonego odhotelu ookoło30km, zajmuje nie więcej niż40 minut,
wzależności odnatężenia ruchu.
WYPOSAŻENIE POKOI Hotel Monopol posiada108 stylowych pokoi. Najmniejsze są whotelu pokoje jednoosobowe, mają powierzchnię25 m2, jest ich
tuzin. Nieco większe są „dwójki”, zjednym dużym lub dwoma oddzielnymi łóżkami. Pokoje typu Superior mają46 m2,
znajdują się narogu budynku, mają niewielkie balkoniki. Junior Suite iaparta18 | MAJ 2010

menty to już dwa pomieszczenia, składające się zsypialni isalonu – wtych
drugich pokój dzienny ma wielkość55 m2,
zaś sypialnia22 m2. Pokoje nadługości fasady głównej wychodzą naul. Dworcową,
fasada boczna wychodzi nastare miasto
naul. Dyrekcyjną. Część pokoi to pokoje
wewnętrzne, czyli tzw. pokoje naantresolach. Ciekawostka – kiedy gość wychodzi
zpokoju naostatnim piętrze, idzie szklanym przejściem, patrzy wtedy wdół zwysokości5 pięter.
Pokoje wkatowickim hotelu są urządzone wstylu Art Deco. Przywołują klimat rodem zlat trzydziestychXXwieku,
ato dzięki użytym wwystroju szlachetnym materiałom wrodzaju wysokiej jakości drewna wkolorze wenge. Całości
dopełniają orientalne dywany, jedwabie
oraz marmury użyte dowystroju wnętrz,
wszystko to tworzy niezapomniany nastrój ipodkreśla wyjątkowość hotelu.
Artystyczne czarno-białe fotograﬁe Śląska kontrastują zwyszukaną kolorystyką ielegancją. Wszystkie pomieszczenia
whotelu są klimatyzowane, we wszystkich pokojach goście mają nieodpłatny
dostęp doInternetu (sztywne łącze oraz
WiFi, wpomieszczeniach ogólnodostępnych działa sieć bezprzewodowa). Standardowym wyposażeniem wszystkich
pokoi jest także telefon bezprzewodowy, znajdujący się wkażdym pokoju, sejf
(wapartamentach są dwa sejfy), szlafrok
ikapcie, rękawice dopolerowania obuwia, atakże zestawy, zktórych jeden zawiera maszynkę dogolenia iżel, adrugi szczotkę ipastę dozębów. Wkażdym
pokoju goście znajdą również darmową
wodę oraz minibar. Pokoje ostandardzie
Superior, Junior Suite iApartament ma-

ją część wypoczynkową – kanapy lub fotele, stoliki kawowe niskie. Wpokojach
standardowych znajduje się stolik kawowy oraz2 krzesła. Często goście wybierają pokoje typu Superior oraz standardowe
pokoje naszklanym tarasie na5 piętrze
(są wnich okna nacałą szerokość pokoju

FAKTY
POKOJE W hotelu Monopol znajdziemy 12 „jedynek”, 57 pokoi z łóżkiem typu King Size, 18 pokoi
dwuosobowych z dwoma oddzielnymi łóżkami,
8 pokoi typu Superior, 10 pokoi Junior Suite oraz
3 apartamenty.
TIPY Przestronne pokoje, Internet w cenie,
znakomita kuchnia, świetne warunki do pracy.
CENA Koszt wynajęcia pokoju jednoosobowego
ze śniadaniem, na przełomie kwietnia i maja,
wynosił 390 zł.
KONTAKT Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5,
40-012 Katowice, tel. + 48 32 782 82 82
likushoteleirestauracje.pl
hotel-monopol-katowice.pl

odpodłogi posuﬁt). Łazienki mają około7 m2, podłogi są wnich podgrzewane,
aznakiem rozpoznawczym – wanny zhydromasażem.
Ciekawostką whotelu Monopol jest
to, że kolorystyka dodatków każdego
piętra (pościel, zasłony, narzuty) jest inna. Np. napierwszym piętrze dominuje
kolor srebrno-szary, naczwartym zieleń,
napiątym pomarańcz. Meble naposzczególnych piętrach różnią się materiałami,
zjakich zostały wykonane. Np. trzecie
piętro ma meble związu, aczwarte zbrzozy ihebanu.
ZAPLECZE BIZNESOWE Whotelu
Monopol znajduje się nowoczesne, bogato wyposażone centrum konferencyjne. Klienci mają dodyspozycji trzy klimatyzowane sale. Sala Amieści do120
osób wustawieniu teatralnym, sala
B do80 osób, zaś salaC do25 gości. Centrum konferencyjne umożliwia również
korzystanie zpokoju konferencyjnego,
samodzielną pracę zkomputerem, dostęp dopoczty elektronicznej oraz Inter-

netu. Sale są wyposażone we wszelkiego
rodzaju gadżety iurządzenia, niezbędne doprzeprowadzenia konferencji. Hotel proponuje również przerwy kawowe,
poczęstunki, lunche ikolacje. Dodatkowo zapewnia również pełną obsługę cateringową.
RESTAURACJEIBARY Restauracja Cristallo znajduje się napierwszym
piętrze. Wygląda imponująco, bo mieści się wdawnym podwórzu, aprzykryta jest ogromnym, szklanym, ukośnym
dachem. Ta imponująca stalowa konstrukcja, wkomponowana wstare ceglane mury, tworzy niezwykle oryginalna atmosferę, aprzytym znakomicie doświetla
wnętrze. WCristallo dominuje kuchnia
włoska. Współtwórcami propozycji kulinarnych są włoscy mistrzowie kuchni
(szefem kuchni jest Ryszard Warnke),
atakże polscy kucharze, którzy zdobywali swe umiejętności naPółwyspie Apenińskim. Menu zmienia się wraz zporami roku. Wiosną królują nowalijki, latem
szparagi ikarczochy. Jesienią izimą po-

pularnością cieszy się dziczyzna. Bogata
karta win, wwiększości włoskich, zachwyci najbardziej wymagających smakoszy.
Posiłki umila pianista, który wykonuje nażywo standardy muzyczne. WCristallo codziennie od7:00 do10:30 serwowane są śniadania wformie bufetu.
RELAKS W podziemiach hotelowych,
napowierzchni1200 m2 znajduje się ﬁtness club, należący dosieci World Class
Health Academy. Obok sal gimnastycznych wyposażonych wnajnowocześniejszy sprzęt sportowy wofercie znajdują się
także: basen, sauna ﬁńska, łaźnia parowa
oraz gabinet masażu. Wstęp doklubu dla
gości hotelowych jest bezpłatny.
Tomasz Karpiński

Pię
Pięciogwiazdkowy
Monopol to miejsce z duszą,
Mo
M
historią i charakterem. Znakomite warunki, perfekcyjny serwis,
wszelkie wygody.
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HOTEL: POZNAŃ

Mercure
WRAŻENIA Osiem pięter tradycji. Hotel Mercure Poznań, który kiedyś nazywał się Merkury, obchodzi wtym roku
45 rocznicę istnienia. Podnową marką
funkcjonuje od7 lat. Odnowiona fasada,
przebudowane wnętrza, a zdawnych czasów: kręcone schody oraz płaskorzeźba
zmarmuru Andrzeja Matuszewskiego.
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Poznań jest miastem biznesowym
itaki charakter ma Mercure. Ale dotego dochodzą bardzo ciekawe akcenty, jak
choćby cukiernia oogromnych tradycjach czy wystrój hotelu, pełen elementów muzycznych (skojarzenia zHenrykiem Wieniawskim). Mamy tu także
rzeźby, które stworzył znany artysta poznański Henryk Bakalarczyk.
POŁOŻENIE Mercure znajduje się
wsamym centrum, przyskrzyżowaniu
głównych ulic Poznania. Blisko stąd
dobudynków targowych, centrów biuro-

wych, Starego Miasta, Opery, Filharmonii oraz teatrów. Zlotniska jest tu zaledwie6 kilometrów, zdworca dużo bliżej,
bo zaledwie500 metrów. Hotel dysponuje parkingiem na75 miejsc, oprócz
niego jest także parking dla VIP-ów na
15 samochodów.
WYPOSAŻENIE POKOI Hotel Mercure w Poznaniu oferuje gościom
228 pokoi, wktórych może zamieszkać451 osób. Pokoje różnią się wielkością iwyposażeniem, ich wystrój jest taki
sam – wkażdym znajdziemy np. zasłony zmotywami muzycznymi. Spokojna
kolorystyka powoduje, że goście czują się
whotelowych wnętrzach bardzo dobrze.
Ciekawostką jest fakt, że część pięter ma
korytarze wkolorach zielonych, aczęść
wbordowych. Bardzo dobre wrażenie
sprawia jasny wystrój łazienek.
Największy jest whotelu apartament
prezydencki, który składa się zsalonu,
sypialni, toalety dla gości, atakże obszernego, komfortowego pokoju kąpielowego – wszystko to mieści się na130 m2.
Goście biznesowi zreguły wybierają pokoje typu DeLuxe. Mają one powierzchnię około33m2. Jest ich ponad czterdzieści, większość jest wyposażona wjedno
szerokie łóżko, trzynaście znich ma łóżka typu twin. Oprócz wyposażenia standardowego wpostaci telewizoraLCD,

FAKTY
POKOJE Hotel oferuje 228 pokoi, w tym 40 pokoi
jednoosobowych, 187 pokoi dwuosobowych oraz
1 apartament. Są wśród nich trzy typy pokoi, różniące się wielkością i wyposażeniem: Standard, Superior i DeLuxe, w tym roku dojdzie nowa kategoria
o nazwie Privilege.
TIPY Bezprzewodowy i przewodowy Internet
w cenie, znakomite dania regionalne.
CENA Nocleg w pokoju Standard, rezerwowany na
połowę maja (środek tygodnia), kosztuje 341 zł.
KONTAKT Mercure Poznań, ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań, tel.: +48 61 855 80 00, orbis.pl

minibaru, zestawu doparzenia kawy
iherbaty, darmowego Internetu bezprzewodowego oraz przewodowego, toaletki, goście znajdą wpokojach DeLuxe szlafrok ikapcie, atakże sofę iparasol,
jak się okazuje, niezmiernie przydatny.
Niektóre pokoje mają włazienkach nie
tylko prysznice, ale iwanny. Część znich
ma mieć wtym roku podwyższony standard iprzeistoczy się wdodatkową klasę
onazwie Privilege – goście znajdą wnich
prasę, dodatkowy poczęstunek, indywidualny sejf, deskę doprasowania ze żelazkiem, będą także korzystać zosobnej
ścieżki zameldowania iwymeldowania.
Pokoje typu Superior są nieco mniejsze, nie oferują gościom szlafroka ikapci, brak wnich także sofy. Najmniejsze

whotelu są pokoje standardowe, choć
itak spore – mają28 m2. Znajduje się
wśród nich40 pokoi jednoosobowych.
ZAPLECZE BIZNESOWE Whotelu znajduje się9 sal konferencyjnych,
dotego dochodzi wydzielona zrestauracji sala, która bywa wykorzystywana nakameralne spotkania biznesowe,
atakże Business Room, gdzie znajdziemy dwa komputery idrukarkę. Wszystkie sale noszą muzyczne nazwy, największe znich nazywają się Symfonia
iSonata, można je łączyć ze sobą, mają
wówczas248 m2 isą wstanie pomieścić
nawet250 osób. Pięć pomieszczeń konferencyjnych to niewielkie sale, wkażdej
znich znajdzie się miejsce dla25 osób.
Duże sale służą organizatorom większych konferencji ibankietów, można
wnich także urządzić imprezę taneczną – wjednej znich pod suﬁtem znajduje się obrotowa kula. Profesjonalne
nagłośnienie, rzutniki, klimatyzacja,
sprzęt biurowy, dostęp doświatła dziennego, aprzytym możliwość całkowitego
zaciemnienia.
RESTAURACJEIBARY Poznański
Mercure stawia naskojarzenia muzyczne, hotelowa restauracja na120 osób nosi stosowną nazwę: Brasserie de L’Opera.
Menu zmienia się wzależności odpory
roku, zawsze można znaleźć wnim dania
regionalne, które są „fantazją natemat”
szefa kuchni Wojciecha Wiciaka (pracuje whotelu ponad30 lat). Wubiegłym roku zdobył on nagrodę naFestiwalu Smaków daniem niezwykłym, policzkami
zgłowizny pobambersku, podawanymi
ztruﬂami. Restauracja znana jest także ze świetnych dań rybnych, polecamy
szczególnie sandacza. Brasserie de L’Opera działa od6:30 do23:00.
Raz wmiesiącu whotelowej restauracji odbywają się brunche tematyczne, wczasie których obsługa zapewnia

opiekę naddziećmi. Mercure wprowadził także ciekawostkę wpostaci voucherów, które cieszą się powodzeniem jako
prezenty. Voucher taki zawiera nie tylko
cenę, ale itemat kolacji, np. „12 smaków
iwyborne wino”.
Bar Metronome, poza drinkami, kawą
iherbatą, oferuje także dania lunchowe.
Stoi wnim fortepian, obecność instrumentu jest nieprzypadkowa – odbywają się tutaj wieczory muzyczne zpianistą
wroli głównej. To nie jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju whotelu, sobotnie
wieczory są zarezerwowane nawieczorki taneczne zkolacją imuzyką, prezentowaną przez DJ-ów.
Uzupełnieniem hotelowej gastronomii, jest sławna nacały Poznań cukiernia Passionata, prowadzona odpoczątku
istnienia hotelu przez Witolda Stebnera.
Wypieki cieszą się ogromnym powodzeniem, prawdziwym przebojem są rogale świętomarcińskie, które dorobiły się
certyﬁkatu UE. Często pełnią one role
prezentów, można je zamawiać wdowolnych ilościach, zczego skwapliwie korzystają hotelowi goście.
RELAKS Potrzeby gości zaspokaja
centrum ﬁtness, składające się zpokoju
zprzyrządami doćwiczeń aerobowych,
atakże sauny. Dostęp docentrum zapewnia karta, otwierająca pokój – trzeba
jedynie ją zakodować wrecepcji, obsługa
chce wiedzieć, czy ktoś wtych pomieszczeniach przebywa, ze względów bezpieczeństwa oczywiście.
Wojciech Koźmiński

Dos
Doskonale przygotowany hotel pod kątem gości
tto
biznesowych. Bardzo dobra
lokalizacja i warunki do pracy.
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HOTEL: KATOWICE

Novotel Katowice Centrum

WRAŻENIA Jedenastopiętrowy, czterogwiazdkowy Novotel wKatowicach
to miejsce ozdecydowanie biznesowym
charakterze – największy ruch panuje tutaj między poniedziałkiem apiątkiem. Dlatego też iwyposażenie hotelu,
ijego oferta, są dostosowane doosób, które przyjeżdżają doaglomeracji śląskiej
wsprawach służbowych. Świetnym pomysłem, naktóry natychmiast zwraca się
uwagę poprzekroczeniu drzwi Novote-

odległa odautostrady A4, łączącej Wrocław zKrakowem. Nietrudno dohotelu
traﬁć, aco ważne, odbywa się to bez konieczności stania wkorkach. Przyhotelu
znajdziemy płatne parkingi na258 aut –
dowyboru: strzeżony lub niestrzeżony.
WYPOSAŻENIE POKOI Novotel oferuje gościom300 pokoi, podzielonych
nastandardowe, pokoje opodwyższonym standardzie typu Superior oraz
dziesięć pokoi typu Executive – to novum wprowadzane wskali całej sieci.
Pokoje nie różnią się wielkością, mają
natomiast odmienne wyposażenie oraz
kolorystykę. Pokój standardowy ma ściany w kolorze żółtym, co nadaje mu słoneczny, pozytywny charakter. Wczęści znich stoją dwa pojedyncze łóżka,
wpozostałych – jedno podwójne. Standardowe wyposażenie pokoju stanowi
minibar, telewizor (tradycyjny, ale już
niedługo znajdzie się wtych pokojach
nowocześniejszy sprzęt), zestaw doparzenia kawy iherbaty, szybki przewodowy Internet wcenie, sejf (nie we wszystkich pokojach standardowych), atakże
łazienka zprysznicem – whotelu nie ma
wanien. We wszystkich pokojach oraz łazienkach znajdują się telefony, whotelu
działa także regulowana klimatyzacja,

lu, jest wystawa rzeźb Elżbiety Chodorowskiej – to idea, która nadaje hotelowi
kolorytu. Poza tym – wszelkie wygody,
jakich może oczekiwać biznesmen wpodróży. Godnym podkreślenia jest fakt, że
pohotelu, mimo jego wieku (afunkcjonuje od1981 roku –niegdyś jako Warszawa), nie widać śladów zużycia.
POŁOŻENIE Półtora kilometra od dworca itrzydzieści km odportu lotniczego
wPyrzowicach, adotego lokalizacja nieaczkolwiek istnieje możliwość uchylania okien. Pokoje Superior urządzone są
wkolorach bardziej stonowanych, wśród
których dominują różne odcienie bieli
oraz ecru. Pokoje opodwyższonym standardzie (wtym Executive) zajmują trzy
piętra zjedenastu – pierwsze, drugie oraz
ósme. Są wnich telewizoryLCD, oprócz
przewodowego Internetu również WiFi
(napoziomie lobby także), sejf, sofę, szlafrok ikapcie, atakże kotary, którymi da
się zaciemnić pomieszczenie –whotelu często nocują załogi samolotów, operujących napobliskim lotnisku Pyrzowice. Pokoje typu Executive mają sofę,
ekspres dokawy, stację dokującą doiPoda, większy sejf, który pomieści dowol-
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FAKTY
POKOJE Katowicki Novotel ma wofercie300 pokoi, wtym pokoje typu Standard, trzy piętra zpokojami typu Superior (opodwyższonym standardzie)
oraz10 pokoi Executive.
TIPY Mobilne, przesuwne biurko dopracy, szybki
przewodowy Internet, duża liczba pokoi obiznesowym charakterze.
CENA Koszt pobytu jednej osoby wpokoju typu Superior, rezerwowanego nadrugi tydzień maja, wśrodku tygodnia, wynosi375 zł. Koszt śniadania47 zł odosoby.
KONTAKT Novotel Katowice Centrum,
al. Roździeńskiego16, Katowice,
accorhotels.comhotel-monopol-katowice.pl

nych rozmiarów laptopa, awcenie lokalne rozmowy telefoniczne oraz programy
Pay TV (wpomieszczeniach opodwyższonym standardzie jest to usługa płatna). Bardzo dobrym rozwiązaniem są
umieszczone włazienkach podgrzewane
lustra, dzięki którym nie ma mowy oparze, osiadającej naich taﬂi. Hotel znalazł niezwykle wygodny sposób namiejsce dopracy – biurko ma zjednej strony
umieszczone kółka, dzięki czemu da się
przesuwać iustawiać zgodnie zżyczeniem gościa. Nieruchoma część tego
mobilnego mebla ma kolor wenge, zaś
ruchoma jasny kolor. Pokój można połączyć wspore studio zsąsiednim, dzięki wewnętrznym, podwójnym drzwiom.
Uzyskuje się wówczas dwie niezależne
sypialnie zdwoma łazienkami.
ZAPLECZE BIZNESOWE Jako że katowicki Novotel biznesem stoi, nie może
zabraknąć wnim szerokiej oferty, skierowanej doﬁrm. Stanowi ją siedem sal
konferencyjnych. Pięć znich, oznaczonych literami alfabetu odAdoE, usytuowanych zostało napierwszym piętrze.
Jedna mieści 18 osób, pozostałe 14. Ta
kameralność powoduje, że są one wybierane naniewielkie szkolenia lub rozmowy biznesowe wmniejszym gronie. Dwie
największe sale, onazwach Rondo oraz
Sawa, znajdują się naparterze katowickiego Novotelu. Można je łączyć, mieści się wnich wówczas nawet250 osób.
Przedwejściami dosal znajduje się dodatkowe lobby zkolumnami, które zdobią płaskorzeźby zkameleonami. Sale konferencyjne Novotelu zapewniają
dostęp doświatła dziennego, szerokopasmowego Internetu, są wyposażone
wrzutniki, klimatyzację oraz sprzęt audio-video. Ofertę biznesową hotelu uzu-

pełnia (usytuowany także naparterze)
Business Corner, wktórym goście znajdą3 komputery oraz drukarkę. Novotel
oferuje także coś, co cieszy się ogromny
powodzeniem wśród przybyszów zzagranicy: codzienną dostawę prasy obcojęzycznej (wtym hinduskiej).
RESTAURACJEIBARY Pomysłowy sposób aranżacji hotelowego parteru powoduje, że gość przekracza wejście
inatychmiast znajduje się wczymś, co
można nazwać „open space”. Tę przestrzeń tworzy hol zrecepcją, bar owiele
mówiącej nazwie Le Bar, atakże restauracja16th Avenue. Ogromne wrażenie
robią usytuowane przywejściu doniej
rzeźby Elżbiety Chodorowskiej, przedstawiające postaci ludzkie. Restauracja
służy rano jako miejsce spożywania śniadań wformie bufetu (dogodziny10:30).
Wybór jest ogromny, każdy znajdzie coś
dla siebie, warto chociażby zatrzymać
się przystoliku zpojemnikami najajecznicę, bo nie dość, że jest ona zrobiona zjaj, anie proszku jajecznego, to podają tu jej dwa rodzaje, zszynką ibez.
Wieczorami16th Avenue zamienia się
wstylowe miejsce, odpowiednie nakolacje biznesowe. Wmenu dominuje kuchnia międzynarodowa oraz polska, zatem ja spożywałem tradycyjny, świetny
żurek oraz pyszny zestaw pierogów. Restauracja otwiera swe podwoje już ogodzinie12:00, zamyka je o23:00. Le Bar
działa od6:00 do24:00, amatorzy sportu
mogą liczyć wnim natransmisje zawodów. Dodajmy, że whotelu przez24 godziny nadobę można zamawiać wybrane posiłki ala carte.
RELAKS Naparterze zarecepcją mieści się sekcja rekreacyjna. Fitness to kilka
dobrej jakości urządzeń doćwiczeń, stojących wsali otwartej nabasen. Ten nie
jest duży ale można tam worzeźwiającej
wodzie przepłynąć wieczorem lub rano
kilka długości. Dla zapaleńców – sztuczna fala. Centrum ma także jacuzzi oraz
dwie sauny. Centrum pracuje wdni powszednie od7:00 do22:00, wweekendy
od10:00 do18:00.
Wojciech Koźmiński

Wy
Wygodny hotel
biznesowy w centrum Katowic,
bi
b
szybki Internet, bardzo dobre
warunki do pracy.
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HOTEL: MRĄGOWO

Mercure Mrongovia Resort & Spa
WRAŻENIA Cisza ispokój. To pierwsze
wrażenia, które ogarniają gościa, kiedy
już dojedzie doczterogwiazdkowego hotelu Mrongovia.Itak już zostaje, bo sławny, istniejący odniemal30 lat, mazurski
resort, to – pomimo rozmiarów – oaza
spokoju. Dzieje się tak głównie dlatego,
że hotel składa się zkilku pawilonów ijest
położony narozległym terenie, zatem goście nie przeszkadzają sobie wzajemnie.
Od11 lat Mrongovia należy dosieci Mercure. Hotel przeszedł gruntowny
remont, miejsce to zostało zbudowane
wlatach70-tych przez szwedzkiego inwestora. Skandynawski charakter hotelu podkreśla choćby osiem bungalowów,
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których wystrój przywodzi namyśl typowe domki napółnocy Europy.
Mrongovia nie nadarmo nosi miano „resortu”. Teren, naktórym leży hotel, jest bardzo rozległy. Gdybyśmy
popatrzyli nań zlotu ptaka, dostrzeglibyśmy cztery połączone ze sobą części. Trzy znich to pawilony mieszkalne (najwyższy ma dwie kondygnacje),
czwartą stanowi recepcja, centrum spa
oraz restauracja ztarasem, podktórym znajdują się sale konferencyjne.
POŁOŻENIE Hotel Mrongovia znajduje się naobrzeżach Mrągowa, usytuowany jest nadbrzegiem Jeziora Czos
(ma swoją plażę). To samo serce ikwin-

tesencja mazurskich klimatów. Wokolicy masa jezior, rzek, kajakarzy ifanów
Pikniku Country czy występów kabaretowych – hotel znajduje się wpobliżu amﬁteatru. Latem Mrągowo, obok Mikołajek,
staje się mazurskim centrum wypoczynkowym. ZGdańska, Torunia iWarszawy
jest tu około200km, zOlsztyna niespełna60km. Najlepiej dojechać tu, rzecz jasna, samochodem – wcenie pobytu parking strzeżony.
WYPOSAŻENIE POKOI Mrongovia dysponuje223 pokojami, znajdujących się wtrzech pawilonach mieszkalnych, oznaczonych literami A, B iC. Jest
wnich167 pokoi dwuosobowych,46 jed-

FAKTY
POKOJE Hotel Mrongovia dysponuje223 pokojami, wtym jest167 pokoi dwuosobowych,46 jednoosobowych oraz12 pokoi typu Superior, opodwyższonym standardzie.
TIPY Bezprzewodowy Internet, duże możliwości
konferencyjne, bogata oferta rekreacyjna.
CENA Pobyt wpokoju dwuosobowym, ze śniadaniem, wśrodku tygodnia, kosztujeod 204 zł.
KONTAKT Mercure Mrongovia Resort & Spa
ul. Giżycka6,11-700 Mrągowo
tel. +48 (89)7433100, mrongovia.hotel.pl

noosobowych (mają one wygodne, szerokie łóżko) w tym12 pokoi typu Superior,
opodwyższonym standardzie. Mają one
nieco większą powierzchnię, niż pozostałe pokoje (choć wszystkie są przestronne),
klimatyzację, płatną telewizję oraz zestaw
doparzenia kawy iherbaty wcenie. Goście znajdą wnich również aneks wypoczynkowy ze stolikiem ifotelami, mają
też dodyspozycji wygodne biurko. Wcałym hotelu działa Internet bezprzewodowy, bez dodatkowych opłat.
PawilonC jest przeznaczony dla rodzin
zdziećmi, wznajdujących się tu pokojach znajdziemy wanny zamiast pryszni-

szy się czytanie bajek nażywo, przyczym
to czytanie odbywa się zpodziałem narole, czytającymi są same dzieci. Widok
dziewczynek ze skakankami czy chłopców ścigających się samochodzikami-zabawkami nie należy tutaj dorzadkości,
przydają się przestronne hotelowe korytarze. Emocje wśród dzieci budzi pieczenie
ciastek, robią je zprzygotowanego przez
szefa kuchni ciasta, potem ciastka lądują wbufecie śniadaniowym. Młodsze nastolatki chętnie biorą udział wkonkursie
fotograﬁcznym, którego efektem jest najprawdziwsza wystawa. Dotego dodajmy
zajęcia sportowe, nabasenie, ale inazewnątrz – jest wMrongovii mini golf, boisko dopiłki nożnej oraz korty tenisowe.
Hotel ma także kręgielnię.
Ofertę uzupełnia osiem wolnostojących bungalowów. Są one wyposażone
wdwie sypialnie, salon zkominkiem, łazienkę, aneks kuchenny oraz taras.
ZAPLECZE BIZNESOWE Hotel może
przyjąć naraz350 gości biznesowych, tyle pomieści się wtutejszych salach konferencyjnych (choć miejsc wpokojach
jest440). Trzy znich znajdują się napo-

wgodzinach7:00 –11:00 (śniadanie wformie bufetu) i13:00 –23:00. Wkarcie spora
ilość dań regionalnych. Jesteśmy naMazurach, zatem nie wypada nie spróbować
ryb, choćby okonia zkaszą czy sandacza,
bardzo dobra jest też zupa zkurkami.
Wpobliżu recepcji działa bar onazwie
Aperitif (od7:00 do23:00), wktórym
znajdziemy napoje chłodzące oraz desery, podobnie jak iwbarze, usytuowanym przykręgielni. Napoziomie minus
1 prawdziwa gratka: Klub Nocny Lampasz, owystroju rodem zczasów PRL, takich miejsc jest wnaszym kraju już bardzo mało. Klub działa od21:30 do2:30.
RELAKS Relaksujący jest już sam spacer promenadą wzdłuż jeziora, ale nie
bez przyczyny hotel ma wnazwie słówko „spa”. Obszar wypoczynkowy hotelu
składa się zdwóch części. Jedna znich to
basen pływacki, basen zkrętą zjeżdżalnią, całoroczne zewnętrzne jacuzzi, dwie
sauny, atakże siłownia. Drugą stanowi
Centrum Spa (wstęp bez telefonów komórkowych!), gdzie goście znajdą osiem
gabinetów, dwa baseny mineralne, jacuzzi, saunę parową oraz solarium. Centrum

ców, atakże dostawki. Należy podkreślić, że pobyty rodzinne są bardzo istotne
dla Mrongovii. Świadczą otym akcenty wpostaci placu zabaw nawewnętrznym dziedzińcu czy rzeźby zdwoma sarenkami, podarowanej przedlaty przez
jednego zgości (sarenki służą dzisiaj jako wskaźnik meteorologiczny – kiedy
np. pada śnieg, obsługa zakłada im czapki iszaliki). Ale nie tylko. Mrongovia oferuje dzieciom (jak icałym rodzinom) całą masę programów ianimacji. Są one
organizowane przyokazji dłuższych pobytów, świątecznych, weekendowych lub
wakacyjnych. Dużym powodzeniem cie-

ziomie minus1, podrozległym tarasem,
zktórego rozciąga się malowniczy widok
naJezioro Czos. Można je łączyć, mieszczą wtedy280 osób. Wpobliżu recepcji
znajdują się jeszcze4 mniejsze salki, ale
wrazie potrzeby powierzchnia konferencyjna może ulec zwiększeniu. Są ﬁrmy,
które chcą mieć wtrakcie swojej imprezy nawet30 osobnych pomieszczeń – obsługa zamienia wtedy pokoje wmini sale
konferencyjne.
RESTAURACJEIBARY Hotele marki Mercure znane są zdbałości opodniebienie gości inie inaczej jest wprzypadku
Mrongovii. Restauracja Krutynia działa

oferuje kilkadziesiąt zabiegów, awśród
nich masaż ajurwedyjski oraz okłady
zbiałej iczarnej perły.
WCentrum Spa znajduje się także
pomieszczenie dla dzieci. Znajdą one
tu opiekę imnóstwo zabawek, przede
wszystkim edukacyjnych.
Andrzej Czuba

Zna
Znakomite miejsce na
wypoczynek rodzinny oraz dużą
wy
w
imprezę ﬁrmową. Serce Mazur,
tu się oddycha!
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HOTEL: LAZUROWE WYBRZEŻE

Le Méridien Nicea
WRAŻENIA Konsorcjum Starwood
Hotels przejęło sieć hoteli Le Méridien
wlistopadzie2005 roku. Odtamtej pory
sukcesywnie je unowocześnia. Betonowa
fasada hotelu Le Méridien Nice może
rozczarowywać. Ale kiedy wejdzie się
dośrodka, odrazu widać, że8.5 miliona
euro, które pochłonął remont, nie poszło
namarne. Wnętrza robią niezwykle pozytywne wrażenie. Przyjemnie wyglądająca recepcja mieści się tuż obok baru.
Hotelowa restauracja może pochwalić
się nowoczesnym wystrojem ibardzo
wygodnymi fotelami, idealnymi naspotkanie przykawie. Hotel jest doskonale położony, znajduje się przysłynnej
Promenade des Anglaise, bardzo blisko
morza (wspaniały widok zokien!). Ma
własną plażę oraz klub ﬁtness.
POŁOŻENIE DoLe Meridien Nice
jedzie się pół godziny zlotniska, spacer z głównej stacji kolejowej trwa
10 minut. Niedaleko hotelu znajduje się
centrum kongresowe Acropolis Convention Centre.
WYPOSAŻENIE POKOI Hotel ma
sześć pięter. Im wyżej, tym lepsza klasa. Pokój numer325 jest standardowy,
numer425 to Superior, pokój525 ma
widok napanoramę miasta, zaś nr625 to
DeLuxe. Niedawno wykończone, zaprojektowane przez François Champsaur,
pokoje Superior, DeLuxe iapartamenty
Junior Suites, mają balkony zwidokiem
naMorze Śródziemne lub miasto. Zatrzymałam się wpokoju DeLuxe, zdużym ta26 | MAJ 2010

rasem. Pokoje standardowe są mniejsze,
nie mają balkonu ani tarasu, aprysznic
iwanna są wnich połączone. Wmoim
stał okrągły stół zdużą lampą, która
napoczątku mojego pobytu nie działała,
ale hotelowy technik szybko się nią zajął.
ZAPLECZE BIZNESOWE Whotelu
znajduje się dziesięć sal bankietowokonferencyjnych, które mogą pomieścić
nawet do600 osób. Dodyspozycji biznesowych gości pozostaje także salon Le
Riviera (210 m2), zktórego rozciąga się
widok naBaie des Agnes. Bezprzewodowy Internet dostępny jest zaopłatą,
można zaniego płacić przyokazji każdego połączenia zsiecią lub jednorazowo
(kosztuje23 euro zadobę). Whotelu
znajduje się centrum biznesowe, wyposażone wcztery komputery. Półgodzinne
połączenie zInternetem kosztuje10 euro,
półtoragodzinne to koszt rzędu20 euro.
RESTAURACJEIBARY Znajdująca
się nadachu La Terrasse du Colonial
Café, zktórej rozciąga się panoramiczny
widok naBaie des Agnes, ma dwa poziomy imoże pomieścić60 osób. Woddali
widać lotnisko isamoloty – wydaje się, że
startują ilądują nawodzie. Kulinarnych
h
wyborów pomagał mi dokonywać szeff
kuchni, Sébastien Giannini. Kolację
rozpoczęłam odbiałej mątwy smażonej
naoleju, podanej zrisotto Vialone Nano
iczosnkowymi frytkami (€16). Palce
lizać. Jako danie główne zdecydowanie
mogę polecić cielęcy stek zkością, podawany ze słodką papryką ikwiatem

POKOJE Whotelu jest318 pokoi, zczego184
zostało odnowionych wzeszłym roku. Pokoje Classic oferują widok nahotelowe patio. Okna pokoi Superior wychodzą napanoramę Nicei, zkolei zpokoi
DeLuxe można podziwiać morze aż pohoryzont.
Junior Suite może pochwalić się widokami, atakże
pokaźnymi rozmiarami iluksusową łazienką.
TIPY Pokoje zbalkonami mają zapierające dech
wpiersi widoki, aokrągły stół stanowi miłą odmianę
dla wszechobecnych whotelach biurek.
CENA Przyrezerwacji przez Internet, cena zapobyt wśrodku tygodnia wmaju zaczynała się od€214
zapokój Classic.
KONTAKT Le Méridien Nice,1 Promenade des
Anglais; tel.+33497034444; starwoodhotels.com

cukinii wcieście. Porcja była ogromna
itak doskonała, że prawie nie zostawiłam
sobie miejsca nadeser. Lokalne Château
Malherbe Côtes du Provence (16 euro
zakieliszek) było doskonałym uzupełnieniem posiłku. Śniadanie podawane
jest wholu między7 a10 rano.
REKREACJA Nadachu hotelu mieści
się basen zpodgrzewaną wodą (czynny
przez cały rok, od9:00 do17:30), oraz
solarium. Siłownia znajduje się nadziewiątym piętrze, aklub ﬁtness oferuje zabiegi SPA, takie jak oczyszczanie twarzy,
balenoterapię czy masaże. Nahotelowej
plaży można korzystać zleżaków iuprawiać sporty wodne. Ktoś, kto czuje wsobie żyłkę hazardzisty, może odwiedzić
Casino Ruhl, gdzie można także obejrzeć
przedstawienia kabaretowe.
Felicity Cousins

Najwyższej
Naj
klasy hotel,
odpowiedni zarówno dla podróży biznesowych, jak i wakacyjnych, ze wspaniałymi widokami,
wygodnym położeniem i świetną
obsługą. Potrawy w restauracji
to czysta rozkosz.

thnhu

w dobrym stylu i...
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Hola!

Barcelona
Barcelona to jedno z najciekawszych miast Europy. Znakomicie nadaje się jako miejsce zorganizowania spotkania biznesowego. Oferta konferencyjna w barcelońskich hotelach
jest rewelacyjna, o czym przekonuje Mark Caswell.
WBARCELONA
WBarcelona posiada473 pokoje na26 kondygnacjach. Hotel został otwarty wpaździerniku,
ale jego budynek, kształtem przypominający żagiel, już zdążył stać się symbolem miasta. Budynek znajduje się przynabrzeżu, jego fasada znajduje się dostrony Morza Śródziemnego.
Hotel został zaprojektowany przez lokalnego architekta Ricardo Boﬁlla, odpowiedzialnego również zanowy Terminal1 nalotnisku. Wszystkie pokoje mają widok namorze, dodatkowo wyposażone są wsofy ustawione przyoknach. Natomiast strefa publiczna naparterze urządzona została wstylu podmorskim –poduszki wyglądają jak korale, astoliki mają kształt meduz.
Zaplecze konferencyjne należy donajlepszych wmieście, asale posiedzeniowe pokrywają
łącznie powierzchnię2500 m2. Należy donich sala Grey Room, opowierzchni1000 m2, która oferuje widok namorze i, poustawieniu krzeseł wrzędy, jest wstanie pomieścić850 delegatów. Przylega doniej sala bankietowa mieszcząca nawet500 osób. Napierwszym piętrze znajduje się także dziewięć innych sal oróżnej powierzchni. Dla tych, którzy pragną skorzystać
zdogodnego położenia hotelu, tuż przymorzu,
istnieje możliwość wynajęcia otwartych tarasów,
jak również znajdującego się nadachu budynku
baru Eclipse, zktórego rozciąga się fantastyczny
widok nawybrzeże.
■ 1 Placa de la Rosa dels Vents; tel. +34932952800; starwoodhotels. com/whotels

HOTEL ARTS BARCELONA
Hotel Arts należy dogrupy Ritz-Carlton.
Ten luksusowy obiekt mieści się wwieżowcu, wychodzącym naOlympic Port ipołyskującą rzeźbę Ryby. Whotelu, na42 i43
piętrze znajdują się salony spa Six Senses, atakże katalońska restauracja serwująca tapas, której szefem jest Sergi Arola,
dwukrotnie wyróżniony przez przewodniki Michelin.
Łączna powierzchnia wszystkich sal konferencyjnych to3000 m2, wtym sala Gran
Salo Gaudi, opowierzchni1300 m2. Niedawno otwarto tu także sale konferencyjno-bankietowe Arts41, na40 i41 piętrze.
Jest to sześć sal posiedzeniowych, oferujących fantastyczne widoki namiasto iMorze Śródziemne. Sale różnią się wielkością,
od12 osobowej sali posiedzeń, domogącej
pomieścić200 osób sali bankietowej, pozarezerwowaniu całego40 piętra.
■ 19-21 Marina; tel. +34932211000;
hotelartsbarcelona. com
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MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
Otwarty wgrudniu Mandarin Oriental Barcelona, jest pierwszym hotelem
wpołudniowej Europie należącym dosieci Mandarin Oriental. Mieści się on
przymodnej alei Passeig de Gracia, niedaleko zaprojektowanego przez Gaudiego budynku Casa Batllo. Hotel, będący dawną ﬁlią Banco Hispano Americano, dysponuje98 pokojami iapartamentami. Nadziewiątym piętrze znajduje się taras zbasenem kąpielowym, salon spa opowierzchni1000 m2 zkrytym basenem, atakże restauracja Moments, której szefem kuchni jest wyróżniony przez przewodniki Michelin, Carme Ruscalleda.
Odbywające się tu spotkania będą miały charakter raczej kameralny. Hotel
oddaje dodyspozycji cztery sale, które mogą być połączone podwie, mieszczące od10 do40 delegatów. Hotel oferuje także sesje relaksacyjne naznajdującym się nadachu tarasie, atakże wogrodach irestauracyjnych tarasach. Istnieje także możliwość wynajmu naprywatny obiad lub kolację.
■ 38 Passeig de Gracia; tel. +34931518888; mandarinoriental. com

PULLMAN BARCELONA SKIPPER
Znajdujący się wdzielnicy Barceloneta, niedaleko Olympic Port, hotel Pullman Barcelona Skipper oferuje241
pokoi. Wczesnej znany był podnazwą
Hotel AB Skipper, jednak tego lata doszło dozmiany marki iteraz hotel należy dobiznesowej sieci hoteli Pullman,
należącej dogrupy Accor. Ten nowoczesny budynek kryje się wcieniu dwóch
najwyższych drapaczy chmur wmieście
iznajduje się wpobliżu przystani zwieloma restauracjami ibarami. Dogłównych atrakcji należą dwa
odkryte baseny irestauracja Malbec, znana ze swojej
śródziemnomorskiej ikatalońskiej kuchni.
Sale konferencyjne znajdują się wpodziemiach budynku, zcentralnym atrium wkształcie trójkąta, dzięki
któremu foyer isala balowa Grand mają dostęp donaturalnego światła. Sala Grand opowierzchni684 m2
może pomieścić nawet do675 osób, pouprzednim ustawieniu krzeseł wrzędy. Można ją podzielić nacztery
mniejsze pomieszczenia. Natym samym piętrze mieści się siedem sal konferencyjnych oróżnych rozmiarach. Znajduje się tu także centrum biznesowe czynne przez całą dobę. Goście mają bezpośredni
dostęp dohotelowego parkingu.
■ 10 Avenida del Litoral; tel. +34932216565; pullmanhotels. com
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HOTEL REY JUAN CARLOSI
Reklamujący się jako „jedyny miejski
hotel wBarcelonie”, obiekt ten znajduje się przyAvenida Diagonal, jednej
zgłównych dróg miasta, blisko Camp
Nou (stadionu piłkarskiego FC Barcelony, mieszczącego99 tysięcy kibiców).
Hotel posiada433 pokoje,XIX-wieczne ogrody iodkryte baseny ołącznej powierzchni25 tys. m2, atakże zajmujące
powierzchnię5 tys. m2 centrum ﬁtness,
jest tu również spa.
Jest tu14 sal funkcyjnych, atakże dwa duże namioty wogrodach, ale
większość zaplecza konferencyjnego znajduje się wpobliskim Palau de
Congressos de Catalunya. Jest tam też
35 pokoi naczterech piętrach, a ponadto
audytorium mogące pomieścić nieco ponad2000 delegatów. Główna powierzchnia wystawowa zajmuje powierzchnię
ponad4000 m2 imożna tu organizować
przyjęcia nawet dla trzech tysięcy gości.
■ 661-671 Avenida Diagonal;
tel. +34933644040;
hrjuancarlos. com
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HILTON DIAGONAL MAR
Jeden z dwóch obiektów grupy Hilton
w katalońskiej stolicy. Hilton Diagonal
Mar mieści się przy wschodnim końcu
Avenida Diagonal (na przeciwległym
końcu w stosunku do Hilton Barcelona), po drugiej stronie Barcelona International Convention Centre. W hotelu znajdują się 433 pokoje, z czego
110 posiada dostęp do ekskluzywnego piętra z prywatną recepcją i ofertą
darmowych śniadań i przekąsek. Do
innych atrakcji należą odkryty basen,
centrum ﬁtness, sauna, solarium i restauracja Indigo, serwująca śródziemnomorską kuchnię.
Na trzech piętrach znajduje się dziesięć sal konferencyjnych, w tym sala balowa o powierzchni 1000 m2, którą można podzielić na dwanaście sposobów.
Pozostałe dziewięć sal może pomieścić
od 12 do 100 delegatów. Znajdujący się
przy basenie taras, o powierzchni aż
2 tysięcy m2, można wynająć na imprezy zorganizowane. Do dyspozycji gości
jest także centrum biznesowe, czynne od
7:00 do 19:00.
■ 262-264 Passeig del Taulat;
tel .+34 935 070 707; hilton.com

HESPERIA TOWER
To jeden z11 hoteli sieci Hesperia wBarcelonie, posiadający280 pokoi. Jego położenie ucieszy każdego, kto organizuje spotkania biznesowe, gdyż znajduje się on odziesięć minut drogi odlotniska, naktóre goście hotelowi mogą dotrzeć darmowym busem. Dobazy rekreacyjnej należy ekskluzywny klub ﬁtness ispa Metropolitan, oraz restauracja nadachu wszklanej kopule, zktórej rozciąga się wspaniały widok namiasto.
Wsąsiadującym zhotelem budynku mieści się centrum kongresowe opowierzchni5000 m2, gdzie znajduje się21 sal konferencyjnych. Największa znich, sala balowa Cosmos, ma ściany wysokie na8 metrów, mieści do1400 delegatów imożna ją podzielić nacztery sekcje. Natym samym piętrze znajduje się taras, który jest wstanie
pomieścić do525 osób podczas przyjęć koktajlowych. Nainnym piętrze jest aula na
480 miejsc, wktórej znajduje się sześć kabin tłumaczy oraz mniejsze sale pokażdej stronie korytarza. Whotelu jest darmowy dostęp doInternetu bezprzewodowego.
■ 144 Gran Via; tel. +34934135000; hesperia. com
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INNE OPCJE
LE MERIDIEN BARCELONA
Ten hotel należący dosieci Starwood mieści się wsłynnej dzielnicy
La Rambla, co stanowi idealne położenie dla osób, które chcą być
wpobliżu najważniejszych atrakcji miasta. Whotelu znajduje się
siedem sal konferencyjnych zdarmowym WiFi, zktórych największa
mieści do240 osób.
■ 111 La Rambla; tel +34933186200; starwoodhotels.com
EUROSTARS GRAND MARINA HOTEL
Znajduje się wkompleksie World Trade Centre wdzielnicy Port Vell
nieopodal La Rambla. Znajdziemy tu40 sal spotkań, włączając wto
aulę mieszczącą do430 delegatów itaras opowierzchni2000 m2.
■ Moll de Barcelona; tel +34936039000; grandmarinahotel.com
NOVOTEL BARCELONA CITY
Został otwarty wgrudniu2009. Posiada264 pokoi imieści się
naAvenida Diagonal wcieniu wieży Agbar –32-piętrowego biurowca okształcie pocisku. Whotelu znajdują się cztery sale konferencyjne, zktórych największa może pomieścić nawet do309 osób.
■ 199 Avenida Diagonal; tel +34913827970;
novotel.com
HOTEL PRINCESA SOFIA
Ten19-piętrowy hotel należy dogrupy Concorde Hotels and
Resorts, ajednym zjego atutów jest centrum odnowy biologicznej
Aqua Diagonal zotwartymi ikrytymi basenami. Hotel dysponuje
również28 salami funkcyjnymi, wtym mieszczącą do1200 osób
salą onazwie Catalunya, oraz Top City, znajdująca się na19 piętrze,
zktórej rozciąga się widok namiasto.
■ 4 Plaza PiusXII; tel +34935081000; princesasoﬁa.com
GRAN HOTEL LA FLORIDA
Jeśli szukasz oryginalnego miejsca naspotkanie, wypróbuj Gran
Hotel La Florida, który mieści się wnagórze Tibidabo, naprzedmieściach Barcelony. Hotel może przyjąć grupy od12 do150
osób, azsal konferencyjnych rozciągają się niesamowite widoki
namiasto imorze.
■ 83-93 Ctra Vallvidrera al Tibidabo; tel +34932593000;
hotellaﬂorida.com
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Apartament dla

długodystansowca
Doskonałym rozwiązaniem dla biznesmena, który musi
zostać w Warszawie na dłużej, jest wynajęcie w hotelu
apartamentu mieszkalnego – od października takie
apartamenty ma w ofercie warszawski Sheraton.

partamentów mieszkalnych
nie znajdziecie whotelowym cenniku. Ale wcale
nie dlatego, by warszawski
Sheraton nie chciał ich
promować. Popierwsze, apartamenty
dla „gości długodystansowych” to oferta
znajwyższej półki, absolutny top hotelowej dbałości ogościa, zatem iceny są
odpowiednie – tyle, że nie stałe, anegocjowane, zależne oddługości pobytu.
Podrugie, lista osób, które myślą otym,
by zamieszkać wjednym zpięciu apartamentów Sheratona, regularnie się wydłuża. Niewiele wskazuje nato, by kolejka
miała się rozładować, hotel wynajmuje
apartamenty naco najmniej miesiąc, są
goście, którzy mieszkają wnich odchwili
udostępnienia tej oferty wpaździerniku.
Można zapytać, co właściwie decyduje
otym, że apartament mieszkalny jest tak
atrakcyjnym miejscem dla człowieka biznesu? Odpowiedź nie jest trudna. Ktoś,
nawet najbardziej zapracowany biznesmen, który przybywa doobcego miasta
nawiele miesięcy, chciałby mieć wnim
namiastkę domu – awśród klientów
przeważają obcokrajowcy. Pytany oto,
czy apartamenty służą doorganizowania
spotkań biznesowych, Artur Zawadzki,
Executive Assistant Manager wwarszawskim Sheratonie, odpowiada: „Mamy tak
ogromne zaplecze konferencyjne, że nasi
goście nie wykorzystują apartamentów
dotych celów”. Wolą czuć się wnich swobodnie, stąd wniosek, że traktują je właściwie jak własne mieszkanie. Dodajmy:
bardzo wygodne. Wystarczy przekroczyć
próg jednego zapartamentów, by zorientować się, dlaczego pobyt wnich to rzecz
tak bardzo pożądana. Pomimo rozmiarów, aSheraton dysponuje 4 apartamentami opowierzchni82 m2 ijednym, który
ma110 m2, miejsce to zaskakuje intymnością. To efekt wystroju, utrzymanego
wspokojnej stylistyce, ale nie tylko. Rolę

DEJAN GOSPODAREK
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odgrywa również doskonałe wyciszenie,
przez dźwiękoszczelne okna nie dobiega żaden dźwięk zzewnątrz. Najpierw
wchodzi się doprzedpokoju, zktórego
mamy dwa wyjścia – wlewo przechodzi
się dokuchni, natomiast wprawo dosaloniku wypoczynkowego, zaktórym znajduje się salon dzienny, zniego przechodzi
się dosypialni oraz łazienki. Relaksujący
jest także widok zokien, masaza nimi
zieleni, choć jesteśmy wsamym centrum
Warszawy, wpobliżu ulicy Wiejskiej
iPlacu Trzech Krzyży.
Niektórzy goście korzystają zmożliwości wynajęcia sąsiedniego pomieszczenia.
Wynajmowana powierzchnia zwiększa
się wówczas z82 do117 m2 wprzypadku apartamentu mniejszego lub ze110
do137 m2 wprzypadku apartamentu
większego. Powód? Ot, choćby rodzice
idorastające dzieci, czy też VIP ijego
ochrona. Jest to otyle wygodne, że obydwa
pomieszczenia są odhotelowego korytarza „odcinane” dodatkowymi drzwiami,
tworzy się wtedy dodatkowy hol.
Wyposażenie apartamentu długoterminowego jest tak pomyślane, by zapewnić gościom wszelkie wygody. „Staraliśmy
się pomyśleć owszystkim” – zapewnia
Artur Zawadzki, kiedy oglądamy kuchnię. Są tu solidne meble kuchenne,
awnich umieszczone wszystko, czego potrzeba wtakim miejscu: elektryczna płyta
grzejna, kuchenka mikrofalowa, lodówka,
zamrażarka, zmywarka, pralka zsuszarką, dotego sztućce, talerze, kieliszki, deski
dokrojenia, zestaw garnków, itd. Jest tutaj
także aneks zblatem idwoma krzesełkami – świetne miejsce naśniadanie lub kolację we dwoje.
Podrodze zkuchni dosalonu dziennego znajduje się salonik wypoczynkowy,
gdzie stoi ława, sofa idwa wygodne fotele.
Wsalonie uwagę zwraca42-calowy telewizor plazmowy. Jest on zintegrowany zsystemem nagłośnienia, znanej icenionej
ﬁrmy Bose. Dźwięk może być sterowany
za pomocą dwóch pilotów, jeden znajduje się wsalonie, drugi włazience, wktórej także słychać odtwarzaną muzykę.
Salon jest wyposażony wbiurko dopracy,
wszak goście, którzy zapartamentu korzystają, są mocno pochłonięci sprawami
zawodowymi.
Obszerna sypialnia to przede wszystkim szerokie iwygodne łoże – Sweet
Sleeper Bed, łóżko zaprojektowane specjalnie dla sieci Sheraton. Osoba, leżąca
włóżku, może sterować oświetleniem
ioczywiście pilotem dotelewizora, nieco

mniejszego niż wsalonie, bo32-calowego.
Wcałym apartamencie można korzystać
zbezprzewodowego Internetu, praktycznie każde pomieszczenie wyposażone
jest wtelefon – nawet łazienka (istotna
informacja: połączenie zapartamentem
wyłącznie przez centralę hotelową, to
rozwiązanie zastosowane zpowodów
bezpieczeństwa).
Jeśli już przyłazience jesteśmy, to uwagę wniej zwraca oryginalny szczegół: pionowe okno zżaluzją, naścianie odstrony
sypialni. Jest tu poto, by gość mógł wpuszczać dołazienki światło dzienne zokien
sąsiedniego pomieszczenia. Prysznic
zdeszczownicą, pełen zestaw kosmetyków, ręczniki, szlafroki, suszarka, kosz
nabieliznę. Wszystko wotoczeniu nowoczesnego designu, zelementami szkła.
Tuż obok łazienki jest garderoba oraz szafa zwłączanym automatycznie podświetleniem. Goście znajdą tu suszarkę nabieliznę, deskę doprasowania iżelazko.
Tyle wyposażenie. Wartością nie
doprzecenienia jest serwis, który hotel
Sheraton jest wstanie zapewnić mieszkańcom apartamentu. „Mogą oni korzystać zClub Lounge, czyli salonu
biznesowego napiętrze klubowym,
przeznaczonego dla gości biznesowych
– mówi Katarzyna Radzikowska, Sales
& Marketing Specialist wwarszawskim
hotelu Sheraton. – To miejsce, wktórym
można odpocząć, prowadzić rozmowy,
skorzystać zkomputera idrukarki, zjeść
lunch, obiad lub śniadanie – również
wkameralnych warunkach, wosobnej
sali.” Śniadania są, rzecz jasna, zawarte
wcenie pobytu. Można znich korzystać
nie tylko napiętrze klubowym, ale iwhotelowej restauracji naparterze lub wsamym apartamencie, doktórego można
także zamawiać obiady. Room Service
zapewnia wybór dań z trzech restauracji
hotelowych: Orientalnej, The Olive oraz
Some Place Else. Kalorie goście mogą
tracić whotelowym Fitness Clubie, usytuowanym napoziomie minus1.
Obsługa codziennie sprząta apartament, wymienia ręczniki oraz pościel.
Wszystko wgodzinach, ustalonych zgościem, tak by jak najmniej mu przeszkadzać. „Staramy się być dyskretni – podkreśla Artur Zawadzki. – Zdajemy sobie
sprawę ztego, że mieszkańcy są ludźmi
zajętymi, natym polega nasza rola, by
wyręczać gościa tam, gdzie tylko jest to
możliwe. Apartament to połączenie domu znieuciążliwą obsługą hotelarską”. ■
Andrzej Czuba
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Co z tym C.O.?
Otym, jak globalne rozwiązania,
dotyczące emisji dwutlenku węgla
mogą wpłynąć nakoszty funkcjonowania
europejskich linii lotniczych, aco
zatym idzie, wzrost cen biletów,
zAndrzejem Rode, Kierownikiem
Działu Ochrony Środowiska iInicjatyw
Prośrodowiskowych Wydziału
gicznego Polskich Linii Lotniczych
Ekologicznego
LOT, rozmawia Andrzej Czuba.
statnio linie lotnicze coraz więcej mówią oograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Propagują
choćby lądowania nabiegu jałowym czy wymianę wyposażenia
sażen
eniia
samolotów, tak by były one lżejsze
że
ejsze
izużywały mniej paliwa. Te starania
tarrania
mają globalny wymiar prawny.
W1997 roku wKioto został prz
przyjęty
zyjęty
protokół, uzupełniający konwencję
ję ONZ
wsprawie zmian klimatu. Wszedł w
wżycie
życie
w2005 roku inakłada napaństwa,
a, które
go ratyﬁkowały, obowiązek ograniczenia
nicczenia
emisji dwutlenku węgla. Początkowo
ątkowo
dotyczył on wyłącznie tzw. emitentów
tóów stałych, czyli zakłady przemysłowe. Od
Od2012
d2012
roku obejmie jednakże całą branżę
żę lotniczą naświecie. Każda linia lotniczaa b
będzie
ędzie
musiała bowiem wykupić uprawnienia
wn
nienia
doemisji dwutlenku węgla.
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dowiska, ale nie mają wystarczających
ająących
środków nato, by wprowadzać wżycie
jej zasady –wtej grupie jest wiele pa
państw,
aństw,
m.in. Indie, Chiny iBrazylia, alee także
małe państwa wyspiarskie, np. Malediwy.
aleediwy.
To zrodziło różne koncepcje rozwiązań
wiązań
prawnych, dotyczących ograniczeń
eń
ń emisji dwutlenku węgla wbranży lotniczej.
tn
niczej.
Niektóre kraje są zawprowadzeniem
zeeniem
podatku odceny paliw, my lobbujemy
bu
ujemy
zasystemem uprawnień. Polega on
n m.in.
natym, że dany podmiot wykupuje
jee jakąś
ilość uprawnień, które określają, ile
lee dwutlenku węgla może wyemitować. Jeśli
eśśli wyemituje mniej, może odsprzedać uprawup
prawPolskie Linie Lotnicze LOT są jednym
ed
dnym nienia innym podmiotom. Taki system
syystem
zośmiu przewoźników, należących
żą
ących bardzo dobrze działa wprzypadku
ku
u emidogrupy lobbingowej Aviation G
Global
lobal tentów stałych. Istnieją giełdy, naktórych
kttórych
Deal. Co jest celem jej istnienia?
można uprawnieniami handlować.
ć.
Walczymy orówne traktowanie wszystwszystkich linii lotniczych. Protokół zK
zKioto
Kioto Podatek wydaje się bardzo prostym
ro
ostym
podzielił państwa narozwinięte
tee oraz rozwiązaniem.
rozwijające się. Te drugie stwierdziły,
kosztodzziły, że Niestety, nie. Popierwsze, jest ko
osztoczują się odpowiedzialne zaochronę
adminion
nę śro- twórczy, bo idzie zanim przyrost ad
dmini-

stracji, która musi go rozliczać. Podrugie,
możemy być pewni, że wpływy zniego
posłużą niektórym krajom dołatania ich
budżetów, anie doinwestowania wrozwiązania, służące ochronie środowiska.
Potrzecie, powoduje stworzenie nie jednego, ogólnoświatowego systemu nadzoru nadliniami lotniczymi, ale wielu
wzajemnie niespójnych systemów regionalnych czy kontynentalnych, które
będą się nasiebie nakładać. To wefekcie
prowadzi donierównego traktowania linii
lotniczych, aprzecież branża lotnicza, jak
żadna inna, jest branżą globalną.
Co zatym idzie?
Konieczność zakupu uprawnień wpierwszym roku funkcjonowania systemu to dla
PLL LOT koszt rzędu12 –14 mln złotych.Iten koszt musimy ponieść. Abrak
jednolitego, globalnego systemu powoduje, że przewoźnicy nie operujący naterenie lub do/zEuropy, takiego kosztu nie
ponoszą. Co więcej, może się zdarzyć, że

PLL LOT

inne regiony będą obciążać europejskich
przewoźników, operujących donich,
opłatami, wynikającymi zrozwiązań regionalnych. Według naszych propozycji,
jednolity dla wszystkich przewoźników
system, zapobiegnie podwójnemu naliczaniu, tak emisji, jak iopłat. Wobecnej
sytuacji przewoźnik nie „zahaczający”
oEuropę, nie podlega unijnemu systemowi ograniczenia emisji CO2. Istnieje
więc realna groźba wzrostu kosztów usług
przewoźników europejskich ispadku
ich konkurencyjności, aco zatym idzie,
wzrostu cen biletów. Pamiętajmy też, że
ruch tranzytowy może zacząć przesuwać
się zzhubów europejskich napozaeuropejskie, ato oznacza ogromne straty dla
całej europejskiej branży.
Co Europa może zrobić, by bronić się
przedtymi zagrożeniami?
Branża lotnicza wytwarza2 –3 procent
globalnej emisji CO2, co odpowiada
średniej wielkości krajowi, takiemu jak
Polska lub Hiszpania. My chcemy, by
lotnictwo cywilne było traktowane jak
jeden, wirtualny kraj. Żeby wszyscy
przewoźnicy byli traktowani tak samo,
akontrolę nadcałym systemem sprawowała ICAO (International Civil Aviation
Organization, agenda ONZ – przyp.
red.), która będzie dbała oprawidłowe
rozliczanie emisji dwutlenku węgla
wramach systemu rynkowego. Nie jesteśmy wtym odosobnieni, bowiem podobne donaszego stanowisko prezentuje
IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie
Przewoźników Powietrznych.
Czy jest jeszcze nato czas? Rok2012 jest
bardzo blisko.
Nie ma mowy ozmianie prawa, które
już zostało przez Komisję Europejską
ustanowione. Tzw. EU ETS (Emission
Trading Scheme) dla lotnictwa obowiązuje od1 styczia2010 roku. WPolsce
toczy się właśnie proces implementacji
Dyrektywy Unijnej dokrajowego porządku prawnego. Już teraz trwają także dyskusje nadrozwiązaniami, które wprzyszłości mogłyby obowiązywać globalnie.
Jesteśmy wokresie zbierania danych,

tów? Przecież zużycie paliwa wdużej
mierze zależy nie odprzewoźników, ale
odtechnologii, zastosowanej przyprodukcji maszyn lotniczych.
Nie, inaczej niż wprzypadku branży saktóre pozwolą Komisji narozdział
iaał bez- mochodowej, wszystkie obciążenia zostapłatnych uprawnień doemisji pomiędzy
płatn
między ły przeniesione naprzewoźników.
linie lotnicze.
Dyrektywa zakłada, że dostępnych
D
ęp
pnych Czyli wpraktyce jest tak, że to linie lotbędzie97 procent uprawnień doemisji
będz
oeemisji nicze powinny wywierać nacisk naproCO2 dla linii lotniczych, jakie byłyby
byłyby ducentów, by konstruowali oszczędne
potrzebne
w2005 roku, zczego82
potrz
822 pro- samoloty. Czy przewoźnicy nie mają
cent przydzielone zostanie bezpłatnie,
płatnie, aby poczucia, że są karani zaswoją
15 p
procent operatorzy będą kupować
up
pować działalność?
Wpewnym sensie tak, tym bardziej,
naaukcjach.
Pozostałe potrzebne up
uprawnaau
prawnienia
nien (aodtego czasu ruch lotniczy
otn
niczy że koszt zakupu paliwa to ukażdego
znacznie
wzrósł), linie lotniczee zmu- przewoźnika około30 procent wszystznac
szone
rynku.
szon będą nabywać nawolnym ry
ynku. kich kosztów. Każda linia stara się itak
Rozdział
darmowych uprawnień
Rozd
ieeń ma ograniczać zużycie paliwa iemisji CO2,
nastąpić
woparciu owykonanąą pracę bo to oznacza zmniejszenie kosztów.
nast
przewozową
(tzw. przewiezione to
tonokiprzew
onoki- Wydaje się, że Komisja Europejska
lometry)
w2010 roku iobowiązywać
lome
wać bę- szansy nazmniejszenie zużycia paliwa
dzie od2012 roku przez kolejnych8
ch
h8 lat. upatruje wyłącznie wzmniejszaniu poTu, ooczywiście, pojawia się kłopot,
ot, który pytu nausługi lotnicze, wszak nakładane
zawisł
nanas obciążenia nieuchronnie prowadzą
zawi nadnami ostatnio.
dowzrostu cen naszych usług. Ale branża
Mówi
Mów Pan zapewne oerupcji wulkanu
ullkanu lotnicza idzie innym tropem. Niezależnie
naIslandii.
odpostanowień naforum ONZ, postanaIs
Doszło
Dosz dosytuacji, wktórej część
ść prze- nowiła sama zsiebie, wramach międzywoźników
przez kilka dni wogóle
woźn
gólle nie narodowego stowarzyszenia IATA, ogralatała.
latał Pozostali, zkrajów, doktórych
któórych niczyć emisję dwutlenku o1,5 procent,
pył nie
n dotarł, funkcjonowali normalnie.
malnie. rok doroku. Chcielibyśmy także w2020
Będą zatem mogli wpodliczeniu
u ccałego
ałego roku osiągnąć tzw. carbon neutral growth,
roku wykazać proporcjonalnie większą co oznacza zerowy wzrost emisji CO2
ilość wykonanych tonokilometrów
rów
w niż potym roku, przyjednoczesnym przyrochoćby
więcej
choć LOT. Wefekcie dostanąą w
ięcej ście komunikacji lotniczej.
uprawnień
zadarmo, amy będziemy
upra
dzziemy
musieli
mus więcej kupować, ito przez8
ezz8 lat. Czy to możliwe? Chyba woparciu
LOT emituje około miliona ton dwutlenwutlen- otradycyjne paliwa jest to cel nie
ku w
węgla rocznie, różnica spowodowana
doowana doosiągnięcia.
przestojem
spowodowanym przez w
wulkan
przes
ulkan Musi zatym iść zmiana technologii, stąd
to jed
jedna pięćdziesiąta tej liczby, czyli20
czzyli20 różne działania wkierunku wykorzystatysięcy
tysię ton – nataką ilość będziemy
myy mu- nia biopaliw wkomunikacji lotniczej. Nie
sieli wykupić dodatkowe uprawnienia.
wnienia. ma innej drogi, jeżeli ma zostać osiągnięty
Jedna
Jedn tona kosztuje naaukcji14 euro,
urro, we- cel, który zakłada zaczterdzieści lat osiądług prognoz zakilka lat ma kosztować
szttować gnięcie50 procent emisji CO2 wstosunku
30 euro.
eu Zatem islandzki wulkan spowosp
powo- dotego, co było w2005 roku. Wiele jest teduje wprzyszłości wzrost naszych
ch kosz- raz przeprowadzanych testów paliw, protów grubo
oponad milion złotych rocznie.
g
roocznie. dukowanych nabazie biomasy, powstała
nawet technologia wytwarzania paliwa
Co z
ztym fantem zrobić?
ze śmieci komunalnych – np. Anglicy
Będziemy
apelować dowładz ouwzględBędz
wzzględ- zBritish Airways mają ambicję, by
nienie
nien tej sytuacji. Zarząd LOT-ujuż
u ju
uż po- w2014 roku całość paliwa dostarczanego
informował
rząd otym problemie..
naich potrzeby doLondon City Airport
infor
pochodziła zodpadów, doczego potrzeCzy w
wszystkie te regulacje dotyczą
zą
ą wja- ba100 ton śmieci dziennie. Biopaliwa to
kimś względzie producentów samoloam
molo- ewidentnie przyszłość branży lotniczej. ■
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LINIE LOTNICZE

Niebo nad Berlinem

Firma Air Berlin powstała przedponad30
laty. Wtym czasie ﬂota linii wzrosła
zdwóch dostu trzydziestu maszyn.
Dzisiaj Air Berlin jest drugą co dowielkości
niemiecką linią lotniczą iliczącym się
graczem narynku niskokosztowych
przewozów lotniczych.
rzedsiębiorstwo Air Berlin
GmbH & Co. Luftverkehrs
KG powstało zfirmy Air
Berlin Inc., założonej w1978
roku przez pilota PanAm-u,
Kima Lundgrena oraz menedżera Johna
D. MacDonalda. Firma została zarejestrowana wUSA, wstanie Oregon.
Powodem były zimnowojenne przepisy,
obowiązujące do1990 roku, które stanowiły, że doizBerlina Zachodniego mogą
latać wyłącznie linie lotnicze, pochodzą-
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ce zUSA, Francji iWlk. Brytanii, awięc
mocarstw, które odzakończeniaIIwojny
światowej, sprawowały nadzór nadzachodnimi dzielnicami Berlina. Mało
tego, piloci, nawigatorzy oraz inżynierowie również musieli pochodzić ztych
krajów. Pierwszy lot nowych linii odbył
się wkwietniu1979 roku, natrasie Berlin
– Palma de Mallorca.
W1990 roku polityczny status Berlina
Zachodniego uległ zmianie, wtedy
właśnie zmieniona została nazwa firmy. Kolejne lata to intensywny rozwój
Air Berlin, który zaowocował tak powiększaniem ﬂoty, jak iliczby obsługiwanych kierunków. Wstyczniu2004
roku firma stała się udziałowcem wliniach lotniczych Niki Laudy, dwa lata
później zadebiutowała nagiełdzie we
Frankfurcie. Zogromnym sukcesem,
co pozwoliło nakolejne inwestycje – zakupy nowych samolotów, tak Boeingów,

jak iAirbusów, atakże przejęcie lokalnych linii o nazwie dba oraz pozyskanie
49 procent akcji szwajcarskiej firmy
Belair, która obsługuje głównie miejscowości wypoczynkowe nadMorzem
Śródziemnym iwAfryce Północnej.
Poprzejęciu linii lotniczych LTU
zDüsseldorfu wsierpniu2007 r., koncern Air Berlin Group poraz pierwszy
zaoferował swoim pasażerom przeloty
długodystansowe, m.in. doDominikany,
USA, Kanady inaMalediwy. Nowe połączenia zlotniskami wylotowymi dla lotów długodystansowych oraz dodatkowe
połączenia wewnątrzniemieckie realizowane są odzimy2007/2008 we współpracy zLGW. Odzimy2008/2009 linie
Air Berlin współpracują też zliniami
S7 Airlines iHainan Airlines wrelacjach
Moskwa iPekin. Odjesieni2009r. Air
Berlin współpracuje zliniami Pegasus
Airlines.

LINIE LOTNICZE

Jak widać, Air Berlin bardzo intensywnie działa narynku, co przynosi owoce.
Dziś flota przewoźnika obejmuje już
półtorej setki maszyn, obsługujących
ponad154 celów wNiemczech, Europie
inacałym świecie. Oczywiście, samo
poszerzanie portfolio poprzez zakup akcji nie gwarantuje sukcesu rynkowego.
Zagwarantowali go pasażerowie, którzy
zdecydowali się napodróże zAir Berlin.
Wubiegłym roku linie przewiozły ponad28 mln osób.
Można zapytać, ijest to logiczne pytanie, skąd ten sukces? Przede wszystkim
zkonsekwencji, zjaką Air Belrin stara
się funkcjonować narynku tzw. low
costów. Ata konsekwencja obejmuje
m.in. bardzo szeroką sieć połączeń. Air
Berlin lata dometropolii europejskich
inajpopularniejszych miejsc urlopowych nadMorzem Śródziemnym,
naWyspach Kanaryjskich oraz wAfryce

Północnej. Od2007 r. sieć połączeń Air
Berlin Group obejmuje loty doAmeryki
Północnej iŚrodkowej, Azji iAfryki
Południowej.
Nie bez znaczenia jest także program
boniﬁkat pasażerskich onazwie topbonus. Zapewnia on możliwość gromadzenia premiowanych mil podczas każdego
lotu liniami Air Berlin iNIKI oraz liniami partnerskimi. Karta topbonus Service
Card zapewnia dodatkowy serwis, na
przykład większą ilość bezpłatnego bagażu, bezpłatną rezerwację miejsc iwiele
innych korzyści.
Nawszystkich liniach długodystansowych firma oferuje pasażerom klasy
Business takie przywileje jak większą
ilość bezpłatnego bagażu, komfortowe
skórzane fotele zwiększymi odstępami iregulowanym kątem nachylenia
oparcia, wielodaniowe menu. Dotego dochodzi serwis rodzinny: zniż-

Air Berlin
przewozi
rocznie
prawie
30 mln
pasażerów

ka dla dzieci, bezpłatna rezerwacja
miejsc dla rodzin zdziećmi poniżej
2 lat, niespodzianki dla małych pasażerów
itransport fotelików samochodowych
oraz wózków, bez dopłat.
Przez wielu znawców rynku oraz media
ﬁrma Air Berlin jest uznawana zajednego znajlepszych przewoźników low costowych, co znajduje odzwierciedlenie
wbranżowych nagrodach – wubiegłym
roku linie zyskały prestiżową nagrodę
Skytrax, co było wynikiem głosowania
pasażerów. Air Berlin zatrudnia ponad
8 tysięcy pracowników, średni wiek samolotów wynosi niespełna5 lat (ﬁrma zamówiła słynne Dreamlinery, które mają
rozpocząć swoje loty wprzyszłym roku).
Dodajmy, że przewoźnik może poszczycić
się wysokim poziomem bezpieczeństwa,
whistorii Air Berlin nie zdarzył się nigdy
poważny wypadek lotniczy. ■
Tomasz Konecki
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Kulinarna
wyprawa
w świat smaków
i zapachów

Smakowity obiad w eleganckiej
hotelowej restauracji, nie tylko podczas
urlopu czy biznesowego spotkania – to
możliwe dzięki hotelom zapraszającym
także okolicznych mieszkańców, którzy
chcą zjeść coś, czego zwykle nie
przygotowują w domu. Poza regularnym
menu, hotele Grupy Hotelowej Orbis
coraz częściej organizują otwarte dni
kuchni narodowych. Warto ulec pokusie
i skosztować takich specjałów jak
wegetariański dotyk, policzki z głowizny
po bambersku czy czekoladowy akord.
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hotelowych restauracjach nagości czekają
same smakołyki, każda
sieć ma swoją specjalność. Szefowie kuchni
wzbogacają menu opotrawy, zaskakujące nawet smakoszy; zchęcią przygotują
też danie nażyczenie.

W


CO WKARCIE PISZCZY?
Tatar zzielonych warzyw, Cesar wogrodzie, bulion zfaszerowaną kapustą, czy
też lody zsezamkami isałatką ztruskawek – to przykłady nowego menu
whotelu Novotel Warszawa Airport.
„Zwracamy wkuchni uwagę nalekkość, świeżość isezonowość. Staramy się
przygotowywać dania znane , ale zato
winnym wydaniu, ite… mniej znane.
Stąd zamiast typowego sosu zparmesanu ianchois wsałatce Cesar pojawia
się chrzan ibotwinka – mówi Andrzej
Polan, szef kuchni wHotelu Novotel
Warszawa Airport. – A młoda kapusta?
Jak najbardziej, teraz smakuje najlepiej.
Ztymi propozycjami delikatnie zmierzamy dokuchni polskiej, którą uważam
zabardzo dobrą, aco bardzo istotne – docenianą przez gości zarówno zzagranicy,
jak izPolski”. Duży upust fantazji szef
kuchni może dać organizując bankiety
lub bufety okolicznościowe. „Zwracam
uwagę nie tylko natojak dania będą
smakować, ale też jak będą wyglądały.
Odpowiednia aranżacja, oświetlenie,
klimat mają bardzo duże znaczenie” –
mówi Andrzej Polan.
Policzki zgłowizny pobambersku – to
zkolei specjalność szefa kuchni hotelu
Mercure Poznań – Wojciecha Wiciaka.
Potrawa zdobyła pierwszą nagrodę
wkonkursie Smaki Regionów wkategorii Najlepsze Polskie Danie Regionalne

GRUPA ORBIS

Perła2009. Specjał zyskał uznanie
gości hotelowej restauracji Brasserie
de’l Opera izostał włączony dokarty.
Wojciech Wiciak chętnie też podaje gościom gicz jagnięcą marynowaną wprzyprawach zpietruszkowym kuskusem.
Restauracja Dominikańska whotelu
Mercure Panorama Wrocław, której
szefem jest Wojciech Marczak, którego
specjalnością jest pieczona kaczka zjabłkami ikonﬁturą wiśniową naziemniakach zapiekanych. „Sekretem potrawy
jest marynata zsoku zpomarańczy,
czosnku imajeranku, która nadaje potrawie wyjątkowy smak idelikatność” –
zdradza Wojciech Marczak.
Specjały kuchni francuskiej, śródziemnomorskiej, anawet latynoskiej
polecarestauracja Stanislas whotelu
Mercure Warszawa Fryderyk Chopin.
„Największą przyjemność sprawia mi
przygotowywanie potraw według osobistych wskazówek klienta. Zniecierpliwością czekam nareakcję icieszę się, gdy
goście są zadowoleni. Zawsze staramy
się spełnić oczekiwania ijesteśmy otwarci nawszelkie ich sugestie” – przyznaje
Jacek Dębski. szef kuchni hotelu.

ANDRZEJ POLAN, SZEF KUCHNI
NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT
Jaki rodzaj kuchni Pan preferuje?
Szczerze to najbardziej lubię kuchnię polską. Ale oczywiście
śródziemnomorska, francuska czy też orientalna jak najbardziej mi odpowiadają. Wszystko zależy od tego, na co mam
ochotę w danej chwili. Staram się, przygotowując dania, wykorzystywać pomysły na łączenie kuchni polskiej z np. włoską. Dla przykładu: uwielbiam lasagne z kapustą, kiełbasą lisiecką i kminkowym beszamelem. Ogólnie panującą opinię
o kuchni polskiej, że jest zbyt ciężka, uważam za przestarzałą. W każdej kuchni możemy spotkać dania ,,ciężkie”, ale dużo zależy od nas i naszej inwencji w trakcie przygotowywania
potraw. Odrobina fantazji i własnej pomysłowości wystarczy,
aby na talerzu było lekko i smacznie.
Czy goście hotelu Novotel Warszawa Airport również preferują kuchnię polską?
Jak najbardziej. Goście wyrażają bardzo pozytywne opinie na temat dań z kuchni polskiej, znajdujących się w karcie, jak również w różnego rodzaju bufetach okolicznościowych. Jest to dla mnie rzeczą
normalną, że my, Polacy, wyjeżdżając w podróże zagraniczne, chętnie poznajemy smaki odwiedzanych krajów. Tak samo jest z gośćmi przyjeżdżającymi do Polski.
Jakie przepisy czytelnicy znajdą w książce „Kuchnia Polana w obiektywie Wellmana”?
To książka dla tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu, by gotować. Są tu przepisy na nieskomplikowane
dania z kuchni polskiej, ale też włoskiej, francuskiej, tureckiej czy hiszpańskiej. Przepisy czytelne, wręcz
zachęcające do działania w kuchni.

PEŁNIA POMYSŁÓW
We wszystkich hotelach Mercure biesiadowanie można umilić smakowaniem
win zkarty Grands Vins Mercure.
„Goście mogą wybrać wino, które odpowiada ich aktualnemu nastrojowi, bowiem kryterium podziału trunków jest
smak: „Świeże iSmakowite”, „Owocowe
ilekkie”. „Wyważone ieleganckie” oraz
„Korzenne ipełne” – mówi Corinne
Leforte, która dobierała wina dopolskiej
karty wsezonie2009/2010. Jest to znana
postać wwiniarskim świecie, wybitny fachowiec i autorka książki.

Tradycyjne
polskie
potrawy
bogate są
w ryby,
grzyby,
dziczyznę
z polskich
lasów i jezior

Niegdyś nakrólewskich dworach iwdomach arystokratów Echanson podawali
napoje doposiłku. Dziś, w sieci Mercure,
klientom doradzają Echanson Mercure.
Łatwo ich poznać poodznakach, które noszą nakołnierzykach – brązowej,
srebrnej lub też złotej.
Międzynarodowej ipolskiej kuchni można skosztować wrestauracji Canaletto
whotelu Soﬁtel Warsaw Victoria. „To
kuchnia pełna pomysłów ikreatywności,
prosta, której bazą jest jakość produktów.
Wszystkie składniki są świeże, markowe
idostarczane codziennie, afenomen naszych dań to różnorodność smaków izapachów, oparta naświeżości. To rodzaj
wyprawy posmaki” – zachęca szef kuchni Olivier Croso. Restauracja Canaletto
jest rekomendowana przez prestiżowy
Czerwony Przewodnik Michelin Main
Cities of Europe2009.
DNI KUCHNI DLA SMAKOSZY
Hotele dbają nie tylko ozaspokojenie gustów kulinarnych swych gości, ale bardzo
chętnie zapraszają także innych turystów
iokolicznych mieszkańców. Doskonałą
okazją dozaprezentowania hotelowych
kulinariów są proponowane w hotelu dni
kuchni – regionalnej lub międzynarodowej. Hotel Mercure Jelenia Góra organizuje także dni kuchni góralskiej, śląskiej,
myśliwskiej, rosyjskiej, ukraińskiej,
bawarskiej, kastylijskiej, węgierskiej,
francuskiej, holenderskiej iżydowskiej.

„Naprzełomie kwietnia imaja organizujemy dni kuchni czeskiej, anajesieni
– dni kuchni amerykańskiej znastawieniem nadania zgrilla” – zapowiada
Dariusz Wyborski, szef kuchni whotelu
Mercure Jelenia Góra.
Niezwykłą propozycją jest Festiwal
Golonki, organizowany whotelu Orbis
Magura Bielsko-Biała , który przyciąga
co roku setki turystów imieszkańców
Podbeskidzia. Wczternastu edycjach
festiwalu, zaprezentowanowiele rodzajów przystawek zimnych igorących,zup
oraz30 rodzajów dań zgolonki wieprzowej. Wtym roku Orbis Magura BielskoBiała zaprasza wterminie od 13 do
20 września.
MENU NASPECJALNĄ OKAZJĘ
Pobyt whotelu to również szansa, by
dzięki kuchni przenieść się doinnej
epoki. Taką możliwość daje Mercure
Warszawa Fryderyk Chopin, który
zokazji Roku Chopinowskiego zaprasza
nakulinarną wyprawę wczasy największego polskiego kompozytora. Wkarcie
co tydzień pojawia się nowa propozycja
urodzinowego zestawu, stworzonego
napodstawie zapisków kompozytora
ojego ulubionych daniach. „Są to wszystko tradycyjne potrawy polskie zakcentami kuchni krajów, wktórych Chopin
bywał – wyjaśnia szef kuchni whotelu
Mercure Warszawa Fryderyk Chopin
Jacek Dębski. ■
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Międzynarodowy Port Lotniczy

Katowice
Błyskawicznie rozwijające się lotnisko
już wkrótce może zostać najważniejszym
portem regionalnym w Polsce.
Wojciech Chełchowski wizytuje
Pyrzowice.

atowice Airport to nowoczesne lotnisko zambicjami, mogące obsłużyć nawet4 miliony pasażerów wciągu roku.
Dwa przestronne terminale (drugi znich, trzypoziomowy terminal B, oddano doużytku podkoniec lipca2007 roku), mają łączną powierzchnię
przekraczającą21 tysięcy metrów kwadratowych. Przedrokiem zusług portu skorzystało niemal2,4 miliona pasażerów – choć możliwości pyrzowickiego
lotniska są znacznie większe.
Historia pasażerskich lotów naŚląsku sięga roku1926. Wówczas odbył
się pierwszy lot zlotniska naMuchowcu (dziś to siedziba miejscowego aeroklubu) do Warszawy. Pokilku latach
powstał tam, nowoczesny jak naowe

K
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rzowicach. Oddalone od centrum
Katowic o30 kilometrów lotnisko powstało wdrugim roku wojny. Niemcy
zbudowali tam lotnisko etapowe, gdzie
lecące naWschód samoloty miały międzylądowania nazatankowanie paliwa
izabierały zaopatrzenie. Zbudowano
tam trzy pasy, wkażdym kierunku. Powodem były również próby niemieckiego myśliwca rakietowego Messerschmitt
Me163 Komet. Te ultranowoczesne maszyny startowały jedynie podwiatr, więc
drogi startowe wkażdym kierunku byłyabsolutnie niezbędne.
Pozakończeniu wojny bazę przejęła
Armia Czerwona ipanowała tam niepoPRZEPROWADZKA
Wpaździerniku1966 roku poraz pierw- dzielnie doroku1951, kiedy przekazaszy wzbił się wpowietrze pasażerski sa- ła lotnisko39. Pułkowi Lotnictwa Mymolot, który wystartował zpasa wPy- śliwskiego. Wojsko udostępniło w1966
czasy, terminal pasażerski. Pozakończeniu wojny lotnisko zbetonowym pasem startowym zaczęło służyć ponownie obsłudze ruchu pasażerskiego – był
on jednak przez lata dość skromny. Lata sześćdziesiąte to upadek lotniska, prowadzone podnim prace górnicze spowodowały, że pas startowy został poważnie
uszkodzony izdeformowany. Rzecznik
katowickiego lotniska, Cezary Orzech,
obrazowo opowiedział mi, że pas zwinął
się jak precel ispora ciężarówka stojąca
najednym jego końcu, zdrugiego była
zupełnie niewidoczna.

PRZEWODNIK

sku. Wlipcu1992 LOT ponownie wzbił
zpyrzowickiego pasa startowego swoją
rejsową maszynę a27 marca 1993 r. odbył się historyczny rejs Lufthansy, inaugurujący połączenia międzynarodowe.
Liczba połączeń rosła bardzo szybko apojawienie się wKatowicach linii
Wizz Air, która postanowiła utworzyć
wPyrzowicach swoją strategiczną bazę
operacyjną otworzyło kolejne możliwości. Rozbudowano płyty postojowe, powstały dwa przestronne terminale pasażerskie oraz terminal cargo.
SZYBCIEJ, WIĘCEJ, DALEJ
Siatka połączeń katowickiego lotniska
zkażdym rokiem staje się coraz bogatsza. Obecnie obejmuje trzydzieści trzy
regularne trasy dotrzynastu europej-

▲

roku lotnisko dla lotów pasażerskich,
obsługiwały je jednak wojskowe służby
naziemne. Pokilku latach zbudowano
tam niewielki (opowierzchni550 metrów kwadratowych) terminal dla pasażerów. Budynek co kilka lat był sukcesywnie powiększany, dzięki czemu
nakatowickim lotnisku nigdy nie było
problemów zprzepustowością iobsługą
pasażerską. Tym bardziej, że transport
cywilny zwolna zamierał. Ostatni samolot PLL LOT odleciał zPyrzowic28 października1990 roku. Lotnisko pasażerskie znów przestało działać.
Reaktywacja nastąpiła pokilku miesiącach stagnacji, kiedy założono Górnośląskie Towarzystwo LotniczeS.A. Firma postawiła sobie zacel przywrócenie
transportu lotniczego naGórnym Ślą-
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skich państw. Duże znaczenia ma ruch
czarterowy, naktóry składają się trzydzieści dwa połączenia dodwunastu
państw wEuropie, Azji iAfryce. Dość
powiedzieć, że zczarterów wKatowicach coraz częściej korzystają pasażerowie zcałej Polski.
Wśród kierunków regularnych
oddawna dominują połączenia doNiemiec inaWyspy Brytyjskie, ostatnio
także linie lotnicze otwierają połączenia
doturystycznych miejscowości europejskich. Wiele osób skorzysta zpewnością
znowego połączenia Wizz Air doMadrytu. Wzrasta również liczba czarterów,
wktórych Katowice oddawna liderują
wśród polskich portów regionalnych.
Coraz większą popularnością cieszą się
egzotyczne wakacje, stąd wofercie czarterów Dubaj oraz Kenia.
KOMUNIKACJA
Nakatowickie lotnisko, choć odległość
odmiasta jest spora, można dotrzeć
wmiarę szybko iwygodnie. Kursuje
tam specjalna linia autobusowa Katowice Centrum – Lotnisko. Trafia tam
też kilka linii autobusowych zaglomeracji, atakże autobusy iminibusy obsługiwane przez prywatne przedsiębiorstwa
– nawet zKrakowa ispecjalny Pyrzowice Ekspres zCzęstochowy. Postoje taksówek usytuowano przedwyjściami zobu
lotniskowych terminali. Podróż domiasta zajmuje około45 minut.
Trzy sektory parkingowe ulokowane
przedterminalami AiB oferują wsumie2445 miejsc parkingowych. Dwieście znich to postój naparkingu strzeżonym. Pierwsze pięć minut postoju
naparkingach niestrzeżonych jest bezpłatnych, godzina kosztuje od6 złotych.
IDZIE NOWE
Plany rozwoju są wPyrzowicach imponujące. Wciągu ostatnich siedmiu lat
ruch pasażerski nakatowickim lotnisku
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W ciągu
7 lat ruch
na śląskim
lotnisku
wzrósł
dziesięć
razy, zatem
Pyrzowice
stoją
inwestycjami

wzrósł niemal dziesięciokrotnie, dlatego odpięciu lat największe inwestycje
dotyczą modernizacji irozbudowy infrastruktury. Będzie ona również współﬁnansowana zunijnego Funduszu
Spójności wramach Sektorowego
Programu Infrastruktura iŚrodowisko.
Wramach tego projektu do2015 roku powinna powstać nowa droga startowa, równoległa doobecnego pasa, który
zamieniony będzie wdrogę kołowania.
Rozbudowane zostaną także płyty postojowe. Pozwoli to naznacznie zwiększenie liczby operacji lotniczych nagodzinę, co zatym idzie olbrzymi wzrost
przepustowości lotniska.
Kolejne inwestycje to budowa nowoczesnej strażnicy przeciwpożarowej
icentrum koordynacji – to zkolei zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo.
Wdalszych planach na przyszłość jest
również budowa trzeciego terminalu
pasażerskiego.
Wiele planów inwestycyjnych dotyczy rozwoju infrastruktury doobsługi ruchu cargo – zbudową nowego terminalu
naczele. WPyrzowicach uważają, że ten
segment transportu lotniczego jest nadal
niedoceniany, ajego rozbudowa pozwoli
czerpać dodatkowe zyski. Katowicki port
ma się wkrótce stać największym portem
cargo wPolsce, co przyczyni się do wzrostu znaczenia lotniska.
Podkoniec zeszłego roku LOT Cargo iCargojet uruchomiły wspólnie połączenie doHamilton wKanadzie ijest

to pierwsze regularne transatlantyckie
połączenie all cargo. Możliwości wzrosną postworzeniu intermodalnego węzła
komunikacyjnego, umożliwiającego synergię między transportem lotniczym,
kołowym ikolejowym. Pozwoli nato
połączenie portu zautostradą A1 iplanowana budowa połączenia kolejowego.
Pozrealizowaniu wszystkich planów
katowickie lotnisko stanie się jednym
znajnowocześniejszych wnaszej części
Europy. ■

INFORMATOR
Międzynarodowy
Port Lotniczy Katowice
w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice
katowice-airport.com
Informacja lotniskowa
0 801 011752
+48 32 392 73 85
Informacja o sprzedaży biletów
+48 32 284 50 50
Odprawa bagażowo-biletowa
+48 32 284 50 05
Bagaż zagubiony
+48 32 284 50 06
Postój taksówek
+48 32 786 06 06
Parking
+48 32 392 72 69
Urząd Celny
+48 32 284 50 12
Terminal Cargo
+48 32 284 50 34
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stały zaprojektowane w1990 roku przez Ninę Ricci,
francuską kreatorkę mody. Kolor tkaniny pozostał
ten sam, aby zachować tradycję kolorystyczną, która została wprowadzona w1971 roku ikojarzony jest
właśnie zholenderskim przewoźnikiem.
Nowością wzestawie jest zaprojektowany specjalnie mundur dla kobiet pilotów. Dotychczas musiały one nosić zmodyﬁkowane uniformy męskie, tyle
że ze spódnicami. Teraz pojawiają się wstrojach dla
pań także spodnie. Dla podkreślenia holenderskiego charakteru linii, dodano domundurów odrobinę
koloru pomarańczowego.
COŚ NOWEGO
Najnowsza kolekcja strojów dla pań wyróżnia się
specjalnie opracowaną strukturą materiału, który
jest lżejszy odpoprzedniej tkaniny –o60 gramów
nametr. Wskład materiału wchodzi wełna ipoliester. Najnowszy strój dla kobiet składa się aż z14 elementów. Są to między innymi: spodnie, spódnica,
płaszcz, kamizelka, sukienka, sweter, bluzka zkrótkim idługim rękawem, marynarka, szalik anawet
sukienka ciążowa. Mundur dla kobiet pilotów różni się odstrojów pozostałego personelu damskiego
ciemnoniebieskim kolorem. Tak duża liczba części garderoby, daje możliwość ustawiania kilku całkiem różnych kombinacji stroju. Dzięki temu uniformy zaprojektowane przez Marta Vissera nadają
się dostosowania we wszystkich porach roku. ■
Olga Chełchowska
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WIZZAIR / DEJAN GOSPODAREK

R l liliniiii llotniczych
Rola
t i
h zwanych
h „lowcostami”,
l
t i” oferujących
f j
h
tanie przeloty, z każdym rokiem jest coraz większa.
Wizz Air od kilku lat należy do liderów na europejskim niebie.
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LINIE LOTNICZE

anie przeloty, wchwili, kiedy
kryzys dotknął najbogatszych
inajsilniejszych przestały być
jedynie synonimem urlopowej
wyprawy zagrosze. Po„lowcosty” zaczęły sięgać nawet duże ﬁrmy szukające wsłużbowych podróżach swoich
pracowników możliwości redukcji kosztów. Alinie te natychmiast zrozumiały, że
mogą wten sposób zgarnąć spory kawał
tortu, jaki jest dopodziału. Poczynają
sobie przytym coraz lepiej iotwierają kolejne kierunki. Wizz Air jest najlepszym
przykładem nato, że tani może być jednocześnie opłacalny.
Linia powstała sześć lat temu. W2004
roku, pokilku miesiącach działań organizacyjnych firmę zarejestrowano
wLondynie. Inicjatorem powstania Wizz
Air był József Váradi – człowiek znający
doskonale rynek lotniczy nastarym kontynencie, pracujący wcześniej dla węgierskiego przewoźnika Malev.
Odpoczątku ważnym miejscem wplanach spółki była Polska – dowodem to, że
pierwszy lot charakterystycznego różowoﬁoletowego Airbusa odbył się zlotniska
wKatowicach wmaju2004 roku. Była to
jedna zpierwszych baz operacyjnych linii.
Dziś jest ich już dwanaście. WPolsce to
Katowice, Warszawa, Poznań, Gdańsk
iotwarty kilka tygodni temu hub we
Wrocławiu. Poza tym bazy operacyjne
Wizz Air mieszczą się wBudapeszcie,
Soﬁi, Bukareszcie, Pradze, Kijowie oraz
Cluj Napoca iTimisoarze wRumunii.
Dla lokalnych portów lotniczych taka kooperacja oznacza szybki przyrost ruchu
iliczby odprawianych pasażerów .
Wkażdym ztych miejsc stacjonuje
kilka (dla przykładu: wWarszawie jest
ich cztery) Airbusów, które obsługują połączenia siatki zdanego huba oraz pobliskich portów lotniczych.
Dzięki tak intensywnej ekspansji irozbudowie baz linia szybko mogła zaoferować znaczną liczbę połączeń. Jest ich
teraz, wraz zsezonowymi, około150.

T

że oddalonych odcentrum miasta okilkadziesiąt kilometrów. Daje to jednak opłaty
nazdecydowanie niższym poziomie. Tym
bardziej, że samoloty linii nie czekają długo, bowiem plan jest tak zestawiony, by
można było niemal natychmiast powylądowaniu iteście technicznym, zabrać nowych pasażerów wrejs powrotny. Dzięki
takiemu rozwiązaniu jedna maszyna
może, nakrótszych trasach, wykonać trzy
połączenia wciągu dnia.
Kolejne ograniczenia wydatków znaleziono wpodróżowaniu bez biletów – bowiem lot odbywa się bez przydzielania
konkretnych miejsc czy wusługach gastronomicznych zadodatkową opłatą (co
zresztą też próbowały zastosować także
tradycyjne linie lotnicze).
Odniedawna wWizz Air obowiązują
nowe przepisy dotyczące opłat zabagaż.
Napokład można zabrać dotrzech sztuk
bagażu rejestrowanego – każdy owadze
do32 kilogramów. Opłata zasztukę wynosi teraz15 euro, gdy płaci się wchwili rezerwacji przelotu albo30 euro, jeśli opłatę
wnosi się dopiero nalotnisku.
AIRBUSEM WPRZYSZŁOŚĆ
Pierwszym samolotem Wizz Air był
Airbus A320 itak juz zostało. Linia jest
wierna ten marce itemu typowi samolotu
dodziś. Obecna ﬂota to30 nowoczesnych
A320 (modele232 i233) ze180 skórzanymi fotelami napokładzie. Maszyny są
wygodne aich serwisowaniem zajmuje
się chociażby znana oraz bardzo wysoko wbranży ceniona firma Lufthansa
Technik.
Plany są bardzo odważne. Przewidują,
że wciągu niespełna siedmiu lat liczba
Airbusów wbarwach Wizz Air osiągnie
stan132 maszyn. Zamówienia zostały już
zresztą złożone.

Grupa Wizz Air jest obecnie trzema
tanimi liniami lotniczymi. To Wizz Air
Hungary, Wizz Air Ukraine oraz Wizz Air
Bulgaria. Siatka połączeń obejmuje150
miast nacałym kontynencie odHiszpanii
poSkandynawię iUkrainę. Szczególny
nacisk kładziony jest naekspansję narynek wschodni – zarząd ﬁrmy tam upatruje nowych możliwości, podramatycznym
załamaniu jakie dotknęło branżę lotniczą.
Każdy dodatkowy, obsługiwany przez
linię port lotniczy oraz baza stacjonarna
to kolejne miejsca pracy dla okolicznych
mieszkańców. Wizz Air jest już teraz pracodawcą zatrudniającym nieco ponad
tysiąc osób.

Polska
odgrywa
ważną rolę
w strategii
ﬁrmy
Wizz Air

POLSKI ŁĄCZNIK
Polska odgrywa bardzo ważną rolę wstrategii rozwoju linii Wizz Air. Pięć hubów,
które już istnieją –zczego Katowice
uznawane są zagłówną bazę operacyjną linii – zapewniają setki miejsc pracy
itanie połączenia dokilkudziesięciu
miast wEuropie. Przedkilkoma tygodniami uruchomiono ponad20 nowych
połączeń zpolskich lotnisk. Pośród
nich także pierwsze połączenie zŁodzi
doDortmundu – czyli namapie polskich
portów Wizz Air pojawiło się już szóste
miasto. ■
Jakub Olgiewicz

CIĘCIE KOSZTÓW
Pomysł nazarabianie pieniędzy poprzez
oferowanie klientom biletów tak tanich,
że kosztowniejsza okazywała się podróż
samochodem czy pociągiem, dość szybko
znalazł uznanie, choć wPolsce sytuacja
„rozpoznawania tematu” zajęła znacznie
więcej czasu niż winnych krajach. Wizz
Air swoje pomysły oparł naograniczeniach kosztów poprzez wybieranie mniejszych, lokalnych lotnisk – bywa niestety,
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Mobilne centrum

o coś co spodoba się gościom,
może stanowić element zaskoczenia, anapewno jest
oryginalną formą organizacji
spotkania biznesowego. Bo
czy często zdarza się wam brać udział
wnegocjacjach czy szkoleniu, którym towarzyszy miarowy stukot kół? Zpewnością nie, atak właśnie się dzieje przywynajmie wagonów konferencyjnych, które
znajdują się wofercie polskich kolei.
PKP Intercity proponuje klientom wynajem dwóch wagonów konferencyjnych.
Można znich korzystać zarówno natrasach krajowych, jak imiędzynarodowych.

T

konferencyjne

PKP

Bywa czasem tak, że jesteśmy znudzeni konwencjonalnymi
metodami organizowania konferencji iszukamy czegoś
oryginalnego iniecodziennego. Spotkanie biznesowe
natorach? Czemu nie?
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Przejazdy mogą być realizowane nie tylko
wskładach pociągów stale kursujących,
ale również odrębnie, zgodnie zżyczeniem klienta – jeden znich zabrał swoich
gości wpodróż naBałkany. Najchętniej
wybierane trasy to Kraków iZakopane
oraz Poznań, Wrocław iTrójmiasto.
Najczęściej ztej oferty korzystają ﬁrmy,
organizujące spotkania wyjazdowe dla
swoich pracowników lub kontrahentów.
Pierwszy wagon konferencyjny został
wyprodukowany w2006 roku wpolskich
zakładach Taboru Szynowego wOpolu.
Wagon podzielony jest naczęść konferencyjną oraz barową, gdzie jest także

a
aneks
kuchenny. Wtej drugiej dodyspozycji pasażerów jest9 miejsc siedząp
ccych, wtym trzy bezpośrednio przybarze
iisześć nasofach. Wykonany ze stali nierrdzewnej aneks, wyposażono wkluczowe
dla pracy załogi pokładowej wagonu gad
sstronomicznego sprzęty: mikrofalówkę,
eekspres dokawy, zmywarkę, anawet
kostkarkę dolodu.
k
Główną część wagonu zajmuje dwudziestoosobowy stół konferencyjny,
d
zzwbudowanymi gniazdami dozasilania komputerów przenośnych. Wagon
n
naszpikowany został nowinkami elekn
ttronicznymi, takimi jak bezprzewodowy
IInternet,40-calowy ekranLCD, system
nagłośnienia umożliwiający oddzielne nagłośnienie sali, odtwarzaczeCD,
VHS,DVD, radio,4 bezprzewodowe
mikrofony. Prędkość eksploatacyjną
wagonu producent określił na200 km/h.
Wagon nie tylko prezentuje się bardzo dobrze izapewnia komfort użytkownikom, położono wnim także duży
nacisk nabezpieczeństwo. Napokładzie
zamontowany został system alarmowy
isystem umożliwiającym stałe monitorowanie wagonu.
Jesienią2007 roku dopierwszego wagonu konferencyjnego dołączył drugi.
Dzięki zmienionej aranżacji wnętrz,
polegającej nawydzieleniu części gabinetowej odkonferencyjnej, klienci uzyskali możliwość lepszego wykorzystania
dostępnej powierzchni, tak by można
było prowadzić równocześnie dwa spotkania biznesowe. Podobnie jak pierwszy wagon, został on wyposażony wnajnowocześniejszy sprzęt elektroniczny,
aneks kuchenny oraz szatnię. Oba wagony konferencyjne mogą funkcjonować
wzestawieniu, co umożliwia równoczesne nagłośnienie.
Koszt wynajęcia wagonu ustalany jest
indywidualnie, wdrodze negocjacji. ■
Tomasz Karpiński

WAGONY PKP INTERCITY
Wśród wagonów, podróżujących ponaszym kraju, znajdziemy nowoczesny tabor podmarką EuroIntercity. Wtym
roku PKP Intercity otrzyma17 nowych wagonów, które zasilą połączenia kursujące natrasie Trójmiasto – Warszawa
–Kraków. Wagony klasy1 i2 wyposażone winnowacyjne
rozwiązanie –zabudowane mostki przejściowe Huebnera
(szczelne, ciśnieniowe przejścia pomiędzy wagonami), zapewniające m.in. komfort akustyczny przemieszczającym
się popociągu pasażerom. Wagony wyposażono wprzetwornice statyczne dużej mocy, klimatyzację, zamknięty
system WC, elektroniczne systemy diagnostyki pokładowej
oraz instalacje przeciwpożarowe. Nowe wagony wyróżnia
nowatorski projekt malatury, ergonomiczne fotele inowoczesny system oświetlenia.
Wagon restauracyjny EuroNight to36 miejsc, duża sala gastronomiczna, stoliki dwu- lub czteroosobowe, nowoczesny wystrój wnętrza, część barowa zwysokimi stołkami,
klimatyzacja, rolety dzienne inocne, centralne oświetlenie wprzejściu między stolikami, indywidualne oświetlenie
nastolikach, instalacja radiofoniczna, urządzenia audio-video (2 ekranyLCD nasali), dodatkowa izolacja akustyczna, nowoczesne wyposażenie zaplecza umożliwiające serwowanie całodziennego menu. Jest to wagon zobsługą
kelnerską, dostosowany dokomunikacji międzynarodowej,
kursuje wpociągach EuroNight.
Zkolei wagon sypialny EuroNight oferuje do28 miejsc
wdziesięciu przedziałach. Wośmiu znich istnieje możliwość aranżowania wnętrz dla1,2 lub3 podróżnych.
Wśrodku szerokie wygodne łóżka, umywalki zciepłą izimną wodą, lustro, szafa naubrania, stolik. Wwersji dziennej
przedział wyposażony w3 wygodne fotele oraz dodatkowe
miejsce (uchylne) przyoknie. Możliwość łączenia2 przedziałów (rozsuwane ściany).
Wwagonie znajdują się2 przedziały klasy lux, każdy
zindywidualną toaletą (umywalka, prysznic, wc), ekranem
iodtwarzaczem dvd. Mają szerokie, wygodne łóżka, szafę
naubrania istolik. Wwersji dziennej wyposażone są wdwa
wygodne fotele istolik dopracy. Przedziały mają4 kanały audio dostępne przywszystkich łóżkach, pojemne półki bagażowe, regulację temperatury, elektroniczny system
monitoringu. Czujniki ruchu wprzedziałach, kamery zrejestracją obrazu nakorytarzu iprzydrzwiach dowagonu,
drzwi doprzedziałów zamykane naindywidualny klucz oraz
dodatkowa blokada, system przeciwpożarowy wcałym wagonie, przedział konwojenta wyposażony wkuchenkę mikrofalową, lodówkę, express dokawy, czajnik elektryczny.
Wagon dostosowany jest dokomunikacji międzynarodowej iporuszania się zprędkością200 km/h. Wagon kursuje
wpociągach EuroNight.
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Paryż z Chopinem w tle
Odwiedzić Paryż wtym roku trzeba koniecznie.
Jak stwierdza Andrzej Czuba, to miasto
oferuje gościom biznesowym masę atrakcji,
ajednocześnie wsposób szczególny czci
dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.

aryż to miasto niezwykłe, ito wiemy wszyscy. Światowe,
ajednocześnie bardzo kameralne. Dumne iwyniosłe,
aprzytym niezwykle przyjazne. Pełne życia, doskonałych
restauracji, teatrów ikabaretów naświatowym poziomie,
eleganckich hoteli i – rzecz jasna – imponujących dzieł
sztuki. Paryż oferuje całą masę możliwości zorganizowania bardzo
ciekawego wyjazdu biznesowego. ■

P


HOTEL PRINCE DE GALLES
Cecilia iJens Jorgensen to przesympatyczne szwedzkie małżeństwo, które kawał życia poświęciło narozwikłanie jednej zzagadek wbiograﬁi Fryderyka Chopina. Chodzi
oprzedostatni adres, podjakim mieszkał
kompozytor tuż przedśmiercią. Dotychczas historycy sądzili, że przebywał wwiosce
Chaillot, analiza listów między Chopinem
aszwedzką śpiewaczką Jenny Lind wykazała, że chodzi oparyską ulicę de Chaillot, numer74. Ulica już dzisiaj nie istnieje, Paryż
był potem wielokrotnie przebudowywany,
adzisiaj jest to33 Avenue GeorgeV.Iwłaśnie podtym adresem znajduje się zbudowany w1928 roku luksusowy hotel Prince
de Galles. Odrycie to sprawa świeża, książka naten temat ukazała się wubiegłym roku. Hotel, rzecz jasna, szczyci się tym, że
stoi wmiejscu, wktórym mieszkał sławny
kompozytor, czci ten fakt stosowną tablicą.
Zresztą, sam wsobie również jest godzien
uwagi. Zbudowany wokresie Art Deco, zachwyca dyskretną elegancją wnajlepszym stylu. Oferuje gościom168 pokoi wkilku kategoriach, świetną kuchnię weleganckiej restauracji Le Jardin de Cygnes, pięć
sal konferencyjnych, zktórych największa może pomieścić200 osób. Hotel należy dosieci Starwood.
■ Cena zanocleg dwóch osób wspecjalnej ofercie zokazji roku chopinowskiego, wynosi390 euro zadobę
(od11 lipca), 33 Avenue GeorgeV, +330153237777,
princedegallesparis.com
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MUZEUM ŻYCIA ROMANTYCZNEGO
Jeśli szukamy kolejnego akcentu związanego z Chopinem, a w tym roku w Paryżu inaczej nie wypada, to Muzeum Życia Romantycznego
jest właściwym miejscem. Położone w głębi podwórza, otoczone budynkami, w których masa była niegdyś pracowni artystycznych, wszak
pobliże placu Pigalle to dzielnica bohemy. Muzeum mieści się w budynku, w którym mieszkał holenderski malarz i graﬁk Ary Scheffer, autor jednego z najsłynniejszych portretów polskiego kompozytora. Placówka może poszczycić się unikalnym fortepianem, na którym
grał Chopin, a także puklem jego włosów. Możemy podziwiać tu całą
wystawę chopinowską, przygotowaną specjalnie na ten rok. Składa się
ona z 90 dzieł sztuki wielu znanych artystów. Warto Muzeum odwiedzić także ze względu na atmosferę tego miejsca – odcięci od paryskiego zgiełku możemy w spokoju kontemplować przeszłość.
■ Wstęp na wystawę kosztuje 4,50 euro.
■ Musee de la Vie Romantique, 16 Rue Chaptal,
+ 33 01 55 31 95 67, france.fr.

BATEAUX PARISIENS

▲

WPolsce jakoś nikt nie jest wstanie rozpropagować naszeroką skalę tego sposobu spędzania czasu, ale wEuropie Zachodniej rejsy statkami porzekach są bardzo popularne. Nie inaczej jest wParyżu. Bateaux Parisiens to największa ﬁrma
wstolicy Francji, która oferuje wycieczki poSekwanie. Mogą one mieć postać romantycznej kolacji we dwoje, ale zoferty korzysta także wiele ﬁrm – przeszklony statek to doskonałe miejsce naprezentację produktu lub uroczystą kolację,
również zmuzyką nażywo, czy też wycieczkę. Statek startuje spod wieży Eiffel’a ipłynie podpiętnastoma mostami naSekwanie. Paryż odtej strony prezentuje się fenomenalnie. Wmenu (potrawy zawsze prezentuje szef kuchni) znajdziemy między innymi marynowane wcytrynie krewetki ztruﬂami, doradę pieczoną
wnaczyniu zkamionki czy cielęcinę zboczkiem. Firma ma5 statków zrestauracjami, mogą one pomieścić od104 do480 osób.
■ Cena zaosobę53 euro, dla grup taniej, jedno miejsce wgrupie
powyżej20 osób jest
bezpłatne.
■ Bateaux Parisiens,
Port de la
Bourdonnais,
tel. +33176641445,
bateauxparisiens.com

Jeśli przyjdzie komuś dogłowy zapytać Francuza, czym
jest brasserie, może zdziwić się wyrazem twarzy swojego rozmówcy. Bo brasserie to coś, co natrwałe wpisało
się we francuską kulturę itego rodzaju pytanie jest zwyczajnie nie namiejscu. Skrzyżowanie restauracji zbarem
ipubem, zdomieszką jadłodajni, onieodłącznym klimatem prawdziwej paryskiej bohemy. Gdzie jesteśmy?
WBrasserie Flo, jednej zrestauracji sieci obardzo podobnej nazwie –Brasseries Flo. Historia ﬁrmy zaczęła się
wmaju1968 roku, kiedy wParyżu trwała studencka rebelia. Wtedy właśnie Jean Paul Bucher odkrył ikupił zapomniany lokal, apotem przywrócił mu świetność. Nie
poprzestał najednej brasserie, ale zzapałem zabrał się
zakupowanie iodnawianie innych miejsc, m.in. dawnego przystanku pocztowego, pałacu, sali koncertowej. Najstarsze miejsce wrestauracyjnej sieci pochodzi z1854 roku (brasserie Boﬁnger), natomiast Brasserie Flo powstała
ponad sto lat temu. Można tu urządzić typowo paryską
kolację, wmenu znajdziemy takie specjały, jak wędzony
łosoś zblinami, foie gras zﬁgami iwinogronami, grillowany Chateaubriand czy rumsztyk zpieprzem, ﬂambirowany koniakiem Armagnac. Świetnie miejsce naposiłek
dla dużej grupy.
■ Cena czterodaniowej kolacji znapojami
(wtym kieliszek wina)56 –70 euro odosoby.
■ Brasserie Flo,7 Cour des Petites Ecuries,
+330147701359, ﬂobrasseries.com
BIGSTOCK

PLUMES DE PUB

BRASSERIE FLO
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LIDO DE PARIS
Miejsce, które jest jednym zsymboli Paryża, obchodzi wtym roku setną
rocznicę urodzin założycielki formacji
tanecznej Bluebell Girls – Margareth
Kelly, zwanej Miss Bluebell. To właśnie ona wyznaczyła niezmiernie wysoki poziom tutejszych przedstawień.
Dzisiaj Lido de Paris, teatr ikabaret
wjednym, jest wzorem dla innych tego rodzaju miejsc, atakże marzeniem
tancerzy zcałego świata.Inic dziwnego, bo dwugodzinne przedstawienie, którym możemy się rozkoszować
przykolacji iszampanie, poprostu zapiera dech wpiersiach. Rewia „Bonheur” (czyli „radość”) to przegląd
23. tematów musicalowych. Stroje siedemdziesięciu tancerzy itancerek zmieniają się co chwila, spod ruchomej sceny wyłania się coraz to nowa scenograﬁa, doskonała jest przytym
gra świateł, ato, co robią tancerze, zwyczajnie trudno jest opisać – dość powiedzieć, że naﬁnał pojawia się para łyżwiarzy ﬁgurowych, anascenie jest
wówczas najprawdziwszy wświecie lód. Kontrapunktem dodynamicznych,
ekwilibrystycznych wyczynów tanecznych, jest występ arcyspokojnego zespołu, grającego jazzowe standardy, złożonego zmuzyków wstatecznym wieku – uczta dla wyczulonego nadźwięki ucha. Dodajmy, że Lido nie jest kabaretem erotycznym, stąd nawidowni obecność dzieci.
■ Koszt wstępu (zkolacją), wzależności odprzedstawienia, to140 –280 euro.
■ Lido de Paris,116 bis Avenue de Champs Elysees, Tel.
+330140765610, lido.fr.
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4 ROUES SOUS1 PARAPLUIE

Zamek Thoiry w Yvelines, Francja

ZAMEK THOIRY
Warto wyskoczyć zParyża ipopokonaniu40km samochodem lub autokarem
zawitać dotego niezwykłego miejsca, które wniespotykany sposób połączyło
własną, bogatą historię rodziny La Panouse zFryderykiem Chopinem. Obecny właściciel zamku, hrabia Paul
de La Panouse, odzawsze jest miłośnikiem muzyki. Wlatach70-tych
regularnie bywał nakoncertach
słynnego pianisty angielskiego Byrona Jamesa. Pojednym zwystępów, wraz ze swoją żoną Marią (córką Gary Coopera) zaprosił wirtuoza
nazamek. Kiedy zwiedzali zamkowe archiwum, Maria zauważyła stary kufer ipoprosiła ootwarcie
go – okazało się, że wkufrze, poza
Zamek Thoiry w Yvelines, Francja
ubraniami, znajduje się kilka kartek. Byron James natychmiast rozpoznał rękopisy Fryderyka Chopina. Okazało się że to oryginały
dwóch walców (numer1 i11), znanych wcześniej wyłącznie zkopii
igranych przedtem zbłędami. Rękopisy podarował w1833 roku sam
Chopin swojej uczennicy Clemence, która poślubiła potem właściciela zamku Thoiry. To sensacyjne odkrycie przyciągnęło dotego miejsca
Zamek Thoiry w Yvelines, Francja
turystów – od1976 roku przyjechało ich tutaj już20 milionów. Można tu, poza rękopisami, podziwiać także fortepian Petzold, naktórym Fryderyk dawał lekcje młodej Clemence. Sam zamek również wart jest wizyty, stoi namalowniczym wzgórzu, zanim znajduje
się ogromny park, awnim najprawdziwsze zoo, zlwami, żyrafami, zebrami
ihipopotamami oraz labiryntem stworzony
z żywopłotów (bez obaw, jeśli ktoś się zgubi, są wnim kładki). Zamek organizuje wiele
przedsięwzięć, wtym kameralne koncerty.
■ Wstęp doparku izamku kosztuje przyrezerwacji grupowej17 euro od osoby.
ZOO Thoiry w Yvelines, Francja
■ Thoiry, Tel. +330892683622, thoiry.net
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LIONEL TUCHBAND

Cztery kółka podjednym parasolem – tak nazywa się ﬁrma, która oferuje przejażdżki poParyżu słynnymi „duszewe”, czyli kultowymi Citroenami2CV. Te małe autka, prowadzone przez kierowców wnieodzownych beretach, to
symbol francuskiej motoryzacji. Prototyp samochodu powstał w1934 roku, produkcji przeszkodziła wojna, ostatecznie ruszyła ona w1949 roku. Zapotrzebowanie rynku okazało się tak duże, że klienci mieli czekać naswoje auto aż7 lat!
Oczywiście, produkcję przyspieszono, dzięki czemu miliony Francuzów mogły rozkoszować się tym samochodzikiem
(do1990 roku sprzedano3,8 mln egzemplarzy). W2CV
można zdjąć dach, który jest zrobiony zbrezentu (stąd pomysł nanazwę ﬁrmy, wdomyśle dach zastępuje parasol, samo stwierdzenie jest autorstwa pomysłodawcy samochodu,
Pierre’a Boulangera). Niektóre znich odpala się bez użycia kluczyka, przypomocy przycisku. Wnętrza mają ciasne, ale nie chodzi tu owygodę, leczy przygodę – kawalkada
kilkunastu trąbiących „duszewe” zawsze budzi pozytywne reakcje uprzechodniów. Firma4 roues sous1 parapluie
powstała w2003 roku irozwinęła szeroką gamę usług turystycznych, a takżeskierowanych dobiznesu. Zchęcią zorganizuje zabawy team bulidingowe, urozmaici konferencję
(wyobrażacie sobie wjazd kilkunastu lub kilkudziesięciu takich autek nasalę, wktórej odbywają się poważne obrady?),
czy zaproponuje trasę wycieczki poParyżu. Atutem są również szoferzy (iszoferki), którzy mówią poangielsku imają
napodorędziu masę anegdot iopowieści naróżne, paryskie
tematy, w tym związane z barwną historią samochodu, którym podróżujemy.
■ 4 roues sous1 parapluie,22 Rue Bernard Dimey,
Tel.0800800631,4roues-sous-1parapluie.com
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Madera – wyspa radości
Niezwykłe miejsce. Pełne wspaniałych
restauracji i hoteli na najwyższym
poziomie, atrakcji, dzięki którym nie
sposób się tu nudzić. Ta portugalska
wyspa jest doskonałym miejscem
na ﬁrmowy wyjazd konferencyjny lub
integracyjne szaleństwo. Wojciech
Chełchowski zaprasza na Maderę.
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rzyjęło się mówić oMaderze jako owyspie naAtlantyku, atak
naprawdę to archipelag kilku
wysp wulkanicznych. Madera
to oczywiście największa znich
(ma741 km2). To terytorium Portugalii
ma oﬁcjalny status regionu autonomicznego. Gwarantuje to mieszkańcom niezależność odrządu wLizbonie, własną
administrację isystem podatkowy. Stolicą
jest Funchal – stutysięczne miasto położo-

P

ne nagórskich zboczach. Przez kilka miesięcy był tu w1931 roku marszałek Józef
Piłsudski (co upamiętnia specjalna tablica), akibicom futbolu miejsce to zawsze
kojarzyć się będzie jako rodzinne miasto
Cristiano Ronaldo. Madera przeżywa
odkilkunastu lat rozwój –nastawiona jest
oczywiście naturystów. Pojawia się ich tu
co roku niemal800 tysięcy, infrastruktura pozwala też naorganizowanie dużych
kongresów ikonferencji.

DESTYNACJE

Tym większym szokiem dla wszystkich
były wydarzenia zostatnich dni lutego,
gdy nocna nawałnica ibłotna powódź
zniszczyły wiele domów izalały Funchal.
Zginęło ponad40 osób, setki odniosły obrażenia, straty materialne liczono wmilionach. Jednak Madera szybko musiała
otrząsnąć się ztej tragedii iwracać dożycia. Udało się – może tym bardziej warto
tam pojechać, wspierając miejscowy przemysł turystyczny.

Stolica
Madery,
Funchal,
nazywana
jest często
„wiecznym
ogrodem”

Nie sposób nie skorzystać także zkolejki linowej, którą wjeżdża się nawzgórze
Monte, górujące nadFunchal. Zwagonika rozciąga się niebywały widok naport,
miasto iocean.
Naszczycie można zjeść coś regionalnego wrestauracji apobyt naMonte
koniecznie zakończyć trzeba korzystając ztobogganu. To forma transportu,
stosowana nawyspie przez setki lat.
Przypomina podróż wsaniach, choć bez
śniegu. Drewniane płozy potraﬁą rozpędzić pojazd donaprawdę dużej prędkości,
dlatego zpomocą grubych lin nadzoruje
to dwóch miejscowych wregionalnych
strojach. Pasażer czuje się nieco jak wbobsleju, adwukilometrową trasę pokonuje
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UROKI WIECZNEGO OGRODU
Wielkie wrażenie robi już samo lotnisko wFunchal. Pas startowy wchodzi
wocean, pobudowano go naolbrzymich
betonowych palach. Terminal jest nowo-

czesnym, trzypoziomowym budynkiem.
Zlotniska doFunchal jest kilkanaście kilometrów, prowadzi tam droga szybkiego
ruchu, pokonuje się więc tę odległość bardzo szybko. Podrodze natychmiast można zrozumieć dlaczego oMaderze mówi
się, że jest to „wieczny ogród”.
Atrakcji wmieście iokolicach jest naprawdę wiele. Pierwszą, którą odwiedzają
wszyscy jest miejscowe targowisko –
Mercado Dos Lavaredos. Ubrane wmiejscowe stroje ludowe przekupki sprzedają
świeże owoce, warzywa ikwiaty. Wpodziemiach roznosi się zapach ryb, można
tam kupić wiele gatunków przywiezionych znajnowszego połowu, mnóstwo
tam też owoców morza.
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Baza
hotelowa na
Maderze to
europejska
pierwsza
liga

się błyskawicznie zokrzykami emocji
nazakrętach.
Równie emocjonujące jest samochodowe safari wterenówkach znapędem
nacztery koła, którymi wdrapywać się
można nabardzo strome itrudnodostępne dukty. Można też dotrzeć doszczytu
góry Pico doAreiro (1810 metrów), gdzie
obecnie powstaje instalacja wojskowa
NATO. Widok, jaki roztacza się ztej góry
naprawdę zapiera dech wpiersiach.
WIDOK ZDACHU
Baza hotelowa ikonferencyjna na
Maderze to europejska pierwsza klasa.
Kilkanaście hoteli irestauracji zasługuje
nanajwyższe uznanie. Jednym znajbardziej niezwykłych jest hotel The Vine.
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Mieści się wcentrum Funchal, wchodzi się doń przez… centrum handlowe.
Jednak powejściu nakręcone schody
świat zmienia się diametralnie. Pokoje
to79 przestronnych Suites opowierzchni
od30 do90 m2. Niemal każdy jest inny –
designerski, pełen nowoczesnych detali
izaskakujących rozwiązań – motywami wiodącymi są cztery pory roku. Sala
konferencyjna może pomieścić sto osób.
Jednak wizytówką inajbardziej niezwykłym miejscem wThe Vine jest basen.
Ulokowano go, wraz zbarem ihotelową
restauracją – serwującą niebywałą mieszankę kuchni europejskiej imiejscowej
–nadachu budynku. Wieczorem można
stamtąd oglądać całe miasto rozświetlone
tysiącami świateł.
Doskonałą bazą jest także pięciogwiazdkowy Pestana Casino Park.
Olbrzymi kompleks tuż przyporcie
wFunchal oferuje379 pokoi, wtym38
luksusowych apartamentów. Trzy restauracje zapewniają ucztę dla najbardziej
wybrednych podniebień akompleks basenowy, wewnątrz inazewnątrz, oraz Spa
opowierzchni tysiąca metrów kwadratowych, gwarantują doskonały wypoczynek.
Tam też mieści się wielkie centrum konferencyjne z16 salami spotkań – można tam

zorganizować imprezę dla ponad1500
osób. Obok mieści się, należące dohotelu,
Casino de Madeira – codziennie doświtu
emocje gwarantowane.
Widok naocean iluksusowe warunki
wpokojach zapewnia Madeira Atlantic
Resort & Congress Centre, hotel nastawiony naorganizację spotkań ikongresów. Pokoi jest tam300, wśród nich80
apartamentów – ponadto dwie duże restauracji idwa bary. Część konferencyjną
stanowi6 dużych sal (każda opowierzchni73,5 m2), które można łączyć oraz ponad400-metrowe audytorium. Wszystkie
pomieszczenia wyposażono wnajbardziej
nowoczesny sprzęt konferencyjny.
Równie ciekawym miejscem naﬁrmową imprezę jest, sojąca wsercu starego
miasta Funchal, forteca Sao Tiago. Wstarych obronnych murach mieści się dziś
doskonała restauracja aduże przestrzenie
fortu przygotowano tak, że można je dowolnie zagospodarować, tworząc dowolną
scenograﬁę.
NaMaderze takich niezwykłych miejsc
jest naprawdę wiele. Warto tam pojechać, tym bardziej, że transport natrasie
Warszawa – Lizbona – Funchal, portugalskimi liniami TAP, jest szybki iwygodny.
Wieczny ogród czeka. ■
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W SAMOLOCIE: LIZBONA – FUNCHAL

PGA Portugal Airlines
Fokker 100
INFO Wgodzinach szczytu połączenie pomiędzy stolicą ajednym znajciekawszych kurortów kraju jest dosłownie
co pół godziny. Pierwszy lot staruje już
o4:30 nadranem.
ODPRAWA Lotnisko w Lizbonie
to moloch, dodatkowo składający się
zdwóch niezależnych, oddalonych sporo odsiebie, terminali, między którymi
przemieszczać można się dzięki wahadłowym autobusom. T2 to mniejszy terminal przystosowany obecnie jedynie
doobsługi ruchu krajowego, jeszcze bez
własnych parkingów, oczym należy pamiętać.
Lot o8:00 numer TP1609, którym
leciałem, odprawiany był przytrzech
stanowiskach, równolegle zresztą zlotem wcześniejszym, o7:30 – hasło Madeira widniało więc nakilku monitorach. Kartę pokładową dostałem bardzo
szybko zostawiając nataśmociągu walizkę. Kontrola jest zorganizowana wyjątkowo sprawnie – przy4 taśmach stoją umundurowani pracownicy, którzy
pomagają pasażerom przygotować się
dokontroli. Wefekcie, jako że przyjechałem nalotnisko wyjątkowo wcześnie, już
o6:40 byłem wpełnej gotowości dolotu.
Zwiedzenie terminala zajęło mi dosłownie10 minut, bo zbyt wiele się tam nie
dzieje. Zazdrośnie spoglądałem napodróżnych wcześniejszego lotu – swobodnie mogłem zabrać się znimi.
WEJŚCIE NA POKŁAD Pół godziny później ogłoszono boarding naMaderę (takie informacje są wyświetlane,
choć lot jest doFunchal) zwyjścia numer208. Brzmi dumnie, ale tych wyjść
tak naprawdę jest kilka, numeracja to

kwestia umowna. Zawyjściem czekał
nanas autobus, który zapełniał się bardzo szybko. Muszę przyznać, że zaczęła się wówczas najdłuższa podróż lotniskowym autobusem, jaką dane mi
było dotej pory przeżyć. Wyruszyliśmy
sprzed terminala mijając podrodze dziesiątki samolotów, zktórych większość
nosiła barwy portugalskiego TAP. Nagle skręciliśmy wjakąś „boczną” drogę
nalotnisku ipoparu minutach znaleźliśmy się przyTerminalu1, skąd odprawiane są loty międzynarodowe. Wkrótce jednak skończył się ion – my twardo
jechaliśmy przedsiebie. Zinformacji,
jakich zasięgnąłem wcześniej, wynikało, że lecieć będziemy Airbusem A320.
Nieoczekiwanie jednak zatrzymaliśmy
się przysamolocie Fokker100 zdumnymi znakami Rolls-Royce’a nasilnikach.
Maszyna jest jedną z sześciu, jakie mają wposiadaniu linie PGA Portugal Airlines – takie bowiem było oznakowanie
samolotu. PGA jest zależną spółką TAP
Portugal – zajmuje się obsługą ruchu lokalnego. Wewnątrz samolotu, który nosił nazwę Condor, można było dostrzec
ciekawe lokalne elementy wystroju, granatowe motywy wzdłuż okien oraz przymocowane między nimi ceramiczne plakietki zmotywem owoców.
LOT Wystartowaliśmy zkilkuminutowym opóźnieniem. Błyskawicznie
wznieśliśmy się nawysokość przelotową
isygnalizacja „zapiąć pasy” została wygaszona. Dostałem miejsce w6 rzędzie
przyoknie, fotele są ustawione wkonfiguracji2+3 isą wmiarę wygodne. Siedzisko ma dość standardową szerokość,
niemal44 centymetry, więc nakrótkiej

trasie nie ma żadnego problemu. Tym
bardziej, że miejsca nanogi jest naprawdę dużo (odległość pomiędzy oparciami
to blisko79 centymetrów), można się
wygodnie wyciągnąć izapaść wlekką
drzemkę, szczególnie, gdy wyrusza się
bladym świtem.
Pokilkunastu minutach obsługa rozpoczęła podawanie posiłku. Dla mnie
była to bułka zserem iwędliną, sok pomidorowy, herbata ikawa. Gdy stewardesy posprzątały naczynia okazało się, że
trzeba zamykać stoliki, podnosić oparcia
foteli, zapinać pasy iszykować się dolądowania.
PRZYLOT Wiele się słyszało otrudnych
lądowaniach naMaderze, naYou Tube
można znaleźć mrożące krew wżyłach
filmiki zdramatycznych podejść pilotów. Jednak od2000 roku, kiedy otwarto nowy port jest znacznie spokojniej.
Naponad100 betonowych palach olbrzymiej wysokości, wydarto morzu pas
startowy owielkiej urodzie. Lotnisko
wFunchal naprawdę robi wrażenie. Pilot posadził maszynę bez żadnych sensacji. Pokilku minutach można było się
cieszyć słońcem.
OCENA Szybko iwygodnie ze stolicy
Portugalii nawyjątkową wyspę. Dobry
początek firmowego wyjazdu motywacyjnego.
Wojciech Chełchowski

ECONOMY CLASS

Toaleta

FAKTY
UKŁAD SIEDZEŃ 2+3
ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY OPARCIAMI 79 cm
SZEROKOŚĆ FOTELA 44 cm
KOSZT Cena biletu rezerwowanego przez stronę
internetową przewoźnika wynosiła 61 euro.
KONTAKT ﬂytap.com
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NAJDROŻSZE MIASTA ŚWIATA

Jak przetrwać w…

Kopenhadze
Tamara Thiessen radzi jak nie stracić
fortuny w drogiej duńskiej stolicy.

HOTELE

iogrodów Tivoli. Meble balijskie, parkiety iogród nadziedzińcu sprawiają, że
posiadłości tej daleko dotypowego hotelu biznesowego. Hotel posiada129 pokoi iwyróżnia się odprężającą atmosferą,
atakże ekologicznym nastawieniem, ponieważ zarówno wrestauracji jak iwminibarach znajdziemy jedynie organiczne jedzenie oraz napoje. Obsługa jest
sprawna isympatyczna, zatę samą cenę, jak winnych czterogwiazkowych hotelach, możemy tu liczyć napowitalny
kieliszek wina, atakże nadostęp do spa.
Wzacisznych pokojach znajdziemy kołdry zpierza, perskie dywany, płaskie telewizory, przewodowy dostęp doInternetu
(20 kr/€3 zadzień – wmiejscach publicznych można skorzystać zdarmowego
WiFi), atakże osobne, wydzielone miejsca spotkań.

CLARION COLLECTION
HOTEL MAYFAIR
Biała fasada, wystrój wstylu klubowym,
oraz salonik zksiążkami iantykami, przypominający nieco angielskie hotele, sprawiają, że hotel ten jest wart swojej ceny.
Mieści się on między dworcem centralnym igłówną częścią handlową miasta.
Obsługa jest bardzo staranna iwyróżnia
się natle innych trzygwiazdkowych hoteli biznesowych. Wcenę pokoju wliczone
jest śniadanie wformie stołu szwedzkiego ze zdrową żywnością, herbata ikawa,
wieczorna kolacja (między18:00 a21:00),
WiFi oraz gazety. Hotel posiada105 pokoi, które zostały niedawno odmalowane.
Znajdują się wnich wysokiej klasy materiały imeble oraz wymyślne kolorowe detale. Hotel organizuje małe przyjęcia dla ■ Helgolandsgade11; tel. +4533313266;
grup do18 osób, anajego terenie obowiąhotelguldsmeden.dk
zuje zakaz palenia.
■ Cena zapokój od695 kr (€90)
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■ Helgolandsgade3; tel. +4570121700;
choicehotels.no
■ Cena zapokój –od895 kr (€120)

COPENHAGEN STRAND
To najatrakcyjniejsza oferta zhoteli, znajdujących się nanabrzeżu. Ten
trzygwiazdkowy hotel mieści się
AXEL HOTEL GULDSMEDEN
Znajduje się wsercu modnie odmie- wdziewiętnastowiecznym manionej dzielnicy czerwonych latarni Ve- gazynie iwyróżnia się ceglasterbro, nieopodal Dworca Centralnego nymi wnętrzami iwyjąt56 | MAJ 2010

Powyżej (wedle
ruchu wskazówek
zegara): port
Nyhavn,
kolekcja Clarion
w Mayfair Hotel,
duńskie krzesło
o kształcie
łabędzia,
Axel Hotel
Guldsmeden,
DGI-Byens Hotel.
Poniżej: Mała
Syrenka

kową nadmorską atmosferą. Znajduje się
on nieopodal portu Nyhavn istacji metra
Kongens Nytorv. Hotel posiada174 pokoi, wktórych znajdziemy wysokiej jakości wykładziny, wygodne łóżka ikrzesła, biurko, oraz darmowy przewodowy
dostęp doInternetu (WiFi jest dostępne
wlobby). Pokoje znajdują się nasześciu
piętrach isą oferowane zarówno dla osób
palących, jak iniepalących. Nowoczesna
sala spotkań mieści dodziesięciu osób,
ahotel oferuje atrakcyjne pakiety pobytowe dla gości biznesowych. Tak jak inne hotele grupy Arp-Hansen, miejsce to
spełnia standardy ochrony środowiska
Green Key.
■ Havnegade37; tel. +4533489900;
copenhagenstrand.com
■ Cena zapokój –od700 kr (€90)

DGI-BYENS HOTEL
Ten elegancki, trzygwiazdkowy hotel charakteryzujący się kilkoma ciekawymi elementami, ma wsobie coś
zatmosfery YMCA, głównie dzięki wyposażeniu zdrewna imetalu,
przestronnym strefom publicznym
isąsiadującemu znim kompleksowi sportowemu.
Mieści się on blisko
centrum iobowią-
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WSKAZÓWKI
■ Udaj się w„piwną trasę”, naktórej znajdziesz wiele
tutejszych browarów, atakże muzea piwa, różnorodne
wydarzenia, restauracje oraz puby. Browaro-restauracje to
miejsca zniedrogim jedzeniem inapojami oraz bogatymi
kartami dań, wktórych znajdziemy nie tylko tradycyjne
piwo zprzekąską, ale również szeroki wybór dań. Odwiedź
elegancki browar Norrebro Bryghus (norrebrobryghus.dk).
■ Jeśli chcesz zjeść szybko, zdrowo iniedrogo, spróbuj
potraw bufetowych, które można zamówić wkawiarniach
irestauracjach za€9 –€14. Spróbuj także kuchni etnicznej
wdzielnicach Vestebro iNorrebro izajrzyjs dobarów
kanapkowych, serwujących duńskie kanapki onazwie

zuje wnim zakaz palenia. Znajdziemy tu
pływalnię, siłownię, spa, kręgielnię oraz
restaurację serwującą niskotłuszczowe
potrawy. Goście mogą zadarmo korzystać zbasenu isiłowni, oraz poobniżonej
cenie ze spa (100 kr /€13). Wcenę pokoju jest wliczone śniadanie oraz przewodowy dostęp doInternetu. Niektóre ze
104 pokoi mają widok naDworzec Centralny, więc jeśli obawiasz się hałasu,
warto poprosić ojeden zpokoi natyłach
hotelu. Firma posiada duże centrum kongresowe, amałe spotkania można zorganizować wholu, należącym do tutejszego
centrum spa.

daniowej ipokoi typu „executive” naszóstym piętrze rozciąga się widok namiasto. Standardowe pokoje charakteryzują
się nowoczesnym, minimalistycznym wystrojem utrzymanym wkolorach czerwieni orazczekolady. Hotel wyróżnia się
niezwykle spokojną atmosferą. Nieopodal znajdują się sklepy, kafejki, Dworzec
Centralny oraz składający się z kilku ulic,
pełen markowych sklepów, dystrykt handlowy Stroget.

■ Tietgensgade65; tel. +4533298050;
dgi-byen.com
■ Cena zapokój –od1,050 kr (€138)

RESTAURACJE
FAMO
Kopenhaskie restauracje nie należą
donajtańszych, ale Famo, wdzielnicy
Vesterbro nie przeraża zbytnio swoimi cenami. To rozkoszna, nowoczesna knajpka, zdrewnianymi krzesłami idziełami
sztuki, zdobiącymi ściany. Jedzenie jest
tu „laekker” (przepyszne), oczym ochoczo zaświadczą tutejsi mieszkańcy. Menu
dzienne składa się zczterech dań klasycznej włoskiej kuchni – prosciutto, makaronu, ryby ipannacotty, awybór win jest
godny pochwały. Atmosfera, tak jak tutejsze kieliszki iżyrandole, jest eleganc-

ka, azarazem przepełniona artystycznym
duchem iswobodą, właściwą dla całej stolicy Danii.
■ Saxogade3; tel. +4533232250; famo.dk
■ Otwarte codziennie od18:00 do21:00
(kuchnia działa do22:00)
■ Cena czterodaniowego zestawu wynosi350
kr (€47)

KHUN JUK ORIENTAL
To idealne połączenie duńskiego minimalizmu ztajską kuchnią. Restauracja
ta mieści się wosiemnastowiecznym domu barona, doktórego wiedzie brukowany dziedziniec nieopodal zamku królewskiego. Tutejsza atmosfera jest dość
wytworna iprzypadnie dogustu osobom
szukającym dyskretnego miejsca, wktórym można zażyć spokoju iwsamotności
zjeść elegancki posiłek. Wystrój to główMAJ 2010 | 57

▲

THE SQUARE COPENHAGEN
Średniego rozmiaru sale spotkań, olśniewająca opływowa architektura ipołożenie
wtętniącej życiem części miasta naPlacu Ratuszowym, to atuty tego hotelu,
który dysponuje267 pokojami. Możemy wnich korzystać zdarmowego, przewodowego Internetu (WiFi jest dostępny
wlobby isali jadalnej), alobby ibar mogą
konkurować zczterogwiazdkowymi hotelami. Wcałym budynku znajdują się
nowoczesne meble, azrestauracji śnia-

■ Radhuspladsen14; tel. +4533381200;
thesquarecopenhagen.com
■ Cena zapokój od725 kr (€96)

smorrebrod, oraz dokonditori (cukierni) ibageri (piekarni),
wktórych znajdziesz duńskie ciastka, chleb ibajgle.
■ Korzystaj zmetra. Wdzień pociągi kursują
najrzadziej co 6 minut, awieczorem co dwadzieścia.
Bilet wjedną stronę nadwie strefy kosztuje21 kr (€3),
adziesięcioprzejazdowy130 kr (€17). Zmetra można
również korzystać zadarmo, korzystając zkarty CHP, dzięki
której mamy również wolny wstęp doponad60 atrakcji
miasta (225 kr / €30 najeden dzień,450 kr / €60 natrzy
dni). Wejdź naintl.m.dk, visitcopenhagen.com
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nie kamienne ściany wmorelowych iżółtych kolorach zelementami zciemnego
drewna. Potrawy są delikatnie przyprawione iładnie podane. Dowyboru mamy między innymi ostro-kwaśną zupę
krewetkową, małże gotowane naparze,
sałatkę pomelo zkrewetkami, rybę wliściach bananowca, kaczkę pieczoną oraz
dzika wcurry. Wpogodne dni można
usiąść nazewnątrz, ale itak warto dokonać wcześniejszej rezerwacji.
■ Store Kongensgade9;
tel. +4533323050; khunjuk.dk
■ Otwarte odponiedziałku dosoboty
od17:00-24:00 (kuchnia działa do22:00)
■ Dania zkarty od89 kr (€12). Czterodaniowy obiad339 kr (€45)

LE SOMMELIER
Francuska restauracja iwiniarnia zprzystępnymi cenami imiłą atmosferą. Znajdziemy tu białe obrusy, kremowe ściany,
drewniane podłoMadklubben
gi, gustowne szkło
isubtelne oświetlenie, które idealnie łączą się zklasycznym menu
bistro czyli małżami, sałatkami zkozim serem, terrinami, potrawami
zjagnięciny iryb,
crème brulee isuﬂetami. Imponujący wybór win, zktórych wiele można
zamówić nakieliszki, przyciąga
tu wielu klientów,
a sala bankietowa pomieści grupy ośredniej wielkości.
■ Bredgade63-65; tel. +4533114515;
lesommelier.dk
■ Czynna odponiedziałku dopiątku od12:00
do14:00 iod18:00 do22:00 (wpiątki do23:00), wsoboty od18:00 do23:00
iwniedziele od18:00 do22:00.
■ Przystawki od85 kr (€11), dania główne
od195 kr (€26). Dwudaniowy lunch zkarty270 kr (€36), trzydaniowy wieczorny posiłek zkarty395 kr (€53).

mieniami przez białe, drewniane fasady
dogłównej sali jadalnej, wktórej znajdują się długie, drewniane stoły, krzesła obite
ciemną skórą, podłoga wyłożona płytkami nawzór szachownicy, oraz przeszklone
szafy zbutelkami wina. Niewielkie menu
skupia się głównie naskładnikach wysokiej jakości. Znajdziemy wnim szparagi,
kotlety jagnięce, antrykoty oraz tarty owocowe. Podobne proste kulinarne smakołyki oferowane poniewygórowanych cenach znajdziemy również wsiostrzanych
restauracjach Cofoco wdzielnicy Vesterbro iVespa –włoskiej kafejko-restauracji
pełnej starodawnych fotograﬁi iznajdującej się wkrólewskiej części miasta.
■ Vaernedamsvej10, tel. +4533317055;
cofoco.dk
■ Otwarte od12:00-14:30 iod17:30 dopółnocy (wniedziele tylko wieczorem)
■ Dwudaniowy lunch zkarty150 kr (€37),
trzydaniowy wieczorny posiłek zkarty275
kr (€53).

MADKLUBBEN
Ta niedroga restauracja, określająca
się mianem „bistro
de luxe”, przyciąga
wielu gości doswej
siedziby mieszczącej się wbiznesowej dzielnicy miasta. Właścicielem
Maddklubben jest
klub kucharski,
który postanowił
ukazać ludziom
uroki neonordyckiej kuchni, zainspirowanej potrawami duńskiej
wsi itradycyjnymi składnikami.
Winnowacyjnym menu znajdziemy szeroki wybór potraw, wtym typowe duńskie składniki, takie jak łosoś, szparagi,
ﬁlet wołowy, pręgi jagnięce, oraz różnorodne potrawy zwarzyw, awszystko podawane wnowoczesnej, przepełnionej energią atmosferze. Napoczątku roku ﬁrma
otworzyła siostrzaną restaurację onazwie
Den Anden (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ta druga”).
■ Store Kongensgade66;

LES TROIS COCHONS
tel. +4533323234; madklubben.info
Ta szykowna restauracja serwuje sezono- ■ Otwarte odponiedziałku dosoboty,
we duńskie produkty we francuskim styod17:30 dopółnocy
lu. Mieści się ona wdawnym magazynie ■ Jedno danie100 kr (€13), dwa dania150
wskąpanej wzieleni części dzielnicy Frekr (€20), trzy dania200 kr (€26), cztery daderiksberg. Światło przedostaje się strunia250 kr (€33).
58 | MAJ 2010

DZIESIĘĆ
RZECZY,
KTÓRE NIC
NIE KOSZTUJĄ
■ Nyhavn to najładniejsza dzielnica miasta,
wktórej znajdują się
Uliczny koncert
liczne restauracje mieszczące się wstarych,
Metro
kolorowych domach
kupieckich. Nabrzeża
podczas ciepłych
miesięcy przekształcają
się wotwarty bar, gdzie
odbywają się koncerty.
■ Przejdź się nadbrzeżną promenadą
odToldbodgade niepodal portu Nyhavn, mijając ogrody
Amaliehaven, dofos iszańców fortu Kastellet idalej namolo
Langeline, atakże podpomnik Małej Syrenki.
■ Zwiedź labirynt starych uliczek włacińskiej dzielnicy
niedaleko deptaka Stroget, modne bary, kafejki igalerie
mieszczące się przyulicy Istedgade wdzielnicy Vesterbro,
bliskowschodnie itureckie knajpki wNorrebro, oraz parki,
atakże ekskluzywne sklepy iurocze domy wOsterbro.
■ Wstęp dowszystkich państwowych muzeów jest darmowy, łącznie zGalerią Narodową, Muzeum Narodowym
iMuzeum Duńskiego Ruchu Oporu. Wstęp dogalerii sztuki,
włączając wto piątkowe wernisaże, jest również zadarmo.
■ Kongens Have (Ogród Króla) ipobliski Rosenborg Have
(Ogród Różany), tworzą miejską oazę architektury krajobrazu, wktórej znajdziemy kafejki, parasole ipawilony, zagramy
wszachy, atakże obejrzymy darmowe przedstawienia teatru
marionetek.
■ Dzięki przytulnym kafejkom możemy uciec przedchłodem
inapić się wybornej kawy espresso, atakże skorzystać
zWiFi oraz zjeść brunch idania bufetowe wprzystępnych
cenach. Odwiedź Café Oscar przyBredgade58 lub MJ-Coffee przyGothersgade26.
■ Przejdź się Stroget, ponad kilometrowym deptakiem, naktórym znajdują
się sklepy sieciowe, butiki znanych
marek, aprzyPlacu Amagertorv
możemy podziwiać występy
ulicznych artystów.
■ Przejdź się eleganckimi ulicami
królewskiej dzielnicy, nieopodal
Pałacu Amalienborg. Zaglądnij dogalerii sztuki Bredgade iStore Kongensgade, sklepów zmeblami, piekarń oraz winiarni.
■ Dzielnica Christianshavn to dobre miejsce, by zrelaksować
się podziwiając morskie widoki. Wlabiryncie kanałów znajdują się stare fortyﬁkacje ikościoły, murale ikafejki neobohemy,
stworzone wlatach70. nazasadzie hipisowskiego eksperymentu. Znajduje się tu także otwarty basen Havnebadet.
■ Zwiedź rowerem niesamowity świat wodnych kanałów,
odrestaurowane dzielnice portowe, atakże ogrody iwyspy.
Rowery można wypożyczyć zadarmo odkwietnia dolistopada (bycyklen.dk). Aby dowiedzieć się więcej okopenhaskich trasach dobiegania, wejdź najoggingtours.dk
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WYJAZDY MOTYWACYJNE

Smaki Słowenii
Doskonałe położenie, krótki czas dolotu, wysokiej
jakości hotele z centrami konferencyjnymi, świetna
kuchnia, pyszne wina, a do tego bogata historia,
lazurowe wody Adriatyku i pogoda – warto rozpatrywać
Słowenię jako miejsce organizacji wyjazdów ﬁrmowych.
ożna być pewnym, żżee
wiele osób, zapytanych
ycch
oSłowenię, zastanawiawiaałoby się, gdzie dokładnie
niie
leży ten kraj. Aprzezee cież to niewielkie państwo, położone
on
ne
między Chorwacją, Węgrami, Austrią
triią
iWłochami należy nie tylko donajszybzyb
bciej rozwijających się państw, przyjętych
ycch
wostatnich latach doUnii Europejskiej
kieej
(Słowenia trafiła doUE wtym samym
ym
m
momencie, co Polska), ale ma także
kżże
mnóstwo atrakcji dozaoferowania.
niia.
Historycznych, bo dzieje tutejteejszego ludu słowiańskiego
eggo
sięgająVI wieku, atakże
kżże
całkiem nowoczesnych,
ych
h,
bo tutejsza infrastrukuk
ktura sprzyja wyjazazz dom firmowym cz
czy
zy
konferencyjnym..

FOTOLIA / BIGSTOCK
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MAŁE, APIĘKNE
Chociaż powierzchnia Słowenii nie
nieewiele przekracza rozmiar naszego wo
woojewództwa małopolskiego, to ten kraj
kraaj
zachwyca urodą ima dozaoferowania
niia
mnóstwo zaskakujących niespodzianek.
nek
k.
Wybrzeże Słowenii, nazywane bardzo
dzzo
często Słoweńską Riwierą, leży wpółnocno
ocnej części półwyspu Istria, napołudnionioowo-zachodnich terenach kraju. Kryje
ryje
wsobie, prócz przepięknych plenerów,
ów
w,
wiele ciekawostek przyrodniczych, m.in
m.in.
n.
unikalny, osiemdziesięciometrowy klif
kllif
Strunjan, najwyższy naAdriatyku, oraz
oraaz
solanki Sečovlje, znane odXIII wieku.
ku
u.
Skąpana wsłońcu Riwiera Słoweńska
sk
ka
oczaruje nawet najbardziej wybrednych
ycch
gości. Miasta takie jak Piran, Izola ora
oraz
az
Koper oferują niespotykaną atmosferę,
errę,
knajpki, fantastyczne dyskoteki, nowowooczesne hotele zsalami konferencyjnymi,
ym
mi,
baseny termalne, itętniące życiem mariarriny. Zwolennicy zwiedzania nie oprąą się
poszukiwaniom średniowiecznych kokoorzeni miasteczek iwłóczeniu się wąskimi
im
mi
uliczkami starych miast. Wyjazd nasłosło
oweńską Riwierę to czas słońca, kąpieli
ieeli
wciepłym morzu imożliwość poznania
aniia
jednego zpiękniejszych, choć wciąż ni
nie
ie
docenianych krajów Europy.
Niejako dla kontrastu część popoowierzchni Słowenii (która
órra
liczy nieco ponad20 tys.
tyys.
km 2), zajmują góry,
óryy ,

znane wśród narciarzy imiłośników
skoków narciarskich, to właśnie tu znajduje się największa skocznia naświecie,
wdolinie Planica. Dodajmy dotego
malownicze górskie jeziora, starożytne
miasta izamki, winnice, które produkują
znakomite wina, nowoczesną infrastrukturę hotelową ibogatą kulturę (wkraju
funkcjonuje ponad200 muzeów, wtym
słynne MuzeumIWojny Światowej
wKobarid, wyróżniane nagrodami przez
Radę Europy), aotrzymamy obraz niezmiernie ciekawego izróżnicowanego
kraju, który jest coraz popularniejszym
miejscem przyorganizowaniu imprez
ﬁrmowych.
MIEJSKO IKLIMATYCZNIE
Zwana czasami „największym sekretem
Europy”, stolica Słowenii, Ljubljana, może pochwalić się długą, liczącą3 tysiące
lat historią, obejmującą wpływy rzymskie, austriackie oraz włoskie. Dzisiaj jest
to przyjazne ikosmopolityczne miasto,
wktórym przyjezdni znajdą urokliwe
uliczki Starego Miasta, imponujące ogrody oraz fortyfikacje zdawnych czasów.
Nie brak wLjubljanie wysokiej klasy hoteli, znakomitych restauracji iklimatycznych barów.
Bardzo ciekawą miejscowością jest
Portorož, czyli „port róż”, zwany słoweńskim Monte Carlo. To atrakcyjna,
nastrojowa miejscowość wypoczynkowa
położona nawybrzeżu Adriatyku, wzatoce Piran, ok.30km napołudnie
odTriestu. Zadbane ieleganckie miasto,

WYJAZDY MOTYWACYJNE

wygląda luksusowo
ze swoją przystanią
jachtową, ekskluzywną
nadmorską promenadą,
ogrodami kwiatowymi ipalmami. Zapewnia wspaniały wypoczynek
narozległej, czystej ipiaszczystej plaży,
awtutejszym uzdrowisku Terme Palace
można regularnie brać kąpiele błotne
iwodne. Miasto jest idealnym miejscem
dla tych, którzy lubią nocne życie, gdyż
znajduje się tu jedno znajwiększych
kasyn wEuropie, whotelu Metropol.
Turyści ceniący aktywny wypoczynek
znajdą tu bogatą ofertę sportów: surﬁng,
narty wodne, parasailing, surf-ski, jet-ski
oraz tenis iinne.
Niedaleko Portorož leży stary port
Piran. Wąskie uliczki idomy okompaktowych rozmiarach świadczą ośredniowiecznym pochodzeniu tego miasta,
Piran to tak naprawdę jedno wielkie muzeum, perła weneckiej architektury gotyckiej. Ulice miasta prowadzą nawzgórze, naktórym znajduje się katedra św.
Jerzego, widok ztego miejsca rozciąga się
niebywały. Piran jest najchętniej odwiedzanym miastem słoweńskiego wybrzeża,
malowniczo położonym nasamym cyplu
wąskiego półwyspu, będącego najdalej
nazachód wysuniętym punktem słoweńskiej Istrii. Również
napółwyspie Istria
leży Koper, inne

▲

m
miasto
portowe. Już wstato
rożytności znajdowała się
ro
tu
u osada grecka zwana Aegida.
Centralnym punktem Starego
C
Miasta jest Titov trg – przepiękny, gotycM
ko-renesansowy
plac zwyraźnymi wpłyko
o
wami architektury weneckiej.
w
Kolejnym miastem godnym uwagi jest
Bled, znanym jako miejsce chętnie wybieB
rane
ra
a nawypoczynek przez elity imperium
Austro-Węgierskiego. Nic dziwnego, boA
wiem Bled posiada niezwykły urok, który
w
podkreśla
średniowieczny zamek, położop
o
nyy nawysokim, skalistym kliﬁe, bliskość
n
narodowego
parku Triglav, atakże Alp
n
a
Julijskich.
Ju
u
Oczywiście, Słowenia to nie tylko
miasta. Wystarczy wspomnieć otak
m
spektakularnym miejscu, jak jaskinia
sp
Postojna, znajdująca się wpobliżu miejPo
scowości
otej samej nazwie. Jaskinia ta
sc
c
to blisko20 kilometrów podziemnych
sal ikorytarzy. Część trasy pokonuje się
sa
kolejką elektryczną. Wjaskini mieszka
ko
niezwykły
płaz, zwany odmieńcem jaskin
i
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niowym, ma30cm długości, nie posiada
oczu – można go tu oglądać wspecjalnym
baseniku.
WPOKOJU INATALERZU
Kiedy mówimy owyjazdach ﬁrmowych,
nie sposób nie wspomnieć ohotelach.
Atych jest wSłowenii poddostatkiem
ijest kłopot zwyborem – wiele znich oferuje światowe standardy. Hotel Marina
Portorož – Residence to czterogwiazdkowy butikowy hotel wstylu śródziemnomorskim, usytuowany wdużym porcie.
Dysponuje przestronnymi, nowocześnie
urządzonymi ikomfortowymi apartamentami. Znajduje się blisko centrum
sportowego, wktórym można zagrać
wtenisa, mini golfa, koszykówkę czy
siatkówkę. Whotelu Marina Portorož
mieszczą się2 restauracje à la carte.
Namiejscu dostępne są centra konferencyjne, kasyno oraz znakomite restauracje
ibary. Dodyspozycji goście mają 83 klimatyzowane pokoje, basen, saunę ﬁńską
iturecką,3 sale konferencyjne oraz centrum spa.
Wtej samej miejscowości znajdziemy
pięciogwiazdkowy Kempinski Palace
Portoroz Hotel. Oferuje183 klimatyzowane pokoje, wyposażone wzintegrowany system audio-video, zawierający
telewizorLCD, telefon, szybkie łącze
internetowe, płatne „video on demand”
oraz konsole dogier. Większość pokoi
ma widok napark lub morze. Nie mniejsza klasę prezentuje tujeszy Grand Hotel
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POMYSŁY DLA GRUP

Słowenia
to perła
południowej
Europy,
tak pod
względem
atrakcji, jak
i hoteli czy
restauracji

● Zwiedzanie okolic jeziora Bled, wizyta iobiad nazamku nakliﬁe.
● Zabawa wposzukiwaczy skarbów naStarym Mieście
wLjubljanie. Godzinny lot balonem nadmiastem
iokolicami.
● Zwiedzanie jaskini Postojna.
● Wizyta wparku narodowym Triglav, piesze wycieczki
oraz spływ górską rzeką.
● Wyprawa pociągiem, ciągniętym przez parowóz,
zLjubljany lub Bled doregionu winnic lub Alp Julijskich.
● Wspólne gotowanie – konkurs wgrupach na
najlepszą potrawę, połączony zkursem dobierania
ipodawania win.
● Wyprawa kabrioletami polokalnych drogach,
zwiedzanie małych miejscowości.
● Wyprawa kilkuosobowymi jachtami wzdłuż wybrzeża
Adriatyku, połączona zkursem żeglowania.
● Program etno – koszenie trawy kosą, przecinanie pni piłą
ręczną, dojenie krów, itp.
● Kolacja wzamku Socerb ipokaz średniowiecznego
turnieju rycerskiego.

Bernardin, który oferuje prawie ćwierć
tysiąca pokoi zbalkonami iwidokiem
namorze. Hotel jest jednocześnie największym centrum konferencyjnym
wSłowenii. Tutejsze centrum kongresowe to16 modyfikowalnych sal ołącznej
pojemności2600 osób.
Nakażdym wyjeździe niezmiernie
istotną rzeczą jest kuchnia. Słowenia
pozostaje wtym zakresie podmocnymi
wpływami krajów sąsiednich. ZAustrii
pochodzi zabitek, czyli strudel faszerowany bakaliami, rizota, czyli risotto to danie
rodem zWłoch, awęgierskie wpływy
zpewnością obejmują potrawy wrodza-

ju gulaszu. Dotutejszych tradycyjnych
potraw zalicza się jota, czyli zupę zfasoli,
kiszonej kapusty iziemniaków czy prsut
– jest to suszona szynka. Warto spróbować kaczki marynowanej wciemnym piwie czy istryjskiego befsztyku ztruﬂami
iorzeszkami pini.
Słowenia znana jest zprodukcji wina
znakomitej jakości, choć wiedza otym dotyczy raczej południa Europy. WSłowenii
jest kilkanaście obszarów upraw winorośli. Domiejscowych specjałów należy
Cviček, wino zregionu Posavje, atakże
białe wino Renski Rizling. Sławnym
winem jest także czerwony Teran, nie

ustępuje mu tutejszy Merlot. Region
Przymorze produkuje świetnej jakości
białe wino Rebula. WSłowenii pija się
także mocniejsze alkohole, największym
uznaniem cieszy się wódka destylowana zowoców, przede wszystkim jabłek,
śliwek iwiśni. Najlepsza jest Pleterska
Hruška, produkowana przez mnichów
zklasztoru Pleterje.
Niezależnie odtego, czego wSłowenii
skosztujemy ijaki region tego niezwykle
interesującego kraju odwiedzimy, jednego możemy być pewnie – smaki Słowenii
pozostaną wnaszej pamięci nadługo. ■
Michał Stoiński
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Maraton golfowy po

lapońsku
T ki j iimprezy nie
Takiej
i znajdziesz
jd i
nigdzie.
i d i
Dla golﬁsty to prawdziwa uczta i test wytrzymałości.
Jakub Olgiewicz proponuje wakacyjne
ekstremalne potyczki na
a granic
cy.
granicy.
am gdzie zaczyna się magiczagicz
agiczna Laponia, gdy dzień równa
ówna
się znocą, rozpoczyna
na się
wielka celebra dla tych,
h, którzy kochają golfa. Turniej,
rniej,
jakiego nie sposób znaleźć nigdzie
ie indziej. Rozgrywany pod nazwą Midnight
night
Sun Golf90 Holes Non Stop Marathon
athon
Tournament, jest wyjątkowym
m wyzwaniem dla golfistów zcałego świata.
wiata.

T
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Występują w nim golfowe drużyny, które
któ
każdego roku zmierzają do Laponii.
i. Jest
ich coraz więcej, popularność turnieju
nieju
wzrasta wszybkim tempie. Trwa
wa on
bez przerwy przez cztery dni itrzy noce.
Każdy uczestnik musi zaliczyć dziewięćewięćdziesiąt dołków –to najprawdziwszy
iwszy
turniej, zżelaznymi regułami iwymawymaganiami, jakie spełnić mogą najbardziej
rdziej
wytrwali iwytrzymali zawodnicy.

BEZ LINII PODZIAŁU
Tornio iHaparanda to dwie nazwy, ale
tak naprawdę jeden twór – miasteczko
złożone zdwóch mniejszych, zktórych
każde leży winnym kraju. Haparanda
znajduje się w Szwecji, Tornio
wFinlandii. Mieszczą się uwybrzeży
Zatoki Botnickiej, wmiejscu, które bywa
nazywane wrotami doLaponii. Dzieli je
granica państwowa, której mieszkańcy
tej34-tysięcznej „metropolii” zupełnie nie przestrzegają. Naśrodku staje
właśnie wielkie centrum handlowokulturalne, rozwija się baza hotelowa,
jest wiele restauracji isklepików. To
miejsce tętni życiem, dość powiedzieć,
że jest tam blisko2 tysiące mniejszych
iwiększych ﬁrm (sporo znich zajmuje
się obsługą turystów), akażdego dnia
linia graniczna napobliskiej drodze
E4 przekraczana jest przezponad 14 tysięcy pojazdów.
Dojazd nie stanowi żadnego problemu. ZPolski można tam polecieć via
Helsinki. Natamtejsze lotnisko Vantaa
leci się zWarszawy niespełna dwie godziny, stamtąd – dzięki doskonale rozwiniętej sieci lotnisk Lapland Airports oraz

GOLF

siatce połączeń Finnair – dokładnie tyle Green
Gre Zone jest polem owyjątkowej urosamo. Portem docelowym jest lotnisko dzi
dzie, wokół jest dużo wody, dokolejnych
Kemi-Tornio.
dołków
dociera się po malowniczych
doł
mostkach.
mo
PIŁKA LECI GODZINĘ
Choć Laponia kojarzy się niemal wszyst- DZ
DZIEŃ INOC NAPOLU
kim zmroźnym krajobrazem, saniami W
Wtym roku turniej rozgrywany będzie
ciągniętymi przez renifery lub psy hu- po
poraz jedenasty. Udział wnim biorą
sky ipokrywającym wszystko śniegiem, sze
sześcioosobowe zespoły – wkażdym
prawda jest nieco inna. DoTornio po
potrzy pary. Dozwolone jest również
iHaparanda zapraszamy wwakacje, gdy zgł
zgłoszenie dwóch zawodników rezerjest tam dużo soczystej zieleni, tempera- wow
wowych. Pierwsza runda rozpocznie się
tura zdecydowanie podnosi słupek rtęci wś
wśrodę,30 czerwca. Oﬁcjalne zakończeńcze
powyżej zera ,adzień łączy się znocą.
nie iceremonia rozdania nagród przeWówczas właśnie rusza wtym miejscu wid
widziana jest naniedzielną noc,3 lipca.
Midnight Sun Golf90 Holes Non Stop Cen
Centrum operacyjnym turnieju będzie
ędzie
Marathon Tournament. Pole, naktó- Tor
Tornio City Hotel, biuro turniejowe
we bęrym jest rozgrywany, Green Zone Golf dzi
dzie działać podczas jego trwania natereatereCourse, zbudowane zostało dokładnie nie pola Green Zone.
pośrodku obu miejscowości, agranica
Dorozgrywek dopuszczonych
D
h zopomiędzy Finlandią iSzwecją przecho- sta
stanie36 zespołów, liczy się kolejność
jność
dzi między greenami. Przypominają zgł
zgłoszeń. Każdy zgolfistów musi mieć
otym słupki graniczne. Co ciekawe, po- pow
powyżej21 lat, każdy rozgrywa pięć
między oboma krajami przechodzą stre- run
rund – wsumie90 dołków. Uczestnicy,
tnicy,
fy czasowe ijest godzinna różnica czasu – któ
którzy pojawią się tam poraz pierwszy,
wszy,
zatem piłka uderzona poﬁńskiej stronie, będ
będą mieli wyjątkowe doświadczenia:
zenia:
wraz zprzekroczeniem granicy, leci… gra wgolfa wśrodku nocy, to zdarzenie
zenie
godzinę. Wynik godny Tigera Woodsa. war
warte zapamiętania.

Koszt udziału
K
d i ł zespołu
ł wMidnight
Mid i h
Sun Golf90 Holes Non Stop Marathon
wynosi840 euro, green fee zakażdego
zgraczy teamu dodatkowo kosztuje160 euro. Baza hotelowa wTornio
iHaparanda jest nabardzo dobrym
poziomie, podobnie zaplecze gastronomiczne. Dodatkowymi atrakcjami dla
uczestników turnieju mogą być wycieczki poZatoce Botnickiej, łowienie ryb czy
river rafting. Formularz zgłoszeniowy
iinformacje dotyczące turnieju znaleźć
można nastronie: merilappi.com ■
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7 nocy na fali
Krajoznawcze zalety rejsu statkiem wycieczkowym ujawniają się
najpełniej w czasie podróży po Morzu Śródziemnym. To właśnie
ten relaksujący sposób podróżowania pozwala poznać kulturę kilku
krajów w zaledwie parę dni, o czym przekonał się Michał Stoiński.
ie ma chyba takiej drugiej
metody spokojnego ibezstresowego podróżowania
(bo przecież przesiadki zsamolotu dosamolotu bezstresowe nie są), która pozwalałaby napoznanie tak różnych miejsc ikultur wtak
krótkim czasie. Wystarczy siedem nocy
iosiem dni wrejsie statkiem Voyager Of
The Seas, byśmy mieli okazję zwiedzić
Barcelonę, Neapol, Rzym iLazurowe
Wybrzeże, przytym mieszkając, odpoczywając ibawiąc się wnaprawdę komfortowych warunkach.

BIGSTOCK / ISTOCK / FOTOLIA

N


Barcelona, Park Guell
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HISZPAŃSKI PARYŻ
Podróż rozpoczyna się wBarcelonie.
To miasto oniepowtarzalnej atmosferze, niezwykłej architekturze, fascynujących dziejach oraz bogatej kulturze.
Kiedy Hans Christian Andersen odwiedził Barcelonę w1862 roku, nazwał ją
„Paryżem Hiszpanii”.
Już sama wizyta naLas Ramblas,
alei, ciągnącej się odportu doPlaca de
Catalunya, robi ogromne wrażenie.
Ulica ma prawie1200m długości iokażdej porze jest wypełniona ludźmi. Jest
tu co oglądać ico robić. Stragany zróż-

Rejs
statkiem
pozwala
poznać
wiele miejsc
w krótkim
czasie

Barcelona, wnętrze Sagrada Familia

Barcelona, Las Ramblas

nościami, uliczne występy, masa kafejek
ze słynnymi tapas, adotego imponująca
architektura budowli wzdłuż alei – plus
mozaika chodnikowa samego Joana Miro
(naPlacu Boqueria). Aleja kończy się
odstrony portu pomnikiem Krzysztofa
Kolumba, zbudowanym w1888 roku.
Nie sposób, będąc wBarcelonie, choćby nie zbliżyć się dosłynnej, nieukończonej bazyliki Sagrada Familia (zawsze
długie kolejki chętnych dozwiedzania),
jej budowa trwa od1882 roku, przez lata
zajmował się nią słynny architekt Antoni
Gaudi, który zmienił pierwotny projekt.
Bazylika ma podobno zostać ukończona wciągu najbliższych15 lat. Skoro już
przyGaudim jesteśmy, to nie zapomnijmy oPark Guell, ogrodzie, pełnym jego
niezwykłych rzeźb. Barcelona znana jest
także zprac innego artysty – Muzeum

WAKACJE BIZNESMENA

Neapol, w oddali Wezuwiusz

Ulice Neapolu

Pablo Picasso może poszczycić się
ponad2 tysiącami
dzieł sztuki.

WRAŻENIA Z VOYAGERA
Voyager Of The Seas został zwodowany w1999 roku, jego
matką chrzestną jest łyżwiarka Katarina Witt. Jak każdy statek, należący doRoyal Carribean, zapewnia pasażerom doskonałe warunki
wypoczynku, masę atrakcji oraz pyszną kuchnię. Statek mieści ponad3 tysiące gości, amimo to nie czuć, że jest
nanim tak wielu pasażerów. Dzieje się
tak dlatego, że wszystkie korytarze ipomieszczenia zostały zaprojektowane
tak, by były przestronne.
Pasażerowie mają dowyboru obszerne iwygodne kabiny, wewnętrzne lub
zewnętrzne – te ostatnie posiadają okna
lub balkony. Wstandardowym wyposażeniu znajdziemy dwa łóżka, toaletkę,
telewizor, szafy, łazienkę, minibar,
telefon. Pokój wewnętrzny Interior ma ponad15 m2 powierzchni. Pokoje zwidokiem namorze
są większe –wkabinie typu superior mamy 19 m2 powierzchni, mają one także sofy. Nastatku znajdziemy także apartamenty, wtym
królewski, opowierzchni ponad
100 m2. Wcenie rejsu wliczone są
posiłki inapoje (zawyjątkiem alMAJ 2010 | 67
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ZOBACZYĆ
NEAPOL?
Drugi dzień podróży to czas relaksu, Voyager
Of The Seas nie
przybija bowiem
dożadnego portu. Dopiero następnego dnia rano wpływa majestatycznie doportu wNeapolu.
Zostanie tu, jak wkażdym miejscu, dopopołudnia, pasażerowie mają zatem czas
napoznawanie tego najsłynniejszego
miasta południowej Italii. ANeapol jest
nie tylko malowniczy (natychmiast przywodzi namyśl ﬁlmy Felliniego), ale także pełen dzieł sztuki iarchitektury wklasycznym stylu
rzymskim igreckim. Ale nie tylko, wszak Neapol
to miejsce, wktórym wymyślono
pizzę iwłaśnie tu
koniecznie trzeba
ją zjeść, bo nigdzie
naświecie nie smakuje tak dobrze.
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ny morza), wktórej woda morska miesza
się ze słodką, nabierając niezwykłej, jasnej barwy. Capri odlat przyciąga sławne osobistości ijest znakomitym miejscem dozrobienia zakupów.

Ruiny w Pompejach

Mozaiki w Pompejach

Bardzo dobrym pomysłem wczasie
rejsu jest korzystanie zopcjonalnych wycieczek, organizowanych przez Royal
Carribean. Taka wycieczka to świetny pomysł właśnie wNeapolu – mowa
oPompejach, które znajdują się wodległości zaledwie20km. Miasto powstało
wVIIwieku p.n.e. W79 roku gigantyczna
erupcja Wezuwiusza spowodowała przykrycie Pompejów kilkumetrową warstwą
lawy. Proponujemy też wycieczkę łodzią
naCapri. Ta, zbudowana ze skał wapiennych wyspa, ma wiele niezwykłych jaskiń,
wtym słynną Białą Grotę (dostęp odstro-

Barcelona,
Neapol,
Rzym,
Livorno,
Lazurowe
Wybrzeże.
To się
nazywa
podróż!

WSZYSTKIE DROGI DORZYMU
Kolejnym przystankiem wmorskiej podróży jest Civitavecchia. To port, położony nieopodal (autokarem –godzina zhakiem) Rzymu. ARzym to historyczne
centrum kulturowe Europy. Wystarczy
kilka nazw: Forum Romanum, Kaplica
Sykstyńska, Panteon, Bazylika Św.
Piotra. Oczywiste jest, że nie zobaczymy tego wszystkiego wczasie postoju statku, który trwa12 godzin, ale warto coś wybrać – ot, choćby zrobić sobie
zdjęcie przyFontannie di Trevi (koniecznie trzeba wrzucić doniej monetę) czy we wnętrzach Colosseum. Warto
też choć nachwilę zajrzeć naPlac Św.
Piotra wWatykanie. Zkolei Muzeum
Watykańskie to największa kolekcja dzieł
sztuki naświecie.
Jesteśmy we Włoszech, zatem nie zapominajmy ojedzeniu. Rzym to wszelkie smaki świata, ale trudno ni pokusić
się ospróbowanie tutaj pasty. Ot, choćby
Bucatini all’Amatricana, czyli spaghetti
zpomidorami isosem bekonowym czy też

Rzym, Koloseum

BARWY TOSKANII
Livorno jest kolejnym przystankiem podczas rejsu statkiem Voyager Of The Seas.
To miasto, położone wrejonie Toskanii,
jest doskonałym punktem wypadowym
dodwóch miejscowych ikon kultury:
Florencji iPizy. Piza znana jest ze słynnej Krzywej Wieży, znajdującej się napełnym wielu innych historycznych budowli
Campo di Miracoli (Pole Cudów), ale to
właśnie Florencja jest uznawana zamiejsce, wktórym narodził się Renesans.Ito
widać, urok tego miasta jest poprostu zniewalający. Pełne jest klimatycznych miejsc, wtym słynnych placów del
Duomo oraz Della Signoria, czy zabytkowych kościołów, zczternastowieczną katedrą Santa Croce naczele, wktórej chowano miejscowych władców.
Każdy włoski region ma swoje specjały kulinarne inie inaczej jest wToskanii.
Warto pokusić się ospróbowanie fazzoletti, pasty zserem ricotta iszpinakiem,
lub też warzywnej zupy ribollita. Świetne
jest także stracotto, czyli wołowina zfasolą albo bistecca alla ﬁorentina, czyli grillowany stek marynowany woliwie. Potraw
Krzywa Wieża w Pizie

Florencja, katedra Santa Maria del Fiore

Wybrzeże Capri

Rzym, fontanna Di Trevi
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Osso Bucco – golonka powłosku, zczosnkiem, pomidorami iwinem. Nadeser koniecznie ciasteczka zserem ricotta.
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Monako

Eze

miasteczko, położone wysoko nakliﬁe,
poraża urodą.Ito nie tylko przeciętnego
turystę, ale iwielkie postaci – urokowi Eze
nie oparł się Bono, wokalista U2, który
kupił tutaj dom. Wąskie, kręte, gdzieniegdzie wznoszące się stromo uliczki, wypełnione są sklepami irestauracyjkami.

Uliczka w Eze

tych można skosztować wjednej zwielu
restauracji wmieście lub też wybrać się
poza miasto.
NALAZUROWO
Szósty dzień rejsu zarezerwowany jest
nawizytę wVillefranche, wpobliżu Nicei,
Monte Carlo wMonaco oraz Cannes.
Warto się pokusić owybranie się nawycieczkę autokarem wzdłuż wybrzeża,
można też poleżeć nasłynnych piaskach
Lazurowego Wybrzeża.
Villefranche to urokliwa miejscowość,
zciekawymi okolicami. Weźmy choćby Monaco, zimponującym Pałacem
Książąt czy19-stowieczną katedrą, miejscem spoczynku słynnej aktorki iksiężny
Monaco, Grace Kelly.
Godną polecenia jest wycieczka doEze.
To, zachowane wcałości, średniowieczne

MORSKIE KLIMATY
Tulon, portowe miasto, położone uwybrzeży Prowansji, zmorzem związane jest
odzawsze. Pełno wnim żeglarzy, muzeów związanych zmorską tematyką isklepów zpamiątkami. Można tu znaleźć
także ciekawą biżuterię, modne ubrania
ifrancuskie perfumy. Jeśli komuś zależy
nadobrym zdjęciu, powinien wjechać kolejką linową naMont Faron, widok ztego wzniesienia zapiera dech wpiersiach.
Warto odwiedzić wTulonie Mémorial du
Débarquement en Provence, muzeum
zinteresująca kolekcją pamiątek zczasówIIwojny światowej.
Wizyta wTulonie jest już ostatnim akcentem morskiej podróży statkiem Voyager Of The Seas. Ósmego
dnia rejsu, popodróży pełnej kulturowych ikrajoznawczych wrażeń, wraca on
doBarcelony. ■
Pełną ofertę rejsów stakiem Voyager
Of The Seas znajdziesz upolskiego
przedstawiciela RoyalCaribbean
CruiseLine, ul. Świętokrzyska36,
00-116 Warszawa,
tel:0224553848, www.rccl.pl

koholu, napojów gazowanych i kaw smakowych). Śniadania podawane są wformie bufetu wrestauracji Windjammer
Cafe, przyczym zawartość tego bufetu przyprawia ozawrót
głowy. WWindjammer można także jadać niezobowiązujące kolacje, ale jeśli ktoś chce poczuć atmosferę rodem zTitanica, powinien korzystać zrestauracji, wktórej elegancko
ubrani goście biesiadują przystolikach, obsługiwani przez
znających się naswoim fachu kelnerów.
Wieczór nastatku można kontynuować wjednym zkilku klubów, jak choćby wSchooner’s Bar, miejscu owystroju
marynistycznym, czy Champagne Bar, gdzie nagości czeka zawsze lampka wyśmienitego szampana. Wszędzie towarzyszy nam muzyka, wniektórych miejscach grana nażywo. Wieczorami wTeatrze Coral odbywają się perfekcyjnie
przygotowane podkątem choreograﬁcznym przedstawienia
– to poziom rodem zBroadwayu. Napasażerów czeka także
dyskoteka oraz emocje wstatkowym kasynie.
Wiele jest nastatku Voyager Of The Seas możliwości
uprawiania czynnego wypoczynku. Zacznijmy odkompleksu basenów oraz jacuzzi. Amatorzy biegania chętnie korzystają ze ścieżki dojoggingu, wymalowanej napokładzie numer12. Piętro wyżej mamy także tor dla łyżworolkowców,
akilka pokładów niżej, wewnątrz statku, znajduje się coś,
co nosi nazwę Studio B, awnim najprawdziwsze lodowisko. Imponujące wrażenie sprawia znakomicie wyposażone,
dwupoziomowe Centrum Fitness. Nastatku znajduje się boisko dosiatkówki ikoszykówki oraz ściana dowspinaczki.
Voyager Of The Seas ma napokładzie Royale Promenade, czyli aleję handlową, pełną sklepów ze znanymi naświecie markami. Można tu kupić dobre alkohole, kosmetyki oraz
wysokiej jakości ubrania. Nie brak także galerii, gdzie można wziąć udział waukcji dzieł sztuki. Sztuka to zresztą nieodłączny element statku, który pełen jest rzeźb, obrazów iartystycznych fotograﬁi. NaRoyal Promenade znajdziemy także
kawiarenki, lodziarnię oraz Pig & Whistle, najprawdziwszy
pub wstylu angielskim. Napokładzie numer15 znajduje się
kaplica. Wtym miejscu wiele osób powiedziało sakramentalne „tak” – izapewne wiele jeszcze powie.
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W Grecji Club Med ma jedynie
yn
nie
e
e ssą
ą
dwie wioski, obie warte
hęc
ca
odwiedzenia, do czego zachęca
ms.
s
Kuba Rams.

spaniałe dziedzictwo
Grecji natychmiast
nastraja domyślenia
odziejach naszej cywilizacji. Zręby demokratycznych rozwiązań, jakie pojawiły się
setki lat temu to jasny przekaz, że mamy
ztymi miejscami wiele wspólnego.
Grecja to, jak mawiają niektórzy,
otwarty tygiel historycznej spuścizny.
Wspaniała kultura zwielowiekowym
przesłaniem, bajecznymi freskami, zapisami legend iprawdziwych wydarzeń,
pomnikami iwotywnymi naczyniami –to
wszystko czyni nas świadkami śródziemnomorskiej tradycji.
To jednak nie cała prawda ogreckich,
zapierających dech wpiersiach atrakcjach. Harpuny wyznaczające klasę wiosek Club Medu są tu równie zjawiskowe,
jak najstarsze wykopaliska. Dwie wioski
wybudowane naterenie tego kraju różnią
się odsiebie diametralnie.

W


ATHENIA
Klub ten ma wprawdzie tylko dwa harpuny, co przywioskach rodzinnych może
budzić pewne wątpliwości, jednak jest tak
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WAthenii nie jest inaczej. Bogaty bufet
zpotrawami zcałego globu ioczywiście
specjalny kącik poświęcony narodowym
greckim przysmakom. Można je degustować także nazewnątrz, bowiem wrestauracji jest taras.
Zprawej strony klubowej plaży usytuowana jest La Taverne – klimatyczna
restauracja serwująca tematyczne posił-
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Mają powierzchnię14 metrów kwadratowych adodatkowo nieduży balkon ze
stolikiem ikrzesełkami. Wieczorami
można stamtąd rozkoszować się wspaniałym widokiem. Można także wynająć dwa
pokoje hotelowe, połączone wrodzinne
studio. Otrzymuje się wówczas przestrzeń
28 m2 zdwoma balkonami. Doskonałym
rozwiązaniem dla rodzin jest też hotelowe
studio, składające się zdwóch pokoi opowierzchni22 m2. Zapewnia to wiele swobody – dodatkowo można spędzać bardzo
miło czas nawłasnym, wpełni umeblowanym tarasie. Pokoje Club Bungalow
to dwa pomieszczenia opowierzchni
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ki wformie bufetu. Wciągu dnia goście
mogą również korzystać zdwóch barów.
Jeden znich umieszczony jest whotelu,
drugi przyrestauracji igłównym basenie – służy tym, którzy nawet nachwilę
nie mają ochoty rezygnować zbłogiego
wypoczynku.
Wwiosce są trzy kluby dla dzieci,
które rodzice mogą pozostawić podopieką wykwalifikowanych pracowników :
Petit Club przyjmuje maluchy wwieku
od2 do3 lat, Mini Club zaprasza dzieciaki
odlat3 do10, zaś wJunior’s Club zajęcie
znajdą nastolatki do17 roku życia.
Klub oferuje gościom cztery baseny
oraz jeden specjalny wklubie dla dzieciaków, a ponadto – tradycyjnie – bardzo
bogaty program sportowy. Początkujący
adepci windsurfingu czy kajakarstwa
mogą wziąć udział wzajęciach zinstruktorem, wklubie jestdziesięć kortów tenisowych, a także boiska dokoszykówki,
piłki nożnej orazsiatkówki. Wieczorami
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warto też stanąć naparkiecie tanecznym
iobejrzeć przedstawienie wklubowym
teatrze.
GREGOLIMANO
Gregolimano jest nazwą cypla naniewielkiej wyspie, który schodzi łagodnie wwody Morza Egejskiego. Wyspa ma dwie
nazwy, używane wzasadzie wymiennie:
Eubea lub Evia. Naprzeciwko, zupełnie
blisko, wyrasta ściana gór – widok jest
więc niecodzienny.
To zupełnie wyjątkowy klub. Już samo
dotarcie tam wyzwala wielkie emocje.
Klub położony jest ponad150 kilometrów
odAten. Transfer zajmuje nieco ponad
trzy godziny samochodem – autostradą
zpodateńskiego lotniska, potem czeka
przeprawa promem nawyspę. Jeśli goście
mają ochotę, by transferem zajął się Club
Med, przejazd zlotniska kończy się wmałym porcie, azlądu nacypel dociera się
napokładzie małego statku.

Wakacje
w greckim
Club Medzie
to świetny
sposób na
wypoczynek

Wioska Gregolimano ma cztery harpuny izdecydowanie nanie zasługuje.
Niedawno klub przeszedł remont, ito
natyle gruntowny, że poza odnowieniem
pokoi iwystroju wioski, wykonano kolosalną pracę: duży basen został zasypany
ipobudowany wzupełnie nowym miejscu. Oczywiście dominującymi kolorami
są biel ibłękit, jak nagrecką wyspę przystało, jednak sporo tu detali wżywych
barwach, dodających nowoczesnego stylu.
Niemal cały ośrodek jest wpobliżu
bajecznej plaży zjasnym, drobnym piaskiem, która ciągnie się naodcinku blisko
dwóch kilometrów. Goście mogą zamieszkać wjednym z419 pokoi rozmieszczonych wkilku budynkach oraz wukrytych
pośród drzew bungalowach. Wwiosce
wydzielono kilka sekcji. Parthenon to
najwyższy budynek zsześcioma piętrami,
wsekcji Acropole, która ma3 piętra, mieści się główna recepcja irestauracja. Tuż
obok stoi czteropiętrowy Piree, awiele po-

WAKACJE BIZNESMENA

mieszczeń umieszczono wsekcji Olympe,
czyli bungalowach połączonych siecią korytarzy ipomostów.
Pokoje są jasne iprzestrzenne. Pokoje
klubowe znajdują się nakażdym piętrze
budynku Piree oraz Acropole, można
je znaleźć także wbudynku Parthenon
inaniektórych piętrach bungalowów.
Naparterze tych budynków rozmieszczono duże pokoje Deluxe, które zapewniają
maksimum komfortu wynajmującym je
rodzinom. Najbardziej wyszukany gust
zaspokoją hotelowe apartamenty, przygotowane zmyślą orodzinnych wakacjach
nanajwyższym poziomie. Każdy znich,
umieszczony nahotelowych piętrach ma
wpełni umeblowany, duży taras zwidokiem namorze.
Restauracja, wktórej serwowane
są główne posiłki, wszystkie wformie
bardzo wystawnego bufetu, nazywa się
Panorama. Jak cały ośrodek, lokal przeszedł ostatnio renowację. Można tam

spróbować specjałów kuchni międzynarodowej ale także wieczorami greckich
dań narodowych. Natarasie wyznaczono
miejsce dla palących. Drugą restauracją
jest Les Pleiades – to miejsce tuż przyplaży, serwujące międzynarodową kuchnię.
Goście mogą także skorzystać ztrzech
barów – wśród nich ztego umieszczonego
obok restauracji Panorama (zresztą sam
bar także nosi taką nazwę) albo zplażowego, ukrytego wśród drzew Aphrodite,
gdzie warto usiąść wieczorem nawygodnej soﬁe iposłuchać szumiącego morza.
WGregolimano oferta sportowa dla całej rodziny jest bardzo bogata. Odzabawy
złukiem nastrzelnicy, szkołę nauki jazdy nanartach wodny czy wakeboardzie,
przez siatkówkę, koszykówkę ibadminton powodne szaleństwo nakatamaranach czy naukę nurkowania (to dodatkowo płatna usługa). Miłośnicy tenisa mają
dodyspozycji11 kortów, anachętnych
czeka też szkoła tańca, atrakcje klubu noc-

nego, przedstawienia wieczorne, anawet
trapez cyrkowy.
Wwiosce są dwa kluby dla dzieci, które
można zostawić podnadzorem wyszkolonych opiekunów – wMiniClubie znajdą
zajęcia dzieciaki od4 do11 roku życie,
starsi, dolat17 mogą ciekawie spędzać
czas wJunior’s Club.
Spośród bardzo bogatej oferty dodatkowych wycieczek, jakie można wykupić wklubie, warto wymienić przede
wszystkim jedno miejsce. Meteory.
ZGregolimano jest tam dość blisko,
wyprawa nie nastręcza więc kłopotów.
Ponad dwadzieścia szczytów iumieszczone, wydawałoby się wbrew ﬁzyce, nanich
klasztory to przeżycie jedyne wswoim rodzaju. Tam czas się zatrzymał – odsześciu
wieków budowle wzniesione przez bizantyjskich mnichów wzbudzają zachwyt.
Trudno się dziwić, że Meteory znalazły
się naliście UNESCO światowego dziedzictwa kultury. ■
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ZA BLISKO Szampana

Hiszpania odpewnego czasu rozpoczęła ofensywę wprodukcji
jakościowych produktów spożywczych, rzucając tym samym
rękawicę Francji iWłochom, które dzierżyły odzawsze europejski laur
wtej dziedzinie. Szczególnym przykładem ich śmiałości jest wyzwanie
francuskiej chluby – szampanów.
unktem zwrotnym okazało się
zwycięstwo producentów zPółwyspu Iberyjskiego wprestiżowym rankingu najlepszych
produktów spożywczych wytwarzanych nastarym kontynencie.
Hiszpanie rozwinęli skrzydła promując
naświecie cavę – wino musujące otrzymywane tą samą co szampany metodą.

P

WALKA O ELEGANCJĘ
Producenci szampana wciąż próbują zachować tajemnicę spowijającą szczegóły
produkcji. Hiszpanie są podtym względem bardziej otwarci. Mimo to zasady pozostają te same. Wszystko sprowadza się
dowtórnej fermentacji wbutelce. Metoda ta polega natym, że normalne – spokojne wino białe, czy różowe (doprodukcji niektórych różowych win używa
się domieszania także wina czerwonego) zostaje rozlane dobutelek, anastępnie dodaje się mieszanki cukru idrożdży
we Francji noszącą nazwę liqueur de tirage wymuszając dodatkową fermentację,
podczas której wydziela się dwutlenek
węgla wysycający wino. Metoda ta wydaje się prosta, ale pozostaje jeden problem.
Obumarłe drożdże podrugiej fermentacji tworzą nadnie butelki błotnisty osad,
którego nie da się odﬁltrować bez otwierania butelki iutraty ztrudem osiągnię74 | MAJ
MARZEC
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tych bąbelków. WSzampanii wymyślono
nato dość ﬁnezyjny ispektakularny sposób, zktórego dobrodziejstw korzystają
producenci win wytwarzanych tą metodą
nacałym świecie. Polega ona naskoncentrowaniu całego osadu wszyjce butelki,
poprzez mozolne, stopniowe pionowanie
iobracanie butelek (remuage), przypomocy drewnianych stojaków isprawności obracających butelki rąk. Hiszpanie
stworzyli wtym celu maszynę, która robi to wydajniej iszybciej, choć może nie
tak elegancko. Następnie szyjki zosadem
zamraża się wciekłym azocie, poczym
otwiera się butelkę, aciśnienie wjej wnętrzu samo wypycha ścięty lodem osad (degorgement). Powstały wbutelce niedobór
uzupełnia się winem, doktórego można
dodać cukru. Wten sposób możemy regulować charakter wina. Może być bez
żadnego dodatku cukru, bardzo wytrawny Brut Nature, wytrawny Brut lub półwytrawne Semi Seco czy Demi Sec. Kiedyś robiono także słodkie, ale zczasem
ich popularność spadła iobecnie zaniechano ich niemal zupełnie. Jednak oostatecznym wydźwięku wina stanowi starzenie. Im dłużej wino leżakuje wbutelkach
naosadzie tym mocniej wysyca się aromatami drożdżowymi jak pieczywo, tosty,
ciasto kruche lub drożdżówka, jednocześnie jednak traci naturalne aromaty owo-

cowe, które wmłodych winach są dominujące. Równie istotne jest odpowiednie
kupażowanie, czyli mieszanie win spokojnych zzróżnych
różnych szczepów iiroczników,
roczników,
dlatego nawiększości cava iszampanów
nie znajdziemy rocznika. Wszystko zależy
odzachowania proporcji między owocowym spontanicznym charakterem aelegancją nadawaną przez długie starzenie
wdębinie apotem wbutelkach, atakże
przez odpowiednio wysoką kwasowość.
PRZEROST AMBICJI
Coraz więcej producentów tak dalece jest
zapatrzona we francuskie wzory, nasadzając tradycyjne dla Szampanii szczepy,
przede wszystkim Chardonnay, ale także Pinot Noir, że tracą zoczu prawdziwy,
ciepły itemperamentny potencjał rodzimych szczepów Perelada, Xarel-lo, Macabeo czy Trepat. Ciągłe próby rywalizacji zeleganckimi, wytwornymi, których
ekspresja jest ściśle związana zfaktem,
że jest to najzimniejszy region winiarski
świata, kiedy dodyspozycji ma się region
będący całkowitym zaprzeczeniem północnofrancuskiego mikroklimatu zgóry
skazane jest naporażkę. Poco zdławiać
słoneczny itropikalny charakter owocowości cavy, gdy jest on jej największym
atutem? Entuzjastom wina niepotrzebne jest kolejne wino, które udaje szampana. Wolimy krwistą, owocową, surową cavę, która ugasi pragnienie izłagodzi ostre
smaki iberyjskiej kuchni. Ze wszystkim
wadami, bezpośredniością, żywiołowością
iurokiem, oile mniej elegancką, ale zato
oileż bardziej hiszpańską. ■
Michał Poddany iRobert Mielżyński
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wiat przyzwyczaił się
dourządzeń wielofunkcyjnych. Dyktafon stał się integralną
częścią odtwarzaczy
multimedialnych itelefonów
komórkowych. Poco więc kupować sam dyktafon? Wpojedynkę to urządzenie bardzo
zyskuje najakości. Dysponując doskonale dobranym mikrofonem
oraz baterią specjalistycznych funkcji, staje
się profesjonalnym narzędziem pracy podczas
spotkań biznesowych czy
konferencji prasowych. Dyktafon sprawdza się również jako
przenośna pamięć iodtwarzacz
muzyczny, jego głównym zadaniem pozostaje jednak rejestracja głosu. Nasz redakcyjny spec
odelektroniki, Darek Zawadzki, przesłuchał6 dyktafonów.
Oto czego się dowiedział.
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PHILIPS LFH0895
Obcy kontra dyktafon. Holendrzy znani znietuzinkowych rozwiązań technicznych sprężyli wysokiej jakości dyktafon zdwoma mikrofonami
przypominającymi kształtem „latające spodki” (nagrywanie wpromieniu360 stopni). Efekt? Doskonałej jakości dźwięk igwarancja
kompletnego zaskoczenia natwarzach rozmówców. Oczywiście
dyktafon dysponuje także własnym, zintegrowanym mikrofonem
co znaczenie ułatwia pracę w„terenie”. Urządzenie rejestruje
materiał wtrybach: PCM (WAV/Stereo), SHQ (MP3/Stereo), HQ
(MP3/Stereo), SP (MP3/Mono), LP (MP3/Mono), SLP (MP3/Mono).
Najednorazowym ładowaniu baterii Philips nagra50 godzin (LP).
Dodatkowo: pamięć ﬂash opojemności4GB, głośnik omocy110mW,
wbudowane radio FM oraz podświetlany wyświetlaczLCD. Niestety nie znamy jeszcze daty wprowadzenia urządzenia napolski rynek.
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OLYMPUS WS-550M
Japończyk zzamiłowaniem domuzyki. WS550M to nie tylko doskonały dyktafon, ale
ibardzo przyzwoity odtwarzacz muzyczny
obsługujący formaty WMA, MP3 oraz WAV.
Funkcja oznaczona enigmatycznie brzmiącym skrótem literowym SRS WOW XT dodatkowo podkręca dźwięki nadając im przestrzenny charakter. Wewnątrz:2GB pamięci (do544 godzin zapisu wtrybie LP), wysuwane złącze USB (możliwość ładowania baterii), nagrywanie wStereo
XQ, Stereo HQ, Stereo SP, HQ, SP, LP, ﬁltr eliminujący szumy oraz podświetlany wyświetlaczLCD.
Urządzenie dostępne jest wkolorze srebrnym oraz niebieskim.
Cena429 zł.

OLYMPUS DM-550
Koncern Olympus kojarzony głównie zdoskonałym sprzętem fotograﬁcznym jest również jednym ze światowych liderów wprodukcji dyktafonów. „Pięćset pięćdziesiątka” zseriiDM ma napokładzie zarówno4GB
pamięci jak slot nakarty MicroSD/microSDHC. Najednym ładowaniu baterii maszyna przeżyje nawet51 godzin.
Oferuje standardowe tryby nagrywania:
Mono: (LP, SP, HQ), Stereo (SP, HQ, XQ)
oraz nagrywanie linearne PCM –jakością zbliżone dopłytCD. Dodatkowo:
wzbogacony system przewodnika
głosowego –poza głosowym menu przekazuje informacje ostanie
baterii oraz odtwarzaniu ze skanowaniem początków nagrań, prowadzi użytkownika poprzez proces ustawień, nowe oprogramowanie Olympus
Sonority, regulacja prędkości odtwarzania wzakresie50-200% oraz
czytelny wyświetlaczLCD
zpodświetleniem.
Cena899 zł.

▲
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PANASONIC RR-US590
Panasonic uzbroił swój dyktafon
wbardzo skuteczny mikrofon zzoomem (kierunkowy). Maszyna rejestruje materiał wformacie MP3 (Stereo/
Mono), posiada2GB wbudowanej
pamięci ﬂash,5 prędkości nagrywania, czytelny, podświetlany wyświetlaczLCD, gniazdo USB oraz funkcję aktywacji głosem (VAS –Voice
Activated System). Maszyna wliczbach: do576 godzin nagrania wtrybie SLP, do45 godzin pracy nabateriach alkalicznych. Istnieje możliwość
zabezpieczenia dostępu dourządzenia kodem PIN.
Cena449 zł.

SONYICD-SX850
Potrzykroć dyktafon! Sony wyposażyło swoją maszynę wtrzy wbudowane mikrofony zapewniając tym
samym doskonałą jakość zapisywanego dźwięku. Podsmukłą obudową
osiemset pięćdziesiątki kryją się4GB
pamięci ﬂash, pozwalające nanagranie1505 godzin materiału (tryb LP –
long play), port USB, niewielki głośnik
omocy150mW,36-stopniowa regulacja prędkości (eliminuje zniekształcenia, ułatwia transkrypcję nagrania),
technologia Noise Cut (poprawa jakości nagrywanego głosu), nagrywanie sterowane głosem zregulacją
czułości mikrofonu,7 trybów nagrywania oraz łatwa edycja. Dyktafon Sony
zpowodzeniem rejestruje wformacie
MP3 (tryb MP3 Super High Quality)
oraz Linear PCM zjakością zbliżoną
dopłytCD (tryb STHQ – Stereo High
Quality). Urządzenie sprawdza się jako
odtwarzacz muzyczny (MP3, WMA).
Cena830 zł.
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SONYICD-MX20
Klasyczny design, aluminiowa obudowa oraz kawał solidnej elektroniki. Tak
wskrócie można opisać model MX20.
Urządzenie otrzymało wielokierunkowy mikrofon stereo zapewniający wysoką jakość nagrania, gniazdo nawymienne karty pamięci Memory Stick
Duo Pro, wewnętrzną pamięć flash
(maksymalnie705 godzin nagrania),
funkcję PC Link (współpraca zkomputerem), nagrywanie sterowane głosem (VOR), wbudowany głośnik omocy350 mW, funkcję cyfrowej regulacji
prędkości odtwarzania oraz wyświetlaczLCD zpodświetleniem. Pasmo
przenoszenia dla poszczególnych trybów to: ST:60-13500 Hz, SP:60-7000
Hz, LP:80-3500 Hz. Całość doskonale
sprawdza się zarówno podczas biurowych spotkań jak iwterenie.
Cena1400 zł.

BUSINESS MOTO

AUTO-RZEŹBA

Ten samochód wyrzeźbiliśmy, żeby cię poruszyć – tak poetycko swoją
najnowszą limuzyną S60 chwalą się inżynierowie Volvo. O wpływie literatury
pięknej na marketing (a może odwrotnie?) dyskutować nie będziemy, ale
przejść obojętnie obok nowego Volvo się nie da. Dlaczego? Bo to samochód naszpikowany najnowocześniejszymi technologiami, wygodny i pomocny dla kierowcy, a także bezpieczny dla pieszych.
acznijmy od tego, że
„S602011” nie jest autem
poface liftingu iposwoim poprzedniku pierwszej generacji
odziedziczył tylko charakterystyczną, kodową nazwę. To całkiem nowy
samochód, począwszy odprojektu nadwozia ikabiny powyposażenie, które sprawia że ten model Volvo jest jeszcze bardziej... Volvo, czyli bardziej bezpieczny.
Wtechnologicznych „wnętrznościach”
szwedzkiego sedana kryje się mnóstwo
systemów, których podstawowym zadaniem jest pomoc kierowcy ieliminowanie
zagrożenia wypadkiem. Naprzykład Pedestrian Detection, czyli wykrywacz pieszych. Elektroniczne czujniki monitorują
wszystko, co znajduje się przedsamochodem. Wchwili, kiedy przedmaską pojawi
się pieszy, kierowca usłyszy najpierw brzęczyk izobaczy ostrzegawcze światło. Jeśli

Z


natakie sygnały zjakiegoś powodu nie zareaguje, Volvo zacznie hamować awaryjnie. Praktyka? Szwedzi twierdzą, że jeśli
prędkość nie będzie wyższa niż35 km/h
to prawie napewno uda się uniknąć najechania naczłowieka. „Pedestrian Detection” działa też przywyższych prędkościach iteż jest skuteczny. Wyliczono,
że przyawaryjnym (niezależnym odkierowcy) zmniejszeniu prędkości z50 do25
km/h system zmniejsza ryzyko wypadku
od20 donawet85 procent, statystycznie oczywiście. Natym nie koniec. S60
to pierwszy sedan, który został wyposażony wtzw. Advanced Stability Control,
system wykrywający potencjalne dachowanie, generalnie poprawiający pewność
prowadzenia podczas szybkiej jazdy. Jest
też Corner Traction Control – patent zapobiegający podsterowności: żeby przejechać zakręt jeszcze szybciej, ciaśniej

ibardziej precyzyjnie, koło przedniej osi
(aawięc to znajdujące się bliżej łuku) jest
automatycznie dohamowywane, adodatkowy moment elektronika kieruje dokoła zewnętrznego.
Volvo S60 będzie można kupić wdwóch
odmianach podwoziowych. WEuropie,
gdzie kierowcy cenią emocje zakierownicą ipewność prowadzenia, wszystkie Volvo będą miały podwozia „dynamiczne”,
zato doAzji iAmeryki traﬁą „S60 comfort”. Nie wdając się wtechnologiczne zawiłości – modele narynki naszego kontynentu będą odrobinę twardsze izszybko
reagującym układem kierowniczym, bardziej „sportowe”, asamochody kierowane
zaocean – spokojniejsze.
Owszystkich Volvo pisze się, że są skandynawskie. Ich charakterystyczne irozpoznawalne zdaleka wzornictwo jest czyste
iproste, asilniki – choć mocne idynamiczne –smrodzą mniej niż konkurenci
inie zatruwają środowiska. Podtym ikażdym innym względem S60 nie odbiega
odstandardów szwedzkiego koncernu.
Silniki? Dla każdego idowszystkiego –
omocy od115, awięc te ekonomiczne
idla oszczędnych, doponad300 koni – dla
tych, co doceniają przyspieszenie dosetki napoziomie6,5 sekundy przyśrednim
zużyciu ledwie10,2 litra. Wykończenie?
Rzecz jasna, najwyższej jakości, a do tego
plus klimatyzacja samoczynnie kontrolująca jakość powietrza oraz oczywisty
dla tej marki sprzęt audio high-end MultEQ Power Sound (12 głośników, cyfrowy
wzmacniacz5x130 W, Dolby Digital). Firma Audyssey Laboratories, która go opracowała, naco dzień buduje wysokiej jakości systemy nagłośnienia dodomów
ikin – przypominają panowie projektanci. Wierzymy. Bo jak tu nie wierzyć wVolvo – samochody ultrabezpieczne iultrakomfortowe? ■
Rafał Jemielita
autor jest dziennikarzem
miesięcznika Playboy, prowadzi
program Automaniak wTVN Turbo
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4 godziny

W DELHI
Tak się robi
parathę

Jama Masjid

Stare
Delhi

Sara Turner wyrusza na przechadzkę
ulicami Delhi, gdzie przeszłość przeplata
się z teraźniejszością, poznaje historię
miasta i podziwia nowoczesną sztukę.

Stare Delhi

01.00

6

Stare Delhi

STARE DELHI
Historia Delhi, tak jak cała historia Indii, drzemie tuż podjego powierzchnią. Aby wpełni zrozumieć nowe, kosmopolityczne miasto, warto zacząć odwizyty
wStarym Delhi. Najpierw udaj się nastację metra Chawri Bazar (delhimetrorail.
com). Pierwotnie zwane Shahjahanabad, Stare Delhi zostało wniesione przez
cesarza Shah Jahana wXVIIwieku, jako ufortyﬁkowana cytadela. Choć mury
wwiększości uległy zniszczeniu, zachował się wewnętrzny labirynt wąskich uliczek, gdzie obecnie mieści się targ. Znajdziesz tu dosłownie wszystko. Cały trik
polega natym, by wiedzieć czego szukasz. Jeśli chcesz kupić biżuterię – idź
doDariba Kalan, jeśli potrzebujesz kolorowych ozdób, spróbuj wKinari Bazar. Inne miejsca specjalizują się wprzy-
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prawach iaparatach fotograﬁcznych, ale
przygotuj się dotego, iż będziesz musiał
się targować. Zarezerwuj sobie trochę czasu nazwiedzenie okolic Chandni Chowk
inie przejmuj się tym, że się zgubisz –
życzliwi mieszkańcy napewno wskażą ci
właściwą drogę. Kiedy już tam będziesz,
odwiedź wąską ulicę zwaną „Paranthe
Wali Gali”, poświęconą paratha, smacznemu, nadziewanemu smażonemu chlebowi. Przygotują ci go namiejscu. Jest
pyszny – idealny naśniadanie lub popołudniową przekąskę. Posmakuj go zmasala chae, cudownie orzeźwiającą, aromatyczną mętną herbatą.
JAMA MASJID
02 Ponownie udaj się naChawri Bazar Road iidź wkierunku wznoszących
się ponad dachami eleganckich, białych
kopuł Jama Masjid. Mieszczący się wStarym Delhi meczet, zbudowany zczerwonego piaskowca izdobiony marmurowymi ornamentami, jest świadkiem modłów
odpołowyXVIIwieku. Budowa świątyni zajęła tylko sześć lat, adojej wzniesienia przyczyniło się blisko6 tysięcy robotników inajlepsi architekci tamtych
czasów. Pozycja imama meczetu pozostała wtej samej rodzinie odmomentu
ukończenia budowy ibyła przekazywana zojca nasyna. Budowla posiada trzy

wejścia, odpółnocy, południa iwschodu,
adokażdego znich prowadzą kamienne
schody. Wstęp jest bezpłatny, pobiera się
jedynie opłatę wwysokości około3 euro zamożliwość robienia zdjęć. Meczet
jest otwierany30 minut powschodzie
słońca ijest otwarty aż do12:15. O13:45
jest otwierany ponownie i zamykany na
30 minut przedzachodem słońca. Również popołudniu, kiedy odbywają się modlitwy, meczet jest zamykany napół godziny. Jeśli masz chwilę czasu iochotę,
możesz wspiąć się najedną zwież (czynne od9:00-17:30, wstęp 1,7 euro) by podziwiać zapierający dech wpiersiach widok
starego miasta ipobliski Red Fort.
RASHTRAPATI BHAVAN
03 Obszar znany jako Lutyens Delhi, został tak nazwany nacześć architekta Edwina Landseera Lutyensa, który
zaprojektował okazałe, Nowe Delhi dla
Brytyjczyków. Miejsce to znajduje się daleko odruchliwych uliczek Starego Delhi. Skorzystaj zmetra iudaj się doCentral
Secretariat, gdzie możesz zarezerwować
Tuk-tuka, lub taksówkę naresztę pobytu wDelhi – uprzedź tylko wcześniej kierowcę, dokąd chcesz jechać iwynegocjuj
stawki. Pierwszy przystanek to Rashtrapati Bhavan, znany też jako Pałac Prezydencki. Budynek odznacza się szeroką
kolumnową fasadą irzymską kopułą, stylizowaną naPanteon. Został zbudowany
dla brytyjskiego generalnego gubernatora
Indii, aobecnie jest oﬁcjalną rezydencją
prezydenta Indii. Nie można wejść przez
bramę, ale warto chociaż przez ogrodzenie izobaczyć idealną symetrię konstrukcji budynku. Wprzeciwnym kierunku,
nakońcu Rajpath (Drogi Królewskiej),
rozciąga się wspaniały widok naBramę
Indii, pomnik upamiętniający żołnierzy,
którzy zginęli wIwojnie światowej.
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strzechą. Domokrążcy ze wszystkich zakątków Delhi zjawiają się tu, by sprzedać swoje towary – pashminy pochodzące zKaszmiru, klapki zwielbłądziej skóry
zRadżastanu, oraz ozdoby zbrązu prosto
zGujaratu. Znajduje się tu także osobna
sekcja, gdzie można spróbować potraw ze
wszystkich regionów Indii. Spróbuj masala dosa, pysznego nadziewanego naleśnika zpołudniowych Indii, albo gotowanych naparze Momos, pochodzących
zSikkim napółnocy kraju. Koszt wstępu
to około 0,20 euro. ■

ne hinduską epopeją Ramajaną, fotografie przedstawiające współczesne Indie
autorstwa najlepszych fotoreporterów,
atakże abstrakcyjne rzeźby, wykonane
przez delijskich studentów sztuki. Wejdź
naindiahabitat.org lub habitatworld.com
DILLI HAAT
TAby zaopatrzyć się wartystycz06 ne rękodzieła, udaj się naDilli
Haat, dziesięć minut drogi odLodi Road, przyAurobindo Marg. Jest to targ, zaprojektowany tak, by wyglądał jak tradycyjna wioska zniskimi chatami krytymi
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GANDHI SMRITI
Miejsce, wktórym doszło dozamachu naMahatmę Gandhiego, wniecały
rok potym, jak Indie odzyskały niepodległość, jest obecnie miejscem pielgrzymek.
Przy5 Tees January Marg,15 minut drogi
odRashtrapati Bhavan, znajduje się muzeum, gdzie można się dowiedzieć wjaki sposób Mahatma (Wielki Duch) został
oﬁcjalnie uznany Ojcem Narodu. Znajduje się tam też szklana gablota, wktórej
wystawionych jest kilka jego rzeczy osobistych. Wogrodach znajdziesz zrobione
zterakoty ślady stóp wkształcie drewnianych sandałów, jakie nosił Gandhi. Odzwierciedlają one drogę, jaką przeszedł
zanim został zastrzelony o17:17,30 stycznia1948 roku. Miejsce, wktórym zmarł
oznaczone jest prostym kamiennym pomnikiem. Zatym miejscem znajduje się
skromny budynek. Powejściu dośrodka
zobaczysz bogato zdobiony mural przedstawiający życie Gandhiego, sceny zjego dzieciństwa, okresu, kiedy studiował
prawo wLondynie, okresu pobytu wRPA,
oraz jego powrót doojczyzny, by walczyć
oniepodległość Indii. Wejdź na: gandhismriti.gov.in
INDIA HABITAT CENTRE
Następnie udaj się napołudnie
05 doIndia Habitat Centre przyLodi Road. Jeśli nie ma zbyt dużego ruchu
nadrogach, podróż zabiera około20 minut. Ten wysoki budynek zcegły został
zaprojektowany przez amerykańskiego
architekta Josepha Steina. Mieści się tu
wiele biznesowych instytucji, centrum
konferencyjne, teatr ikilka galerii. Wejście dośrodka, to trochę jak wkroczenie
dospokojnej oazy – znajdziesz tu ocienione ławki, ogrody wodne ibujną zieleń. Wystawy zmieniają się regularnie,
więc możesz zobaczyć obrazy inspirowa-
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India Habitat Centre
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Gandhi Smriti
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zapytaj

Piotra

Dręczą cię pytania związane zpodróżowaniem, cenami biletów, obsługą
pasażerów, programami lojalnościowymi?
Pomożemy rozwiązać ten problem.
Pisz doPiotra. Wyślij pytanie naadres:
redakcja@businesstraveller.pl

STAWKI GRUPOWE

Panie Pawle

Proszę o wytłumaczenie, jaki jest
sens korzystania ze stawek grupowych, skoro są one droższe niż
indywidualne? Sprawdzałem cenę do Londynu w Internecie. Najniższa stawka była za 249 złotych.
Myślałem, że przy 35 osobach dostaniemy tańszą ofertę. Okazało
się, że kazali nam zapłacić ponad
dwa razy tyle – 630 złotych od osoby. Przecież spokojnie mogę kupićć
te bilety przez Internet za 249 złotych? Sprawdzałem też w biurze
podróży, tam również mają niższe ceny.

Zwraca Pan uwagę nabardzo istotne zagadnienie: cena zagrupę. Istnieje powszechne, ale błędne przekonanie, że stawka zagrupę będzie zzasady niższa odnajtańszego biletu indywidualnego. Nic
bardziej mylnego. Taryfa grupowa jest uśrednioną
ceną kilku niższych poziomów taryf. Cena ta musi linii lotniczej gwarantować opłacalność rejsu.
Priorytetem linii lotniczej nie jest potwierdzenie najniższej ceny, ale potwierdzenie miejsc dla wszystkich
uczestników grupy nadanym rejsie. Cena jest sprawą drugorzędną. Linii lotniczej wciąż może się nie
opłacać sprzedaż grupy. Większy wpływ może osiągnąć ze sprzedaży miejsc indywidualnych.
Proszę sobie wyobrazić, że próbuje Pan kupić
miejsca za249 złotych. Podejrzewam, że kupi Pan
maksymalnie5 biletów wtej cenie, bo zreguły tyle
miejsc jest przeznaczonych nakażdym rejsie nanajniższe taryfy. Potem kupi Pan9 miejsc wkwocie
550 złotych, następnych9 miejsc wkwocie760 ikolejnych9 wkwocie880 złotych. Takie kwoty będą odpowiadały kolejnym, dostępnym miejscom. Uśredniona cena zaosobę wyniesie 600 –650 zł.

Pawełł

KONTROLA WDETROIT

Pani Małgosiu

Wzeszłym miesiącu wróciłam
zLos Angeles odkoleżanki. Byłam uniej już drugi raz. Wzeszłym roku leciałam zWarszawy
przez Frankfurt apotem już bezpośrednio doLos Angeles. Wtym
roku miałam dodatkową przesiadkę wDetroit. Bardzo się zdziwiłam, ponieważ wDetroit musiałam odebrać bagaż iprzejść przez
wszystkie kontrole. Poprzednio
było to owiele bardziej wygodne.
Dodam, że zpowrotem nie musiałam już przechodzić przez te procedury. Czy następnym razem powinnam unikać Detroit?

Problem wcale nie tkwi wpodróży przez Detroit ale
wprzepisach amerykańskich, które mówią, że kontrola imigracyjna icelna musi nastąpić wpierwszym
punkcie lądowania naterytorium USA. WPani przypadku to było Detroit.
Kontrola imigracyjna polega nasprawdzeniu
ważności paszportu iwizy oraz udzieleniu zezwolenia nawjazd ipobyt. Kontrola celna – nawypełnieniu deklaracji celnej isprawdzeniu bagażu.
Dlatego przykontroli paszportowej musiała Pani
udzielić odpowiedzi nakilka pytań dotyczących celu podróży. Obecnie pobierane są także odciski palców iwykonywane jest zdjęcie. Kontrola celna wiązała się zﬁzycznym odebraniem bagażu, złożeniem
deklaracji oraz inspekcją bagażu dokonaną przez
celnika. Przytej okazji sprawdzana jest także próba
przywozu produktów żywnościowych.
Poprzednim razem przechodziła Pani dokładnie
te same procedury, tyle że wLos Angeles. Wspomniała Pani, że leciała Pani zEuropy bezpośrednio
– wtakim razie Los Angeles było Pani pierwszym
punktem lądowania naterytorium Stanów Zjedno-
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Zdrugiej strony przestrzegam przedtakimi zakupami. System kontroli linii lotniczej zapewne wykryje
próbę sprzedaży grupy „ukrytej” inie pozwoli nazakończenie transakcji lub spowoduje jej anulację. Dlatego przywyjazdach większej liczby osób (powyżej10) powinniśmy się kontaktować zdziałem grup
linii lotniczej.
Biura podróży również wystawiają bilety według
stawek grupowych pośrednicząc wnegocjacjach
zliniami lotniczymi. Bezcelowe jest wysyłanie próśb
dokilku biur, ponieważ zapytanie ostatecznie traﬁ
do1 lub2 linii lotniczych. Będzie poprostu dublowane. Najlepszą ofertę otrzyma biuro, które się zgłosiło
dolinii lotniczej jako pierwsze.
Proszę mieć także nauwadze, że warunki taryf grupowych są zreguły bardziej elastyczne, niż
wprzypadku rezerwowania biletów indywidualnych (np. możliwość zmiany nazwiska, lepszy termin
nawykupienie biletów, niższa opłata zazmianę rezerwacji). Zawsze wymagane jest wpłacenie wokreślonym terminie depozytu zakażdą osobę wgrupie.
Może to być depozyt kwotowy lub procentowy.

czonych ikontrola imigracyjna oraz celna nastąpiły właśnie tam. Przytej okazji podróżnych trapi dodatkowe pytanie: czy jest konieczność ponownej
odprawy bagażu iustawienia się wdodatkowych
kolejkach? Zwłaszcza gdy dowylotu kolejnego samolotu zostało mało czasu?
Otóż nie jest to konieczne. Wywieszki bagażowe mają już zakodowany port docelowy. Wystarczy poprzejściu kontroli celnej nadać bagaż znowu nataśmę. System bagażowy skieruje go doodpowiedniego samolotu. Może się zato zdarzyć, że
karta pokładowa znumerem miejsca nie została
wydana narejs wewnętrzny, szczególnie przyzmianie linii lotniczej. Wtedy wystarczy się zgłosić bezpośrednio doobsługi przywejściu dosamolotu.
Przypodróży powrotnej podobne kontrole nie
mają już miejsca. Bagaż nadany jest dopunktu docelowego idopiero tam odbierany. Wpunkcie przesiadkowym nie przechodzi już Pani żadnych dodatkowych kontroli. Kontrola paszportowa leży wgestii
pracowników linii lotniczych idane zpaszportu są
przekazywane służbom imigracyjnym.
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