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 Miejsca, o których piszemy

Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii lotniczych,  
hoteli, restauracji 

• Cały ten świat – najciekawsze  
wydarzenia kulturalne  

grudnia i stycznia 
• Książki i muzyka 

• Prezentomania 

Temat z okładki
• Podróż po szczęście

Tried&Tested
• Warszawa – Szanghaj  

w stylu Marimekko 
• Apartament generała De Gaulle’a 

• Hotel Le Palais 
• Apartament Prezydencki  

– luksus z widokiem 
• Best Western Old Town

• Hotel Król Kazimierz
•Apartament Angielski

i podróż w przeszłość 
• Trzy kolory – Zielony

 
Raport

• Podniebne Winnice  
Cellars in The Sky 2012 Prices

Air Travel
• Dreamliner jest nasz! 

• Klasa Premium Economy  
Nowa nazwa,niezmienna jakość 

• Tango na lotnisku 

Hotele
• Nowy wymiar spotkań w hotelu 

Novotel Kraków Centrum 
• Zawsze lekko, zawsze w formie 

w hotelach Westin

Wakacje biznesmena
• W krainie maharadżów

Kierunki
• Na stokach doliny Stubai 

• 4 godziny w... Perth

Smaki świata
• Apetyt na Nowy Rok 

• Nowy zapach świąt

Moto&Techno
• Alfa Romeo i Giulietta 

• Projekt X

Zapytaj Piotra

VAIO zaleca system Windows 8.

Dowiedz się więcej 
o Sony VAIO SVD1121P2 
z procesorem Intel® Core™ i3
na sony.pl lub vaioblog.pl

poczuj ekspresje
dotykowego ekranu
Ultrabook™ Sony
VAIO™ Duo

„Sony”, „make.believe”, „VAIO” są znakami handlowymi  Sony Corporation.
Intel, Logo Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook i Core Inside  
są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U.S.A. i w innych krajach.

inspirowany przez Intel 
z Windows i ekranem dotykowym.

Nowa kolekcja
VAIO Zima 2013

2012_10 adv VAIO hybrid 208x275BTP.indd   1 10/22/12   2:00 PM



 Na temat szczęśliwego, spełnionego, 

a jednocześnie burzliwego życia napisano 

wiele słów. Sumeryjski król Gilgamesz 

wciąż podróżował, wierząc, że to uchroni go od 

śmierci. Odyseusz – pierwszy opisany homo viator 

– człowiek w drodze – bez wahania podjął wyzwa-

nie ruszając w nieznane. Ulisses z chęci zmierzenia 

się z tym co nieuniknione, wypłynął poza słupy 

Heraklesa, ostatnią granicę znanego mu świata. 

Starożytni wierzyli bowiem, że poruszanie ciałem 

unosi duszę. Dziś wielu z nas wsiada do samolotu 

z laptopem i otwartą głową, chcąc przemyśleć 

staretegię biznesową czy swoje własne życie. O tym, 

że podróż jest dobrym momentem na uporządko-

wanie spraw mam nadzieję przekonać Państwa 

w artykule zatytułowanym „Podróż po szczęście”.

Zachęcam także do przeczytania relacji z gali 

wręczenia nagród naszego konkursu pod nazwą 

Podniebne Winnice. Do wzięcia w nim udziału 

zaprosiliśmy wszystkie linie lotnicze, które lądują 

i startują z Polski. Ostatecznie wzięło w nim udział 

aż 13 przewoźników. Miło mi poniformować, że 

najlepszych win można posmakować na pokładach 

samolotów linii Qatar Airways, którym w tym roku 

fachowe jury pod przewodnictwem Tomasza 

Prange-Barczyńskiego, przyznało główną nagrodę. 

Wszystkim naszym Czytelnikom życzę, w imieniu 

swoim i Wydawcy, wspaniałych, ciepłych i rodzin-

nych Świąt Bożego Narodzenia i nowych, przynoszą-

cych spełnienie wyzwań w nadchodzącym 2013 roku.
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Salzburg czeka 
na narciarzy
Miasto Mozarta olśniewa wido-
kami, przyciąga ośnieżonymi sto-
kami i świetnie przygotowanymi 
trasami narciarskimi. a teraz po-
dróż z Polski zajmuje tylko dwie 
godziny. To za sprawą połączeń 
linii eurolot, które od 1 grudnia 
uruchomiły rejsy z Warszawy 
i gdańska do Salzburga. 
– Jak pokazują statystyki, co 
drugi Polak jeżdżący za granicę 
zainteresowany jest aktywnym 
wypoczynkiem zimą, a co piąty 
był lub planuje podróż do austrii 
– mówi Mariusz Dąbrowski, 
prezes zarządu eurolot Sa.
linie oferują loty w każdą sobotę 
od 1 grudnia 2012 do 30 marca 
2013 roku. Połączenia obsługi-
wane będą przez nowoczesne 
samoloty bombardier Q400 
nextgen. kuszą też ceny – wciąż 
dostępne są bilety po 199 zł. 
Dzieci do 2. roku życia podróżują  
bezpłatnie, a młodzież do lat 18 
z 50 proc. zniżką.

niezwykłe  
atrakcje  
nad fiordami

Turystyka
Norwegia

O letnich walorach Krainy Fiordów 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
A co z jesienią i zimą? Wbrew ste-
reotypom, ten region Norwegii nie 
tylko nie jest klimatyczną Syberią, 
ale ma wiele do zaoferowania wła-
śnie w półroczu zimowym.  

Gotowych pomysłów nie bra-
kuje – po inspiracje wystarczy 
sięgnąć do serwisu Visit Norway. 
W dodatku można je zestawiać 
w nietypowe kombinacje. Dzięki 
dogodnym i przystępnym cenowo 
połączeniom lotniczym z Bergen 
i innymi miastami regionu, pobyt 
można zaplanować znacznie ła-
twiej, niż jeszcze kilka lat temu. 

Wizytę w Bergen warto połą-
czyć z niezwykłą wycieczką Nor-
way in a Nutshell – krajobrazową 
pigułką wszystkiego, co najcie-
kawsze w norweskim pejzażu. 
Podróżuje się pociągiem, autobu-
sem, promem i najbardziej stromą 
normalnotorową linią kolejową na 
świecie – Flåmsbana. 

Wielbiciele mocnych wrażeń 
zechcą zapewne odwiedzić Voss 
– nieformalną światową stolicę 
sportów ekstremalnych. Wyzwa-
niem będzie też (trudniejsza niż 
latem, lecz możliwa) wędrówka po 
lodowcu, np. w strefie czołowej lo-
dowca Nigardsbreen. Nawet zwy-
kła jazda na nartach w sąsiedztwie 
malowniczych fiordów, może oka-
zać się niezapomnianą atrakcją. 

Eurolot
Linie lotnicze

Grupa Hotelowa roku 

Hotele
Carlson Rezidor Group 

Carlson Rezidor Hotel Group została uznana Grupą Hotelową Roku 
podczas gali Worldwide Hospitality Awards 2012 w Paryżu. Trudy Rautio 
oraz Kurt Ritter, prezesi sieci Carlson i Rezidor, odebrali tę prestiżową 
nagrodę, przyznawaną za osiągnięcia w czterech dziedzinach: rozwoju, 
innowacji, zasobów ludzkich, oraz efektywności biznesowej. 

– Grupa Carlson Rezidor Hotel Group powstała na początku bieżące-
go roku, więc nagroda przyznana już w pierwszym roku naszej działalno-
ści jest dla nas ogromnym zaszczytem. Nasi pracownicy udowodnili,  
iż filozofia naszej sieci, wyrażona słowami: „Yes, I Can!” (Tak, mogę!),  
jest dobrze przyjmowana na całym świecie. Składamy ogromne podzię- 
kowania wszystkim 80 tysiącom naszych pracowników z 81 krajów  
– powiedzieli Trudy Rautio i Kurt Ritter. 

Grupa jest strategicznym sojuszem spółek Carlson (jednej z najwięk-
szych prywatnych firm hotelarskich na świecie) i Rezidor (jednej z naj-
szybciej rozwijających się firm hotelowych). Jej portfel obejmuje ponad 
1300 hoteli oraz wiele potężnych marek, takich jak Radisson Blu, Radis-
son®, Park Plaza®, Park Inn by Radisson, Country Inns & Suites by Carl-
sonSM, Hotel Missoni oraz Regent. Dzięki wspólnemu działaniu grupa 
chce generować dodatkowo 400 mln dolarów rocznego przychodu, a do 
2015 roku zwiększyć przychód na dostępny pokój o ponad 9%. 

Sukces grupy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, to w dużej 
mierze zasługa Szwajcara, Kurta Rittera, prezesa i dyrektora generalnego 
sieci Rezidor. Udało mu się stworzyć dynamiczną i innowacyjną firmę,  
na czele której stoi już od 1989 roku. Cała branża podziwia jego chary-
zmę, zaangażowanie i jasne podejście do stawianych przed nim proble-
mów. Po odejściu na emeryturę z końcem tego roku, Ritter będzie nadal 
służyć Carlsonowi jako strategiczny doradca.

Nagrody Worldwide Hospitality Awards są pomysłem Georgesa Pa-
nayotisa, prezesa i dyrektora generalnego Grupy MKG. Dzięki nim grupy 
hotelowe mają okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami i sprawdzić jak 
wypadają na tle konkurencji. Nagrodę dla najlepszej grupy hotelowej roku 
przyznają czytelnicy magazynu branżowego Hospitality-On. 

noWa oDSłona

MK Cafe Premium
Kawa

Pasjonaci kawy docenią nowe 
opakowanie Mk cafe Premium, 
inspirowane wzorami latte art. 
oprócz walorów wizualnych 
limitowana puszka spełnia także 
funkcję praktyczną, bowiem 
kawa w niej zamknięta na dłużej 
zachowuje świeżość, smak i aro-
mat. limitowana edycja Mk cafe 
Premium 500 g jest dostępna  
w wybranych sklepach  
w cenie 19 zł. www.mkcafe.pl

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!
radissonblu.com/meetings
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Goshico

Linie lotnicze Singapore Airlines (SIA) ogłosiły, że zamówią kolejnych 
25 szerokokadłubowych samolotów Airbusa, w tym pięć dwupoziomo-
wych A380 i 20 samolotów A350-900. Samoloty będą eksploatowane 
w ramach sieci połączeń regionalnych i dalekodystansowych, oferując 
komfort podróżującym, a przewoźnikowi – wydajność na rejsach o du-
żym i średnim współczynniku zapełnienia. 

Najnowsze zamówienie będzie trzecim z kolei zamówieniem na samo-
loty A380, które złożą linie Singapore Airlines i powiększy całkowity port-
fel zamówień na ten model do 24 sztuk. Przewoźnik, który zainaugurował 
eksploatację A380 dysponuje już flotą 19 maszyn, obsługujących rejsy 
z Singapuru do 10 portów w Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie 
Azji i Pacyfiku. Z kolei samoloty A350-900 będą eksploatowane przez 
linie zarówno na średnich jak i dalekich trasach.

„Samoloty będą wyposażone w nowej generacji system rozrywki po-
kładowej i udogodnienia, dzięki czemu pozostaniemy w ścisłej czołówce 
pod względem innowacyjnych produktów stosowanych na pokładach 
samolotów” – powiedział Goh Choon Phong, szef Singapore Airlines.

zimowy  
rozkład lotów
Tej zimy „Miasto Aniołów” bę-
dzie bliżej. Najnowszy Jumbo Jet 
Lufthansy w grudniu zainaugu-
rował bezpośrednie połączenia 
z Frankfurtu do Los Angeles. 
Nowa trasa jest obsługiwana 
siedem dni w tygodniu.

Dzięki Lufthansie łatwiej 
zanurzyć się także w kulturze 
Maroka, czy odwiedzić krainę 
wiecznej wiosny, czyli portugal-
ską Maderę. Linie oferują też 
wiele połączeń do alpejskich 
kurortów narciarskich. Rezerwu-
jąc bilety można, niezależnie od 
standardowego bagażu rejestro-
wanego, nadać na bagaż jedną 
parę nart lub snowboard i to bez 
żadnych dodatkowych opłat.

Linie lotnicze
Lufthansa

Będą kolejne nowe airBusy

Linie lotnicze
Singapore Airlines
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goSHico to polska marka słynąca z toreb u unikatowym wzornictwie 
i wysokiej jakości. od 2008 roku marka podbija serca wielbicielek 
mody na całym świecie, oferując bogaty wybór modeli i materiałów. 
Firma zapoczątkowała modę na filc. Połączony z folkowymi ornamen-
tami wdarł się przebojem na salony, zaczął królować na ulicach i stał 
się wizytówką polskiej mody za granicą. Marka tworzy również torebki 
pikowane, materiałowe czy futrzane. niebawem rusza także nowa linia 
produktów, wykonanych z luksusowych, szlachetnych skór i dedykowa-
nych kobietom świadomym, szukającym równowagi między obowiązu-
jącymi trendami, a własnym stylem. Więcej na: www.goshico.com. 

eleganckie Torebki  
na każDą okazJę

512-Business Traveler 208x275.indd   1 18/09/12   14:32
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kup prenumeratę polskiej edycji business Travellera w naszej wielkiej promocji. każdy, kto zdecyduje się na roczną prenumeratę 
naszego magazynu w app Store między 1 listopada a 31 grudnia 2012, zapłaci za 10 wydań tylko 0,89 euro! atrakcyjna niespodzianka czeka 
także użytkowników tabletów opartych na androidzie. zajrzyjcie do google Play! zapraszamy! 

ŚwiątECzNA PRoMoCjA MAGAzyNu  
Business Traveller na tablety!
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Hotel
Hampton by Hilton

Budowa 
ruszyła
Hampton by Hilton ogłosił 
podpisanie umowy na budowę 
nowego hotelu w Warszawie. 
obiekt ma zostać oddany do 
użytku na początku 2014 roku.
„nasza obecność na polskim 
rynku stale się poszerza, a nowy 
hotel to strategiczny krok w pro-
wadzonej przez nas ekspansji 
w europie Wschodniej. cieszy 
nas także współpraca ze znanym 
w regionie inwestorem S+b 
gruppe ag” – powiedział Patrick 
Fitzgibbon, wiceprezes ds. roz-
woju w regionie europy i afryki.
austriacki inwestor S+b gruppe 
ag realizuje inwestycje w Wied-
niu, Pradze, bukareszcie oraz 
w Warszawie. nowy projekt 
rozpoczęty w Polsce dotyczy bu-
dowy hotelu Hampton by Hilton 
przy ulicy Wspólnej 72. obiekt 
będzie liczył 300 pokoi i stanie 
się jednym z największych 
hoteli tej marki na świecie. Do 
dyspozycji gości będzie centrum 

W listopadzie 2012 roku w Sopocie 
powstało kolejne – po Tczewie 
i Warszawie – atelier Da Vinci. Ten 
czołowy polski producent eks-
kluzywnej odzieży po raz kolejny 
postawił na bezpośrednią obsługę 
klientów w komfortowo wyposażo-
nych wnętrzach, z dala od tłumów 
centrum handlowego. 

W atelier Da Vinci można 
wybrać koszule szyte na miarę 
z ponad 600 rodzajów najlepszych 
włoskich tkanin. Firma oferuje  
42 modele kołnierzy i 12 rodzajów 
mankietów. Na koszuli można tak-
że wyhaftować monogram. 

W ofercie atelier są również 
garnitury szyte na miarę z wielu 
doskonałych tkanin, np. Valenti-
no, Loro Piana, Cerruti, Scabal, 
Vitale Barberis Canonico.  
Da Vinci proponuje także spo-
tkania za stylistą, który pomoże 
dobrać odpowiedni krój, kolor 
oraz dodatki do garnituru. 

Także Panie znajdą w atelier coś 
dla siebie – wśród gotowej kolekcji 
bluzek znajdują się eleganckie, 
jedwabne bluzki wieczorowe  
oraz klasyczne bluzki biznesowe. 
W atelier można również kupić 
koszule męskie z gotowej kolekcji, 
wybrać dodatki: krawaty, muchy, 
spinki do mankietów oraz buty 
firmy Magnanni.

Oferta Da Vinci kierowana jest 
do osób wymagających, dla któ-
rych liczy się jakość, nowoczesny 
styl oraz komfort dokonywanych 
zakupów. Atelier w Sopocie mieści 
się przy ulicy Grunwaldzkiej 23  
lok. 1. www.davinci.pl

noWe aTelier 
zaPraSza

Sopot
Da Vinci

SeTny airbuS a330 
W roSyJSkicH barWacH

Linie lotnicze
Aeroflot

Narodowe linie lotnicze Rosji, Aeroflot, odebrały niedawno kolejny  
samolot A330-300 i jest to już setny odrzutowiec Airbusa, który wejdzie  
do eksploatacji w barwach tej linii.

Napędzany silnikami Rolls-Royce Trent 700, A330-300 Aeroflotu ma 
przestronną i wygodną kabinę w konfiguracji dwuklasowej, zabierającą  
na pokład 296 pasażerów (28 w klasie business i 268 w klasie ekonomicz-
nej. Aeroflot planuje eksploatować samolot na wielu trasach w ramach 
sieci połączeń średniego i dalekiego zasięgu.

Aeroflot był pierwszym przewoźnikiem w Rosji, który użytkował model 
A310 (od 1992 r.) oraz pierwszym, który wprowadził do eksploatacji rodzi-
nę A320 (w 2003 r.) oraz rodzinę A330 (w 2008 r.). Obecnie linie dyspo-
nują flotą 79 samolotów z rodziny A320 i 21 maszyn z rodziny A330. 

Rodzina samolotów A330, która obejmuje wersje z 250 do 300 miejsc 
na pokładzie oraz wersję transportową samolotu, model dla VIP-ów 
oraz tankowiec/transportowiec zebrała zamówienia na 1200 maszyn, 
a 900 samolotów jest obecnie eksploatowanych przez 90 operatorów 
na świecie. Od kiedy model A330-300 wszedł do eksploatacji, odznaczał 
się wyjątkową efektywnością i ekonomiką. Dzięki wprowadzeniu licznych 
udoskonaleń model jest nadal najbardziej efektywnym kosztowo w swojej 
klasie. Kabina samolotu cieszy się opinią jednej z najcichszych, najbar-
dziej przestronnych i najwygodniejszych. 

pięć Gwiazdek nad warszawą

Linie lotnicze
Qatar Airways

Qatar Airways, linia lotnicza, która 5 grudnia uruchomiła nowe po-
łączenie z Warszawy, powitała przedstawicieli lokalnego środowiska 
biznesowego, branży turystycznej i czołowych biur podróży podczas 
przyjęcia w restauracji Amber Room. Wśród blisko setki gości znaleźli się 
między innymi Jego Ekscelencja Hadi Nasser M.K. Al-Hajri, Ambasador 
Państwa Kataru w Polsce, oraz Jego Ekscelencja Waleed Taher Radwan, 
Ambasador Arabii Saudyjskiej w RP. Podczas spotkania przedstawiciele 
jedynej pięciogwiazdkowej linii lotniczej na polskim rynku zaprezentowali 
ofertę przewoźnika utożsamianego z najwyższą jakością i wielokrotnie 
nagradzaną obsługą. Qatar Airways otrzymały w tym roku po raz drugi 
tytuł Najlepszej Linii Lotniczej przyznawany na podstawie badań firmy 
konsultingowej Skytrax. Przewoźnik znajduje się ekskluzywnym gronie 
sześciu pięciogwiazdkowych linii na świecie.

Qatar Airways przykładają dużą wagę do rozwoju europejskiej siatki 
połączeń, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej. Gospo-
darz wieczoru – Główny Dyrektor Handlowy Qatar Airways na Europę 
Wschodnią Ian Lovelock, podkreślał: „Cieszy nas możliwość dodania 
Warszawy jako 122. kierunku obsługiwanego przez Qatar Airways. Rejsy 
Qatar Airways oznaczają dla pasażerów podróżujących z Warszawy nie 
tylko dogodne połączenie z Dohą, ale także z najważniejszymi miastami 
Bliskiego Wschodu, Afryki oraz państw rejonu Azji i Pacyfiku. Jesteśmy 
dumni, że dzięki uruchomieniu lotów pomiędzy Warszawą i Dohą może-
my przyczynić się do rozwoju siatki połączeń i turystyki w Polsce”.

Od 5 grudnia pasażerowie z Warszawy mogą podróżować na pokła-
dzie komfortowego Airbusa A320, w którym każdy fotel wyposażony jest 
w interaktywny system rozrywki audio i wideo, oferujący setki filmów, 
programów telewizyjnych i kanałów muzycznych. Loty do stolicy Kataru 
odbywają się w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Rezerwacje biletów na  
www.qatarairways.com/pl oraz u autoryzowanych agentów. Fo
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Kup teraz 10 wydań Business Travellera na iPada za 0,89 euro!

fitness, strefa biznesowa z bez-
płatnym dostępem do internetu 
w całym obiekcie oraz wygodne, 
nowoczesne pokoje wyposa-
żone w łóżka clean and Fresh 
Hampton bed. Warszawski 
Hampton będzie posiadał trzy 
sale konferencyjno-eventowe 
oraz podziemny parking. goście 
będą mogli również liczyć na 
takie dodatkowe udogodnienia, 
jak wliczone w cenę śniadanie 
i czynny przez całą dobę bar.
W ciągu kilku lat od otwarcia 
pierwszego obiektu Hilton  
Worldwide w Polsce, liczba 
hoteli tej marki wzrośnie do 15, 
stwarzając tym samym miejsca 
pracy dla około 500 osób. 
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Wydarzenia kulturalne w grudniu 2012 i styczniu 2013

Nowy jork   
Picasso Black aNd white
Muzeum Guggenheima, do 23 stycznia 2013 roku
Niewielu artystów wywarło taki wpływ na twórczość następnych pokoleń. 
Ta wystawa jest chyba pierwszą, która tak przekrojowo prezentuje całe 
artystyczne życie Pabla Picassa. Można będzie zobaczyć obrazy z okresu 
kubistycznego, portrety, akty, a także przesycone erotyką prace z ostat-
niego okresu twórczości. Muzeum Guggenheima udało się zgromadzić 
dzieła rozproszone po całym świecie, należące do muzeów, fundacji 
i prywatnych kolekcjonerów – wiele z nich nigdy dotąd nie było pokazy- 
wanych publicznie. www.guggenheim.org

Londyn, Victoria & Albert Museum, do 27 stycznia 2013 roku
To właściwie trzy wystawy w jednej. Poszczególne ekspozycje prezentują 
cały proces powstawania kostiumów – od poszukiwania koncepcji, przez 
projekt, aż po gotowy strój. Wielbiciele sztuki filmowej z pewnością ze-
chcą zobaczyć stroje Judy Garland z „Czarnoksiężnika z krainy Oz” czy 
Charlie Chaplina. Nie można też przegapić sukni, które same w sobie sta-
ły się legendarne – małej czarnej Holly ze „Śniadania u Tiffany'ego” i zie-
lonej sukni z zasłony Scarlett O'Hara z „Przeminęło z wiatrem”. Równie 
interesująco przezentują się „reprezentanci” współczesności – kostiumy 
m.in. z „Aviatora” czy „Piratów z Karaibów”. www.vam.ac.uk

Wrocław, Muzeum Narodowe, do 30 grudnia 2012 roku
Niemal 15 lat temu na wysypisku śmieci w Środzie Śląskiej odnaleziono 
skarb – średniowieczne złote i srebrne klejnoty oraz pokaźną kolekcję 
monet. Najcenniejszym przedmiotem jest wysadzana szafirami, szma-
ragdami i perłami ślubna korona, należąca najprawdopodobniej do Blan-
ki de Valois, pierwszej żony Karola IV. Korona pochodzi z XIV wieku i jest 
jedyną w pełni zachowaną ozdobą tego rodzaju na świecie. Skarb ten  
do Polski trafił najprawdopodobniej jako zastaw pożyczek, które  
Karol IV zaciągał u żydowskich bankierów w Środzie Śląskiej. Przy okazji 
wizyty we Wrocławiu koniecznie trzeba go zobaczyć. www.mnwr.art.pl

Wiedeń koNcert NoWoroczNy
Wiener Musikverein, 2–23 stycznia 2013 roku
Telewizyjne transmisje tego jednego koncertu na świecie gromadzą 
miliony, a szczęściarze którym uda się dostać bilet, gotowi są jechać do 
Wiednia z drugiego końca świata. „Uda się” to dobre słowo, bo biletów 
na ten koncert nie można tak po prostu kupić, trzeba je najpierw wylo-
sować. Jak zdobyć bilet na Koncert Noworoczny 2014? Wystarczy trochę 
szczęścia. 2 stycznia 2013 roku na stronie Filharmoników pojawi się 
formularz, który trzeba wypełnić do 23 stycznia i… czekać. Zbyt wiele 
zachodu? Ci którym się udało, twierdzą że warto. Formularz na stronie 
www.wienerphilharmoniker.at, w zakładce Karten/Neujahrskonzert.
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Cały ten świat
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loNdyN kostiumy hollywood

WrocłAW kLejNoty europy 
SkArb średzki

HEL, ul. Przybyszewskiego

Powierzchnia gruntu od: 0,1086 ha, 16 działek
Przeznaczenie: mieszkaniowe

Cena wywoławcza od: 700 000 PLN

KANALIZACJAWODAELEKTRYCZNOŚĆ

ŚREM, ul. Sikorskiego

Powierzchnia gruntu: 0,1213 ha
Przeznaczenie: usługowo - hotelowe
Cena wywoławcza: 1 100 000 PLN

Przetarg: 09.01. 2013 r

KANALIZACJAGAZWODAELEKTRYCZNOŚĆ

Powierzchnia gruntu: 1,6160 ha
Przeznaczenie: usługowo - handlowe
Cena wywoławcza: 14 000 000 PLN

Przetarg: 09.01. 2013 r

KANALIZACJAGAZWODAELEKTRYCZNOŚĆ

GDAŃSK, ul. Słowackiego

www.amw.com.pl

Atrakcyjne Nieruchomości
Na Sprzedaż

AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO
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Podróż 
Po szczęście

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

Niewiele miejsc bardziej sprzyja rozmowie z samym sobą 
niż znajdujący się w ruchu samolot, pociąg czy statek. 
Szersze myśli potrzebują niekiedy szerszych widoków, 
nowe myśli nowych miejsc. Marzena Mróz przekonuje, 

że dzięki podróży można odnaleźć swoje szczęście.
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Dlaczego wruszamy w  po-
dróż, skazując się na nie-

znane i  niewiadome? Wsiadamy do sa-
molotu, pociągu czy statku z  nadzieją na 
przygodę, nowe doznania, inspiracje, gro-
madzenie doświadczeń i życiową mądrość. 
Potrzeba zdziwienia, pokusa nieznanego, 
przekraczanie granic – dosłownie i w prze-
nośni – pragnie tego niemal każdy zasta-
nawiający się nad swoim życiem człowiek. 
Wiele strategii biznesowych powstało wła-
śnie podczas podróży. Sam Winston Chur-
chil lubił powtarzać, że niektóre wyprawy 
mogą mięć większą wartość niż lata stu-
diów uniwersyteckich. 

Zadowoleni duńcZycy
Z  „World Happiness Report”, przygotowa-
nego przez badaczy z Columbia University 
na zlecenie ONZ w kwietniu 2012 roku wy-
nika, że najszczęśliwsze nacje to Duńczycy, 
Finowie, Norwegowie, Holendrzy oraz Ka-
nadyjczycy. Polska zajęła odległe, 53  miej-
sce, wyprzedzili nas nawet Grecy. Co istot-
ne, z  badania wynika, że wyższe dochody 
nie są gwarantem większego szczęścia. 
Ważniejszą rolę odgrywają takie czynniki, 
jak relacje międzyludzkie, wzajemne zaufa-
nie w  społeczności lokalnej oraz zdrowie 
i spokój ducha. Trzeba jednak pamiętać, że 
nawet naukowe opracowania dotyczące tej 

dziedziny bazują jedynie na subiektywnych 
opiniach, ponieważ każdy z  nas ma swoją 
własną definicję tego, co czyni go szczęśli-
wym. Stan równowagi, który można uznać 
za szczęście, słowniki opisują jako „stan 
dobrego samopoczucia psychicznego i emo-
cjonalnego, w  którym człowiek jest w  sta-
nie używać swoich zdolności poznawczych 
i  emocji, funkcjonować w  społeczeństwie 
oraz sprostać wymogom życia codziennego”. 

SZcZęście prZereklamowane?
Filozofowie często idą jeszcze dalej. – Wielu 
z nas stawia znak równości między dobrym 
nastrojem i  poczuciem szczęścia. Jednak 
nasze szczęście zależy od wielu elementów, 
choćby tego, czy zajmujemy się sprawami, 
które są dla nas ważne i interesujące – prze-
konuje Antonia Macaro, filozofka publikują-
ca na łamach „The Financial Times”.

Mark Vernon, autor poradników na temat 
problemów współczesnego życia twierdzi, 
że szczęście jest… przereklamowane. – Je-
śli oznacza po prostu dobre samopoczucie 
(a  dziś często tak właśnie rozumiemy to 
pojęcie), to starożytni Grecy mieli zupełnie 
odmienną jego definicję. Szczęście, po grec-
ku eudaimonia, czyli „dobra boskość” – to 
słowo, które oznacza umiejętność dobrego 
życia, niczym bogowie. Taka postawa często 
wiąże się z  przyjemnościami, ale nierzad-

ko też towarzyszy decyzjom oznaczającym 
podjęcie trudnej odpowiedzialności, co 
ostatecznie wychodzi nam na dobre. Dla 
przykładu, posiadanie dzieci wiąże się 
z  wieloma wyrzeczeniami, ale daje nam 
także poczucie głębokiego spełnienia. 

Zmienne krajobraZy
Temat szczęścia podejmuje też Alain de 
Botton, brytyjski pisarz młodego pokolenia, 
absolwent Cambridge. Jest on autorem ta-
kich książek jak „Tydzień na Heathrow” czy 
„Sztuki Podróżowania”, w  której próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, jak odnaleźć speł-
nienie w zagranicznych wojażach. – Podró-
że są akuszerkami naszych myśli – pisze de 
Botton. – Niewiele miejsc bardziej sprzyja 
rozmowie z samym sobą niż znajdujący się 
w ruchu samolot, pociąg czy statek. Istnieje 
rozkoszna współzależność pomiędzy tym, 
co mamy przed oczyma, a  myślami, które 
pojawiają się w zakamarkach naszych umy-
słów. Szersze myśli potrzebują niekiedy 
szerszych widoków, nowe myśli nowych 
miejsc. Introspektywnym ref leksjom, które 
tak łatwo się rwą, pomaga przesuwanie się 
krajobrazów. Wydaje się więc, że podróże 
są doskonałą okazją do filozoficznej zadu-
my. Jeśli często podróżujemy, spędzając 
wiele godzin na pokładach samolotów, kon- 
templacja własnych myśli lub czytanie  

Wydaje się, że podróże są doskonałą okazją do filozoficznej zadumy.  
Istnieje rozkoszna współzależność pomiędzy tym, co mamy przed oczyma, 

a myślami, które pojawiają się w zakamarkach naszych umysłów. 
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rozważań innych ludzi, może przynieść 
nam wiele korzyści. Jesteśmy istotami fi-
zycznymi, więc podróż jest idealną oka-
zją, aby zastanowić się, dokąd zmierzamy 
– również w sensie metaforycznym. Dlatego 
zamiast sięgać po pilota uruchamiającego 
system rozrywki w  samolocie, lepiej prze-
znaczyć ten czas na czytanie i medytacje. 

miłość i praca
Każdy z nas pragnie bezpieczeństwa, opar-
cia, wspólnoty oraz wzorców do naśladowa-
nia. Wszyscy zmagamy się z poczuciem wy-
obcowania, samotnością. Filozofia nie może 
w  cudowny sposób rozwiązać wszystkich 
problemów, ale dzięki niej możemy lepiej 
zrozumieć samych siebie. Będąc w podróży, 
unosząc się 10 000 metrów nad ziemią, mo-
żemy spojrzeć na nasze problemy z  praw-
dziwego dystansu. Gruntowna analiza 
życia: wyznaczenie nowych priorytetów, 
ocena relacji czy stworzenie nowej strategii 
biznesowej nie uda się nam nigdzie lepiej 
niż w przestworzach lub podczas skupienia 
na jednej ze słonecznych wysp. 

Zdaniem Anny Sobkowskiej – psycho-
loga specjalizującego się w  psychoterapii 
egzystencjalnej – dwoma fundamenta-
mi niezbędnymi do osiągnięcia poczucia 
szczęścia jest miłość i  satysfakcjonująca 
praca. Potrzebna jest również samoświa-
domość, którą warto budować przez całe 
lata, czerpiąc doświadczenia życiowe m.in. 
z  licznych podróży. – Nie mniej ważne od 
tego dokąd się wybieramy, jest to z kim wy-
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ruszamy w  podróż. Odpowiedni kompan 
podróży to prawdziwy skarb – przekonuje 
Anna Sobkowska.

najSZcZęśliwSi na świecie
Pytając o  poczucie szczęścia przebadano 
obywateli 156 krajów. „World Happiness 
Report” udowadnia, że do poczucia szczę-
ścia nie przyczyniają się niskie podatki 
ani silna ekonomia. Wenezuela znalazła 
się w  pierwszej 20-stce najszczęśliwszych 
krajów świata, a  pogrążona w  kryzysie 
Grecja wyprzedziła silniejszą ekonomicz-
nie Polskę. Z  drugiej strony najbardziej 

nieszczęśliwi czują się mieszkańcy krajów 
nauboższych – Togo, Beninu czy Republiki 
Środkowej Afryki. 

Gdzie zatem tkwi klucz do szczęścia? 
Okazuje się, że tylko w niektórych krajach 
szczęście ich mieszkańców wzrasta wprost 
proporcjonalnie do wzrostu poziomu życia. 
Największym powodem nieszczęścia jest 
zagrożenie bezrobociem. Szczęśliwi ludzie 
to tacy, którym satysfakcję daje praca, a nie-
koniecznie wysokie wynagrodzenie. – Waż-
ne są też rozsądne godziny zatrudnienia, 
które umożliwiają normalne życie rodzin-
ne – twierdzi John Helliwell, współautor 
„World Happiness Report”. Co z  tego, że 
USA od 1960 roku trzykrotnie zwiększyły 
PKB per capita, skoro wskazówka szczęścia 
w tym kraju nawet nie drgnęła. 

Nie upierajmy się jednak, że zależność 
między stanem konta, a  poczuciem speł-
nienia nie istnieje. Często kraje szczęśli-
wych obywateli plasują się wysoko także 
w  światowych rankingach konkurencyjno-
ści gospodarczej. Szwecja zajmująca 7. po-
zycję wśród najszczęśliwych krajów świata, 
w raporcie Światowego Forum Ekonomicz-
nego została uznana za kraj najbardziej 
konkurencyjny. – Dobrze by było, gdyby 
rządy państw wzięły pod uwagę wyniki 
tych badań i  wdrożyły „Program na rzecz 
szczęścia” – twierdzi John Helliwell. Na ra-
zie tylko Królestwo Bhutanu zdecydowało 
się wykorzystać indeks  „World Happiness 
Report” w miejsce wskaźnika PKB uznając, 
że jest on ważniejszy.
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Szacuje się, że co roku wyrusza w podróż 
900 mln ludzi, z czego 60% pochodzi  
z 10 najbogatszych krajów świata.
W rankingu krajów najczęściej odwie-
dzanych prym wiedzie Francja (82 mln 
zwiedzających), Hiszpania (59 mln), USA 
(56 mln), Chiny (54 mln), Włochy (43 mln), 
Wlk. Brytania (30 mln), Meksyk (22 mln). 
Polska znalazła się na 15. miejscu.
Jak podaje Światowa Organizacja Turystyki, 
na zagraniczne podróże najwięcej pienię-
dzy wydają Niemcy (82,9 mld dolarów 
rocznie), Amerykanie, Anglicy, Japończycy, 
Francuzi, Włosi i Chińczycy.
Najwięcej pieniędzy turyści zostawiają 
w: USA (blisko 100 mld dolarów rocznie), 
w Hiszpanii (57,8 mld) i Francji (54,2 mld). 

warto wiedzieć

Jesteśmy istotami fizycznymi, więc podróż jest idealną okazją, aby zastanowić się,  
dokąd zmierzamy – również w sensie metaforycznym.

Ciesz się przyjemnościami na najwyższym światowym poziomie.  
Wybierz się w podróż po Morzu Śródziemnym i w inne fascynujące miejsca na świecie!

www.rccl.pl

036_ kulturalnie-kopia.indd   37 24.10.2012   21:51
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KONTAKT
www.finnair.com Już jakiś czas temu naro-

dowy fiński przewoźnik 
Finnair postawił na rozwój 
sieci przelotów z  Helsinek 

do Azji. Przewaga linii polega 
na położeniu geograficznym 
lotniska Helsinki Vantaa. Dzię-
ki temu, że leży na północy 
Europy, trasa jaką pokonuje sa-
molot, lecąc na Daleki Wschód, 
jest krótsza niż z  wielu innych 
europejskich miast. 

WArszAWA – HelsiNKi
Samolot z  Warszawy do Helsi-
nek startuje z  lotniska im. Fry-
deryka Chopina o  godz. 13.05. 
Odprawa odbywa się w prawym, 
skrajnym punkcie nowego ter-
minalu. Pasażerowie podróżu-
jący klasą biznes odprawią się 
szybko bez stania w  kolejce. 
Mogą też skorzystać ze znajdu-
jącego się kilkadziesiąt metrów 
dalej stanowiska kontroli bez-

2-2. Do samolotu wchodzimy 
z  rękawa, podróż trwa godzinę 
i czterdzieści minut. Klasa busi-
ness to trzy pierwsze rzędy sie-
dzeń. Najlepiej, w trakcie odpra-
wy online wybrać pierwszy rząd 
– wtedy możemy cieszyć się 
większą przestrzenią na nogi. 
Poczęstunek na pokładzie skła-
da się z  łososia na ciepło z pu-
rée, serów oraz małego deseru. 

HelsiNKi – szANgHAj
Do Helsinek przylatujemy 
o  15.45 lokalnego czasu, a  lot 
do Szanghaju jest wyznaczony 
na 17.10. To wystarcza, by przyj-
rzeć się małemu, ale efektow-
nemu lotnisku Vantaa. Finowie 
zachwalają je ze względu na 
kameralność i  nowoczesność. 
Rzeczywiście, spacer do nowo 
wybudowanej części Termi-
nala 2, z której odlatuje się do 
Szanghaju, zajmuje niecałe pięć 

WarszaWa – szanghaj  
W stylu MariMekko

pieczeństwa dla klasy biznes. 
Stąd mają kilka kroków do bu-
siness executive lounge Ballada, 
gdzie mogą poczekać na odlot.

Ballada otwarta jest całą 
dobę. W zeszłym roku przeszła 
gruntowny remont – na ścia-
nach znajduje się drewniana 
boazeria, w  środku wygodne 
skórzane dwuosobowe kanapy 
oraz fotele. Za barem znajdzie-
my rozsądny wybór serów, wę-
dlin i  owoców, kawę i  herbatę, 
w  lodówkach dwa rodzaje wina 
oraz zimne napoje. Są też dwa 
stanowiska komputerowe z bez-
płatnym dostępem do interne-
tu. W saloniku działa darmowe 
wi-fi – hasła dostępu dostanie-
my w  recepcji. Trzeba jednak 
pamiętać, że Ballada to bardzo 
mały salon – miałem kłopot ze 
znalezieniem miejsca. 

Rejs obsługuje Embraer 190 
w  typowym układzie siedzeń 

minut. Po drodze przejdziemy 
szybką i  sympatyczną odprawę 
paszportową. 

Pasażerowie business class 
mogą skorzystać z doskonałego 
Finnair Lounge w  strefie non-
-Schengen. Zbudowany w 2009 
roku, znajduje się między bram-
kami 36 i 37. Można w nim sko-
rzystać między innymi z sauny, 
niewielkiego spa, wziąć prysz-
nic. Salon jest przestronny, 
może pomieścić prawie trzysta 
osób. Znajdziemy tam dosko-
nały wybór potraw, samoobsłu-
gowe stanowiska z  napojami, 
a  także szeroki wybór alkoholi, 
łącznie z naprawdę dobrym pro-
seco i szampanem. 

Na terenie salonu dostępne 
jest wi-fi, szeroki wybór gazet 
i  magazynów z  całego niemal 
świata. Nie musimy też szukać 
miejsc z dostępem do gniazdek 
z prądem – w recepcji możemy 
poprosić o specjalne przystawki 
USB lub microUSB. Dzięki nim 
możemy ładować swój laptop, 
smartfon bądź tablet na każ-
dym ze stolików, wyposażonych 
w tzw. pętlę indukcyjną.

W  sąsiedztwie salonu znaj-
duje się wejście numer 35, skąd 
wchodzimy na pokład cztero-
silnikowego Airbusa A340-300, 
który regularnie obsługuje loty 
Helsinki – Szanghaj – Helsinki. 
Do samolotu wchodzimy wy-
godnym i  szerokim rękawem. 
Samolot zabiera na pokład 269 

pasażerów, z  tego 42 w  klasie 
business. Klasa ta podzielona 
jest na dwie sekcje – pierw-
sza, bliżej kabiny pilotów, liczy 
30 miesc w układzie 2-2-2, dru-
ga sekcja licząca dwa rzędy jest 
bardziej kameralna i zaciszna. 

MeNu
W  trakcie 8,5 godzinnego lotu 
z  Helsinek do Szanghaju pasa-
żerowie business class mogą 
liczyć na dwa bardzo dobre po-
siłki – ciepłą kolację oraz śnia-
danie (przylot do Szanghaju 
o 7.15 czasu lokalnego). W menu 
znajdziemy między innymi stek 
z  warzywami, dobrze przyrzą-
dzonego kurczaka oraz solę. 
Do tego wybór serów, owoców 
i słodkie desery.

Warto zwrócić uwagę, że 
duża niespodzianka czeka 
na pasażerów już na wiosnę 
– Finnair zdecydował się na 
współpracę ze znaną firmą de-
signerską Marimekko. Już teraz 
niektóre Airbusy zyskały kwie-
ciste wzory na swoich kadłu-
bach. Wkrótce taka też będzie 
pościel oraz zastawa, na  której 
będą serwowane dania. Miałem 
okazję przetestować całkiem 
nowe menu, przygotowywane 
w  dużej części – co także jest 
nowością – bezpośrednio na 
pokładzie. Polecam pieczonego 
łososia z  puree ze szparagów 
i  szpinaku oraz zupę kurkową 
ze świeżych grzybów. 

Świetnie prezentuje się też 
karta win. Możemy skosztować 
szampana Joseph Perrier Cuvee 
Royale Brut rocznik 2000. Z win 
białych polecam włoskie Fabri-
cio Bianchi Chardonnay rocz-
nik 2009, z czerwonych – włos- 
kie Valpolicella Classico Ripas-
so 2010. Na uwagę zasługuje też 
austriackie deserowe Lenz Mo-
ser Prestige Beerenauslese. 

OceNA
Lot z  Helsinek do Szangha-
ju trwa około 8,5 godz. Fotele 
w klasie business rozkładają się, 
jednak nie można ich rozłożyć 
całkowicie na płasko. Wśród ak-
cesoriów znajdziemy m.in. pled,  
skarpetki i opaskę na oczy. Cier-
piący na bezsenność mogą sko-
rzystać z IFE (inflight entertain-
ment system), dzięki któremu 
można obejrzeć niedawne kino-
we nowości, np. „Zakochanych 
w  Rzymie”. Lot powrotny trwa 
ponad 10 godzin. Odlot odbywa 
się z Terminalu 2. 

Z  oferty Finnair warto sko-
rzystać nie tylko ze względu na 
jakość obsługi i stosunkowo krót- 
ki lot. Atutem jest też cena bi-
letu. Sprawdziliśmy (dla kilku 
dat w maju 2013 roku): przeloty 
Warszawa – Helsinki – Szan-
ghaj i z powrotem były blisko 
3000 zł tańsze niż oferowane 
przez wielkich europejskich 
konkurentów tej małej linii. 

Filip Gawryś

Dzięki współpracy ze znaną firmą designerską Marimekko  
niektóre Airbusy linii Finnair już zyskały kwieciste wzory na swoich kadłubach.
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Sofitel Grand Sopot Sopot

KONTAKT
ul. Powstańców Warszawy 12/14 
Sopot
tel. 58 520 60 00
www.sofitel.com

CeNA 
4100 zł za noc
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ApArtAment  
Generała De Gaulle’A

lustra sprawiają, że każdy czu-
je się tutaj jak w  królewskiej 
komnacie. Piękny, rzeźbiony 
sekretarzyk tak działa na wy-
obraźnię, że łatwo zapomnieć 
o  współczesnych możliwo-
ściach komunikacji i  marzyć 
o  napisaniu listu na pięknej 
papeterii. Nie oznacza to jed-
nak braku technologicznych 
udogodnień. Apartament wypo-
sażony jest w  najlepszy system 
dźwiękowy – Bose, telewizję, te-
lefon i bezprzewodowy internet. 

SzAmpAN NA pOwiTANie
Wnętrze, mimo swej maje-
statyczności i  przepychu, jest 
przytulne i  ciepłe.  W  jednej 
z  „komnat” znajduje się zabyt-
kowa komoda o  nietypowych 
kształtach. To na niej zazwyczaj 
czeka na gościa patera owoców, 
talerz słodkości i  schłodzony 
szampan na powitanie. 

Na ścianach wiszą piękne 
obrazy przedstawiające kom-
pozycje kwiatowe oraz zdjęcia 
generała de Gaulle’a. Okna wy-
chodzą na morze i  historyczne 
sopockie molo. Widok ten nie 
ma sobie równych, a  szczegól-
nie pięknie wygląda nocą. 

Apartament Charlesa de 
Gaulle’a ma ponad 110 m2. Go-
ście go zamieszkujący mają do 
dyspozycji dwie sypialnie, każda 
z osobną łazienką, wyposażoną 
w najwyższej jakości kosmetyki 
Hermès. Jedna z  łazienek ma 
tylko wannę, druga natomiast 
zarówno wannę, jak i prysznic. 
W  każdej sypialni znajduje się 
duża garderoba, w której zmie-
ści się nawet spory bagaż. 

W  pierwszej sypialni znaj-
dziemy dwa komfortowe łóżka 
według projektu marki Sofitel 
MyBed™, które mogą zostać 
przygotowane jako jedno łoże.  
W  drugiej czeka na nas wiel-
kie łoże typu King Size także 
wykonane zgodnie z  koncepcją 
MyBed™. Obie sypialnie połą-
czone są salonem o powierzch-
ni około 30 m2, do którego 
przylega  toaleta i  kącik z  umy-
walką. Piękny okrągły, złocony 
stół z  marmurowym blatem, 
stylowa sofa i  dwa fotele są za-
powiedzią udanego dnia rozpo-
czętego pysznym śniadaniem, 
świeżo parzoną aromatyczną 
kawą i  porannym czytaniem 
prasy. Okazała złota witryna, 
w której znajdują się zabytkowe 

elementy zastawy hotelowej na-
daje wnętrzu uroku i sprawia, 
że mamy wrażenie jakbyśmy 
byli we własnym domu. W tym 
samym pomieszczeniu czeka 
na gości luneta, przy pomocy 
której można obserwować nad-
bałtyckie niebo. Wielką zaletą 
suity prezydenckiej jest też ta-
ras rozciągający się na szero-
kość całego apartamentu.

OCeNA
Pobyt w historycznym, wyjątko-
wym miejscu, jakim jest Apar-
tament Generała de Gaulle’a 
w Sofitel Grand Sopot to wielka 
przyjemność i  niezapomniane 
wrażenia, a także trudne do opi-
sania doznanie „stąpania po śla-
dach” wielkich osobistości. Noc 
w  legendarnym apartamencie 
to poznanie prawdziwego luk-
susu od pierwszej chwil. Czu-
jemy się tu wyjątkowi, jedyni 
w swoim rodzaju. Tym bardziej, 
że w cenę pobytu wliczony jest 
nawet transfer z lotniska. Sym-
patyczny personel pozostaje do 
naszej dyspozycji i  daje poczu-
cie, że nie ma rzeczy niemożli-
wych. Polecam wszystkim.

Joanna Błaszczak

Apartament prezy-
dencki to wizytówka 
każdego luksusowe-
go hotelu. Zazwyczaj 

zaprojektowany jest z  najwyż-
szą starannością, z myślą o po-
trzebach i komforcie nawet naj-
bardziej wymagających gości. 
Nie inaczej jest w przypadku je-
dynego w swoim rodzaju Apar-
tamentu Generała De Gaulle’a 
w  hotelu Sofitel Grand Sopot 
– odpowiednika apartamentu 
prezydenckiego. 

LegeNdA miejSCA
Większość gości decyduje się 
na pobyt w apartamencie, który 
swą nazwę zawdzięcza prezy-
dentowi Francji, ze względu na 

otaczającą go legendę i osobisto-
ści, które w nim przebywały. 

Sam Charles de Gaulle spę-
dził tu noc z  9 na 10 września 
1967 roku. Specjalnie na jego 
przybycie sprowadzono nowe 
łóżko z  Muzeum Narodowego 
w  Warszawie, gdyż to standar-
dowe okazało się za krótkie. 
Wśród znamienitych gości, 
którzy zamieszkiwali legendar-
ny pokój numer 224 byli także, 
między innymi: Ignacy Mo-
ścicki, Władimir Putin, Fidel 
Castro, król Hiszpanii Alfonso 
XIII, premier Hiszpanii Jose 
Louis Zapatero, a także gwiazdy 
muzyki i filmu, takie jak Omar 
Sharif, Greta Garbo, Annie 
Lennox, Helena Vondrackova, 

Prince czy Marlena Dietrich. 
Fakt ten sprawia, że sama myśl 
o pobycie w tym pokoju staje się 
niesamowitym przeżyciem. 

HiSTOriA i TeCHNOLOgiA
Co decyduje o  tym, że wizyta 
w  tym apartamencie jest na-
prawdę niezapomniana? Co 
odróżnia ten pokój od innych? 
Jego ogrom, majestatyczność 
i  wystrój. Wszystkie meble są 
zabytkowe i  pochodzą z  lat  
20-tych minionego wieku. To 
one decydują o  klimacie tego 
miejsca, pozwalają przenieść 
się w  odległe czasy, fascynują. 
Dominuje złoty kolor pomie-
szany z  czerwienią i  bordo. 
Wielkie, kryształowe, zdobione 

To wielka przyjemność 
i niezapomniane 

wrażenia, doznanie 
„stąpania po śladach” 
wielkich osobistości. 
Noc w legendarnym 

apartamencie de Gaulle’a 
to poznanie  

prawdziwego luksusu 
od pierwszej chwili.  

Czujemy się tu  
wyjątkowi, jedyni  
w swoim rodzaju.
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WRAŻENIA
Stolica Czech, miasto malow-
niczo położone i  z  fascynującą 
historią oferuje turystom ponad 
60 hoteli pięciogwiazdkowych. 
Ja zatrzymałam się w  bouti-
qowym Le Palais, należącym 
do sieci Vienna International 
Hotels, otwartym w 2002 r. Go-
śćmi hotelu byli znani politycy 
i  celebryci m.in. Carlos Santa-
na, Boney M, Iron Maiden, Sal-
ma Hayek, książę Albert z Mo-
naco czy Vaclav Klaus. 

To jeden z  najwspanialszych  
w Pradze przykładów stylu Bel-
le Époque. We wczesnych latach 
XIX wieku zwykły budynek 
mieszkalny został rozbudowa-
ny według projektu architekta 

są dziełem czeskiej rzeźbiarki 
Ley Vivot. Dopełniają ciepłego 
klimatu tego miejsca tworząc 
niemal domową atmosferę. 

Tuż po zameldowaniu się 
zostałam zaproszona na po-
witalny drink do przytulnego 
lobby baru. Potem, w  drodze 
do mojego apartamentu zajrza-
łam do biblioteki. Utrzymana 
w kolorach zieleni i bordo, z cu-
downym widokiem na taras i na 
Pragę jest bogato zaopatrzona 
w  regały pełne starych książek 
w różnych jezykach. 

POŁOŻENIE
Hotel mieści się w  najbardziej 
ekskluzywnej dzielnicy Pragi 
Vinohrady. Le Palais jest naj-
bardziej luksusowym pięcio-
gwiazdkowym obiektem w oko-
licy Centrum Kongresowego, 
18  km od lotniska, 10 min pie-
chotą do Placu Wacława i  Mu-
zeum Narodowego. Najbliższe 
metro to stacja Pavlowa (linia C) 
albo Namesti Miru (linia A). 
Z hotelu można dojechać kilka 
razy dziennie shuttle busem  
do Placu Wacława. Istnieje też  
płatny BMW limousine servi-
ce z hotelu na lotnisko w cenie 
około 50 euro. Parking jest płat-
ny około 30 euro za dzień. 

POkOjE
Hotel oferuje 72 pokoje, w  tym  
16 pokojów Superior (26 m2) 
z łóżkami Queen-size, 30 poko-
jów Deluxe (29 m2) z  łóżkami 
King-size, 14 pokojów Executi-
ve (34 m2) z łóżkami King-size, 
4 apartamenty Petite (42–75 m2), 
z  podwójnymi łóżkami, 8 apar-
tamentów Executive Suite (56–
94 m2) z oddzielnymi pokojami 
sypialnymi i wypoczynkowymi. 
Są też trzy Le Palais Royal Suite 
(134–190 m2) z 3 do 5 pokojami 
sypialnymi, Belvedere Royal 
Suite (190 m2) z  4 sypialniami, 
oraz Belle Epoque Royal Suite 
(190m2) z  5 sypialniami oraz 
Apartament Prezydencki. 

Hotel le PAlAIS  

Josefa Martina. Swą świetność 
zawdzięcza praskiemu produ-
centowi szynki, Antoninowi 
Chmielowi, który sfinansował 
rekonstrukcję tego obiektu. 
Splendoru dodał budowli słyn-
ny wówczas malarz Ludek Ma-
rold, który zamieszkał tutaj, 
tworząc niepowtarzalne dzieła 
w  postaci fresków na sufitach 
w  apartamentach hotelowych. 
O wystrój wnętrz zadbała Vero-
nika Jurkowitsch, zachowując 
styl i urok starej rezydencji. 

Przed wejściem do hotelu 
zaciekawia gości niezwykła 
rzeźba – siedząca na ławecz-
ce kobieta z  dzieckiem, a  przy 
recepcji leży pies przyjaźnie 
witający przybyszów. Figury te 

kONTAkT
U Zvonarky 1
CZ-120 00 Praga
tel. (+420) 234 634 600
fax (+420) 234 634 635
e-mail: gm@palaishotel.cz
www.palaishotel.cz

CENY 
od 159 euro
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Pokoje i  apartamenty to ar-
cydzieła sztuki dekoratorskiej. 
Wszystkie mają klimatyzację, 
bezpłatny dostęp do interne-
tu, telewizory plazmowe, sejfy, 
bezpłatne mini bary, express 
do kawy Nespresso wraz z na-
bojami i  wyborem herbat. Ła-
zienki z podgrzewaną podłogą 
wyposażone są w  suszarki do 
włosów i  mini kosmetyki zna-
komitej firmy Molton Brown. 
Na gości czekają też wygod-
ne szlafroki i  kapcie. Jednak 
najbardziej zachwyciły mnie 

drobne detale. Otóż w  każdym 
z  pokojów umieszczono kilka 
starych książek oraz… książ-
kę kucharską (można ją kupić 
w hotelu). Na stole czekały jabł-
ka i  czekoladki. Skorzystałam 
także z  możliwości serwisu 
czyszczenia butów. Nazajutrz 
byłam zachwycona lśnieniem 
swoich oficerek.

Mój apartament Bellevue Su-
ite, składał się z  przedpokoju 
(ze słynnymi freskami Ludka 
Marolda na suficie), pokoju wy-
poczynkowego z  telewizorem,  

a także części jadalnej. Z okien 
roztaczał się widok na ogród, 
a w oddali widoczne były dachy 
domów i katedra dzielnicy Wy-
szehrad. Podwójne drzwi pro-
wadziły do sypialni z  dwoma  
łóżkami, gdzie znajdowało się 
także biureczko z  telewizorem, 
stoliczek i  2 fotele oraz piękna  
wygodna łazienka z wanną, ka-
biną prysznicową i podgrzewa-
ną podłogą, wyposażona w  bo-
gaty asortyment kosmetyków  
firmy Molton Brown. 

ZAPlECZE bIZNEsOWE
Na parterze hotelu przygoto-
wano stylową, doskonale wypo-
sażoną salę konferencyjną na 
80 osób. Można organizować tu 
wszelkiego rodzaju konferencje, 
eventy, spotkania biznesowe 
i  prywatne. Sala ma dostęp do 
światła dziennego.

REsTAuRACjA I bAR
Restauracja Le Papillon rano 
serwuje bufetowe śniadania. 
W  porze lunchu, a  także  na 
obiad można tu skosztować 
zdrowych dań kuchni z  całego 
świata. Latem śniadania i obia-
dy podaje się na wielkim tarasie 
z widokiem na Pragę.

sPA
Goście mogą korzystać bezpłat-
nie ze spa, oferującego jacuzzi, 
łaźnię turecką oraz pokój do 
ćwiczeń fitness. Spa znane jest 
w  Pradze ze swoich zabiegów 
na twarz i  ciało i  stosowanych 
tu kosmetyków naturalnych  
St. Barth. Kosmetyki te pocho- 
dzą z  Wyspy Świętego Bartło-
mieja na Karaibach Francu-
skich i  wytwarzane są z  natu-
ralnych ekstraktów roślinnych.  
Można je także kupić. Więcej  
informacji o zabiegach na stro-
nie hotelu, a o kosmetykach na  
www.lignestbarth.com.

OCENA
Wytworny, elegancki, klima-
tyczny i  cichy hotel położony 
z  dala od zgiełku miasta. Zna-
komita obsługa. Polecam. 

Katarzyna Siekierzyńska

076-078 AP store.indd   77 24.10.2012   15:59

Hotel jest jednym z najwspanialszych w Pradze przykładów stylu Belle  
Époque. Rozbudowany i unowocześniony, zachował urok starej rezydencji.

NAgROdY
Od początku swego istnienia  
nagradzany wieloma 
nagrodami m.in.
2012 World Travel Award  
Wiodący hotel boutiqowy  
w Czechach 
2011 Najlepsze spa  
w Pradze nagroda SENSES
2011 Certyfikat Najwyzszej 
Jakości przyznany  
przez Trip Adviser 

Hotel Praga, czecHy

076-078 AP store.indd   77 24.10.2012   15:59
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Hotel InterContinental WarszaWa

KONTAKT
ul. Emilii Plater 49
Warszawa
tel. +48 22 328 8820
fax +48 22 328 8805
e-mail: warsaw@ihg.com
www.warsaw.intercontinental.com
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ApArtAment prezydencki 
– luksus z widokiem

nami światełek. Widok, choćby 
najpiękniejszy, to jednak nie 
wszystko, ale apartament spro-
sta także bardziej konkretnym 
wymaganiom. 

Z  obszernego przedpokoju 
wchodzi się do równie obszer-
nej garderoby, a  z  niej do salo-
nu. Okna przypominają raczej 
przeszkloną ścianę, a  wystrój 
utrzymany w  ciepłych odcie-
niach brązu od razu stwarza 
przytulną atmosferę. Podwój-
ne drzwi prowadzą do jadalni, 
która może służyć również jako 
mała sala konferencyjna. Tuż 
obok znajduje się niewielka lecz 
znakomicie wyposażona ku-
chenka z  płytą, mikrofalówką, 
lodówką, a  nawet zmywarką. 
W  szafkach znajdziemy pełną 
zastawę oraz garnki i patelnie. 

Drugie podwójne drzwi pro-
wadzą z salonu do gabinetu. Po-
nieważ połączony jest z  przed-
pokojem, może pełnić funkcję 
recepcji. Przez kolejne drzwi 
wchodzi się do najbardziej pry-
watnego pomieszczenia, czyli 
sypialni. Znajduje się w  niej 
podwójne łoże, telewizor, dwie 
szafy, komoda i szezląg do wy-
poczynku. Podłogę pokrywa 
elegancka wykładzina. Jeśli trze- 
ba, apartament można powięk-
szyć o dodatkową sypialnię.

Łazienka (z  wanną i  kabiną 
prysznicową) wyłożona jest  
marmurem o  odcieniu czeko-
lady i  wyposażona we wszyst-

ko, co może nam być potrzeb-
ne, łącznie ze szczoteczką do 
zębów, nicią dentystyczną czy 
pędzlem do golenia. 

iNNe ATrAKcje
Goście Apartamentu Prezy-
denckiego mają bezpłatny do-
stęp do znajdującego się na 
41 piętrze Club Lounge. Rano 
można tu zjeść śniadanie, 
w ciągu dnia przekąsić w bufe-
cie coś słodkiego, wypić kawę 
herbatę lub sok owocowy.

Jeszcze wyżej, bo na 43 pię-
trze znajduje się RiverView 
Wellnes Center. Można w  nim 
skorzystać z jacuzzi, sauny, łaź-Kto z  racji zafascyno-

wania historią lub 
po prostu dla pięk-
nego widoku marzył 

kiedykolwiek o  zamieszka-
niu w  Pałacu Kultury i  Nauki 
w  Warszawie, może bez trudu 
zrealizować to marzenie. Hotel 
InterContinental stoi bowiem 
na wyciągnięcie ręki od PKiN. 

Uwagę przyciąga już sam bu-
dynek – strzelisty wieżowiec ma 
bowiem widoczną z  zewnątrz, 
niezwykłą ciągnącą się na kika-
naście pięter „wnękę”. Jej zapro-
jektowanie wymusiły przepisy 
budowlane, ale to właśnie dzię-
ki niej budynek stał się jednym 
z  najbardziej rozpoznawalnych 
w  stolicy. Ten nowoczesny pię-
ciogwiazdkowy hotel działa od 
prawie 10 lat i  przez ten czas 
zdobył sobie zasłużoną opinię 

miejsca wygodnego, wręcz luk-
susowego ze znakomitą obsługą 
i niepowtarzalnym klimatem.  

POKOje
InterContinental dysponuje 
414 pokojami, w  tym 22 apar-
tamentami i 78 apartamentami 
mieszkalnymi, dla gości którzy 
przebywają w  hotelu na tyle 
długo, że zależy im na bardziej 
domowej atmosferze. Pokoje są 
przestronne, mają minimum 
34 m2, z  łóżkami typu queen 
(152x203 cm), łożem królew-
skim (183x203 cm) lub dwoma 
łóżkami pojedynczymi. Wszyst-
kie mają klimatyzację, telefon 
(także w łazience), telewizję sa-
telitarną z kanałami filmowymi 
i  bogatą ofertą kanałów infor-
macyjnych, sejf oraz szerokopa-
smowy dostęp do internetu. 

Na życzenie do pokoi mogą 
zostać dostarczone różne ele-
menty wyposażenia przezna-
czone dla dzieci – łóżeczka, wy-
sokie krzesełka, przewijaki. 

Hotel dba o wszystkich gości, 
także czworonożnych. Możemy 
więc liczyć, że na przykład nasz 
kot dostanie w InterContinenta-
lu nawet kuwetę. 

APArTAmeNT PrezydeNcKi
Położony na 40 piętrze aparta-
ment ma 170 m2 powierzchni 
i  widok, który będzie śnił się 
nam po nocach. Komu jeszcze 
nie udało się dostrzec urody 
Warszawy, koniecznie powi-
nien tam zamieszkać. 

W  pogodny dzień z  okien 
salonu widać Most Poniatow-
skiego i  Stadion Narodowy, 
w  nocy miasto jarzy się milio-

ni parowej, poćwiczyć w klubie  
fittnes oraz – uwaga – popły-
wać. Basen w  hotelu to niby 
żadna niezwykłość, tyle że aku-
rat ten znajduje się na samym 
szczycie wieżowca. 

OceNA
Znakomite miejsce do zamiesz-
kania bez względu na to, czy 
chcemy w stolicy spędzić jedną 
noc, czy też planujemy dłuższy 
pobyt. Hotel położony jest w sa-
mym centrum, z doskonałą ko-
munikacją. A  Apartament Pre-
zydencki z pewnością zaspokoi 
największe wymagania.

Joanna Krzyczkowska

Ten nowoczesny pięciogwiazdkowy hotel działa od prawie 10 lat i przez ten czas zdobył sobie  
zasłużoną opinię miejsca wygodnego, wręcz luksusowego ze znakomitą obsługą i niepowtarzalnym  

klimatem. A Apartament Prezydencki jest najbardziej luksusowym z luksusowych.
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Hotel kraków
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KONTAKT
Hotel Best Western 
Kraków Old Town
ul. Św. Gertrudy 6 
31-046 Kraków
tel. + 48 12 269 14 08
fax +48 12 269 15 60 
www.rthotels.com.pl
www.bwkrakow.pl

CeNA 
pokój dwuosobowy od 269 zł

NAGRODY
Best Hotel Award 2011 
i Best Hotel Award 2012
przyznany przez portal 
www.rezerwuje.pl
Certificate of excellence  
przyznany przez 
www.tripadvisor.pl za usługi 
na najwyższym poziomie
Rekomendacja 
magazynu FORBeS 

WRAŻeNIA
Hotel ma ciekawą historię i jest 
znakomicie zlokalizowany. Za-
projektowany w 1875 roku przez 
Filipa Pokutyńskiego z  piękną 
fasadą w  stylu eklektycznym, 
funkcjonował początkowo jako 
Hotel Kleina, oferując 25 po-
kojów. W  tym właśnie miejscu 
w  1905 roku odbył się I  Zjazd 
Kobiet Polskich. W latach powo-
jennych działał nadal i jako ho-
tel Monopol i przyjmował gości 
aż do 2002 roku, kiedy zapadła 
decyzja o dobudowie szklanego 
piętra, powiększając liczbę po-
kojów do 74. W 2010 roku nowy 
właściciel, spółka RT Hotels roz- 
budowała hotel po raz kolejny. 

Tę najnowszą część w  stylu 
jazzowym zaprojektowali mło-
dzi designerzy z  8PM studio 
– Maciej Jasica i Adam Inwałd. 
Wnętrza urządzono w awangar-
dowym stylu, w trzech kolorach: 
białym, czarnym i  szarym. Na 
ścianach umieszczono tapety 
z  instrumentami muzycznymi, 
podłączono 30 kolorów pod-
świetleń, a  nowoczesne meble 
znakomicie uzupełniły odważ-
ne wnętrza. Utrzymane w  tym 
klimacie są także korytarze 
i klatki schodowe z galerią pla-
katów o tematyce jazzowej, two-
rząc spójną całość artystyczną. 

Planty i ulicę Świętej Gertrudy, 
a połowa na ogródek letni i ho-
telowy parking. Niektórzy go-
ście skarżą się trochę na poran-
ny hałas, ale lokalizacja hotelu 
wynagradza te niedogodności. 

Mój pokój – dwuosobowy 
lux – miał widok na podwórze 
i  parking, więc nie dochodziły 
tu hałasy z  ulicy. Pokój utrzy-
many w  tonacji brązu i  beżu 
z  solidnymi meblami,  bardzo 
wygodnymi łóżkami i grubymi 
materacami. 

Pokoje lux, premium i  supe-
rior mają kącik wypoczynkowy 
ze stoliczkiem i  dwoma fote-
lami oraz zestaw do parzenia 
kawy i  herbaty. Łazienka jest 
przestronna, z  prysznicem, 
wyposażona w suszarkę do wło-
sów. Wszystkie pokoje posiadają 
telewizory LCD, radiobudziki, 
bezpłatny dostęp do internetu, 
a  pokoje Premium i  Superior 
wyposażono dodatkowo w  kli-
matyzację i  oryginalne oświe-
tlenie ze zmienną kolorystyką.  

OCeNA
Solidna pozycja hotelu trzy-
gwiazdkowego. Bardzo dobra 
lokalizacja. Duże uznanie dla 
designerów za odważną propo-
zycję „jazzowego” skrzydła.

 Katarzyna Siekierzyńska

Best Western Old tOWn

Na dole przy recepcji znajdu-
je się przestronna restauracja 
„Monopol”, gdzie serwowane 
są posiłki. Jest także kącik pra-
sowy, niezależne stanowisko 
komputerowe oraz dwie sale 
konferencyjne – „Kameralna” 
i „Parkowa”. Wyposażone w pro-
fesjonalny i  nowoczesny sprzęt 
audiowizualny mogą pomieścić 
od 45 do 65 osób.

W 2011 roku hotel dołączył do 
największej na świecie znanej 
rodziny hotelowej Best Western 
z 50-letnią tradycją i zaczął dzia-
łać jako Best Western Old Town. 

POŁOŻeNIe
Hotel znajduje się w  ścisłym 
centrum Krakowa, tuż przy 
Plantach, w odległości zaledwie 
5-minutowego spaceru od Ma-
łego i  Głównego Rynku, 8 mi-
nut od historycznej żydowskiej 
dzielnicy Kazimierz, 10 minut 
od Zamku na Wawelu i  wielu 
atrakcji turystycznych.

POKOje
Do dyspozycji gości są 92 poko-
je: 74 w stylu klasycznym, w tym 
55 pokojów standard, 19 poko-
jów lux i  18 w  awangardowym 
stylu „JAZZ”, w tym 15 pokojów 
premium i  3 pokoje superior. 
Połowa pokojów ma widok na 

99

POTRZEBUJESZ  SAMOCHODU
NA SWIETA?

Wiecej informacji na www.avis.pl, 
lub tel. (22) 572 65 65

* cena netto, wynajem min. 3 dni

Sprawdz zimowa oferte na 
wynajem samochodu w Polsce.
Niesamowite ceny w okresie od 14.12.2012 do 07.01.2013.

od
PLN

*

/dzien99
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Hotel Kazimierz dolny
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KONTAKT
Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny
tel. (81) 880 99 99
www.krolkazimierz.pl

Klimatyczny i nowocze-
sny Hotel Król Kazi- 
mierz, który zaadapto-
wał na swoje potrzeby 

XVII-wieczny spichlerz, jest 
wart polecenia. Nie będziemy 
się tu nudzić bez względu na to 
czy przyjechaliśmy na romanty- 
czny weekend we dwoje, konfe-
rencję czy wyjazd motywacyjny.

POKOje i APArTAmeNTy
Do dyspozycji gości są 103 kom-
fortowe pokoje i  12 apartamen-
tów. Apartamenty usytuowano 
w  zabytkowym spichlerzu. 
Każdy z  nich jest oryginalny, 
stylowy, w każdym panuje inny 
nastrój. Są wyposażone w  łóż-
ko typu king size bed, kanapę 
i  fotele, stół do pracy, telewizor 
plazmowy, mają bezpłatny do-
stęp do internetu. Można też 
wynająć apartament konferen- 
cyjny ze stołem na 12 osób oraz 
z  możliwością połączenia go 
z  apartamentami Esterki lub 
Króla Kazimierza. Ceny od 510 zł 
za noc w  pokoju jednoosobo-
wym ze śniadaniem, do 1500 zł 
za Apartament Królewski.

zAPlecze KONfereNcyjNe
Hotel jest dostosowany do or-
ganizowania niezbyt dużych 
przyjęć i spotkań, ale też wiel-

użyciu preparatów takich firm, 
jak: Bioline, Maria Galland, Se-
lvert Thermal, Organique. 

Wybór zabiegów jest duży, po-
cząwszy od kąpieli ziołowych, 
przez aromaterapeutyczne oraz 
w płatkach kwiatów, po rytuały 
tropikalne, programy detoksy-
kujące, odmładzające, wyszczu-
plająco-antycellulitowe. Godny 
polecenia jest masaż czekoladą, 
z  użyciem masła kakaowego, 
które pielęgnuje, wzmacnia 
i wyszczupla (60 minut, 250 zł), 
Popularny jest też zabieg pielę-
gnujący twarz o  nazwie kokon 
ujędrniający, który poprawia ja-
kość włokien kolagenu i elasty-
ny, a także wygładza zmarszcz-
ki (60 minut, 230 zł).

OceNA
Nowoczesny, luksusowy hotel 
i  spa oferujący dobrą, opartą 
w  dużej mierze na przepisach 
staropolskich, kuchnię. Bufet 
śniadaniowy jest spektakular-
ny, a  na szczególną uwagę za-
sługują wyroby hotelowego cu-
kiernika. Godne podkreślenia 
jest też malownicze położenie 
hotelu – z widokiem na zakole 
Wisły i  niewielki dystans, jaki 
dzieli go od kazimierskiego ryn-
ku, zamku i zabytkowej baszty.

Marzena Mróz

Hotel Król Kazimierz
kich konferencji połączonych 
z  bankietami. Siedem klimaty-
zowanych,  nowocześnie wypo-
sażonych sal można łączyć, co 
daje przestrzeń 1000 m2. 

Wyposażone są w  rzutnik, 
ekran, bezprzewodowy inter-
net, flipchart. Na życzenie do-
stępne są komputery, laptopy, 
zestawy nagłośnieniowe, pro-
jektor LCD, rzutnik pisma, TV, 
magnetowid, odtwarzacz DVD 
i kamera, nagłośnienie i mikro-
fony, w tym aparatura do tłuma-
czeń symultanicznych. 

Wynajęcie sali konferencyj-
nej o  powierzchni 100 m2 na 
5 godzin kosztuje 1900 zł.

SPA, relAKS, urOdA
W strefie spa do dyspozycji go-
ści jest basen Błękitna Laguna, 
wyposażony w tzw. łóżka bąbel-
kowe i „gejzery”. Tafla wody jest 
podświetlana, co – zwłaszcza 
wieczorem – nadaje temu miej-
scu szczególny klimat. Ama-
torzy upałów mogą posiedzieć 
w saunie suchej, parowej z aro-
materapią, błotnej, a  także pod 
„prysznicem wrażeń” – gdzie 
podczas jednego seansu można 
odczuć deszcz arktyczny i tropi-
kalny, a także morską bryzę. 

Hotel oferuje również zabiegi 
kosmetyczne, wykonywane przy 

Hotel jest dostosowany do organizowania zarówno niezbyt dużych przyjęć i spotkań, 
jak też wielkich konferencji połączonych z bankietami.
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Polonia Palace Hotel WarszaWa

KONTAKT
Aleje Jerozolimskie 45,
Warszawa
tel. + 48 22 31 82 800
fax + 48 22 31 82 801
poloniapalace@syrena.com.pl 
www.poloniapalace.com

CeNy
Apartament Angielski ok. 2000 zł.
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ApArtAment Angielski
i Podróż w Przeszłość

a w bliższych nam czasach Lech 
Wałęsa, Roman Polański czy 
Miss Świata z 2005 i 2006 roku. 

Gruntowny, trwający dwa 
lata remont, który zakończono 
w 2004 roku przywrócił Polonii 
Palace dawny blask, a jednocze-
śnie uczynił ją jeszcze bardziej 
wygodną. Hotel ma teraz mini 
spa, dwie sauny (damską i  ko-
edukacyjną), centrum bizneso-
we i osiem sal konferencyjnych 
o  łącznej powierzchni 525 m2. 
Perłą wśród nich jest dawna 
sala balowa, nazywana Ludwi-
kowską. Wygląda dokładnie tak 
jak sto lat temu, ale jest też wy-
posażona we wszystkie techno-
logiczne nowinki. Można w niej 
urządzić spotkanie biznesowe 
czy konferencję, a także ban-
kiet, pokaz mody, nawet wesele. 

W  całym hotelu oczywiście 
działa też wi-fi. Za dostęp trzeba 
zapłacić, chyba że pokój zosta-
nie zarezerwowany przez stronę 
internetową hotelu – wtedy do-
stęp do wi-fi jest bezpłatny.

ApArTAmeNT ANgielsKi
To miejsce jedyne w swoim ro-
dzaju. Wszystkie inne pokoje 
zostały urządzone w  stylu biz-
nesowym – w beżach i ciepłych 
brązach. Ten jeden jest inny. 
Wystrój zaprojektowano w  od-
cieniach błękitu z  elementami 
w  kolorze starego złota i  bieli, 
a wyposażono w piękne stylowe 
meble z ciemnego drewna. 

Apartament ma 110 m2 i za-
skakuje już od wejścia – urokli-
we schodki prowadzą na podest 
ze stolikiem, kanapą, wygodny-
mi fotelami i  dużym telewizo-
rem. Z boku stoi bufet-komoda 
z  czajnikiem. Jednak najwięk-
sze wrażenie robi owalne okno, 
z którego rozciąga się zupełnie 
nieprawdopodobny widok na 
centrum Warszawy. W  części 
salonowej znajdują się również 
pojemne szafy, miniaturowy 
aneks kuchenny i łazienka.

Do apartamentu należą tak-
że dwie obszerne sypialnie. 
W  każdej znajduje się duża 
szafa ścienna z  sejfem na lap-
topa, niewielkie biurko, lustro 
z konsolą (doskonale może peł-
nić rolę toaletki) oraz ogrom-

ne łóżko. Ponieważ sypialnie 
są naprawdę duże, znalazło 
się w  nich również miejsce do 
wypoczynku –  z  małym sto-
liczkiem i  fotelami – wygodnie 
usytuowane przed telewizorem. 

Z każdej sypialni wchodzi się 
do pięknej dużej łazienki z pod-
grzewaną podłogą, wyłożonej 
wyjątkowo rzadkim, portugal-
skim marmurem „pomarańczo-
wym”. Wbrew nazwie jest on 

raczej złocistego koloru, który 
pięknie podkreśla biel wypo-
sażenia. Podręczne kosmetyki 
dostarcza renomowana firma 
Chopard. Łazienka ma jeszcze 
jedno niezwykłe udogodnienie 
– a  mianowicie podłączony do 
telewizora w  sypialni głośnik, 
dzięki któremu nawet myjąc 
ręce nie uronimy ani słowa 
z ulubionego programu. 

Joanna Krzyczkowska

Warszawska ulica 
tętniąca życiem 
i  nowoczesno-
ścią. Skrzyżowa-

nie Alej Jerozolimskich i  uli-
cy Marszałkowskiej. Bardziej 
w  centrum stolicy być już nie 
można. Podwójne szklane tafle 
drzwi rozsuwają się bezszelest-
nie. Przekraczam próg i oczom 
nie wierzę. Warszawa, rok 
2012? Czy raczej Paryż sto lat 
wcześniej? Przykryty szklanym 
dachem dziedziniec otaczają 
kremowe fasady kamieniczek 
z oknami z dziesiątków małych 
szybek. Z  balkonowych balu-
strad zwiesza się bluszcz, migo-
czą światełka żeliwnych latarni. 
Brakuje tylko akordeonisty…

Nawet recepcja nie jest po pro-
stu długą standardową „ladą”, 
lecz składa się z ciągu łagodnie 
zaokrąglonych pojedynczych 
stanowisk. Dzięki nim gość już 
od pierwszej chwili czuje się 
tutaj kimś wyjątkowym, gorąco 
wyczekiwanym. 

hisTOriA i NOwOCzesNOść
Trudno w to uwierzyć, ale Polo-
nia Palace ma sto lat. Otworzyła 
swoje podwoje w lipcu 1913 roku, 
wybudowana przez Konstatn-
tego Przeździeckiego. I…  za-
chwyciła gości nowoczesno-
ścią. „Tramwaje elektryczne we 
wszystkich kierunkach, 160  po-
kojów, ogrzewanie centralne, 
światło elektryczne, windy, po-

koje kąpielowe, woda bieżąca 
zimna i gorąca…” – tak zachwa-
lano nowoczesne udogodnienia 
w  – jak byśmy dziś powiedzieli 
– ulotce reklamowej. 

Było czym się chwalić, bo wte-
dy nawet w Hotelu Bristol wodę 
do pokojów noszono w  dzban-
kach. Polonia Palace szybko sta-
ła się więc jednym z najbardziej 
eleganckich miejsc w  Warsza-
wie. W  restauracji z  parkietem 
tanecznym „Plais-Dancing” 
odbywały się głośne na całą 
Polskę bale. Nic więc dziwne-
go, że i  przed wojną, i  po niej 
gościło tu wiele znakomitości. 
Gośćmi byli m.in. Maria Paw-
likowska-Jasnorzewska, Stefan 
Żeromski, generał Eisenhower, 

Konstanty Przeździecki urządził swój hotel w stylu francuskim,  
ale meble sprowadził z Anglii. Właśnie dlatego najbardziej  

prestiżowy apartament nazwał Angielskim.
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Hotel ibis Styles gdynia reda
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KONTAKT
ul. Pucka 10 b
84-240 Reda 
tel. (+48) 58/7364800  
faks (+48) 58/7364801 
e-mail: H9003@accor.com
www.ibis.com
 
CeNy
pokój dla jednej osoby – 220 zł
pokój dla dwóch osób – 260 zł
apartament rodzinny – 420 zł
przy rezerwacji we wtorek cena 
na weekend spada o połowę

Hotel ibis Styles Gdy- 
nia Reda to pierw-
szy obiekt tej sieci 
w  Polsce. W  paź-

dzierniku tego roku hotel prze-
prowadził rebranding z  szyldu 
Wasko na ibis Styles. Hotele 
ibis tradycyjnie przyciągają go-
ści gwarantowaną jakością, 
zunifikowanym, nowoczesnym 
stylem i  umiarkowaną ceną. 
Sukces tej sieci spowodował 
wydzielenie marki ibis Styles, 
od koloru brandu zwanej „zielo-
ną”, pozycjonującej się poziom 
wyżej niż tradycyjne „czerwo-
ne” ibisy. O  wartości dodanej 
stanowią przede wszystkim 
indywidualny styl każdego z ho-
teli oraz poszerzenie bazowego 
poziomu usług o  włączenie do 
standardu oferty noclegowej 
śniadania oraz nieograniczone-
go dostępu do internetu.  

POŁOŻeNIe
Hotel usytuowany jest 12 km 
od Gdyni, w  Redzie przy ulicy 
Puckiej, czyli drodze wyloto-
wej w  kierunku Władysławo-
wa i  Półwyspu Helskiego. Od 
skrzyżowania z  prowadzącą do 
Trójmiasta krajową E6 to tylko 
200 m, od morza dzieli nas nie-
co ponad 10 km. Hotel położo-
ny jest na samym brzegu rzeki 
Redy, którą w lecie można spły-
nąć kajakami do Zatoki Puckiej. 
Współpracuje też z  położonym 
w pobliżu Sierra Golf Club.

telu. Podczas Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej 2012 hotel gościł 
całą dziennikarską ekipę z Hisz-
panii. To tu powstawały relacje 
o sukcesach Mistrzów Europy.  

ReSTAURACJA
Ambicją Hotelu ibis Styles jest 
oryginalna kuchnia serwowana 
w  restauracji „Rzeka Smaków”. 
Jej szef, Artur Szymański hołdu-
je zasadom gotowania naturalne-
go, czyli bez użycia chemicznych 
wzmacniaczy smaku, mieszanek 
w proszku itp. Wszystkie potrawy 
przyrządzane są na bieżąco, cza-
sami z użyciem techniki konfito-
wania. Specjalnością restauracji 
jest zachwycająca miękkością 
i  delikatnością gęsina. Na tym 
mięsie przygotowuje się też zupę 
brukwiową i czerninę. 

OCeNA
Sieć ibisa generalnie charaktery-
zuje się korzystnym stosunkiem 
jakości do ceny. Marka ibis Styles 
zachowuje to, podwyższając za-
kres standardowej usługi. Głów-
ne atuty to kolorowy, nowoczesny 
design, prostota i  funkcjonal-
ność. Hotel idealny do organiza-
cji imprez grupowych i na wyjaz-
dy służbowe. Także podróżujący 
przez zakorkowaną E6 znajdą tu 
przytulny nocleg. Po zrealizowa-
niu planów rozwojowych, hotel 
wzbogaci się o basen, saunę, salę 
do squasha i tory bowlingowe.

Barbara Scharf

trzy kolory – zielony 

POKOJe 
W hotelu są 84 dwuosobowe po-
koje w wariantach twin i double 
oraz dwa dwupokojowe aparta-
menty rodzinne. Pokoje są jedno-
licie i nowocześnie wyposażone, 
każdy z siecią wi-fi, telewizorem 
i klimatyzacją. Łazienki są jasne, 
lśniące czystością, z dużymi ka-
binami prysznicowymi. 

Każde piętro charakteryzuje 
się inną kolorystyką pokoi, np. 
na piętrze II dominuje kolor zie-
lony. Osobiście polecam pokoje 
od strony rzeki, gdzie oprócz 
sielskiego widoku witają nas 
z  rana promienie słońca. Ja no-
cowałam w pokoju 202, którego 
lokatorami byli niedawno Sara 
Carbonero i Iker Casillas, bram-
karz drużyny Hiszpanii. 

ZAPLeCZe BIZNeSOWe
Specjalnością hotelu są wszelkie 
imprezy grupowe. Obiekt jest 
do nich doskonale przystosowa-
ny. Dysponuje salą balową na 
600 osób tak zaprojektowaną, by 
można było przygotować wszel-
kiego rodzaju ekspozycje, ze 
wstawieniem samochodu włącz-
nie. Dodatkowo są dwie mniejsze 
sale konferencyjne na piętrze. 

Wyposażenie techniczne umo- 
żliwia prowadzenie konferencji, 
szkoleń, wesel czy studniówek. 
Ciekawostkami są futurystyczne, 
acz ergonomicznie zaprojektowa-
ne krzesła i oszklona salka do fit-
nessu mieszcząca się w wieży ho-
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Pałac Sobańskich, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa 
Rezerwacja: (+ 48) 22 523 66 64
www.amberroom.pl

Rekomendacja Przewodnika Michelin

Zapraszamy do skosztowania wyśmienitych dań nowoczesnej 
kuchni polskiej z wyraźną szczyptą najbardziej wyszukanych 
trendów kulinarnych.

Składniki kulinarnej doskonałości

Książki i płyty poleca Marek Baranowski
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Klimat w pudełku
Na nowy, trzeci już album trójmiejskiej grupy Loco Star składa się 10 ciekawych kompozycji. Na płycie „Shelter” 
jest wszystko to, czego można się spodziewać po Loco Star: klimat, piękne melodie, intrygujące połączenie 
elektroniki z „żywymi” instrumentami. Płyta jest oryginalnie wydana – znajduje się w pudełku wraz z 10 kartami. 
To dodatkowy powód, dla którego warto ją po prostu mieć! Album promuje singiel „Artifiction”, do którego 
swoje remixy nagrali Bueno Bros, Chmara i Slomo.
Loco Star „Shelter” Kayax

Diana w nowej stylizacji
Każda płyta tej wokalistki jest wydarzeniem. Tym bardziej ta, kiedy Diana Krall zapowiedziała odejście od sen-
tymentalnych standardów. Na czym polega zmiana? Przede wszystkim artystka sięgnęła po piosenki z począt-
ków XX wieku, a motywem przewodnim jest samotność. Przy tym projekcie Diana Krall współpracowała m.in. 
z Coleen Atwood, zdobywczynią Oscarów za kostiumy i fotografem, Markiem Seligerem. Przy ich współpracy 
powstała seria zdjęć artystki inspirowana zdjęciami Alfreda Cheneya Johnstona dla Ziegfeld Follies z lat 20.
Diana Krall „Glad Rag Doll” Verve Music Group/Universal Music Polska

Odkopana stolica Tatr
Książka o podtytule „Lekko gorsząca opowieść góralsko-ceperska” to dowcipnie napisana historia naszej stolicy 
Tatr. Skąd się wzięło Zakopane? Czego nie kupować pod Gubałówką? Kim jest Pan Rysio z kawiarni „Europej-
ska”? Dlaczego miś na Krupówkach ma białe futro? Autorki – Paulina Młynarska, ceperka z Warszawy i Beata 
Sabała-Zielińska, rodowita góralka i dziennikarka piszą dowcipnie i czasami kontrowersyjnie o zakopiańskiej ar-
chitekturze, Gubałówce, halnym, narciarstwie, góralskich rodach, kuchni, modzie, galeriach, restauracjach, pen-
sjonatach i schroniskach. Wspominają legendę Zakopanego, wracając do czasów, kiedy na Harendzie mieszkał 
Jan Kasprowicz, w Atmie – Karol Szymanowski, a w Witkiewiczówce przy Antałówce 6 – Witkacy.
Paulina Młynarska, Beata Sabała-Zielińska „Zakopane odkopane” Wydawnictwo Pascal

Polska jest naj...
Dobrze napisany i zilustrowany przewodnik po Polsce – kompendium wiedzy o rekordach, ciekawostkach i oso-
bliwościach kraju. Opisano w nim ponad 170 oryginalnych i mało znanych obiektów, takich jak pałac Kopciuszka 
czy Muzeum Gwizdka. Dowiemy się też, gdzie leży Republika Ściborska, jak wygląda najmniejsza książka, gdzie 
znajduje się największe lawendowe pole w Polsce i największa kolekcja starych aut. Strony tematyczne pozwolą 
zorientować się wśród rekordzistów w dziedzinie geografii i przyrody. Zbiór najpiękniejszych, największych, naj-
mniejszych, najdłuższych, najkrótszych, najwyższych, wyjątkowych atrakcji Polski robi wrażenie.
Marta Sapała, Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus 
„Super Polska Vademecum rekordów i ciekawostek” Wydawnictwo Carta Blanca

Listy ze świata
„Pod słońcem” to kompletny zbiór ocalałych listów Bruce'a Chatwina – legendarnej postaci brytyjskiego życia 
literackiego, ekscentrycznego podróżnika i wybitnego pisarza. Listy do rodziców, żony, przyjaciółek, kochanków, 
wydawców, przyjaciół – m.in. Jamesa Ivory'ego i Susan Sontag, ukazują człowieka wielkich namiętności, uro-
dzonego opowiadacza, snującego narrację o własnym życiu. Od listu pierwszego, który jako siedmiolatek pisze 
z błędami ortograficznymi do rodziców ze szkoły z internatem – po ostatni, dyktowany żonie na trzy tygodnie 
przed śmiercią. Miłośnicy „W Patagonii”, „Na Czarnym Wzgórzu”, „Pieśni stworzenia” czy „Utz” – znajdą 
w jego wydanych po raz pierwszy listach dalszy ciąg biografii i talentu pisarza-podróżnika.
Bruce Chatwin „Pod słońcem. Listy” Wydawnictwo Świat Książki
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Już po raz drugi przyznaliśmy nagrody za najlepsze 
wina na pokładach samolotów latających z Polski. 

Miło nam poinformować, że statuetkę 
Podniebne Winnice 2012 zdobyła bezapelacyjnie  

linia Qatar Airways.

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

CELLARS IN THE SKY
2012 PRIzES

Podniebne             
Winnice
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Do konkursu zaprosiliśmy 
wszystkie linie lotnicze 

obecne w Polsce. Ostatecznie wzięło w nim 
udział aż 13 przewoźników. Fachowe jury 
pod przewodnictwem Tomasza Prange-Bar-
czyńskiego – redaktora naczelnego Maga-
zynu Wino, w  składzie: Ewa Wieleżyńska 
– zastępca redaktora naczelnego Magazynu 
Wino, Andrzej Daszkiewicz i  Tomasz Ku-
rzeja – redaktorzy i degustatorzy Magazynu 
Wino, Kuba Janicki – autor bloga „Kontre-
tykieta.pl” oraz Grzegorz Wajner z portalu 
Sstarwines.pl miało za zadanie przetesto-
wać, ocenić i wybrać zwycięzców. 

Wina z charakterem
Specjaliści zebrali się w przyjaznych murach 
Pałacyku Sobańskich należącego do Polskiej 
Rady Biznesu w  Warszawie. Wina zostały 
podzielone na poszczególne kategorie, zawi-
nięte w czarne, nieprzejrzyste worki i pozba-
wione wszelkich oznaczeń, które mogłyby 
zdradzić ich pochodzenie. 

– W  czasie degustacji w  każdej kategorii 
selekcjonowaliśmy potencjalnych finalistów, 
a potem dokonywaliśmy powtórnej degusta-

cji wybranych próbek, uzgadniając kolejność 
„na podium” – powiedział Tomasz Prange-
-Barczyński. – Cellars in the Sky zainicjo-
wany przez magazyn Business Traveller nie 
jest stereotypowym konkursem winiarskim. 
Degustując wina i  wybierając zwycięzców 
nie mogliśmy przecież zapominać o kontek-
ście, a więc o konsumpcji na dużej wysoko-
ści, w atmosferze – często – lekkiego stresu, 
z  niedoskonałych (zwłaszcza w  klasie eko-
nomicznej) kieliszków. Dlatego szukaliśmy 
większej wyrazistości i  cech, które pozwolą 
winom z  jednej strony zachować indywidu-
alny charakter, z drugiej – przetrwać nie za-
wsze optymalne warunki serwisu.

najlepsze z najlepszych
Wybór był trudny, jednak jury – po długiej 
naradzie – zgodnie wyłoniło laureatów. 
Pierwszą nagrodę w  kategorii wina musu-
jące otrzymał Gold Label Brut Vintage 1999, 
Champagne, Lanson (Qatar Airways). Oce-
na: Lanson słynie z wyrazistych szampanów 
o wysokiej kwasowości, która pozwala im się 
znakomicie starzeć. Rocznik 1999 to w swo-
jej kategorii już nie berbeć, ale z pewnością 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w przyjaznych murach Pałacyku Sobańskich  
w Warszawie, należącego do Polskiej Rady Biznesu.
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zaledwie młodzieniec. Wino rzutkie, pełne 
charakteru, jednocześnie złożone i  wymy-
kające się standardowej definicji szampana. 

Wina białe klasa ekonomiczna – Riesling 
aus der Steillage 2011, Mosel, Peter & Peter 
(Lufthansa). Ocena: Prostolinijny, za to pełen 
charakteru, wyrazisty i orzeźwiający riesling 
– rzadkość w swojej klasie. Dodatkowe punk-
ty za oryginalność i znalezienie wina, które 
pogodzi odmienne gusta pasażerów, ale też 
wymyka się z łatki „mainstream”. 

Wina białe business/premium class – Les 
Vieux Murs 2009, Pouilly-Fuissé, Loron et 
Fils (Brussels). Ocena: Brawa dla sommelie-
ra, który wyszukał to wyjątkowej klasy char-
donnay w  mniej znanej apelacji burgundz-
kiej. Wino pokonało, zdawałoby się, dużo 
poważniejszych konkurentów dzięki znako-
mitej jakości, wyrazistości i oryginalności. 

Wina czerwone klasa ekonomiczna 
–  I  Giganti Buoni 2007, Toscana, Monteti 
(Air Berlin). Ocena: W  zalewie anonimo-
wych „red wines”, które towarzyszą nam 
zbyt często w  czasie podniebnych podróży 
I  Giganti Buoni jawi się niczym światełko 
w  tunelu. Świetnie skrojony, nieprzesadnie  

Tomasz Prange-Barczyński, redaktor naczelny „Magazynu Wino”, Christian Bris, wiceprezydent inflight services Qatar Airways  
i Robert Grzybowski, wydawca Business Traveller Poland.

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

Jury: Tomasz Prange-Barczyński, Kuba Janicki, Ewa Wieleżyńska, Tomasz Kurzeja, Grzegorz Wajner.
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● Najlepsze Podniebne Winnice Qatar Airways
● Najlepsze wino musujące Qatar Airways
●  Najlepsze wino białe w klasie ekonomicznej 

Lufthansa 
●  Najlepsze wino białe w klasie Business/ 

Premium Brussels Airlines
●  Najlepsze wino czerwone w klasie ekono-

micznej Air Berlin
●  Najlepsze wino czerwone w klasie Business/

Premium Brussels Airlines
● Najlepsze wino słodkie Qatar Airways

LAureAci

Podniebne winnice

win dysponującym w  dodatku więcej niż 
sensownym budżetem. Wiele win, które 
znalazły się w ofercie linii zachwyci z pew-
nością winomaniaków, a niektórych skłoni 
do tego, by latać QA dla samej przyjem-
ności eksplorowania podniebnej piwnicz-
ki. Z  drugiej strony niektóre z  win mogą 
okazać się za trudne dla wielu mniej wy-
robionych winiarsko pasażerów, stąd brak 
indywidualnych medali dla takich tuzów 
jak Dr. Loosen, Selbach-Oster czy Lopez  
de Heredia. Trudno jednak tak wybitnych 
win nie zauważyć – dlatego pozaregulami-
nowe wyróżnienie. 

Nam nie pozostaje nic innego, jak zachę-
cić Państwa do podróży na pokładach sa-
molotów nagrodzonych linii, aby osobiście 
przekonać się, że wybór jurorów był słuszny.

Marzena Mróz, redaktor naczelna  
Business Traveller Poland Fo

t.:
 m

. d
em

bi
Ńs

ki
 (5

), 
is

to
ck

ph
ot

o

skomplikowany, za to po prostu bardzo smacz-
ny supertoskan, którego szklanka umila lot.  
Wina czerwone business/premium class 
–  Tenuta Frescobaldi di Castiglioni 2009, 
Toscana, Marchesi di Frescobaldi (Brussels). 
Ocena: Supertoskan od jednej z zasłużonych 
dla regionu rodzin toskańskich nie dał szans 
konkurentom. Bordoski kupaż z domieszką 
sangiovese to wino zdecydowane, wystar-
czająco uniwersalne, by sprostać podniebnej 
kuchni i bardzo smaczne samo w sobie. 

Wina słodkie – Colheita 1974, Vinho do 
Porto, Kopke (Quatar). Ocena: Rocznikowe 
porto to gratka dla miłośników wina. W ka-
tegorii, która nigdy nie jest specjalnie mocno 
obsadzona, wino od Kopkego jest prawdziwą 
perełką. Brawo za decyzję!. 

Nagroda specjalna dla Qatar Airways. 
Uzasadnienie: Sommelier Qatar Airways 
wydaje się wielkim znawcą i  miłośnikiem 

Tomasz Prange-Barczyński, Martin Klonowski, Country Manager Air Berlin w Polsce, Robert Grzybowski.

miejscA nA Podium
●  II Miejsce Najlepsze wino musujące 
Qatar Airways
●  III miejsce Najlepsze wino musujące  

Lufthansa 
●  III miejsce Najlepsze wino musujące   

Brussels Airlines
● II miejsce Najlepsze wino białe w klasie eko-
nomicznej TAP Portugal
●  III miejsce Najlepsze wino białe w klasie  

ekonomicznej Austrian Airlines
●  II miejsce Najlepsze wino białe w klasie  

Business/Premium British Airways
●  II miejsce Najlepsze wino białe w klasie  

Business/Premium Lufthansa
●  III Najlepsze wino białe w klasie Business/

Premium sAs scandinavian Airlines
●  II miejsce Najlepsze wino czerwone w klasie 

ekonomicznej Air Berlin
●  III MIEJSCE Najlepsze wino czerwone 

w klasie ekonomicznej TAP Portugal
●  II miejsce Najlepsze wino czerwone 

w klasie Business/Premium Brussels Airlines
●  II miejsce Najlepsze wino czerwone w klasie 

Business/Premium Air mauritius
●  III miejsce Najlepsze wino czerwone w klasie 

Business/Premium Qatar Airways
● II miejsce Najlepsze wino słodkie Lufthansa
●  III miejsce Najlepsze wino słodkie  

TAP Portugal
● III miejsce Najlepsze wino słodkie Alitalia
● sPeciAL PriZe Qatar Airways 

Bart Buyse, dyrektor generalny Lufthansy w Polsce oraz Robert Grzybowski  
wydawca magazynu Business Traveller Poland.

Tomasz Prange-Barczyński, George Athanassiou, dyrektor generalny Alitalii na Polskę, Ricardo Lo Presti, dyrektor regionalny Tap Portugal na Francję, 
Benelux i Polskę, Robert Grzybowski.

Tomasz Prange-Barczyński, Szymon Żaliński, dyrektor regionalny ds. marketingu SAS Scandinavian Airlines 
na Europę Wschodnią, Robert Grzybowski.

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

Jarosław Nowicki, dyrektor generalny oddziału Brussels Airlines  
w Polsce, Michel Girault, dyrektor regionalny Air Mauritius.
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Prezentomania
Nie ma przyjemniejszego uczucia niż obdarowywanie najbliższych, a szczególną okazją 

do tego są Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Oto nasze propozycje – eleganckie 
kosmetyki, gadżety, nowości techno, ubrania, zegarki – dla Niej i dla Niego. 

Dr Irena Eris 
Active Essence 

Koncentrat kolagenowy 
do twarzy. Cena: 

30 ml/125 zł. Dostępny 
w Kosmetycznych 

Instytutach Dr Ireny Eris 
www.DrIrenaEris.com/Instytut

Sephora Krem do mycia 
rąk z linii  świątecznej. 
Cena: 29 zł. Dostępny 

w perfumeriach Sephora 
www.sephora.pl

Barbara Hofmann 
Pędzel z kryształkami 

Swarovskiego. Dostępny 
na stronie internetowej 

lub w perfumeriach 
Douglas. Cena: 840 zł 
www.barbarahofmann.de

Eisenberg  
Perfumy „I am” z nutą 

bergamotki, pomarańczy 
i piżma. Dostępne  

w perfumeriach Sephora. 
Cena: 50 ml/359 zł 

www.eisenberg.com

Shiseido 
Bio-performance krem 

rewitalizujący i odmładza-
jący. Cena: 360 zł 

www.shiseido.com

Sony 
Aparat fotograficzny  

Sony NEX-5 R  
z hybrydowym 

systemem AF i funkcją 
WiFi. Cena: ok. 3000 zł 

www.sony.com

Hugo Boss
Dopasowana marynarka 
Boss Black z kolekcji 
Cruise jesień/zima 
2012/2013 z bawełny, 
poliestru i elastanu. 
Cena: 1590 zł 
Torba Boss Selection 
została wykonana 
z ekskluzywnej, błysz-
czącej skóry cielęcej. 
Ma przegrodę na doku-
menty i kieszeń. 
Cena: 3760 zł
www.hugoboss.com

Certina
Zegarek model DS  
Podium Lady 
– nowoczesny i kobiecy. 
Cena: 1790 zł 
www.certina.com

Da Vinci 
Koszule szyte na miarę  
– do wyboru klientów
600 rodzajów materia-
łów o różnych struktu-
rach i gramaturach. 
Cena: od 399 zł 
www.davinci.pl

Goshico ID Eleganckie
torebki z luksusowych, 
szlachetnych skór. To-
rebka z haftowanymi 
bokami i odpinanym 
paskiem Fancy. Cena: 
520 zł; Skórzana torebka 
z haftowanym frontem 
do ręki i na ramię Fancy. 
Cena: 290 zł
www.goshico.com

Lewanowicz 
Kolia Ba-Rock 
niezwykła biżuteria
inspirowana sztuką. 
Cena: 790 zł 
www.lewanowicz.com
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Dreamliner jest nasz!
Takiego wydarzenia na polskim niebie nie było od ponad 20 lat. 

W czwartek 15 listopada, dokładnie o 10.51 na Lotnisku im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, wylądował pierwszy Boeing 787 Dreamliner w barwach 

naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. Samolot w pierwszy rejs z pasażerami 
wyruszy 14 grudnia do Pragi. Docelowo będzie jednak latał za ocean i do Azji. 

Fantastyczny 
spektakl daje skrzydło 

samolotu. 
Jest tak skonstruowane, 

że podczas startu
i później w czasie całego 

rejsu wygina się ku 
górze, przypominając 

skrzydło ptaka.  
A ponieważ 

zbudowane jest 
w całości z jednego 
elementu, na jego 

gładkiej powierzchni 
można obserwować 
odbijające się słońce 

i chmury.

spektakl daje skrzydło samolo-
tu. Jest tak skonstruowane, że 
podczas startu i później w cza-
sie całego rejsu wygina się ku 
górze, przypominając skrzydło 
ptaka. A  ponieważ zbudowane 
jest w całości z jednego elemen-
tu, na jego gładkiej powierzchni 
można obserwować odbijające 
się słońce i chmury.

Warto dodać, że pracę skrzy-
dła może obserwować nie tylko 
pasażer siedzący przy oknie. 
Dzięki temu, że okna w  Dre-
amlinerze są znacznie większe 
niż w  jakimkolwiek innym sa-
molocie, to, co się dzieje za ze-
wnątrz samolotu, widać nawet 
z  środkowych rzędów. Chyba, 
że któryś pasażer okno zasłoni. 
Tutaj jednak też zastosowano 
zupełnie nowatorską metodę. 
Zamiast tradycyjnej zasłonki 
jest przycisk, który zaciemnia 
i rozjaśnia szybę według kilku-
stopniowej skali. 

Najmocniejszą stroną Dre-
amlinera jest jednak to, czego 
nie widać. To dużo lepsze po-
wietrze oraz o wiele wyższe ci-
śnienie panujące na pokładzie. 
Producent samolotu twierdzi, 
że w Dreamlinerze powinniśmy 
się czuć tak, jakbyśmy przeby-
wali na wysokości 1800 metrów 
(w  innych samolotach jest to 
prawie 2500 metrów). Powie-
trze w kabinie ma dzięki temu 
o 8% więcej tlenu, większą wil-
gotność, a  dzięki zastosowaniu Fo
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podwójnej filtracji, powietrze 
jest też dużo zdrowsze. 

W  połączeniu z  nowocze-
snym oświetleniem, które imi-
tuje pory dnia zgodnie z  na-
szym zegarem biologicznym, 
zalety te sprawiają, że wysiada-
jąc z  Dreamlinera czujemy się 
dużo bardziej wypoczęci. Efekt 
jet-lagu wywołany zmianą stref 
czasowych jest znacząco zredu-
kowany, nasze oczy nie wysy-
chają, podobnie nie ma również 
mowy o uczuciu suchości w no-
sie czy w ustach.

Co najważniejsze podczas 
pierwszego lotu z  Seattle do 
Warszawy można było się prze-
konać, że te wszystkie dane to 
nie tylko marketingowa pro-
paganda Boeinga. ale systemy, 
które rzeczywiście działają 
i  wyprzedzają technologię sto-
sowaną obecnie w  lotnictwie 
cywilnym o co najmniej dekadę.

Czym kusi Dreamliner
Dzięki Dreamlinerowi LOT 
dogania czołówkę najlepszych 
linii lotniczych na świecie, bo 
nowy samolot oznacza nie tyl-
ko lepsze wyniki, jeśli chodzi 
o  ekonomię. To przede wszyst-
kim zupełnie nowy produkt. 

Klasa biznes o nowej nazwie 
Elite Club wysposażona jest 
w  18 foteli, które przy pomocy 
jednego przycisku rozkładają 
się do zupełnie płaskich łóżek. 
Mają też indywidualne oświe-

tlenie, ściankę, dzięki której 
pasażer może zapewnić sobie 
więcej prywatności oraz indywi-
dualny system rozrywki.

Elite Club to jednak nie tylko 
nowoczesne wyposażenie kabi-
ny, to – jak zapewnia przewoź-
nik – także zupełnie nowy stan-
dard obsługi. Dreamlinerami 
mają latać najlepsi członkowie 
personelu pokładowego, którzy 
dodatkowo przeszli specjalne 
szkolenie. Serwis na pokładzie 
ma przypominać ten znany 
z najlepszych restauracji. 

Nowatorskim rozwiązaniem 
jest wprowadzenie kabiny eko-
nomicznej plus – tak zwanego 
Premium Club. To standard 
pośredni między klasą ekono-
miczną a biznes adresowany do 
pasażerów, którzy chcą podró-
żować w  podwyższonym stan-
dardzie, ale bardziej liczą się 
z kosztami podróży.

Dreamilinera będzie można 
wypróbować najpierw na tra-
sach europejskich. 787 w  bar-
wach lotu w  pierwszy taki rejs 
wyruszy 14 grudnia tuż po go-
dzinie 7.00 do Pragi. Docelowo 
Dreamlinery będą jednak ob-
sługiwały trasy międzykonty-
nentalne. Pierwszy „liniowiec 
marzeń” poleci 16 stycznia 
w rejs do Chicago. W miarę ko-
lejnych dostaw w lutym Dream-
linery będą już latały do Nowe-
go Jorku, a w marcu i kwietniu 
do Toronto i Pekinu.

moment, na który 
wszysCy Czekali
Uroczystość symbolicznego 
przekazania kluczy do samolotu 
odbyła się kilka dni przed przy-
lotem Dreamlinera, 12 listopa- 
da, nieopodal fabryki Boein-
ga w  Everett pod Seattle. – To 
nie tylko wspaniały moment 
dla LOT-u, ale także dla całej 
Polski – stwierdził w  czasie 
przemówienia Marcin Piróg, 
prezes przewoźnika. Krótko po 
tych słowach można było zoba-
czyć jak pierwszy „polski” Dre-
amliner wyłania się zza szyby 
hangaru, w  którym odbyła się 
uroczysta kolacja. Od tego mo-
mentu samolot stał się oficjal-
nie częścią floty LOT-u.

Zarówno przedstawiciele pro-
ducenta samolotu, jak i  przed-

stawiciele PLL LOT byli zgodni: 
wyprodukowanie i  przekazanie 
pierwszego Dreamlinera Pol-
skim Liniom Lotniczym wyma-
gało bardzo wiele pracy i mimo 
wielu opóźnień i zmian w pro-
jekcie, maszyna jest gotowa by 
wozić polskich pasażerów. 

Marcin Piróg podziękował 
wszystkim osobom, które od 
początku realizacji projektu 
pracowały na ten sukces. Pod-
kreślił też, że LOT jest pierwszą 
europejską linią lotniczą, która 
otrzymała model 787. 

wrażenia z lotu
LOT-owski Dreamliner w  tak 
zwany ferry flight, czyli lot do-
stawczy do Polski, zabrał na 
pokład nieco ponad 170 osób. 
Wszyscy mogli w pełni poznać 

zalety nowego samolotu, bo 
i  lot był nadzwyczajnie długi. 
Dreamliner w locie z Everett do 
Warszawy miał do pokonania 
prawie 9 tys. km. To była dobra 
okazja na przetestowanie Dre-
amlinera, bo to właśnie na tak 
zwanych long-haulach Boeing 
787 ma latać docelowo. 

Samolot z  lotniska Boeinga 
w Everett wystartował chwilę po 
szesnastej. Co w  Dreamlinerze 
można zauważyć od razu, to 
fakt, że na pokładzie jest dużo 
ciszej niż w  poprzednich mo-
delach Boeinga. Nawet w czasie 
startu można swobodnie roz-
mawiać bez konieczności pod-
noszenia głosu.

Dreamliner dostarcza też 
od razu niesamowitych wra-
żeń wizualnych. Fantastyczny 

Najmocniejszą stroną Dreamlinera jest to, czego nie widać. To dużo lepsze powietrze  
oraz o wiele wyższe ciśnienie panujące na pokładzie.
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 40% 
więcej 

przestrzeni, 
w porównaniu z klasą 

ekonomiczną,  
w atrakcyjnej cenie.

To co wyróżnia Pre-
mium Economy, to 
przede wszystkim 
wyjątkowa prywat-

na przestrzeń podczas lotu, 
wydzielona dzięki separującej 
obudowie fotela oraz 40% wię-
cej miejsca w kabinie w porów-
naniu z klasą ekonomiczną. 

Nowoczesne, szerokie (48 cm) 
fotele mają wygodne podłokiet-
niki i regulowany zagłówek oraz 
podnóżek. Oparcie rozkłada się 
w ramach obudowy do 123 stop-
ni, nie zakłócając przestrzeni  
pozostałych pasażerów. Każdy 

fotel jest wyposażony w 26-cen-
tymetrowy ekran i nowoczesny 
system multimedialny oraz 
słuchawki z  funkcją redukcji 
hałasu. Pasażer ma też do dys-
pozycji duży rozkładany stolik, 
gniazdko do laptopa, osobistą 
lampkę punktową do czytania 
oraz podręczne przybory po-
dróżne klasy biznes. 

Zróżnicowane menu
W  porównaniu z  klasą ekono-
miczną wzbogacono również 
serwis pokładowy. Posiłek roz-
poczyna aperitif z  francuskim 

szampanem włącznie. Następnie 
pasażerowie mogą wybrać jedno 
z  dwóch dań ciepłych, którym 
towarzyszy przystawka i  deser 
oraz wyborne wina. Na rejsach 
trwajacych dłużej niż 10,5 go-
dziny działa też samoobsługowy 
bufet oferujący przekąski, owoce, 
kanapki oraz lubiane na całym 
świecie lody Haägen-Dazs.

PierwsZeństwo 
na lotnisku
Na lotnisku pasażerowie Pre-
mium Economy korzystają z po-
dobnych udogodnień jak w  kla-

Klasa Premium economy
nowa nazwa, niezmienna jakość!

*  Przykładowe ceny promocyjne na przelot w obie strony; obejmują podat-
ki i opłaty lotniskowe; cena podlega zmianom w zależności od terminu.

ile może kosZtować PrZelot w klasie  
Premium economy?*

trasa cena

Warszawa – Nowy Jork od 3396 pln*

Warszawa – Pekin od 4090 pln*

Warszawa – Kapsztad od 4697 pln*

sie biznes. Wszystkie przejścia 
i  usługi są oznakowane „Sky 
Priority”: wydzielone stanowi-
ska odprawy, pierwszeństwa 
w wejściu do samolotu oraz do-
starczeniu bagażu po wylądo-
waniu, a także zwiększony limit 
bagażowy – 2 sztuki bagażu po 
23 kg plus bagaż podręczny.

wysoki komfort 
w atrakcyjnej cenie
Dzięki Premium Economy pa-
sażerowie Air France mogą do-
świadczyć naprawdę dużej róż-
nicy w  komforcie podróżowania 
za stosunkowo niewielką różnicę 

w  cenie. Dodatkowo członkowie 
programu lojalnościowego Flying 
Blue otrzymują 25% więcej mil, 
a firmy w programie Bluebiz – 400 
zł zwrotu za każdy bilet (w postaci 
przyznawanych punktów). Po-
dróżni otrzymują też od linii bez-
płatny nocleg w  Sofitel Victoria 
bezpośrednio przed podróżą wraz 
ze śniadaniem i hotelową limuzy-
nę na lotnisko. Jest to atrakcyjna 
opcja szczególnie dla pasażerów 
mieszkających poza Warszawą.**

**   Oferta hotelowa podlega 
warunkom, szczegóły  
w Air France tel. 22 55 66 400

Oferowana przez Air France na lotach międzykontynentalnych,  
usytuowana jest pomiędzy kabiną ekonomiczną i biznes.
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Nowy wymiar spotkań 
w Hotelu Novotel 
KraKów CeNtrum 

lowa dba o  to, aby każdy klient 
zorganizował efektywne spo-
tkanie dla swoich pracowników 
lub partnerów biznesowych. 
Od chwili planowania, poprzez 
czas realizacji wydarzenia, aż 
po jego zakończenie, do dyspo-
zycji organizatora konferencji 
dedykowany jest profesjonal- 
ny koordynator. Wydelegowana 
osoba kieruje się pięciopunk-
tową obietnicą Novotel, która 
jest kluczem do sukcesu każ-
dej konferencji. Zakłada ona 
natychmiastową dostępność 
dla organizatora, dopracowanie 
każdego szczegółu, dostoso-
wanie rozwiązań do indywi-
dualnych potrzeb gości, pełne 
wsparcie oraz zapewnienie do-
brego samopoczucia wszystkich 

uczestników spotkań. Wielolet- 
nie doświadczenie ekspertów 
Meeting@Novotel oraz pomiesz- 
czenia przygotowane zgodnie 
z najnowszymi standardami or-
ganizacji spotkań biznesowych, 
gwarantują udany przebieg każ-
dego wydarzenia organizowa-
nego w hotelach tej sieci. 

Jednak odnowienie części 
konferencyjnej to nie jedyne 
modernizacje w hotelu Novotel 
Kraków Centrum. Zmianom 
uległa powierzchnia lobby 
baru, która uzyskała energe-
tyczny i nowoczesny charakter. 
Hotel pamiętał także o swoich 
najmłodszych gościach, dla-
tego odnowiono kącik zabaw, 
usytuowany w  pobliżu lob-
by. Dzieci chętnie korzystają  Novotel Kraków Cen-

trum w  połowie 
września tego roku 
obchodził 10. urodzi- 

ny. Podczas zorganizowanej 
uroczystości wszyscy zaprosze-
ni goście mieli okazję podziwiać 
odnowione piętro konferencyj-
ne hotelu. Wnętrza w  energe-
tycznych barwach ozdobione 
współczesną sztuką zachwyciły 
zebranych gości.

Na obchodach jubileuszu, 
oprócz wielu przedstawicieli 
partnerów biznesowych hotelu 
oraz reprezentantów biur po-
dróży pojawiło się również wie-
le znanych osobistości ze świa-
ta muzyki, filmu oraz sportu.  
Dla zebranych gości organizato-
rzy przygotowali liczne atrakcje 
obejmujące m.in. występy zna-
komitych artystów, a także inte-
resującą prezentację zmoderni-
zowanej części hotelu, ukazując Fo
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Nowe wnętrza 
sal konferencyjnych 

i program 
Meeting@Novotel 
gwarantują sukces 
każdego spotkania 

biznesowego. 

z  kolorowych mebelków, kloc-
ków Kapla, poduszek w kształ-
tach przypominających postaci 
z  bajki Barbapapa czy konsoli 
Xbox 360. 

Novotel Kraków Centrum 
usytuowany jest 14 kilometrów 
od Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Kraków Balice i  za-
ledwie 10 minut spacerem od 
Rynku Głównego. Z okien moż-
na podziwiać Zamek Królewski 
na Wawelu i zakole Wisły. 

Amatorom aktywnego zwie-
dzania hotel umożliwia również 
wypożyczanie rowerów. Relaks 
po długim dniu pracy lub od-
wiedzaniu niezliczonych atrak-
cji Krakowa zapewni Centrum 
Rekreacji z  basenem, jacuzzi, 
sauną i salą ćwiczeń.

pełnię jej możliwości zarówno 
dla celów biznesowych, jak 
i rozrywkowych. 

Całkowitej przemianie ule-
gło aż 515 m2 powierzchni kon-
ferencyjnej, która zyskała na 
swojej funkcjonalności oraz 
stanowi prawdziwą wizytówkę 
najnowszych trendów panują-
cych w sztuce aranżacji wnętrz. 
Proste, wyraziste formy oraz 
energetyczne akcenty czerwieni 
sprawiają, że lobby i  sale ema-
nują teraz ciepłem i pozytywną 
energią, sprzyjając spotkaniom 
biznesowym i  towarzyskim.  
Zastosowanie nowoczesnych 
technologii, jak np. dynamicz-
nego oznakowania, wzmacnia 
nowoczesny charakter wnętrz. 
Natomiast współczesne dzie-
ła sztuki zdobiące ściany oraz 
relaksująca muzyka w  tle, two-
rzy niepowtarzalny klimat dla 
wszystkich gości hotelu.

Sale konferencyjne zostały 
zaprojektowane z  myślą o  jak 
najlepszym wykorzystaniu 
ich powierzchni oraz zapew-
nieniu maksymalnej wygody 
wszystkim uczestnikom spo-
tkań. Wyposażone w  wysokiej 
jakości sprzęt audiowizualny 
czy specjalne oświetlenie, któ-
re łatwo można dostosować do 
potrzeb klientów, są idealnym 
miejscem na szkolenia czy pre-
zentacje. Nowa kolorystyka sal 
z  akcentami energetycznej li-
monki z pewnością wprowadzi 
w  dobry nastrój i  pobudzi do 
kreatywnej pracy. 

Bez względu na rodzaj orga- 
nizowanego spotkania, klien-
ci biznesowi mogą liczyć na 
wsparcie profesjonalnego ze-
społu ekspertów programu 
Meeting@Novotel. Jest to spe-
cjalny program sieci Novotel, 
w ramach którego obsługa hote-

Centrum Rekreacji z basenem, jacuzzi, sauną i salą ćwiczeń  
– idealne miejsce na odpoczynek.
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Po ciężkim dniu pracy lub wysiłku goście mogą zrelaksować się przy masażu. W ramach in room spa  
masażysta wykonuje masaż w pokoju gościa, co pomaga osiągnąć pełny relaks. A po zabiegu można 

usiąść wygodnie w szlafroku z filiżanką dobrej herbaty w swoim własnym pokoju.

ZawsZe lekko,  
ZawsZe w formie  

w hotelach westin

da się z  koszulki, spodenek, 
bielizny i  skarpetek. Zestawy 
są dostępne w wersji dla kobiet 
i  mężczyzn. W  warszawskim 
Westinie wypożyczenie obuwia 
kosztuje zaledwie 20 zł. 

Goście hotelu The Westin 
Warsaw będą mogli także ko-
rzystać z  materiałów przygo-
towanych przez New Balance, 
zawierających zestawy ćwiczeń 
dla osób często podróżujących. 
Trenerka gwiazd oraz ambasa-
dorka marki New Balance – Hol-
ly Perkins opracowała specjalny 
poradnik dotyczący ćwiczeń bez 
sprzętu, który zawiera propozy-
cję treningów wzmacniających, 
rozciągających, cardio oraz jogę. 
Program zawiera również sek-
cję „Dobre samopoczucie w po-
dróży”, w  której Holly Perkins 
radzi jak żyć zdrowo.

Poprosiliśmy kilku gości ho-
telu o  ich opinię na temat pro-
gramu i  nie da się ukryć, że 
były bardzo pozytywne. Przede 

wszystkim chwalono wygo-
dę i  zwiększoną ilość miejsca 
w  walizce. Jednak było też kil-
ka pytań o  higienę – czyli jak 
czyszczone będą buty. Okazało 
się, że posiadają one jednorazo-
wą wkładkę, a po każdym uży-
ciu poddawane są czyszczeniu 
środkiem odkażającym, który 
eliminuje bakterie. Dzięki temu 
buty są zawsze czyste i  bez-
pieczne dla użytkowników. 

Westin to hotel, który na 
pierwszym planie stawia do-
bre samopoczucie gości. Ha-
sło marki brzmi „For a  Better 
You” – zatem jest to już kolejna 
propozycja, która ma pomóc 
gościom w dbaniu o siebie pod-
czas podróży. Wcześniej hotele 
Westin wprowadziły program 
SuperFoodsRX, który poprzez 
dobrą dietę pomaga uzyskać 
lepszą koncentrację, dodaje 
energii, ale przede wszystkim 
dostarcza organizmowi wszel-
kich potrzebnych składników.
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Wszystkie hotele Westin na 
świecie wyposażone są również 
w  studia Westin WORKOUT 
w których goście mogą ćwiczyć 
przez dobę na nowoczesnym 
sprzęcie. Miłośnicy joggingu 
znajdą rekomendacje najlep-
szych tras w  mieście znajdu-
jących się w  pobliżu hotelu. 
W  wybranych hotelach dostęp-
na jest również usługa runWe-
stin Concierge, czyli bieg z tre-
nerem, który podczas joggingu 
opowiada przy okazji historię 
miasta i pokazuje najciekawsze 
atrakcje turystyczne.

Po ciężkim dniu pracy lub 
wysiłku goście w  zaciszu swo-
jego pokoju mogą zrelaksować 
się przy masażu. W ramach in 
room spa, masażysta wykonu-
je masaż w  pokoju gościa, co 
pomaga osiągnąć pełny relaks. 
A po zabiegu można usiąść wy-
godnie w  szlafroku z  filiżanką 
dobrej herbaty w  swoim wła-
snym pokoju hotelowym.

Sieć Westin Hotels & Re-
sorts wprowadziła wła-
śnie nowy program, któ-
ry pokochają wszystkie 

osoby uprawiające sport, a  któ-
re ze względu na ograniczenia 
bagażowe muszą rezygnować 
z treningów  podczas wyjazdów. 
Gear Lending to program opra-
cowany wspólnie z New Balance 
umożliwiający gościom wy-
pożyczanie butów sportowych 
oraz zestawu ubrań do ćwiczeń.

Westin przed wprowadze-
niem Gear Lending przeprowa-
dził badanie wśród osób często 
podróżujących, którego celem 
było sprawdzenie co decyduje 
o  wyborze hotelu, jak również 
określenie elementów, które 
pomagają lub przeszkadzają 
w  uprawianiu sportu podczas 
wyjazdów. Jak się okazało do-
bre studio fitness jest jednym 
z  pięciu głównych elementów 
decydujących o  wyborze hote-
lu. Co więcej aż ponad połowa 
ankietowanych odpowiedziała, 
że bardzo chętnie trenowałaby 
podczas wyjazdu, jednak ogra-
niczenia bagażowe powodują, 
że często rezygnują ze spako-
wania zestawu do ćwiczeń, 
przerywając w  ten sposób cykl 
treningów. Stąd też pewnie taki 
sukces pilota poprzedzającego 
wprowadzenie programu Gear 
Lending, który przeprowadzo-
ny był w 10 krajach w 2010 roku 
–  był to najbardziej entuzja-
stycznie przyjęty program 
wśród wszystkich pilotów reali-
zowanych przez sieć.

Program Gear Lending jest 
pierwszym takim rozwiąza-
niem w branży i polega na wy-
pożyczaniu gościom obuwia 
sportowego marki New Balance 
oraz zestawu ubrań, który skła-
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W krainie 
maharadżów

Indie można zrozumieć i pokochać od razu, 
albo przyglądać się im i dziwić bez końca. Jedno 

jest pewne, zawładną zmysłami każdego – przekonuje 
Marzena Mróz. Dotyczy to szczególnie Radżastanu
  nazywanego Imperium Duszy, Ziemią Władców, 

osnutego mgłą krwawych tajemnic i legend 
o niezwykłych władcach Orientu. 
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Nigdzie w  Indiach nie znaj-
dziemy tak wielu twierdz, 

bazarów, a  przede wszystkim pałaców od 
wieków zamieszkałych przez maharadżów 
(wielki król) – hinduskich władców, których 
tytuł jest wyższy od radży (król), ale niższy 
od cakrawartina, jak zwyczajowo określa 
się cesarza. Stan, którego powierzchnia 
jest większa od terytorium Polski, przecięty 
łańcuchem gór Arawali, ma w swoich grani-
cach zarówno pustynię Thar, jak i bajkowe 
ogrody po których przechadzają się pawie. 
Tylu różnic, dotyczących życia społecznego, 
obyczajów i  odwiecznych tradycji próżno 
szukać w innym miejscu na świecie.

Król w areszcie domowym
Radżastan jest ojczyzną radżputów (kla-
nów), honorowych i walecznych. Radżowie 
do dziś wywodzą swoje pochodzenie od bo-
gów słońca, ognia i księżyca. 

W  XIX wieku, gdy Indie znajdowały 
się pod panowaniem Brytyjczyków, w  Ra-
dżastanie mieszkało 540 maharadżów. 
W 1920 roku władcy powołali Izbę Królew-
ską, namiastkę związku zawodowego, aby 
następnie przekształcić ją w  organ dorad-
czy angielskiego wicekróla Indii. Musieli 
się zjednoczyć, ponieważ okupujący Indie 
angielscy lordowie wprawdzie pozwalali 
im mieszkać w rodowych pałacach, jednak 
życie władców Radżastanu przypominało 
areszt domowy. W  każdym pałacu rezydo-
wał gubernator brytyjski, który obserwował 

czy poczynania maharadży nie szkodzą in-
teresom królowej Wiktorii. Ale właściciele 
bajecznych pałaców, obdarzeni przez na-
turę wyobraźnią i  dekadenckim zacięciem 
bynajmniej nie umartwiali się.  

diamenty i tresowane słonie
O ich stylu życia i bogactwie krążą legendy. 
Mówiło się o skrzyniach pełnych diamen-
tów i pereł, stajniach z setkami tresowanych 
słoni (dziś zastąpiły je prywatne jety i  luk-
susowe auta). Wciąż żywa jest w  narodzie 
pamięć o  maharadży Patiali, który miał 
zwyczaj raz do roku przemierzać ulice swo-
jego miasta przystrojony jedynie w naszyj-
nik z  1001 diamentów. Z kolei maharadża 
Bharatpuru miał w haremie 50 ponoć naj-
piękniejszych mieszkanek Indii. 

Są też jednak – przekazywane z pokolenia 
na pokolenie – opowieści o władcach oświe-
conych, mądrze inwestujących i  hojnych. 
Ostatni książę z dynastii Mogołów rządzący 
w Hajdarabadzie, bajecznie bogaty i szczo-
dry przyjaciel króla Jerzego V podarował 
brytyjskiemu lotnictwu eskadry samolotów 
Hurricane i  Tornado. Z  kolei maharadża 
Udajpuru, zapalony ekolog, zainwestował 
w  konstrukcje baterii słonecznych, służą-
cych do zasilania samochodów.

Pałace z 1001 nocy
Współczesny Radżastan jest największym 
stanem Indii. Kolorowy, dumny, egzotycz-
ny. Chętnie odwiedzany przez ludzi z  ca-

łego świata poszukujących na swej drodze 
scen z orientalnego snu. Słynie z produkcji 
wełny, uprawy pszenicy, trzciny cukrowej 
oraz z największego skarbu tej krainy – ka-
mieni szlachetnych, które kiedyś tak skrzęt-
nie kolekcjonowali maharadżowie. 

W jego stolicy Jaipurze, mieszka 2,5 mi-
liona ludzi. Największe jednak dochody pły-
ną od lat z  turystyki. Zapobiegliwi władcy 
nie zajmują się już polityką, nie anektują 
podbitych ziem, nie prowadzą bratobój-
czych wojen. Nieco rozleniwieni nową ko-
niunkturą, przerobili swoje siedziby na naj-
wyższej klasy hotele, które stały się oazami 
luksusu – wyrafinowanymi przybytkami 
przypominającymi pałace władców z bajek 
opowiadanych przez Szeherezadę.
    
miasto czy fatamorgana?
Najbardziej niezwykłym miejscem w  Ra-
dżastanie jest bez wątpienia Udajpur, poło-
żony na terenie dawnego księstwa Mewaru. 
To siedziba jednej z najstarszych na świecie 
dynastii, panującej nieprzerwanej od 1200 
lat! Miasto niczym fatamorgana: nierealne, 
zwiewne, demoniczne, wydające się roz-
pływać i  znikać o  wschodzie i  zachodzie 
słońca. Z powodu niezwykłej urody, roman-
tycznego położenia, magicznego światła 
i  przejrzystego powietrza zachwycali się 
nim francuscy impresjoniści. Pustynny 
ugór otaczający Udajpur jest zaprzecze-
niem tego wszystkiego, co za chwilę ma się 
wyłonić w  całej swej okazałości. Misterne  
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Dawne siedziby maharadżów przerobiono na najwyższej klasy hotele – oazy luksusu,  
wyrafinowane przybytki przypominające pałace władców z bajek opowiadanych przez Szeherezadę.
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konstrukcje marmurowych pałaców, zdo-
bione postaciami w uścisku według zaleceń 
„Kamasutry” świątynie, różowe stopnie ha-
weli odbijają się w wodach jeziora Pichola. 

Kiedy w 1568 roku stolica Mewaru – Citor, 
została zdobyta przez mogolskiego władcę 
Akbara, maharadża Udaj Singh II zbudował 
miasto nad brzegami wyglądającego wręcz 
absurdalnie w  tej pustynnej części świata 
jeziora i  nazwał je swoim imieniem. Naj-
ciekawiej żyło się tam w XVII wieku, kiedy 
Udajpur opływał w dostatki, a maharadżo-
wie co roku, publicznie przed bramą pała-
cu stawali na wadze, aby następnie rozdać 
poddanym tyle kilogramów złota i  srebra, 
ile wynosiła ich waga. 

w labiryncie Komnat
Pozostałością dawnej świetności jest Pałac 
Miejski – największa rezydencja w  Radża-
stanie (ma ponad 2 ha) i  jedna z  najwięk-
szych na świecie, której ściana frontowa 
liczy sobie 475 metrów! To oczko w głowie 
dwudziestu dwóch maharadżów, którzy 
rozbudowywali gmach. Za obronnymi mu-
rami kryje się labirynt komnat, sypialni, 
apartamentów i  dziedzińców, połączonych 
wąskimi korytarzami, stromymi schodami 
i tajnymi przejściami. 

Dziś pałac można zwiedzać i  nie prze-
szkadza to ostatniemu maharadży, który 
wciąż w nim mieszka. Zdarza się, że władca 

pije popołudniową herbatę razem z turysta-
mi. Jest on znany ze swojego biznesowego 
podejścia do interesu. Co tydzień bierze 
udział w przedstawieniu „światło i dźwięk”, 
puszczając w niebo fajerwerki warte milio-
ny rupii, aby w  ten sposób zareklamować 
włości, przerobione na ekskluzywne hotele.

waKacje z Królem
Pomysłodawcą wypoczynku w  stylu „wa-
kacje z  maharadżą” jest Bhagwat Singh, 
trzydziesty czwarty maharadża Udajpuru 
i Królestwa Mewaru. To on przyczynił się do 
powstania sieci Heritage Resorts at Hotels 
–  dziś jednej z najbardziej wyrafinowanych 
marek hotelowych na świecie. Obecnie za-
rządza wyłącznie pałacami i hotelami wpi-
sanymi na listę obiektów zabytkowych. Na 
początku lat 60. XX wieku przedsiębiorczy 
władca podjął decyzję o przerobieniu swojej 
letniej rezydencji Jag Niwas na hotel zwa-
ny dziś Lake Palace (www.tajhotels.com). 
Wkrótce został on okrzyknięty najbardziej 
ekskluzywnym hotelem świata. W nim roz-
grywała się akcja m.in. filmu z  Jamesem 
Bonden pod tytułem „Ośmiorniczka”. 

Lake Palace jest usytuowany na środku 
jeziora. Pokoje wyposażone są we wszelkie 
zdobycze cywilizacj: klimatyzację, baseny 
z  podgrzewaną wodą, spa, łączność sateli-
tarną, a restauracje serwują tak trendy dziś 
na całym świecie dania kuchni fusion. 

1000 gości Przy stole
Kolejnym niezwykłym miejscem, znanym 
z  bajkowej przesady i  naznaczonym histo-
rią jest Pałac Umajd w  Jodhpurze (www.
tajhotels.com). Zbudowany z różowego pia-
skowca, ma 347 pomieszczeń, w tym osiem 
jadalni, salę balową, dwa teatry, podziemny 
basen oraz ogromną salę zwieńczoną kopu-
łą, w której podczas przyjęcia otwierającego 
jego podwoje zasiadło do stołu tysiąc gości. 
Pałac został zbudowany na zamówienie 
maharadży Umajda Singha. Dziś mieszka 
w nim jego wnuk Gadź Singh, który przero-
bił rodzinną rezydencję na luksusowy hotel. 

Ale w Radżastanie zdarzało się również, 
że władcy inwestowali nie tylko we własne 
siedziby, ale w całe miasta. Jednym z nich 
był Sawai Dźaj Singh II, twórca Jaipuru 
–  słynnego z  różowego koloru budynków 
jednego z  najciekawszych miast Radżasta-
nu. Do dziś zachowało się obserwatorium 
astronomiczne, w  którym można przewi-
dywać natężenie upałów i nadejście monsu-
nów. Sawai Dźaj Singh II ze swojego domu 
zrobił legendę. Według jej przekazu pewnej 
nocy maharadża zbudził się nagle i  ujrzał 
przed soba Krysznę. Zauroczony pięknem 
pałacu bóg zażądał, aby władca oddał mu 
swoją siedzibę na świątynię. W  zamian 
podarował mu pomysł na budowę Jaipuru. 
Chyba tylko w  Indiach tak się zdarza, że 
bogowie zamieniają się z ludźmi na pałace.

Stan, którego powierzchnia jest większa od terytorium Polski, ma w swoich granicach zarówno 
pustynię Thar, jak i bajkowe ogrody po których przechadzają się pawie. Tylu różnic, dotyczących życia 

społecznego, obyczajów i odwiecznych tradycji próżno szukać w innym miejscu na świecie.
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Na stokach 
DoliNy stubai

Dolina Stubai z trasami zjazdowymi o długości 150 kilometrów to wymarzone  
miejsce dla fanów wszystkich sportów zimowych – twierdzi Marzena Mróz. 
Odnajdą się tu zarówno zapaleni narciarze, jak i snowbordziści, skialpiniści, 

freestylowcy, freeskierzy i rodziny z dziećmi. 

Atutem (i  to niebagatelnym) Do-
liny Stubai jest dojazd. Od lot-
niska w  Innsbrucku dzieli ją 
zaledwie 15 km. Do portu lotni-

czego w  Monachium jest wprawdzie dalej  
– 200 km – ale samochodem, korzystając 
z autostrady Inn Valley lub Brenner, można 
pokonać tę trasę w 2,5 godziny. 

Królestwo Śniegu
Malownicza dolina ma 35 kilometrów dłu-
gości, jest otoczona 80 lodowcami i 109 trzy-
tysięcznikami. Pięć najważniejszych miej-
scowości regionu, to: Neustift, Fulpmes, 
Telfes, Mieders i  Schönberg. Mieszkańcy 
doliny są wyjątkowo dumni ze swojego 
ośrodka narciarskiego na lodowcu Stubai. 
„Królestwo śniegu”, jak nazywają to miej-
sce, stanowi największy w  Europie region 
lodowcowy, a  do tego gwarantuje śnieg na 
stokach od października do czerwca. 

Do dyspozycji narciarzy są cztery ośrodki 
z  trasami narciarskimi o  łącznej długości 
150 kilometrów. Sztubajski lodowiec ofe-
ruje 110 kilometrów nartostrad i  26 wycią-
gów z  gwarancją śniegu od października 
do czerwca, 10-kilometrowy zjazd do doliny 
Wilde Grub ń, park śnieżny Moreboards 
Stuabi Zoo, wieżę lodową do wspinaczki, 
nartostradę dla rodzin, tor snowboardowy 
BIG Family Boardercross, szkółkę narciar-
ską BIG Family Skicamp z  przedszkolem 
i  restauracją dla dzieci, osiem restauracji, 
wypożyczalnie nart i przechowalnie bezpo-
średnio przy stoku, trzy szkółki narciarskie 
oraz platformę widokową TOP OF TYROL 
z widokiem 360 stopni. 

Ośrodek narciarski Schlick 2000 w Fulp-
mes to 25 kilometrów nartostrad, dwie ko-
lejki linowe, czteroosobowy wyciąg krze-
sełkowy, siedem wyciągów orczykowych, 
przytulne chaty w  starym stylu, trzykilo-
metrowy ośnieżony zjazd w  dolinę oraz 
ośrodek BIG Family. „Panoramiczna trasa 
kreatywna” prowadzi do nowej, niezwykłej 
platformy widokowej „StubaiBlick”, znajdu-
jącej się na wysokości 2160 m n.p.m. 

Ośrodek narciarski dla rodzin Serlesbah-
nen w Mieders zapewnia osiem kilometrów 
tras narciarskich, kolejkę gondolową, trzy 
wyciągi orczykowe, raj dla saneczkarzy 
i  przepiękne, wysokogórskie trasy do bie-
gów narciarskich. 

Z  kolei Neustift oferuje siedem kilome-
trów nartostrad o wysokim stopniu trudno-
ści, dojazd na stok kolejką linową, cztery wy-
ciągi orczykowe, możliwość nocnej jazdy na 
sankach i nartach oraz najdłuższy w Tyrolu 
naturalny tor saneczkowy.

BiegówKi, sanie i raKiety
Na amatorów sportów zimowych czeka 
w  Stubaiu 130 kilometrów tras do biegów 
narciarskich, 88 kilometrów tras do wę-
drówek zimowych, 10 naturalnych torów 
saneczkowych z  wypożyczalnią sprzętu, 
wędrówki na rakietach śnieżnych, paralot-
niarstwo w parach i samodzielnie oraz prze-
jażdżki saniami. Amatorzy skituringu znaj-
dą atrakcyjne trasy w  Schlick w  regionie 
Kalkkögel. Krajobraz w  krainie wiecznego 
lodu robi duże wrażenie. 

Turyści żądni przygód mogą wybrać się 
na godzinną wyprawę po lodowcu Stubai Fo
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W 1973 roku pionier nart dr Heinrich Klier zbu-
dował na lodowcu Stubai pierwsze trzy wyciągi. 
Dziś lodowiec Stubai ma 26 wyciągów, 110 km 
tras narciarskich i jest największym lodowco-
wym ośrodkiem narciarskim w Austrii. 
Rotadl – dotychczasowy wyciąg z 4 krzesłami 
został zastąpiony 8 krzesłami z zadaszeniem 
i ogrzewanymi siedzeniami. Dzięki moderniza-
cji w ciągu godziny może przewieźć 3 tys. osób. 
Przejazd trwa nie dłużej niż 5 minut. 
Daunjoch – narciarze mogą korzystać z odno-
wionego, 4-osobowego wyciągu krzesełkowe-
go. Nowa jest też „czarna” trasa narciarska oraz 
liczne stoki do freeride’u na trasie zjazdowej 
do stacji Mutterberg. Stok ma 3,2 km długości 
o nachyleniu dochodzącym do 60 stopni.
Gamsgarten w sezonie 2012/13 zostały wyzna-
czone liczne, nowe trasy zjazdowe do freeri- 
de’u o różnym stopniu trudności.
Od 19 grudnia 2012 roku w pobliżu BIG Family 
Ski Camp dzieci będą mogły przejechać się  
ratrakiem oraz posłuchać, jak przygotowuje się 
trasę narciarską. Spotkania co środę o godz. 14. 
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie.
W dniach 8–10.02.2013 odbędzie się Sport- 
Scheck BiwakCamp na Schaufeljoch, gdzie 
fani śniegu przeżyją prawdziwą przygodę. Pod 
okiem specjalistów każdy będzie miał okazję 
rozbić biwak na wysokości ponad 3000 m 
n.p.m. i przetestować alpejski ekwipunek.
Związek Turystyki Stubai Tirol o aktualnych 
ofertach, spotkaniach i imprezach informuje  
na stronie internetowej www.stubai.at.

nOWe inWeSTycje

Czterdzieści lat minęło
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Bez względu na to, czy chcemy jeździć w pobliżu wyznaczonych tras, wybieramy się  
na krótkie wędrówki czy też pełne wyzwań wyprawy obejmujące zjazd na linie i przeprawę  

przez lodowiec – każdy freerider znajdzie tutaj swoją wymarzoną trasę. 

lub też opuścić się na linie w szczelinę lo-
dowca w  towarzystwie doświadczonego 
przewodnika. Miłośnicy aktywnego spę-
dzania czasu znajdą tu ciekawe atrakcje 
także w  okresie między wiosną a  jesienią: 
przejażdżki kolejkami górskimi w  region 
oferujący wspaniałe widoki, 850 km szla-
ków turystycznych, 720 km górskich tras ro-
werowych, 15 stałych tras wspinaczkowych, 
3 parki do wspinaczki górskiej, 2 parki lino-
we, paralotniarstwo, nordic walking, korty 
tenisowe i baseny. 

Również przez cały rok smakosze mogą 
się delektować pysznymi potrawami w licz-
nych restauracjach na lodowcu. Znakomita 
kuchnia restauracji Schaufelspitz spełni 
oczekiwania nawet największych konese-
rów. Natomiast miłośnicy włoskiej pasty  
będą mogli urządzić sobie ucztę w  restau-
racji Eisgrat, gdzie znajduje się najwyżej po-
łożona na świecie mini-fabryka makaronu.

ProPozycja 
dla najmłodszych
Warto wiedzieć, że dzieci poniżej 10 roku 
życia, będące w towarzystwie rodzica posia-
dającego bilet, mogą bezpłatnie korzystać 
ze wszystkich wyciągów. Na dzieci czekają 
w  Stubai stajnie z  kucykami, Park Ptaków 

Drapieżnych, Szlak Dzikiej Wody (Wilde-
WasserWege), „ścieżka wrażeń” w Schlick, 
której fragmenty można przebyć boso oraz 
Park Rozrywki Klaus Äuele. 

Najtańszy i  najdogodniejszy sposób na 
spędzenie urlopu w Dolinie Sztubajskiej to 
zakup Stubai Card, która przez pięć kolej-
nych dni umożliwia korzystanie z  szeregu 
usług: kolejek górskich i autobusów w doli-

nie, kolejki kursującej pomiędzy Innsbruc-
kiem a Fulpmes, a także basenów. Karta jest 
ważna od połowy maja do końca paździer-
nika 2013 roku. Cena: 54 euro dla dorosłych 
oraz 27 euro dla dzieci w wieku od 6 do 14 
lat. Można ją kupić w  Tourismusverband 
Stubai Tirol (Związek Turystyczny Stubai 
Tyrol) w  Neustift i Fulpmes.
     
raj dla Freeride
W sezonie 2012/13 na Gamsgarten zostały 
wyznaczone liczne, nowe trasy zjazdowe 
do freeride’u  o  różnym stopniu trudno-
ści. Oprócz szkoleń ośrodka treningowe-
go Pieps, zajmującego się poszukiwaniem 
ofiar lawin, w  tym sezonie dostępne będą 
także dodatkowe szkolenia z  bezpieczeń-
stwa. Bez względu na to, czy chcemy jeździć 
w  pobliżu wyznaczonych tras, wybieramy 
się na krótkie wędrówki czy też pełne wy-
zwań wyprawy obejmujące zjazd na linie 
i przeprawę przez lodowiec – każdy freeri-
der znajdzie tutaj swoją wymarzoną trasę. 
Specjalne punkty kontrolne, mapy, filmy ze 
stoku oraz trasy freeride dostępne do pobra-
nia na GPS oferują wszystko, co potrzeba 
do jazdy na nartach na otwartym terenie. 
W lutym 2013 roku podczas Festiwalu Stu-
bai Freeride odbędą się warsztaty i wyścigi.

Centrum Lotów Discovery Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa

Bilety lotnicze, 
rezerwacje hoteli i samochodów

022 455 38 00
tickets@centrumlotow.pl

r e z e r w a c j e  o n l i n e

Kompleksowa obsługa podróży służbowych

Call Center
+48 22 455 38 00

ZAREZERWUJ PRZELOT   ZAREZERWUJ HOTEL  PROMOCJE  SŁOWNIK VADEMECUM  TWOJE PROMOCJE  ZAŁÓŻ KONTO  KONTAKT

wylot z przylot do

data wylotu data powrotu        Bilet w jedną
stronę

dorośli   dzieci (2-12 lat) dzieci (0-2 lata)

szukaj

zarezerwuj hotel

www.centrum lotow  pl

10-09-09

Warszawa

31-08-09

1 0 0

26-12-12 10-01-13
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Boskie Buenos, zabytkowa stolica Argentyny i uchodzące za najbardziej 
kosmopolityczne miasto Ameryki Południowej – zachwyca swoją witalnością.  

Monika Kozak zachęca do podróży kończącej się na lotnisku Ezeiza.

Bez względu na to, czy w  Buenos 
Aires zatrzymamy się na kilka 
dni w  dzielnicy biznesu, jaką jest 
enklawa bankowa La City, czy też 

zamieszkamy na San Telmo, w dzielnicy bo-
hemy – jedno jest pewne – wylądujemy na 
lotnisku Ezeiza. Nowoczesnym, a jednocze-
śnie klimatycznym. Można też wybrać się 
jeszcze dalej – planując podróż do przypo-
minającej nieco Szwajcarię Patagonii, na le-
żącą na południowym krańcu Ameryki Zie-
mię Ognistą czy do prowincji Cuyo, w której 
znajduje się najwyższy szczyt Ameryki Po-
łudniowej – Cerro Aconcagua.

Droga na wszystkie 
kontynenty
Międzynarodowy port lotniczy Buenos 
Aires-Ezeiza, którego nazywa w języku hisz-
pańskim brzmi Aeropuerto Internacional 

Ministro Pistarini de Ezeiza, jest położony 
2 km na wschód od miasteczka o tej samej 
nazwie i  22 km na południowy zachód od 
stolicy kraju. Jest on największym portem 
lotniczym Argentyny i  głównym między-
narodowym węzłem linii Aerolineas Argen-
tinas. W 2011 roku obsłużył blisko 9 milio-
nów pasażerów. Warto wiedzieć, że jest to 
jedyne lotnisko w  Ameryce Południowej 
obsługujące loty na wszystkie kontynenty.

Lotnisko nosi imię generała i  polityka 
Juana Pistariniego (1882–1956), ale jest bar- 
dziej znane jako port lotniczy Ezeiza. Zosta-
ło wybudowane w latach 1946–1949 i przez 
wiele lat uchodziło za największy port lot-
niczy w  Ameryce Łacińskiej. Od początku 
swego istnienia było to (i nadal jest) lotnisko 
zarówno cywilne, jak i  wojskowe. Działają 
na nim dwa terminale, które obsługują loty 
krajowe i międzynarodowe. 

Tango na loTnisku
wino, mate i zakupy
Pasażerowie chwalą sobie możliwość sko-
rzystania z sieci wi-fi na terenie całego por-
tu. Ezeiza słynie również z udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych. 

Na lotnisku znajduje się wiele sklepów 
wolnocłowych, gdzie można dokonać oka-
zyjnych zakupów, kantory wymiany walut, 
bankomaty, oddzielne sale dla osób podró-
żujących z dziećmi, przechowalnie bagażu, 
a także restauracje, kawiarnie i bary. 

Można tu napić się doskonałej kawy czy 
herbaty mate, a także przekąsić takie argen-
tyńskie przysmaki, jak na przykład parril-
lada (grillowane mięsa), chorizo (pikantne 
kiełbaski) czy słodkie media lunas – wybor-
ne, charakterystyczne dla tego regionu roga-
liki – najczęściej podawane z cafe cortado, 
czyli po prostu kawą z mlekiem. 

Warto również spróbować słynnych ar-
gentyńskich win z prowincji Mendoza, San 
Juan, La Rioja czy z północnej części Salty, 
a  także zatańczyć tango (lub przynajmniej 
posłuchać) w jednym z barów. 

propozycje linii lotniczych
Z  lotniska Ezeiza odlatują samoloty kilku-
dziesięciu linii lotniczych, należących do 
m.in. takich przewoźników, jak: Aerolíneas 
Argentinas, Aerosur, Air Canada, Air Euro-Fo
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pa, Air France, Alitalia, American Airlines, 
British Airways, Continental Airlines, Ibe-
ria, LAN Airlines, KLM, Lufthansa, TAM 
Linhas Aéreas, Gol Transportes Aéreos. 
Nie ma bezpośredniego połączenia z Polski 
– lecąc do Buenos Aires trzeba przesiąść się 
w jednym z europejskich portów lotniczych.

Droga na lotnisko
Lotnisko znajduje się około 22 km na połu-
dniowy zachód od Buenos Aires, a  dojazd 
autostradą do miasta jest dobrze oznako-
wany. Przed każdym z  terminali znajdują 
się postoje taksówek. Miejskie taksówki 
kursują zarówno do centrum Buenos Aires 
(co zajmuje blisko 45 minut), jak i do Eze-
izy. Warto wcześniej uzgodnić cenę z  tak-
sówkarzem. Dostępne są także samochody 
z  kierowcą innych firm. Lotnisko obsługi-
wane jest przez miejskie linie autobusowe 
kursujące w różnych kierunkach: linia 394 
– do Monte Grande (stacja kolejowa), linia 
4 – do Camino de Cintura. Bilety nie są dro-
gie, podróż do centrum kosztuje 1,35 pesos. 
Można też wynająć samochód i do boskiego 
Buenos dojechać autostradą Riccheri.

Równie łatwy i wygodny jest również do-
jazd do okolicznych miast. Można skorzy-
stać z połączeń kolejowych, taksówek oraz 
autobusów i prywatnych busów. 

warto wiedzieć
Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
„Ministro Pistarini”
Autopista Aut. Richieri S/N, CP 1802,
Buenos Aires, Argentina
tel. +54 (011) 5480 6111
www.aa2000.com.ar
KOD IATA EZE
KOD ICAO SAEZ
Wysokość: 20 m n.p.m.
Liczba pasażerów: 9 mln rocznie
Liczba operacji: 95.000
Na Ezeiza można wypożyczyć samochód. 
Do dyspozycji pasażerów są firmy:
ALAMO (NATIONAL), 
tel. +54 11 0810-999-25266, 
+5411 5480-5580/5581
ANNIE MILLET-HERTZ, 
tel. +54 11 4480 0054,
AVIS, tel. +54 11 4480 9387/4378 9640,
LOCALIZA, 
tel. +54 11 4816 2799/5480 5337
WORLD CAR, 
Port lotniczy dysponuje miejscami parkin-
gowymi w garażu i na parkingu odkrytym. 
Nie ma wydzielonych miejsc dla postojów 
długoterminowych. Nie ma możliwości 
wcześniejszej rezerwacji.
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Apetyt  
nA nowy rok

W naszej tradycji o pomyślność finansową na przyszły 
rok trzeba zadbać jeszcze przed świętami, pieczołowicie 

zbierając łuski wigilijnego karpia. W sylwestrową noc warto 
wzmocnić efekt na przykład jedząc kaszę ze skwarkami. Kto 
wątpi w skuteczność rodzimych sposobów, może spróbować 

bardziej egzotycznych przysmaków, bo jak świat długi  
i szeroki niemal wszędzie jada się coś „na dobrobyt”.
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Są takie chwile, kiedy nawet naj-
bardziej racjonalni z  nas, któ-

rym ani w głowie przejmować się piątkiem 
trzynastego, rezygnują z  chłodnego racjo-
nalizmu. Pewnie trochę w  myśl zasady: 
kupił-nie-kupił, potargować można. Bo nie 
wierzyć to jedno, ale nie wykorzystać nawet 
niezbyt prawdopodobnej możliwości to zu-
pełnie co innego. Ostatecznie szansa na wy-
graną w totolotku też jest właściwie żadna…

Szczęśliwego nowego roku!
Dostatek na cały nadchodzący rok zapewni-
my sobie, zapełniając spiżarnie i  lodówki, 
by w nowy rok wejść z zapasami – to gwa-
rancja, że i przez cały rok ich nie zabraknie. 
Podobno równie pewnym sposobem po-
mnożenia dobytku jest zjedzenie zaraz po 
noworocznym toaście kaszy gryczanej suto 
okraszonej skwarkami. Z kolei pomyślność 
w  gospodarstwie zapewniają „szczodraki” 
– małe okrągłe chlebki, którymi obdziela się 
nie tylko domowników, ale też każde żywe 
stworzenie „należące do rodziny”. A  że 
szczęście to podobno jedyna rzecz, która się 
mnoży, gdy się ją dzieli, „szczodrakami” ob-
darowuje się również każdego gościa, który 
1 stycznia zawita w nasze progi.

FroheS neueS Jahr!
Praktyczni Niemcy uznali, że najlepsze jest 
dwa w jednym. Zarówno szczęście jak i pie-
niądze przynosi im zatem ta sama potrawa 
– kiszona kapusta w dowolnej postaci. Poda-
je się ją na przywitanie nowego roku. U na-
szych zachodnich sąsiadów znane są także 
magiczne właściwości karpia – tyle że nie 
tyle zapewnia on dobrobyt, ile chroni przed 
finansowymi kłopotami. Teoretycznie to 
samo, ale jakoś słabiej działa na wyobraź-
nię. Jeszcze mniej pomysłowi są Austriacy 
– według nich dostatek zapewni im marce-
panowa świnka – „danie” tyleż niekłopotli-
we, co niezbyt kreatywne. 

Feliz año nuevo! 
W Hiszpanii sylwestrowa noc to jedno z naj-
ważniejszych świąt w  roku. Gdy dzwony 
zaczną wybijać północ, z każdym kolejnym 
uderzeniem zjada się jedno winogrono, 
wypowiadając przy tym w  myślach jedno 
życzenie. Wbrew pozorom to wcale nie ta-
kie łatwe, zwłaszcza, że trzeba zakończyć 
całą procedurę dokładnie wtedy, gdy ucich-
nie ostatnie uderzenie. Niektórzy wypisują 
więc sobie życzenia na kartkach, ale w ta-
kich przypadkach los czuje się oszukany 
i  łaski rozdaje nieco kapryśnie. Podobno Fo
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ziarenka kojarzą się z pieniędzmi. Miłosną 
pomyślność (oraz powiększenie rodziny) 
zapewnia podobno także wspólne z  uko-
chaną osobą zjedzenie jednego (koniecz- 
nie) owocu granatu.

ShōgatSu San-ga-nichi! 
W Japonii sylwestrowa kolacja zapewniająca 
dostatek może być właściwie dowolna, byle 
jedzenie… pochodziło z  wody. Najczęściej 
podaje się jednak ikrę ze śledzia (symbo-
lizuje płodność i  pomnażanie), krewetki 
(długowieczność) i  suszone sardynki (do-
statek). Wszystkie Osechi-ryori (potrawy 
noworoczne) przygotować trzeba jednak 
31 grudnia, a ostatnim posiłkiem w starym 
roku powinien być makaron soba, który 
nosi nawet nazwę toshi koshi soba, czyli 
makaron mijającego roku. Cienki i  bardzo 
długi symbolizuje spokojne i  długie życie. 
Z kolei nowy rok zacząć trzeba od toso. Jest 
to rodzaj nalewki ziołowej, do której przygo-
towania użyto m.in. wódki ryżowej. Potem 
jada się zupę zōni, a posiłek kończą mochi 
– bardzo miękkie i słodkie ciasteczka ryżo-
we. Japończycy nie byliby jednak sobą, gdy-
by wystarczył im odpowiedni dobór potraw. 
Ich szczególne poczucie harmonii sprawia, 
że ważne jest też ułożenie dań – służą do 
tego nawet specjalne pojemniki jūbako, ma-
jące przypominać pola.

zhu xinnian hao!
Chińczycy szczególną wagę przywiazują do 
słodkości. Nadchodzący rok mają więc osło-
dzić nasiona lotosu i owoce liczi – koniecz-
nie ułożone na okrągłych lub ośmiokątnych 
naczyniach. Bogactwo i dostatek zapewnia 
jednak ryba – podawana w całości z głową 
i ogonem, co ma zagwarantować dobry po-
czątek i  koniec roku. Podczas posiłku nie 
wolno jednak odwrócić jej na drugą stronę, 
bo to spowduje odwrócenie się dobrego losu. 
Zgodę w rodzinie można podtrzymać poda-
jąc upieczonego w całości kurczaka, a przy-
jemne życie gwarantują okrągłe ciasteczka 
z ryżowej mąki. Popularne są też dania we-
getariańskie – knedle kształtem przypomi-
nające monety, makaron (nie wolno go kro-
ić), fasola (symbolizuje zdrowie) oraz różne 
produkty zawinięte w liście kapusty, której 
nazwa w języku chińskim brzmi podobnie 
do słowa oznaczającego rosnącą fortunę. 
W Chinach nadejście Nowego Roku obcho-
dzi się… dwukrotnie – w noc sylwestrową, 
ale także według kalendarza chińskiego, 
czyli między 21 stycznia a 19 lutego.

Joanna Krzyczkowska

swoje szanse zwiększyć można stając (za-
nim zegar zacznie bić) na lewej nodze, tak 
by w nowy rok na pewno wejść prawą. A je-
śli komuś bardziej niż na pieniądzach zale-
ży na uczuciach, powinien wznosząc toast 
noworoczny wrzucić do kieliszka z szampa-
nem jakiś czerwony owoc.

Boldog úJ évet!
Węgrzy żadnej ważnej okazji nie wyobra-
żają sobie bez leczo, jadają je więc także 
w Nowy Rok. Na stole musi też znaleźć się 
marcepan oraz różne rodzaje wieprzowiny. 
Natomiast w żadnym razie nie powinno się 
podawać drobiu. Zgodnie z tradycją świnia 
zgarnia bowiem bogactwo do siebie, a kura 
je rozdrapuje i rozrzuca na wszystkie strony. 
Na noworoczny obiad podaje się natomiast 
zupę fasolową – fasola kształtem przypo-
mina monety, co ma zapewnić dobrobyt 
wszystkim biesiadnikom. 

Buon anno nuovo!
We Włoszech wszelką pomyślność i dobro-
byt symbolizuje soczewica. Ziarnko (ugo-
towane) wrzuca się więc do kieliszka przy 
wznoszeniu noworocznego toastu. Ale to 
program minimum. Ci, którzy porządnie 
chcą zadbać o  pomnożenie bogactwa tuż 
przed północą powinni zjeść solidną porcję 
zupy lub potrawki z  soczewicy. Powody są 
dwa – bogactwo składników odżywczych 
oraz kształt, bowiem Włochom ugotowane 
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NOWY ZAPACH ŚWIĄT
Święta to dla każdego entuzjasty win okres kłopotliwy. Swoje gusta należy 

skonfrontować z gustami bliższej i dalszej rodziny. Tabunów ciotek, dla których wino 
musi być słodziutkie, niezależnie od tego czy popijają nim kutię, czy śledzia. Dla tych, 

którzy sami organizują święta, jest jeszcze trochę przestrzeni na własną inwencję. 
Reszta musi z bólem przełykać lepkie wytwory parawiniarskiego przetwórstwa. 

W  tym roku Święta jakby za-
spały. Jeszcze w  zeszłym 
roku przed 1  listopada moż-
na było kupić w  markecie 

znicze w  kształcie Mikołaja z  pozytywką, 
wygrywającą kolędy. Wtedy byłem przerażo-
ny. Pomyślałem, że te dwa i pół dnia Świąt 
zamienia się w  dwumiesięczny Ramadan 
dla katolików. Dziś cieszę się, że Święta 
będą tylko w grudniu. Kryzys ma działanie 
oczyszczające jak łyk Szampana przed kola-
cją. I z niekłamaną satysfakcją zauważam, 
że poza wszystkimi przykrymi skutkami 
naszej ekonomicznej kondycji, to jedno na 
pewno jest in plus. Może w tym roku będzie 
więcej miejsca na smaki i zapachy, a mniej 
na rozdmuchaną marketową logistykę.

Kiedy zastanawiam się nad tym ,co w tym 
roku wybiorę na Święta, zwykle staram się 
zważyć wszystko. Smaki i aromaty potraw. 
Ich kwasowość i  tłustość oraz przekrojo-
wy gust całej rodziny. Zwykle efekt takich 
zamyśleń rzucał mnie w okolice lekko wy-
słodzonego, ale wysokogatunkowego Rie-
slinga z Mozeli lub Rheingau, ewentualnie 
bardziej humanitarnych w  poziomie kwa-
sowości, wytrawnych Tokajów. W tym roku 
postanowiłem zrobić inaczej. Zamiast ba-
lansować i  łagodzić, postanowiłem trochę 
zaszaleć i oprzeć dobór wina na jednym tyl-
ko szczepie – Sauvignon Blanc. A dlaczego 
akurat ten z tysiąca innych?

Żelazny rdzeń
A dlatego właśnie, że Sauvignon Blanc jak 
niewiele innych popisuje się bardzo wyra-
zistym, trudnym do pomylenia charakte-
rem. I  nie mam tu na myśli osławionego 
zapachu kocich siuśków, o  którym rozpi-
sują się we wszystkich książkach o  winie, 
a który znacznie częściej przypomina rosół 
z kury z lubczykiem. Każdy szczep ma coś, 
co nazywam rdzeniem tożsamości. Można 
zmienić klimat, glebę i  sposób winifikacji, 
a zawsze zostanie choćby cień aromatu cha-
rakterystyczny dla danego szczepu. I  tak 
Chardonnay z  Burgundii i  Chardonnay 
z Kaliforni będą się różnić niemal wszyst-
kim, ale zapach cytrusów będzie obecny 

w obu. Tak samo jest z Sauvignon z tą róż-
nicą, że w nim ów rdzeń stanowi znakomitą 
większość jego ekspresji. Dlatego dla tej czę-
ści rodziny, która wino zwykła pijać w po-
rywie elegancji, ale bez przyjemności jego 
wyrazistość i soczystość będzie atrakcyjna, 
a ja będę się cieszył subtelnymi różnicami 
między butelkami z kolejnych regionów.

na początek klasycznie
Ponieważ Bordeaux jest kolebką Sauvignon 
Blanc (niektórzy twierdzą, że Dolina Loary), 
proponowałbym zacząć właśnie od białych 
win z  tego regionu. Nie trzeba się jednak 
od razu rzucać na drogie egzemplarze. Wy-
starczy coś prostego i zwiewnego. Na przy-
kład z  apelacji Entre-deux-Mers, która sły-
nie z  prostych bieli. Unikałbym tylko win 
z dużą domieszką szczepu Semillion, który 
lekko otępia charakter Sauvignon i  nadaje 
zupełnie niepotrzebnej tłustości. 

Lepszych win na kolejne dania i godziny 
przy stole, poszukałbym już poza Francją, 
gdzie Sauvignon Blanc dojrzewa równie 
dobrze, a coraz częściej lepiej niż w ojczyź-
nie, nie licząc wielkich Bordeaux, za które 
niestety trzeba już płacić zupełnie nieba-
gatelne kwoty czy to w Polsce czy we Fran-
cji. Choć nie każdy kraj, do którego Sauvi-
gnon emigrowało, a emigrowało niemal do 
wszystkich, zasługuje na jednakową uwagę.

Włochy bez ksenofobii
O  dziwo regionem, w  którym Sauvignon 
udaje się nadzwyczaj dobrze jest włoskie 
Friuli, region rozciągający się między Alpa-
mi a Wenecją. Nie dość, że Włosi wpuścili 
obcy szczep posiadając setkę własnych, to 
jeszcze dali mu pierwszeństwo przed inny-
mi. Lokalna Ribolla Gialla czy Friulano mu-
siały ugiąć karki przed jakością zagranicz-
nego gościa i ustąpić mu miejsca u szczytu 
stołu. Tym bardziej, że nowi gospodarze 
zdawali się rozumieć naturę francuskie-
go szczepu lepiej niż sami Francuzi. Nie 
mieszają go z żadnym innym i nie traktu-
ją go beczką, która dla Sauvignon jest czę-
sto zabójcza. Jego poetyką jest owocowość. 
Pachnąca agrestem, porzeczkami a czasem 
ananasem i mango. W tle przewija się lekko 
drapiąca, pokrzywowa ziołowość. Starzenie 
w dębinie spłaszcza te aromaty i pozbawia 
młodzieńczej werwy. I  potrzeba naprawdę 
wina wielkiego, by było warto się porywać 
na takie ryzyko licząc, że skutek będzie sa-

tysfakcjonujący. W ciągu ostatnich lat rów-
nież w regionach sąsiadujących z Friuli, jak 
austriacka Styria czy Słowenia, Sauvignon 
stało się główną atrakcją winiarskiej eksplo-
racji. Niezwykle czyste, krystaliczne. Cza-
sem nieco surowe i goryczkowe, ale zawsze 
niezwykle rasowe i żywe.

azyl na antypodach
Nie jestem wielkim entuzjastą win z Nowe-
go Świata ze względu na zbyt stabilne i za 
gorące warunki dojrzewania, które sprawia-
ją, że różnice w  rocznikach są niewielkie, 
a to zabiera mnóstwo zabawy i przyjemno-
ści. Z kolei upalny klimat odbiera ukochaną 
dla mnie kwasowość do tego stopnia, że cza-
sem producenci są zmuszeni wino dokwa-
szać sztucznie. A jednak jest miejsce, które 
wymyka się nieco takiemu obrazowi. Nowa 
Zelandia. To miejsce, w  którym produkcja 
wina wydaje się czymś równie naturalnym 
jak łyżwiarstwo w  Kanadzie, albo nurko-
wanie w Morzu Czerwonym. A Sauvignon 
Blanc to flagowy szczep już nie dla jedne-
go regionu lecz dla całego kraju. Dopiero 
daleko w  tyle męczy się Pinot Noir, który 
z  każdym rokiem jest bliżej doskonałości, 
ale jeszcze trochę mu brakuje. Za to Sauvi-
gnon Blanc szczególnie z  regionu Marlbo-
rough na południowym krańcu północnej 
wyspy jest bezsprzecznie jednym z  najdo-
skonalszych win z Nowego Świata. Do tego 
stopnia, że wszedł już do kanonu kart win 
w restauracjach na całym świecie. Mimo, że 
ciągle zdradza bardzo silne podobieństwo 
do europejskich braci, to jednak tu jest nie-
co bardziej słoneczny, tropikalny i  bezpre-
tensjonalnie, radośnie szlachetny. Dlatego 
właśnie dałbym go na sam koniec zahacza-
jąc o desery lub do picia solo.

Pozwólmy sobie na uatrakcyjnienie 
Świąt. Ciesząc się możliwością odkrywania 
niuansów charakteryzujących kolejne regio-
ny pochodzenia Sauvignon Blanc i licząc na 
to, że dla innych będzie to szansa nauczenia 
się czegoś nowego o  winie ponad stwier-
dzenia „dobre, bo nie kwaśne”. I nawet jeśli 
zarzucą nam zmysłowy autorytaryzm lub 
brak litości dla spragnionych słodyczy cioci-
nych spojrzeń, postarajmy się to wytrzymać 
w poczuciu, że robimy coś właściwego i po-
szerzającego paletę doznań nawet u  tych, 
którzy sądzą, że próbowali już wszystkiego 
i ich gust jest zdefiniowany ostatecznie. 

Michał Poddany

Pozwólmy sobie na uatrakcyjnienie Świąt. Ciesząc się 
możliwością odkrywania niuansów charakteryzujących kolejne

regiony pochodzenia Sauvignon Blanc i licząc na to, że dla innych 
będzie to szansa nauczenia się czegoś nowego o winie.

wina i jedzenia
Łączenie smaków

Ludzki język odpowiedzialny za smak jest 
organem bardzo prymitywnym w porównaniu 
z nosem, który zapewnia recepcję aromatów. 
Ludzki język rozróżnia jedynie cztery smaki, 
więc to co potocznie nazywamy smakiem na 
przykład banana, jest w rzeczywistości aroma-
tem. Gdyby wyłączyć nos, to okazałoby się, 
że jedyne co można powiedzieć o bananie to 
to, że jest słodki i leciutko kwasowy. Łączenie 
smaków, jeśli chcemy zachować balans, musi 
się odbywać wbrew naturalnemu odruchowi. 
Jeśli mamy coś kwaśnego, to intuicyjnie wydaje 
się, że potrzebne będzie wino łagodne i kojące, 
a jednak jest inaczej. Łagodne wino tylko wysyci 
kwaśność potrawy, dlatego trzeba dobierać 
wino, które lekko przewyższa kwasowość po-
trawy tak, by po wzajemnej konfrontacji w winie 
trochę jej zostało, bo inaczej wyda się tępe. Tak 
samo jest ze słodyczą. Smaki się nie sumują 
lecz wzajemnie znoszą. Jeśli ktoś ma wątpliwo-
ści, to proszę spytać dziecko, jak smakuje cola 
gdy się nią popije czekoladę – niesłodka…Fo
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AlfA Romeo  
i GiuliettA

Swoją światową premierę nowa Alfa Romeo Giulietta 
miała podczas salonu samochodowego w Genewie.  

A już w maju tego roku debiutowała na rynku. 
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Prezentowana w  setną roczni-
cę powstania marki, Giulietta 

nazwą nawiązuje do legendy modeli Alfa 
Romeo. W  latach 50. Giulietta działała na 
wyobraźnię entuzjastów motoryzacji na ca-
łym świecie. Marzyli o niej, zachwycali się 
wysokim komfortem jazdy i  doskonałymi 
możliwościami technicznymi.

Teraz Centro Stile Alfa Romeo stworzyło 
nową Giuliettę – pięciodrzwiowego hatch-
backa z  typowym wyglądem Alfa Romeo, 
która zapewnia świetne prowadzenie na 
najbardziej wymagających trasach i  kom-
fort codziennych podróży. 

Nowa platforma
Giulietta wprowadza całkowicie nową plat-
formę (Compact) zaprojektowaną, by zado-
wolić klientów szczególnie wymagających 
w  kwestiach przyczepności, zwinności, 
dynamiki i bezpieczeństwa. Wszystko dzię-
ki dopracowanym rozwiązaniom, użytym 
przy konstrukcji zawieszenia, układowi kie-
rowniczemu nowej generacji „dual pinion” 
(z podwójnym zębnikiem), lekkiej i  sztyw-
nej konstrukcji m.in. z  aluminium i  stali 
o wysokiej wytrzymałości oraz awangardo-
wym technologiom produkcji.

Co istotne, dzięki Alfa DNA istnieje moż-
liwość dostosowania komfortu i satysfakcji 
z  jazdy do potrzeb konkretnego klienta. 

Jest to system, który dostosowuje zachowa-
nie pojazdu do różnych warunków i stylów 
prowadzenia. Nowa platforma Alfy Romeo 
Giulietta została zaprojektowana, by wyko-
rzystać w pełni różne systemy pojazdu, wy-
różniając trzy tryby (Dynamic, Normal i All 
Weather). Instalowane seryjnie urządzenie 
obejmuje kontrolę nad parametrami silni-
ka, skrzyni biegów, sterowania i systemu Q2 
EDS, jak również nad zachowaniem syste-
mu Dynamicznej Kontroli Pojazdu (VDC).

Styl i Sportowa Natura
Będąc połączeniem stylu i sportowej natu-
ry, Giulietta ustala na nowo standardy tech-
nologiczne i wartości emocjonalne marki.

Przód pokazuje całkowicie nową interpre-
tację klasycznej pokrywy silnika, połączoną 
z  przednim zderzakiem z  wycięciami na 
wloty powietrza. Wygląd samochodu łączy 
dynamiczną „osobowość" z  elegancką for-
mą. Przednie reflektory dla zmaksymalizo-
wania bezpieczeństwa wyposażono w lam-
py do jazdy dziennej z technologią LED. 

Nawet profil samochodu błyszczy wyglą-
dem, dając wrażenie zwinnego i  silnego 
pojazdu. To przede wszystkim dzięki szy-
bom, które przypominają wyglądem coupé 
i podkreślają dynamizm oraz płynność for-
my (m.in. dzięki ukrytym klamkom tylnych 
drzwi). Boczne krawędzie zdają się wydłu-

W różnych miejscach w okolicach siedze-
nia dla pasażera znajdują się praktyczne 
otwarte schowki: przed dźwignią skrzyni 
biegów, na środkowej konsoli i w wewnętrz-
nej części drzwi. Zamknięte schowki 
– w zależności od wersji pojazdu – znajdują 
się na górze deski rozdzielczej, pod deską 
naprzeciwko siedzenia pasażera (chłodzony 
za pomocą dwustrefowej klimatyzacji) oraz 
z przodu i z tyłu oparć.

SilNik jak dzieło Sztuki
Alfa Romeo Giulietta zapewnia najwyższy 
poziom wydajności i  technologii poprzez 
grupę silników będących dziełami sztuki 
w  kwestii technologii, wydajności i  posza-
nowania środowiska. 

Klienci najczęściej wybierają jeden z czte-
rech silników Turbo – wszystkie są oczy-
wiście dostosowane do standardu Euro  5 
i wyposażone w system Start & Stop by zre-
dukować poziomy zużycia i emisji. 

Są to dwie wersje na benzynę (120 KM 1,4 
TB i  170 KM 1,4 TB Multiair) i  dwa diesle 
(105 KM 1,6 JTDM i 170 KM 2,0 JTDM, oba 
to silniki drugiej generacji MultiJet). Wybór 
kompletuje wydajny 235 KM 1750 TBi z bez-
pośrednim wtryskiem i  systemem prze-
płukiwania cylindrów (scavening) w  po-
łączeniu z  ekskluzywnym wykończeniem 
Quadrifoglio Verde. 

W latach 50. Giulietta działała na wyobraźnię entuzjastów samochodowych na całym świecie.   
Dziś nowa Giulietta, pięciodrzwiowy hatchback, z powodzeniem mierzy się z legendą.

żać samochód, a  proste linie kończące się 
z tyłu, podkreślają opływowy kształt bryły.

Tył, podobnie jak przód i  boki, jest wy-
raźnie wystylizowany by oddać charakter 
„umięśnionego" auta, dobrze trzymającego 
się drogi. Tylne reflektory również korzysta-
ją z  technologii LED, nie tylko z uwagi na 
styl, ale także dla bezpieczeństwa.

Należy też wspomnieć o  wymiarach 
samochodu, które czynią kształt dyna-
micznym i  kompaktowym, gwarantując 
jednocześnie idealny komfort i  pojemny 
bagażnik (350 litrów): 4,35 metra długości, 
1,46 wysokości i  1,80 szerokości, z  rozsta-
wem osi wynoszącym 2,63 metra.

Przywiązanie do szczegółów i użycie wy-
sokiej jakości materiałów do wykończenia 
wnętrza to najbardziej rozwinięta forma 
wyrażenia włoskiego stylu. Najważniej-
szym aspektem wnętrza jest lekkość. Linie 
są przejrzyste, a deska rozdzielcza rozłożo-
na poziomo. Siedzenia są wygodne, a dzięki 
zastosowaniu zaawansowanej ergonomii 
każdy przycisk jest umieszczony w  odpo-
wiednim miejscu: te najważniejsze znajdu-
ją się koło siebie w środku deski rozdzielczej 
i mają wygląd rodem z 8C Competizione.

System nawigacji z wysuwanym ekranem 
pozwala na wyświetlenie trasy lub parame-
trów ustawionych przez urządzenie Alfa 
DNA bez odrywania wzroku od drogi.

Ta ostatnia wersja, wyposażona w silnik 
235 KM 1750 TBi idealnie obrazuje sposób, 
w jaki Alfa Romeo oferuje w tej klasie tyle, 
ile to możliwe. To nie tylko środek transpor-
tu, ale pojazd, z którym użytkownik może 
poczuć prawdziwą więź. Zapewnia on duże 
przyspieszenie dzięki wysokim wartościom 
momentu obrotowego nawet przy niskich 
obrotach, dużą elastyczność typową dla 
nowoczesnych silników benzynowych, 
i dźwięk, który zachęca, a nie odstrasza. 

Silnik 1750 Turbo szczyci się zaawanso-
wanymi rozwiązaniami technicznymi, taki-
mi jak: bezpośredni wtrysk paliwa, wariato-
ry fazy na obu wałkach rozrządu o działaniu 
ciągłym, nowatorski system przepłukiwa-
nia cylindrów (scavenging), który współpra-
cuje z  turbokompresorem, niwelując tzw. 
turbo-dziurę. W efekcie osiągi są porówny-
walne (albo i  lepsze) do wielu 3-litrowych 
silników, mimo zużycia paliwa typowego 
dla kompaktowych jednostek czterocylin-
drowych. Warto zauważyć, że moc 134 KM 
z jednego litra pojemności skokowej to naj-
lepszy na świecie wynik dla 4-cylindrowej 
jednostki w  tego typu samochodzie, jak 
również dla silnika Alfa Romeo. Moment 
obrotowy wynoszący 194 Nm/litr to również 
najlepszy wynik w tej kategorii. Maksymal-
ny moment 340 Nm przy 1900 obr/min to 
również świetne osiągnięcie.

alfa dNa
Alfa Romeo Giulietta została zaprojektowa-
na by uzyskać najlepszy wynik w rankingu 
bezpieczeństwa Euro NCAP, oferując pełną 
ochronę dla kierowcy i  pasażerów. W  do-
datku nowa platforma została stworzona, 
aby zagwarantować całkowitą współpracę 
pomiędzy systemami odpowiedzialnymi za 
kontrolę dynamiczną pojazdu.

Za tym wszystkim tym stoi „mózg” po-
jazdu, urządzenie Alfa DNA, które zarządza 
wszystkimi urządzeniami elektronicznymi 
kontrolującymi pojazd: VDC (kontrola dy-
namiki pojazdu), aktywna dwuzębnikowa 
przekładnia kierownicza „dual pinion", 
system Q2 EDS, czas reakcji i krzywa mo-
mentu obrotowego silnika, system hamowa-
nia z funkcją pre-fill. Wszystkie te systemy 
gwarantują  bezpieczne prowadzenie, przy-
czepność i wydajność pojazdu. 

Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom tech-
nicznym zastosowanym przy konstrukcji 
zawieszenia i  użytym materiałom (prócz 
stali o  wysokiej wytrzymałości i  alumi-
nium, także magnez i  Xenoy), platforma 
Compact jest w  stanie zaspokoić potrzeby 
nawet najbardziej wymagających klientów, 
umieszczając tym samym model Giulietta 
na szczycie swej kategorii, także pod wzglę-
dem codziennej praktyczności pojazdu. 

Wiktor Łucki
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Projekt X
Jakimi nowościami technologicznymi będziemy mogli cieszyć się w najbliższej 
przyszłości? Agata Janicka wybrała osiem innowacyjnych projektów, które już  

wkrótce mogą zrewolucjonizować nasze życie.  
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Czy internet miał większy wpływ 
na rozwój cywilizacji niż odkry-
cia czasów Renesansu? Zdania są 
podzielone. – Wszystko, co robili-

śmy przez ostatnie 60 lat było tylko przygo-
towaniem do wielkiej rewolucji – mówi dr 
Graeme Codrington, futurolog i współzało-
życiel firmy badawczej Tomorrow Today. Do 
tej pory postęp w  dziedzinie komputerów 
próbował dotrzymywać kroku wyobraźni. 
Jednak teraz zbliżamy się do punktu, o któ-
rym nie śnili pisarze science-fiction.

Roboty czy ludzie
David Hanson, inżynier robotyki i  założy-
ciel firmy Hanson Robotics, buduje reali-
stycznie wyglądające roboty (pokryte skóro-
podobnym materiałem o nazwie „frubber”), 
które rozumieją ludzką mowę, rozpoznają 
wyraz twarzy i  potrafią odczytywać nasze 
emocje. Hanson twierdzi, iż już za dwie de-
kady roboty staną się świadome i zaczną nas 
przewyższać pod wieloma względami. 

Konstrukcje autorstwa Hansona to m.in. 
robot przypominający wyglądem Alberta 
Einsteina oraz Bina48, prawdopodobnie 
jeden z  najbardziej inteligentnych huma-
noidów, który bazuje na wspomnieniach 
prawdziwej kobiety, Biny Rothblatt. W jego 
pamięci zapisano setki godzin rozmów 
przeprowadzonych z jego żywym wzorcem, 
którymi robot często się posiłkuje podczas 
interakcji z  ludźmi. Choć Binie48 daleko 
do sposobu rozumowania człowieka, to jej 
przebłyski świadomości, podczas których 
mamy wrażenie obcowania z istotą ludzką, 
są zdumiewające i nieco… przerażające.

Życie bez ogRaniczeń
– Jestem pewien, że w ciągu 20 lat dowiemy 
się skąd pochodzi świadomość – mówi Co-
drington. – Jeśli rozwija się wyłącznie dzię-
ki inteligencji, to z pewnością w przyszłości 
będzie można skopiować naszą osobowość, 
zapewniając sobie nieśmiertelność. Kon-
cept ten nosi nazwę „transhumanizmu”.

Dr Aubrey de Grey, teoretyk z  dziedziny 
gerontologii (nauki o  różnych aspektach 
starzenia się), uważa, iż pierwszy człowiek, 
któremu uda się pokonać biologiczne barie-
ry, już się urodził. A każda osoba poniżej 50. 
roku życia ma szansę na dożycie wieku nie-
osiągalnego dla poprzednich pokoleń.

RozszeRzona Rzeczywistość
Takie rozważania to kwestia nieco dalszej 
przyszłości, ale warto zauważyć, że już te-
raz technologia rewolucjonizuje metody ja-
kimi porozumiewamy się ze światem.

Wystarczy spojrzeć na tzw. rozszerzoną 
rzeczywistość (Augmented Reality – AR). 
Aplikacje takich firm jak Aurasma, Layar 
oraz Blipparm wykorzystują fizyczną rze-
czywistość jako fundament, na który nakła-
da się dane cyfrowe. Wystarczy skierować 
smartfona z aplikacją Blippar na specjalnie 
przygotowany billboard lub stronę w  ma-
gazynie, by te ożyły i  pojawiły się na nich 
obiekty 3D oraz przyciski, dzięki którym 
możemy dowiedzieć się więcej na temat da-
nego produktu, a nawet go kupić. 

W  słynnej książce „Autostopem przez 
galaktykę”, Douglas Adams opisał tzw. rybę 
Babel – stworzenie, które mieszka w  ludz-
kim uchu pełniąc rolę tłumacza. Wizja ta 
staje się coraz bardziej realna. Google nie-
ustannie udoskonala aplikacje tłumaczące, 
a  programy takie jak Word Lens potrafią 
przekładać w locie praktycznie każdy tekst. 
Już wkrótce podczas zagranicznych wojaży 
będziemy mogli odczytać treść tablic infor-
macyjnych, a  inna smartfonowa aplikacja 
przetłumaczy nam na bieżąco, co mówią 
tubylcy. Kiedyś, dzięki samolotom, okazało 
się, że świat nie jest wcale tak wielki. Teraz 
zmniejszy się jeszcze bardziej. Poniżej pre-
zentujemy kilka futurystycznych gadżetów, 
które na pewno zmienią nasze życie...

1 google PRoject glass 
Cena: nieznana
Premiera: Prawdopodobnie w 2013 roku
Wyszukiwarka Google zrewolucjonizowa-
ła internet. Gigant z Mountain View prze-
łamał też monopol Apple na produkcję 
smartfonów, wyprodukował bezzałogowy 
samochód i udostępnił fotograficzne plany 
miast całego świata. Jednak najciekawszym 
projektem (choć nadal w fazie rozwoju) jest 
tzw. Project Glass. Na pierwszy rzut oka 
urządzenie nie różni się od zwykłych oku-
larów. To jednak tylko pozory, ponieważ ich 
użytkownik ma dostęp do ogromnej ilości 
danych, które są wyświetlane przed jego 
oczami. Urządzenie ma też funkcję rozpo-
znawania głosu. Jeśli więc chcemy dojechać 
na lotnisko, wystarczy zapytać o  to nasze 
okulary, by na ich wyświetlaczu pojawiły się 
Mapy Google ze wskazówkami dojazdu.
 
2 samsung wb850F
Cena: ok. 1100 złotych
comet.co.uk
Fotografia cyfrowa, dzięki której celuloido-
we klisze odeszły do lamusa, była prawdzi-
wym wydarzeniem. Jednakże ta technolo-

gia ma wadę – pobieranie zdjęć (zazwyczaj 
o  sporych rozmiarach) jest czasochłonne. 
Nowa seria aparatów kieszonkowych firmy 
Samsung, na czele z  najlepszym w  swojej 
klasie modelem WB850f, rozwiązuje ten 
problem. WB850f łączy się z  internetem 
przez wi-fi, dzięki czemu możemy automa-
tycznie przesyłać zdjęcia do „chmury” lub 
od razu wrzucać je na portale społeczno-
ściowe. Aparat posiada wszystkie niezbęd-
ne funkcje, oraz 16-megapikselową matrycę 
i 21-krotny zoom optyczny.

3 nokia lumia 920  
z Funkcją nFc
Cena: zależna od operatora i abonamentu
Premiera: listopad 2012 roku
nokia.com
Koncepcja płacenia za pomocą smartfona 
nie jest nowa, ale teraz projekt ten stał się 
faktem. Wiele telefonów najnowszej gene-
racji ma funkcję komunikacji bliskiego za-
sięgu (NFC). Komórka komunikuje się więc 
z  czytnikami w  sklepach, a  odpowiednia 
kwota pobierana jest z  naszego rachunku 
bankowego. Najnowsza Nokia Lumia opar-
ta na systemie Windows Phone jest jednym 
z najlepszych urządzeń tego typu. 

4 woRd lens
Cena: Do ściągnięcia za darmo, ok. 17 zł za 
pakiet dla danego języka (hiszpański, fran-
cuski, włoski)
Apple App Store, Google Play (Android)
Dzięki aplikacji Word Lens wystarczy skie-
rować smartfona na jakikolwiek tekst, by 
odczytać jego tłumaczenie. Choć aplikacja 
czasami zawiesza się, a niektóre tłumacze-
nia są niezbyt dokładne, to z  pewnością 
okaże się przydatna. Obecnie Word Lens 
obsługuje jedynie języki hiszpański, fran-
cuski i włoski, ale niebawem mają pojawić 
się kolejne. Już wkrótce nawet podróż do Ja-
ponii będzie dużo mniej stresująca. 

5 aPPle maPs
Cena: za darmo
Urządzenia z systemem Apple iOS 6
Nowa aplikacja z mapami firmy Apple mia-
ła dość trudny start, po tym jak jej użytkow-
nicy zauważyli, iż mapy są niedokładne, 
a  niektóre nazwy – przestarzałe. Jednak-
że prawdziwym atutem aplikacji jest tzw. 
funkcja „przelotu”.  Apple udało się odwzo-
rować w  szczegółach centra dużych miast, 
po których możemy podróżować wirtualnie 
tak, jakbyśmy lecieli helikopterem. Poziom 
szczegółowości powala – mijając wieżowce 
można nawet zajrzeć do niektórych okien. 

6 cybeRtectuRe miRRoR
Cena: ok. 20 000 złotych
tech2o.co.uk
Kto nie zna bajki o  Królewnie Śnieżce, 
w której ważnym rekwizytem było magicz-
ne zwierciadło? Teraz każdy może mieć taki 
gadżet w domu. Lustro Cybertecture Mirror 
nie powie, kto jest najpiękniejszy w świecie, 
ale za to wyświetli e-maile, poda prognozę 
pogody, a  jeśli skonfigurujemy go z  wagą 
łazienkową przekaże, iż znów przytyliśmy.

7 lodówka lg smaRt
Cena: nieznana
Premiera: 2012/2013
Ludzie od dawna pragnęli, by roboty wyko-
nywały za nich najcięższe prace. Inteligent-
na lodówka firmy LG sięgnęła w tym zakre-
sie niemal ideału. Za pomocą smartfona lub 
panelu LCD na lodówce konsumenci mogą 
sprawdzić, jakie produkty znajdują się we-
wnątrz, gdzie są zlokalizowane i kiedy upły-
wa termin ich ważności. Szukasz przepisu? 
Wystarczy wyszukać go na wyświetlaczu, 
a  gdy zdecydujesz, co chcesz przygotować, 
lodówka przekaże tę informację piecowi, 
aby zaczął się już nagrzewać.

8 dRukaRka cubiFy 3d
Cena: około 4 000 złotych
cubify.com
Trójwymiarowy druk do niedawna wyda-
wał się koncepcją rodem z  filmów science 
fiction, ale teraz każdy może już kupić dru-
karkę 3D. Do ideału trochę jej brakuje, ale 
stworzone przez nią przedmioty potrafią 
zadziwić swoją złożonością. Obiekt, który 
chcemy wydrukować zostaje zeskanowany 
za pomocą lasera i  przesłany do drukarki, 
która „drukuje” go w  trzech wymiarach 
w  specjalnej żywicy. Urządzenie jest do-
kładne i potrafi tworzyć kształty, które trud-
no osiągnąć innymi metodami. Na stronie 
bit.ly/QZQTZC można zobaczyć bardziej 
zaawansowany model, który potrafi tworzyć 
większe przedmioty z ruchomymi częścia-
mi (jeszcze niedostępny w sprzedaży).
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O Perth mówi się, że jest najbardziej samotnym miastem na Ziemi. 
Jednocześnie zajmuje ono 8 miejsce na liście 10 miast najlepszych 
do zamieszkania na świecie. Zuzanna Bass zaprasza do najbardziej 
słonecznego miejsca w Australii.

na całej południowej półkuli naszej planety. 
Choć jego ludność stanowi zaledwie jedną 
ósmą całego społeczeństwa Australii, gene-
ruje aż 25% dochodu narodowego. 

Oznaki dostatku można tu dostrzec na 
każdym kroku. Autostrady, zapętlające się 
w  futurystycznych węzłach, kierują nie-
przerwany strumień samochodów w  kie-
runku dżungli drapaczy chmur tworzącej 
City – betonowo-kryształowe jądro Perth.
Centrum otoczone jest tysiącami kilome-
trów kwadratowych parków i podmiejskich 
dzielnic domów mieszkalnych z  ogrodami 
i prawie zawsze z basenami. 

Kings ParK
W samym sercu Perth zmajduje się Kings 
Park – zajmująca 500 hektarów najpięk-
niejsza część miasta. Ten zielony teren 
został zagospodarowany już w XIX wieku. 
Park założyli na Wzgórzu Elizy Abory-
geni i  do dziś jest on uważany za miejsce 
niemal święte. Według mitycznych wie-
rzeń wąż Wagyl schował się tu pod ziemię 
i  przemienił w  wodę tworząc w  ten spo-
sób Rzekę Łabędzią, która przepływa tuż 
u  podnóży wzgórza. W  parku znajdują się 
liczne sztuczne jeziorka i miniaturowe wo-
dospady, wieża, z  której można podziwiać 
cudowny krajobraz parku, a także pomniki 
upamiętniające szczególne wydarzenia Za-
chodniej Australii. Powstał tu również prze-
piękny ogród botaniczny. 

regaty dooKoła świata 
Będąc w  Perth warto odwiedzić dzielnicę 
Fremantle, położoną nad samym oceanem, 
gdzie znajduje się dziś głowny australijski 
port nad Oceanem Indyjskim. Fremantle 
znajduje się zaledwie 30 minut pociągiem 
od centrum Perth. Miejsce to ma niezwykły 
klimat, przyciąga turystów piękną architek-
turą z  pierwszej połowy XIX wieku, gdzie 
aż 150 drewnianych domów zaliczonych zo-
stało do zabytków najwyższej klasy. Spacer 
uliczkami Fremantle pozwala przenieść się 
w  czasy żaglowców, twardego życia mary-
narzy i pierwszych lat australijskiej kolonii. 
Ciekawym zderzeniem z  tamtą epoką jest 

godziny w... 
perth4

Najbardziej samotne miasto świa-
ta jest jednocześnie najbardziej 
pogodnym. Przez cały rok słoń-
ce świeci tu 8 godzin na dobę. 

W  Perth dużo jest nie tylko słonecznych 
dni w roku, ale i – jak podkreślają Australij-
czycy – pogodnych, uśmiechniętych ludzi. 
Mieszkańców tej metropolii – pełniącej rolę 
stolicy stanu Zachodniej Australii – oddzie-
la od świata z jednej strony Ocean Indyjski, 
a  z  drugiej – miliony kilometrów kwadra-
towych pustyni. Najbliższe wielkie miasto, 
Adelaida, jest odległe od Perth aż o 3000 km! 

samotność na antyPodach
Do Sydney czy Melbourne, choć to także Au-
stralia, jest z Perth dalej niż do indonezyj-
skiej Dżakarty. Patrząc z  lotu ptaka stolica 
Australii Zachodniej wygląda jak pojedyn-
czy punkt ludzkiej cywilizacji usytuowa-
ny pomiędzy ogromnymi przestrzeniami 
stepów Piątego Kontynentu a  bezmiarem 
wód Oceanu Indyjskiego. Na dodatek nie-
mal przez sam środek samotnego miasta 
biegnie transkontynentalna linia kolejowa, 
dzieląca je na dwie części. Mimo tych „prze-
ciwności” Perth uważane jest za najszyb-
ciej rozwijające się miasto w Australii. Jest 
malowniczo położone u ujścia Swan River 
(Rzeki Łabędziej) do Oceanu Indyjskiego. 
Nazwa rzeki pochodzi od czarnych łabędzi, 
które wciąż można tu spotkać. 

Co ważne, mieszkańcy Perth nie boleją 
nad takim a nie innym położeniem swego 
miasta. Przyzwyczaili się i dobrze im z tym, 
zwłaszcza że w  ostatnich latach, po geolo-
gicznych odkryciach w  tym regionie, staje 
się ono coraz bogatsze. Wieżowce o  nie-
prawdopodobnych kształtach, liczne inwe-
stycje i  coś nieuchwytnego w  atmosferze 
świadczą o rosnącej zasobności miasta. 

nowoczesne city
Perth jest nowoczesne, zielone, bezpiecz-
ne i  czyste. Fantastyczne wieżowce i  wy-
rafinowana architektura centrum miasta 
świadczą o  ogromnych inwestycjach i  za-
możności. Nic dziwnego, że miasto należy 
do najszybciej rozwijających się metropolii fo
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współczesna jachtowa marina w  centrum 
miasteczka. Cumują tu najwspanialsze 
jachty z różnych zakątków globu. Fremantle 
słynie jako port jachtowy i  jest obowiązko-
wym przystankiem na trasie słynnych regat 
dookoła świata – Whitbread.

wysPa, rafa i humbaKi
Spacerując po plażach Perth można zobaczy 
z bliska podpływające do brzegu foki, delfi-
ny i lwy morskie. Warto również wybrać się 
na oddaloną o  18 km od zachodniego wy-
brzeża wyspę Rottnest, która od 50 lat jest 
miejscem wycieczek i wypadów mieszkan-
ców Perth ( można ją objechać na rowerze!). 
Wyspa ma 11 km długości i 4,5 km szeroko-
ści. W 1917 roku została uznana za rezerwat 
klasy A ze względu na występującą tu nie-
zwykłą florę i faunę. Można tutaj zobaczyć 
8 tysięcy gatunków kwiatów (w tym setki or-
chidei), spotkać oryginalnego ssaka, jakim 
jest przypominający miniaturowego kangu-
ra – quokka (występuje tylko w kilku miej-
scach na świecie), czarne łabędzie, które są 
symbolem miasta, blisko 400 gatunków ryb 
i  20 gatunków koralowców występujących 
w obrębie rezerwatu morskiego. Wyspa jest 
również popularnym miejscem migracji 
humbaków, butelkonosych delfinów i  au-
stralijskich lwów morskich. Ze względu na 
rozciągającą się w  pobliżu rafę koralową, 
otaczające Rottnest wody oceanu uchodzą 
za fantastyczne miejsce do nurkowania. 

Perth choć położone na skraju cywilizacji, nie może się skarżyć. Mieszkańcy mają tu wszystko, 
co potrzebne do życia, a powiew wielkiego świata czują, gdy goszczą uczestników słynnych regat.

Do Perth najlepiej dolecieć korzystając 
z dogodnego połączenia, jakie oferują 
z Singapuru linie lotnicze Singapore  
Airlines www.singaporeair.com
Pan Pacific Perth – 5-gwiazdkowy hotel 
usytuowany nad Rzeką Łabędzią, komfor-
towe pokoje z widokiem na ocean 
www.panpacific.com.
Miasto powstało w 1829 roku jako brytyj-
ska placówka handlowa nad Perth Water, 
jeziorem zasilanym przez rzekę, ale praw-
dziwe jego początki wiążą się z odkryciem 
w tej części Australii w latach 90. XIX wieku 
pokładów złota i diamentów.

warto wiedzieć
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Zapytaj piotra
Listy naszych Czytelników

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

Usługa VIP na lotnisku Zmiana ceny biletu
Jestem asystentką zarządu i zajmuję się rezerwacjami podróży 
i biletów lotniczych. W związku z tym mam pytanie. Czy cena 
biletu może się zmienić po zarezerwowaniu ale przed kupnem? 
Od czego to zależy? Czy klient jest informowany o zmianie? Jak 
długo można czekać z zapłatą za zarezerwowany bilet?

Karolina

Pani Karolino
Sama rezerwacja gwarantuje nam miejsce w samolocie, ale nie 
gwarantuje ceny, ponieważ zmianie mogą ulegać opłaty lotni-
skowe i  kursy walut. Na cenę biletu składają się: taryfa (cena 
przewoźnika), opłaty dodatkowe (lotniskowe, celne, imigra-
cyjne, bezpieczeństwa, paliwowe) oraz opłata transakcyjna. 
Kontrakt przewozu jest zawarty w  chwili wystawienia biletu 
na konkretne nazwisko i dopiero wtedy pojawia się ostateczna 
cena i zostaje wystawiona faktura. W momencie zakładania re-
zerwacji agent podaje nam cenę, ale z reguły informuje, że do 
dnia wystawienia biletu może ona ulec zmianie. Agenci zazwy-
czaj zastrzegają, że kwota podawana przy zakładaniu rezerwacji 
nie stanowi oferty handlowej i musi być traktowana jako kwota 
zmienna z powodów wymienionych powyżej.

Po wystawieniu biletu cena już nie może ulec zmianie, ponie-
waż umowa jest już zawarta. Może teoretycznie nastąpić taka 
sytuacja, że port lotniczy wprowadzi dodatkową opłatę lotnisko-
wą i pobierze ją w gotówce przy wylocie – takie sytuacje czasami 
zdarzają się przy wylotach z niektórych portów azjatyckich lub 
południowoamerykańskich. W tej sytuacji pasażer musi zapła-
cić dodatkowo już po wystawieniu biletu.

Termin wystawienia biletu zależy od warunków taryfy jaka 
została zastosowana. Generalnie – im cena biletu niższa, tym 
termin wykupienia szybszy. Zdecydowana większość taryf wy-
maga wystawienia biletu w  ciągu 72 godzin od założenia re-
zerwacji. Taryfy promocyjne skracają ten termin do 24 godzin. 
Taryfy w klasie biznes i wysokie taryfy ekonomiczne takich re-
strykcji nie mają – bilety można wykupić w dowolnym czasie.

Może nastąpić sytuacja, że linia lotnicza dokona podwyżki ta-
ryf w czasie pomiędzy dokonaniem rezerwacji i wystawieniem 
biletu. Mogą zostać także wprowadzone dodatkowe opłaty lot-
niskowe lub podwyższeniu ulec opłata paliwowa. Nie ma raczej 
technicznej możliwości informowania klienta o zmianie ceny 
(tak jak o zmianie rozkładu). Dowiadujemy się o tym w chwili 
wystawienia biletu. Proszę więc o uwzględnienie odpowiednie-
go marginesu w budżetach podróży zarządzanych przez Panią .

W przyszłym miesiącu spodziewamy się wizyty właściciela na-
szej firmy z Niemiec. Szef poprosił o zorganizowanie usługi VIP 
na lotnisku. Dotychczas szef korzystał z saloników biznesowych. 
Jak mam zamówić usługę VIP. Na czym ona polega?

Alicja

Pani Alicjo
Standardowo pasażerowie biznesowi mają oferowany wstęp do 
saloników w związku z zakupem biletu w odpowiedniej klasie 
podróży. Natomiast posiadacze kart lojalnościowych o wyższym 
statusie mają wstęp do saloników biznesowych niezależnie od 
rodzaju biletu, jaki wykupią. Lotniska proponują również dodat-
kowy produkt jakim jest usługa VIP. Jeszcze do niedawna salo-
ny VIP były zarezerwowane wyłącznie dla pasażerów ze świata 
polityki przy okazji oficjalnych podróży dyplomatycznych. Jed-
nak zapotrzebowanie na tego typu usługi wzrastało i  lotniska 
zaczęły je proponować na zasadach komercyjnych.

Pasażerowie korzystający z  usługi VIP mają udostępnioną 
możliwość bardzo wysokiego standardu obsługi przy zapew-
nionej jednocześnie prywatności. Salony VIP są zwykle zloka-
lizowane w budynku terminalu, ale mają odrębny podjazd dla 
samochodów i osobne wejście. Można skorzystać z parkingu na 
czas podróży – zarówno pasażer jak i osoba odprowadzająca.

Goście salonu VIP nie przechodzą odprawy razem ze wszyst-
kimi pasażerami. Odprawa biletowo-bagażowa jest dokonywana 
przez dedykowanych pracowników lotniska w salonie VIP. Czę-
sto karty wstępu na pokład są przygotowane wcześniej i gotowe 
do odbioru. Te same zasady dotyczą kontroli bezpieczeństwa 
oraz kontroli celnej. Odrębne stanowisko jest przeznaczone 
wyłącznie dla pasażerów VIP, kontrola odbywa się zgodnie ze 
wszystkimi procedurami ale w sposób bardzo dyskretny.

W salonie oprócz dużego wyboru przekąsek i posiłków goście 
mają możliwość skorzystania z  sal konferencyjnych, sprzętu 
biurowego, internetu, TV. Ważne spotkania biznesowe mogą się 
przecież kończyć tuż przed wejściem do samolotu.

Pasażerowie VIP nie muszą czekać w kolejce, by wejść do sa-
molotu. Dowożeni są pod drzwi specjalnie podstawionymi li-
muzynami i mogą wejść na pokład w ostatniej chwili.

Usługa VIP dostępna jest także dla podróżnych po przylocie 
do punktu docelowego. 

Cena usługi VIP zaczyna się od około 300 euro za osobę. Do-
stępna jest także w Polsce. W Warszawie należy ją zamówić na 
co najmniej 4 godziny przed wylotem.

082 PIOTR_kor.indd   3 28.01.2012   23:29


