
peru ❘ kerala ❘ lanzarotte ❘ Berlin ❘ wiedeŃ

bu
sin

ess  traveller  po
lan

d
                    peru

                  kerala                    lan
zaro

tte                   berlin
                   w

ied
eŃ

      
 

 
         

             
 

 
 

 
    n

r 6/2013 (40) czerw
iec 2013  

www.businesstraveller.pl
| 9,60 zł (w tym 8% Vat)| NR 6/2013 (40) czeRwiec 2013| 

nowe trendy
w podróży

dokąd zmierza luksus?



S p i S  t r e ś c i   |   C z e r w i e c  2 0 1 3

4
 

6

12

14

20

22

24

28

32

38
44

40
42

46

58
72

52

62

66

70

74

 Miejsca, o których piszemy

Edytorial
Na topie

• Wiadomości z linii lotniczych,  
hoteli, restauracji 

• Cały ten świat.  
Najciekawsze wydarzenia  

kulturalne 

Temat z okładki
• Dokąd zmierza luksus

Tried&Tested
• BA Boeing 747-400  

klasa biznes 
• Andean Explorer  

Cusco-Puno 
• Somatheeram 

Ayurveda Resort  
• Hotel Aqua Dome  

Tirol Therme Langenfeld

Raport
• Wszystko o klasie  
premium economy

 
Air Travel

• Pięć gwiazdek dla Lufthansy 
• Rewolucja w kolorze blue 

Hotele
• ibis Warszawa Stare Miasto 

w koncepcji Avanzi   
• Westin lubi poniedziałki 

Kierunki
• Dookoła Peru  

• Spotkajmy się w... 
Berlinie 

• 4 godziny w Wiedniu 

Wakacje  
biznesmena

• Wyspy kolorowych skał

Biznes
• Finanse z przyszłością

Moto&Techno
• Przyjemność z każdej chwili

Smaki świata
• Królewskie szparagi

Zapytaj Piotra



 W jakim kierunku zmierzają trendy luksuso-

wych podróży? Kryzys ekonomiczny zmienił 

nieco nasze podejście do tego tematu. Jedni 

traktują luksus jako swego rodzaju ucieczkę od trosk, inni 

dochodzą do wniosku, że lepiej przyhamować z nadmierny-

mi wydatkami. Jednak, z którejkolwiek perspektywy nie 

spojrzelibyśmy na tę kwestię, jedno jest pewne – luksus nie 

przeminie. Oprócz wakacji w najmodniejszych kurortach 

świata, możliwości przemieszczania się prywatnym 

samolotem czy kolacji biznesowej w najlepszej restauracji, 

coraz częściej mówimy o luksusie niemierzalnym ani  

za pomocą pieniędzy, ani też koneksji. Cenimy sobie 

najwyższą jakość usług, przekraczanie naszych 

oczekiwań wynikające ze znajomości naszych 

preferencji, a także możliwość wyciszenia się 

w ustronnym, pięknym miejscu. Czy znacie 

Państwo określenie „wabi sabi”? Ta japońska 

filozofia estetyczna cieszy się uznaniem wśród 

osób, które cenią przedmioty posiadające 

autentyczność i świeżość, są wykonane ręcznie 

lub powstały w sposób naturalny. Upodobanie  

to nazwano „luksusowym wstydem”,  

ponieważ  filozofia ta zakłada  

nieobnoszenie się z przepychem.

Branża luksusowych podróży już od jakiegoś 

czasu stara się także zadbać o zdrowie swoich 

klientów, ale w dzisiejszych czasach szwedzkie 

masaże, baseny i niskokaloryczne przekąski w minibarach 

to stanowczo za mało. Dobre fizyczne samopoczucie to 

obecnie poważna sprawa – coraz więcej osób decyduje się  

na leczenie za granicą, rośnie liczba entuzjastów sportów 

ekstremalnych, a także takich dyscyplin jak bieg maratoński 

czy triatlon. Życzę udanej lektury i wyjątkowych wakacji!
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KLASA FIRST 

Linie lotnicze
British Airways

Ponad dziewięćdziesięcioletnie 
dziedzictwo British Airways osią-
gnęło kolejny etap swojej świetno-
ści wraz z wprowadzeniem w 2010 
roku unikalnej, nowej klasy First. 

Warte ponad 100 milionów 
funtów kabiny klasy First są kwin-
tesencją luksusu i wyrafinowanego 
brytyjskiego stylu. Indywidualna 
kabina jest wyposażona w szereg 
akcesoriów, które czynią podróż 
prawdziwą przyjemnością. 
Największą z nich jest w pełni 
rozkładany fotel, który staje się łóż-
kiem (198 cm dł.) po naciśnięciu 
jednego guzika. W klasie First na 
każdego klienta czekają też ele-
ganckie kosmetyczki wyposażone 
w luksusowe produkty kosmetycz-
ne i akcesoria do snu. Przewoźnik 
nie zapomniał dołączyć do oferty 
tej klasy wyśmienitego menu. 

Specjalnie dla pasażerów klasy 
First stworzono też indywidualną 
formę odprawy Fast Truck  
umożliwiającą szybszą odprawę 
bagażowo-biletową. Każdy podró-
żujący może zabrać ze sobą na 
pokład aż trzy sztuki bagażu pod-
ręcznego o łącznej wadze 32 kg. 
Przed odlotem istnieje możliwość 
zrelaksowania się w jednym  
z lounge British Airways dostęp-
nych na całym świecie.

Więcej na stronie ba.com

Linie lotnicze
SAS
20 LAT mInęło  
28 marca 1993 roku pierwszy 
samolot Skandynawskich Linii 
Lotniczych SAS zainicjował  
bezpośrednie połączenie  
z Kopenhagi do Gdańska. 
Obecnie pasażerowie podróżu-
jący liniami SAS z Gdańska mają 
tygodniowo 25 bezpośrednich 
połączeń do Kopenhagi. 
„Ogromnie dziękujemy za zaufa-
nie, jakim od lat obdarzają nas 
pasażerowie. Cieszy nas również 
fakt, że doceniają standard ob-
sługi SAS oraz możliwości prze-
siadkowe. Planujemy też zmiany 
w naszej ofercie, z których klien-
ci z pewnością będą zadowoleni” 
– mówi Wanda Brociek, Dyrektor 
Generalna SAS w Polsce. 

CARbon neuTRAL meeTIngS 
w CLub CARLSon

Grupa Carlson Rezidor Hotel Group ogłosiła, iż Club Carlson jest 
pierwszym na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku  
węgla programem lojalnościowym w branży hotelarskiej. Ekologicznie 
neutralne eventy można teraz zorganizować poprzez program Club  
Carlson For Planners we wszystkich hotelach grupy Carlson Rezidor 
– czyli w 1077 obiektach na całym świecie.  

Kompensacja emisji dwutlenku węgla to bezpłatna usługa oferowana 
organizatorom spotkań, którą zarządza nowy partner grupy Carlson  
Rezidor – firma Carbon Footprint Ltd. Część zysku z każdego eventu 
przeznaczona będzie na finansowanie odnawialnych źródeł energii 
w Indiach. Ponadto, za każdą tonę dwutlenku węgla wyprodukowanego 
podczas spotkań Club Carlson For Planners, w Dolinie Wielkiego Rowu 
w Kenii zasadzone zostanie jedno drzewo. Dzięki temu żadne spotkanie 
organizowane w ramach programu Club Carlson For Planners nie będzie 
miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

– Carlson Rezidor poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego 
rozwoju – mówi Suzanne Riesterer, dyrektor ds. handlowych w Carlson 
Rezidor Group. – Według danych Światowej Organizacji Turystyki Naro-
dów Zjednoczonych, hotele generują około 20 procent całkowitej emisji 
dwutlenku węgla. Nasze innowacyjne rozwiązanie, będące częścią usługi 
oferowanej przez Club Carlson, przyczyni się do zmniejszenia śladu  
węglowego produkowanego przez nasze hotele i gości. Indywidualni 
członkowie programu Club Carlson również mogą dołożyć swoją cegieł-
kę, przeznaczając Złote Punkty na kompensację emisji CO2 wyemito-
wanego w trakcie ich podróży. Mogą także wesprzeć punktami budowę 
farm wiatrowych w Indiach lub zalesianie Kenii – przekonuje Riesterer.

Od końca 2012 roku, kiedy uruchomiono program Carbon Neutral  
Meetings skompensowano 433 tony dwutlenku węgla wyemitowanego  
do atmosfery i posadzono 433 drzewa.

Więcej informacji: Christiane Reiter, Senior Director Corporate Com-
munication, EMEA, Christiane.Reiter@carlsonrezidor.com; Renu Snehi, 
Senior Director Corporate Communication, EMEA: Renu.Snehi@carlson-
rezidor.com; www.carlsonrezidor.com; www.rezidor.com 

Hotele
Carlson Rezidor Hotel Group

Uroda
Dr Brandt
bLASK  
I młodość
W miarę upływu czasu skóra tra-
ci swój blask i świeżość. Zanie-
czyszczenie środowiska, stres, 
niewłaściwa dieta… – skóra co-
dziennie walczy z negatywnym 
wpływem stresu środowiskowe-
go oraz procesami starzenia się.

Dlatego światowej renomy 
dermatolog, dr Fredéric Brandt, 
opracował duet kosmetyków 
Glow by dr. brandt™ (z retino-
lem), które przeciwdziałają tym 
procesom. Overnight Resurfa-
cing Serum (na noc) stymuluje 
procesy odnowy komórek, 
natomiast Ruby Crystal Retinol 
Hydracrème (na dzień), niwelu-
jąc przebarwienia oraz zmarszcz-
ki sprawia, że skóra błyskawicz-
nie odzyskuje blask. 
Cena: 299 zł/60 ml.

mailto:Christiane.Reiter@carlsonrezidor.com
mailto:Renu.Snehi@carlsonrezidor.com
mailto:Renu.Snehi@carlsonrezidor.com
http://www.carlsonrezidor.com
http://www.rezidor.com
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Linie lotnicze
Finnair

KuLInARne InnowACje  
I nowA jAKość SeRwISu

Linie lotnicze
Lufthansa

8    |      C z e r w i e c  2 0 1 3

Lufthansa udoskonala serwis pokładowy. Nowe, kreatywne pozycje 
menu zostały zaprezentowane pasażerom podróżującym w Klasie Pierw-
szej oraz Biznes. Zaledwie kilka miesięcy temu luksusowa Klasa Pierwsza 
uzyskała najwyższe oceny w rankingu Skytrax. Teraz jej pasażerowie 
mogą delektować się na pokładzie nowymi kulinarnymi specjałami. Na 
rejsach z Niemiec Lufthansa oferuje teraz „Culinary Delights”, oparte na 
propozycjach kulinarnych szefów kuchni, wyróżnionych co najmniej dwie-
ma gwiazdkami Michelin lub innymi porównywalnymi nagrodami. Menu 
w Klasie Biznes wzbogacono o świeże i urozmaicone potrawy, ciasta i na-
poje, m.in. nowe odmiany herbat, świeże mleko, jeszcze większy wybór 
soków, jak również Weißbier (piwo pszeniczne) i Altbier (piwo ciemne). 

Współpraca Finnair i Marimekko wkracza w nowy etap – tkaniny i za-
stawa projektu ikony fińskiego wzornictwa już goszczą na pokładach 
samolotów Finnair. Symbolem współpracy stał się zaprezentowany 
7 maja przez Finnair samolot Airbus 330, ozdobiony wzorem Met-
sänväki („mieszkańcy lasu”), czyli stylizowanymi, niebieskimi drzewa-
mi. Airbus 330, który obsługuje loty z Helsinek do Nowego Jorku i 13 
azjatyckich miast dołączył do  samolotu, który w październiku ub.r. 
pomalowano w charakterystyczne dla Marimekko maki (Unikko). 
„Poprzez współpracę z Marimekko pragniemy przedstawić klientom 
Finnair ponadczasowe i zarazem nowoczesne fińskie wzornictwo” 
– mówi Anssi Komulainen, wiceprezes ds. obsługi klientów. 
Wybrane przedmioty z kolekcji „Marimekko for Finnair” można zaku-
pić podczas lotu lub w sklepie Finnair PlusShop. 

TKANiNy i ZASTAWA MARiMeKKO 
NA POKłADACH SAMOLOTóW 

15 tysięcy zagranicznych tury-
stów wybrało TOP 100 atrakcji 
w Niemczech. Największą 
popularnością wśród nich 
cieszy się Zamek Neuschwan-
stein (Schwangau/Füssen, 
Bawaria). Na drugim miejscu 
listy hitów znajduje się europa-
-Park Rust, a na trzecim katedra 
w Kolonii, zabytek światowego 
dziedzictwa UNeSCO. 
Kolejne pozycje zajęły: Brama 
Brandenburska i Mur Berliński 
(Berlin), Skała Loreley (Górna 
Dolina Środkowego Renu,  
Nadrenia-Palatynat), Naturparks 
im Schwarzwald, Zamek Heidel-
berg i Jezioro Bodeńskie (Bade-
nia-Wirtembergia) oraz Wyspa 
Muzeów w Berlinie. 
Więcej na stronie  
www.germany.travel/top100 

TOP 10

Turystyka
Niemcy
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Linie lotnicze
Eurolot

W JeDeN DZień
Przez całe lato w każdą sobotę 
o godz. 7.30 można polecieć  
eurolotem z Warszawy do 
Heringsdorfu. Lot powrotny 
zaplanowano również 
w sobotę o godz. 20. 
Warto więc zdecydować się  
na wyjazd, zwłaszcza, że loty 
pozwalają na powrót tego 
samego dnia, dzięki czemu za-
miast w stolicy, sobotę można 
spędzić na plaży w Świnouj-
ściu. Z lotniska w Heringsdor-
fie pasażerów wożą tam  
kursujące odpłatnie busy. 

Zarówno AIR FRANCE, jak i KLM 
specjalizują się w rejsach dalekiego 
zasięgu do i z Europy. Wielo-
godzinne loty bywają męczące, 
dlatego obie linie zapewniają 
wysoki komfort podróży i wachlarz 
udogodnień, które spełniają ocze-
kiwania nawet najbardziej wyma-
gających pasażerów Klasy Biznes. 

Klasa Biznes zarówno w ofer-
cie AIR FRANCE, jak i KLM ma 
wiele wspólnych elementów. Linie 
umożliwiają pasażerom tej klasy 
korzystanie z ekskluzywnych sa-
loników biznes na całym świecie. 
Niektóre z nich oferują dodatkowe 
usługi, np. bezpłatne zabiegi spa.

Posiadacze biletów w Klasie Biz-
nes mają także zagwarantowane 
wyróżnienie poprzez „Sky Priority” 
(oznaczenia na bilecie i na lotni-
sku), co w praktyce oznacza od-
rębne stanowiska odprawy, prio-
rytetowe przejście przez kontrolę 
bezpieczeństwa, pierwszeństwo 
w wejściu na pokład oraz w trakcie 
opuszczania samolotu i odbiera-
nia bagażu. Cena biletu w Klasie 
Biznes obejmuje również 2 sztuki 
bagażu do 32 kilogramów oraz ba-
gaż podręczny do 18 kilogramów. 

Bilet w Klasie Biznes uprawnia 
podróżnego do przystąpienia do 
Klubu VIP oraz otrzymania Złotej 
Karty w programie lojalnościowym 
Flying Blue. Klub VIP jest polską 
inicjatywą, niedostępną w iden-
tycznej formule nigdzie indziej. 
Jego członkowie, poza transferem 
limuzyną lub noclegiem w hotelu 
w Warszawie przed lub po mię-
dzykontynentalnej podróży, mogą 
m.in. skorzystać z dedykowanego 
numeru telefonu we wszelkich 
sprawach związanych z podróżą. 

dALeKIe LoTy 
I KomFoRT

Linie lotnicze
Air France/KLM
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modRZewIe PARK HoTeL***** 

Hotel
Pieniny

„Modrzewie Park Hotel” to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Pieni-
nach łączący klimat rodzinnego domu ze współczesnym komfortem  
i europejskim standardem. Znajduje się on w stylowej „Willi pod  
Modrzewiami”, która została wybudowana w 1938 roku przez Adama  
Stadnickiego. Jej nazwa pochodzi od otaczających willę majestatycznych, 
wiekowych modrzewi, których szum kojąco i dyskretnie towarzyszy także 
dzisiaj hotelowym gościom. 

Budynek, odrestaurowany w 2005 roku przez Rodzinę Mańkowskich, 
został przepięknie wkomponowany w otaczającą go zieleń parku. O każ-
dej porze roku, na tle zmieniających się kolorów natury zachwyca swoim 
stylem i elegancją. Powietrze przesycone zapachem modrzewiowego 
lasu pozwala gościom na odpoczynek od zgiełku i trudów codzienności. 
Hotel oferuje 17 ekskluzywnych pokoi typu Superior i Suite, restaurację, 
bar, Business Center oraz Spa Suite. Na gości korporacyjnych czeka 
w pełni wyposażona i przeznaczona dla 16 osób sala konferencyjna. 

Wszystkie pomieszczenia „Modrzewie Park Hotel” zaaranżowane 
zostały w harmonii z otaczającą je zielenią, dzięki czemu widoki z poko-
jowych balkonów jak również loggii pozwalają na obcowanie z pięknem 
otaczającej przyrody. To idealne miejsce dla gości ceniących sobie wygo-
dę, luksus a także szukających spokoju i serdecznej atmosfery.

Polskie Linie Lotnicze LOT 
oraz tour operator Rainbow 
Tours podpisali umowę  
na obsługę rejsów czartero-
wych z Warszawy do najchęt-
niej odwiedzanych przez  
turystów miejsc na świecie, 
między innymi do stolicy  
Tajlandii – Bangkoku.

Ta współpraca pozwoli 
turystom wylatującym z Polski 
na – jak dotąd – najszybszą 
i najwygodniejszą podróż  
w tak dalekie zakątki świata.

Podróże
LOT i Rainbow

NA WAKACJe
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Najciekawsze wydarzenia kulturalne

mARK RoTHKo. obRAZy  
Z nATIonAL gALLeRy oF ART

W niedawno otwartym muzeum Louvre-Lens od 22 maja można oglą- 
dać wystawę czasową, poświęconą dziełom jednego z najwybitniejszych  
malarzy epoki baroku – Petera Rubensa. Na wystawie zobaczymy  
aż 170 prac artysty, jego mentorów (np. Tycjana) oraz kilka dzieł artystów 
współczesnych malarzowi (np. Van Dycka). Znajdziemy tam dzieła z naj-
bardziej znanych muzeów europejskich i amerykańskich.
Cała ekspozycja jest podzielona tematycznie tak, aby zachować jasność 
przekazu. Pierwsza jej część ukazuje wspaniałą galerię portretów najbar-
dziej znaczących postaci epoki baroku. Druga zatytułowana jest „Emocje 
religijne i wiara”, trzecia zaś poświęcona świętom, ucztom i ceremoniom. 
Zobaczymy też prace Rubensa dotyczące anatomii ludzkiego ciała. 
Muzeum Louvre-Lens otwarte jest we wszystkie dni tygodnia oprócz 
wtorku w godz. 10–18, cena biletu 9 euro.

Najnowszy album „My Journey” słynnej 
polskiej skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej to 
muzyczny zapis podróży artystycznych i sen-
tymentalnych, które są stałym elementem jej 
życia. To opowieść o miastach, które zapisały 
się na twardym dysku pamięci i w sercu artyst-
ki. Rozrzucone na czterech kontynentach wciąż 
przewijają się przez jej myśli i wspomnienia. 
Autor muzyki (napisanej specjalnie dla tej ar-
tystki) Marcin Nierubiec stworzył niepowta-
rzalną ilustrację 12 miast, z popowym, 
a miejscami wręcz rockowym beatem. 
Ta płyta to bilet do wielu krajów w li-
niach lotniczych „Wyobraźnia”. Zabie-
rze Was w niezwykłą podróż! Jedziecie?

GANyMeD GOeS eUROPe
W Muzeum Narodowym we Wrocławiu rozpoczęły się próby do spektaklu 
„Ganymed goes Europe”. To projekt łączący sztukę, literaturę i teatr. Znani 
polscy i austriaccy pisarze napisali teksty inspirowane obrazami z kolekcji 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu (wśród pisarzy znaleźli się m.in. 
Marek Bieńczyk, Agnieszka Drotkiewicz, Małgorzata Sikorska-Miszczuk 
a także laureatka literackiej Nagrody Nobla Elfriede Jelinek). Spektakle  
odbywać się będą co piątek (do 5 lipca). Bilety można kupować w kasie  
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

Cały ten świat

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

euRoPA RubenSA

NieZWyKłA MUZyKA, 
NieZWyKłyCH MiAST 

W Muzeum Narodowym w Warszawie czeka nas nie lada przeżycie – wy-
stawa będąca panoramicznym spojrzeniem na twórczość Marka Rothki 
(1903–1970), jednego z najwybitniejszych malarzy XX wieku. Pokazuje 
artystę jako malarza poszukującego swojego stylu – od późnych lat 20., 
kiedy zdecydował się zostać malarzem, aż do końca jego drogi twórczej. 
Obejmuje wszystkie okresy twórczości artysty – od wczesnych obrazów 
realistycznych, przez surrealizujące obrazy bimorficzne z późnych lat 
30. i wczesnych 40. oraz już abstrakcyjne „wieloformy” (multiforms), po 
wielkoformatowe prace z okresu największej świetności w latach 50. i 60., 
należące do nurtu określanego jako malarstwo barwnych płaszczyzn  
(color field painting). Przypatrując się starannie wybranym obrazom,  
widz będzie miał okazję prześledzić niezwykłą twórczą drogę artysty. 
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Dokąd zmierza 
luksus?

Sama podróż bywa luksusem, ale na osobach, które przemierzają 
glob w kabinach pierwszej klasy i zatrzymują się w najlepszych 

hotelach, coraz trudniej wywrzeć wrażenie. Marzena Mróz  
i nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan zastanawiają się, 

co jeszcze nas czeka w dziedzinie luksusowych podróży.
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Kryzys ekonomiczny zmienił 
nieco nasze podejście do luk-

susu. Jedni traktują go jako ucieczkę od 
trosk, inni dochodzą do wniosku, że lepiej 
przyhamować z  wydatkami. Bywają też 
osoby bardzo majętne, którym wydawanie 
pieniędzy przychodziło i  wciąż przychodzi 
łatwo. Jednak – z którejkolwiek perspektywy 
nie spojrzelibyśmy na tę kwestię, jedno jest 
pewne – luksus nie przeminie.

Czym jest luksus? Dla Arrigo Ciprianiego, 
właściciela sieci ekskluzywnych restauracji, 
barów i hoteli na całym świecie, luksus ma 
wiele twarzy: – Może to być klejnot, samo-
chód, zegarek, jakikolwiek przedmiot, który 
za sprawą ludzkiego intelektu i umiłowania 
piękna, zyskał wyjątkowy kształt. Czasami 
luksus można odkryć w drobnych przyjem-
nościach – choćby w fakcie, że w podeszłym 
wieku nadal potrafimy o  własnych siłach 
wbiec na most w Wenecji. Luksusem może 
być zwykły taniec w sypialni i roznegliżowa-
na kobieta w naszej wannie. To także moż-
liwość nieskrępowanego wyboru oraz wol-
ność – szczególnie jeśli przez dłuższy czas 
byliśmy jej pozbawieni. Luksus to również 
butelka dobrego wina, która czeka na nas od 
lat w naszej piwniczce.

Jeden z  menadżerów wysokiego szcze-
bla pracujący w Warszawie i Nowym Jorku 
przypomina, że to, co jest luksusem dla 
jednej osoby, może być czymś zwyczajnym 
dla innej. Dla niego samego podczas podró-
ży liczy się dobre zakwaterowanie, poziom 
oferowanych usług i  dbałość o  szczegóły. 
– Trzymam się zasady, by zawsze podróżo-
wać w  kabinie najwyższej klasy, a  jeśli to 
tylko możliwe, wybieram się na urlop pry-
watnym odrzutowcem – mówi. – Zazwyczaj 
zatrzymuję się w  miejscach, które nie są 
przeludnione i  gdzie nacisk kładzie się na 
indywidualne podejście do klienta. Staram 
się także, by podróż była jak najmniej stre-
sująca, dlatego zwykle wynajmuję prywatną 
firmę przewozową, która dowozi mnie na 
lotnisko i odbiera na miejscu. 

David Johnstone, założyciel firmy Key-2 
Luxury, której klienci uzyskują dostęp do 
przywilejów i  spersonalizowanych usług 
oferowanych przez takie marki jak Shan-
gri-La i  Krug, uważa, iż ludzie mają obec-
nie większe aspiracje niż kiedyś. – Różnica 
między wyższym standardem i  luksusem 
jest ogromna – przekonuje. – Dzięki luksu-
sowym usługom możemy poczuć się wyjąt-
kowi, a w dzisiejszych czasach zdominowa-
nych przez rynek masowy, ludzie są skłonni 
sporo zapłacić za usługę lub produkt, który 
jest dostępny jedynie dla garstki wybrańców.

Jason Philips, menadżer dwóch eksklu-
zywnych londyńskich restauracji, sądzi, iż 
luksus to przekraczanie oczekiwań klien-
tów. – Może się przejawiać w różnych posta-
ciach, od elementów namacalnych, takich 
jak wysoka jakość serwowanych posiłków, 
wygodny fotel w  samolocie lub dobre ko-
smetyki, po takie niuanse jak ciepłe powi-
tanie lub życzliwe podejście do klienta i nie-
udawana chęć zaspokojenia jego potrzeb. 

Philips zauważa jednakże, że wszystkie 
te elementy muszą ze sobą współgrać. Jeśli 
nikt nie wita gości po przybyciu do hotelu, 
meldowanie się zajmuje wieki, a  obsługa 
pokoi nie jest należyta, goście nigdy nie po-
czują w  takim miejscu atmosfery luksusu, 
nawet jeśli sam hotel wygląda wytwornie.

Oto pięć trendów, które już wkrótce będą 
kształtować nasze wrażenia z podróży.
 
1. Wiemy co lubisz!
Nienaganną obsługę zawsze uważano za 
luksus, ale obecnie przybiera ona bardziej 
spersonalizowany charakter. Hotele i  li-
nie lotnicze mogą określić profil swoich 
klientów na podstawie danych uzyskanych 
podczas zapisywania się do programów lo-
jalnościowych. Hotel może więc podczas re-
zerwacji uwzględnić nasze preferencje od-
nośnie pokoju lub upodobań kulinarnych, 
a  stewardessy mogą powitać nas na pokła-
dzie, zwracając się po imieniu. Informacje 
te mogą zapewnić klientom jeszcze więcej 
udogodnień (choć za cenę sporej ingerencji 
w ich prywatność).

W  lipcu ubiegłego roku, w  ramach pro-
gramu „Know Me” (Poznaj mnie), linia 

British Airways zaopatrzyła swój personel 
pokładowy w iPady, za pomocą których ste-
wardessy mogą sprawdzić status pasażerów 
w  programie Executive Club, ich preferen-
cje kulinarne oraz odbyte dotąd podróże. Na 
korytarzach hotelu ITC Grand Chola w Ma-
drasie zainstalowano skanery RFID, które 
odczytują klucz gościa, gdy ten zbliża się 
do swojego pokoju i automatycznie otwie-
rają drzwi oraz wysyłają powiadomienie na 
komórkę pracownika znajdującego się w po-
bliżu, przekazując mu informacje dotyczące 
klienta (łącznie z jego danymi i zdjęciem).

Większy wybór i  ciekawsze wrażenia 
z podróży czekają także na klientów, którzy 
sami wcześniej informują hotel lub prze-
woźnika o  swoich upodobaniach. Pasaże-
rowie klas pierwszej i  biznes często mogą 
decydować o  tym, kiedy chcą zjeść dany 
posiłek, a  niektórzy przewoźnicy umożli-
wiają im zamawianie dań online do 24 go-
dzin przed odlotem. Najlepsze hotele pię-
ciogwiazdkowe proszą gości o wypełnienie 
przed przyjazdem szczegółowych ankiet, 
w których dopytują się o  ich zainteresowa-
nia, alergie, ulubione produkty kąpielowe, 
rodzaje poduszek oraz przekąski i napoje.
 
2. Rozpieszczanie mózgu 
Jeden z nowych trendów w dziedzinie luk-
susowych podróży opiera się na założeniu, 
że nasz intelekt również powinien być roz-
pieszczany. Magazyn Forbes zauważył, że 
przemysł zajmujący się ulepszaniem sta-
nu naszego mózgu już teraz odnotowuje 
miliardowe przychody, a  według ubiegło-
rocznego raportu dotyczącego trendów ryn-
kowych przygotowanego przez grupę In-
tercontinental Hotels Group, do 2015 roku 
rynek towarów i  usług z  zakresu stymula-
cji mentalnej ma osiągnąć przychody rzę-
du 5  mld dolarów. IHG przewiduje, iż już 
wkrótce na rynku pojawią się tzw. „intelek-
tualne spa”, będące swego rodzaju centra-
mi nauki, w  których będzie można wziąć 
udział w ciekawym wykładzie lub dyskusji, 
a także odbyć kurs w stylowej, nieformalnej 
atmosferze. Zapewne wiele z nich mieścić 
się będzie w luksusowych hotelach.

Grupa hotelowa Morgans, przy współ-
pracy z londyńską School of Life, oferuje od 
niedawna swoim gościom tzw. „minibar dla 
umysłu”. W  sporych rozmiarów pudełku 
znajduje się m.in. 250 tematów do rozmo-
wy oraz książka ze złotymi myślami. Kurort 
Banyan Tree Vabbinfaru na Malediwach 
oferuje turystom kursy z  zakresu biologii 
morskiej, a  Sangri-La Villingli organizuje 
wycieczki na pobliskie wyspy w  celu po-

Ciekawsze wrażenia z podróży czekają na klientów, którzy sami wcześniej informują hotel  
lub przewoźnika o swoich upodobaniach. Bywa, że najlepsze hotele pięciogwiazdkowe proszą gości  

o wypełnienie przed przyjazdem szczegółowych ankiet dotyczących ich preferencji.
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znania tamtejszych kultur. Prowansalska 
winnica La Verrière zaprasza gości na sze-
ściodniowe kursy degustacji wina, a  hotel 
Library na wyspie Koh Samui w  Tajlandii 
szczyci się kolekcją ponad 1300 książek.

Coraz więcej hoteli i  kurortów korzysta 
z usług firm tworzących księgozbiory na in-
dywidualne zamówienie. Największą z nich 
jest należąca do Philipa Blackwella Ultimate 
Library, która od ponad pięciu lat zaopatruje 
w ciekawą literaturę takie luksusowe marki, 
jak Six Senses, Dorchester Collection czy 
Fairmont. – Badania pokazują, że zapraco-
wane osoby traktują czytanie dla przyjem-
ności jako prawdziwy luksus, którym mogą 
nacieszyć się w  pełni jedynie podczas wa-
kacyjnego wyjazdu – twierdzi Blackwell. 
– Dlatego, dokładamy wszelkich starań, by 
nasze zbiory ich nie zawiodły. 

Gdy podróżujemy w  interesach, zwykle 
nie mamy czasu i ochoty na zagłębianie się 
w  trudniejsze lektury, ale Blackwell twier-
dzi, że samo przebywanie w otoczeniu ksią-
żek ma dobroczynne właściwości. – Dzięki 
książkom każde pomieszczenie zyskuje 
specyficzną, ciepłą atmosferę – przekonuje.

3. Wabi sabi 
Zapomnijcie o takich słowach jak „ekologia” 
czy „zrównoważony rozwój” – przyszłość 
należy do „wabi sabi”. Ta japońska filozofia 
estetyczna cieszy się uznaniem wśród osób, 
które cenią przedmioty posiadające auten-
tyczność i  świeżość, są wykonane ręcznie 
lub powstały w  sposób naturalny. Upodo-
banie to nazwano „luksusowym wstydem”, 
ponieważ filozofia ta zakłada nieobnoszenie 
się z przepychem.

Według wabi sabi, piękno można znaleźć 
w  niedoskonałości, przemijaniu, niekom-
pletności, bezpretensjonalności, prostocie 
i  skromności. Przedmioty i miejsca zapro-
jektowane w  zgodzie z  tą filozofią, mogą 
wyglądać niepozornie i wiekowo, posiadając 
zarazem pewną dyskretną elegancję.

Hotele butikowe często zanurzają się 
w  tej estetyce, decydując się na staranne 
odtworzenie lub zaadaptowanie budynków 
w taki sposób, aby zachować ich oryginalne 
cechy i niedoskonałości. Wiele z nich mie-
ści się w  zabytkowych górskich chatkach, 
byłych magazynach przemysłowych lub 
śródziemnomorskich willach. W  nowych 
budynkach, zaprojektowanych w  zgodzie 
z filozofią wabi sabi, często wykorzystuje się 
naturalne, surowe materiały lub te pocho-
dzące z recyklingu. We wnętrzach znajdują 
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się nierzadko proste skandynawskie meble, 
dzieła sztuki ludowej lub ręcznie tkane dy-
wany, a hotelowe restauracje serwują warzy-
wa z własnego ogrodu na talerzach wykona-
nych przez lokalnych ceramików.  

Atmosferę wabi sabi można poczuć choć-
by w  kurorcie Alila Villas Uluwatu na wy-
spie Bali (dachy willi pokryte są płytkami 
ze skały wulkanicznej, a  sufity wyłożono 
bambusem), w  hotelu Beresheet w  izrael-
skim miasteczku Mitzpe Ramon (znajdzie-
my tam m.in draperie z lokalnymi wzorami 
i  pomysłowo wykorzystane wiekowe pod-
kłady kolejowe), a  także w  hotelu Water- 
house at South Bund w Szanghaju (pozosta-
wiono w  nim gołe mury i  stare, odrapane 
tynki, będące pozostałością po istniejącym 
tu kiedyś magazynie).

Co ciekawe, styl ten można także zna-
leźć w  pięciogwiazdkowym hotelu Nobu… 
w Las Vegas. Zaprojektował go David Rock- 
well według wskazówek japońskiego szefa 
kuchni Nobu Matsuhisy – wielkiego zwo-
lennika wabi sabi. Po przyjeździe goście są 
częstowani filiżanką zielonej herbaty oraz 
ciasteczkiem ryżowym. W spokojnych wnę-
trzach Nobu zastosowano takie materiały 
jak metal, bambus, papier ryżowy, natu-
ralne tkaniny, kamienie, drewno jodłowe, 
dębowe i  hebanowe, a  w  pokojach znaleźć 
można takie elementy jak japońskie płytki 
Umi, taborety kąpielowe z drewna tekowego 
oraz stoliki wykonane z pni drzew.

4. W zdRoWym ciele...
Branża luksusowych podróży od dawna sta-
ra się dbać o  zdrowie swoich klientów, ale 
w  dzisiejszych czasach szwedzkie masaże, 
baseny i  niskokaloryczne przekąski w  mi-
nibarach to stanowczo za mało. Dobre fi-
zyczne samopoczucie to obecnie poważna 
sprawa – coraz więcej osób decyduje się na 
leczenie za granicą, rośnie liczba entuzja-
stów sportów ekstremalnych, a także takich 
dyscyplin jak bieg maratoński czy triatlon. 
W samej Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej 
dekady liczba uczestników londyńskiego 
triatlonu wzrosła trzynastokrotnie.

Luksusowe hotele również zaczynają czer-
pać zyski z  tego trendu. Hotel Champneys 
Tring jest jedynym ośrodkiem w  Wielkiej 
Brytanii, dysponującym komorą do kriote-
rapii całego ciała, w której panuje tempera-
tura – 135°C, a hotel St Lucia’s Le Sport ofe-
ruje treningowe wakacje pod okiem mistrza 
olimpijskiego Daleya Thompsona. Londyń-
ski hotel Bulgari proponuje „holistyczne 
podejście do życia” zwane somatyzmem, 
w  ramach którego goście mogą liczyć na 
pomoc osobistego trenera oraz specjalnie 
skomponowane dania w  hotelowej restau-
racji. W hiszpańskiej klinice Sha Wellness 

Clinic możemy poddać się odchudzająco-
-odtruwającej terapii makrobiotycznej, 
a  hotel Breidenbacher Hof w  Dusseldorfie 
oferuje zabiegi chirurgii plastycznej, lasero-
terapii i stomatologii estetycznej.

Coraz więcej osób dochodzi także do 
wniosku, że zagraniczny wyjazd służbowy 
to dobra okazja, by poddać się niewielkie-
mu zabiegowi operacyjnemu. Szwajcarski 
kurort Grand Resort Bad Ragaz to centrum 
odnowy biologicznej, które oferuje gościom 
szeroki wachlarz usług – od optymalizacji 
procesów metabolicznych i  szczegółowych 
badań, po ziołowe mikstury i  fizjoterapię. 
Natomiast Bay Buccament na Karaibach or-
ganizuje tygodniowe wakacje fitness.

5. cisza, sen i spokój
Nie potrafisz się wyłączyć? Uzależniłeś się 
od e-maili oraz wiadomości na Facebooku 
i Twitterze? Nie jesteś sam. Nic dziwnego, 
że wielu z  nas jest gotowych wydać sporo 
pieniędzy, by zapewnić sobie ciszę i spokoj-
ny sen z dala od smartfonów i tabletów.

Nie mając dostępu do elektronicznych 
gadżetów, jesteśmy bardziej kreatywni 
i  skoncentrowani na określonym zadaniu. 
Specjaliści z  branży luksusowych podró-
ży również zauważyli tę zależność. Osoby 
pragnące ciszy i  spokoju mogą zarezerwo-
wać pobyt w kurorcie bez zasięgu telefonii 
komórkowej i  internetu. Mogą także udać 

Osoby pragnące ciszy i spokoju mogą zarezerwować pobyt  
w kurorcie bez zasięgu telefonii komórkowej i internetu. 
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się na „cyfrowy detoks”, w ramach którego 
zostawiają w recepcji swoje komórki, tablety 
i laptopy. W Kalifornii, dla techno-nałogow-
ców organizowane są obozy Camp Groun-
ded (thedigitaldetox.org), podczas których 
uczestnicy nabywają iście harcerskich 
umiejętności i śpią na piętrowych łóżkach.

Według naukowców z Instytutu Fizjologii 
Okołodobowej w  Bostonie, amerykańskie 
firmy tracą rocznie około 70 mld dolarów 
w  skutek spadku produktywności, wypad-
ków i  rachunków medycznych, będących 
konsekwencjami zaburzeń snu pracow-
ników. Londyński hotel Milestone oferuje 
gościom pakiet „Sound Sleep" (Spokojny 
sen, 1170 funtów za noc), na który składają 
się m.in. prywatne konsultacje z psycholo-
giem, zabiegi w spa, aromaterapia. 

Raymond Kollau, twórca airlinetrends.com 
zwraca uwagę, że oprócz własnej przestrze-
ni w kabinie samolotu, pasażerowie szcze-
gólnie cenią sobie możliwość spokojnego 
snu i ciszę. Lufthansa twierdzi, że jej nowe 
Airbusy A380 i  Boeingi B747-800 posia-
dają najcichsze kabiny pierwszej klasy na 
świecie, a  to za sprawą dźwiękochłonnych 
kurtyn i wykładzin. Z drugiej strony, coraz 
więcej linii lotniczych oferuje pasażerom 
dostęp do internetu w samolocie. Wygląda 
na to, że już wkrótce będziemy mieli kolej-
ny powód, aby udać się na „cyfrowy detoks” 
– tym razem tuż po wylądowaniu.

146431 BRUZT Ad NB Business Traveller PO (208x275).indd   1 28/05/13   14.03
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BA Boeing 747-400 
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sprzedającego się modelu z  ro-
dziny 747. Pojemność wnętrza 
tego samolotu wynosi 876 m3 
i rzeczywiście jest to odczuwal-
ne. Boarding przebiegł bardzo 
sprawnie. Znów skorzystałam 
z priorytetu, jakim jest przejście 
dla pasażerów podróżujących 
w  klasie Club World. Podróż 
odbyłam siedząc na miejscu 
17A, z  którego byłam bardzo 
zadowolona. Mój fotel znajdo-
wał się przy oknie, wprawdzie 
tyłem do kierunku lotu, ale nie 
było to odczuwalne. Odgradzała 
go od pasażera siedzącego obok 
mleczna szyba, którą można 
–  zależnie od potrzeb – zasu-
wać lub odsuwać. Jestem wiel-
ką fanką koncepcji ustawienia 
foteli zaproponowanej przez 
BA w  klasie Club World, która 
z  jednej strony umożliwia kon-
takt z osobą podróżującą obok, 
ale daje też poczucie intymno-
ści. W  razie potrzeby można 
się od „sąsiada” odgrodzić, aby 
w  spokoju poczytać, skorzystać 
z  szerokiej gamy rozrywek po-
kładowych – w tym aktualnych 
premier kinowych – lub po pro-
stu odpocząć. 

Podróż na pokładzie BA 
kojarzy mi się zawsze z  wyra-

finowaną kuchnią. Tak było 
i tym razem. Dania serwowane 
w drodze do Vegas były nie tyl-
ko smaczne, ale i  wykwintne. 
Na przystawkę wybrałam grillo-
wane krewetki z guacamole, na 
danie główne – wegetariańskie 
korma curry, które smakowało 
niczym w najlepszej restauracji 
w  Bombaju. Zjadłam też lekki 
deser – francuskie sery i sałatkę 
ze świeżych owoców. 

Moją uwagę zwróciła rów-
nież rozbudowana karta poda-
wanych na pokładzie alkoholi, 
począwszy od szampana Boizel 
Grand Vintage 2004, przez wina 
(białe: francuskie Pouilly-Fume 
2011 Domaine Bardin z Doliny 
Loary i Reata Chardonnay 2010 
Carneros z Kalifornii;  czerwo-
ne: Cru Bourgeois Medoc z Bor-
deaux i kalifornijskie Hahn Wi-
nery Pinot Noir 2011), po koniak 
i różne gatunki whisky. 

Podczas całego rejsu pasa-
żerowie bez ograniczeń mogli 
korzystać z  Club Kitchen: cie-
płych i zimnych napojów i prze-
kąsek. W  lodówce dostępnej 
dla wszystkich znajdowały się 
kanapki, jogurty i  pokrojone 
owoce, m.in. jabłka z  musem 
truskawkowym. 

Po kolacji rozłożyłam fotel 
do pozycji leżącej (201 cm du-
gości!), zapaliłam lampkę, otu-
liłam się przyjazną bawełnianą 
kołdrą w  kolorze niebieskim, 
wyjęłam z  rozdawanej pasaże-
rom klasy biznes kosmetyczki 
opaskę na oczy oraz zatyczki 
do uszu. Postanowiłam zasnąć. 
Obudziłam się kiedy przelaty-
waliśmy już nad Salt Lake City 
z  uczuciem pełnego powrotu 
sił. Stewardzi serwowali wła-
śnie afternoon tea: kanapki 
z kurczakiem, ciasteczka z owo-
cami i galaretkę o smaku man-
go. Wkrótce wylądowaliśmy. 

Wrażenia
Motto British Airways – „To fly. 
To serve” spełnia oczekiwania 
nawet najbardziej wymaga-
jących. Na szczególną uwagę 
zasługuje doskonały serwis, 
wygoda lotu w  klasie Club 
World, punktualność i dogodne 
godziny połączeń. Na lotnisku 
w Vegas, do którego dotarliśmy 
o  zachodzie słońca, czułam 
się zrelaksowana i  wypoczęta. 
Można powiedzieć „wygrana 
podróż” – a słowa te, zwłaszcza 
w Vegas, liczą się szczególnie.

Marzena MrózPolecieć na weekend do 
Las Vegas? Dlaczego 
nie! Tym bardziej, że 
British Airways oferu-

je dogodne połączenie z  War-
szawy przez Londyn do miasta 
światowej rozrywki, które nie 
zasypia nigdy. Warto wybrać 
się w tę podróż wykupując bilet 
w  klasie biznes (Club Europe 
i Club World), co daje gwarancję 
prawdziwego wypoczynku na 
pokładzie. Lądujemy w  Vegas 
po kilkunastu godzinach nie-
zmęczeni, gotowi do skorzysta-
nia ze wszystkich atrakcji tego 
niezwykłego miasta.

WarszaWa – Londyn
Ponieważ samolot BA do Londy-
nu odlatuje o  12.05, przyjecha-
łam na Okęcie około 11. Wie-
działam, że miejsce w  klasie 
Club Europe umożliwia szybką 
odprawę przy stanowisku dla 
pasażerów business class. Na-
stępnie skorzystałam również 
z  szybkiej ścieżki security, 

KonTaKT
www.ba.com

cena
Bilet powrotny w klasie 
Club Europe na trasie 
Warszawa–Londyn 
oraz Club World na trasie 
Londyn–Las Vegas – 6923 zł

Koncepcja ustawienia 
foteli proponowana 

przez British Airways 
w klasie Club World, 

z jednej strony  
umożliwia kontakt 

z osobą podróżującą 
obok, ale w razie  
potrzeby daje też  

poczucie całkowitej 
intymności. 

przysługującej mi z racji wyku-
pienia bilety w tej klasie. Przed 
boardingiem zaplanowanym 
na 11.45 zdążyłam nawet wypić 
kawę w saloniku Bolero. 

W  samolocie zajęłam wy-
znaczone mi miejsce 4A – przy 
oknie. Wystartowaliśmy punk-
tualnie. Po osiągnięciu wyso-
kości przelotowej, co nastąpiło 
po 15 minutach, personel pokła-
dowy podał pasażerom ciepłe 
mokre chusteczki. Stewardesy 
zaproponowały kieliszek soku 
lub szampana i podały orzeszki. 
Następnie zjedliśmy obiad skła-
dający się z przystawki (sałatki) 
i  dania głównego – do wyboru 
były jagnięcina tandori lub sała-
ta z kurczakiem. Na deser poda-
no czekoladki hand made. Nie-
spełna dwugodzinna podróż do 
Londynu upłynęła szybko, nie 
była męcząca. 

Na lotnisku Heathrow wysie-
dliśmy na Terminalu  3, z  któ-
rego przejazd na Terminal  5 
– skąd odprawiane są loty do Las 

Vegas – zajął mi zaledwie 15 mi-
nut. Znam Terminal 5 i bardzo 
lubię to miejsce. Można tam 
zrobić dobre zakupy, w  takich 
sklepach, jak: Prada, Gucci czy 
Tiffany, spędzić czas w jednym 
z  wyrafinowanych saloników 
lotniskowych: The Galleries 
Club Lounges czy Galleries Ar-
rivals Lounge lub skorzystać ze 
spa. Ja zdecydowałam się na tę 
ostatnią przyjemność i udałam 
się do salonu Elemis Spa Travel, 
gdzie zrobiono mi 20-minutowy 
masaż twarzy – co było wliczone 
w  cenę biletu. Następnie wypi-
łam filiżankę herbaty w znajdu-
jącym się nieopodal Business 
Lounge British Airways i  zja-
dłam jedno z  proponowanych 
tam marokańskich dań.

Londyn – Las  Vegas
Jedenastogodzinną podróż 
z  Londynu do Las Vegas od-
byłam na pokładzie Boeinga 
747-400 – szerokokadłubowe-
go, czterosilnikowego najlepiej 
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AndeAn explorer 
CusCo-puno
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Pociąg Peru
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Lunch serwowany po godzi-
nie 12 jest wliczony w  cenę. 
Składał się z dwóch przystawek 
do wyboru: zupy z kaszki qinosa 
z kurczakiem i warzywami do-
prawionej andyjskimi ziołami 
lub tradycyjnego peruwiańskie-
go dania – ziemniaka nadziewa-
nego grzybami z  sosem chilli. 
Na danie główne: befsztyk lub 
pstrąg z  pomidorami koktaj-
lowymi i  sosem z  kaparów. Na 
deser – mus z  białej i  ciemnej 
czekolady. Do tego zimne na-
poje i kieliszek lokalnego wina. 
O  17 podano herbatę, aperitif, 
a także przekąski: kanapki i sło-
dycze. Dodatkowo można było 
zamawiać wina peruwiańskie 
– Tabernero-Maltec Merlot czy 
Intipalka Syrah, a  także trunki 
z pobliskiej Argentyny i Chile. 

Podczas podróży obsługa po-
ciągu starała się urozmaicić pa-
sażerom czas. Kelnerzy, niczym 
modele na wybiegu prezentowa-
li swetry, płaszcze, szale, które 
można było potem kupić po 
dość korzystnej cenie.

Trasa
Trasa wiedzie przez bardzo cie-
kawy odcinek Andów, z  Cuzco 
położonego na 3400 m n.p.m. 

przez Urcos, Sicuani, do La 
Raya, gdzie znajduje się naj-
wyższy jej odcinek – aż 4313 m 
n.p.m.! W tym właśnie miejscu 
pociąg zatrzymuje się na 20 mi-
nut. Można podziwiać widoki 
z  ośnieżonymi szczytami An-
dów w  tle, a  także... zrobić za-
kupy. Na podróżnych czekają 
mieszkańcy okolicznych wiosek 
i osad, oferujący swetry z wełny 
alpaki i wikunii, czapki z  futra 
lamy i wyszywane makatki. 

Przystanek w  La Raya ozna-
cza, że połowę trasy mamy już 
za sobą. Czeka nas jeszcze prze-
jazd przez Ayaviri, Calapuję 
i  Juliacę, gdzie pociąg przejeż-
dża przez sam środek targowi-
ska usytuowanego w  centrum 
miasta. Do Puno, położonego 
nad Jeziorem Titicaca na wy-
sokości 3810 m n.p.m., które 
od boliwijskiego La Paz dzieli 
zaledwie 260 km, dojeżdżamy 
punktualnie o 20.00. 

Stamtąd taksówką można do-
trzeć do jednego z dobrych ho-
teli, aby wypocząć przed kolej-
nym obfitującym we wrażenia 
dniem. Zwłaszcza, że czeka nas 
wiele atrakcji. Takich jak wizyta 
na pływających wyspach zrobio-
nych z  trzciny, na których od 

pokoleń całe społeczności żyją 
na bosaka, wyprawa na wyspę 
Amantani, obserwowanie pta-
ków, łowienie ryb.

Wrażenia
Przygoda warta odbycia 10-go-
dzinnej podróży, podczas której 
nie ma czasu na nudę. Podróż, 
będąca alternatywą dla poko-
nania tej trasy samolotem, jest 
relaksująca – zwłaszcza jeśli 
wcześniej spędziliśmy kilka ak-
tywnych dni zwiedzając okolice 
Cuzco i  Secret Valley. Można 
spędzić ją w  fotelu przy stole 
i oknie lub w wagonie obserwa-
cyjnym sąsiadującym z  barem, 
gdzie przez panoramiczne szy-
by widać znacznie więcej. Pod-
czas przystanku w La Raya moż-
na rozprostować nogi i orzeźwić 
się znacznie chłodniejszym niż 
w  Cuzco prawdziwie górskim 
powietrzem. Niekiedy podróżni 
Andean Explorera odczuwają 
różnice wysokości. Obsługa do-
skonale wie jak można temu za-
radzić. Kelnerzy proponują coca 
tea lub liście koki zawierające 
witaminę B, wapń i  tiaminę, 
które mieszkańcy tych terenów 
żują od pokoleń.

Marzena Mróz

Podróż przez Andy tym 
pociągiem–legendą, 
to nie lada przeżycie. 
Trasę 364 km pokonuje 

on w  10 godzin, wznosząc się 
na wysokość 4300 m n.p.m. An-
dean Explorer wyrusza z  Cuz-
co –  stolicy Inków o  godzinie 
8  rano, aby o  18 dotrzeć nad 
Titicaca – najwyżej położone że-
glowne jezioro świata.

W przedziale
Boarding rozpoczął się punktu-
alnie o 7.30. Wcześniej przybyli 
pasażerowie mogli zobaczyć 
w poczekalni pokaz tańców pe-
ruwiańskich w wykonaniu tan-
cerzy w  strojach regionalnych. 
Pociąg składa się z 6 wagonów. 
W  jednym z  nich podróżują 
bagaże, jeden jest wagonem 
obserwacyjnym, a  w  czterech 
pozostałych podróżni zajmują 
miejsca w  wygodnych fotelach 
ustawionych tak, aby razem mo-
gły podróżować 4-osobowe ro-
dziny, pary i osoby wyruszające 
w Andy w pojedynkę. 

Każdy z  pasażerów siedzi 
przy wąskim, nakrytym białym 
obrusem stole, na którym stoi 
stylowa lampa i  wazon z  czer-
woną różą. Fotele mają wygod-
ne zagłówki i nie są rozkładane. 
Wnętrza wyłożono ciemnym 
drewnem, na ścianach wiszą fo-
tografie starego Peru. Tak więc 
podróż przez Andy, jest też po-
dróżą w czasie...

serWis
W  pociągu można zjeść śnia-
danie: amerykańskie lub konty-
nentalne (za dodatkową opłatą), 
a także napić się kawy, herbaty, 
czekolady lub świeżo wyciśnię-
tego soku z pomarańczy. Szcze-
gólnie polecana jest coca tea, do-
skonale wyrównująca ciśnienie. 

KOnTaKT
www.condortravel.com

cena
186 $

Podróż przez Andy tym 
pociągiem–legendą,  
to nie lada przeżycie. 

Można spędzić ją 
w fotelu przy stole 

i oknie lub w wagonie 
obserwacyjnym 

sąsiadującym z barem, 
gdzie przez 

panoramiczne szyby 
widać znacznie więcej. 
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Ayurveda Resort KeRAlA, IndIe

KONTAKT
Somatheeram Ayurveda Resort
Chowara PO/South  
of Kovalam/Trivandrum 695501
Kerala/Indie
tel. (+91) 471 2268101
fax (+91) 471 2267600
mail@somatheeram.in
www.somatheeram.in

INfOrmAcje 
I rezerwAcje w POlsce
Danuta Trzaskowska 
– GSA Soma Group
tel. (+48) 516 095 055
dha@indhana.com

ceNA
14 dni pobytu z pakietem 
zdrowotnym od 1470 euro
Atrakcyjne oferty sezonowe. 
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tyle osób z Europy kocha Indie 
i wraca tam kiedy tylko może.
 
POŁOŻeNIe
Oba ośrodki są zatopione w buj-
nej roślinności, wśród palm ko-
kosowych, mangowców i drzew 
bochenkowych (ich owoce, 
zwane  jackfruit, są największe 
na świecie). Rosną tu najróż-
niejsze gatunki kwiatów i krze-
wów o  nieprawdopodobnych 
kolorach i zapachach oraz około 
600 gatunków ziół używanych 
do produkcji leków, maści, kre-
mów, balsamów i do doprawia-
nia potraw w restauracjach. 

Oba ośrodki położone są nad 
Oceanem Indyjskim, przy plaży 
ciągnącej się prawie 600 km, 
21  km od lotniska w   Trivan-
drum, 130 km od największych 
atrakcji turystycznych regionu 
Back Waters – rozlewisk rzecz-
nych z   sanktuarium ptaków 
i  roślin, 200 km od Parku Na-
rodowego Periyar z rezerwatem 
tygrysów i   w pobliżu wielu in-
nych fascynujących miejsc. 

Na terenie ośrodków, oprócz 
Kliniki Ajurwedy mieszczą się 
kliniki dentystyczne i  apteki, 
można zamówić na miarę ba-
wełniane stroje oraz kupić arty-
styczne wyroby i biżuterię.

DOmKI
Ośrodki oferują standardowe 
pokoje oraz kilka kategorii dom-
ków. W Somatheeram znajduje 
się 79 domów, a w  Manalthe- 
raam jest ich 61. Wszystkie 
domki są wyposażone w wiatra-
ki, część posiada także klimaty-
zację. Ja mieszkałam w Special 
Cottage z pięknym drewnianym 
sufitem, z dużym drewnianym 
łożem osłoniętym  moskitierą, 
wyposażonym w air condition,  
która przy temperaturze 38–40 
stopni okazała się dodatkiem 
nie do przecenienia. 

Doceniałam też 24-godzinny 
serwis. O  każdej porze można 
było zamówić kawę, herbatę 
ziołową w  termosie lub prze-
gotowaną wodę z  sokiem z  li-
monki i miodem, która świetnie 
gasi pragnienie. Według zale-
ceń lekarzy ajurwedyjskich na 
upały najlepsze są ciepłe płyny, 

które poprawiają samopoczucie 
i wpływają leczniczo na system 
trawienny. Zimne napoje i  lód 
są niezdrowe dla organizmu. 

KlINIKI AjurweDy 
W  ekologicznych drewnianych 
budynkach w  obu ośrodkach 
mieszczą się Kliniki Ajurwedy. 
Pracuje w  nich 20 lekarzy, 120 
terapeutów, a kliniki oferują po-
nad 60 pokojów do masażu. 

Do kliniki wchodzi się boso, 
w specjalnych zielonych baweł-
nianych okryciach. W recepcji 
zostałam powitana przez dyżu-
rujących lekarzy Dr. Nair i  Dr. 
Chitra, którzy przeprowadzili ze 
mną wywiad dotyczący chorób, 

przyzwyczajeń, różnych zacho-
wań. Miało to na celu określe- 
nie mojej bioenergii czyli doshy. 

Według medycyny ajurwedyj-
skiej ciało człowieka powstało 
z 5 żywiolów, a u podstaw jego 
rozwoju leżą trzy bioenergie: 
WATA (wiatr i  eter), PITTA 
(ogień),  KAPHA (ziemia i  wo- 
da). Moja dosha to KAPHA-PIT-
TA. W zależności od określenia 
doshy lekarze zalecają serie za-
biegów oraz dietę. Osoby które 
odwiedzają klinikę, w  zależno-
ści od długości pobytu, mogą 
poddać się oczyszczaniu orga-
nizmu z toksyn, kuracji odchu-
dzającej lub upiększającej. Co-
dziennie, po zbadaniu ciśnienia 

wrAŻeNIA
Po 10 godzinach lotu z Warsza-
wy przez Doha do Trivandrum 
liniami QATAR AIRWAYS 
znalazłam się w Kerali. Ten po-
łudniowy region Indii zwany 
„Krainą Boga”, kojarzy się w Eu-
ropie z palmami i  uprawą zna-
nych przypraw: imbiru, wanilii, 
cynamonu, kurkumy, pieprzu, 
goździków. Przede wszystkim 
jednak znany jest z  najstar-
szych klinik Ajurwedy. Od po-
nad 5000 lat ta kompleksowa 
koncepcja zdrowia fizycznego, 
psychicznego i  duchowego jest 
praktykowana głównie w  Kera-
li. Od 1979 roku jest oficjalnie 
uznawana przez Światową Or-
ganizację Zdrowia. Z  ogromną 
ciekawością czekałam na do-
tarcie do Somatheeram, pierw-

Oba ośrodki położone są nad Oceanem Indyjskim, wśród palm, mangowców 
i drzew bochenkowych rodzących jackfruits – największe owoce świata. 

szego na świecie Cenrum Ajur-
wedy i  jednego z  6 ośrodków 
należących do Somatheeram 
Ayurweda Group. Miejsce prze-
rosło moje oczekiwania. Poło-
żone wśród bujnej roślinności 
ekologiczne drewniane domki, 
każdy z  własnym ogródkiem 
i hamakiem, wyposażony w so-
lidne łoże z moskitierą, biurecz-
ko, niezbędny w  tym klimacie 
wiatrak na suficie lub air-con-
dition oraz kosmetyki, przygo-
towane z  roślin hodowanych 
w ogromnym ogrodzie ośrodka 
– dopełniały wszystkiego, co 
potrzebne. Nieziemski widok 
na ocean, szum fal i  nieustają-
ce ptasie trele, dawały absolutne 
odprężenie i spokój. 

Somatheeram położony jest 
na klifie i z tarasów rozciąga się 

bajkowy widok na niekończące 
się plaże. Siostrzany ośrodek 
Manaltheeram położony jest 
około 200 m dalej. Można do 
niego dotrzeć spacerem plażą 
lub bezpłatną taksówką, która 
kursuje na życzenie pomiędzy 
ośrodkami 24 h na dobę. 

Stąd można podziwiać ocean 
z  innej perspektywy, spacero-
wać, oglądać świt nad oceanem 
podpatrując rybaków w  ich 
codziennej pracy, odwiedzać 
bajecznie kolorowe świątynie 
hinduskie, kapliczki i  kościoły 
katolickie i  meczety lub upra-
wiać jogę. Tu kultura, wiara, 
zdrowie mają inny wymiar niż 
w Europie. W tym miejscu jest 
magia, spokój, przyjazne zain-
teresowanie, spełnienie i tajem-
nica. Już rozumiem dlaczego 
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i  pulsu pacjent kierowany jest 
na zlecone zabiegi trwające od 
60 do 90 minut. Każdemu przy-
dzielany jest osobisty terapeuta 
lub terapeutka. Pacjenci otrzy-
mują także przepisane przez 
lekarzy preparaty ziołowe. 

Z powodu zbyt krótkiego po-
bytu nie mogłam spróbować 
całej kuracji oczyszczającej czy-
li Pancha Karmy, lecz jedynie 
doświadczyć części niesamowi-
tych zabiegów, w  tym masażu 
głowy (shiroabhyanga), masaży 
rękami i  stopami całego cia-
ła z  użyciem ciepłych olejów, 
masażu twarzy i  „Shirodhary”, 

czyli polewania ciepłym olejem 
obszaru „trzeciego oka”. Zabieg 
ten daje wspaniałe odprężenie 
i  wyciszenie. Do przeciętnego 
zabiegu na ciało terapeuci zuży-
wają od 3,5 do 5 litrów oleju. Po 
każdym zabiegu dostaje się do 
wypicia wodę z  orzecha koko-
sowego i zalecenie odpoczynku. 
Po zakończeniu kuracji pacjent 
otrzymuje informacje dotyczace 
kontynuowania kuracji w domu 
i leki ziołowe na trzy miesiące. 

jOgA
Dopełnieniem zabiegów i diety 
według wiedzy ajurwedyjskiej 

jest medytacja i ćwiczenia jogi. 
Joga to związek miedzy ciałem 
i  umysłem, między świadomo-
ścia i  duszą. Celem ćwiczeń 
jest osiągnięcie stanu harmonii 
i równowagi, pozbycie się stresu 
i wypracowanie zdrowej sylwet-
ki. Ajurweda i  joga to jedność. 
W  obu ośrodkach codziennie 
można uprawiać jogę z  trene-
rem, a także medytować. Są za-
jęcia i dla poczatkujących, i dla 
zaawansowanych. Ja uczestni-
czyłam w zajęciach Ha-tha jogi. 
Ha – to słońce, energia, gorąco, 
aktywność, pierwiastek męski, 
tha – to pasywność, zimno, 
księżyc, pierwiastek kobiecy. 
Zajęcia trwały ok. 90 min. 
 
resTAurAcjA 
Na uznanie zasługują restau-
racje w  obu ośrodkach, które 
trzy razy dziennie przygotowu-
ją dla gości specjalne potrawy. 
Naliczyłam około 250 potraw 
wegetariańskich. Na wcześniej-
sze zamówienie, według indy-
widualnych preferencji oraz na 
zlecenie lekarza, kuchnia może 
przygotować dania wg osobi-
stej diety. Przed każdą potrawą 
znajdują się tabliczki z  infor-
macją na temat dań i  dla kogo 
(jaka dosza) są przeznaczone. 
Szczególnie polecam ryż cytry-
nowy i marchewkowy, zupy: ku-
kurydzianą i ryżową z imbirem, 
cheeran thoran (czerwony szpi-
nak z  orzechem kokosowym), 
chlebek Paratha i pszenną dosę, 
warzywa na parze oraz soki: bu-
raczano-ananasowy i  z  grana- 
tu. Zalecane jest też picie herbal 
water, czyli wywaru z  ziół, który 
chłodzi i oczyszcza organizm. 

OceNA
Rajskie sanatorium. Bogata 
i  niezwykła oferta zabiegów 
w  klinikach Ajurwedy. Jedyna 
okazja oczyszczenia organizmu 
i  zmiany nawyków żywienio-
wych. Doskonała oferta potraw 
wegetariańskich. Całkowity re-
laks, wyciszenie. Profesjonalna 
24-godzinna obsługa.

Katarzyna Siekierzyńska

●  Kerala State Award 2010-2011 
Najlepszy ośrodek Ajurwedy  
w Kerali

NAgrODy
Zdobyte

Ayurveda Resort KeRAlA, IndIe
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Hotel AustriA

KONTAKT
AQUA DOME 
Oberlängenfeld 140
A-6444 Längenfeld 
tel. +43 5253 6400
e-mail: office@aqua-dome.at
www.aqua-dome.at/en

CeNA
od 165 euro za osobę w pokoju 
dwuosobowym half-board
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Alpejska dolina, dosko-
nałe termy, zaplecze 
biznesowe na najlep-
szym poziomie i nar-

ciarsko-wędrówkowe atrakcje 
– nie bez powodu hotel Aqua 
Dome w Langenfeld bije rekor-
dy popularności. 

Aqua Dome to dwuskrzydło-
wy, pięciopiętrowy hotel poło-
żony w na uboczu doliny Otztal 
w austriackim Tyrolu. Otoczony 
jest kilkoma hektarami wła-
snych terenów zielonych oraz 
wielkim kompleksem baseno-
wym i spa.

Aqua Dome oferuje 13 rodza-
jów pokoi, od 35-metrowych, 
standardowych (każdy ma rozle-
gły balkon z widokiem na góry) 
po luksusowe, ponadstumetro-
we suity. Wystrój jest bardzo 

ciepły, dominuje biel oraz wiele 
elementów drewnianych z  ja-
snej sosny i świerku. Lobby jest 
bardzo przestronne, recepcja 
długa i zazwyczaj pracuje w niej 
kilka osób naraz. 

Kilka restauracji oferuje bar-
dzo dobre jedzenie, z uwzględ-
nieniem rodzimej organicznej 
żywności. W menu znajdziemy 
lokalną jagnięcinę, ryby czy 
specka. Bogato zaopatrzony 
wine bar pozwoli spróbować 
ponad 300 rodzajów win, w tym 
najlepszych austriackich zwei- 
geltów i włoskich toskanów. 

AquA dOme i spA
Największą atrakcją Aqua 
Dome, do którego ściągają goś- 
cie z  okolic Innsbrucka, jest 
jeden z  największych i  najcie-

kawszych w  Austrii komplek-
sów basenowych. Wewnątrz 
mamy do dyspozycji dwa kryte 
baseny, wodospady oraz 90-me-
trową zjeżdżalnię. Na zewnątrz 
czeka długi basen z podgrzewa-
ną wodą wraz z  trzema bardzo 
charakterystycznymi basena-
mi-grzybkami, w  których na 
wysokości kilkunastu metrów 
nad ziemią możemy rozkoszo-
wać się ciepłą, zimną albo sło-
ną wodą oraz wytwarzanymi 
sztucznie prądami. 

W  kompleksie znajduje sie 
wiele rodzajów saun suchych 
oraz parowych. Wśród wielu za-
biegów, oferowanych przez od-
dany niedawno kompleks Spa 
3000 znajdziemy także te dość 
nietypowe – np. winoterapię, 
czyli zabiegi z  użyciem wycią-

006-011_news2w.indd   7 26.03.2013   18:59
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gów z winorośli oraz wiele ory-
ginalnych rodzajów masaży.

NA KONfereNCje
Aqua Dome to doskonałe miej-
sce do organizacji małych i du-
żych konferencji czy spotkań 
firmowych. Oferuje kilkanaście 
sal konferencyjnych, mogących 
pomieścić od 40 do 350 osób. Na 
największe zebrania nadaje się 
Steinweise (ma prawie 400 m2), 
którą można zaaranżować we-
dle potrzeby na kilka sposobów 
– w układzie teatralnym, klaso-
wym czy podkowy. Prezentacje 
najczęściej odbywają się w Foy-
er Rubinglanz – to duża, pra-
wie 200-metrowa powierzchnia 
w hotelowym foyer. 

Dodatkowo do dyspozycji 
jest dziewięć mniejszych sal 
o powierzchni od 25 do 128 m2. 
Jeśli organizator wynajmie co 
najmniej 20 pokoi, salę – odpo-
wiednią do ilości uczestników 
– dostanie gratis. 

W  podstawowym pakiecie 
konferencyjnym Aqua Dome 
gwarantuje klimatyzowaną salę, 
dostęp do internetu, przerwę 
kawową, dwa drinki dla każde-
go uczestnika oraz urządzenia 
audio/wideo do prezentacji.  

ATrAKCje w OKOliCy
Od późnego września do końca 
czerwca największą atrakcją jest 
możliwość jazdy na nartach na 
lodowcach Tiefenbach i  Retten-

bach (3250 m np.m.), położony-
mi nad SÖlden, jedną z najpopu-
larniejszych austriackich stacji 
narciarskich. 

Położone kilkanaście kilome-
trów od Langenfeld miasteczko 
(1377 m n.p.m.) to tętniące życiem 
i klubami nocnymi ulubione miej-
sce na urlop tysięcy narciarzy, tak-
że z Polski. Możemy tutaj jeździć 
(w  sezonie zimowym) na prawie 
120 kilometrach tras narciarskich, 
a późną wiosną i wczesną jesienią 
wykorzystać kilkanaście kilome-
trów tras, położonych na lodow-
cach. W  trakcie jednej wycieczki 
możemy zaliczyć tzw. Big Three,  
czyli trzy trzytysięczniki, roz-
pościerające się nad SÖlden: 
Schwarze Schneide (3340 m), Tie-
fenbachkogl (3250 m) oraz Gais- 
lachkogl (3058 m). 

Jeśli odwiedzimy to miejsce 
w kwietniu, będziemy mieć oka-
zję wzięcia udziału w niecodzien-
nym przedstawieniu „Hannibal”, 
wymyślonym przez autriackiego 
reżysera Huberta Lepkę. Całość 
odbywa się wysoko w górach na 
lodowcu Rettenbach, a  publicz-
ność ma okazję przekonać się, jak 
w  starożytności Hannibal wraz 
ze swymi wojskami przekraczał 
Alpy. W nocnym przedstawieniu 
bierze udział kilkuset aktorów, 
stoki są oświetlone, nad szczyta-
mi przelatują samoloty i helikop-
tery, pojawiają się także wyrzeź-
bione ze śniegu słonie.

Dużą atrakcją jest też (jeśli 
będziemy w Langenfeld w paź-
dzierniku) udział w inauguracji 
alpejskiego Pucharu Świata FIS 
– na lodowcu Rettenbach odby-
wają się wtedy slalomy giganty.

Filip Gawryś

Największą  
atrakcją Aqua Dome, 

jest jeden 
z największych 

i najciekawszych 
w Austrii kompleksów 
basenowych. To także 

doskonałe miejsce  
do organizacji  

małych i dużych  
konferencji czy  

spotkań firmowych. 

Hotel AustriA

Pałac Sobańskich, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warsaw
Booking: (+ 48) 22 523 66 64
www.amberroom.pl

Michelin Guide Recommendation

We invite you to taste the delicious dishes of modern Polish cuisine 
with a distinct touch of the most sophisticated culinary trends.

Ingredients of culinary excellence
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Klasę premium economy oferują już praktycznie 
wszystkie liczące się linie lotnicze, choć ceny 

i przywileje mogą różnić się w zależności 
od przewoźnika. Marzena Mróz i nasz brytyjski 

korespondent Alex McWhirter sprawdzili,
czego możemy oczekiwać po klasie ekonomicznej 

o podwyższonym standardzie.

Wszystko  
o klasie premium 

economy
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Premium economy to już dojrza-
ły produkt. Ta relatywnie nowa 

klasa podróżna wprowadzona 20 lat temu 
przez tajwańskie linie Eva Air oraz brytyj-
skie Virgin Atlantic, oferuje zazwyczaj pa-
sażerom nieco więcej miejsca w  kabinie, 
a  także  wygodniejsze fotele niż w  zwykłej 
klasie ekonomicznej.

Różne udogodnienia
Choć obecnie większość czołowych linii 
oferuje już premium economy, warto pa-
miętać, że udogodnienia oferowane w  ra-
mach tej klasy mogą różnić się w  zależ-
ności od przewoźnika, trasy oraz modelu 
samolotu. Wchodząc do klasy premium 
economy na pokładzie Boeinga B777-300ER 
należącego do linii Air New Zealand, mo-
żemy pomyśleć, iż omyłkowo trafiliśmy do 
klasy biznes. Z drugiej strony, ta sama klasa 
na pokładach linii Delta czy United może 
mocno rozczarować, oferując jedynie nieco 
więcej miejsca na nogi niż w zwykłej klasie 
ekonomicznej. Jednak nie chodzi tu o to, by 
krytykować ofertę amerykańskich linii lot-
niczych, ponieważ najczęściej dodatkowe 
udogodnienia mają swoje odzwierciedlenie 
w cenie biletu.

WpRoWadzić czy nie?
Co ciekawe, klasa premium economy na-
dal nie znalazła uznania w  oczach trzech 
dużych graczy na rynku – linii Emirates, 
Lufthansy oraz Singapore Airlines. Tim 
Clark, prezes linii Emirates, twierdzi, iż 
jego firma na razie nie zamierza wprowa-
dzać tego rozwiązania na pokładach swoich 
samolotów. – Nie wykluczam takiej możli-
wości, ale warto zauważyć, iż nasza klasa 
turystyczna często dorównuje standardem 
klasie premium economy oferowanej przez 
innych przewoźników – przekonuje Clark. 
– Nie wiem, która linia, oprócz naszej, ofe-
ruje w klasie ekonomicznej system rozryw-
ki z  indywidualnym 12-calowym ekranem, 
ogromną bibliotekę filmów i posiłki rodem 
z ekskluzywnej restauracji. Równie dobrze 
już teraz moglibyśmy nazwać naszą klasę 
turystyczną „premium economy”, ale nie 
chcemy iść tą drogą. 

Kilka lat temu linie Singapore Airlines 
utrzymywały, że ich klasa turystyczna 
może równać się z ofertą premium econo-
my innych przewoźników. Czy jednak wraz 
z  coraz większymi oczekiwaniami na ryn-
ku, singapurski przewoźnik nadal może 
pozwolić sobie na takie przejawy samoza-
dowolenia? Kilka miesięcy temu, w wywia-
dzie dla gazety „The Australian”, wiceprezes 
SIA, Tan Pee Teck, mówił: – Nie jesteśmy 

zdecydowanie na „nie”, choć odnosimy wra-
żenie, że premium economy nie jest do koń-
ca udanym produktem. 

Tej koncepcji przygląda się również 
Lufthansa. Podobnie jak SIA, niemiecki 
przewoźnik musi stawić czoła konkurencji 
we własnym kraju. Nie ma wątpliwości, że 
dzięki klasie premium economy stałaby się 
bardziej konkurencyjna. Z  dobrze poinfor-
mowanych źródeł wiemy, że Lufthansa pla-
nuje premierę klasy premium economy na 
Targach ITB w Berlinie w marcu 2014 roku. 
Na pokładach pojawi się ona prawdopodob-
nie w drugim kwartale 2014 roku.

Fotel jak hamak
Klasa World Traveller Plus oferowana przez  
British Airways zapewnia podróż w specjal-
nie zaprojektowanym wnętrzu kabiny no-

wego Boeinga B777-300ER z 44 siedzeniami 
w  konfiguracji 2-4-2. Szerokie fotele z  do-
datkowym miejscem na nogi – o wymiarze 
zwiększonym z 31 do 38 cali – w swej wy-
godzie przypominające hamak, posiadają 
regulowany zagłówek, podnóżek i  większą 
możliwość rozłożenia. 

Nowy system rozrywki firmy Thales, 
zamontowany w  oparciu fotela z  10,6-calo- 
wym monitorem, oferuje ponad 230 progra-
mów TV, 70 filmów, 400 płyt CD i interak-
tywnych gier dla całej rodziny, w najwyższej 
rozdzielczości i z możliwością włączenia fil-
tra rodzinnego. Dodatkowe bonusy to rów-
nież możliwość zdobycia dodatkowych 25 
procent Mil British Airways oraz punktów 
w programie lojalnościowym przewoźnika, 
wygodne meble i  poduszki w  stylu retro, 
przyjemne w dotyku koce polarowe, ciepłe 
ręczniki oraz zwiększony limit bagażu na 
wybranych trasach, a także menu dostępne 
zwykle w klasie biznes Club World (podczas 
lotów z lotniska London Heathrow).

Wielka Różnica
Z oferty premium economy słynie również 
Air France, określając swój produkt jako 
„wielką różnicę w komforcie podróżowania 
za niewielką różnicę w cenie”. Jest ona do-
stępna na wszystkich trasach międzykon-
tynentalnych Air France (oprócz lotów na 
Karaiby i wyspy Oceanu Indyjskiego) w sa-
molotach typu Boeing 777, Airbus A330, 
A340 i Airbus A380. Są to między innymi 
tak popularne kierunki jak: Nowy Jork, 
Singapur, Szanghaj, Pekin, Buenos Aires 
i inne. To co wyróżnia Premium Economy, 
to przede wszystkim prywatna przestrzeń, 
wydzielona dzięki separującej obudowie 
fotela oraz 40 procent więcej miejsca w po-
równaniu z klasą ekonomiczną.

W  kabinie premium economy znajduje 
się około 20 miejsc na przestrzeni standar-
dowo mieszczącej 40 foteli w  klasie eko-
nomicznej. Air France jest pierwszą linią 
w Europie, która oferuje nowoczesne fotele 
z separującą obudową w kabinie pośredniej. 
Standardowo ten typ foteli jest używany 
w klasie biznes. Pasażerowie, którzy wybio-
rą tę klasę mogą liczyć na lepsze niż w eco-
nomy menu. Korzystają też z takich samych 
udogodnień jak pasażerowie klasy biznes 
– przejść i  stanowisk oznakowanych „Sky-
Priority”, co oznacza pierwszeństwo przy 
odprawie, przy kontroli bezpieczeństwa, 
w wejściu na pokład i dostarczeniu bagażu.

pRemium W dReamlineRze
Na pokładach dreamlinerów we flocie LOT-u 
w  klasie Premium Club znajduje się 21 fo
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rozkładanych o  6 cali foteli. Przypominają 
one fotele ze „starej” business class, mają 
wysuwany podnóżek, profilowane miejsce 
na głowę, a także 12-calowy ekran wysuwa-
nego z prawej poręczy monitora, na którym 
można oglądać filmy, wybierać gry i utwo-
ry muzyczne. Pasażerowie Premium Club 
będą mogli zabrać dwa razy więcej bagażu 
rejestrowanego niż pasażerowie klasy eko-
nomicznej, a  także korzystać z  odprawy 
przy stanowiskach dedykowanych pasaże-
rom klasy biznes. Pasażerami obu klas za-
opiekuje się specjalnie wyszkolony personel 
pokładowy LOT-u „Elite Fleet”. 

zalety i Wady
Czy klasa premium economy ma jakieś 
wady? Jak wiadomo, przestrzeń w  samolo-
cie jest bardzo cenna. Dlatego wprowadze-
nie klasy ekonomicznej o  podwyższonym 
standardzie musi wiązać się z  jednym 
z dwóch czynników: wzrostem cen biletów 
lub zmniejszeniem przestrzeni dla pasaże-
rów w  zwykłej klasie ekonomicznej. Cza-
sem może też zdarzyć się jedno i drugie.

– Aby mieć miejsce na klasę premium 
economy na pokładzie samolotu, przewoź-

nicy „wycinają” przestrzeń ze zwykłej kla-
sy turystycznej – wyjaśnia Andrew Solum, 
dyrektor firmy turystycznej TIA Global. 
–  Na przykład w  Boeingach B777 instalu-
je się dziesięć, zamiast dotychczasowych 
dziewięciu foteli w jednym rzędzie. Z tego 
względu każdy fotel musi być przynajmniej 
o  2 centymetry węższy niż dotychczas, co 
szczególnie boleśnie odczuwają pasaże-
rowie siedzący w  środku, między innymi 
podróżnymi. Być może większe zagęszcze-
nie w  klasie ekonomicznej ma być swego 
rodzaju zachętą dla pasażerów do wykupie-
nia droższej opcji, czyli biletu w klasie pre-
mium economy – dodaje Andrew Solum. 

Klasa premium economy nie musi być 
także wcale tania. Do niedawna był to sto-
sunkowo niedrogi produkt dla osób, które 
były skłonne zapłacić 20 do 30 procent wię-
cej niż w zwykłej klasie ekonomicznej. Te-
raz jednak ceny znacznie wzrosły. Na przy-
kład bilet na lot z Londynu do San Francisco 
liniami Virgin Atlantic kosztuje 539 funtów 
w klasie ekonomicznej i aż 1142 funty w kla-
sie premium economy i  to w  bezzwrotnej 
ofercie. W taryfie elastycznej cena ta wzra-
sta do ponad 3000 funtów. 

– Osoba prywatna raczej nie zechce tak 
przepłacać, ale dla prężnie działającej fir-
my, której pracownik musi szybko dostać 
się do San Francisco, taka kwota może być 
do przyjęcia – twierdzi Solum.

Przy tak wysokich cenach nie powinien 
dziwić fakt, iż wielu pasażerów rezygnuje 
z  bezpośrednich lotów w  klasie premium 
economy, szukając atrakcyjnych ofert i  ob-
niżek na bilety w klasie biznes z przesiadką.

– Gdy w lutym bieżącego roku sprawdza-
łem ceny biletów w  dwie strony na trasie 
Londyn–Tokio, bezpośredni marcowy lot 
liniami JAL kosztował 3110 funtów. Tym-
czasem ceny biletów w klasie biznes na tej 
samej trasie liniami Air France, Asiana, 
Emirates, Finnair lub Qatar Airways i  re-
zerwowany przez stronę opodo.co.uk, kosz-
tował od 2400 do 2800 funtów.

Klasa premium economy jest z  pewno-
ścią ciekawą alternatywą dla osób, które są 
w stanie zapłacić więcej za lepsze i wygod-
niejsze miejsce w  samolocie, ale nie chcą 
płacić kilkakrotnie więcej za bilet na bez-
pośredni lot w klasie biznes. Dlatego jestem 
przekonany, że produkt ten będzie się roz-
wijał – konstatuje Andrew Solum.

Klasa premium economy jest ciekawą alternatywą dla osób, które są w stanie zapłacić więcej za lepsze 
miejsce, ale nie chcą płacić kilkakrotnie więcej za bilet na bezpośredni lot w klasie biznes.
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Pięć gwiazdek 
dla lufthansy

Lufthansy korzystających z po-
łączeń międzykontynentalnych 
będzie więc mogło doświadczyć 
jeszcze wyższej jakości usług 
podczas podniebnych podróży. 

Już od kilku lat Lufthansa 
notuje wzrost liczby pasa-
żerów z Polski. Jakie są naj-
ważniejsze czynniki wzrostu 
liczby polskich pasażerów 
Lufthansy?
B.B.: Na pewno ogromną rolę 
odgrywają wzmożone kontak-
ty biznesowe między Polską 
a  Niemcami, ale również ro-
snąca konkurencyjność polskiej 
gospodarki i atrakcyjność Polski 
dla inwestorów zagranicznych. 
W  2012 roku odnotowaliśmy 
w  Polsce większy wzrost liczby 
pasażerów w  klasie biznes niż 
w  klasie ekonomicznej. Obec- 
nie już ponad 70 procent sprze-
daży biletów w  klasie biznes  
generowanych jest w  Polsce 
przez firmy. Najczęściej w  po-
dróże służbowe w  klasie biz-
nes pasażerowie z Polski udają 
się do Nowego Yorku, Tokio, 
Szanghaju, Chicago oraz Delhi. 
W  ramach naszego specjalne-
go programu motywacyjnego 
dla firm – PartnerPlusBenefit 
–  mamy już umowy z  ponad 
5000 przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych w Polsce.

Do ilu miast na świecie 
można dotrzeć obecnie 
z Lufthansą?
B.B.: Lufthansa za pośrednic-
twem swoich głównych portów 
przesiadkowych we Frankfurcie 
i  Monachium zapewnia dosko-
nałą łączność z całym światem. 
Obsługujemy w  Polsce prawie 
230 lotów tygodniowo z 7 miast 
(Warszawa, Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Katowice, Kraków 
i Rzeszów), co daje polskim po-
dróżnym znakomite możliwo-
ści korzystania z naszej global-
nej siatki połączeń. W  letnim 
rozkładzie lotów nasi klienci 
mogą wybierać spośród połą-
czeń do 218 miast w 82 krajach. 
Bardzo się cieszę, że możemy 
zaoferować polskim klientom 
biznesowym dostęp do najlep-
szej siatki połączeń ze wszyst-

kich międzynarodowych prze-
woźników obecnych w Polsce. 

Jakie trendy w lotniczych 
podróżach biznesmenów 
będziemy mogli zaobserwo-
wać w Polsce w ciągu naj-
bliższych pięciu lat?
B.B.: Jednym z  trendów, który 
już widzimy, jest wzrost popu-
larności czarterów prywatnych 
odrzutowców. Umożliwiają 
one rozpoczęcie podróży o  do-
wolnej porze, bez konieczno-
ści przesiadek i  oczekiwania 
na lotnisku. Lufthansa Private 
Jet oferuje rejsy do ponad 1000 
miast w Europie, Rosji, Amery-

ce i  Afryce Północnej. Klienci 
korzystający z usług Lufthansa 
Private Jet, mogą korzystać za-
równo z infrastruktury wiodące-
go europejskiego przewoźnika 
sieciowego, jak i  elastyczności 
w planowaniu podróży jaką za-
oferować może tylko prywatny 
odrzutowiec. W  Polsce obser-
wujemy duży wzrost zaintere- 
sowania usługami Lufthansa 
Private Jet. Ubiegły rok był re-
kordowy zarówno pod wzglę-
dem sprzedaży biletów w Klasie 
Pierwszej, jak i  czarterów Lu-
fthansa Private Jet.

Dziękuję za rozmowę.

Z Bartem Buyse, 
Dyrektorem 
Generalnym 
Lufthansy 
w Polsce, rozmawiała 
Agata Janicka
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Lufthansa za pośrednictwem swoich głównych portów przesiadkowych  
we Frankfurcie i Monachium zapewnia doskonałą łączność z całym światem. 

Klasa Pierwsza Lufthansy 
została niedawno wyróżnio-
na pięcioma gwiazdkami  
w uznanym rankingu  
Skytrax. Jakie znaczenie ma 
to wyróżnienie dla linii?
Bart Buyse: Lufthansa ma wie-
loletnie doświadczenie w świad-
czeniu usług najwyższej jakości. 
To wyróżnienie potwierdza, że 
nasza Klasa Pierwsza należy do 
ścisłej światowej czołówki usług 
premium. Bardzo się cieszę, że 
możemy zaoferować naszym 
klientom możliwość podróży na 
jednym z najlepszych na świecie 
foteli oraz wyjątkową obsługę 
na pokładzie. Najwyższe noty 
otrzymał również nasz luksuso-
wy terminal dla pasażerów Klasy 
Pierwszej na frankfurckim lot-
nisku. To wszystko dowodzi, że 
naszą strategią jest utrzymanie 
pozycji numer jeden w Europie.

Jakie kolejne kroki podejmu-
je Lufthansa w celu dalsze-
go rozwoju oferty w katego-
rii premium?
B.B.: Ogromna liczba inicja-
tyw służących podniesieniu 
jakości serwisu na pokładzie, 
starannie wyselekcjonowane 
wina oraz dania stworzone 
przez najlepszych mistrzów 
kuchni, jak również w  pełni 
rozkładane fotele klasy biznes, 
które montujemy obecnie w na-
szych samolotach sprawiają, że  
Lufthansa jest jedną z  wio-
dących linii premium. Nasz 
ulepszony system rozrywki po-
kładowej oferuje teraz większe 
monitory i szeroki wybór opcji: 
filmy, programy telewizyjne, 
audiobooki, programy radiowe, 
gry i  kursy językowe – by wy-
mienić tylko niektóre z  nich. 
Do 2015 roku w modernizację 
kabin pasażerskich wszystkich 
naszych samolotów zainwestu-
jemy 50 milionów euro.

Jakiego typu inwestycji mo-
żemy spodziewać się jeszcze 
w najbliższym czasie?
B.B.: Kontynuujemy instalo-
wanie FlyNet-u, czyli usługi 
dostępu do szerokopasmowego 
internetu na pokładzie, w całej 
naszej flocie obsługującej połą-
czenia międzykontynentalne. 
Obecnie usługa jest już do-
stępna w ponad 80 samolotach. 
W  jej ramach oferujemy teraz 
kanał Sport 24, który posiada 
prawa do transmisji na żywo 
najciekawszych wydarzeń spor-
towych z  całego świata, w  tym 

rozgrywek niemieckiej Bundes- 
ligi oraz wyścigów Formuły 1.

Na jakie nowe produkty 
będą mogli liczyć polscy 
klienci Lufthansy?
B.B.: Niedawno Rada Nadzorcza 
Lufthansy zatwierdziła zakup 
100 samolotów z  rodziny A320 
i  dwóch A380. Do 2015 roku  
Lufthansa odbierze również 
20 Boeingów 747-8. Łącznie, 
do końca 2025 roku Grupa  
Lufthansy spodziewa się dosta-
wy aż 236 nowych samolotów. 
Coraz więcej polskich klientów 
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Marka Westin od 
wielu lat konse-
kwentnie buduje 
ofertę usług i pro-

duktów, które mają sprawić, że 
po pobycie w hotelu goście czują 
się lepiej niż wtedy, gdy do nie-
go zawitali. Po wprowadzeniu 
programu Gear Landing pod 
koniec ubiegłego roku, nie trze-
ba było czekać długo na kolejną 
nowość. Tym razem hotele sieci 
postawiły na weekendy, które 
w  konsekwencji sprawiają, że 
poniedziałki stają się lepsze.

Nowa inicjatywa – Westin 
Weekends – została właśnie 
wprowadzona w 193 hotelach na 
całym świecie (w  tym również 
w  Warszawie) i  za cel stawia 
sobie zapewnienie gościom re- fo
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pokoju gość znajdzie na łóżku 
słynny Niebiański Szlafrok oraz 
listę rekomendowanych miejsc 
w danym mieście. Będzie to ja-
sno sygnalizować rozpoczęcie 
weekendowego nastroju. Rów-
nież pracownicy hotelu zmie-
nią swoje mundurki na mniej 
oficjalne i dostosowane do stylu 
ubioru, który nosimy zazwyczaj 
w wolne dni. Znikną zatem kra-
waty i granitury, a w zamian po-
jawią się ubrania casual. 

Program Westin Weekends 
ma na celu zainspirowanie go-
ści do wdrożenia do ich życia fi-
lozofii well beingu, która rozpo-
czyna się od wyśmienitego snu 
w  Niebiańskim Łóżku, przez 
delektowanie się energetyzują-
cymi potrawami SuperFoodsRX 
po poranny bieg RunWESTIN 
oraz możliwość wypożyczenia 
ubrań i butów sportowych w ra-
mach programu Gear Landing.  

Westin to marka, której hote-
le na pierwszym planie stawiają 
dobre samopoczucie gości. Ha-
sło marki brzmi „For a  Better 
You”, zatem misją obiektów jest 
umożliwienie gościom dbania 
o siebie także podczas podróży. 
Wcześniej hotele Westin wpro-
wadziły program SuperFoods- 
RX, który poprzez dobrą dietę 
pomaga uzyskać lepszą koncen-
trację, dodaje energii, ale przede 
wszystkim dostarcza organi-
zmowi wszelkich potrzebnych 
składników odżywczych.

Wszystkie hotele Westin na 
świecie wyposażone są w studia 

Westin WORKOUT w  których 
goście mogą ćwiczyć na nowo-
czesnym sprzęcie przez całą 
dobę. Miłośnicy joggingu znaj-
dą rekomendacje najlepszych 
tras w  mieście położonych 
w  pobliżu hotelu. W  wybra-
nych hotelach dostępna jest też 
usługa RunWESTIN Concierge, 
czyli bieg z trenerem, który pod-
czas joggingu opowiada historię 
miasta i pokazuje najciekawsze 
atrakcje turystyczne.

Po ciężkim dniu pracy, zwie-
dzaniu lub wysiłku fizycznym 
goście w zaciszu swojego poko-
ju mogą zrelaksować się przy 
masażu. W  ramach in room 
spa masażysta wykonuje ma-
saż w pokoju gościa, co pomaga 
osiągnąć pełny relaks, a po za-
biegu pozwala usiąść wygodnie 
w  szlafroku z  filiżanką dobrej 
herbaty w  swoim własnym po-
koju hotelowym.

Joanna Krajewska

laksu podczas pobytów weeken-
dowych. W  ramach programu 
goście będą mogli skorzystać 
z  możliwości wymeldowania 
się z niego do godz. 15.00 w nie-
dzielę, a  nie jak to było do tej 
pory do godz. 12.00. Wydłużo-
no również serwowanie śnia-
dania w  soboty i  niedziele, aby 
goście bez pośpiechu mogli de-
lektować się energetyzującymi 
specjałami przygotowanymi na 
bazie SuperFoodsRX.

– Nasze badania pokazują, że 
coraz bardziej myślimy o wyjaz-
dach turystycznych, jednak ma- 
my coraz mniej czasu na wa-
kacje. Postanowiliśmy zatem 
stworzyć program, który pozwo- 
li oddać się dobrze zasłużone-
mu odpoczynkowi i bez pośpie-

chu cieszyć się każdą jego chwi-
lą – powiedział Brian Povinelli 
– szef marki Westin na świat.

Program Westin Weekends 
został zaprojektowany w  ten 
sposób, aby goście mogli sko-
rzystać jak tylko się da z wyjaz-
du, dzięki możliwości późnego 
wymeldowania się z hotelu oraz 
wielu udogodnień i rekomenda-
cji, które znajdą w hotelu.

Transformacja WesTina
Przed rozpoczęciem weeken-
du każdy gość będzie w  stanie 
zauważyć zmianę nastroju. 
Wszystkie elementy oddziały-
wujące na zmysły będą komuni-
kować, że nastał czas weekendu, 
począwszy od światła, muzyki 
i  dekoracji hotelu. W  każdym 
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Program Westin 
Weekends ma na celu 

zainspirowanie  
gości do wdrożenia  
do ich życia filozofii  
well beingu, która  

rozpoczyna się  
od wyśmienitego snu 
w Niebiańskim Łóżku, 

przez delektowanie 
się energetyzującymi 

potrawami  
SuperFoodsRX  
po poranny bieg  

RunWESTIN  
oraz możliwość  

wypożyczenia ubrań 
i butów sportowych 
w ramach programu 

Gear Landing.

Hotele sieci wprowadzają program Westin Weekends



A i r  T r a v e l  | B u s i n e s s  T r a v e l l e rB u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  A i r  T r a v e l

C z e r w i e c  2 0 1 3     |     4544    |    C z e r w i e c  2 0 1 3

Rewolucja w koloRze blue

klientów. Chcieliśmy, by zwykły 
człowiek kupujący bilet SAS-u, 
a  także biura podróży je sprze-
dające miały jasność: co ile 
kosztuje, za co płacimy i  czego 
możemy się za daną cenę spo-
dziewać. W rezultacie trzy klasy 
serwisowe zmieniamy na dwie 
– to zupełnie nowe oferty. 

Zapowiada się rewolucja? 
Na czym będzie polegała?
SAS zaprosił do rozmów naj-
większe firmy skandynawskie 
oraz biura podróży i  zapytał, 
jakie warunki powinniśmy 
spełnić, żeby zostać najczęściej 
wybieranym przewoźnikiem? 
W oparciu o odpowiedzi zostały 
wyłonione dwie grupy klientów. 
Pierwsza, to pasażerowie, którzy 
chcą latać liniami tradycyjny-
mi, ponieważ są dowożeni na 
lotnisko w  centrum miasta, nie 
mają problemów z  gabarytami 
bagażu, nie potrzebują udogod-
nień takich jak lounge, fast track 
czy możliwości zmiany biletu, 
ale szukają korzystnych cenowo 
ofert. Druga grupa to klienci, 
którzy latają bardzo często i po-
wiedzieli nam wprost: będzie-
my latać SAS-em, ale musimy 
mieć dostęp do wszystkich udo-
godnień. Dla nich ważne jest 
pierwszeństwo na listach ocze-
kujących, możliwość wejścia do 
lounge, dobry posiłek w samolo-
cie. Ale postawili warunek: chce-
my za to zapłacić, ale mniej niż 
dotychczas. Dla pierwszej grupy 
wprowadziliśmy od czerwca na 
rejsach w  Skandynawii i  Euro-
pie ofertę SAS GO, która oferuje 
w cenie biletu: kawę i herbatę na 
pokładzie, bagaż podręczny plus 

Z Wandą Brociek,
General Menager 
Poland linii lotniczej 
SAS rozmawiała 
Marzena Mróz
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Rewolucja polega  
na tym, że SAS  

nie ma już 
klasy biznes 

w potocznym  
rozumieniu.  

Wszystkie  
przywileje tej klasy 
czynimy dostępne  

dla pasażera, 
który jeszcze 
do niedawna 

nie mógł sobie  
na nie pozwolić. 

SAS rozpoczął w ubiegłym 
roku dużą reorganizację. 
Wdrożono nowy plan dzia-
łań. Co on obejmuje?
Zmian jest bardzo wiele. Po-
cząwszy od redukcji centrali 
SAS (pozostanie jedna, w Sztok-
holmie) przez sprzedaż albo in-
tegrację linii lotniczych, które 
są w stu procentach własnością 
SAS-u – mam na myśli Wideroe 
i Blue 1, redukcję liczby pracow-
ników z  15 do 9 tysięcy, aż po 
zakup nowych samolotów, któ-
re pojawiają się już od zeszłego 
roku na trasach europejskich. 
Plan zmian, w  przypadku re-
organizacji, ma zostać w  więk-
szości wdrożony do końca 2013 
roku. Regularnie kierownictwo 
linii w każdym z krajów jest in-
formowane o kolejnych etapach, 
postępie działań.

Po reorganizacji zwykle jest 
czas na ekspansję. Jaki po-
mysł na rozwój ma SAS? 
SAS przewozi przede wszystkim 
pasażerów biznesowych w Euro-
pie oraz oczywiście samej Skan-
dynawii. Teraz chcemy również 
zawieźć naszych stałych klien-
tów na wakacje. W  tym roku 

proponujemy blisko 40 tras na 
lato, m.in. Dubrownik, Split 
i Palermo. Liczymy, że na przy-
kład Skandynawowie, którzy są 
z  nami związani – mają nasze 
karty programu lojalnościowe-
go Eurobonus i  zbierają punkty 
lub po prostu nas lubią – zostaną 
z nami także w lipcu i sierpniu, 
i nie przesiądą się do samolotów 
konkurencji planując wyjazdy 
czysto turystyczne.

Coraz więcej samolotów linii 
SAS startuje też z polskich 
portów lotniczych. Czy to 
Pani osobisty cel i zamiar?
Celem całego zespołu jest zazna-
czenie Polski na mapie SAS-u. 
Dwa lata temu SAS Polska ofe-
rował ok. 40 połączeń tygodnio-
wo. Dzisiaj w  sezonie letnim 
2013 udało się siatkę połączeń 
podwoić, rozszerzając ją do po-
nad 80 rejsów tygodniowo. Na-
sze samoloty latają z  Gdańska 
do Kopenhagi aż 4 razy dzien-
nie, na trasie Gdańsk–Oslo 
6 razy w tygodniu, Poznań–Ko- 
penhaga i  Warszawa–Kopen-
haga – 3  razy dziennie, Wro-
cław–Kopenhaga – 2 razy 
dziennie. Pracujemy także nad 

połączeniem na trasie Łódź–Ko- 
penhaga, obecnie 5 razy w  ty-
godniu. W Łodzi SAS jest jedy-
nym przewoźnikiem flagowym. 
Dbamy też, aby na lotniskach 
pojawiło się więcej szwedzkiego 
błękitu: automaty do szybkiej 
odprawy, lounge, fast track – co-
raz częściej będziemy cieszyć 
oczy kolorem niebieskim.

Jakie samoloty obsługują 
trasy europejskie?
Do Polski latają mniejsze odrzu-
towce CRJ200 i  CRJ900. Poza 
tym w Europie operujemy Boein-
gami, Airbusami, a  starsze MD 
odchodzą z  naszej floty sukce-
sywnie zastępowane przez Air-
busy 320 neo, które będą miały 
bazę w  Kopenhadze. Natomiast 
Boeingi 737 będą stacjonowały 
w Sztokholmie i w Oslo. Jeszcze 
w  2011 roku zostało podpisane 
zamówienie na zakup 30 airbu-
sów i 9 boeingów z opcją na do-
datkowe 21.  

Od 1 czerwca wprowadzili-
ście nową ofertę handlową. 
Rzeczywiście SAS zdecydował 
się na ogromne zmiany. Prace 
rozpoczęto od analizy potrzeb 

jedną sztukę bagażu do 23 kg. 
Bilet jest niezwracalny, trzeba 
go wykupić w  ciągu 24 godzin 
od chwili założenia rezerwacji. 
Pasażerowie mogą korzystać 
z odprawy przez internet, a tak-
że zbierać punkty w  naszych 
programach lojalnościowych: 
dla pasażerów indywidualnych 
–  SAS EuroBonus, dla firm 
– SAS Credits. Druga grupa, jak 
wspomniałam, oczekuje więcej, 
dlatego dla niej, oprócz wersji 
podstawowej, dołożyliśmy cały 
pakiet dodatkowych przywilejów 
w formie oferty SAS PLUS.

Domyślam się, że pasażer 
wybierający opcję SAS PLUS 
ma wszystkie przywileje i na 
lotnisku, i na pokładzie?
Właśnie. Może kupić bilet przed 
samym odlotem, może go zwró-
cić, może zmienić datę podróży 
bez dodatkowej opłaty za zmia-
nę, zabrać dwie sztuki bagażu, 
zjeść smaczny posiłek, skorzy-
stać z szybkiej odprawy bezpie-
czeństwa czy wejść do lounge.

Jaka jest różnica cenowa mię-
dzy tymi dwoma klasami?
Tutaj właśnie klient poczuje 
różnicę. Nasz typowy klient de-
cydując się na podróż na kilka 
dni przed datą odlotu będzie 
miał do wyboru ofertę podsta-
wową – SAS GO, praktycznie do 
ostatniego dnia przed planowa-
ną datą podróży, ale równocze-
śnie wszystkie korzyści w zasię-
gu ręki, w postaci SAS PLUS za 
bardzo atrakcyjną cenę. Jaką? 
Ta będzie się różnić w zależno-
ści od trasy, momentu zakupu, 
ale co by Państwo powiedzieli 

na 50 euro przy bilecie w jedną, 
a 100 euro w obie strony? W wie-
lu przypadkach to właśnie taka 
kwota. Różnica niewielka, a ko-
rzyści wiele. Trzeba tylko podjąć 
właściwą decyzję. 

Pewnie wielu pasażerów 
dojdzie do wniosku, że nie 
opłaca się latać w GO. 
Rewolucja polega na tym, że SAS 
nie ma już klasy biznes w  po-
tocznym rozumieniu. Wszystkie 
przywileje tej klasy czynimy do-
stępne dla pasażera, który jesz-
cze do niedawna nie mógł sobie 
na nie pozwolić. Korzyści klasy 
biznes wciąż są dostępne, ale za 
zupełnie inne pieniądze, w  for-
mie oferty SAS PLUS.

A na czym polega nowa kon-
cepcja posiłków w SAS?
Oferujemy ekologiczne posiłki 
w  skandynawskim stylu: ciem-
ne pieczywo, dużo warzyw 
–  wszystkie zdrowe, z  krótką 
datą przydatności, zawsze świe-
że. Pasażer klasy PLUS wybie-
rze sobie z  naszej oferty to, na 
co będzie miał ochotę, a  osoby 
podróżujące w GO będą mogły 
wybrany smakołyk kupić. Czyli 
jemy to, co lubimy!

Linia wyraźnie zmieniła swój 
profil.
Tak, nie przedstawiamy się 
już jako Businessman's Airli-
ne. SAS to od czerwca Travel 
Class Airline, ponieważ dajemy 
pasażerowi możliwość wybo-
ru –  każdy może zdecydować, 
w jaki sposób chce podróżować.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej szwedzkiego błękitu także na polskich lotniskach
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Dookoła Peru
Peru zachwyca, zdumiewa, intryguje. 

Czy dziesięć dni w tym niezwykłym kraju wystarczy, 
żeby poznać jego urodę i zwyczaje? Jest to możliwe 

– przekonuje Marzena Mróz, która właśnie 
wróciła z Królestwa Inków.
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Peru – kraina surowa i  niedostęp-
na – jest kolebką jednej z  naj-

starszych cywilizacji na świecie. Historia, 
kultura i  zwyczaje Inków – dzieci Słońca 
–  powstałe tysiące lat przed przybyciem 
Europejczyków na kontynent Ameryki Po-
łudniowej, fascynują do dziś nie tylko ar-
cheologów. Żeby poznać ten niezwykły kraj 
i jego mieszkańców, trzeba odwiedzić przy-
najmniej kilka miejsc. 

Przylatując samolotem z Europy do Limy 
warto zatrzymać się w niej przez kilka dni. 
Ze stolicy kraju trzeba polecieć do Cuzco 
– ostatniej stolicy Inków, zobaczyć legendar-
ne Machu Picchu i popłynąć łodzią z trzci-
ny po turkusowych wodach Jeziora Titica-
ca. Podróż tę odbyć naprawdę warto. Peru 
uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc 
na Ziemi i słynie ze zróżnicowanego środo-
wiska naturalnego. Uważa się, że na świecie 
istnieją 103 strefy ekologiczne, z  czego aż  
83 można spotkać właśnie w tym kraju. 

Kraj, Który jest „naj”
Pisząc o  Peru, nie można się ustrzec tego 
słowa. Płynąca przez ten kraj Amazonka 
tworzy największe dorzecze, Titicaca jest 
najwyżej położonym żeglownym jezio-
rem świata (3856 m n.p.m.), kaniony Colca 
i  Cotahuasi, do których można się dostać 
lecąc do Arequipy, są najgłębsze na naszej 
planecie, Lima uważana jest za miasto naj-
piękniejszych balkonów w tej części świata, 
a  szczyt Huascaran jest najwyższy w  An-
dach peruwiańskich i  czwarty co do wy-
sokości w  Ameryce Południowej. Rekordy 
bije tu również liczba odmian ziemniaków 
– 3600 z nich zostało nazwanych, a kolejne 
400 wciąż pozostaje bezimiennych! 

Lima – miasto baLKonów
Większość Europejczyków zaczyna swoją 
przygodę z Peru w Limie – stolicy kraju, któ-
ra ma co najmniej trzy oblicza: kolonialne 
centrum z Plaza de Armas; zieloną i bogatą 
dzielnicę Miraflores, obmywaną przez fale 
Oceanu Spokojnego i  przedmieścia, w  któ-
rych mieszkają najbiedniejsi. 

Zarówno mieszkańcy Limy, jak i  odwie-
dzający ją turyści, nie pozostają wobec tego 
miasta obojętni. A trzeba przyznać, że budzi 
ono sprzeczne uczucia – od zachwytu, do 
niechęci. Wszystko zależy od tego, w  jakiej 
porze roku zobaczymy Limę po raz pierwszy. 
Ja dotarłam tam na przełomie marca i kwiet-
nia, a więc w czasie wczesnej peruwiańskiej 
jesieni, która jest bardzo przyjazna dla tury-
stów. Słoneczne dni, umiarkowana tempe-
ratura, znośna wilgotność, szerokie plaże, 
a  przede wszystkim urok jej mieszkańców, 

Peru uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi  
i słynie ze zróżnicowanego środowiska naturalnego.  

Uważa się, że na świecie istnieją 103 strefy ekologiczne,  
z czego aż 83 można spotkać właśnie w tym kraju.

Lima – stolica kraju, ma co najmniej trzy oblicza: kolonialne centrum z Plaza de Armas;  
zieloną i bogatą dzielnicę Miraflores, obmywaną przez fale Oceanu Spokojnego  

i przedmieścia, w których mieszkają najbiedniejsi. 
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słuchających o  tej porze roku tanga w  ka-
wiarniach. Co tu dużo mówić – zakochałam 
się w tym mieście, opisywanym przez nobli-
stę Mario Vargasa Llosę. 

Co trzeba koniecznie zobaczyć w  Limie? 
Centrum z Plaza Mayor, katedrę w której po-
chowany jest założyciel miasta – legendarny 
konkwistador Francisco Pizarro, okolice uni-
wersytetu San Marcos, bulwary i  parki Mi-
raflores, Muzeum Rafael Larco Herrera ze 
zbiorami prekolumbijskiej ceramiki, w  któ-
rego stylowym budynku można zjeść wy-
śmienity lunch. Zamieszkać nie tylko warto, 
ale trzeba w Miraflores. Polecam nowy Hil-
ton Lima Miraflores (hilton.com), doskonale 
położony, z wybornymi śniadaniami. Stam-
tąd niedaleko do Parku Salazara, najpiękniej-
szych plaż, takich jak: Chorillos, Aqua Dulce 
czy Waikiki, a także do Barranco – dzielnicy 
artystów, kafejek, księgarni. Kolacja – przy-
najmniej jedna – obowiązkowo w wysuniętej 
w morze restauracji Rosa Nautica.

CuzCo – pępeK świata
To starożytna stolica Inków, położona na 
wysokości 3300 m n.p.m., klejnot inkaskiej 
i kolonialnej architektury, miasto kościołów 
i mekka... hipisów XXI wieku, którzy mie-
siącami przesiadują w  tym energetycznym 
mieście zajadając lokalny przysmak, jakim 
jest świnka morska i popijając pisco sour. 

W  języku keczua „qosko” znaczy do-
słownie „pępek świata”, a  Inkowie wierzy-
li, że ich piękne miasto jest źródłem życia. 
W  Cuzco trzeba zwiedzić kilkanaście ko-
ściołów, w tym katedrę – przykład hiszpań-
skiego renesansu i  lokalnego stylu, z  ołta-
rzem wykonanym z czystego srebra. 

Fo
t.:

m
. m

rÓ
z 

(1
), 

 F
ot

ol
ia

 (1
)

Jedym z  najciekawszych miejsc jest ko-
ściół Dominikanów, dawniej Qoricancha, 
czyli Świątynia Słońca, której ściany były 
pokryte 700 taflami złota wysadzanymi 
szmaragdami i turkusami, a okna skonstru-
owane tak, by promienie słoneczne odbijały 
się od kruszcu. Dawniej na dziedzińcu stały 
odlane ze złota naturalnej wielkości posągi 
lam, rzeźby drzew, kwiatów, a  nawet łanu 
pszenicy. Choć bogactwa inkaskiej świątyni 
przeszły do legendy, jej architektura wciąż 
budzi zachwyt. W Cuzco, najpiękniejszym 
chyba o zachodzie słońca, warto zatrzymać 
się w  Hotelu Aranwa (aranwahotels.com). 
Wybierając się na wycieczkę do pobliskiej 
Świętej Doliny warto się zatrzymać w hote-
lu Sol & Luna (hotelsolyluna.com).

maChu piCChu 
– miasto w ChmuraCh
Do tego najsłynniejszego z inkaskich miast, 
leżącego w  głębi Świętej Doliny i  aż do 
1911 roku ukrytego przed światem, można 
dziś dotrzeć pociągiem i  autobusem jadąc 
wzdłuż rzeki Urubamba. Widok, jaki ukaże 
się nam u kresu wędrówki zapada w pamięć 
na zawsze. Romantyczne ruiny prehisto-
rycznego miasta na tle zielonych szczytów 
And, przez które przepływają białe obłoki… 
Ostatnie badania archeologiczne potwier-
dzają hipotezę o Machu Picchu jako obrzę-
dowym i  prawdopodobnie administracyj-
nym ośrodku dużego i gęsto zaludnionego 
regionu. Wędrując wśród ruin warto dłużej 
zatrzymać się przy Świątyni Słońca, Pała-
cu Księżniczki, Domu Stróżów Fontanny, 
Głównej Świątyni i Świątyni Trzech Okien. 
Najlepiej zaplanować nocleg w  pobliskim 

Aquas Calientes na co najmniej dwie noce, 
aby nacieszyć oczy Machu Picchu i o wscho-
dzie, i o zachodzie słońca.

titiCaCa – KoLebKa inKów
Legenda głosi, że właśnie to jezioro było 
kolebką inkaskiej cywilizacji. Jego pokryte 
trzciną, spokojne wody zmieniające kolor 
w zależności od pory dnia, przynoszą ciszę 
i ukojenie. Można do niego dotrzeć z Cuzco 
jadąc pociągiem do Puno, lub pokonać tę 
odległość samolotem. Najlepiej zatrzymać 
się w położonym nad samym jeziorem Ho-
telu Libertador (libertador.com), aby wcze-
snym rankiem wyruszyć łodzią w kierunku 
Pływających Wysp – Islas de los Uros. 

Ponad 2600 osób żyje na 71 zbudowanych 
z  trzciny wyspach. Co 15 dni każda z nich 
musi być pokryta nową warstwą trzciny, aby 
nie przemokła, a po 20 latach, kiedy wyspa 
dotyka dna mieszkańcy opuszczają ją, aby 
zdudować sobie nową siedzibę. Mieszkańcy 
Uros żyją w  chatach z  trzciny, pływają po 
jeziorze wykonanymi przez siebie łodziami. 
Łowią ryby, polują na kaczki i  ibisy, haftu-
ją makatki, wykonują ozdoby i  przyjmują 
odwiedzających ich domy turystów. Przez 
całe życie chodzą na boso, prawie zawsze są 
uśmiechnięci, nie miewają depresji – jedy-
nie cierpią na reumatyzm. Warto popłynąć 
na wyspę Amantani (2,5 godziny z  Puno), 
aby spędzić w  małym domku kilka dni. 
Można również z  jej brzegów obserwować 
krajobraz pobliskiej Boliwii.
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Podróże po Peru organizuje 
Condor Travel
www.condortravel.com

Historia, kultura i zwyczaje Inków – dzieci Słońca – powstałe tysiące lat przed przybyciem  
Europejczyków na kontynent Ameryki Południowej, fascynują do dziś nie tylko archeologów.
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Archipelag Wysp Kanaryjskich to igraszka sił natury. 
Rozrzucone pośrodku Oceanu Atlantyckiego, ni to w Europie, ni w Afryce, 

wyspy kuszą położeniem na krańcu naszego świata. 

Wyspy koloroWych skaŁ

Powstały, gdy płyta tektoniczna 
Afryki, odsuwając się ciągle od 
Ameryki, natrafiła na tzw. „plamę 
gorąca”. Ognisko rozpalonej mag-

my zaczęło przebijać się przez dno Atlanty-
ku i nad powierzchnię oceanu wyłoniły się 
wulkaniczne wyspy. Najpierw, ok. 25 mln 
lat temu, pojawiły się połączone jeszcze, 
Lanzarote i  Fuerteventura. Potem kolej-
no Gran Canaria, Teneryfa i najnowsze La 
Palma i El Hierro. Wyspy tworzą się nadal, 
więc na pewno to jeszcze nie koniec. 

Kierując się chronologią postanowiłam 
rozpocząć znajomość z  archipelagiem od 
jego najstarszych członków. Wyspy Fuerte-
ventura i  Lanzarote położone są najbliżej 
Afryki, 100 km od brzegów Maroka. Dzięki 
temu cechują się suchym (jak na Atlantyk)
klimatem. I niespodzianka – Fuerteventura 
powitała mnie późnym wieczorem wraże-
niem księżycowej pustki i wiatrem sirocco 
niosącym znad Afryki chmury zupełnie nie 
księżycowego pyłu. Cóż, miało nie padać, 
a piasek to w końcu nie deszcz.

Królestwo wiatru i fal
Po każdej nocy następuje dzień. A dzień na 
wielkiej złocistej plaży ciągnącej się po ho-
ryzont z  lazurowymi falami rozbijającymi 
się o brzeg – to dzień przez duże D. Każda 
z  Wysp Kanaryjskich jest inna, ma swoją 
cechę szczególną. Fuerteventura słynie 
z plaż, wiatru i fal. Wieje tu stale i mocno, 
ale to przyjemny, ciepły wiatr. Dzięki nie-

mu surferzy z całego świata uważają wyspę 
za swój dom, bo i woda jest ciepła, i – krótko 
mówiąc – jest Fala. 

Od strony wschodniej plaże są szerokie, 
płaskie, piaszczyste i... różnokolorowe. 
Dzięki zróżnicowaniu materiału tworzące-
go nadbrzeżny piasek, możemy kierując się 
wrażeniami estetycznymi dobierać sobie 
kolor kostiumu do koloru plaży.  Ostrzegam 
jednak, że na zbyt liczną publiczność nie ma 
co liczyć. Tłoczno bywa jedynie w  okolicy 
ośrodków turystycznych i  w  nadmorskich 
miasteczkach, w  których królują Niemcy 
i  Anglicy. Tam znajdziemy też wszystkie 
dobrodziejstwa cywilizacji: baseny, drinki, 
skutery, rozległe mariny. Przyjemne są też 
wyznaczone przy hotelach strefy rekreacyj-
nego pływania. Dzięki dużym pływom po-
wstają naturalne, wielkie baseny z  płytką 
wodą i płaskim dnem, w których można się 
bezpiecznie pluskać. 

Zdecydowanie inaczej wygląda zachod-
nie wybrzeże. Dominuje tam dzikie, suro-
we piękno stromych klifów i  opadających 
w spienioną kipiel atlantyckich grzywaczy. 
W wąskich zatokach fale żłobią tajemnicze 
groty dostępne tylko w czasie odpływu. Sy-
ciłam oczy tym krajobrazem na południo-
wym cyplu wyspy w  Cofete przebywszy 
w chmurach drogę w poprzek grani.

Wspomniałam o  pierwszym wrażeniu 
księżycowej pustki wnętrza wyspy. Przy 
bliższym poznaniu zdumiała mnie jednak 
wielość form krajobrazu, tak naturalnego, 

jak i kulturowego. Żeby to ocenić najwygod-
niej wynająć samochód lub dla bliższych 
wycieczek skorzystać z  roweru, który tu 
dopiero może zasłużyć na miano górskiego. 
Uwaga na ostre krawędzie skał – opony czę-
sto na nich protestują. Zdecydowana więk-
szość dróg to jednak nowiutkie asfaltówki. 

marzenie rzeźbiarza
Wnętrze długiej na 100 km wyspy jest wy-
żynne i  górzyste. Wielość form, struktur 
i kolorów różnych skał wulkanicznych daje 
poczucie permanentnej bytności w  gale-
rii rzeźby awangardowej. Pewno, żeby nie 
zasłaniać „eksponatów” nie ma tu zbyt 
wielu roślin. Rzek też nie ma, za to woda 
podziemna jest łatwo osiągalna. Budujemy 
wiatrak, wiercimy otwór, wstawiamy pom-
pę i  mamy wodę. Dla tych, których prze-
rasta taka inwestycja pozostaje filtrowanie 
morskiej wody w  tradycyjnych zbiornikach 
z  pumeksu lub zbieranie deszczówki. Na 
szczęście najbardziej dochodowa tutejsza 
uprawa nie wymaga dużo wody. Jest nią bo-
wiem opuncja, a raczej pasożytująca na niej 
koszeniczka. Z jej białych narośli wytwarza 
się trwały i naturalny karminowy barwnik. 

Woda niezbędna jest za to do uprawy 
kukurydzy i pomidorów, gdyż nawodniona 
wulkaniczna gleba jest wyjątkowo żyzna. 
Ziarna kukurydzy miele się w  tradycyj-
nych wiatrakach – męskich, wysmukłych 
molinos i  żeńskich, rozłożystych molinas. 
A z mąki, w kamiennych piecach usytuowa-Fo
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nych obok domów, wypieka się placki gofio, 
miejscowy przysmak. Same domy zbudowa-
ne są z bielonego kamienia zdobionego na 
rogach ciemną mozaiką i dachem z gliny. 

Kozie rządy na psich wyspach
Obejścia strzegą chude psy o  spiczastych 
pyskach, które wykorzystuje się również do 
polowań. Podobno od tych psów pochodzi 
nazwa wysp. Choć starożytni Rzymianie 
nazywali je Wyspami Szczęśliwymi, to Pli-
niusz opisał wielką ilość dzikich psów tu 
grasujących. Zapamiętali to potomni, a  że 
canis to po łacinie pies więc mamy i Wyspy 
Kanaryjskie. Niestety, nasze domowe kanar-
ki to już wtórna historia, to one bowiem do-
stały swą nazwę od wysp.

 Dzisiaj, królem zwierząt jest tu jednak 
koza. Stada kóz wędrują po całej wyspie. Ko-
zie sery, twarde i miękkie majorero, to tutej-
sza tradycyjna potrawa. Polecam je w mięk-
kiej formie, świeżo wyciskane na liściach 
palmowych – z  powodu krótkiej trwałości 
dostępne jedynie u  wytwórców. Można je 
jeść z papas arrugadas, małymi ziemniacz-
kami gotowanymi w łupinach w niewielkiej 

ilości wody z krystaliczną solą. A do smaku 
lokalne sosy mojo rojo i mojo verde. 

Popiwszy to wszystko kawą carajillo, moc-
ną i z dodatkiem alkoholu, możemy wybrać 
się w dalszą podróż przez historię. Środka-
mi transportu niech tym razem będą wiel-
błądy. Skąd garbusy na Fuerteventurze? 
Ano przybyły z  niedalekiej Sahary wraz 
z berberyjską rdzenną ludnością wysp. Ber-
berowie wyginęli nękani przez europejskie 
choróbska, a wielbłądy mają się dobrze no-
sząc Europejczyków. Choroby przywlekli 
Normanowie, którzy rozpoczęli kolonizację 
wysp właśnie od Fuerteventury. W  1404 r. 
przybył tu będący w  służbie króla Hiszpa-
nii Jean de Bethencourt i założył pierwsze 
na Wyspach Kanaryjskich miasto – Betan-
curia. Położone (z  obawy przed piratami) 
w głębi lądu, stało się stolicą i do dziś zacho-
wało tradycyjny, śródziemnomorski wygląd. 
Dawny sposób życia oddają senne, malow-
nicze uliczki z białymi domami, nad który-
mi górują rozłożyste palmy i wieża kościoła 
Santa Maria de Betancuria z 1410 roku.

Wszystko co powyżej opisałam to już jed-
nak historia. Przed mniej więcej 40 laty na 

wyspy dotarł turystyczny boom, który zmie-
nił źródła dochodu mieszkańców Fuerte-
ventury. Miejscowi zajęli się obsługą ruchu 
turystycznego, a  tradycyjne gospodarstwa 
spotkać dziś możemy w skansenie La Alco-
gida lub (od bogatej strony) w  Casa de los 
Coroneles. Dla zwierząt stworzono ogród 
zoologiczny Oasis Park w  La Lajita, acz 
klatki w nim są na tyle rozległe, że aby do-
strzec zwierzaka musimy... do niego wejść. 
Wokół nas skaczą ogoniaste lemury, toczą 
się ptasie rozmowy, swoje podróże odbywa-
ją żółwie. Niestety krokodyle, nie wiedzieć 
czemu, nie mogą przyjmować gości. No 
i gdzie tu równouprawnienie? Jednocześnie 
najbardziej niechciani przybysze pozostają 
na wolności. Są nimi pasiaste afrykańskie 
wiewiórki, które bez zgody Unii Europej-
skiej wprowadziły się na wyspy i w tym do-
brobycie mnożą się na potęgę. 

wszystKie barwy lawy
Czas na sąsiednią wyspę – Lanzarote. Przed 
kilkoma milionami lat wyspy rozdzieliły 
się, więc 40-minutową podróż odbyłam 
promem z portu w Corralejo. Powitał mnie 

Przed oczyma pojawiają się obrazy z płócien kapistów. Wielość form, struktur i kolorów różnych skał 
wulkanicznych daje poczucie permanentnej bytności w awangardowej galerii. 

Wieje tu stale i mocno, dzięki czemu surferzy uważają wyspę 
za swój dom, bo i woda jest ciepła i zawsze jest Fala. 
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już nie księżycowy, a marsjański krajobraz. 
Tu wszystko podporządkowane jest wulka-
nom, których na wyspie o wymiarach 60 na 
25 km naliczono około stu z trzystoma kra-
terami. Ostatnie wielkie erupcje zanotowa-
no w  1730 roku, a  trwały one nieprzerwa-
nie przez 6 lat, zatapiając pod lawą 14 wsi 
i pokrywając 1/3 powierzchni wyspy grubą 
warstwą popiołów. Ognisko magmowe na-
dal jest aktywne, z ziemi bije ciepło, które 
czuć kiedy się włoży rękę w  skalną szcze-
linę. Gdzie oczu nie zwrócić – wszędzie 
lawa, ale… to piękna lawa. Cała skala barw 
jaką daje ziemia, skupiona na fantazyjnych 
formach lawowych jęzorów, nawisów, tune-
li, korytarzy, jam, kraterów. A kolor to nie 
wszystko – w zależności od zawartości gazu 
powstają różne typy law: pahoehoe – sty-
gnąc marszczy się na powierzchni, tworząc 
poskręcane sznury, zaś aa – ma chropowatą, 
kanciastą i poszarpaną powierzchnię.

Przed oczyma pojawiają się obrazy z płó-
cien kapistów, kolorystyczne zabawy – ja-
skrawozielone od glonów jeziora na tle czar-
no-czerwonych skał. Nawet asfaltowe drogi 
są tu jak najbardziej naturalne, wtapiając 
się w równiny pokryte rumoszem czarnych 
bazaltów. Po tym kosmicznym obszarze 
prowadzą nas specjalnie wytyczone tury-
styczne ścieżki. Korzystając z busa dotrzeć 
można do Parku Timanfaya, w  którym na 
zboczach Montanas del Fuego skomasowa-
ne są wszystkie opisane formy skalne. Orga-
nizuje się tu też wulkaniczne zabawy. Ktoś 
wrzuca wiązkę chrustu do skalnej szczeliny 
i po chwili bucha z niej ogień. Albo wlewa 
do dziury wodę z wiadra, odlicza czas i jak 
na znak wytryska gejzer. Grill dla zgłodnia-
łych? Nic prostszego – ustawiamy ruszt nad 
dziurą w lawie i mamy pieczyste. 

dzieło cesara
Niezwykle ciekawe są budynki zaplecza 
Parku. Awangardowe w formie, łączą szkło 
i czerń ścian wpisując się w otaczający wul-
kaniczny klimat. Zaprojektował je pewien 
szalony artysta – Cesar Manrique. To na-
zwisko wymawia się tu z szacunkiem, gdyż 
mąż ten odcisnął swe piętno na całej Lanza-
rote. Artysta za młodu wyemigrował z wy-
spy na stały ląd, gdzie zdobył sławę i  pie-
niądze. W  1968 roku powrócił i  stworzył 
artystyczny, architektoniczny i  turystyczny 
wizerunek dzisiejszej Lanzarote, dał jej 
uznanie i 2 miliony gości rocznie.

Zafascynowany wulkanicznymi forma-
mi, Manrique zaprojektował park Jameos 
del Agua. Przekutym w lawowym tunelu de 
Atlantida ciągiem połączonych schodami 
jaskiń można zejść pod dno oceanu, po-
dziwiając od środka skalne powierzchnie, 
świetlne otwory w sklepieniu, oczka wodne 
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Na całej wyspie, którą traktował jak wielką wulkaniczną galerię,  
Cesar Manrique odcisnął swe piętno. Stworzył artystyczny, architektoniczny i turystyczny  

wizerunek dzisiejszej Lanzarote, dał jej uznanie i 2 miliony gości rocznie.

z palmami, podziemne jezioro z krabami al-
binosami. Na szczycie w wulkaniczną ska-
łę wbudowane jest interaktywne muzeum 
pokazujące mechanizm działania wulkanu 
z imitacją jego wybuchu włącznie. W jednej 
z grot znajduje się sala koncertowa ze wspa-
niałą naturalną akustyką. Innym projektem 
artysty jest Jardin de Cactus – skalny amfi-
teatr, gdzie zamiast widzów na wielopozio-
mowych półkach zasiada 20000 kaktusów. 
To kolczasty, wiecznie kwitnący raj. 

Na całej Lanzarote, którą traktował jak ga-
lerię, Manrique wytyczył miradory – punk-
ty widokowe z  wkomponowanymi w  skałę 
budowlami o  awangardowych kształtach. 
Również swój dom stworzył w tej konwen-
cji. Na ogromnej przestrzeni ściany, wielkie 
okna, różnopoziomowe pokoje przeplatają 
się z  otaczającym krajobrazem. Basen na 
patio otoczony jest wiecznie zielonymi ro-
ślinami. Część pomieszczeń wykorzystuje 
pustki po bańkach gazu w lawie, część zo-
stała w  niej wykuta. Jęzory lawy wpełzają 
przez okna do wnętrz, które kolorystycznie 
powielają biało–czarny kontrast. Daje to 
wrażenie budowli z  filmu science fiction, 
kosmicznego obiektu z innej planety.

Pod wpływem artysty na całej wyspie 
wprowadzono jednolite regulacje architek-
toniczne. Ograniczono wysokość zabudowy 
do dwóch kondygnacji i ustalono kolorysty-
kę elewacji. Nadało to wyspie jednolity cha-
rakter, gdzie czerń wulkanów kontrastuje 
z bielą małych domków. Prawie nic nie wy-
łamuje się z tego spójnego krajobrazu. 

Gdzieniegdzie, korzystając z  żyznej wul-
kanicznej gleby, sadzi się  winorośl. Z  po-

wodu silnych wiatrów każdy krzak musi być 
osłonięty kamiennym murkiem, a  podłoże 
z popiołu obsypane chłonącym wilgoć, poro-
watym wulkanicznym żwirem – picon. Efek-
tem są bursztynowe bardzo słodkie wina 
gatunku Malwasia, od których w  naszym 
języku zagościła nazwa „słodkie małmazje”.

podatKowy raj
Na koniec kilka praktycznych informacji. 
Wyspy Kanaryjskie, będąc najbardziej na 
południowy–zachód wysuniętym fragmen-
tem Unii Europejskiej, mają status auto- 
nomii i  własny rząd. Dzięki temu obowią-
zuje na nich korzystny system podatkowy: 
7% podatek obrotowy zamiast podatku VAT, 
ulgi dla inwestorów, np. 4% podatek docho-
dowy od firm działających w  strefie ZEC 
(patrz www.zec.org), no i  niska akcyza na 
paliwa (benzyna za 1 euro) i alkohol. Wszyst-
ko to w  klimacie wiecznego, acz umiarko-
wanego lata, gdzie zimą temperatura nie 
spada poniżej 20º C, latem nie przekracza 
30º, a słońce świeci 340 dni w roku. Może 
starożytna nazwa archipelagu – Wyspy 
Szczęśliwe – powinna wrócić do łask. 
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Godne polecenia
●  Princesa Yaiza, Playa Blanca Lanzarotte
info@princesayaiza.com 
+34 928 519 222 
www.princesayaiza.com
●  Gran Castillo, Playa Blanca Lanzarotte
 +34 902 210 902 
www.dreampalacehotels.com
●   Barceló Jandía Playa, Fuertewentura
+34 928 54 60 00; 
jandiaplaya@barcelo.com
www.barcelo.com/jandiaplaya
●  Meliã Playa Barca, Fuertewentura
+34 928 547025 www.melia.com

Siemens. The future moving in.

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej 
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną 
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie 
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty 
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się 
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej, 
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów 

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania 
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia 
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność. 
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe, 
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych 
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury. 
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

www.siemens-home.pl

Ekscytujące piękno, 
futurystyczna technologia.
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Dość odważne słowa burmistrza 
Berlina, Klausa Wowereita, 
który nazwał stolicę Niemiec 
„seksowną, choć biedną”, do-

brze podsumowują ducha tego miasta. 
Nie można przejść obojętnie obok rozmia-
ru zniszczeń, jakich doświadczył Berlin 
w XX wieku, choć z drugiej strony, jednym 
z  następstw pożogi lat 40. była intrygują-
ca powojenna historia tego miasta. Berlin 
zyskał także reputację metropolii słynącej 
z nowatorskich konstrukcji, a także daleko-
wzroczności i do dziś jest mekką dla osób 
z ciekawymi pomysłami.

Stolica Niemiec jest też dobrym miej-
scem na spotkania biznesowe, wystawy 
i  konferencje. Według danych Internatio-
nal Congress and Convention Association 
z maja 2012 roku, Berlin zajmuje 4 miejsce 
na świecie pod względem ilości organizo-
wanych kongresów i  konwencji. Tutejszy 
sektor MICE (czyli turystyki biznesowej, na 

którą składają się zjazdy, wycieczki motywa-
cyjne, konferencje oraz wystawy) wykazuje 
regularny wzrost – w pierwszym półroczu 
2012 roku wygenerował 3,1 miliona dób ho-
telowych, czyli o 3 proc. więcej niż w analo-
gicznym okresie roku poprzedniego. W tym 
czasie w Berlinie miało miejsce 57 800 wy-
darzeń (o 8 proc. więcej) dla 4,6 miliona go-
ści (wzrost o 7 proc.).

Nowe lotnisko Brandenburg, którego uru-
chomienie przewidziano na październik 
2013 roku, będzie służyć nie tylko jako port 
przesiadkowy, ale także jako centrum kon-
ferencyjne. Wzniesiony naprzeciw nowego 
terminala hotel Steigenberger, oprócz 322 
pokoi gościnnych, będzie posiadał centrum 
biznesowe z  salami o  łącznej powierzchni 
1500 m2. Z  kolei w  lutym bieżącego roku, 
w  śródmieściu Berlina otwarto 232-poko-
jowy hotel Waldorf Astoria, który oprócz 
mniejszych sal konferencyjnych szczyci się 
także salą balową o powierzchni 330 m2.

Spotkajmy SiĘ w... 
Berlinie

Agata Janicka i nasza brytyjska korespondentka Rose Dykins przekonują, że ekscentryczny 
charakter stolicy Niemiec widać także w tutejszym zapleczu konferencyjnym.

Lotnisko tempeLhof
Ten były port przesiadkowy znajdujący się 
zaledwie o  15 minut jazdy od Alexander-
platz i  zwany niegdyś „matką wszystkich 
lotnisk”, jest idealnym miejscem do organi-
zowania wydarzeń na wielką skalę. W jego 
rozległej betonowej konstrukcji z  lat 30. 
mieści się aż 9 tysięcy pomieszczeń, o łącz-
nej powierzchni 300 tys. m2. Na 300  ha 
otwartej przestrzeni mieści się obecnie 
park, a  także siedem byłych hangarów sa-
molotowych o wysokości 16 metrów, z któ-
rych największy może pomieścić 3800 osób. 
Po połączeniu hangarów, uzyskuje się po-
wierzchnię 39 tys. m2, która idealnie nadaje 
się na wszelkiego rodzaju wystawy. Były bu-
dynek główny lotniska może pomieścić do 
900 osób na przyjęciu w  formie bankietu. 
Inne dostępne powierzchnie to pomieszcze-
nia byłych stołówek, niezliczone korytarze 
oraz wieża kontroli lotów.
Columbiadamm 10; tempelhoferfreiheit.de

muzeum Currywurst
To pogodne muzeum o  wyjątkowo ciepłej 
atmosferze, ukazuje w  pomysłowy sposób 
historię ulubionego dania Berlińczyków. Na 
środku muzeum znajduje się obszar wypo-
czynkowy w  kształcie plamy czerwonego 
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Być może najważniejszą inwestycją dla 
rozwoju sektora MICE w  mieście jest cen-
trum kongresowo-wystawowe Citycube 
Berlin, którego otwarcie zaplanowano na 
2014 rok. Będzie usytuowane niedaleko ICC 
(International Congress Centre) – jednego z  
największych centrów kongresowych w Eu-
ropie. Pod koniec 2013 roku ICC zostanie 
zamknięte do remontu, więc wielkie wyda-
rzenia będą organizowane w Citycube. 

– To bardzo nowoczesny budynek, które-
go powierzchnię będzie można dopasowy-
wać do potrzeb – mówi Heike Mahmoud 
z biura Berlin Convention Office. – W 2018 
roku, gdy zakończy się remont ICC Berlin, 
miasto będzie posiadało dwa razy więcej po-
wierzchni konferencyjnej niż obecnie.

Oprócz wielkich centrów, w  stolicy Nie-
miec aż roi się od ciekawych miejsc, w któ-
rych warto zorganizować nietuzinkowe 
wydarzenie. Oto kilka przykładów, a więcej 
informacji można znaleźć na visitberlin.de

sosu (z  wielką kroplą zwisającą z  sufitu), 
sofa w  kształcie kiełbasy oraz replika cur-
rywurstowej furgonetki, z której można wy-
głaszać przemówienia. Dobrym miejscem 
do rozmów są interaktywne eksponaty, ta-
kie jak komora składająca się ze „stanowisk 
wąchania”, przy których zwiedzający próbu-
ją zgadnąć, którą przyprawę będą za chwi-
lę spożywali. Muzeum można wynająć na 
przyjęcia z szampanem i currywurstowymi 
przekąskami dla nawet 150 osób. Dostępne 
są także wycieczki z przewodnikiem.
Schutzenstrasse 70; currywurstmuseum.de/en

fernsehturm
Wystarczy 40 sekund by dostać się win-
dą na taras widokowy 368-metrowej wie-
ży telewizyjnej, który można wynająć na 
wszelkiego rodzaju wydarzenia. Łącznie 
z barem zmieści się tu nawet do 120 osób, 
ale istnieje też możliwość wynajmu jedynie 
części pomieszczeń. Po pokonaniu kolej-
nych 21 schodów, trafimy do niedawno wy-
remontowanej obrotowej restauracji na 200 
osób, którą można wynająć poza sezonem 
(od listopada do marca). W  suficie w  kolo-
rze indygo zainstalowano malutkie światła 
punktowe mające przypominać gwiazdy, 
a  trzon, wokół którego powoli obracają się 

stoły i krzesła, pokryty jest błyszczącą nie-
biesko-złoto-zieloną grafiką rodem z NRD, 
zwaną „Drogą Mleczną”. Stoły można po-
łączyć dla grup od 6 do 8 osób. Restauracja 
serwuje głównie dania kuchni międzyna-
rodowej w formie bufetu lub tradycyjnej.
Panoramastrasse 1A, Alexanderplatz; 
tv-turm.de

AxiCA
Z zewnątrz budynek banku Axica, miesz-
czący się tuż przy Bramie Brandenbur-
skiej, wygląda dość nijako. I może właśnie 
dzięki temu to, co znajdziemy w  środku, 
zaskakuje jeszcze bardziej. Atrium, za-
projektowane przez samego Franka Geh-
ry, wypełnione jest ekspresjonistyczną 
energią i mnóstwem naturalnego światła. 
Ogromna rzeźba przy wejściu do sali ple-
narnej (Plenum), przypomina nieco musz-
lę ostrygi, a  wewnątrz samej sali trudno 
znaleźć proste linie. Projektanci przeko-
nują, iż nieregularny, wręcz biomorficzny 
kształt sufitu i foteli ma sprzyjać twórcze-
mu myśleniu. Można tu zorganizować kon-
ferencję dla 90 osób, istnieje także możli-
wość przeprowadzania wideokonferencji 
i  wykorzystania wielkich, 108-calowych 
telewizorów. Pozostałe sale konferencyjne 

Odważne słowa burmistrza Berlina, Klausa Wowereita, który nazwał stolicę Niemiec  
„seksowną, choć biedną”, dobrze podsumowują ducha tego miasta.
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banku znajdują się na piętrze poniżej. Naj-
większa z  nich nosi nazwę Forum i  może 
pomieścić do 500 osób w  układzie teatral-
nym lub 350 w ustawieniu bankietowym.
Pariser Platz 3; axica.de

sCAndiC BerLin 
potsdAmer pLAtz
Ten innowacyjny hotel, oferujący 563 pokoje 
gościnne i usytuowany w centrum miasta, 
jest zasilany wyłącznie energią odnawialną 
z  norweskich elektrowni wodnych. Pokoje 
gościnne są przytulne, choć mają nieco-
dzienny wystrój i  wszystkie mają dostęp 
do wi-fi. Ekologiczny etos jest widoczny 
także w  pomieszczeniach konferencyjnych 
– światła włączają się tu za sprawą czujni-
ków ruchu, obowiązuje też zakaz wnoszenia 
napojów w plastikowych butelkach. Wystrój 
nawiązuje do czterech pór roku, a starannie 
zaprojektowane lobby, mieszczące do 180 
osób, poprzez przezroczyste ściany przesy-
ła światło dzienne do sal konferencyjnych. 
Największa sala nosi nazwę Aurora Borealis 
(Zorza Polarna) i mieści do 600 osób w usta-
wieniu teatralnym, ale można podzielić ją 
na trzy mniejsze. Pozostałe 16 sal może po-
mieścić 15–100 osób w układzie teatralnym. 
Gabriele-Tergit Promenade 19; 
scandichotels.com

Stolica Niemiec jest też dobrym miejscem na spotkania biznesowe, wystawy i konferencje.  
Berlin zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem ilości organizowanych kongresów i konwencji.
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BABeLsBerg fiLmpArk
Ta berlińska odpowiedź na hollywoodzkie 
Universal Studios oddalona jest od centrum 
o  40 minut jazdy. Kręcono tu jedne z  naj-
bardziej znanych filmów w historii kinema-
tografii, takie jak „Metropolis”, „Pianista”, 
czy „Atlas Chmur”. Zwiedzający mogą po-
dziwiać rekwizyty i wnętrza z filmów oraz 
wziąć udział w warsztatach (dla grup do 30 
osób) z  akrobacji kaskaderskich, pirotech-
niki i  kostiumologii. Ambitniejsi goście 
mogą nawet napisać scenariusz własnego 
filmu, a  następnie w  nim zagrać. Konfe-
rencje i inne wydarzenia można zorganizo-
wać w Metropolis Hall – sali o powierzchni 
3000  m2, która pomieści do 3500 osób na 
przyjęciu w  formie bankietu. Innym, god-
nym polecenia miejscem jest restauracja 
Prince Valiant, w której można zorganizo-
wać bankiet dla 300 osób.
Grossbeerenstrasse; filmpark-babelsberg.de

muzeum nrd
To tętniące życiem muzeum położone na 
brzegu Szprewy, naprzeciwko Katedry Ber-
lińskiej, ukazuje obraz życia w czasach Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej. Wy-
stawiono tu ponad 164 tysiące eksponatów, 
w tym wiele interaktywnych. Jest tu choćby 
wierna replika typowego wschodnionie-

mieckiego pokoju gościnnego, a także szafa 
z  ubraniami, które możemy przymierzyć. 
Muzeum można wynająć po godzinie 20 
w  dni powszednie, a w  soboty po 22.00. 
Warto zorganizować tu bankiet dla 150 
osób, a podczas regularnych godzin otwar-
cia wybrać się na grupową wycieczkę z prze-
wodnikiem. Organizatorzy mogą też wyna-
jąć tutejszą restaurację z miejscami dla 100 
osób i  barwnym muralem z  czasów NRD. 
Serwuje ona potrawy i koktajle z epoki.
Karl Liebknecht-Strasse 1; ddr-museum.de

BerLiner unterweLten
Aby z  nieco innej strony poczuć atmosfe-
rę zimnej wojny, warto wybrać się do pod-
ziemi Berlina, czyli ukrytych głęboko pod 
ziemią betonowych bunkrów. Dwugodzin-
ne wycieczki są organizowane przez mu-
zeum Berliner Unterwelten. Na ścianach 
bunkrów znajdują się przykłady zimnowo-
jennej propagandy, takie jak choćby plakat 
informujący obywateli, iż zasłaniając głowy 
teczką, uchronią się przed działaniem pro-
mieniowania jądrowego. Ogromna wiedza 
i charyzma tutejszych przewodników spra-
wiają, że zwiedzanie tego miejsca jest fascy-
nującą przygodą. Wycieczki zorganizowane 
mogą liczyć do 30 osób.
Brunnenstrasse; berliner-unterwelten.de
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Finanse z przyszłością
Dzięki rozwojowi rynku usług finansowych, polscy klienci mają obecnie  

dostęp do wielu produktów i rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez  
globalne instytucje finansowe na swoich rynkach macierzystych.  

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu Grupy BNP Paribas w wielu krajach, 
stworzyliśmy w Polsce usługę Doradztwa Inwestycyjnego. 

Proponowana przez nas usługa 
Doradztwa Inwestycyjnego daje 
klientowi możliwość zarządzania 
portfelem instrumentów finanso-

wych i decydowania o alokacji aktywów przy 
jednoczesnej aktywnej pomocy naszych 
ekspertów zarówno z perspektywy selekcji 
i  analizy instrumentów finansowych, jak 
i  w  późniejszej fazie realizacji transakcji. 
W  proponowanym przez nas rozwiązaniu 
klient staje kluczowym ogniwem decydując 
o tym, czy przyjąć lub też odrzucić propono-
wane rekomendacje, czyli czy kupić, sprze-
dać, czy też zatrzymać w portfelu posiadane 
akcje, obligacje  lub jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych.

DecyDuje klient
Model Doradztwa Inwestycyjnego, w odróż-
nieniu od powszechnego na polskim rynku 
doradztwa finansowego, będącego de facto 
zwykłą sprzedażą produktów finansowych 
opiera się na nowatorskim rozwiązaniu, 
w  którym kontakt z  klientem jest podnie-
siony do merytorycznie wyższego poziomu. 
Doradztwo inwestycyjne świadczone przez 
nas jest wykonywane w formule zgodności 
z ustawą o obrocie, co oznacza, że jest trak-
towane jako jedna ze ściśle zdefiniowanych 
czynności maklerskich, co też w  konse-
kwencji oznacza, iż każdy element naszej 
współpracy z klientem jest ściśle regulowa-
ny przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Natomiast z  perspektywy wymogów 
personalnych, rekomendacje inwestycyjne 
mogą być wydawane wyłącznie przez oso-
by posiadające licencję doradcy inwestycyj-
nego lub maklera papierów wartościowych 
z uprawnieniami doradztwa. Biorąc powyż-
sze pod uwagę, usługa doradztwa inwesty-
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cyjnego jest zbliżona do usługi zarządzania 
portfelowego majątkiem klienta, oferowa-
nej zwykle przez firmy typu asset manage-
ment, tymczasem znacznie tańsza.

Ten typ usługi zarządzania aktywami jest 
tańszy od klasycznych rozwiązań portfelo-
wych, gdyż bardziej angażuje klienta, który 
wykonuje zaproponowane mu transakcje. 
Tymczasem możliwość podjęcia decyzji, 
a także ocena, czy zaproponowana strategia 
inwestycyjna jest dla niego właściwa, jest 
bardzo wartościową opcją, z  której klienci 
chętnie korzystają. 

Wysokie kwalifikacje zespołu świadczą-
cego tę usługę pozwalają na uwzględnienie 
w  portfelach klientów usługi Doradztwa 
Inwestycyjnego szerokiej gamy instrumen-
tów finansowych obejmującej wiele klas 
aktywów i rynków. Mając na uwadze zarów-
no ogromną ilość istniejących produktów 
finansowych, jak i  ich cech specyficznych, 
dzięki usłudze Doradztwa Inwestycyjnego 
klienci są w  stanie zredukować skalę cha-
osu informacyjnego, a  więc także jeszcze 
bardziej skutecznie pomnażać swój ma-
jątek. Bardzo istotnym jest także fakt, iż  
poza wparciem w zakresie analizy portfelo-
wej, klient otrzymuje również pomoc przy 
złożeniu zleceń w  przypadku instrumen-
tów notowanych.  

WieDza na Wagę złota
Doradztwo inwestycyjne świadczone przez 
Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska opar-
te jest na wieloetapowym procesie anali-
tycznym pozwalającym na wyselekcjono-
wanie produktów finansowych najbardziej 
odpowiednich dla  każdego klienta oraz 
uwzględniających indywidualną sytuację 
finansową. Z  kolei udział poszczególnego 

Z Jerzym Nikorowskim, doradcą inwestycyjnym 
w Biurze Maklerskim BNP Paribas  
rozmawiała Joanna Kadej-Krzyczkowska

Dla kogo przeznaczona jest oferowana przez 
Paribas usługa Doradztwa Inwestycyjnego?
Przede wszystkim skierowana jest do klientów, 
którzy wolą mieć kontrolę nad zawartością 
portfela inwestycyjnego. To inwestorzy unikający 
tzw. „kotów w worku”. Ponieważ klienci sami 
podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne, od 
nas otrzymując jedynie rekomendacje, jest to 
formuła przeznaczona dla osób, które orientują 
się w zasadach funkcjonowania rynku kapitało-
wego oraz mają własne zdanie na temat tego, 
jakich instrumentów finansowych chcą unikać. 
Inną kategorią są inwestorzy, którzy za pomocą 
naszych rekomendacji chcą poszerzyć swoją 
wiedzę o tematy związane z rynkiem kapitało-
wym. Istnieje wiele sposobów inwestowania 
kapitału. Ich wybór zależy przede wszystkim od 
sytuacji finansowej klienta, oczekiwań co do sto-
py zwrotu, czy poziomu akceptowanego ryzyka. 
Potrzebny jest także odpowiedni kapitał.

Co to znaczy odpowiedni kapitał?
Zakładamy, że by utrzymać odpowiedni poziom 
dywersyfikacji portfela, optymalny poziom wej-
ściowy kapitału powinien wynosić 5 mln złotych. 
Część naszych klientów zaczyna współpracę od 
niższych kwot (np. 2 mln), ale jest wielu klientów 
zarządzających znacznie większym portfelem. 
Przy mniejszych inwestycjach efektywność  
realizowanych strategii jest niższa z uwagi na 
stałe koszty transakcyjne odnoszone do niż-
szych kwot transakcyjnych.

Na czym polega usługa Doradztwa Inwestycyj-
nego i jakie korzyści odnoszą Państwa klienci?
Klient od nas dostaje pełną listę instrumentów 

w DobryCh rĘkaCh

Majątek
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Dopasowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej  
do konkretnego klienta pozwala na skuteczną realizację celów  

inwestycyjnych z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka.
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instrumentu finansowego w rekomendowa-
nym portfelu uwzględnia osobistą chęć oraz 
zdolność do poniesienia ryzyka inwestycyj-
nego przez klienta. Dopasowanie strategii 
inwestycyjnej do konkretnego klienta po-
zwala na skuteczną realizację celów inwe-
stycyjnych z uwzględnieniem ponoszonego 
ryzyka. Portfel inwestycyjny oraz poziom 
podejmowanego ryzyka może być również 
zmieniany w trakcie współpracy.

ujarzmić kryzys
Popyt na usługę doradztwa inwestycyjnego 
szczególnie dynamicznie rozwinął się po 
kryzysie subprime w okresie ostatnich kil-
ku lat. Pojawienie się skomplikowanych in-
strumentów finansowych oraz nieklarowny 
sposób prezentacji ich cech specyficznych, 
a  szczególnie związanych z  nimi czynni-
ków ryzyka, skutkowało poniesieniem do-
tkliwych strat przez mało doświadczonych 
inwestorów. Wydarzenia te uwypukliły 
wagę wiedzy eksperckiej w  zakresie zna-
jomości właściwości dostępnych na rynku 
instrumentów finansowych. 

Kolejnym argumentem skłaniającym do 
poszukiwania porady eksperckiej jest utrzy-
mująca się obecnie z wielu powodów wyso-
ka zmienność indeksów giełdowych, która 
dodatkowo potęguje niepewność inwesto-
rów co do kierunku przyszłych zmian na 
rynkach. Duże instytucje finansowe często 

mają dostęp do pewnych zaawansowanych 
narzędzi analitycznych oraz informacji 
zazwyczaj niedostępnych dla inwestorów 
detalicznych (np. takie serwisy informacyj-
ne jak Bloomberg czy Reuters, spotkania 
z emitentami, publikacje naukowe). Aktual-
na rzeczywistość pokazuje jednak, iż dostęp 
do pewnych informacji przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej może mieć kluczowe 
znaczenie z  perspektywy inwestora indy-
widualnego, co także bardzo skutecznie 
redukuje poczucie niepewności w zakresie 
posiadanych inwestycji.

Czynnikiem ograniczającym dostępność 
tej usługi jest poziom minimalnej wiedzy 
klienta na tematy związane z funkcjonowa-
niem rynków finansowych. Nawet najlepiej 
przygotowana prezentacja i  opis instru-
mentu finansowego nie zawsze są w stanie 
zastąpić znajomość podstaw finansów czy 
ekonomii. Z kolei fakt, iż nakłady inwesty-
cyjne w  przypadku niektórych instrumen-
tów finansowych są relatywnie wysokie, zaś 
profesjonalnie zbudowany portfel inwesty-
cyjny wymaga zastosowania wysokiego po-
ziomu dywersyfikacji – usługa doradztwa 
inwestycyjnego przeznaczona jest przede 
wszystkim dla klienta dysponującego od-
powiednim poziomem minimalnych ak-
tywów, dlatego jest głównie skierowana do 
klientów Bankowości Prywatnej.  

Jerzy Nikorowski

[157-13] BNP_Paribas_Bankowosc_Pryw_BusinessTr_208x275.indd   1 13-05-20   15:49

inwestycyjnych (akcje, obligacje, fundusze 
inwestycyjne) oraz sugerowaną alokację w port-
felu, ale sam podejmuje decyzje dotyczące 
konkretnych transakcji. Może też skorzystać 
z profesjonalnej pomocy przy składaniu zleceń 
giełdowych. Sam jednak określa w jakim stopniu 
będzie stosował się do otrzymanych rekomen-
dacji. Korzyści z tej formy zarządzania są bardzo 
konkretne. Ta usługa jest znacznie tańsza niż 
tradycyjne powierzanie zarządzania majątkiem 
firmom inwestycyjnym. Przed stworzeniem pro-
pozycji portfela inwestycyjnego zbieramy także 
informacje od klienta na temat jego doświad-
czenia w inwestowaniu, tolerancji ryzyka oraz 
ogólnie zdefiniowanych potrzeb inwestycyjnych. 
To daje podstawę do alokacji instrumentów  
finansowych w portfelu  „szytym na miarę”. 

Zatem nie jest to usługa jedynie dla tych, którzy 
chcą tylko szybko dużo zarobić?
Zdecydowanie nie. Wyjątkowość oferowanego 
przez nas doradztwa inwestycyjnego polega 
także na tym, że proponujemy nie jednorazową 
inwestycję, lecz nastawiamy się na działania, 
które pozwalają osiągać dobre efekty długofalo-
wo, bez względu na aktualną sytuację rynkową. 
Natomiast rzeczywiście wiele zależy od charak-
teru inwestycji. Mamy klientów konserwatyw-
nych, którzy zadowalają się zyskiem tylko nieco 
większym niż na lokacie, a także takich którzy 
decydują się na większy udział w portfelu instru-
mentów agresywnych, a tym samym większe 
ryzyko, ale i wyższy potencjalny zysk. Nie mamy 
minimalnych limitów inwestycyjnych, zabrania-
jących całkowitej sprzedaży ryzykownej klasy 
aktywów w czasie bessy, a od tradycyjnych  
usług typu asset management odróżniamy się 
dużym konserwatyzmem. Jednak naszym  
zdaniem wyniki powinny być oceniane mini- 
mum po kilku kwartałach. 

Jak powstają Państwa rekomendacje? 
Opracowując rekomendacje korzystamy z infor-
macji dostępnych w serwisach informacyjnych 
takich jak Bloomberg, własnych analiz oraz 
analiz ekspertów Grupy BNP Paribas z innych 
krajów. Mamy także rygorystyczny proces 
inwestycyjny, zaczynający się na poziomie 
międzynarodowym. Informacje na temat analiz 
i posiedzeń komitetów inwestycyjnych 
na poszczególnych rynkach finansowych są 
uwzględniane przy podjęciu decyzji inwestycyj-
nych przez polskich ekspertów oraz wyznaczają 
kierunek działań w stosunku do instrumentów 
notowanych na rynkach zagranicznych.  
Kolejnym ogniwem jest komitet inwestycyjny 
w Polsce, weryfikujący strategię globalną i dopa-
sowujący ją do polskiego rynku. Na końcu licen-
cjonowani doradcy inwestycyjni dostosowują 
ją do profilu klienta, biorąc pod uwagę stopień 
akceptowanego ryzyka, specyficzne wymagania 
klienta itp. 
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PrzyjemnoŚć  
w kaŻdej chwili
Citroën zapisuje kolejne karty historii linii DS, odsłaniając 

nową sylwetkę – Citroëna DS3 Cabrio. Inteligentna 
koncepcja pozwala cieszyć się każdym promieniem słońca  

w każdej chwili, uwalniając od ograniczeń 
charakteryzujących tradycyjne kabriolety. 
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Citroën DS3 obecny na rynku od 
niespełna trzech lat, odniósł 
ogromny sukces z  wynikiem bli-
sko 200 000 sprzedanych egzem-

plarzy. DS3 Cabrio wyróżnia się elegancją 
i wnosi powiew świeżości do świata kabrio-
letów między innymi dzięki:
● możliwości elektrycznej obsługi dachu 
przy prędkości do 120 km/h; 
● 5 pełnowymiarowym miejscom; 
● największemu bagażnikowi w kategorii.

W  modelu zostały zachowane wszyst-
kie wyróżniające elementy stylistyczne: 
dwukolorowe nadwozie, środkowy słupek 
w  kształcie płetwy rekina oraz pionowe 
światła dzienne LED. Z kolei nowością są 
światła tylne LED z  efektem 3D i uchwyt 
podkreślający elegancję klapy bagażnika.

PRZEDMIOT POŻĄDANIA 
Personalizacja wyglądu zewnętrznego obej-
muje dach, nadwozie, obudowy lusterek 
i koła. Citroën DS3 Cabrio oferuje trzy kolo-
ry płótna dachu: czarny Noir, niebieski Bleu 
Infini i szary z monogramem DS. Efekt da-
chu zawieszonego w powietrzu, charaktery-
stycznego dla DS3 został zachowany dzię-
ki powtórzeniu koloru płótna dachowego 
w górnej części nadwozia. Listwa dekoracyj-
na deski rozdzielczej, obudowa wywietrz-
ników i  gałka dźwigni zmiany biegów są 
również kolorystycznie dobrane do odcieni 
nadwozia i dachu. Paleta elementów dekora-
cyjnych obejmuje sześć kolorów: szare Gris 
i Gris Moondust, czarny Noir Brillant, biały 
Blanc, Carbotech oraz niebieski Bleu Infini.

DOPRACOWANE DETALE 
Skomponowane z  subtelnych, niebieskich 
i  fioletowych odcieni płótno Bleu Infini 
oczarowuje elegancją. Efekt został uzyska-
ny dzięki połączeniu trzech nitek (jedna jest 
błyszcząca). Każda nitka inaczej reaguje na 
zmiany oświetlenia, podkreślając niepo-
wtarzalny charakter Citroëna DS3 Cabrio. 

Wzorem luksusowych domów mody, kolej-
na propozycja dachów Citroëna DS3 Cabrio 
jest ozdobiona monogramem DS. 

Zewnętrzny styl znajduje kontynuację we 
wnętrzu DS3 Cabrio. Każdy szczegół przy-
czynia się do tego efektu: 
● konsola sufitowa z  przyciskiem otwiera-
nia dachu oraz białym oświetleniem kabi-
nowym LED; 
● wyświetlacze zestawu zegarów i automa-
tycznej klimatyzacji także w kolorze białym; 
● tapicerka skórzana Bleu Granit lub mate-
riałowa Akinen, w tonacji ciemnej, brązowej 
Brun Chic i niebieskiej Bleu Infini.

HIPNOTYCZNY LOOK 
Citroën DS3 Cabrio posiada trójwymiarowe 
lampy LED z tyłu. Ich kształt nawiązuje do 
rysunku świateł tylnych prototypów Revolte 
i Survolt. Środkowa część lampy zbudowana 
jest z  opalizującej prowadnicy 31 LED-ów 
oraz zestawu luster i  odbłyśników, które 
dają wielowymiarowy obraz światła. Górna 
prowadnica złożona z  15 diod LED pełni 
funkcję światła stopu i oświetlenia pozycyj-
nego. Chromowany motyw DS umieszczony 
na czarnej oprawie lampy 3D świadczy o do-
pracowaniu szczegółów. 

UKŁAD JEZDNY 
W  porównaniu z  większością kabrioletów, 
które wykazują nadwyżkę ciężaru rzędu 
100  kg w  stosunku do ich odpowiedników 
w  tradycyjnej wersji nadwozia, Citroën 
DS3 Cabrio może się poszczycić optymalną 
wagą, która nie ogranicza zwinności i  dy-
namicznego zachowania na drodze (ciężar 
większy tylko o 25 kg w stosunku do hatch-
backa). Inżynierom Citroëna udało się uzy-
skać w  DS3 Cabrio sztywność konstrukcji 
porównywalną z wersją hatchback, przez za-
chowanie profilu bocznego wersji hatchback 
i wzmocnienie tylnej partii samochodu.

Opierając się na elementach nadwozia 
i  układzie jezdnym pierwowzoru, DS3 Ca-

brio zapewnia dynamiczną, a jednocześnie 
w  pełni kontrolowaną i  bezpieczną jazdę. 
Dzięki temu rozwiązaniu Citroën DS3 Ca-
brio pewnie pokonuje łuki i zakręty. 

KONCEPCJA KABRIOLETU
Citroën DS3 Cabrio został zaprojektowany 
w  celu zapewnienia pasażerom bezkom-
promisowej przyjemności w każdej chwili. 
Model łączy zalety tradycyjnego kabrioletu 
z  wszystkimi atutami hot hatcha. W  DS3 
Cabrio można korzystać bez ograniczeń 
z każdego promienia słońca: 
● Całkowite zamknięcie dachu zajmuje 
16  sekund i  jest możliwe aż do prędkości 
120 km/h. Funkcja jest obsługiwana za po-
mocą przycisku w  konsoli sufitowej. Dach 
otwiera się w  3 pozycjach: do połowy, na 
całej powierzchni i do krawędzi bagażnika. 
● Izolacja akustyczna była przedmiotem 
szczególnych starań. Dobór wysokiej jako-
ści płótna, gwarantuje wzorcowe parametry 
akustyczne (w pozycji zasuniętej porówny-
walne z  nadwoziem zamkniętym). W  po-
zycji otwartej aerodynamiczny deflektor 
siatkowy zapewnia optymalny komfort aku-
styczny.  Działa on z chwilą otwarcia dachu, 
odchylając strumień powietrza. 
● Konstrukcja zapewnia przestronność 
wnętrza, oferując 5 pełnowymiarowych 
miejsc i  największą pojemność bagażnika 
w swojej kategorii (245 l). Przestronność ka-
biny jest identyczna jak w wersji hatchback. 
Zachowano także modułową budowę tylnej 
kanapy (składana 2/3–1/3).  Sposób otwiera-
nia klapy tylnej jest innowacyjny i umożli-
wia pełne otwarcie bagażnika niezależnie 
od przestrzeni dostępnej za samochodem.
● Aerodynamika umożliwiła uzyskanie 
parametru SCx wynoszącego 0,69 m2, jak 
w hatchbacku. Ten wynik sprzyja osiągom, 
i przyczynia się do obniżenia emisji CO2. 
Udało się go osiągnąć dzięki zastosowaniu 
długiego spojlera oraz aerodynamicznych 
owiewek w bocznych partiach nadwozia. 

Citroën DS3 Cabrio to prawdziwy DS3 ze wszystkimi atutami:  
wyrazistą stylistyką, dopracowaniem w najdrobniejszychszczegółach i przyjemnością jazdy. 
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Pliniusz Starszy uważał, że najsmaczniejsze uprawia się w Rawennie. Z kolei Katon 
Starszy widać nie był aż tak surowy, skoro napisał podręcznik ich uprawy. A w księstwach 

niemieckich były daniem, którego nie wolno było jadać pospólstwu…

królewskie szparagi

Pod koniec lat 60. XIX wieku zna-
ny malarz, Édouard Manet (ten od 
„Śniadania na trawie”) namalował 
pęczek szparagów. Obraz kupił 

kolekcjoner i  znawca sztuki, Charles Eph-
russi. Był przy tym tak zachwycony, że za-
płacił 200 franków ponad cenę, której żądał 
artysta. Po tygodniu otrzymał kolejny obraz 
– przedstawiający jednego szparaga – z bile-
cikiem: „Pęczek był niekompletny”. 

Tyle anegdota, ale i z historii wiadomo, że 
warzywo to doceniano od wieków. W  Chi-
nach były cenionym lekiem na kaszel, 
a właściwie wszystkie dawne (oraz nowsze) 
cywilizacje uważały je za afrodyzjak. W śre-
dniowieczu leczono nimi podagrę, ale do-
piero francuski Król Słońce – Ludwik XIV 
rozsmakował się w nich tak, że zyskały po-
pularność jako „królewskie warzywo”. 

szParagowy szlak
Z  kuchni francuskiej szybko rozprzestrze-
niły się w całej Europie, najwięcej wielbicie-
li zdobywając w księstwach niemieckich.

Tak zresztą zostało do dziś. Słynny Ba-
deński Szlak Szparagowy liczy sobie 136 km 
i  biegnie od Schwetzingen (cieszącego się 
sławą najbardziej szparagowego miasta 
świata) przez Reilingen, Karlsruhe, Rastatt, 
do Scherzheim. Jest nawet Szparagowa Kró-
lowa – a niewiele warzyw może się tym po-

chwalić – co roku w maju wybiera się ją na 
słynnym szparagowym festynie w Neudorf 
(Neudorfer Spargelfest).

tęczowe warzywo 
Najpopularniejsze są szparagi białe i zielo-
ne. Wbrew pozorom jest to to samo warzy-
wo – różnica tkwi w sposobie uprawy. Szpa-
ragi białe hoduje się w kopcach, przykryte 
ziemią. Sa lekko ostre i  wyraziste w  sma-
ku. Mają jednak wadę – trzeba je obierać. 
Szparagom zielonym pozwala się wyrosnąć 
ponad kopiec – są łagodniejsze i delikatne. 
Mniej popularne są szparagi fioletowe (to 
włoska i  angielska specjalność), charakte-
ryzujące się bardzo grubymi łodygami i in-
tensywnym słodkawo-maślanym smakiem. 
Za najlepsze – może dlatego, że najrzadsze 
– uchodzą szparagi dzikie, rosnące głównie 
na Syberii i w Azji Mniejszej. Spotyka się je 
także we Włoszech i w Ameryce Północnej, 
ale znawcy twierdzą, że to zwykłe hodowla-
ne szparagi, tyle że rosną na porzuconych, 
zdziczałych plantacjach.

Wszystkie, bez względu na kolor, są praw-
dziwą witaminową bombą. Zawierają dużo 
potasu, kwasu foliowego, witaminy A, wi-
tamin z grupy B, witaminy C oraz wapnia 
i błonnika. A przy tym są niskokaloryczne: 
100 g to zaledwie 18 kcal! Niska zawartość 
sodu w  parze z  asparaginą (jeden z  ami-

nokwasów) sprawia, że mają właściwości 
moczopędne, łagodzą obrzęki, a także bóle 
spowodowane zespołem napięcia przed-
miesiączkowego. Z  kolei duża zawartość 
glutationu wspomaga wątrobę w  proce-
sie usuwania toksyn, przyspiesza gojenie, 
wzmacnia układ obronny organizmu, a na-
wet ma pewien udział w zapobieganiu roz-
wojowi komórek nowotworowych.

jak kuPować i gotować
Mimo tych wszystkich zalet jadamy je głów-
nie dla smaku. Naprawdę świeże są jędrne 
i mają zamknięte główki. Gdy potrzemy je 
o siebie wydają charakterystyczny trzask. 

Smakosze twierdzą, że powinno się je 
gotować… godzinę po zebraniu. To raczej 
nierealne, ale i  dwudniowe szparagi prze-
chowywane w lodówce w wilgotnej ścierecz-
ce zachowają świeżość. Twardych końcówek 
się nie obcina, tylko odłamuje – szparag 
„sam wie”, gdzie powinien pęknąć. 

Gotuje się je… pionowo, w  takiej ilości 
wody (z  solą i  szczyptą cukru), by główki 
wystawały nad powierzchnię. Można je też 
gotować na parze, a zielone piec. A potem? 
Polane masłem, posypane zrumienioną tar-
tą bułką, z sosem holenderskim albo besza-
melem, zapiekane… Sposobów podania jest 
tyle, ile mamy kulinarnej wyobraźni.

Joanna Kadej-Krzyczkowska Fo
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Od baroku po nowoczesną psychodelię – nasza brytyjska 
korespondentka Jenny Southan odkrywa wizualne  
bogactwo stolicy Austrii.

PAŁAC SECESJI
W  2012 roku Wiedeń obchodził 150 rocz-
nicę urodzin Gustava Klimta, organizując 
serię wystaw prac tego artysty. Warto zacząć 
zwiedzanie jego rodzinnego miasta od tzw. 
Pałacu Secesji, usytuowanego w  pobliżu 
Dzielnicy Muzeów (Musesums Quartier). 
Ten biały budynek z kopułą ozdobioną zło-
tymi liśćmi, wybudowano w 1897 roku jako 
galerię dzieł wiedeńskich secesjonistów. 

Secesja, której Klimt był jednym z ojców, 
to trend opowiadający się za nowym rodza-
jem modernizmu charakteryzującego się 
naciskiem na czystą formę i  abstrakcyjne 
motywy. Na trzech ścianach jednej z  sal 
znajduje się słynny „Fryz Beethovena” 
–  fresk ukazujący gorgony, potwory oraz 
nagie kobiety z  rozpuszczonymi włosami. 
Dzieło to, stworzone na XIV Wystawę Sece-
sji Wiedeńskiej w  roku 1902, jest uważane 
za jedną z najważniejszych prac Klimta.

Spacerując po mieście z  pewnością za-
uważymy, iż koncepcja zaproponowana 
przez Wagnera nie znalazła wielu naśla-
dowców. Elewację sąsiedniego budynku, 
ozdobionego złotymi liśćmi palmowymi 
i  innymi misternymi motywami, wykonał 
kolejny secesjonista – Koloman Moser.

KARLSKIRCHE
Nieopodal Majolicahaus, w  parku Ressel-
park, tuż za sadzawką, w której mieści się 
rzeźba autorstwa Henry’ego Moore’a, tra-
fimy na kolejny klejnot architektury – ko-
ściół św. Karola Boromeusza. Budowla ta 
jest wspaniałym przykładem architektury 
wiedeńskiego baroku i  charakteryzuje się 
marmurowymi wieżami, jasnozieloną ko-
pułą oraz klasycznym wejściem. W środku 
trzeba obejrzeć prześliczne freski na skle-
pieniu, które obecnie są odrestaurowywa-
ne. Aby lepiej im się przyjrzeć, zwiedzają-
cy mogą udać się specjalnie zainstalowaną 
windą na platformę 32 metry nad ziemią. 
Warto także udać się krętymi schodami na 
wysoką latarnię przy kościele, z której roz-
ciąga się widok na Wiedeń.
Wstęp 6 euro. Czynne pon-sob 9–12.30,  
13–18, nd 12–17.45; karlskirche.at

KANAŁ DUNAJSKI
Dziesięciominutowy spacer przez park 
miejski zawiedzie nas do Kanału Dunaj-
skiego, oddzielającego główną część miasta, 
zwaną Innere Stadt od dzielnicy Leopold-
stadt, która tak naprawdę jest wyspą, ponie-
waż wody Dunaju otaczają ją ze wszystkich 
stron. W  lecie za sprawą sprowadzanych 
tu co roku setek ton piasku, brzegi kanału 
zmieniają się w sztuczne plaże, z tuzinami 
barów na kołach, a na okolicznych murach 
powstają ciekawe graffiti. W  zimie nadal 
warto się tu wybrać na spacer, szczególnie 
w kierunku hotelu Sofitel. Jeśli mamy więcej 
wolnego czasu, możemy udać się stąd stat-
kiem wycieczkowym do Bratysławy. Dotar- 
cie do stolicy Słowacji zajmuje 75–90 min.

HOTEL SOFITEL
Przyglądając się po zmroku budynkowi 
hotelu Sofitel, projektu Jeana Nouvela, do-
strzeżemy kolorowy sufit baru Le Loft na 18 
piętrze. Ta instalacja autorstwa Pipilotti Rist 
to wydrukowane na płótnie zdjęcia jesien-
nych liści, które po podświetleniu tworzą 
nad barem ogromny, barwny baldachim. 
Z baru rozciągają się też wspaniałe widoki 
na miasto. Warto spróbować tu drinka o na-
zwie 18th Floor (19 euro), którego składniki 
to wódka Absolut, czarny bez, sok jabłkowy, 
cukier i cytryna.
Czynne codziennie od godz. 12 do 2. Prater- 
strasse 1; tel. +43 1906 160; sofitel.com

godziny w.. 
wiedniu4

Wstęp 8,50 euro. Czynne od wtorku do nie-
dzieli, w  godz. 10–18. Friedrichstrasse  12; 
secession.at/e.html

NASCHMARKT
Kilka minut drogi pieszo od Pałacu Secesji 
znajduje się targ Naschmarkt z  ponad 120 
straganami, barami, kafejkami i  darmo-
wym wi-fi. Wiedeńczycy zaopatrują się tu 
w świeże owoce, warzywa, ser i chleb już od 
początku XVIII wieku. Obecnie można tu 
także spróbować potraw kuchni międzyna-
rodowej, w tym tureckiej, tajskiej, chińskiej 
lub japońskiej. Po wejściu do środka (może 
być tłoczno), warto zatrzymać się przy paru 
straganach, aby spróbować tutejszego piwa 
i kiełbasy, a następnie udać się do wyśmie-
nitej restauracji Fisch Viertel (1060 am Na-
schmarkt). Za 8,90 euro dostaniemy tu trzy 
przepyszne ostrygi i kieliszek prosecco, ale 
jeśli ktoś chce pójść na całość, może zamó-

wić 30 g czarnego kawioru z  tostem, ma-
słem i kieliszkiem szampana za – bagatela 
– 130 euro. W soboty na Naschmarkt odby-
wa się pchli targ, gdzie wśród tysięcy bibe-
lotów i  podniszczonych klamotów można 
czasami wypatrzyć prawdziwe perełki.

APARTAMENTY WAGNERA
Po prawej stronie ulicy Linke Wienzeile, 
biegnącej tuż przy targu, znajdują się dwie 
kamienice o pięknych elewacjach. Pierwsza 
charakteryzuje się bogatymi, złotymi zdo-
bieniami, natomiast na drugiej namalowa-
no różowe kwiaty i  liście lilii wodnej. Oba 
zaprojektował secesjonista Otto Wagner. 
Ręcznie zdobiona malowidłami elewacja 
drugiej kamienicy, zwanej Majolicahaus 
(wzniesionej w  1899 roku), nie zyskała 
uznania ówczesnych wiedeńczyków, gdyż 
gustowali oni głównie w klasycznym baro-
ku, który Wagner odrzucał. fo
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W Wiedniu wielbiciele architektury z pewnością nie będą  
narzekać na nudę. Coś dla siebie znajdą tu i miłośnicy oryginalnych 

budowli, i zwolennicy bardziej klasycznych projektów.
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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

W samolocie ze złamaną nogą Jak przejechać przez Kanadę?
Wyjeżdżam na wakacje do Kanady. Będę tam ponad trzy tygo-
dnie. Chcę pojechać z Toronto do Vancouver. Powinnam polecieć 
samolotem czy raczej lepiej wynająć samochód? Czy z Toronto 
latają tanie linie? A może na tej trasie jeżdżą bezpośrednie  
pociągi lub autobusy? Jak długo trwa podróż?

Piotr

Panie Piotrze
Podróż przez całą Kanadę jest długa, ale dostarcza wielu wra-
żeń, zwłaszcza w odcinku górskim. Oczywiście najwygodniej 
i najszybciej jest skorzystać z podróży lotniczej. Z Toronto do 
Vancouver jest kilkanaście bezpośrednich rejsów dziennie ofe-
rowanych przez linie Air Canada lub WestJet. Bezpośredni rejs 
trwa około 5 godzin. Ma Pan do wyboru również wiele połączeń 
z przesiadką, które mogą być tańsze. Oprócz międzynarodowe-
go lotniska Pearson podróżni korzystają też z nieodległego lot-
niska w Hamilton, z którego można znaleźć tanie loty krajowe. 

Podróż samochodem w początkowym odcinku może okazać 
się monotonna. Bardzo ciekawe widoki zaczynają się za Calga-
ry. Jeśli wynajmuje Pan samochód w  jedną stronę, proszę się 
liczyć z  wysoką opłatą za oddanie samochodu na zachodnim 
wybrzeżu. Wynajęcie samochodu ma swoje plusy, ponieważ 
daje pełną swobodę wyboru trasy i długości postojów. Przy tak 
długiej trasie zalecane jest, by było przynajmniej 2 kierowców.

Regularne połączenia autobusowe są zapewniane przez zna-
ną firmę Greyhound. Wymagana jest zazwyczaj 1 przesiadka 
w  Calgary. Podróż trwa 3 doby. Pomimo wysokiej jakości au-
tobusów nie zaliczam takiej podróży do najbardziej komforto-
wych. Autobus polecam na zdecydowanie krótsze trasy. Pomi-
mo przystępnej ceny nie będzie Pan w stanie przeznaczyć czasu 
na zwiedzanie, z uwagi na bardzo krótkie przystanki na trasie.

Na pewno ciekawym pomysłem jest skorzystanie z  pocią-
gu. Jest to bardzo popularna, chociaż nie najtańsza możliwość 
zwiedzania Kanady.  Pociągi kursują 3 razy w tygodniu. Pociąg 
wyjeżdża z Toronto późnym wieczorem. Podróż trwa około 3,5 
doby. Ceny są uzależnione od rodzaju miejsca jakie chce Pan 
zająć. Najtańsza jest klasa turystyczna (bilet w taryfie typu su-
persaver kupowany z dużym wyprzedzeniem). Najdroższy jest 
jednoosobowy przedział sypialny. W każdej z taryf uwzględnio-
ne są posiłki podawane w wagonie restauracyjnym lub do prze-
działu. Po szczegóły odsyłam do VIA Rail Canada. 

Planuję podróż samolotem do Barcelony. Miesiąc temu zła-
małam nogę i poruszam się o kulach. Rehabilitacja przebiega 
sprawnie i nie potrzebuję wózka. Prawdopodobnie podczas  
podróży kule będą mi jeszcze potrzebne. Jakie są zasady przewo-
zu kul w moim przypadku? Czy muszę wcześniej poinformować 
linię lotniczą? Jestem w stanie poruszać się sama.

Katarzyna

Pani Katarzyno
Oczywiście może Pani bez obaw podróżować samolotem z laską 
lub kulami ortopedycznymi. Linie lotnicze i  porty lotnicze są 
zobowiązane umożliwiać swobodne podróżowanie pasażerom 
niepełnosprawnym i nie mają prawa wprowadzać ograniczeń. 
Szczegółowe zasady są określane rozporządzeniem unijnym  
nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006. 

Proszę pamiętać, że musimy odróżnić przewóz osoby niepeł-
nosprawnej (lub z  ograniczeniami ruchowymi) od przewozu 
osoby z poważnymi problemami medycznymi. W tym ostatnim 
przypadku wymagane jest wypełnienie formularza MEDA, 
a ostateczną decyzję o przewozie podejmuje lekarz lotniskowy.

Pasażerowie niepełnosprawni (lub z ograniczeniami w samo-
dzielnym poruszaniu) powinni poinformować linię lotniczą lub 
swoje biuro podróży o potrzebie zarezerwowania wózka inwa-
lidzkiego co najmniej 48 godzin przed godziną wylotu. Należy 
również zaznaczyć czy pasażer jest w stanie samodzielnie wejść 
do samolotu i dotrzeć do swojego miejsca na pokładzie.

W  Pani przypadku usługa zamówienia wózka nie jest ko-
nieczna, ponieważ może się Pani poruszać samodzielnie. Nie 
wymaga Pani pomocy, żeby dotrzeć do miejsca w  samolocie.  
Należy jednak poinformować wcześniej linię lotniczą o podró-
żowaniu z  kulami, ponieważ osoby z  ograniczeniami rucho-
wymi nie mogą zajmować niektórych miejsc, na przykład przy 
wyjściu bezpieczeństwa. Dodatkowo linia lotnicza może przy-
dzielić lepsze miejsce (bliżej wyjścia, bliżej toalety) i nie przy-
dzielać miejsca obok innemu pasażerowi jeśli rejs nie jest pełny.

Kule nie mogą stwarzać niebezpieczeństwa dla innych pa-
sażerów. Dlatego po zajęciu przez Panią miejsca mogą zostać 
schowane przez stewardessę w schowku bagażowym nad głową 
lub w szafie na ubrania. Przewóz kul jest bezpłatny i nie zmniej-
sza limitu dozwolonego bagażu nadawanego ani podręcznego.

Przepisy dotyczą wszystkich przewozów rozpoczynających 
się lub kończących w  obszarze Unii Europejskiej, niezależnie 
jaką linią lecimy: tradycyjną, czarterową lub niskokosztową.

www.turcja.org.pl
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Bangkok

Delhi

Nagoja
Seul

Pekin

Hongkong

Xi’an*

Hanoi*

Osaka
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Helsinki

Tokio

Chongqing

Nowy Jork

*loty sezonowe
Singapur

NOWE KIERUNKI
HANOI I XI’AN
Lataj szybciej krótszą trasą z wygodnego lotniska w Helsinkach do 
13 głównych miast w Azji. Wprowadzamy loty do Hanoi i Xi’an od 

czerwca 2013. Więcej informacji na stronie Finnair.pl
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