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podróżnicze
marzenia

N

owy Rok to czas na podsumowania, refleksje
i plany na przyszłość. Liczymy dni, które
spędziliśmy w  2013 roku w samolotach

podliczając zebrane w programach lojalnościowych
punkty, wspominamy najlepsze hotele – zarówno
biznesowe, jak i  te, w  których spędzaliśmy wakacje,
oceniamy linie lotnicze, którymi podróżowaliśmy.
Planujemy kolejne destynacje, wpisując na swoją
listę – oprócz podróży służbowych – także wyprawy
marzeń: Polinezja Francuska, Alaska, Birma,
Wyspa Wielkanocna!
Życząc Państwu wszelkiej pomyślności, zarówno
w sprawach osobistych, jak i  zawodowych,
chciałabym zachęcić do kolejnych podróży
w 2014 roku. Mam nadzieję, że artykuły
opublikowane w tym wydaniu zachęcą do
odwiedzenia stolicy mody, szyku i biznesu
– Paryża, miasta, które potrafi zaoferować to,
czego właśnie w nim szukamy – każdemu
pokazując swoje inne oblicze. Kolejną naszą
propozycją na przyszły rok jest Korea Południowa,
która w  ciągu 50 lat przeistoczyła się z kraju
zdanego na pomoc międzynarodową w państwo,
które samo niesie pomoc innym. Motorem tej
transformacji jest Seul – stolica kraju i miasto
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słynące z wytrwałości w dążeniu do sukcesu.
Kolejne odległe cele na mapie to pozwalające na
odprężenie, legendarne Las Vegas, rajskie plaże
Malediwów i  chińskie Xi’an, które choć słynie przede
wszystkim z  Terakotowej Armii, ma wiele do zaoferowania – zarówno turystom, jak i biznesmenom.
Życzę wspaniałego 2014 roku i udanej lektury.

© 2009 Perry Publications Ltd – a subsidiary of Panacea
Publishing International Ltd, United Kingdom

Marzena Mróz
redaktor naczelna
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Turystyka
Turcja

Narty w turcji

Radisson Blu Hotel, Gdańsk

Hotele
Radisson Blu

Personalizowane Karty
Podarunkowe od Radisson Blu
Najlepszy prezent dla podróżujących jest tylko jeden. Rezidor Hotel
Group, jedna z najszybciej rozwijających się firm hotelarskich na świecie,
uruchomiła sprzedaż idealnych prezentów świątecznych – personalizowanych Kart Podarunkowych. Karty obowiązują między innymi w hotelach sieci Radisson Blu i Park Inn by Radisson.
Karta Podarunkowa sieci Rezidor to prezent, który może być wykorzystany w ponad 250 hotelach, w ponad 30 krajach na świecie. Są to hotele
sieci Radisson Blu, Park Inn by Radisson i Missoni, a wśród nich siedem
znajdujących się w Polsce – Radisson Blu w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku oraz dwa w Warszawie, a także hotel Park Inn by Radisson
Kraków. Karta podarunkowa może być użyta do sfinansowania pobytu,
kolacji w hotelowych restauracjach, zabiegów SPA, czy jakiejkolwiek innej
usługi. Weekend w Paryżu, kolacja w Barcelonie, masaż w Dubrovniku,
czy zakupy w Londynie – wszystko to można podarować w postaci Karty
Podarunkowej. Aby karta miała bardzo indywidualny, wręcz osobisty
charakter można zaprojektować ją samemu. Wystarczy wejść na stronę
www.radissonblu.com/giftcard, wybrać do wydruku na karcie ulubione
zdjęcie z własnego komputera lub z istniejącej bazy, wskazać kwotę doładowania, a także podać adres dostarczenia karty i gotowe.
Taki spersonalizowany i bardzo uniwersalny prezent można śmiało
wręczyć bliskim i przyjaciołom, ale i każdej często podróżującej osobie.
Karta może też posłużyć jako miła forma podziękowania dla klientów,
pracowników czy partnerów biznesowych.
Więcej na: www.radissonblu.com/giftcard
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Ok. 5 km na wschód położony
jest jeden z najbardziej znanych
tureckich regionów narciarskich
– Palandöken. Stacja narciarska
oferuje 27 tras o różnym stopniu
trudności. Stoki obsługiwane są
przez 14 wyciągów, w tym między
innymi dwa wyciągi baby lift.
W okolicy Erzurum znajduje
się również ośrodek Konakli
Alp Disiplini Kayak Tesisi. Prócz
świetnych warunków, także dla
najbardziej zaawansowanych
narciarzy, Konakli gwarantuje
zjawiskowe widoki na położone
w dolinie Erzurum i malownicze
krajobrazy. Więcej na:
www.northeastturkey.com

Linie lotnicze
LOT

Dreamlinerem
na wakacje!
W listopadzie LOT uruchomił bezpośrednie połączenia czarterowe
Dreamlinerem do egzotycznych
zakątków świata. Jest to możliwe
dzięki współpracy przewoźnika
z dwoma wiodącymi Biurami
Podróży – Itaka i Rainbow Tours.
Osoby, które wykupiły pakiety
wakacyjne u tych tour operatorów
mogą wygodnie, krócej i bez międzylądowań polecieć na pokładzie
Boeinga 787 do siedmiu wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie zakątków świata: Bangkoku, Colombo
na Sri Lance, meksykańskiego
Cancun, kubańskiego Varadero
(Rainbow Tours) oraz Mombasy
w Kenii, La Romana na Dominikanie i Porlamar w Wenezueli (Itaka).
– To zupełnie nowa jakość
w czarterach. Luksus, nowoczesność i… lot prosto do celu. To
nasz ogromny atut, zwłaszcza,
że alternatywą jest wielogodzinny
rejs z międzylądowaniem – mówi
rzecznik PLL LOT – Barbara Pijanowska–Kuras.
Dla PLL LOT to znakomity
sposób na lepsze wykorzystanie
samolotów długodystansowych
w czasie mniej intensywnego
sezonu zimowego. Dzięki temu,
przechodzący trudną restrukturyzację polski przewoźnik wygeneruje dodatkowe przychody.
Więcej na www.lot.com

Fot.: materiaŁy prasowe firm

Turcja dotąd kojarzyła się wyłącznie z letnim wypoczynkiem, teraz
kraj ten pokazuje swoje nowe
oblicze. Stolicą regionu narciarskiego jest położone u stóp Gór
Palandöken Erzurum, które przyciąga coraz więcej narciarzy szukających ciekawych miejsc. Jego
atutami są trasy dla początkujących i zaawansowanych, wysokiej
klasy hotele z prywatnymi wyciągami i atrakcjami apres ski oznaczającymi świetne warunki także
dla rodzin z dziećmi. W Erzurum
znajduje się nowoczesna infrastruktura – wyciągi, sztuczne
naśnieżanie i komfortowe hotele
czy apartamenty. Dodatkowym
atutem tureckiej destynacji są
atrakcyjne ceny karnetów na stoki
oraz możliwość posmakowania
lokalnej kuchni.

Turystyka
Norwegia

Największe na Świecie
miasteczko z piernika
Każdego roku od końca listopada w Bergen, stolicy norweskich fiordów, roznosi się zapach imbirowych pierników. To znak, że właśnie
powstaje największe na świecie piernikowe miasto – Pepperkakebyen.
W tym roku uroczyste otwarcie słodkiego Bergen, stworzonego przez
jego najmłodszych mieszkańców, nastąpiło 23 listopada. Piernikową
stolicę na placu Torgallmenningen można zwiedzać do 31 grudnia.
Choć wydaje nam się, że to „tradycja od zawsze” pomysł narodził się
w 1991 roku. Wówczas wystawę zorganizowano w jednym z miejscowych centrów handlowych. Od tamtej pory co roku dzieci z przedszkoli,
szkół i całe rodziny budują skomplikowane piernikowe konstrukcje, które tworzą replikę prawdziwego miasta. Wypieczone w domach tradycyjne norweskie pierniki stają się podstawą do tworzenia malowniczych
domów, samochodów, kościołów, mostów, a nawet sylwetek mieszkańców miasta. W lokalnych sklepach można kupić wiaderka z gotową
masą piernikową, dzięki której przygotowanie materiałów do budowy
miasta jest dziecinnie proste. Ci, którzy nie mają czasu na wypieki
mogą zająć się fantazyjnym dekorowaniem piernikowych budowli. Cukierki, żelki, ciasteczka we wszystkich kolorach tęczy i kilogramy lukru
zmieniają się w barwne elewacje, okna, dachy i inne elementy miejskiej
infrastruktury. Mieszkańcy dbają o każdy szczegół – słodkie miasto jest
usytuowane, podobnie jak prawdziwe, między siedmioma górami, jest
ratusz miejski, słynny targ rybny oraz latarnia morska.
Więcej o atrakcjach Bergen na stronie www.visitbergen.com
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Program
Bilet lotniczy z noclegiem

dzień dobry lizbono
Jeszcze nigdy dalekie podróże nie były tak przyjemne. Wystarczy wybrać
linie TAP Portugal i nawet podróżując na drugi koniec świata, zapomnimy
o męczących godzinach oczekiwania na przesiadkę. W ramach programu
BOM DIA LISBOA linie TAP Portugal pasażerom podróżującym do Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki, którzy nie mają zapewnionego
połączenia tego samego dnia, oferują bezpłatny nocleg w Lizbonie.
Usługa zawiera zakwaterowanie w jednym z lizbońskich hoteli, śniadanie
oraz transfer lotnisko–hotel–lotnisko.

Ogólne zasady:
●u
 sługa dostępna jest dla pasażerów posiadających bilet na trasie z Polski (z/via Warszawa oraz Lizbona) do portu obsługiwanego przez TAP
Portugal. Bilet na całą trasę musi być wystawiony przez TAP Portugal;
●u
 sługa dostępna jest dla taryf publikowanych, natomiast w trosce
o bezpieczeństwo nie obejmuje dzieci podróżujących bez opiekunów;
● r ezerwacje hotelowe zakładane będą w biurze TAP Portugal w Warszawie – TAPReservations@aviareps.com. Więcej na www.flytap.com

Gadżet
Thule Crossover 56L

Czarna torba na kółkach
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Turystyka
Austria

Rodzinny urlop w tyrolu
Przeżyjcie przygodę w zaczarowanej krainie. Zimowe rodzinne ferie
w Tyrolu zapowiadają się na prawdziwy hit sezonu.
W Silberregion Karwendel, Imst i w Tirol West dzieci od 4 do 12 lat
mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach narciarskich. Wiele tyrolskich
regionów oferuje też bezpłatne wypożyczenie sprzętu dla dzieci (jeśli
sprzęt wypożyczą także ich rodzice). Maluchy mogą też uczestniczyć
w zajęciach z majsterkowania, pieczenia ciastek, malowania albo bawić
się pod bacznym okiem personelu. Zarówno dzieci, jak i dorośli w parku
linowym Natur-Hochseilgarten Zauberwinkl w Wildschönau poczują się
jak Tarzan w dżungli – wędrując w koronach drzew na wysokości… nawet
21 metrów. Warto też pojechać na wycieczkę do któregoś z tyrolskich
muzeów, wziąć udział w świątecznych jarmarkach albo wybrać się na
jeden z torów saneczkowych. Więcej na www.austria.info/pl

Fot.: materiaŁy prasowe firm

Szeroko otwierana torba podróżna, doskonała do
przewozu odzieży, kasków, butów, rękawic, kurtek
i innych podróżnych akcesoriów.
Najważniejsze cechy:
● Aluminiowe okucia i wodoodporna tkanina.
● Panel tylny z trwałym
szkieletem zewnętrznym,
pochłania uderzenia wpisane w niewygody podróży.
● Mocne, duże kółka i teleskopowe uchwyty Thule
V-Tubing™ gwarantują trwałość przez wiele lat.
● Paski kompresyjne pozwalają regulować wielkość.
● Odporna na zgniecenie
komora SafeZone™ chroni
delikatny sprzęt (komora
ta jest zamykana na klucz
i może być zdjęta).
● Dzielona komora główna
odseparowuje czyste od
brudnego, mokre od suchego, robocze od wyjściowego.
● Cena 1150 zł.
Więcej na: www.thule.com/pl

EXPERIENCE
MEETINGS
SPOTKANIA Z SUKCESEM.
SALE KONFERENCYJNE DLA KREATYWNEJ PRACY.
MENU DLA SPRAWNEGO UMYSŁU. BEZPŁATNE SZYBKIE ŁĄCZE WIFI.
WYKORZYSTAJ W 100% POTENCJAŁ UCZESTNIKÓW SWOJEGO SPOTKANIA.

EXPERIENCE
SUCCESS

RADISSON BLU HOTELS & RESORTS
National Sales Ofﬁce Poland
Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa
T: +48 22 321 8878 F: +48 22 320 1754
groupdesk.poland@rezidor.com radissonblu.com/meetings

RADISSON BLU HOTEL, FRANKFURT

ZAPYTAJ O PAKIETY KONFERENCYJNE EXPERIENCE MEETINGS
W HOTELACH SIECI RADISSON BLU
W GDAŃSKU, KRAKOWIE, SZCZECINIE, WARSZAWIE, WROCŁAWIU
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Linie lotnicze
Finnair

90 urodziny
Finnair, piąta najstarsza działająca linia lotnicza, 1 listopada obchodziła 90 rocznicę powstania.
Fińska linia lotnicza dysponuje
nowoczesną flotą, składającą
się głównie z samolotów Airbus,
którymi przewozi rocznie ponad
osiem milionów pasażerów.
Finnair specjalizuje się w połączeniach między Europą a Azją i oferuje loty do 13 miast w Azji oraz
do ponad 60 miast europejskich.
Zapraszamy do odwiedzenia
serwisu YouTube i obejrzenia
filmów, powstałych z okazji
90 urodzin linii lotniczej Finnair:
www.youtube.com/finnair.
Więcej na www.finnairgroup.com

Uroda
Yoskine
Megève
Alpejskie przysmaki

Les Fermes de Marie
Francuski kurort Megève zawdzięcza miano alpejskiej stolicy kulinarnej aż 81 tamtejszym restauracjom, z których 37 leży na stokach.
Jedną z najlepszych propozycji jest kuchnia hotelu Les Fermes
de Marie, słynąca z tradycyjnych, zbalansowanych potraw przygotowanych przez szefa kuchni Christopha Cote – elegancko podanych
– z widokiem na Mont Blanc.
W restauracji „Traditionell” można zamówić na lunch przystawkę
ze szkockiego łososia, na danie główne – wyrafinowane danie z okonia
morskiego, pstrąga w truskawkowym musie, cielęcinę z pieczarkami,
wołowinę w sosie z zielonego pieprzu i pieczoną jagnięcinę z polentą.
Słynne są tu burgery szefa kuchni i alpejski Croque Madame z jajkiem
i sałatą. Kolację można rozpocząć od zupy pomidorowej z czarną oliwą
i parmezanem, a następnie kontynuować ją na różne sposoby – wybierając na przykład bawarskie żeberka dla dwóch osób, smażoną cielęcinę z serem i ziemniakami lub homara z pastą i truflami.
Należąca do hotelu The Alpine Restaurant jest czynna w soboty od
19.30 i warto spędzić w niej wieczór zarówno dla uroków podniebienia,
jak i niepowtarzalnego nastroju. Muzyka organowa, doskonałe wino,
zupa ziemniaczana z truflami, wybór pasztetów, serów, fondue, raclette
i domowej roboty desery – nie mają sobie równych. Dla tych, którzy
jazdę na nartach lubią urozmaicić smaczną przekąską – polecamy
położoną na stoku L’Alpette.
Warto wiedzieć, że szef kuchni przygotowuje już wyjątkowe menu
na kolację sylwestrową. Wśród wielu dań – szampański aperitif, owoce
morza, foie gras w jabłkowej galaretce z szafranem, wołowina i czarne
trufle. Więcej na www.fermesdemarie.com
12 |

Grudzień 2013/St yczeń 2014

Dla kobiety
takiej jak ty
Kosmetyki marki YOSKINE to
preparaty odmładzające o znakomitej jakości, a przy tym skomponowane tak, by idealnie odpowiadały na indywidualne potrzeby
kobiecej cery.
Kosmetyki YOSKINE wyróżniają
unikalne receptury, aksamitne konsystencje, miły zapach i gwarancja
skuteczności.
Dzięki YOSKINE codzienna
pielęgnacja twarzy zamienia się
w… codzienny luksus.
Cena 70 zł. Więcej informacji na
www.yoskine.pl

Linie lotnicze
Singapore Airlines

WiĘkszy limit
bagaŻu
Pasażerowie Singapore Airlines
od 15 listopada 2013 r. lecąc rejsami Singapore Airlines i SilkAir
mogą przewieźć więcej bagażu.
Limit bagażu podstawowego,
odprawianego do luku samolotu,
wzrósł o 10 kg dla wszystkich
pasażerów – niezależnie od klasy.
Pasażerowie są uprawnieni do
przewozu 50 kg w przypadku podróży w klasie Suites i First, 40 kg
w klasie Business oraz 30 kg
w klasie ekonomicznej.
W przypadku podróży do
Stanów Zjednoczonych, gdzie
obowiązują limity sztuk – piece
concept – podróżni klasy Suites,
First oraz Business mogą zabrać
2 sztuki bagażu o wadze do 32 kg
każda (a nie jak dotąd do 23 kg).
„Podniesienie limitów na
przewożony bagaż we wszystkich
klasach jest odpowiedzią na
opinie pasażerów i jeszcze raz
potwierdza nasze zaangażowanie
w nieustanne podnoszenie
poziomu świadczonych usług”
– powiedział Mr Chin Yau Seng,
V-ce Prezes do spraw Sprzedaży
i Marketingu SIA.
Członkowie KrisFlyer Elite Gold
oraz Star Alliance Gold nadal mają prawo do dodatkowych 20 kg
bagażu niezależnie od klasy jaką
podróżują do lub ze Stanów Zjednoczonych czy Brazylii.
Także członkowie Klubu PPS
– tak jak dotychczas – mogą
korzystać z podwójnego limitu
odprawianego bagażu w zależności od klasy, jaką podróżują.
Więcej na www.singaporeair.pl
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O północy
w Paryżu...

Stolica świata, miasto artystów, mekka zakochanych
i jak twierdził Ernest Hemingway „ruchome święto”.
Paryż przyciąga turystów i biznesmenów,
którzy chcą przeżyć tu niezapomniany czas.
Marzena Mróz przekonuje, że Paryż bywa magiczny
zwłaszcza pod koniec grudnia, kiedy zegary wybijając
północ – obwieszczają Nowy Rok.

Marzec 2012
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iczym w filmie Woody'ego
Allena pod tytułem „O północy w Paryżu”, przybywając do tego miasta
mamy nadzieję na odmianę losu. Liczymy
na inspirację, natchnienie, rozrywkę, zabytki, wielką modę, najlepsze restauracje, paryski szyk, wyrafinowane hotele i nowoczesne
centra konferencyjne. I rzeczywiście, Paryż
– jak żadne inne miasto na świecie – potrafi
zaoferować to, czego właśnie w nim szukamy. Każdemu pokazując inne oblicze.

Paryż glamour
Tym, którzy chcą zobaczyć Paryż prawdziwie królewski, olśniewający i przepyszny,
polecam trasę: Palais-Royal czyli Pałac Królewski, Kościół de la Madeleine (św. Magdaleny), Operę Paryską i Wielkie Bulwary.
Palais-Royal – wybudowany po 1624 roku,
położony w centrum miasta, 150 m od budynku Luwru, jest siedzibą francuskiej
Rady Stanu (Conseil d'État), Rady Konstytucyjnej i Ministerstwa Kultury, połączony
z francuskim Teatrem Narodowym. Warto
zobaczyć ten monumentalny budynek z zespołem 260 kolumn Burena.
Neoklasycystyczny Kościół de la Madeleine jest położony przy placu o tej samej
nazwie. Robi duże wrażenie, ponieważ wyrasta nagle, niczym Panteon. To idée fixe
Napoleona Bonaparte, który chciał wznieść
świątynię ku chwale armii francuskiej
i wiedząc to, można – siedząc w jednej z kawiarni okalających plac – kontemplować ten
śmiały zamysł wielkiego człowieka.
W gmachu Opéra Garnier – przypominającym kunsztowną bombonierkę – wciąż
odbywają się przedstawienia baletowe.
Utrzymany w stylu barokowym budynek
łączy w sobie symetrię i niezwykłe bogactwo ornamentów. Gmach opery oddano do
użytku w 1874 roku. Dziś, po remoncie, który zakończył się w 2006 roku, na widowni
może zasiąść 2200 osób.
Pomysłodawcą stworzenia Wielkich
Bulwarów, które całkowicie zmieniły oblicze miasta, był prefekt Paryża w latach
1852–1870 Georges Haussmann. Trudno
dziś wyobrazić sobie brak szerokich bulwarów: Sebastopol, Saint-Michel, Saint-Germain, Raspail, Henri IV, a także Bulwaru
Haussmanna, przy którym mieszczą się
słynne paryskie domy towarowe.

Paryż trendy

Paryż to chyba jedyne miasto, które potrafi zaoferować
to, czego właśnie w nim szukamy. Każdemu pokazując inne oblicze.
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Najmodniejsze dziś, uchodzące za alternatywne miejsca w stolicy Francji to dzielnica Marais, Hotel de Ville i słynne paryskie
Hale. Zamieszkać na Marais! Zarówno
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hotele, jak i apartamenty w tym rejonie
cieszą się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Marais – opuszczona w czasie rewolucji 1789 przez swych królewskich mieszkańców – popadła w ruinę. Odrodziła się
dopiero w latach 60. XX wieku i przeżywa
właśnie swój renesans.
Hotel de Ville – siedziba Rady Miejskiej
– mieści się w XIX wiecznej budowli, będącej rekonstukcją XVII–wiecznego ratusza,
spalonego w czasach Komuny Paryskiej.
Będąc w tych okolicach trzeba też wejść na
zakupy do słynnych Les Halles i na wystawę do Centre Pompidou. Nie można ominąć doskonałych zbiorów Muzeum Picassa,
a także Muzeum Carnavalet – poświęconego dziejom Paryża od czasów rzymskich.

Paryż art
Chcąc poczuć artystycznego ducha tego
niezwykłego miasta, trzeba zwiedzić Musée
d'Orsay, przespacerować się po Saint-Germain-des-Pres i pobliskim Luxembourg,
a także dotrzeć na Montparnasse.
Do słynnego muzeum mieszczącego
się w budynku starego dworca, chodzi się
przede wszystkim po to, żeby zobaczyć impresjonizm. Począwszy od cyklu obrazów
Moneta „Katedra w Rouen”, przez Renoira
„Moulin de la Galette”, prace van Gogha,
Cézanne'a, Seurata. Na Musée d'Orsay warto zarezerwować co najmniej pół dnia.
Saint-Germain-des-Pres to miejsce,
w którym idee egzystencjalizmu rozkwitały przy akompaniamencie amerykańskiego
jazzu, a przy stolikach słynnych kawiarni
siadali Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Greco i filmowcy Nowej Fali.
Konieczna wizyta w Cafe de Flore, Les Deux
Magots czy Brasserie Lipp.
Za to Luxembourg jest oazą spokoju
w centrum miasta, m.in. z powodu jego wyjątkowych ogrodów, należących przed laty
do księcia Prowansji, w których dziś można
wypoczywać, podziwiać rzeźby i fontanny.
A na urokliwym Montparnasse mieszkali
Hemingway, Giacometti, Modigliani, Matisse, Picasso i Cocteau. Warto pochodzić
po malowniczych zaułkach, szukając tam
śladów życia artystów sprzed lat.

Fot. fotolia (2)

Paryż Monumental
Wieża Eiffla, Trocadero, Place de la Concorde, Pola Elizejskie, Luwr – kto tego nie
widział – nie był w Paryżu! Eleganckie,
pełne najlepszych sklepów Pola Elizejskie,
do których można dojść od Place de la Concorde – to spacer który musi odbyć każdy.
Wkrótce dochodzimy jeszcze dalej, bo do
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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319-metrowej Wieży Eiffla, która powstała
z okazji Wystawy Światowej w 1889 roku
i od tamtej chwili stała się symbolem miasta. Od niej już tylko krok do Ogrodów Trocadero rozciągających się na 10 hektarach,
z fantastycznym widokiem na Paryż. Luwr
natomiast, to projekt na który musimy przeznaczyć przynajmniej jeden pełny dzień, bo
przecież chcemy zobaczyć coś więcej, niż
tylko słynną Monę Lisę.

PaRyż Gourmand
● Cafe Boutique Prunier – 15 Place de la Madeleine 75008; www.prunier.com
Doskonałe owoce morza oraz szczególnie
godne polecenia menu degustacyjne – świeży łosoś w kilku odsłonach z kieliszkiem
białego wina.
● Cafe de Flore – Saint Germain des Pres;
www.cafedeflore.fr
Miejsce–legenda. To tu siadali przy stolikach słynni egzystencjaliści – Jean-Paul
Sartre i Simone de Beauvoir. Wciąż ta sama
świetna zupa cebulowa.
● Brasserie Le Stella – 133 rue Victor Hugo,
tel. 01 56905600. Miejsce Jeana Gabina

i Jeanne Moreau. Codziennie w menu znjadziemy świeże ryby, szczególnie godna polecenia jest grillowana sola.
● Restauracja Au Pied de Cochon – 6 rue Coquilliere 7500; www.pieddecochon.com
Położona blisko słynnych paryskich hal,
otwarta przez 24 godziny na dobę. Koniecznie trzeba skosztować potrawy, od której
wzięła się nazwa tego miejsca – świńskiej
raciczki. Dla smakoszy – doskonałe ostrygi.
● Salon du Chocolat – Viparis Porte de Versailles; www.salon-du-chocolat.com
Odbywająca się cyklicznie impreza będąca
popisem możliwości francuskiego cukiernictwa. Można kosztować do woli wszystkie
czekolady świata, różnokolorowe makaroniki i słynne magdalenki.

PaRyż Chic
● Galeries Lafayette – 40 Bulwar Haussmanna; www:galerieslafayette.com
Wszystkie, nie tylko francuskie, najlepsze
marki modowe zgromadzone pod jednym
dachem, a raczej – pod zabytkową, stylową kopułą. Można tu spędzić niemal cały
dzień, zaczynając od śniadania w miesz-

czącej się na pierwszym piętrze Angelinie
i lunchu w Le Premier, a latem w restauracji
La Terrasse na ósmym piętrze. W Bordeauxtece na 250 m2 zgromadzono ponad 1000
gatunków win, które zaspokoją gust nawet
najwytrawniejszych koneserów. Nic dziwnego, że każdego dnia ten francuski dom
towarowy odwiedza ponad sto tysięcy osób.
● Lido de Paris – 116 bis Champs Elysees;
www.lido.fr
Warto wybrać się na show tego słynnego
francuskiego kabaretu. W czasie występów
można nie tylko napić się wyśmienitego
szampana, ale także zjeść kolację.
● Muzeum Eugène Delacroix – 6 rue de Furstenberg; www.musee-delacroix.fr
Urokliwy dom wielkiego malarza i jego
atelier z widokiem na kwiatowy ogród w samym centrum Paryża.
● Espace Dali – 11 rue Poulbot;
www.daliparis.com
Prywatny zbiór ponad 300 prac Salvadora
Dali – obrazów, rzeźb, rysunków i fascynujących surrealistycznych przedmiotów, jak
np. czarny telefon, którego słuchawką jest
gigantyczna langusta.

Katedra Notre Dame i Łuk Triumfalny przy Polach Elizejskich, to obok Wieży Eiffla najbardziej znane
na świecie paryskie budowle. Symbole miasta, które jak żadne inne działa na wyobraźnię.
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Odwiedź nowy
portal lotniczy
Centrum Lotów

Najniższe opłaty serwisowe
okazje Biznes i First
tanie linie
oferty hotelowe
dziesiątki porad
sprawdź nas

Tried

& Tested

Linia lotnicza

Warszawa–Chicago, Business class

Boeing 787 Dreamliner

cena
Bilet w obie strony na trasie
Warszawa–Chicago:
w klasie Economy – od 2046 zł
(ceny promocyjne od 1799 zł);
w klasie Premium – 4706 zł;
w klasie Business – 10156 zł

P
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odróż słynnym „samolotem marzeń” zacząłem od odprawy on–line
w dniu poprzedzającym rejs, wchodząc na stronę
www.lot.com. Wybrałem miejsce 3E – przy przejściu, ponieważ moim zdaniem jest tam
zawsze nieco więcej miejsca.
Zanim z gate’u 14 rozpoczął
się boarding, odbyłem odprawę
paszportową i zdążyłem sprawdzić ofertę saloniku lotniskowego „Bolero”. Zasiadłem tam
w wygodnym fotelu, napiłem się
herbaty, przeczytałem gazetę,
a nawet popracowałem na komputerze, ponieważ w „Bolero”
bez problemu można połączyć
się z internetem. Wprawdzie
oferta przekąsek nie była zbyt
wyrafinowana, za to niewielka
liczba przebywających w „Bolero” pasażerów, umożliwiała
spokój i skupienie. Około 11.20
rozpoczął się boarding.

Wnętrze
Jak wiadomo, liczy się pierwsze
wrażenie. Poczucie przestrzeni – taka była moja pierwsza
myśl, kiedy znalazłem się w kabinie polskiego Dreamlinera.
Moją uwagę zwróciła większa
niż w znanych mi samolotach
(prócz Airbusa A380) przestrzeń na nogi, szersze fotele i aż
o 30 procent większa powierzchnia okien, dzięki czemu horyzont był przez całą
podróż na wysokości moich
oczu. Samolot ten wyróżnia
się także większym schowkiem na bagaż. Mieszczą się
w nim cztery sztuki bagażu
o wymiarach 25x30x61 cm,
a sufit zawieszony na wysokości
2,4 m sprawia, że toreb nie trzeba upychać na siłę.
Co ciekawe i ważne, kabina
jest wyposażona w unikalne ledowe oświetlenie, dzięki czemu
wzrok nie męczy się.

Klasa biznes o nowej nazwie
Elite Club posiada 18 foteli, które rozkładają się do zupełnie
płaskich łóżek. Wyposażone są
także w indywidualne oświetlenie, ściankę, dzięki której pasażer może zapewnić sobie więcej
prywatności oraz indywidualny
system rozrywki. Elite Club to
także zupełnie nowy standard
obsługi. Personel pokładowy to
najlepsi z najlepszych i muszę
przyznać, że na trasie do Chicago można to było odczuć.
Warto dodać, że już na pokładzie – jeśli są miejsca – można
wykupić upgrade do wyższej
klasy płacąc kartą kredytową.

Menu
Na pasażerów business class
czekał drink powitalny: sok pomarańczowy, woda lub dobrze
schłodzony szampan (co zdarza
się w niewielu liniach). O 12.30
– push back, o 12.40 – take off.

fot.: materiaŁy prasowe

KONTAKT
www.lot.com

Już o 13.00 zgasła sygnalizacja
mówiąca o zapięciu pasów i rozpoczął się serwis. Menu – zarówno obiadu jak i kolacji – było
propozycją Magdy Gessler. Na
przystawkę tatar z łososia z dodatkiem koziego sera, na danie
główne – do wyboru – kurczak
po polsku faszerowany chałką,
ratatouille czyli bukiet warzyw
na parze z dodatkiem oliwy
lub pstrąg wędzony z musem
chrzanowym. Na deser krem
waniliowy z malinową konfiturą lub sałatka owocowa. Do
tego bardzo dobry wybór win
someliera i podróżnika Sławomira Kojło, m.in. champagne
Piper-Heidsieck, białe: francuskie Chablis Saint Martin
i chilijskie Caliterra Reserva
Savignon Blanc oraz czerwone:
włoskie Tenuta Frescobaldi di
Castiglioni, hiszpańskie Jean
Leon Cabernet Sauvignon i chilijskie wino różowe Santa Digna
Cabernet Sauvignon. Po serach
i deserach podano wiśniową Soplicę. Karta win w Dreamlinerze to krok milowy w stosunku
do dawnej oferty LOT na dalekich dystansach.

Wyposażenie
Każdy z pasażerów business
class otrzymał kosmetyczkę
z przyborami, które przydają
się w podróży, skarpety i opaskę na oczy. Do tego poduszka,
granatowy pikowany kocyk (bardzo miły w dotyku, najlepszy
jaki do tej pory zaoferowano mi
w samolocie) i – niespodzianka
– prześcieradło (inne linie oferują je tylko w klasie pierwszej).
Moją uwagę zwrócił bardzo
przemyślany układ półek: dwie
na kosmetyczki, wąska na buty
i duża na torbę. Pomyślano także o miejscach, w których można położyć czasopisma, m.in.
katalog Duty Free z bogatą
ofertą. Obok ekranu telewizora
(działającego na dotyk) znajduje się wieszak na marynarkę,
gniazdko zasilania, gniazdo na
pendrive oraz sensory do elektronicznego zasłaniania okien.
Wybór filmów jest duży i – co
ważne – można oglądać najnowsze produkcje w czterech

Pojawienie się Dreamlinera to rewolucja na polskim, ale i światowym niebie.
To samolot bardzo nowoczesny, oferujący wysoki standard podróży.

językach: polskim, angielskim,
niemieckim i rosyjskim. Rzecz
wyjątkowa, to lusterko powiększające w toalecie, które zapewne wzbudza entuzjazm pań.

Wrażenia
Pojawienie się Boeinga 787
Dreamlinera to rewolucja nie
tylko na polskim, ale i na światowym niebie. To samolot bardzo nowoczesny, oferujący wysoki standard podróży – przy
konkurencyjnej cenie. Start
i lądowanie są niemal nieodczuwalne, bezgłośne. Najmocniejszą stroną Dreamlinera jest to,
czego nie widać. To dużo lepsze

powietrze na pokładzie. Lot nie
męczy, a przeciwnie – ożywia.
Może to zasługa ciśnienia, które
jest utrzymywane dla wysokości
1800 m, a więc aż o 600 m niższej niż w innych samolotach.
Zmniejsza to efekt choroby
wysokościowej, zawroty głowy,
a w połączeniu z o 8 procent
większą ilością tlenu, wyższą
wilgotnością i lepszą filtracją
powietrza sprawia, że dzień
po podróży Dreamlinerem nie
jest dniem straconym. Na lotnisku w Chicago wylądowaliśmy
o 15.43 – ponad pół godziny
przed czasem. Polecam!
Rafał Sobiech
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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Hotel

Malediwy

KONTAKT
Conrad Maldives Rangali Island
Rangali, South Ari Atoll
Malediwy
tel. 00 960 668-0629
www.conradmaldives.com
conradhotels3.hilton.com
ceny
Beach Villa (dla 2 osób)
– od 625 dolarów amerykańskich za dobę;
(w okresie świątecznym
– 2700 dolarów za dobę;
od V do IX – 1150 dolarów
za dobę)
– dodatkowa osoba dorosła
+ 150 dolarów za dobę;
dziecko + 125 dolarów za dobę
(w okresie świątecznym odpowiednio + 500 i + 250 dolarów)
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ostarać się musimy tylko o jedno – by dotrzeć
na lotnisko w Male,
a 48 godzin wcześniej
uprzedzić obsługę należącego
do sieci Hilton hotelu Conrad
Maldives Rangali Island o naszym przyjeździe. Od tej chwili
ani jedna chmurka nie zmąci
nam pobytu w tym sześciogwiazdkowym raju.

Położenie i pokoje
Do położonego na Południowym Atolu ośrodka zostaniemy
dowiezieni z Male hydroplanem, a jeśli przylecimy po 16
– lokalnymi liniami lotniczymi
do Maamigili, a potem łodzią.
Hotel znajduje się na dwóch
wysepkach – Rangali i Rangalifinolhu – połączonych 500–metrową kładką. Już samo po-

łożenie wyjaśnia, dlaczego to
miejsce dwa razy zdobyło tytuł
najlepszego hotelu świata, a to
dopiero początek wrażeń.
150 luksusowych willi przeznaczonych dla 2 lub 4 osób
zostało sprytnie rozrzuconych
na obu wysepkach i łatwo zapomnieć o tym, że to przecież
hotel. Wszechobecna lecz dyskretna obsługa sprawia, że czujemy się raczej jak wyczekiwani
goście z wizytą u przyjaciół.
Dachy willi są kryte strzechą, a architektura zharmonizowana z lokalnym stylem, ale
w tym tradycyjnym „opakowaniu” ukryty jest niewyobrażalny
luksus. Do wyboru goście mają
sześć kategorii – od domów na
plaży lub w prywatnych ogrodach z fontannami, po zbudowane wprost na oceanie – i to

dosłownie, bo stoją na palach.
Okna sięgają od podłogi do sufitu i wychodzą na cztery strony
świata – można je otworzyć na
przestrzał i mieszkać właściwie
na wolnym powietrzu.
Każda willa ma własny basen
lub jacuzzi na tarasie, o takich
drobiazgach jak łoża–leżaki
i parasole, a wewnątrz domu
telewizory, odtwarzacze DVD
i CD, ekspresy do kawy, minibary czy bezpłatny dostęp do internetu nie ma co wspominać.
Są tu jednak także takie atrakcje, jak obrotowe łoża czy szklane podłogi, przez które można
obserwować ocean.

Restauracje
Jeśli ktoś nie powinien tu przyjeżdżać, to chyba tylko osoby,
które chcą katować się dietą

fot.: materiaŁy prasowe

Conrad Maldives
Rangali Island

Istnieje milion
sposobów, by nic
nie robić – reklamuje
swoją ofertę
Conrad Maldives
Rangali Island.
Ale jeśli zechcemy
zrobić listę oferowanych
tu rozrywek, doznań
kulinarnych, sportów,
zabiegów spa
i wszelkich wrażeń
może się okazać,
że atrakcji jest więcej
niż milion.

(choć dietetyczne posiłki też
można zamówić). Za to smakosze pewnie nie będą chcieli stąd
wyjechać. Siedem restauracji
i cztery bary oferują wszelkie
rozkosze podniebienia, a na koneserów win czeka 25 tysięcy
butelek starannie wyselekcjonowanych gatunków i roczników.
Koniecznie trzeba zajrzeć do
restauracji Ithaa – uwaga, trzeba zarezerwować stolik. Restauracja (pierwsza taka na świecie)
znajduje się 16 m pod wodą
i może pomieścić jedynie 14 gości, za to wrażenia (także kulinarne) zapewnia fantastyczne.
W położonej nad samą wodą
Grill Sunset Dining zjemy najświeższe owoce morza i dania

mięsne, a Mandhoo specjalizuje się w kuchni biodynamicznej. Warto też spróbować dań
inspirowanych kuchnią japońską w położonym na plaży Koko
Grill, a w Cheese & Wine Bar
zamówić zestaw Discover the
World, czyli „przegląd” najsłynniejszych gatunków serów pochodzących z całego świata.
Potrawy (w tym dania główne, pizze, pasty, desery i napoje) można też zamówić i zjeść
„u siebie” i to przez całą dobę.

Atrakcje
„Istnieje milion sposobów, by
nic nie robić” – reklamuje swoją
ofertę Conrad Maldives Rangali
Island. Ale jeśli zrobimy listę,

może nam się wydać, że atrakcji
jest więcej niż milion. Spa, centrum fitness i odnowy biologicznej, korty tenisowe, windsurfing czy kino pod gwiazdami
oferuje wiele dobrych hoteli, ale
gdzie jeszcze można popłynąć
jachtem Rangali Raani w stronę
zachodzącego słońca? Albo nurkować w towarzystwie rekinów
wielorybich, obserwować bawiące się delfiny czy wybrać się na
piknik na bezludną wyspę?

Ocena
Luksus i to w najlepszym wydaniu. Nie jest to miejsce dla
oszczędnych, ale czy spełnianie
marzeń w ogóle ma cenę?
Rafał Sobiech
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The Residence
Maldives

Malediwy

T

Wille, restauracje, tarasy położone są na plaży, tuż przy brzegu laguny
lub na palach otoczone niezmierzonym błękitem oceanu.
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POKOJE i usługi
The Residence oferuje 94 luksusowe wille zbudowane w tradycyjnym malediwskim stylu, ale
jednocześnie zaopatrzone we
wszelkie udogodnienia i zdobycze cywilizacji. Wille położone
są na plaży, tuż przy brzegu
laguny lub na palach otoczone
niezmierzonym błękitem oceanu. W zależności od rodzaju
(do wyboru jest siedem kategorii) mają jedną lub dwie sypialnie i powierzchnię od 138 m2
(Beach Villas) do 282 m2 (Water
Pool Villas). Wszystkie umeblowane są nowoczesnymi meblami, nawiązującymi jednak do
lokalnej tradycji i mają prywatne wejście do oceanu. W każdej
znajduje się 40–calowy telewizor, odtwarzacz DVD, minibar,
sejf, telefon, zestaw do parzenia
kawy i herbaty.

fot.: materiaŁy prasowe

u wszystko jest „naj”.
Począwszy od tego, że
atol Ari Gaafu uważany jest za największy
i najgłębszy na świecie, a The
Residence położony na najprawdziwszej bezludnej wyspie
– Falhumaafushi – to jeden
z najnowszych luksusowych kurortów na Malediwach.
Od lotniska w Male dzielą
go 242 mile i już sam transfer
do hotelu może być przygodą.
Najpierw krajowymi liniami
polecimy bowiem na lotnisko
Kooddoo, a potem czeka nas
7–minutowa przejażdżka motorówką. Wszystko zorganizuje
oczywiście personel The Residence, trzeba jedynie poinformować obsługę o szczegółach
przylotu 7 dni wcześniej. Transfery organizowane są do późnego wieczoru, chyba że przylecimy do Male po 22.30 – wtedy
o nocleg musimy zadbać sami.

Łazienki to właściwie temat
na osobną opowieść – jasne
i ogromne urządzone są w stylu
minimalistym, ale z dbałością
o najwyższą jakość i wyposażone we wszystko, co potrzebne
– szlafroki, ręczniki, kapcie,
suszarkę do włosów itp. I nieprzypadkowo wanny znajdują
się tuż przy ogromnych, sięgających od podłogi niemal do
sufitu przesuwnych drzwiach
– wylegując się w wannie, ocean można mieć na wyciągnięcie
ręki. Dwukrotnie w czasie pobytu każdy gość może też liczyć na
usługę bezpłatego prasowania.
Hotel jest klimatyzowany, na
całym terenie działa internet
z dostępem przez wi–fi – w części ogólnej bezpłatny. Na terenie znajduje się także sklepik
z prasą i pamiątkami, kącik internetowy, biblioteka DVD i CD
oraz klub dla dzieci. W ośrodku
można również zasięgnąć porady lekarza, room service działa
przez całą dobę, jest nawet kącik dla… palących.

Restauracje
Posiłki w The Residence to także przygoda. The Dining Room
serwuje wystawne śniadania,
sałaty i lekkie dania na lunche
oraz dania kuchni międzynarodowej i azjatyckiej na kolacje. Restauracja położona jest
przy plaży, a stoliki znajdują się
w środku i na zewnątrz.
W The Falhumaa nie trzeba nawet jeść – wystarczy podziwiać. Położona na końcu
230–metrowego molo restauracja z powodzeniem może konkurować z każdym punktem widokowym. Jedzenie jest równie
wyśmienite – są to dania kuchni międzynarodowej ze szczególnie bogatą ofertą owoców
morza i grillowanych mięs. Do
posiłków podawane są wspaniałe wina, a w barze goście znajdą
duży wybór likierów i innych
mocniejszych alkoholi.
Z kolei Beach Bar przy basenie (a właściwie częściowo
w nim zanurzony) oferuje lekkie posiłki i napoje w lokalnym
stylu, a po zachodzie słońca
mocniejsze drinki.

Posiłki można też zamówić
do pokoju, urządzić piknik na
plaży lub na pobliskiej wysepce.

spa i Rekreacja
Sporty wodne i motorowodne
w takim miejscu są właściwie
obowiązkowe, a lista tych dostępnych w The Residence – imponująca – od nurkowania z fajką lub butlą, przez żeglarstwo
i wszelkie odmiany surfingu
po water skiing.
Ci którym marzy się błogie
lenistwo też nie będą narzekać
– tu znajduje się bowiem jedyne
Spa by Clarins na Malediwach.
Połączone z lądem tylko urokli-

wym molo składa się z sześciu
pawilonów z widokiem na przepiękną lagunę i rafę koralową.
Masaże, zabiegi holistyczne, kuracje dla ciała i włosów, zabiegi
odmładzające… Tylko wybierać,
a najlepiej po prostu oddać się
w ręce specjalistów.

KONTAKT
Falhumaafushi, Gaafu Alifu
Atoll, Gaafu/Huvadhoo Atoll,
Malediwy
tel. 960 682-0088
e-mail: info-maldives@theresidence.com
www.theresidence.com

Ocena
Fantastyczny hotel, świetne
jedzenie, znakomita obsługa.
Miejsce bardzo przyjazne dzieciom. A jeśli ktoś z gości zechce
tu wziąć ślub lub świętować
ważną rocznicę personel zorganizuje tę imprezę od A do Z.
Rafał Sobiech

ceny
Water Villa (dla 2 osób)
– od 825 dolarów amerykańskich
za dobę + 8,8% VAT + podatek
miejski 8 dolarów za osobę,
za noc + 10% koszt obsługi
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Hotel

ParyŻ

KONTAKT
L’Hotel Du Collectionneur
Arc De Triomphe
51–57 Rue de Courcelles
75008 Paryż
tel. +33 1 58 36 67 00
www.hotelducollectionneur.com

P

ceny
od 300 euro za pokój za noc

ięciogwiazdkowy, położony w prestiżowej
ósmej dzielnicy Paryża
hotel uchodzi za jeden
z najlepszych adresów w mieście. Przestronne wnętrza ozdobione dziełami sztuki przypominają stylem wielkie liniowce,
a najbardziej słynnego Titanica!
Blisko stąd do Łuku Triumfalnego i Bulwaru Hausmanna,
ze słynnymi domami towarowymi. Zaledwie krótki spacer
dzieli go od Pól Elizejskich i bodaj najbardziej eleganckiej ulicy
– Fabourg St Honore.

Wnętrza
Hotel robi wrażenie już od
pierwszej chwili, kiedy tylko
przekraczamy jego progi. Przez
ogromny hall, w którym znajdują się wygodne kanapy, ale także
rzeźby, obrazy, instalacje i kompozycje kwiatowe dochodzimy
do recepcji. Wnętrza utrzymane
są w stylu art deco, a właściciele
oraz odpowiedzialni za wystrój
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projektanci dołożyli wszelkich
starań, aby ten ogromny obiekt
był w każdym szczególe zgodny
z duchem minionej epoki.
Hotel zwiedzałam niczym
muzeum, podziwiając zgromadzone tu rzeźby z brązu,
wyjątkowe wyroby ze szkła, żyrandole i obrazy. Znawcy sztuki
zauważą w lobby rzeźbę Martela czy fotele firmy Sue & Mare.
A to dopiero początek! Każdy
detal jest odkryciem, jak np.
egzotyczne drewno sprowadzone z Brazylii czy zielony granit Oriental Jade pochodzący
z Chin. Ogromne wrażenie robi
buduar dla pań, w którym znajdują się oryginalne lustra, krany
i podwieszany sufit z podświetlonego kamienia sprzed 80 lat.

Pokoje
Siedmiopiętrowy hotel oferuje 473 pokoje, w tym 52 suity
i 88 pokoi executive. Niemal
każdy jest udekorowany inaczej,
a 33 mają prywatne balkony.

Z pokoju nr 771, w którym
mieszkałam, wychylając się
nieco mogłam oglądać Wieżę
Eiffla. Na każdym kroku zaskakiwała harmonia stylu, np.
elementy art deco były obecne już na pokrytych hebanem
drzwiach wejściowych do każdego pokoju. W środku: wygodne duże łóżka, biurko, etażerka
z szufladami, bogato zaopatrzony minibar, dywan, jedwabne
zasłony, a oprócz tego – szybki
internet, dobry telewizor z płaskim ekranem i klimatyzacja.
Pokoje executive – o podwyższonym standardzie – oferują
również dostęp do prywatnego
loungu, miejsca w którym przy
kilkunastu stolikach z kanapami i wygodnymi fotelami można zjeść kameralne śniadanie,
odpocząć w ciągu dnia czytając
najświeższe gazety, zjeść pyszną przekąskę i napić się wina.
Suita Prezydencka posiada
balkon, z którego roztacza się
widok na cały Paryż, jest wypo-

fot.: materiaŁy prasowe

Du Collectionneur

sażona w hammam i dużą wannę–spa. W Suicie Królewskiej
jest chyba wszystko o czym
można zamarzyć – na 142 m2
zaprojektowano trzy pokoje, salon, kuchnię i prywatne jacuzzi.

Patio Andaluzyjskie
i Spa Mosaic
To dwie „perełki” w tym pełnym niespodzianek hotelu.
Zajmujące 800 m2 patio, zwane
Andaluzyjskim to subtelna mieszanka egzotyki i elementów typowo paryskich. Jego projektant
Olivier Riols z wyczuciem połączył kwiaty i egzotyczne drzewa wokół granitowych fontann
i rzeźb, tak że miejsce to przypomina południe Hiszpanii.
Architekt zaplanował, aby był to
całoroczny ogród, dlatego także zimą – dzięki szklanej kuli,
w której można organizować
przyjęcia – patio tętni życiem.
Wydarzeniem jest też wizyta w Spa Mosaic, gdzie na powierzchni 400 m2 znajduje się
10 pokoi zabiegowych, sauna,
hammam, sala fitness i przepiękne jacuzzi wyłożone stylową mozaiką. Zabiegi wykonywane są tu na kosmetykach
prestiżowej marki Carita.
Bar, restauracja,
centrum konferencyjne
Paryski wieczór można rozpocząć w hotelowym „The Purple
Bar”, serwującym pyszne koktajle i przekąski. Przeszklona

restauracja „Le Safran” (mieści
240 gości) to świetne miejsce
na kolację. Szef kuchni Philippe Daigneaux proponuje dania
kuchni francuskiej, owoce morza i wyśmienite desery.
Paryż uchodzi za światową
stolicę nie tylko mody, ale także turystyki biznesowej, a hotel
z 1800 m2 przestrzeni konferencyjnej i bankietowej doskonale
nadaje się do organizowania
międzynarodowych spotkań.
Sześć luksusowych pomieszczeń z doskonałą akustyką,
sprzętem najnowszej generacji,
naturalnym światłem i sztabem specjalistów od organizacji

czyni to miejsce jedną z najlepszych przestrzeni konferencyjnych w Paryżu.

Ocena
Elegancki i stylowy, doskonale
położony oferuje nową jakość
wśród pięciogwiazdkowych paryskich hoteli. Począwszy od
pokoi, przez recepcję, spa, aż po
restauracje i patio – każdy detal
opowiada historię sprzed lat.
Chociaż hotel jest duży, każdy
z gości jest tu traktowany indywidualnie. Doskonałe miejsce
na niezapomniany i zupełnie
wyjątkowy pobyt w Paryżu.
Marzena Mróz

Hotel można
zwiedzać niczym
muzeum, podziwiając
każdy detal
– od zgromadzonych
tu rzeźb z brązu,
obrazów i wyjątkowych
wyrobów ze szkła,
po żyrandole
i posadzki.
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ParyŻ

Les Jardins du Marais

Cena
od 200 euro w pokoju superior
i 250 euro w pokoju executive

T

en największy butikowy hotel w historycznym centrum Paryża jest usytuowany
w samym sercu Marais – jednej z najbardziej trendy dzielnic stolicy Francji. Tuż obok
znajdują się liczne galerie sztuki, modne restauracje, butiki
z ubraniami francuskich designerów, a także Muzeum Picassa, dom Victora Hugo i Plac de
la Bastille. Z lotniska Charlesa
de Gaulle’a można się tu dostać
metrem w niespełna 30 minut.

W zaczarowanym
ogrodzie
Hotel oferuje 263 pokoje i suity
z widokiem na piękny prywatny
ogród i taras – w sumie 1500 m²
w samym centrum miasta!
Przestrzeń ta jest zupełnie wyjątkowa, a ogród w stylu śródziemnomorskim wydaje się być
zaczarowany – nie tylko wiosną,
kiedy rozkwita zielenią i kolorami. Wśród drzew, krzewów
i ustawionych w doniczkach
palm stoją tu rzeźby i ażurowe
altany. Ponieważ okna większości pokoi wychodzą właśnie
na ten wewnętrzny dziedziniec
– w pokojach można się naprawdę zrelaksować, są ciche.
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Pokoje i suity
Rezerwując pokój można wybrać jeden z pośród 93 typu superior, 112 executive, 52 junior
suit i 6 suit prestige, które znajdują się w jednym z siedmiu
składających się na cały hotel
budynków, nazwanych imionami znanych artystów.
Wszystkie pokoje zostały
niedawno odnowione i umeblowane w stylu art deco. Dominujące kolory to czerwień,
głęboki burgund, złoto i ciepły
brąz. Oprócz wygodnych łóżek,
nocnych szafek z klimatycznym
oświetleniem, biurka, krzesła,
okrągłego stolika i wyłożonej
marmurem łazienki – goście
mogą cieszyć się zdobyczami
cywilizacji, jakimi są szybkie
łącze internetowe czy telewizor
z płaskim ekranem.
Suity są przestronne, każda – oprócz sypialni – posiada
pięknie umeblowany salon,
a w łazience kabinę prysznicową z hydromasażem.
Bar, restauracje,
sale konferencyjne
Wychodząc z lobby, trzeba
przejść przez stylowo urządzony bar, w którym (choć serwowane są różne trunki) – jak na

Paryż przystało – króluje szampan. Hotel ma również własną
restaurację, gdzie w wyłożonych
malinowym pluszem wnękach
można zjeść przysmaki kuchni
francuskiej. Stoliki i fotele znajdziemy także w ogrodzie i jest
to bardzo dobra opcja, zwłaszcza w ciepłe słoneczne dni.
Hotel ten lubią szczególnie
biznesmeni, słynie bowiem
z powierzchni konferencyjnej:
5 sal z naturalnym światłem
o łącznej powierzchni 1000 m²
może pomieścić nawet 450 gości
na wytwornym koktajlu. W dużych przeszklonych pomieszczeniach odbywają się również
pokazy mody, wystawy, kręcone
są tu także ujęcia filmowe.

Ocena
Stylowy czterogwiazdkowy cichy hotel w samym centrum.
Wyróżnia go bardzo dobra obsługa, świetna lokalizacja, wewnętrzny ogród i bar urządzony meblami Philippa Starcka
– tu po prostu trzeba napić się
szampana. Doskonałe miejsce
na zorganizowanie konferencji,
sympozjum, ale i na romantyczny weekend. Do dyspozycji
gości jest też prywatny parking.
Marzena Mróz

fot.: materiały prasowe

KONTAKT
Hotel Les Jardins du Marais
74 rue Amelot – Paryż 75011
tel. +33 (0) 1 40 21 22 68
www.lesjardinsdumarais.com

Tried

& Tested

Hotel Alpaga

Megève, Francja

uroczy zakątek wśród
alpejskich szczytów

Ceny
Pokój dwuosobowy
typu Classic – 280 euro;
Pokój dwuosobowy
typu Deluxe – 360 euro;
Pokój trzyosobowy
typu Prestige– 420 euro;
(przykładowe ceny w grudniu)
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Wrażenia
Kto spodziewa się zwyczajnego
hotelowego komfortu – choćby
i pięciogwiazdkowego – przeżyje niespodziankę. Obiekt
bardziej przypomina typowy
francuski chalet – miejsce
przytulne, swojskie, wkomponowane w otaczającą przyrodę.
Ale że 5 gwiazdek zobowiązuje
– rustykalny jest tylko wygląd,
o żadnych wyzwaniach w postaci konieczności zmagania się
z jakimikolwiek niewygodami
czy choćby ograniczeniami, nie
ma bowiem mowy.
Drewniane bielone lub pozostawione w naturalnych kolorach ściany, tu i ówdzie skośne,
belkowane sufity, kamienne
okładziny i drewniane meble
sprawiają, że od pierwszej chwili czujemy się tu naprawdę swoj-

sko. A przy tym trzeba podkreślić godny podziwiu umiar – tej
„swojskości” jest tu akurat tyle,
ile trzeba. Rustykalność użytych materiałów i konstrukcji
przełamują proste geometryczne formy mebli i dodatków oraz
olbrzymie nowoczesne okna.
Inna rzecz, że grzechem byłoby zasłaniać takie widoki. Bo
z hotelu widać Alpy w pełniej
krasie – stąd wzięła się zresztą
nazwa. ALPaga – jak Alpy właśnie, a trzy litery „A” w nazwie
mają symbolizować trzy pobliskie szczyty – Rochebrune,
Mont d’Arbois i Jaillet. Dyrektor generalny Franck Jaulneau
twierdzi z kolei, że alpaga to
także zwierzę, które daje wspaniałą wełnę – jedwabistą, miękką i delikatną, czyli dokładnie
taką, jak padający tu śnieg…

Jakiekolwiek byłoby jednak
pochodzenie nazwy hotelu, jest
on wymarzonym miejscem na
oderwanie się od rzeczywistości
w każdej porze roku.

Pokoje
Hotel dysponuje 27 pokojami
i apartamentami oraz pięcioma
uroczymi domkami. Kategorii jest kilka, każdy może więc
wybrać to co mu najbardziej odpowiada – od zwyczajnych dwuosobowych pokoi typu Classic
lub Deluxe, przez trzyosobowy
pokój typu Prestige, po apartamenty – z jedną, dwiema lub
trzema sypialniami.
Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim
ekranem i dostępem do telewizji satelitarnej, stację dokującą
do iPoda i bezpłatny bezprze-

fot.: materiaŁy prasowe

KONTAKT
Alpaga
66 Allée des Marmousets
74120 Megève, Francja
tel. +33 4 50 91 48 70
www.alpaga.com

wodowy dostęp do internetu.
I w apartamentach, i w domkach goście mają do dyspozycji
znakomicie wyposażone kuchnie – z kuchenkami mikrofalowymi i zmywarkami włącznie.
Jeśli więc ktoś zechce popisać
się kulinarnymi umiejętnościami, nic nie stoi na przeszkodzie.

Restauracje
Wprawdzie warunki sprzyjają
samodzielnemu przygotowywaniu posiłków, ale oferta kulinarna hotelu skłania w tym względzie do lenistwa.
W restauracji La Table de l’Alpaga szef kuchni Christophe
Schuffenecker kusi prawdziwymi górskimi przysmakami. Restauracja czynna jest od środy
do niedzieli od godz. 19.
Nowa, otwarta latem 2013
roku restauracja L’Onyx to znakomite miejsce na lekki obiad
czy kolację. Można tu zjeść znakomite dania typu bistro i potrawy inspirowane kuchnią Górnej
Sabaudii. Słynne są też tutejsze
koktajle – barmani to prawdziwi
mistrzowie w swoim fachu, którzy chętnie tworzą „osobiste”
drinki dla każdego gościa.
Podczas pobytu można również zamówić u szefa kuchni
menu na prywatną kolację lub
nawet bankiet, a potrawy zostaną dostarczone wprost do naszego pokoju lub apartamentu.
Atrakcje
Trzeba by zaplanować naprawdę
długi pobyt, by choćby „przetestować” ofertę. W ciepłych
porach roku można tu jeździć
na rowerach (wypożyczalnia
znajduje się na miejscu), grać
w golfa (pole Mont-d’Arbois
Golf Course leży w odległości
niespełna 3 km), wędkować czy
jeździć konno. Zimą oczywiście
wybierzemy się na stok (karnety
można kupić w hotelu), jest też
przechowalnia nart i szkółka dla
tych, którzy dopiero się uczą.
Po szaleństwach na śniegu
warto zrelaksować się w hotelowym centrum fitness, skorzystać
z zabiegów Spa La Colline lub
centrum odnowy biologicznej
albo rozgrzać się w tureckiej łaź-

Drewniane ściany, belkowane sufity, kamienne okładziny i drewniane meble
sprawiają, że od pierwszej chwili czujemy się tu naprawdę swojsko.

ni parowej, wannie z hydromasażem lub po prostu w solarium.
A jeśli komuś po dniu pełnym
atrakcji starczy sił na coś więcej
niż wieczór przy kominku lub
w bibliotece, może popływać
w czynnym przez cały rok basenie, zagrać w kręgle, w tenisa lub
spróbować szczęścia w kasynie.

Ocena
Od pierwszej chwili mamy
wrażenie, że jedyne czego tutaj gościowi nie wolno, to mieć
jakikolwiek kłopot. Przylecieliśmy samolotem – hotel zapewni transfer z lotniska. Chcemy
zwiedzić okolicę – wypożyczalnia samochodów jest na miej-

scu. Podobnie jak zaplecze bankietowo–konferencyjne, opieka
nad dziećmi, pakiety lunchowe
czy usługi konsjerża. Można
nawet zabrać ze sobą czworonożnego przyjaciela, bo w tym
hotelu zwierzęta też są gośćmi.
Warto wspomnieć o pakiecie
VIP, na który składają się m.in.:
śniadanie przygotowane przez
gospodynię, usługi sprzątania,
uprzywilejowany dostęp do
obiektów hotelowych (restauracje, spa). Można także zamówić
prywatnego lokaja lub kierowcę.
A przy tym dojazd jest wygodny
– Alpaga leży zaledwie 57 km od
od lotniska w Genewie.
Rafał Sobiech
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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Gadżet

samsung GALAXY Note 3
cena
2999 zł (sugerowana
cena detaliczna)

Wygląd
Choć numer – trójka – oznacza,
że to kolejna odsłona poprzedniego modelu, tak naprawdę
GALAXY Note 3 otwiera nowy
rozdział w historii smartfonów.
Sam wygląd zapowiada wiele atrakcji – obudowa jest miła
w dotyku i przypomina skórę.
Delikatne przeszycia tylnej
obudowy i ząbkowany wzór na
bokach przywodzą na myśl klasyczne luksusowe kalendarze
czy notesy. Będzie dostępny
w trzech kolorach: Jet Black,
Classic White i Blush Pink. A że
smartfon coraz częściej staje się
„osobistym przyjacielem” użytkownika, zadbano o możliwość
personalizacji – wymienne tylne
elementy obudowy można więc
będzie kupić w kilkudziesięciu kolorach. Nic dziwnego, że
już w dniu premiery GALAXY
Note 3 okrzyknięto ikoną stylu.

Ekran Full HD o przekątnej
5,7 cala wystarczy właściwie
do wszystkiego – przeglądania
stron internetowych, czytania książek, oglądania filmów,
a także wykonywania kilku zadań jednocześnie.

Ułatwienia
Obsługa smartfona jeszcze nigdy nie była tak prosta. Z rysikiem S Pen bez kłopotu możemy robić nawet długie notatki.
Wystarczy jedno kliknięcie
przycisku S Pen, gdy rysik znajduje się tuż nad ekranem, by
uruchomić Air Command – wyjątkowy zestaw pięciu funkcji
ułatwiających pracę. Nie trzeba
już bez przerwy przełączać widoków ekranu, zapamiętywać
poleceń, ani zastanawiać się,
gdzie też w menu „schowała”
się funkcja, której potrzebujemy. Teraz odręczny tekst może-

my zapisać, a jeśli gromadzimy
informacje z różnych źródeł bez
kłopotu przechowamy wszystkie w jednym miejscu. Możemy
też przeszukać zasoby naszego
smarfona według zupełnie dowolnych kryteriów – od rodzaju
pliku po datę jego zapisania.
Trzeba
też
wspomnieć
o funkcji multiscreen. Nie tylko pozwala pracować na dwóch
aplikacjach jednocześnie, ale
też przerzucać dane między
nimi – wystarczy skorzystać
z trybu „Przeciągnij i upuść”.

Aparat
Matryca – 13 megapikseli, stabilizacja i lampa LED o wysokim współczynniku oddawania
barw sprawiają, ze aparat Samsung GALAXY Note 3 poradzi
sobie z każdym fotograficznym
wyzwaniem. A przy wykorzystaniu jednej z funkcji Air
Command możemy od razu…
opisać zdjęcie umieszczając komentarz bezpośrednio na nim.
Bardzo przydatne i „dla pamięci”, i jeśli zechcemy wrzucić
taką fotkę np. na Facebooka, bo
wpis mamy gotowy od ręki.
Moc i szybkość
GALAXY Note 3 zapewnia też
najnowsze technologie LTE oraz
obsługę największej liczby częstotliwości.
Czterordzeniowy
procesor o prędkości 2,3 GHz
i największa na rynku pamięć
RAM (3 GB) zapewniają naprawdę szybką i wydajną pracę.
Ocena
Kwintesencja telefonu i tabletu. Potrafi naprawdę wiele, zadziwia wszechstronnością, jest
przy tym lekki (168 g), został też
wyposażony w baterię o zwiększonej pojemności (3200 mAh).
A na dodatek jest po prostu ładny. Na pewno wydarzenie na
smartfonowym rynku.
Marianna Bonik

fot.: materiaŁy prasowe

KONTAKT
www.samsung.com/pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i ze środków budżetu Miasta Katowice
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Uroda

Dr Irena Eris

Programy odmładzające

ceny
5 Steps Face Lab – 1850 zł
Ekskluzywny Program
Odmładzający (z pobytem
w hotelu) – od 9900 zł

Zabieg
Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie wprowadził nową
usługę – trzydniowy Ekskluzywny Program Odmładzający.
Jest on adresowany do aktywnych kobiet i mężczyzn, oczekujących szybkich i widocznych
rezultatów – likwidacji lub
spłycenia zmarszczek, poprawy
owalu twarzy i kondycji cery.
Indywidualne podejście
Koncepcja programu opiera się
na konsultacji z zespołem ekspertów, postawieniu diagnozy
oraz opracowaniu indywidualnego programu zabiegów odmładzających, dostosowanych
do wieku biologicznego skóry, jej
potrzeb i oczekiwanych efektów.
W programie wykorzystywane są zabiegi z użyciem
najnowocześniejszych, profesjonalnych technologii Face
Lab – peelingu wodnego, podczerwieni, fal radiowych i ultradźwięków oraz kombinacja
sprawdzonych terapii z zakresu
medycyny estetycznej z użyciem preparatów o wysokim
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stężeniu składników aktywnych (np. korekta i wypełnianie
zmarszczek, mezolifting).

Face Lab – pięć kroków
Kosmetologiczną częścią Ekskluzywnego Programu Odmładzającego jest 5 Steps Face Lab – pięciostopniowa stymulacja skóry.
Zaczyna się od peelingu wodnego WP – silny strumień oczyszcza skórę szyi, dekoltu i twarzy,
dzięki czemu aktywne składniki kosmetyków działają jeszcze skuteczniej. Kolejny etap to
działanie fal radiowych RF, które
odnawiają włókna kolagenowe,
czego efektem jest wygładzenie
zmarszczek i ujędrnienie skóry.
Następnym działaniem jest podczerwień IR, która łagodzi oznaki
starzenia stymulując fibroblasty
do produkcji kolagenu, zwiększa
elastyczność skóry oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych
porów. Podczas trwającego ponad
trzy godziny zabiegu, czeka nas
jeszcze działanie ultradźwięków
US, co pobudza mikrokrążenie,
przyspiesza i uaktywnia wchłanianie substancji odżywczych,

a na końcu bardzo przyjemny finał – 20 minut z maską algową.
Przebieg całego Ekskluzywnego Programu Odmładzającego nadzoruje lekarz medycyny
estetycznej, a osobisty concierge
dokumentuje proces zmian. Po
części kosmetologicznej wykonywane są ustalone z lekarzem
zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej (z kwasem hialuronowym, botoksem itp.). Po 1–2
tygodniach zalecana jest wizyta
kontrolna u lekarza dermatologa w hotelu lub Kosmetycznym
Instytucie Dr Irena Eris najbliższym miejscu zamieszkania.

Ocena
5 Steps Face Lab jest skutecznym
sposobem na szybką i widoczną
regenerację skóry, ale spektakularne efekty odmłodzenia na
dłuższy czas uzyskuje się po
wykonaniu całego Ekskluzywnego Programu Odmładzającego.
Warto podkreślić, że w Programie stosuje się jak najmniejszą
ingerencję dla przywrócenia
młodzieńczego wyglądu.
Marzena Mróz

fot.: materiaŁy prasowe

KONTAKT
Hotel SPA Dr Irena Eris
Wzgórza Dylewskie
Wysoka Wieś 22
tel. 89 644 52 00
www.DrIrenaErisSpa.com
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Świat

do podziaŁu
Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan
przekonuje, że peer–to–peer, czyli rynek
usług międzykoleżeńskich już wkrótce może
odmienić sposób w jaki podróżujemy.
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P

ytanie za 100 punktów: co ma
wspólnego księstwo Lichtenstein z wolnymi miejscami na pokładach
prywatnych odrzutowców? Odpowiedź
może wydawać się zaskakująca: oba można wynająć. Tak, to prawda – oferta wynajmu Liechtensteinu znajduje się na portalu
airbnb.com w cenie 70 tys. dolarów za dzień,
natomiast miejsce w prywatnym odrzutowcu można zabukować choćby przez stronę
blackjet.com już za tysiąc dolarów.
Tak zwana „ekonomia dzielona” (ang.
sharing economy), przeżywa prawdziwy
rozkwit i wbrew przypuszczeniom nie jest
nastawiona jedynie na turystów. Rzeczniczka Peers (peers.org), organizacji która
czynnie promuje tę ideę, twierdzi, że jest to
„pomysł, który zrewolucjonizuje XXI wiek”.
Dzięki internetowi praktycznie wszystko
stało się chodliwym towarem. Możemy
więc na przykład wynająć od kogoś garaż
(parkatmyhouse.com) lub miejsce do pracy (desksurfing.net), wypożyczyć na jeden
dzień jego samochód lub rower (lyft.me,
spinlister.com), a nawet zalogować się odpłatnie do jego wi–fi.

System i zaufanie
Dzieląc się swoją własnością nie zawsze robimy to z chęci zysku. Wielu osobom wystarczy jedynie suma pokrywająca koszty
użytkowania danej rzeczy, inne zaś proszą

o darowiznę lub barter. Nie zmienia to jednak faktu, że większość użytkowników takiego systemu traktuje go jako możliwość
dodatkowego zarobku. Sam system jest
wyjątkowo wydajny, w pełni demokratyczny
i opiera się na zaufaniu, do którego w dużej
mierze przyczyniają się internetowe oceny
użytkowników. W ten sposób tworzy się
nowe pokolenie mikroprzedsiębiorców, którzy są gwarancją tańszych i bardziej spersonalizowanych produktów oraz usług.
Myślisz, że to nie dla ciebie? Nic bardziej
mylnego. Być może już jesteś częścią „ekonomii dzielonej”, choć warto rozróżnić jej
wersję beta – gdy firma dostarcza produkt,
którym dzielą się wszyscy konsumenci, od
wersji alfa – w której osoby wymieniają się
produktami za pośrednictwem internetu.

Liczy się elastyczność
Znakomitymi przykładami tego pierwszego modelu jest wypożyczalnia rowerów
Barclays Cycle Hire w Londynie czy Zipcar
(wynajem pojazdów na godziny). Z kolei
najbardziej znanym przykładem modelu
drugiego jest portal aukcyjny Ebay, a w Polsce oczywiście Allegro. W branży turystycznej również coraz częściej pojawiają się
platformy korzystające z tego typu rozwiązań. Ekonomia dzielona oznacza sporo korzyści dla wczasowicza lub turysty o skromnym budżecie, jednak firmy podchodzą do

niej z ostrożnością. W grę wchodzą tu takie
czynniki jak prywatność, komfort i bezpieczeństwo, nie wspominając o tym, iż najczęściej musimy przestrzegać firmowej polityki podróży służbowych.
Jeśli jednak stać nas na odrobinę elastyczności w kwestii zakwaterowania i transportu lub chcemy zarobić na krótkoterminowym wynajmie naszego samochodu, to
warto lepiej poznać podstawowe zasady ekonomii dzielonej.

Filarem są media
Jej głównym filarem są media społecznościowe. Kiedyś to rodzice uczyli nas jak dzielić się tym, co mamy. Dziś rolę tę przejęły
Facebook i Twitter, dzięki którym możemy
udostępniać nasze zdjęcia, filmy, a także
dzielić się opiniami i poglądami oraz wzajemnie – poznawać ich opinie i poglądy. Za
ich sprawą wiemy o ludziach więcej niż kiedykolwiek wcześniej i pewniej komunikujemy się w wirtualnej rzeczywistości.
Stąd już tylko krok w stronę rynku, na
którym rządzą jednostki, a nie firmy. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby założyć
konto na portalu Airbnb i wynająć od kogoś
na parę dni luksusowe mieszkanie w Kopenhadze, jednocześnie użyczając swój własny dom pod Warszawą za podobną kwotę.
Działający od 2008 roku serwis Airbnb jest
obecny w 192 krajach, a jego imponującą

System jest wyjątkowo wydajny, demokratyczny i opiera się na zaufaniu, do którego w dużej mierze
przyczyniają się internetowe oceny użytkowników. Tworzy się nowe pokolenie mikroprzedsiębiorców,
którzy są gwarancją tańszych i bardziej spersonalizowanych produktów oraz usług.
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10 najpopularniejszych serwisów

ekonomii dzielonej

1.

ONEFINESTAY.COM Serwis ten oferuje pobyty w luksusowych prywatnych
domach, których właściciele wyjechali na
jakiś czas z miasta. Goście mogą liczyć też
na wysokiej jakości bieliznę pościelową,
ręczniki, przybory toaletowe i serwis sprzątający. Usługa dotyczy na razie domów
w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu, ale
wkrótce pojawią się także nowe miasta.

2.

PARKATMYHOUSE.COM Wynajem
prywatnych garaży i miejsc parkingowych w różnych miastach świata, w tym
w dogodnych lokacjach, takich jak pobliże
lotnisk lub dworce kolejowe. Dostępne kraje
to Australia, Kanada, Dania, Holandia,
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

3.

GETAROUND.COM Ponad 250 milionów samochodów stoi w USA bezczynnie przez ponad 22 godzin dziennie. Dzięki
getaround.com możemy wynająć jeden
z nich na godziny, w takich miastach jak San
Francisco, Portland, Chicago, Austin oraz San
Diego. Na podobnej zasadzie i w większej
liczbie miast działa serwis relayrides.com.

4.

FLIGHTCAR.COM Zamiast płacić za
parking na lotnisku, możemy przecież
wynająć komuś nasz samochód. Wystarczy zostawić go w wyznaczonym miejscu,
a obsługa Flight Car zajmie się całą resztą.
Każdy pojazd jest ubezpieczony na kwotę do
miliona dolarów, a klienci korzystający z pojazdów mogą liczyć na konkurencyjne ceny,
darmową nawigację i ubezpieczenie. Usługa
dostępna na lotniskach San Francisco International oraz Boston Logan.

5.

LYFT.ME Aplikacja ta jest ciekawą alternatywą dla taksówek (usługi świadczą
niezawodowi kierowcy), a zamiast opłaty za
przejazd lyft.me prosi klientów o dobrowolne
datki. Usługa dostępna jest w San Francisco,
Los Angeles, San Diego, Seattle i kilku innych

miastach USA. Na podobnej zasadzie działa
serwis Side Car (side.cr).

6.

EATWITH.COM Znudziły ci się restauracje i chcesz poznać nowych ludzi? Skorzystaj z Eat With – serwisu, dzięki któremu
będziesz mógł jeść posiłki w domach mieszkańców Londynu, Nowego Jorku, Miami,
Paryża, czy Budapesztu. Gospodarze mogą
ustalać ceny, ale często pozwalają wnieść
własny alkohol. Na podobnej zasadzie działa
serwis cookening.com.

7.

BOATBOUND.COM Ten żeglarski
odpowiednik Airbnb umożliwia nam
wynajem prywatnych łodzi, które nierzadko
całymi miesiącami stoją zacumowane bezczynnie przy nadbrzeżach. Boatbound oferuje także ubezpieczenie OC o wartości do
miliona dolarów.

8.

BLACKJET.COM Serwis umożliwia
właścicielom prywatnych odrzutowców
sprzedaż wolnych miejsc na pokładach ich
samolotów. Jak do tej pory sprzedano w ten
sposób 3300 miejsc na pokładach 1100 maszyn, a sama rezerwacja trwa zaledwie kilka
sekund. Roczna składka członkowska wynosi
2,5 tys. dolarów. Ceny za fotel zaczynają się
od tysiąca dolarów.

9.

FON.COM Jest to światowa sieć wi–fi,
dzięki której zyskujemy dostęp do internetu za pomocą prywatnych hotspotów. Jej
członkowie dzielą się swoim wi–fi z innymi,
a w zamian mogą za darmo logować się do
sieci innych osób na całym świecie.

10.

EASYNEST.COM Nie jest to raczej
serwis skierowany do podróżujących
biznesmenów. Easynest pomaga nam znaleźć towarzysza podróży, z którym możemy
dzielić pokój w hotelu, obniżając tym samym
koszt pobytu. Dostępne są jedynie pojedyncze pokoje z dwoma łóżkami.
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Dzięki internetowi praktycznie wszystko stało się chodliwym towarem. Możemy więc na przykład
wynająć od kogoś garaż lub miejsce do pracy, wypożyczyć na jeden dzień jego samochód lub rower,
a nawet zalogować się odpłatnie do jego wi–fi. Właśnie na tym polega ekonomia dzielona.
Z kolei Jimmy MacDonald znajduje się na
przeciwnym końcu łańcuszka – wynajmuje
dwa pokoje w swoim domu w londyńskiej
dzielnicy Spitalfields i jest równie zadowolony z Airbnb. – Zacząłem ogłaszać się na
tym serwisie prawie rok temu, ponieważ zorientowałem się, że nikt w rodzinie właściwie nie korzysta z ostatniego piętra naszego
domu – przekonuje. – Wielu naszych gości
to artyści i drobni przedsiębiorcy, ale także
osoby pracujące w branży finansowej. Zdarzają się także goście, których firma wysłała
w delegację, dając im wolną rękę w kwestii
zakwaterowania – dodaje MacDonald.

Reputacja w sieci

Osoby szukające alternatywy dla luksusowych hoteli w Londynie, Paryżu i Nowym
Jorku, powinny z kolei odwiedzić portal
One Fine Stay. Jego rzeczniczka tak tłumaczy ideę serwisu: – Chcieliśmy, aby nasi
użytkownicy mogli zatrzymać się w niebanalnych domach i poczuć się przez chwilę
niczym mieszkańcy tych wspaniałych metropolii. Przed przybyciem każdego gościa
nasz wykwalifikowany personel przygotowuje wybrany przez niego dom. Łóżka
otrzymują najwyższej jakości bieliznę pościelową, a w łazienkach pojawiają się świeże ręczniki i przybory toaletowe. Oferujemy
także cotygodniowe bezpłatne sprzątanie
i całodobową pomoc w przypadku jakichkolwiek zapytań lub problemów.
Naturalnie pytania o bezpieczeństwo
takiego systemu pojawiają się nieuchronnie. Ale i na to znalazł się sposób. Airbnb
daje gospodarzom gwarancję pokrycia strat

Szacuje się, iż do 2015 roku 4,4 mln Amerykanów i 5,5 mln Europejczyków będzie
korzystało z usług serwisów wymiany samochodów, a rynek wymiany międzykoleżeńskiej będzie wart aż 26 mld dolarów.
Cała koncepcja sprawdza się, ponieważ jej
fundamentem jest reputacja w sieci. Praktycznie każdy nowy portal działający na
zasadzie peer–to–peer wzoruje się na systemie ocen, podobnych do tych, jakie wystawia się na portalach aukcyjnych.
Ben Hammersley, autor książki Now For
Then: How to Face the Digital Future Without Fear („Teraz dla jutra: Jak bez obaw
stawić czoła cyfrowej przyszłości”), jest
wielkim fanem Airbnb. – Spędzam w podróży aż dziewięć miesięcy w roku i dlatego
wolę nocować w miejscach, w których jest
kuchnia i pralka, a wszystko to za ułamek
tego, co musiałbym zapłacić w hotelu.
40 |

Grudzień 2013/St yczeń 2014

Alternatywa dla hoteli?

w ich domach do wysokości miliona dolarów, natomiast One Fine Stay posiada specjalne procedury: – Nasz pracownik zawsze
sprawdza na miejscu tożsamość gości. Robimy także kopię ich paszportu i pobieramy
kaucję. Dodatkowo, podczas przygotowania
domu używamy taśmy plombującej, aby zabezpieczyć miejsca niedostępne dla gości
– przekonuje rzeczniczka serwisu.

Motywacja dla branży
Trzeba jednak wziąć także pod uwagę drugą stronę medalu, czyli kwestie bezpieczeństwa gości, zatrzymujących się u osób trzecich. Zapewne to dlatego firmy raczej nie
pozwalają swoim pracownikom na korzystanie z powyższych serwisów. To uzasadnione obawy, bo co zrobić gdy nagle w domu
wybuchnie pożar, albo nieoczekiwanie pojawi się lokator, którego nie uprzedzono
o nowych gościach?
Jednakże w szerszym rozrachunku ekonomia dzielenia ma zdecydowanie pozytywny wpływ na branżę turystyczną.
– Kilka lat temu dominowało przekonanie, iż wynajmowanie domów od osób,
których nie znamy to dość osobliwy pomysł
– mówi Tessa Mansfield, wiceprezes agencji
doradczej Stylus i dodaje: – Teraz już wiemy,
że system się sprawdził, bo wielu klientów
czuje się w takich miejscach dużo lepiej niż
w bezosobowych hotelach. Nowe zjawisko
sprawia, że rynek staje się bardziej elastyczny, a to z kolei działa na korzyść konsumentów, także tych korzystających z tradycyjnych rynków, bo motywuje branżę hotelową
do wprowadzania kolejnych innowacji.

Fot.: archiwum

bazę 300 tysięcy ogłoszeń przegląda codziennie ponad 140 tysięcy osób. Portal
pobiera do 15 procent prowizji od ceny podanej w ogłoszeniu (płacą ją po połowie
gospodarz i gość), a wybór nieruchomości
jest ogromny – od modernistycznie urządzonego loftu w Rio po skromny domek
kempingowy w winiarskim regionie Francji. Jeśli chcemy zareklamować naszą nieruchomość, możemy skorzystać z pomocy
fotografa pracującego dla Airbnb (na całym
świecie jest ich 5 tysięcy), który zrobi zdjęcia, a w ogłoszeniu naszej nieruchomości
będzie odtąd widnieć adnotacja, że została
ona zweryfikowana przez portal.
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Nowości Lufthansy

L

ufthansa stale się zmienia – pasażerowie linii
mogą m.in. korzystać
z kolejnego luksusowego saloniku we Frankfurcie,
wygodnie podróżować większymi maszynami, wybrać się na
olimpiadę w Soczi i komfortowo
zaplanować podróż przy użyciu
nowoczesnego narzędzia.
Od niedawna pasażerowie
Lufthansy korzystający z transferu we Frankfurcie mogą wybierać spośród jeszcze większej
liczby saloników. Piętnasty
z nich został otwarty w Terminalu 1, tuż obok bramki A26.
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Nowy salonik Klasy Biznes uzupełnił już istniejące w centralnej strefie Schengen i nowym
pirsie A. Mogą z niego skorzystać pasażerowie kierujący się
do odprawy w bramkach 20–42,
odlatujący do portów niemieckich oraz europejskich (w ramach strefy Schengen).
Nowoczesna aranżacja dawnego wnętrza saloniku Klasy
Pierwszej o powierzchni 840 m²,
zachęca do odpoczynku i oczekiwania na połączenie w komfortowych warunkach. Nowy
salonik cechuje luksusowa infrastruktura, unikalna wśród

saloników Klasy Biznes Lufthansy na całym świecie. Elementem wyróżniającym jest
naturalna podłoga wykonana
z szarogłazu oraz marmurowe
łazienki, a także meble utrzymane w ciepłej kolorystyce nowego designu saloników Klasy
Biznes. Do dyspozycji gości
pozostają dwa osobne, zaciszne
pomieszczenia, trzy luksusowe
łazienki z prysznicami, cztery biura i część restauracyjna
z dostosowanym do pory dnia
menu. Oczywiście w całym saloniku dostępny jest także bezprzewodowy internet.

Fot.: materiaŁy prasowe

Nowe połączenia, luksusowy salonik
i komfortowe planowanie podróży.

A i r Tr a v e l

W zimowym rozkładzie
połączeń do Szanghaju, Chicago i Mexico City pojawiają
się nowoczesne, flagowe maszyny z floty dalekiego zasięgu Lufthansy: Airbus A380
i Boeing 747-8.
A380 obsługuje trasę Frankfurt–Szanghaj pięć razy w tygodniu już od końca września.
B747-8 lata już także z Frankfurtu do Mexico City. W zimowym rozkładzie Królowa Niebios rozpocznie również rejsy
na trasie Frankfurt–Chicago.
Zwiększona zostanie także liczba połączeń z Frankfurtu do Filadelfii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz
do Arabii Saudyjskiej. Teraz
samoloty Lufthansy będą pokonywać te trasy codziennie.
Zimą Lufthansa wznowi też
regularne loty z Monachium do
Kapsztadu. To sezonowe połączenie cieszy się wyjątkowym
zainteresowaniem wśród turystów zwiedzających południowoafrykańskie wybrzeże.
To jednak nie wszystkie nowości w rozkładzie przewoźnika. Gdy w Soczi zapłonie olimpijski ogień, Lufthansa będzie
przewozić fanów i zawodników
nad Morze Czarne komfortowo
i regularnie (codziennie, w zale-

dwie 3,5 godziny), na specjalnie
uruchomionej z tej okazji trasie.
Połączenia będą realizowane
maszynami typu Airbus A321,
od 24 stycznia do 17 marca 2014.
Aby korzystanie z nowych
propozycji Lufthansy było jeszcze łatwiejsze, przewoźnik,
jako pierwszy w branży, oferuje pasażerom Journey Planner
– nowe narzędzie służące do
precyzyjnego zaplanowania trasy podróży od drzwi do drzwi,
z wykorzystaniem różnych
środków transportu.
Oprócz systemu rezerwacyjnego Lufthansy na stronie
Lufthansa.com/door-to-door,
pasażerowie mogą sprawdzić
wszelkie środki transportu
z lotniska, jak kolej, samochód,
prom czy metro. Podróżujący
będą mogli znaleźć tu rozkład
jazdy ponad 600 środków transportu miejskiego oraz promów
i pociągów. Transport łączony jest dla Lufthansy jednym
z priorytetów, podobnie jak
komfort na pokładzie.
Wśród przewoźników oferujących miejsca w Klasie Pierwszej, Lufthansa jest liderem
na polskim rynku, z udziałem
w wysokości ponad 50%. Sprzedaż biletów w tej klasie w ciągu
pierwszych siedmiu miesięcy

|
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tego roku wzrosła o kolejne 50%
w stosunku do roku ubiegłego.
Rośnie również zainteresowanie ofertą Lufthansa Private Jet.
Klasa Pierwsza Lufthansy
otrzymała niedawno najwyższą
możliwą ocenę w renomowanym rankingu Skytrax, który
regularnie ocenia jakość usług
świadczonych przez linie lotnicze. Lufthansie przyznano
pięć gwiazdek, szczególnie
doceniając wyjątkowy komfort
i jakość usług świadczonych
na pokładzie oraz ekskluzywne
udogodnienia w Terminalu Klasy Pierwszej Lufthansy w głównym porcie przesiadkowym linii, we Frankfurcie.
Lufthansa otrzymała także
prestiżową
międzynarodową
nagrodę Five Star Diamond
Award, przyznawaną przez
American Academy of Hospitality Sciences (AAHS). Linia
została uhonorowana za trzy
wyjątkowe osiągnięcia w kategorii Premium: usługi Klasy
Pierwszej Lufthansy świadczone na trasach międzykontynentalnych, Terminal Klasy Pierwszej Lufthansy we Frankfurcie
oraz Salonik Klasy Pierwszej
Lufthansy na lotnisku w Nowym Jorku.
Marzena Mróz

W zimowym rozkładzie
połączeń do Szanghaju,
Chicago i Mexico City
pojawiają się
nowoczesne, flagowe
maszyny z floty
dalekiego zasięgu
Lufthansy: Airbus A380
i Boeing 747-8
Zimą zwiększy się
także siatka połączeń,
– bedą m.in. loty
do Soczi w czasie
igrzysk olimpijskich.
Przewoźnik, jako
pierwszy w branży,
oferuje też pasażerom
Journey Planner.
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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S
W naszym projekcie
nie gościła nostalgia
za przeszłością hotelu
Victoria – przyświecała
nam idea stworzenia
wrażenia bardzo
nowoczesnego
i luksusowego hotelu,
jakim Victoria zawsze
była i jakim pozostanie.
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ofitel Warsaw Victoria
od blisko czterech dekad
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
hoteli w naszej stolicy. Wyjątkowa lokalizacja przyciąga podróżnych z całego świata, mogących tu dotknąć żywej historii
miasta. To jedno z najbardziej
luksusowych i prestiżowych
miejsc na mapie Warszawy nie
przestaje fascynować, szczególnie teraz, kiedy zakończył się
pierwszy etap modernizacji.
O inspiracji jaka przyświecała
tworzeniu koncepcji dwóch nowych restauracji Kitchen Gallery i Le Victoria Brasserie Moderne opowiada wybitny francuski
architekt, autor nowych wnętrz
hotelu – Didier Gomez.

Co było inspiracją dla
koncepcji restauracji
Kitchen Gallery i Le Victoria
Brasserie Moderne?

W ramach tego projektu pracowałem z dwiema różnymi pod
względem rozmiaru i kuchni
restauracjami:
● Kitchen Gallery W przypadku
tej restauracji szczególną trudność nastręczało stworzenie
w tej ogromnej przestrzeni wrażenia przytulności, uroczego
miejsca, w którym goście mogliby w pełni cieszyć się śniadaniem. Pomysł na tę restaurację
zakładał otwartą kuchnię z miłą
atmosferą, ladą i artystycznymi
zdjęciami. Ociepliłem to wnętrze regałami, tablicami i konsolami, różnego typu miejscami
siedzącymi oraz meblami (sofy,
fotele, krzesła, bar i krzesełka
barowe), a także rozmaitymi rodzajami podłóg, aby optycznie
pomniejszyć przestrzeń i stworzyć kontrastujące z polską
pogodą wrażenie intymności.
W ten sposób uzyskałem efekt
jasnego, optymistycznego, dy-

namicznego i ciepłego miejsca
w barwach żółtych, pomarańczowych i zielonych, z dodatkami jasnego drewna, skóry itp.
● Le Victoria Brasserie Moderne
W przypadku tej restauracji
chodziło o to, aby stworzyć
bardzo szykowne, nowoczesne,
luksusowe i unikalne odzwierciedlenie paryskiej brasserie.
Ozdobionej lustrami oraz kanapami, w zachwycającej aranżacji, z pięknym dywanem,
oświetleniem, otwartym barem
i kuchnią, a także z wieloma
atrakcyjnymi obrazami paryskich kawiarni. Celem było wykreowanie w Warszawie miejsca
bardzo szczególnego, inspirowanego francuską sztuką dekoracji, stanowiącego oprawę
dla doskonałej jakości kuchni,
w urokliwym stylu, z kontrastującą kolorystyką beżu i czerni
w połączeniu z refleksami ciepłych kolorów.

Fot.: orbis s.a.

Sofitel Warsaw Victoria
– francuska elegancja
w centrum Warszawy

Hotele
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Jak mógłby Pan opisać wystrój obu restauracji?
Kitchen Gallery to miejsce nieformalne, dynamiczne i emanujące radością życia – szczególne połączenie kuchni i biblioteki. Tymczasem Le Victoria
Brasserie Moderne to wnętrze
bardzo wyrafinowane, luksusowe i niezwykle odpowiednie na
wyszukany obiad lub kolację.

Jak aranżacje Brasserie
i Kitchen Gallery pasują do
ogólnej koncepcji hotelu?
Z uwagi na swój rozmiar Kitchen Gallery jest oddzielona
od reszty hotelu i stanowi miłe
miejsce, w którym można cieszyć się śniadaniem lub posiłkiem w ciągu dnia. Z kolei
Le Victoria Brasserie Moderne jest przedłużeniem lobby
i baru, więc zachowana została
harmonia atmosfery panującej
w tych pomieszczeniach.

Jak historia hotelu wpłynęła
na projekt?
W naszym projekcie nie gościła nostalgia za przeszłością
czy historią hotelu Victoria
– przyświecała nam raczej idea
stworzenia wrażenia bardzo
nowoczesnego i luksusowego
hotelu, jakim Victoria zawsze
była i jakim pozostanie. W porównaniu do konkurencji hotel

ten jest uosobieniem luksusu,
wolności i nowoczesności.

Czy w obu restauracjach
można odnaleźć odniesienia
do Pana projektów realizowanych w innych hotelach?
Nie, bowiem każdy hotel jest
inny i jedyny w swoim rodzaju.
Odmienna historia, lokalizacja,

problemy i potrzeby wymagają indywidualnie dostosowanych, szczególnych rozwiązań
uwzględniających lokalną kulturę, kraj, a także jego klimat.
Oraz tego, czego wszyscy coraz
bardziej potrzebujemy w międzynarodowym świecie – własnej tożsamości.
Rozmawiała: Marianna Bonik

KONTAKT
accorhotels.com
sofitel.com
sofitel-victoria-warsaw.com
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westin weekend
– sposób na PONIEDZIAŁki

N
Sieć Westin
Hotels & Resorts
stale bada wszelkie
aspekty życia, które
mogą wpływać
na samopoczucie
gości. Postanowiono
więc też sprawdzić,
jaki wpływ ma
technologia
i zobowiązania
zawodowe
na życie osobiste
i samopoczucie
mieszkańców Europy.
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ajnowsze
badanie
zlecone przez sieć
Westin
pokazuje,
że poniedziałek to
najmniej produktywny dzień
tygodnia, a rosnąca liczba zobowiązań zawodowych i nieustanna dostępność wpływają
negatywnie na nasze życie osobiste, zdrowie oraz samopoczucie. Aby temu zaradzić Westin
Hotels & Resorts wprowadza
do swojej oferty nową pozycję
– „Westin Weekend”
Program ten powstał po to,
by poniedziałki mogły być przyjemniejsze. Dzięki tej ofercie
goście zyskują większą elastyczność i czas, by maksymalnie odpocząć podczas weekendowego
pobytu. W ramach programu
klienci będą mogli skorzystać
z możliwości późniejszego
wymeldowania się z hotelu do
godz. 15.00 w niedzielę oraz
z wydłużonych godzin serwowania śniadania w soboty i nie-

dziele, aby bez pośpiechu móc
delektować się energetyzującymi specjałami SuperFoodsRX.

„poniedziałkowy
dół” zaczyna się
w sobotę
Coraz dłuższy dzień pracy
i większe obciążenia zawodowe
sprawiają, że niemal połowa respondentów była zdania, iż ich
ogólny poziom stresu związanego z pracą wzrósł na przestrzeni
ostatnich pięciu lat. Zgodnie
z wynikami badania brak czasu na „naładowanie akumulatorów” i zmianę perspektywy
w trakcie weekendów sprawia,
iż poniedziałek jest najmniej
produktywnym dniem tygodnia
dla aż 65% respondentów. Wielu z nich uważa poniedziałek za
najdłuższy dzień pracy.
Głównymi przyczynami takiego nieproduktywnego rozpoczęcia tygodnia są: brak czasu
na regenerację podczas weeken-

du (36%) i nadrabianie zaległości związanych z pracą, zabierające prywatny czas (36%).
Nie pracujemy już tylko od
9 do 17 od poniedziałku do piątku. Połowa respondentów była
zdania, że ich dni robocze są
nawet o dwie godziny dłuższe
z powodu rozwoju technologii
i korzystania ze… smartfonów.
Granica pomiędzy życiem zawodowym a osobistym coraz
bardziej się zaciera. Jedna na
dwie osoby uważa, że jej życie
osobiste cierpi z powodu zobowiązań zawodowych. Najbardziej dotkniętymi obszarami są
sen (60%), relaks (60%), dobre
samopoczucie (54%) oraz relacje rodzinne (54%). Ponad jedna trzecia deklaruje, że czują się
zmęczeni już na początku tygodnia. Aż 65% respondentów odczuwa niepokój i stres podczas
weekendów, a jedna na dwie
osoby przeznacza do trzech godzin na odpisywanie na wiado-

fot.: materiały prasowe

Poniedziałek okazuje się najmniej produktywnym dniem tygodnia.
Ale Hotele Westin wiedzą jak temu zaradzić.

Hotele
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Odkryliśmy, że
większa ilość
wolnego czasu
pozwala naszym
gościom poprawić
swoje życie osobiste
i odzyskać dobre
samopoczucie – mówi
Brian Povinelli,
szef marki Westin
Hotels & Resorts.
mości w soboty i niedziele. Co
więcej aż 60% ankietowanych
myśli o projektach na nadchodzący tydzień podczas weekendów. Dlatego nie jest zaskoczeniem fakt, że 61% osób spóźnia
się do pracy lub zauważa spóźnianie się współpracowników
w poniedziałkowe poranki.

Westin zmienia
oblicze weekendu
Sieć Westin Hotels & Resorts
rozumie rosnące zapotrzebowanie klientów na odpoczynek
i „czas dla siebie”. Rozpoczynając walkę z „poniedziałkowymi
dołami”, sieć prezentuje nowy
program „Westin Weekend”,
który pomaga gościom odprężyć się, zregenerować siły i zapomnieć o pracy w trakcie weekendowego pobytu.
Przed rozpoczęciem weekendu każdy gość zauważy zmianę nastroju w hotelu. Wszystkie elementy oddziałujące na
zmysły – począwszy od światła, muzyki i dekoracji – będą
komunikować, że nastał czas
weekendu. Również pracownicy
hotelu zmienią swoje mundurki
na mniej oficjalne i dostosowane do stylu ubioru, który nosimy
zazwyczaj w wolne dni.
W każdym pokoju gość znajdzie słynny Niebiański Szlafrok
umieszczony na łóżku, aby jasno zasygnalizować rozpoczęcie weekendowego nastroju.
Dzięki wydłużonym godzinom
serwowania śniadania w soboty
i niedziele goście będą mogli
naprawdę dobrze się wyspać.
A że termin wymeldowania się

z hotelu przedłużono w niedzielę do godz. 15 z niczym nie
będą musieli się spieszyć.
Program Westin Weekends
ma zainspirować gości do wdrożenia filozofii dobrego samopoczucia, która rozpoczyna się
wyśmienitym snem w Niebiańskim Łóżku, energetyzującymi
potrawami SuperFoodsRX, porannym biegiem RunWESTIN
oraz możliwością wypożyczenia
ubrań i butów sportowych w ramach programu Gear Landing.
„Celem sieci Westin jest zapewnianie gościom dobrego samopoczucia podczas podróży.
Składając taką obietnicę, prezentujemy z radością nasz nowy
program weekendowy odpowiadający na zapotrzebowanie
gości na relaks, dzięki czemu
mogą zregenerować się przed

rozpoczęciem tygodnia pracy”
– mówi Brian Povinelli, szef
marki Westin Hotels & Resorts.
Weekendowy pobyt w hotelu
Westin to także instynktowne
rozwiązania, dzięki czemu zaplanowanie doskonałego, spersonalizowanego wypadu weekendowego jest niezwykle proste.
W celu zainspirowania gości
spółka Westin we współpracy
z firmą AFAR uruchomiła program WESTIN FINDS FROM
AFAR, ciekawy i nagradzany cyfrowy przewodnik turystyczny,
który opisuje najlepsze lokalne
atrakcje i punkty warte odwiedzenia w pobliżu hoteli Westin.
Program umożliwia gościom
spersonalizowanie planu podróży zależnie, czy podróżują
samotnie, w parze, z rodziną
albo też grupą znajomych.
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Na topie

Prezentomania
Nie ma to jak prezent! Poprawia humor i uszczęśliwia, a przecież każda okazja
jest dobra, aby obdarować bliską osobę – choćby drobiazgiem. Oto kilka naszych
propozycji – pomysłów na nadchodzące Święta i Nowy Rok.

Książka „Kto tu rządzi – ja
czy mój mózg?” Michael
S. Gazzaniga; Wydawnictwo Smak Słowa.
Fascynująca lektura dla
tych, którzy chcą wiedzieć
więcej o możliwościach
mózgu. Inspiracja nie
tylko dla biznesmenów.
Cena 39,90 zł
Książka „Ja, Kapitan”
Tadeusz Wrona; Wydawnictwo Poznańskie.
Relacja ze spektakularnego awaryjnego lądowania
na warszawskim Okęciu
– i nie tylko! Świetna
książka przybliżająca
postać niezwykłego człowieka. Cena 29,90 zł
Kolczyki Złote płatki
zaprojektowane przez
Ewę Lewanowicz. Metal
galwanizowany na stare złoto, z perełkami,
kryształkami i jedwabną
taśmą. Cena 260 zł
www.lewanowicz.com
Nespresso Umilk
– nowoczesny ekspres
na kapsuły, ze zintegrowanym modułem spieniania mleka. Dostępny
w kolorze kremowym
i czarnym. Cena 849 zł
www.nespresso.com/pl
Płyta „Polska”
– Możdżer, Danielson,
Fresco. Najnowszy krążek
trzech muzyków potwierdzający ich artystyczną
symbiozę i ogromny
talent muzyczny.
Cena 44,49 zł
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Sephora – cień do
powiek z brokatem
i korektor w jednym.
Produkt z najnowszej
kolekcji, dostępny
w różnych kolorach.
Cena 55 zł
www.sephora.pl
Sephora – zestaw
białych opalizujących
pędzelków do makijażu.
Cena 79 zł
www.sephora.pl
Helena Rubinstein
– ekskluzywny zestaw
prezentowy, na który
składa się mascara,
krem pod oczy
i płyn do demakijażu.
Dostępny
w perfumeriach
Sephora.
Cena 159 zł
Perfumy Tous „Rosa”
– zmysłowy, delikatny
zapach, idealny
zarówno na dzień,
jak i na sylwestrowe
przyjęcie.
Cena 219 zł/50 ml
Perfumy Avon
„Instinct” – mieszanka
nut owocu karamboli,
egzotycznej kamelii
i drzewa sandałowego.
Cena 90 zł/50 ml
www.avon.pl

Fot.: materiaŁy prasowe

Eisenberg – Krem na
szyję i dekolt. Ujędrnia
i modeluje owal twarzy,
wygładza i ujędrnia
naskórek, poprawia
elastyczność i przywraca
skórze młody wygląd.
Cena 449 zł
www.eisenberg.com
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Żubrówka dla
prawdziwych mĘŻczyzn

Wprowadzona
w 2003 roku,
przeznaczona
specjalnie dla panów
linia pielęgnacyjna
ClarinsMen
świętuje w tym roku
10 urodziny.

Dlaczego męska skóra
potrzebuje peelingu?
Posiadająca więcej gruczołów
łojowych, męska skóra ma tendencję do nadmiernego wytwa-

rzania sebum. Jest grubsza,
więc wolniej się odbudowuje, co
może blokować mieszki włosowe, powodując niedoskonałości
i wrastanie zarostu.

Więcej niż tylko
oczyszczanie
Regularny peeling jest niezbędny aby głęboko oczyścić skórę.
Delikatna eksfoliacja eliminuje
również martwe komórki naskórka blokujące pory, poprawia
strukturę skóry, wygładza jej
powierzchnię, ułatwiając w ten
sposób golenie.
Bogatą w gruczoły łojowe,
męską skórę charakteryzują też
zmarszczki, które mimo że pojawiają się później niż u kobiet,
są dużo głębsze. Dlatego produkty do twarzy Line–Control
łączą w sobie kofeinę i pochodzącą z Peru Acmella oleracea,
roślinę o właściwościach znieczulających i wzmacniających
gęstość skóry. Kofeina natomiast znacząco poprawia owal

Line–Control Balm – balsam
przeciwzmarszczkowy
Trawka żubrówka
Shampoo & Shower – żel
pod prysznic do ciała i włosów
50 | G r u d z i e ń 2 0 1 3 / S t y c z e ń 2 0 1 4

twarzy, w efekcie wielkość kołnierzyka może się zmniejszyć
nawet o jeden rozmiar.
Na walkę z jet lagiem i zmianami czasu w podróży lub oznakami stresu, niezastąpione będą
produkty pod oczy, takie jak
Anti–Fatigue Eye Serum z zestawem aż ośmiu składników
aktywnych, stanowiących natychmiastowy zastrzyk energii
dla męskiej skóry, niwelujący
opuchnięcia w okolicach oczu.

Zabiegi szyte dokładnie
na męską miarę
Wyciągi roślinne, wykorzystywane w produktach marki są
stosowane także w szytych na
miarę zabiegach pielęgnacyjnych Clarins dla mężczyzn.
W Clarins Skin Spa w Warszawie oraz w autoryzowanych gabinetach marki w całej Polsce,
skorzystać możemy z zabiegów
„a’ la carte” – „Energia dla Ciała”, „Nowe Siły”, czy ujędrniających i relaksujących rytuałów.

Fot.: materiaŁy prasowe

Z

nana ze swych właściwości leczniczych,
łagodzi kaszel i zapalenia gardła, jest też
znakomitą przyprawą, lecz rozsławiła ją polska wódka…
Mowa o trawce żubrówce, aromatycznej roślinie pochodzącej
z naszej części Europy, lubiącej
zimno i wilgotny klimat. W kosmetyce znana jest z własności
tonizujących i energizujących
oraz dobroczynnego wpływu na
skórę, w szczególności męską
– grubszą i trudniej się odbudowującą. Laboratoria Clarins wykorzystują tę magiczną roślinę
w produktach pod prysznic i do
włosów, dezodorantach, ujędrniającym brzuch Ab Firming
Gel czy dedykowanym mężczyznom kremie do rąk.

Ingredients of culinary excellence
We invite you to taste the delicious dishes of modern Polish cuisine
with a distinct touch of the most sophisticated culinary trends.
Pałac Sobańskich, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warsaw
Booking: (+ 48) 22 523 66 64
www.amberroom.pl

Michelin Guide Recommendation
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Biznes w seulu

Ambitne działania tutejszych firm i wytrwałość
mieszkańców uczyniły ze stolicy Korei Południowej
gracza światowego formatu. Nasz brytyjski korespondent
Alex Andersson próbuje odpowiedzieć na pytanie,
co stoi za spektakularnym sukcesem Seulu.
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ciągu 50 lat Korea
Południowa przeistoczyła się z kraju zdanego na pomoc międzynarodową w państwo, które samo niesie
pomoc innym. Motorem tej transformacji
był Seul – stolica kraju i miasto słynące
z wytrwałości w dążeniu do sukcesu.

Koreańskie giganty
Seul ma ponad 11 milionów mieszkańców
oraz trzy tętniące życiem dzielnice biznesowe: Meyong-dong, Yeouido – seulski
odpowiednik Wall Street, oraz Gangnam
– najnowszą, mieszczącą się na południe od
rzeki Han, gdzie jeszcze 30 lat temu znajdowały się jedynie pola ryżowe.
Seoul National Capital Area obejmujący
prowincję Gyeonggi oraz wolną strefę ekonomiczną Songdo nieopodal Incheonu, jest
drugim co do wielkości (po Tokio) obszarem metropolitalnym na świecie, zamieszkanym przez 23 miliony ludzi. Na tym
przyjaznym dla biznesu gruncie rozkwitły
takie koreańskie giganty (tzw. czebole), jak
Samsung, Hyundai, Lotte, czy LG, których
rozmach napędza koreański eksport.
Do miasta napłynęła także cała masa
firm z zagranicy – siedziby mają tu m.in.
22 międzynarodowe banki, 45 firm zajmujących się usługami powierniczymi oraz
82 wielkie firmy ubezpieczeniowe. Seul
zajmuje też znakomitą, dziewiątą pozycję
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w rankingu centrów finansowych Global
Financial Centres Index.

Sport i polityka
Jak przystało na finansową stolicę regionu,
nie brak tu centrów kongresowo–biznesowych. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura oraz transport publiczny Seulu były
również jednymi z kluczowych czynników,
które zdecydowały o wyborze miasta na gospodarza igrzysk olimpijskich w 1988 roku,
mistrzostw świata w piłce nożnej w 2002
roku oraz szczytu G20 w roku 2010.
Seul stara się jak najlepiej wykorzystywać
swoje historyczne i regionalne koneksje.
Od czasu wojny domowej Korea Południowa utrzymuje bliskie kontakty z USA. Kulminacją tej współpracy była dwustronna
umowa o wolnym handlu (FTA), która weszła w życie w marcu ubiegłego roku. Jest
to część szerszej strategii, mającej uczynić
z Korei główny ośrodek FTA dla północno–
–wschodniej Azji. Korea podpisała podobne umowy z 46 innymi krajami, a traktaty
z kolejną szesnastką, w tym z Chinami i Japonią, są na końcowych etapach negocjacji.

Zadziwić świat
Jednakże Seul nie jest miastem bez wad.
Jedną z palących kwestii jest brak przejrzystości organów kontrolnych. William F. Freeman III, prezes spółki deweloperskiej AIG

Korean Real Estate Development tłumaczy:
– Problemem jest biurokracja albo polityczne przepychanki, powodujące opóźnienia…
ale gdy w końcu zapadnie decyzja i koła pójdą w ruch, Korea potrafi zadziwić świat.
Najlepszym przykładem tego, jak Seul
sprzyja biznesowi jest historia rozkwitu
tzw. czeboli. Jednym z nich jest Samsung
– dziewiąta firma na świecie pod względem
wartości marki wedle rankingu Interbrand.
Jego szacowana wartość to 33 mld dolarów.
Samsung kojarzy się z branżą telekomunikacyjną, ale jest też spółką patronacką, pod
której egidą operuje ponad 30 firm, zajmujących się m.in. produkcją elektroniki,
półprzewodników, budową statków, petrochemią. Ma także swoje organizacje charytatywne, sklepy bezcłowe, sprzedaje polisy
na życie i zarządza hotelami marki Shilla.

Lotte, Hyundai, LG Chem
Wielobranżowość nie jest wśród czeboli niczym niezwykłym. Lotte zajmuje się branżą hotelarską, ubezpieczeniami, ma sklepy
bezcłowe, parki rozrywki i stacje benzynowe, a Hyundai oprócz samochodów, buduje statki i działa w branży logistycznej.
Ta wszechobecność konglomeratów bywa
kłopotem dla firm pragnących zaistnieć
w Korei, ale ich zaangażowanie w tak wiele dziedzin jest dowodem na to, iż potrafią
współpracować z firmami na całym świecie.

K i e r u n k i | B u s i n e s s T r av e l l e r

– Korea Trade-Investment Promotion
Agency robi co może, by współpraca koreańskich i zagranicznych firm układała się
jak najlepiej – twierdzi Amy Jackson, prezes
Amerykańskiej Izby Handlowej w Korei.

Dla zagranicznych
inwestorów
Liberalne środowisko biznesowe często
kojarzy się z rozkwitem megakorporacji.
Tymczasem wiele międzynarodowych firm
narzeka na ograniczenia, z jakimi muszą
zmagać się w Seulu.
– W Hongkongu czy Singapurze przepisy ułatwiają prowadzenie działalności
gospodarczej – podkreśla Amy Jackson.
– Mam nadzieję, że Korea nie pozostanie
w tyle i wprowadzi regulacje, które uproszczą zasady zakładania firm. Są już sygnały,
że tak się dzieje. W ciągu ostatnich 15 lat
Seul zwiększył limity dla zagranicznych
podmiotów chcących kupić koreańskie firmy lub ziemię, zawarł umowy o wolnym
handlu z 46 krajami i uruchomił sześć wolnych stref ekonomicznych. Katalizatorem
tych działań był azjatycki kryzys finansowy
z 1997 roku. Wydawana przez ambasadę
USA gazeta „Investing in Korea”, opisała to
tak: „Rząd Korei Południowej podjął szybkie kroki mające na celu zwalczenie problemów strukturalnych kraju, które uznano
za podstawową przyczynę kryzysu. Jednym
z takich lekarstw miało być przyciągnięcie
zagranicznych inwestorów”.
Ważną rolę odgrywają umowy o wolnym
handlu. Dzięki porozumieniu z USA, zwanym KORUS, zaczną zanikać taryfy celne
między oboma krajami. Po wejściu w życie
umowy, od marca 2012 do lutego 2013 roku,
bezpośrednie inwestycje USA w Korei wyniosły 4,5 mld dolarów, co stanowiło wzrost
o 113,6% w stosunku do takiego okresu
w roku poprzednim. Jeśli pozostałe umowy
tego typu przyniosą podobne rezultaty, zyski Korei będzie można liczyć w bilionach.
– Po podpisaniu porozumień z Chinami
i Japonią, Korea będzie posiadała umowy
o wolnym handlu z krajami, które generują
80 proc. światowego PKB. To przełoży się na
wzrost eksportu – tłumaczy Jackson.

Fot.: archiwum

Przed i po igrzyskach
Wraz ze zwiększoną aktywnością międzynarodowego biznesu w mieście, rozwinęła
się także jego infrastruktura. W 2001 roku
otwarto lotnisko Incheon, które w tym
roku uznano za najlepszy port w regionie
Azji i Pacyfiku. Seulskie metro jest jednym
z najlepiej rozwiniętych na świecie.

Solidne fundamenty ekonomiczne oraz pomysłowość,
duma i determinacja Koreańczyków sprawiają, że przyszłość
Seulu rysuje się w wyjątkowo jasnych barwach.
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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Wiele osób wskazuje, iż dynamiczny
rozwój kraju i jego stolicy należy wiązać
z igrzyskami olimpijskimi. – Igrzyska były
katalizatorem, który zapoczątkował przemiany w całym kraju – mówi Freeman.
To wydarzenie zbiegło się w czasie ze
zmianą ustrojową, kiedy dyktaturę zastąpiła realna demokracja, a Seul mógł
zaprezentować się jako miejsce przyjazne i otwarte na świat. Przed igrzyskami
wybudowano wiele pięciogwiazdkowych
hoteli i pojawiły się tu pierwsze międzynarodowe sieci. Obecnie Seul jest piątym
miastem na świecie pod względem liczby
organizowanych konferencji i wydarzeń
o skali międzynarodowej – 40 hoteli posiada godne polecenia centra konferencyjne, są też trzy wielkie centra kongresowe:
Coex, 63 oraz SETEC. Nic więc dziwnego, iż w 2010 roku miał tu miejsce szczyt
państw grupy G20, a dwa lata później
szczyt bezpieczeństwa jądrowego.

pułapki infrastruktury
Dobrze rozwinięta infrastruktura Seulu
nie oznacza jednak, iż nie zdarzają się tu
katastrofy. Największą było zawalenie się
w 1995 roku domu handlowego Sampo-

ong, pod którego gruzami zginęły 502 osoby. Śledztwo ujawniło, iż podczas budowy
Sampoong dochodziło do rażącego naginania przepisów i korupcji. Freeman mówi, że
choć tragedia ta była odosobnionym przypadkiem, to do dziś można zauważyć, że
polityka ma spory wpływ na branżę budowlaną. Dobrym tego przykładem jest budowa
centrum biznesowego Songdo w Incheonie,
która zasłynęła z wielu opóźnień wynikłych
z niesprzyjającej atmosfery politycznej wokół projektu. Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu, gdy działający pod egidą
ONZ Światowy Fundusz Klimatyczny postanowił przenieść do Songdo swoje biura.
Projektów z opóźnieniami jest dużo
więcej. Budowy 554–metrowego drapacza
chmur Lotte World Premium Tower oraz
334–metrowego Parc One utknęły w miejscu. Freeman przewiduje, iż podobne problemy mogą pojawić się przy budowie kompleksu Yongsan Dreamhub, którego częścią
ma być drugi co do wielkości wieżowiec na
świecie: – Obawiam się, że realizacja tego
projektu może ciągnąć się latami – mówi
bez ogródek. Są to jednak tylko niechlubne
wyjątki, ponieważ ogromna większość projektów budowlanych jest realizowana bez

opóźnień i większych problemów, a powstające jak grzyby po deszczu wieżowce pozwalają zapomnieć o tym, co poszło nie tak.

Cień sąsiada z północy
Korea Północna i sytuacja geopolityczna
w regionie mogłyby być straszakiem dla
biznesu, ale ten nadal chętnie tu napływa,
bo kluczowym elementem stojącym za rozwojem Korei, są jej mieszkańcy.
– To wyjątkowy kraj i niezwykli ludzie,
którzy podnieśli się ze zgliszczy i biedy
z początku lat 60 – mówi Freeman. – Trudna historia Korei ukształtowała jej obywateli na ludzi wytrwałych oraz dumnych ze
swego narodu i jego dziedzictwa. Przykładem poświęcenia dla dobra kraju może być
sytuacja z roku 1998, gdy podczas kryzysu
finansowego wielu Koreańczyków dobrowolnie oddawało państwu swoje złoto.
Kultura bbali-bbali (pośpiechu), która cechuje Koreańczyków, to nie tylko dążenie do
jak najlepszej wydajności, ale również chęć
współzawodnictwa i odnoszenia sukcesów.
Solidne fundamenty ekonomiczne oraz pomysłowość, duma i determinacja Koreańczyków sprawiają, że przyszłość Seulu rysuje się w wyjątkowo jasnych barwach.

Obecnie Seul jest piątym miastem na świecie pod względem liczby organizowanych
konferencji i wydarzeń o skali międzynarodowej. Aż 40 hoteli posiada godne polecenia
centra konferencyjne, są też trzy wielkie centra kongresowe.
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Co nowego w Las Vegas?
CITIZEN'S KITCHEN
Dobrze wiedzieć, że w Las Vegas istnieje
dobra, całodobowa knajpka. Otwarta na
początku tego roku restauracja Citizen’s
Kitchen mieści się w hotelu Mandalay Bay.
Dania nie są wyrafinowane, ale naprawdę
warto wpaść tu na Fatty Melt burgera z pomidorem, grillowanym serem, zeszkloną
cebulką i sosem (19 dolarów).
Inne ciekawostki to American TV Turkey
Dinner (zestaw z indykiem do oglądania
telewizji – 23,50 dolara), koktajl z krewetek
(15 dolarów) oraz kulinarne wyzwanie o nazwie „Ultimate Slider Challenge” (40 dola58 | G r u d z i e ń 2 0 1 3 / S t y c z e ń 2 0 1 4

rów), podczas którego klient ma 24 minuty,
aby skonsumować 24 małe hamburgery!
Jeśli to mu się uda – nie płaci. Citizen’s posiada także szeroki wybór piw, w tym wiele
o dziwnych nazwach, np. Stone Arrogant
Bastard („arogancki łajdak” – 17 dolarów).
l Czynne przez całą dobę. Mandalay Bay
Hotel, 3,950 Las Vegas Boulevard South;
tel. +1 702 632 9200; citizenslasvegas.com

NOBU
Otwarta w lutym restauracja Nobu mieszcząca się na terenie hotelu Caesars Palace,
jest drugim lokalem tej marki w Las Vegas.

Jednym z charakterystycznych elementów
jej wystroju jest złociste oświetlenie, które
idealnie współgra z papierowymi ozdobami
w kształcie puszystych chmurek zwisających z sufitu. Oferowana tu kuchnia japońsko–peruwiańska jest naprawdę wyśmienita, a zarazem dość dekadencka (można tu
na przykład zamówić zagrożonego wyginięciem tuńczyka błękitnopłetwego).
Polecamy szczególnie sashimi z serioli
serwowane z papryczką jalapeno, kolendrą,
yuzu (japońskim cytrusem) oraz sosem
sojowym (28 dolarów); czarnego dorsza
w słodkim miso (34 dolary); a także wołowi-

Fot.:fotolia (1), archiwum

Koniec roku w Mieście Grzechu? To całkiem kuszący pomysł... Sprawdziliśmy cztery
nowe restauracje, które niedawno powstały w tym niezwykłym, jedynym w swoim
rodzaju miejscu na świecie. Oprócz renomowanych lokali w najlepszych hotelach,
będąc w Vegas warto też odwiedzić nowe miejsca, uznane za trendy.

Wa k a c j e b i z n e s m e n a

nę Wagyu (38 dolarów za uncję). Dla mało
zdecydowanych przygotowano „Omakase”,
czyli zestaw potraw rekomendowanych
przez szefa kuchni (175 dolarów).
l Czynne od poniedziałku do czwartku
w godz. 17–23, w piątek i sobotę od godz.
17 do północy. Caesars Palace, 3,570 Las
Vegas Boulevard South; tel. +1 702 785 6628;
noburestaurants.com

LA COMIDA
Ta meksykańska restauracja, otwarta niewiele ponad pół roku temu – w kwietniu
– to nowe ulubione miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Mieści się ona nieopodal
głównej promenady Las Vegas, pod zabawnym różowym neonem w kształcie małpki.
W menu znajdziemy ogromny wybór
przysmaków, takich jak kremowe guacamole z Pico de Gallo (pomidory cebula, papryka) i jalapeno (9 dolarów), gotowana kukurydza serwowana z masłem z chili i limonką
(8 dolarów), czy queso fundido – zestaw
na który składa się roztopiony ser Oaxaca,
szynka chorizo i grillowana papryczka Poblano (11 dolarów). Warto spróbować także

delikatnego puerco ahumado – czyli łopatki
wieprzowej z sosem z Adobada i chipsami
z rajskiego banana.
A że meksykański rodowód zobowiązuje,
La Comida oferuje gościom także 180 gatunków tequili oraz margarity podawane na
różne sposoby.
l Czynne pon–czw, od 11.30 do późnej nocy,
pt–sob od 10.30 do 2.00. 100 Sixth Street,
tel. +1 702 463 9900; lacomidalv.com

Ważne adresy
Linia lotnicza British Airways – oferuje
najlepsze połączenie z Warszawy do Las
Vegas; więcej na www.ba.com
l Hotel MGM Grand & Casino – dobry
adres w Vegas, świetne przedstawienia
wieczorne; więcej na www.mgmgrand.com
l Międzynarodowe Lotnisko McCarran
w Las Vegas – pod względem ruchu
lotniczego port ten zajmuje 6 miejsce na
świecie (578949 startów i lądowań). Jest
oddalony od centrum o zaledwie 2 km.
l

|
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HAKKASAN
Kobiety, które przychodzą do Hakkasan po
szalonej zabawie w pobliskim klubie nocnym (jednym z największych na świecie),
są wyjątkowo urodziwe.
Panuje tu charakterystyczny półmrok,
a stoliki oddzielono kratownicami, tworząc
przytulne, prywatne zakatki. Nie jest to
zbyt wyrafinowane miejsce – kelnerzy są
dość natarczywi, koktajle mało wyszukane,
a dudniąca muzyka zagłusza rozmowy. Ale
w końcu to przecież Vegas.
Na szczęście jedzenie jest naprawdę dobre. Polecamy dim sum z przegrzebkami,
okoniem lub soją edamame (22–28 dolarów),
pieczonego dorsza z szampanem i chińskim
miodem (42 dolary) i wołowinę z czarnym
pieprzem podaną w jadalnym koszyku (37 dolarów). Można też zamówić jeden z zestawów „supreme special”, na przykład duszone japońskie uchowce za… 450 dolarów.
l Czynne pon–śr 17–23, czw–nd od 17 do
północy. MGM Grand Hotel, 3,799 Las Vegas Boulevard South; tel. +1 702 891 7888;
hakkasan.com/lasvegas
Marzena Mróz
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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Dookoła świata śladami
wielkich Polaków

F
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undacja „Dumni Polską
– Polish Pride – A Creative Poland” organizuje rejs dookoła świata,
którego celem jest promocja Polski i Polaków. Jego trasa została
wyznaczona śladami działalności wielkich Polaków. Wyprawa
potrwa trzy i pół roku – w tym
czasie armada trzech jachtów
Fundacji odwiedzi 360 portów
w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach.
Plan rejsu zakłada dotarcie
do najważniejszych miejsc na
całym świecie, w których historii zapisali się Polacy – podróżnicy, naukowcy, inżynierowie,
artyści, biznesmeni czy lekarze.
W prawie 80 portach, do których zawiną żeglarze będą zor-

ganizowane imprezy promujące
nasz kraj – od polskiej kuchni
i muzyki, przez sztuki wizualne i design, aż po produkty polskich firm, tereny inwestycyjne
i najbardziej atrakcyjne miejsca
turystyczne.

Gdynia – start!
Rejs rozpocznie się w lipcu 2014
roku, w Gdyni. Pierwszymi portami, do których zawiną jachty będą: Kopenhaga (Dania),
Goeteborg (Szwecja), Bergen
(Norwegia) oraz Reykjavik (Islandia). Następnie trasa wiedzie
przez Kanadę i atlantyckie porty
USA, Karaiby i Amerykę Południową, wyspy Pacyfiku, Australię i Azję, na końcu Afrykę
i kraje basenu Morza Śródziem-

nego oraz Europę Zachodnią.
Powrót do Polski zaplanowany
jest na jesień 2017 roku.
Grupa żeglarskich zapaleńców, a jednocześnie nowoczesnych patriotów, zamierza
w ciągu trzech i pół roku przepłynąć 75 tysięcy mil. W rejsie
wezmą udział trzy jachty, ich
załogi liczyć będą 21 osób, zmienianych w jedno, dwu i trzytygodniowych turach – w sumie
ponad 2000 uczestników!

Jak Domeyko i Piłsudski
Fundacja pragnie przypomnieć
m.in. odkrywanie i kolonizowanie Syberii i Chin, budowę
andyjskiej kolei, opis geologiczny i odkrycia geograficzne
w Australii. Będzie promować

Fot.: orbis s.a.

Więcej na:
www.dumnipolska.pl

Podróż & Business

takie wielkie postaci, jak etnograf Bronisław Malinowski,
podróżnicy Bronisław Piłsudski
i Paweł Edmund Strzelecki, biochemik Kazimierz Funk, geolog i inżynier Ignacy Domeyko,
rzeźbiarz Korczak Ziółkowski.

Lepiej postrzegać Polskę
– Chcemy, aby Rejs Śladami
Wielkich Polaków przyczynił
się do lepszego postrzegania
Polski, jako kraju ludzi otwartych, mądrych, odkrywczych
i kreatywnych – mówi Kuba
Strzyczkowski, dziennikarz, żeglarz i Prezes Fundacji „Dumni Polską”. – Zamierzamy przy
pomocy światowych organizacji nadawców publicznych
prowadzić intensywne działania promocyjne we wszystkich
miastach, do których zawiną
nasze jachty, aby przywołując
polskie nazwiska i dokonania
Polaków w tych miejscach, jednocześnie promować dzisiejszą
Polskę. Równocześnie chcemy
wykorzystać rejs do pokazania
współczesnych sukcesów gospodarczych, naukowych i kulturalnych. Chcemy zmienić
postrzeganie Polski na świecie
i pokazać ją jako kraj, który od
stuleci uczestniczy w rozwoju
nowoczesnej cywilizacji, wnosząc istotne wartości materialne

i duchowe, a sukcesy zawdzięcza
swoim wybitnym obywatelom.

Happeningi,
wystawy i jazz
Rejs Śladami Wielkich Polaków
jest z założenia przedsięwzięciem non–profit. Inicjatywie
patronują Ministerstwo Gospodarki i Agencja Rynku Rolnego, dostrzegające w niej możliwość promocji polskich firm
i regionów. Przybyciu jachtów
towarzyszyć będzie krótki happening. Następnie uczestnicy
rejsu, w towarzystwie przedstawicieli lokalnych władz, otworzą wystawę prezentującą to, co
najnowsze i rzeczywiście warte
przedstawienia w polskiej sztuce wizualnej i designie.
Wystawy zostaną zorganizowane przy użyciu nowoczesnych, elektronicznych technologii
wystawienniczych.
Prezentowane prace będą wyłonione drogą otwartych konkursów, które zostaną ogłoszone na
początku 2014 roku. Imprezy
muzyczne organizowane w wybranych portach zostaną ułożone w jedno- lub kilkudniowe
cykle (w zależności od harmonogramu rejsu).
– Wykorzystamy liczącą się
w świecie pozycję polskiego jazzu – dodaje Kuba Strzyczkow-

|

ski. – Zaprosimy też do naszych
koncertów najbardziej utalentowanych wykonawców muzyki
współczesnej i klasycznej, którzy już osiągnęli znaczącą pozycję, biorąc udział w krajowych
i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Będziemy organizować zaskakujące, nocne
pokazy mody utalentowanych
młodych projektantów. Pamiętając o polskich klasykach,
postawimy przede wszystkim
na artystów młodych i obiecujących, nadążających za zmieniającą się rzeczywistością,
gotowych reprezentować Polskę
w każdym zakątku świata. Program naszych wystaw, prezentacji i koncertów będzie ulegał
modyfikacjom, tak aby paleta przedstawianych prac była
możliwie szeroka. W internecie
organizować będziemy aukcje
powystawiennicze. Podstawowymi narzędziami komunikacji naszych przedsięwzięć będą
media społecznościowe i interaktywne aplikacje mobilne.
Kreując nasze działania
uwzględniać będziemy konotacje Polski oraz udział Polaków
w historii i rozwoju konkretnego miasta czy kraju. W doborze
artystów i wyborze ich dzieł
kierować się będziemy zawsze
dewizą: DUMNI POLSKĄ.
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Chcemy, aby
Rejs Śladami Wielkich
Polaków przyczynił się
do lepszego
postrzegania Polski,
jako kraju ludzi
otwartych, mądrych,
odkrywczych
i kreatywnych.
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Inwestycje
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M

Port, osiedle
całorocznych domów
i restauracja
to tylko część oferty
Wrót Mazur.
Jest to miejsce
idealnie nadające się
do rozpoczęcia
przygody ze słońcem,
żaglami i przepiękną
mazurską przyrodą.
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iędzy Śniardwami
a jeziorem Roś,
obok miejscowości Pisz, powstała
niezwykle interesująca inwestycja. Port, osiedle całorocznych
domów i restauracja to tylko
część oferty Wrót Mazur. Nazwa żeglarskiego miasteczka
nie jest przypadkowa. To miejsce idealnie nadające się do rozpoczęcia przygody ze słońcem,
żaglami i mazurską przyrodą.
Odkryli to lekarze i aktorzy,
którzy mają swoje żeglarskie
mistrzostwa. Tu odbywają się
zawody o Puchar Polski Jachtów
Kabinowych, Regaty o Błękitną
Wstęgę Jeziora Roś, a razem
z Polskim Komitetem Olimpijskim Wrota Mazur są organizatorem I Polonijnych Mistrzostw
Świata w Żeglarstwie pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Miasteczko nad jeziorem
Serce miasteczka stanowi port
jachtowy z pełną infrastrukturą żeglarską. W położonej
nieopodal tawernie organizowane są koncerty i wspólne
oglądanie widowisk sportowych. Port jest chroniony przez
całą dobę. Rezydenci portu
mogą też zamówić kompleksową obsługę – od sprzątania jach-

tu, przez konserwacje po różnego rodzaju naprawy szkutnicze.
Miasteczko Wrota Mazur to
osiedle całorocznych domów,
nieco oddalone od mariny i portowych atrakcji. Idealne miejsce
dla osób ceniących na urlopie
ciszę i spokój. Wynajęcie domu
kosztuje 500 zł za dobę.
Na parterze znajduje się przestronny salon z kominkiem,
kuchnia, toaleta. Na piętrze trzy
przestronne, słoneczne pokoje
i dwie łazienki. Każdy z domów
ma też garaż i taras.
Domy są wykończone komfortowo, z nutką malowniczego
żeglarskiego klimatu. Dzięki
użyciu tradycyjnych materiałów takich jak cegła, drewno,
dachówka ceramiczna została
utrzymana regionalna stylistyka. Część domów jest przeznaczona na sprzedaż. Można
kupić tu dom i oddać jego zarządzanie w ręce ekipy Wrót
Mazur. W ten sposób jest się posiadaczem urlopowego miejsca
i gwarantowanego zysku.

Smakołyki regionalne
W sąsiedztwie basenu portowego znajduje się restauracja,
w której można zjeść mazurskie pierogi, salceson „Dziadka Stasia”, paprykarz, a przede
wszystkim świeże ryby i dziczy-

znę. Żeglarska atmosfera, oryginalne wnętrze z pięknym widokiem i znakomite jedzenie to
nie jedyne powody, dla których
warto odwiedzić to miejsce.
Przekraczając próg restauracji stajemy się gośćmi miejsca
przyjaznego także dzieciom.
Na zewnątrz znajduje się przestronny plac zabaw. Gdy jednak
pogoda nie dopisuje, najmłodsi
mają do dyspozycji również kącik w budynku restauracji.
			
Sporty, cisza i przyroda
Wrota Mazur to jedno z niewielu miejsc na Mazurach,
w którym odpoczną zarówno
ci, którzy szukają wrażeń, jak
i ceniący ciszę i spokój. Na miłośników aktywnego wypoczynku
czekają różne odmiany sportów
motorowodnych, korty tenisowe i żeglarskie przygody – rejsy
jachtami Delhia 21 z instruktorem lub samodzielne, regaty,
kursy, szkolenia czy konkursy
ratownictwa wodnego.
Goście, którzy chcą delektować się spokojem, także tu odpoczną. Prócz rejsów, spacerów
i kąpieli słonecznych, mogą
oglądać organizowane w restauracji Wrota Mazur wystawy
sztuki, uczestniczyć w warsztatach artystycznych i plenerach.
Agata Janicka

Fot.: materiaŁy prasowe

wrota mazur
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Spełniony

sen o potędze
Najpopularniejszy Sports Activity Vehicle na świecie,
wyznacza nowe standardy w zakresie przyjemności z jazdy,
luksusowego wykonania i innowacyjnych technologii.
Maj 2012
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o już trzecia generacja BMW
X5, lidera sprzedaży w swojej
klasie zarówno na rynku polskim jak i światowym. Niemiecka marka po raz kolejny
ustanawia nowe standardy w zakresie stylizacji nadwozia, przestronności wnętrza, wydajności i innowacyjnego wyposażenia.
W oczy od razu rzuca się elegancko wydłużona sylwetka, mocno zaznaczony dynamiczny przedni pas, charakterystyczna osłona
chłodnicy, umieszczona pomiędzy podwójnymi okrągłymi reflektorami oraz zderzak
z konturami przypominającymi literę X.
Wyraźny podział pomiędzy muskularnym
nadwoziem i przedziałem pasażerskim z dużymi szybami, które potęgują wrażenie nieograniczonej przestrzeni, jest dobrze widoczny zarówno z tyłu, jak i z boku. Z tyłu auta
uwagę zwracają wąskie, trójwymiarowe pasy
świetlne LED, umieszczone w obu sekcjach
tylnych świateł uformowanych w kształcie
litery L, oraz dynamiczny tylny spoiler.

Bezpiecznie i komfortowo
Wnętrze nowego BMW X5 jest eleganckie
i przestronne. Wyższa pozycja siedząca i niżej
umiejscowiona tablica rozdzielcza, potęgują
wrażenie ogromnej przestrzeni. Materiały
użyte do wykończenia wnętrza odgrywają
znaczącą rolę w kształtowaniu ekskluzywnej atmosfery. Atrakcyjnym dodatkiem jest
też niezależny wyświetlacz o przekątnej
10,25 cala. Potrójnie dzielona tylna kanapa,
umożliwia wszechstronną konfigurację kabi-

ny, a bagażnik o pojemności 650 litrów, po
rozłożeniu oparć da imponujące 1870 litrów.
Opcjonalnie można też wyposażyć auto
w trzeci rząd siedzeń. Udogodnieniem dla
kierowcy jest (oferowana w standardzie) automatycznie otwierana tylna klapa, z możliwością sterowania z wnętrza samochodu.
Nowe BMW X5 jest wyposażone w liczne
systemy wspomagające kierowcę oraz zwiększające komfort i bezpieczeństwo. Są to m.in.
system BMW Night Vision rozpoznający ludzi i zwierzęta przed samochodem podczas
jazdy nocą, funkcja Lane Change Warning
ostrzegająca przed nieplanowaną zmianą
pasa ruchu oraz nowy asystent parkowania
równoległego i prostopadłego, czy funkcja
wspomagająca jazdę w korkach – obejmująca
zarówno prędkość jazdy, jak i kąt skrętu kierownicy, bez udziału kierowcy.
Bezpieczeństwo to priorytet, ale BMW
nigdy nie zapomina o komforcie. Standardowy inteligentny napęd na cztery koła
BMW xDrive może więc zostać uzupełniony
o opcjonalny pakiet zawieszenia. Układ Dynamic obejmuje system aktywnej stabilizacji
przechyłów, potęgując sportowe właściwości
jezdne. W Pakiecie Comfort zastosowano zawieszenie pneumatyczne przy tylnej osi oraz
układ dynamicznej kontroli amortyzatorów. Ta sama funkcja jest również dostępna
w pakiecie zawieszenia M. W tej wersji tryby
SPORT lub SPORT+ oferują bardzo twardą
charakterystykę tłumienia i pracy zawieszenia. Z kolei zawieszenie Professional łączy

cechy układów Comfort i Dynamic w zintegrowanym systemie, w związku z czym kierowca może dowolnie zmieniać ustawienia
z komfortowych na dynamiczne.
A że komfort to także kontakt ze światem,
w czasie jazdy można zasięgnąć informacji
o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym,
połączyć się z konsultantem (opcja Concierge) lub skorzystać z licznych multimediów,
w tym dostępu do internetu i systemu rozpoznawania mowy umożliwiających dyktowanie wiadomości e–mail.

Cuda pod maską
W momencie premiery rynkowej BMW X5
oferuje trzy jednostki napędowe. X5 xDrive30d to sześciocylindrowy rzędowy silnik
Diesla z technologią TwinPower Turbo oraz
z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Ta trzylitrowa jednostka oferuje moc 258 koni mechanicznych oraz 560 Nm momentu obrotowego. Drugi diesel – X5 M50d – ma tę samą
pojemność, lecz dzięki trzem turbosprężarkom generuje moc 381 koni mechanicznych
i 740 Nm. I ostatnia wersja – X5 xDrive50i,
z benzynowym silnikiem V8 o pojemności
4,4 litra (wspomaganym przez dwie turbosprężarki) o mocy 450 KM i 650 Nm.
Czym różni się nowe BMW X5 od swoich
poprzedników? Niczym! Nadal jest ideałem
w swojej klasie. Kwintesencją luksusowego
charakteru i połączeniem dynamiki z wydajnością zwykle spotykanym tylko w snach.
opr. Zuzanna Krzyczkowska

Charakterystyczny wygląd modeli serii X, tworzą typowe dla firmy z Monachium elementy
stylizacyjne, połączone z masywnym nadwoziem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
66 |
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Laptopy
kontratakują
Przy dzisiejszej modzie na tablety, lepiej nie wspominać o laptopach. Dla maniaków
nowinek technicznych komputer przenośny odszedł do lamusa i co prawda każdy
z nas go ma, ale nie jest to żaden powód do dumy. Czy na pewno?
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a szczęście wielbiciele laptopów
znają prawdę. Laptopy i tablety
idą podobną ścieżką rozwoju – są
coraz szybsze, lżejsze i cieńsze.
Oczywiście tablety nie zastąpią laptopów,
ponieważ mają odmienne zastosowania.
To idealny sprzęt zapewniający rozrywkę
w łóżku lub w samolocie. Laptopy natomiast
idealnie nadają się do przeglądania stron
internetowych, do pracy oraz wtedy, gdy potrzebna nam spora moc obliczeniowa.
Najlepiej by było, gdyby powstało urządzenie łączące cechy obu maszyn. Niestety,
hybrydy laptopów wciąż są niedoskonałe.
Z założenia mają służyć do wszystkiego,
ale tak naprawdę nie nadają się praktycznie
do niczego. Jednak ostatnio pojawiły się na
rynku urządzenia, które w pełni spełniają
funkcje i tabletu, i laptopa.
Tom Kilroy, wiceprezes Intela stwierdził
niedawno, że już wkrótce takie właśnie
„kombajny” wyprą z rynku typowe tablety.
Ma w tym swój interes! iPad, czyli najlepiej
sprzedający się tablet na świecie, korzysta
z układów firmy ARM, podczas gdy we
wszystkich urządzeniach typu „2 w 1” zastosowano układy Intela. Gigant z Santa Clara
pokazał właśnie dlaczego nadal nosi miano
największego producenta układów scalonych na świecie. Czwarta generacja procesorów Core pozwoliła producentom sprzętu mocno wydłużyć żywotność baterii bez
zwiększania masy i rozmiaru urządzeń.
Coraz więcej laptopów ma także dotykowe ekrany, które są charakterystyczną
cechą tabletów. Najnowsza wersja systemu
Windows (nie spotkała się z najcieplejszym
przyjęciem), pozwala na obsługę dotykową
i w wielu nowych laptopach funkcja ta została zaimplementowana w bardzo ciekawy sposób. Kolejna rewolucja dokonała się
w kwestii pikseli. Wywołał ją wyświetlacz
Retina, który Apple montuje w laptopach
z serii Pro. Inni producenci nie zostają
w tyle i także wyposażają swoje urządzenia
w ekrany o jak najwyższej rozdzielczości.
Co zatem powinniśmy wziąć pod uwagę
kupując nowy sprzęt? Na początek zastanówmy się, do czego będziemy go używać.
Zakup urządzenia z większą pamięcią RAM
to dobry pomysł, ale tylko wtedy, gdy laptop
nie służy nam jedynie do obsługiwania
poczty. Warto też zadać sobie pytanie, gdzie
będziemy korzystać z nowego cacka. Jeśli
głównie w domu, to może lepiej zamiast pamięci RAM kupić większy, 17-calowy ekran
lub wybrać model, który można podłączyć
do telewizora przez złącze HDMI. Jeśli często używamy komputera w podróży, rozważmy zakup ultrabooka. Jest nieco mniejszy i wolniejszy, ale także poręczniejszy od
laptopa z wielkim ekranem i baterią.
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Hokus pokus i jest tablet

Niepokonany

Lenovo IdeaPad Yoga 13

Apple MacBook Air 13 cali

Cena: około 4,2 tys. złotych
www.lenovo.com
Ten 13-calowy kombajn korzysta w pełni z interfejsu dotykowego Windows 8. W pozycji domyślnej to elegancki ultrabook z wygodną klawiaturą. Wystarczy jednak obrócić wyświetlacz
o 180 stopni, by uzyskać dostęp do dotykowego
interfejsu wykorzystującego potencjał kafelków
Windows 8. To solidna konstrukcja i odnosi
się to również do zawiasu, za pomocą którego
laptop przemienia się w tablet. Urządzeniu nie
brakuje też mocy – na pokładzie znajduje się
procesor Intel Core i7 oraz 8 GB pamięci RAM.
Plusy – poręczny, lekki i szybki.
Minusy – przeciętna żywotność baterii.

Cena: około 4,5 tys. złotych
www.store.apple.com
Nowa wersja największego hitu Apple została
„dozbrojona” w baterię umożliwiającą pracę
przez cały dzień, co w praktyce oznacza, że
możemy korzystać z niego przez 12 godzin.
Obudowa nie różni się od tej w poprzednim
modelu, choć jest nieco cieńsza (1,7 cm). Warto
zaczekać i kupić to cudo z nowym systemem
Maverick, w yposażonym m.in. w bezprzewodowe udostępnianie ekranu na telewizor HD,
a także wiele usprawnień systemu przechowywania danych i prędkości obsługi aplikacji.
Plusy – elegancki, szybki i smukły.
Minusy – trudny w personalizacji.

Płacz, ale płać

Pozycje też się liczą

Apple MacBook Pro 15 cali
z wyświetlaczem Retina

Acer Aspire R7

Cena: około 8 tys. złotych
www.store.apple.com
Zaskakująco cienki jak na maszynę z procesorem Intel Core i7 2,7 GHz i możliwością rozbudowania pamięci RAM do 16 GB (domyślnie
8 GB). Idealny dla osób, które chcą zainstalować zasobożerne oprogramowanie do edycji filmów lub rozbudowane gry 3D. W wyświetlaczu
Retina „upchano” aż pięć milionów pikseli. Jeśli
chcemy posiadać jeden z najseksowniejszych
laptopów na rynku, nie ma lepszego wyboru.
Plusy – dobry ekran, szybki system operacyjny.
Minusy – mało kto wykorzysta jego potencjał.

Cena: około 4,3 tys. złotych
www.acer.com
Laptop ze składanym i obrotowym ekranem,
który możemy umieścić nad klawiaturą (przypomina wtedy sztalugę), ustawić w takiej pozycji, by wygodnie korzystać z dotykowych funkcji,
przekręcić lub złożyć, by wyglądał jak tablet
(choć dość nieporęczny). Przekątna 15,6 cala
i rozdzielczość 1080 pikseli wystarczają do
oglądania filmów. Solidnie zbudowany i przez
to dość ciężki (2,4 kg). Kontrowersje budzi też
umieszczenie touchpada nad klawiaturą.
Plusy – nowatorska konstrukcja.
Minusy – trzeba się do niego przyzwyczaić.
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M o t o & Te c h n o

Pretendent do tronu?

Google zadziwił świat

Mistrz gier

Samsung ATIV Book 8

Google Chromebook Pixel

Dell Alienware 17

Cena: około 5,2 tys. złotych
www.samsung.com
Pierwszy laptop, który może zakwestionować
dominację Apple pod względem wyglądu
i osiągów. Ta potwornie szybka maszyna ma
15,6-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości (z Windows 8), procesor Intel i7 Core, 8
GB RAM oraz twardy dysk o pojemności 1 TB.
Jest także zadziwiająco lekki, a żywotność baterii to imponujące 8,6 godziny.
Plusy – szybki, elegancki, idealny dla użytkowników systemu Windows.
Minusy – mocno się nagrzewa.

Cena: 1229 dolarów (w Polsce niedostępny)
www.google.com/intl/en/chrome/devices
Linia Chromebook istnieje od lat, ale były to
komputery z niższej półki. Tymczasem Pixel to
prawdziwy mocarz z procesorem Intel Core i5
oraz 12,8-calowym ekranem, z którego „wyciśnięto” aż 4,3 miliona pikseli, a przy tym lekki
(1,5 kg). Przy zakupie otrzymamy 1TB wirtualnej
powierzchni dyskowej w Google Drive. System
Chrome z pewnością przypadnie do gustu
użytkownikom systemu Android.
Plusy – wspaniały ekran, system Chrome OS.
Minusy – drogi w porównaniu do poprzedników.

Cena: około 6,5 tys. złotych
www.dell.com
Urządzenie posiada ogromny 17,3-calowy ekran
oferujący soczyste kolory i głęboką czerń, a także procesor Intel Core i7 taktowany zegarem
2,4 GHz, oraz 8 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 16 GB). Gładzik jest podświetlany
i można zaprogramować grupy klawiszy w ten
sposób, by były podświetlone w różnych kolorach. Super–zabawka dla dużych chłopców.
Plusy – moc, to najlepszy laptop do gier.
Minusy – jest ogromny (4,6 x 29,9 x 41,3 cm)
i ciężki (waży 4,1 kg).

Dobry za rozsądną cenę

I tablet, i laptop

Tania rzecz, a cieszy

Sony Vaio E Series
(SVE1713M1E)

Toshiba Satellite U920T

HP Pavilion 15-b155sw
sleekbook

Cena: około 4 tys. złotych
www.toshiba.com
Może pełnić funkcję tabletu. Przy przekątnej
ekranu 12,5 cala, jest to także jedno z najwygodniejszych urządzeń przenośnych w segmencie
i „w pełni opierzony” laptop. Pod jego obudową kryje się procesor Intel Core i3 – dość wolny
w porównaniu do tego, co oferuje konkurencja
i korzystając z Photoshopa lub edytując filmy,
na pewno zauważymy różnicę. Na szczęście
jest też model z szybszym procesorem i5.
Plusy – stosunkowo niedrogi.
Minusy – nie wygląda na sprzęt z wyższej półki.

Cena: około 2,1 tys. złotych
www.hp.com
Procesor AMD APU A4-4355M nie należy do
mocarzy, ale 4 GB RAM i dysk o pojemności
500 MB to już niemało. Nieźle wypada też
bateria, która pozwala na ok. 8 godzin pracy.
Sprzęt ten nigdy nie wygra pojedynku z laptopem z wyższej półki, ale jeśli szukamy czegoś
poręcznego za niewysoką cenę, warto spojrzeć
przychylnym okiem na tę propozycję.
Plusy – niezła specyfikacja.
Minusy – słaby procesor.

Fot.: archiwum, materiaŁy prasowe

Cena: około 3 tys. złotych
www.sony.com
Seria E to laptopy ze stosunkowo szybkim procesorem (Intel Core i5 ) i dużym ekranem (17,3
cala). Jak na urządzenie ze średniej półki, jest
dość szybki, ale może nie poradzić sobie z zasobożernymi grami. To Sony, więc można być
pewnym solidności wykonania, choć urodą nie
grzeszy. Całkiem przyzwoity ekran o wysokiej
rozdzielczości nadaje się do oglądania filmów.
Plusy – duży ekran, relatywnie tani.
Minusy – krótka żywotność baterii (3 godziny).
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Ekscytujące piękno,
futurystyczna technologia.
www.siemens-home.pl

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

Siemens. The future moving in.
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Kierunki

godziny w... Xi'an
Scott Carey odkrywa, iż Terakotowa Armia nie jest jedynym
ciekawym zabytkiem tej wyjątkowej chińskiej metropolii.
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Mury Miejskie
Po wizycie w pagodzie warto dojść do murów miejskich, które są atrakcją samą w sobie. Xi'an doświadczyło panowania trzyna-

Fot.: fotolia (1), archiwum (3)

Otoczona ruchliwymi ulicami Wielka Pagoda Dzikich Gęsi
jest prawdziwą oazą spokoju, wspaniale obrazującą różnice
między dawnym miastem i jego obecną postacią.

Wielka Pagoda Dzikich Gęsi
Xi'an przyciąga wielu turystów, przede
wszystkim ze względu na oddaloną od centrum o 32 kilometry Terakotową Armię wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednakże samo Xi'an również posiada
wiele ciekawych zabytków.
Miasto najlepiej zwiedzać, korzystając
z taksówki. Podróż z hotelu Hilton (znajdującego się w obrębie murów miejskich)
do Wielkiej Pagody Dzikich Gęsi (6 km na
południe od centrum), kosztuje 22 juany
(ok. 11 zł) i zajmuje mniej więcej 15 minut.
Otoczona ruchliwymi drogami pagoda w Xi'an jest prawdziwą oazą spokoju,
wspaniale obrazującą różnice między dawnym miastem i jego obecną postacią. Po
raz pierwszy wzniesiono ją w 652 roku, za
panowania dynastii Tang, jednakże nie
przetrwała ona próby czasu i wojen, które
obróciły ją w zgliszcza. Wieżę, którą można
podziwiać obecnie, zbudowano za panowania dynastii Ming (1368–1644) i gruntownie
odnowiono w 1964 roku. Ma ona siedem pięter i 60 metrów wysokości.
Po wejściu do kompleksu (bilet kosztuje
50 juanów – ok. 25 zł) i przekroczeniu bramy, pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy
to dwie małe kamienne budowle – wieże
dzwonu i bębna, których buddyjscy mnisi
używali do sygnalizowania początku i końca dnia. Znajdziemy tu także zaciszne ogrody, posągi buddyjskie, wymyślne rzeźbienia
na murach oraz bibliotekę.
Można też wejść na szczyt samej pagody (co kosztuje dodatkowo 30 juanów, czyli około 15 zł). Wspinanie się po wąskich
drewnianych schodach w upalny dzień
może stanowić nie lada wyzwanie, ale wysiłek ten wart jest podjęcia, ponieważ widok
ze szczytu wieży zapiera dech w piersiach.
W zimie bilety są tańsze. Czynne codziennie od godz. 8 do 17.

Kierunki
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stu dynastii i jest powszechnie uważane za
kulturalną stolicę Chin epoki starożytnej.
Mury miejskie wzniesiono za panowania
dynastii Tang, a cesarze z dynastii Ming
przedłużyli je i ufortyfikowali, tak że obecnie są wysokie na 12 metrów i mają 13,7 km
długości. Otacza je także fosa i ogrody,
w których starsi mieszkańcy Xi'an praktykują tai chi i grają w karty. Warto wybrać
się zwłaszcza pod południową bramę, która posiada najwięcej wymyślnych zdobień
i wygląda najbardziej okazale.
Jeśli chcemy zwiedzić cały teren wokół
murów, najwygodniej zrobić to na rowerze,
który można wynająć – 90 minut kosztuje
40 juanów (ok. 20 zł), trzeba też wpłacić
200 juanów depozytu.
Od kwietnia do października południowa
brama jest otwarta od godz. 8 do 22, od listopada do marca do godziny 20.

Dzielnica Muzułmańska
Idąc na północ, w kierunku ścisłego centrum miasta, już po 15–minutowym spacerze dotrzemy do Wieży Bębna. Wzniesiono
ją za panowania dynastii Ming na końcu
dzielnicy muzułmańskiej, zamieszkanej
przez tysiące potomków islamskich kupców, którzy przybyli tu, gdy Xi'an było ważnym elementem Jedwabnego Szlaku.
Tuż za wieżą znajduje się bazar. Jego
wąskie alejki zatłoczone są setkami straganów, na których kupcy z zapałem targują się
o ceny pamiątek i… podróbek chyba wszystkich znanych marek świata. Po dotarciu
na drugi koniec bazaru, znów trafimy do
właściwej dzielnicy muzułmańskiej, gdzie
sprzedawcy uliczni kuszą przechodniów
aromatycznymi szaszłykami, yang rou pao
mo (potrawką z baraniny) oraz słodkimi
ciasteczkami ryżowymi. Ale lepiej się tu
nie objadać, bo prawdziwy festiwal smaków
czeka na następnym przystanku…

Odkryta w 1974 roku Terakotowa Armia „strzegąca” grobowca
cesarza Qin Shi to jeden z najsłynniejszych chińskich zabytków.
W Xi'an nie brak jednak także innych atrakcji.

De Fa Chang
Xi'an położone jest w regionie Shaanxi
charakteryzującym się suchym letnim klimatem, który nie sprzyja uprawom ryżu.
Dlatego w diecie tutejszych mieszkańców
przeważają pierogi i makaron.
Aby spróbować tutejszych pierożków, najlepiej wybrać się do słynnej pierogarni De
Fa Chang, mieszczącej się nieopodal Wieży Bębna. Chociaż ceny nie są niskie – od
120 juanów do ponad tysiąca za cały zestaw
obiadowy – to teatralny charakter posiłku
w formie bankietu zostawia po sobie niezapomniane wrażenie.
Pierożki mają różne kształty, które nierzadko odzwierciedlają ich nadzienie. Wegetarianie mogą jednak śmiało spróbować
pierożków w kształcie królika, ponieważ

znajduje się w nich słodka pasta sezamowa.
Serwuje się je w ogromnych bambusowych
talerzach, przygotowane na różne sposoby:
na słodko, słono i pikantnie, smażone, gotowane na parze i pieczone. Czynne od godz.
11 do 14 i od 17 do 21; 3 West Street, Lianhu;
tel. 86 29 8721 4060.

Aleja De Fu
Wieczorem warto wybrać się na drinka na
oddaloną o 15 minut spaceru od Wieży Bębna aleję De Fu, pełną barów i kawiarni.

W piwiarni De Fu Lou Beer House możemy napić się dobrego niemieckiego piwa,
serwowanego przez chińskie kelnerki
w strojach… bawarskich. Uwaga na ceny
– podawane tu piwo pochodzi z importu,
więc nie należy do najtańszych.
Większość barów urządzona jest w stylu
europejskim i panuje w nich luźna atmosfera. Jeśli natomiast mamy ochotę pośpiewać,
zawsze można udać się do jednego z licznych tutejszych barów karaoke, w których
nikt nie żałuje gardła.
Grudzień 2013/St yczeń 2014
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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

Koniecznie w obie strony?

Gdy leci z nami bagaż…

Mój szef miał bilet na samolot z Paryża do Londynu i z powrotem za 248 euro. Plany się jednak zmieniły i do Londynu pojechał pociągiem. Natomiast, kiedy zgłosił się na samolot powrotny, okazało się, że jego rezerwacja została anulowana. Musiał
kupić nowy bilet za ponad 300 funtów – drożej niż poprzedni
bilet w 2 strony. Dlaczego nie mógł wykorzystać samego powrotu? Czy może starać się o zwrot kosztów? Podobna sytuacja zdarzyła się, gdy leciał tanimi liniami i nie było takich problemów.
Ewa

Wybieram się w podróż samolotem z Barcelony do Warszawy.
Najtańszy okazał się bilet przez Paryż, linią Air France. W cenę
nie jest jednak wliczony bagaż. Czy to oznacza, że muszę zapłacić dodatkowo? A jeśli tak, to ile? Wiem, że w KLM przewóz bagażu jest bezpłatny – gdy ma się numer Flying Blue. Myślałem,
że Air France i KLM to jedna linia, powinno więc być tak samo.
Grzegorz

Pani Ewo
Linia lotnicza oczywiście miała rację, anulując rezerwację powrotną, ponieważ pasażer złamał warunki kontraktu. Pani szef
zawarł umowę z przewoźnikiem na przelot w dwie strony, zaczynający się w Paryżu, według specjalnej, promocyjnej taryfy
dostępnej wyłącznie na rynku francuskim. Dlatego mógł skorzystać z niższej taryfy. Dodatkowo bilet był ważny na określone
rejsy, bez możliwości zmian daty i godziny.
Pasażer nie zgłaszając się na pierwszy rejs spowodował utratę
ważności całego biletu, włącznie z odcinkiem powrotnym. Linia
lotnicza postąpiła słusznie dokonując ponownej wyceny odcinka powrotnego, według taryfy dostępnej na rynku brytyjskim.
W dniu wylotu zazwyczaj dostępne są tylko pełne taryfy, a nie
zniżkowe. Dlatego nowy bilet kosztował więcej. Miał też na pewno znacznie mniej restrykcyjne warunki – dostępny był w ostatniej chwili, miał również możliwość zmian i zwrotu.
Jesteśmy przyzwyczajeni, że w pociągach można dowolnie
wykorzystywać poszczególne odcinki biletu (chociaż to się już
zmienia). Przy podróżach lotniczych kupony biletu muszą być
wykorzystane zgodnie z kolejnością wystawienia. Każda chęć
zmiany musi zostać zgłoszona przewoźnikowi z wyprzedzeniem w celu dokonania rekalkulacji ceny. Najtańsze taryfy z reguły nie pozwalają na takie zmiany.
Tak zwane „tanie linie lotnicze” nie posiadają zbyt rozbudowanego systemu taryf i stosują własne, bardziej uproszczone zasady (point–to–point), odmienne od linii zrzeszonych w IATA.
Dlatego nie można porównywać wprost tych przypadków.
Pasażerowi nie należy się więc żadne odszkodowanie, ponieważ nie ma tu winy linii lotniczej. Może się jedynie zwrócić do
przewoźnika (lub do agenta, który wystawił bilet) o zwrot niewykorzystanych opłat lotniskowych.
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Panie Grzegorzu
Linie Air France wprowadziły grupę niskich taryf (MINI PRICE) na rejsach europejskich oraz do Maroka, Tunezji, Algierii
i Izraela. Taryfy MINI pozwalają na bezpłatne zabranie wyłącznie bagażu podręcznego o wadze do 12 kilogramów. Nie oznacza to, że nie można nadać bagażu do luku bagażowego. Jest to
oczywiście możliwe za dodatkową opłatą.
Najlepiej, jeśli zgłosi Pan odprawiany bagaż w momencie
kupowania biletu lub dokona zakupu przez internet na co najmniej 30 godzin przed wylotem. Wtedy cena za 1 sztukę bagażu
o wadze do 23 kg wynosi 15 euro, po uwzględnieniu 50–procentowej zniżki. Na lotnisku można również zapłacić za nadawany
bagaż, ale według pełnej stawki – 30 euro. Opłaty są pobierane
za każdy sektor podróży (bez uwzględniania portu przesiadkowego). W Pana przypadku należy zapłacić 2 razy po 15 euro.
Co do drugiej części Pana pytania – rzeczywiście w liniach
KLM już najniższy poziom członkostwa (Ivory) w programie
Flying Blue upoważnia do zniesienia wymaganej opłaty za bagaż. Linie Air France mają jednak inne zasady i dopiero poziom
Elite lub Elite Plus pozwala na niepobieranie tej opłaty. Zakup
biletu według taryfy MINI nie spowoduje naliczenia punktów
w programie Flying Blue. Firmy uczestniczące w korporacyjnym programie Blue Biz mogą korzystać w ograniczony sposób
z taryf MINI. Naliczane są punkty za rejsy, ale punkty nie mogą
być wymienione na bezpłatne przeloty.
Teoretycznie po fuzji w 2004 roku, linie Air France i KLM
to ta sama grupa kapitałowa, ale nadal utrzymywane są dwie
niezależne marki. Każda z nich może mieć własny, niezależny
produkt pokładowy i taryfowy oraz politykę bagażową.

Znajdź swój rytm
w pracy i w życiu
Każda podróż w klasie biznes przyniesie Ci wiele inspirujących doznań,
od relaksujących po bardziej energetyczne. Skosztujesz wykwintnych
dań naszej kuchni, rozbawią Cię do łez najnowsze komedie albo miło
spędzisz czas w salonie na pokładzie samolotu. Przygotuj się na
doznania klasy biznes.

emirates.com/pl
Bezpłatna usługa prywatnego szofera w Wykwintna kuchnia na pokładzie w Przyjazna polityka bagażowa
Więcej informacji pod numerem +48 22 306 08 08, na stronie emirates.com/pl lub w biurze podróży.

