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Enjoy being a star

Enjoy being a Star in the 
Caribbean with IBEROSTAR

Discover the Caribbean with IBEROSTAR, where the spirit of the people is mirrored in 
the colorful landscape, the air is filled with tropical energy and the beaches beckon with 
the alluring combination of turquoise water and stunning stretches of unspoilt sands. 
The quality of the IBEROSTAR service will amaze you from the moment you arrive, and 
you will encounter the same high-quality customer service throughout your stay with 
us. Enjoy the best of international cuisine, and, since travelling is about discovery, taste 
the emblematic dishes of the gastronomy of each destination. To complete rest and 
relaxation , you will also find time for fun, leisure and adventure during your holiday 
with varied entertainment programme throughout the day and great shows to entertain 
you during the evening. Pamper your body, relax your mind and achieve the perfect 
spiritual balance during your stay in the Caribbean. Because at IBEROSTAR Hotels & 
Resorts, you are the Star.

JAMAICA · CUBA · DOMINICAN REPUBLIC · MEXICO · BRAZIL · USA
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Z  czym kojarzy nam się Kuba? 

Dźwięk bębnów conga do 

późnej nocy, kolorowe samochody z lat 

50. ubiegłego wieku, słodki rum, 

aromat ręcznie zwijanych cygar, 

tętniące życiem nocne kluby, taniec na 

ulicy i uczuciowi, otwarci Kubańczycy. 

Ale ta tropikalna wyspa ma również 

swoją drugą, ciemniejszą stronę, której 

przejawem są: bieda, puste półki 

sklepowe, upadający system polityczny 

i rodzący się nowy. Jaki on będzie? 

Pytanie jest tym bardziej ważne, bo 

przecież wiadomo, że po śmierci 

Fidela Castro wyspa w krótkim czasie 

zmieni swoje oblicze. 

Hawana znajduje się na północnym 

wybrzeżu wyspy, której całkowita 

powierzchnia wynosi 110 tys. km kw. 

Choć stolica ma swój własny port, to 45 

kilometrów na zachód, w miasteczku 

Mariel władze budują nowy głębokowodny kompleks portowy. Powstanie tu również 

specjalna strefa ekonomiczna, do której na początku roku zawitają pierwsze firmy 

zagraniczne. Szacuje się, że ogółem utworzą one 70 tysięcy nowych miejsc pracy.

Kubę zamieszkuje 11,2 miliona ludzi, w tym 2 miliony w samej Hawanie. W 2013 

roku PKB tego kraju wyniósł 77 miliardów dolarów. W 2015 roku wyspa zanotowała 

czteroprocentowy wzrost gospodarczy, ale prognozy na przyszłość są nieco mniej 

optymistyczne. Przewiduje się, że w latach 2016-17 wzrost PKB na Kubie gwałtownie 

spadnie w wyniku mniejszych niż oczekiwano dochodów z eksportu i pomocy  

z Wenezueli. Jednak dzięki zacieśnieniu więzi z USA dynamiczny trend wzrostowy 

może powrócić w latach 2018-21. O prognozach gospodarczych dla Kuby przeczytają 

Państwo w naszym temacie z okładki. Udanej lektury!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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Future Publishing (Pty) Ltd, PO Box 3355, Rivonia 2128, 
South Africa, tel.: 27 11 803 2040.
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Wypróbuj perfekcyjnie zaprojektowaną przestrzeń do pracy, rozrywki i odpoczynku w  Nowej 

Business Class Singapore Airlines. Panel, który mieści wszystko czego potrzebujesz, aby 

popracować, łącznie z gniazdkiem zasilającym, abyś mógł być w kontakcie oraz z licznymi 

schowkami, abyś wszystko miał w zasięgu ręki. Fotel o szerokości 71 cm można ustawić  

w kilku nowych pozycjach, tak żeby było Ci najwygodniej i który zamienia się w zupełnie  

płaskie łóżko, abyś mógł wygodnie wypocząć podczas snu. Każdy szczegół jest doskonale  

przemyślany i zaprojektowany z myślą o Tobie. 

Nowa Business Class
Z APROJEKTOWANA SPECJALNIE DL A CIEBIE

Bilety lotnicze Singapore Airlines do nabycia w biurach podróży na terenie całego kraju oraz przez stronę singaporeair.pl
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LUFTHANSA MOBILE OFERUJE 
KARTY SIM
Oto kolejne przełomowe udogodnienie Lufthansy dla jej pasażerów.
Jedna karta SIM na cały świat: Lufthansa Mobile umożliwia tanie połącze-
nia telefoniczne i transmisję danych z całkowitą kontrolą kosztów w ponad 
180 krajach.

Lufthansa Mobile wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podróżujących, 
którzy chcą zawsze być dostępni i kontaktować się – zarówno w sprawach 
służbowych, jak i ze swoimi bliskimi – w korzystnej cenie. Taryfa przedpła-
cona jest rozwiązaniem zarówno dla podróżujących w celach wakacyjnych, 
jak i pasażerów podróżujących w interesach, którzy chcą być dostępni  
o każdej porze i tanio dzwonić za granicą. Karta umożliwia także surfowa-
nie w sieci i – co niezwykle istotne –  jednocześnie z możliwością kontrolo-
wania kosztów.

Propozycja Lufthansy jest bardzo korzystna cenowo. Pakiet startowy 
Lufthansa Mobile Prepaid Card kosztuje 29 euro, z czego 19 euro 
klienci otrzymują do wykorzystania na same połączenia. Wśród 
dostępnych pakietów w Unii Europejskiej są m. in. 500 MB za 9,90 euro 
oraz 1 GB za 14,90 euro, ważne przez trzydzieści dni. Dla połączeń 
międzykontynentalnych, np. w USA, Brazylii czy Chinach, ceny połączeń 
wahają się od 10 to 29 centów za minutę lub megabajt. Stawki innych 
operatorów zaczynają się zazwyczaj od 1,49 euro za minutę. Co istotne, 
użytkownik nie jest związany żadną umową z Lufthansa Mobile.

Kartę SIM można już dziś zakupić na stronie lh.com, a od 1 marca 
2017 roku również na pokładach przewoźnika.

Linie lotnicze
Lufthansa

Szwedzka marka Thule 
konsekwentnie rozwija ideę 
ułatwiania klientom wygodnego 
i bezpiecznego transportowania 
wszystkiego, co dla nich istotne. 
Właśnie zaprezentowała 
nową serię toreb i walizek, 
zaprojektowanych m.in.  
z myślą o osobach, które często 
podróżują służbowo. W serii 
Thule Subterra znajdziemy 
kilkanaście modeli o różnym 
przeznaczeniu i funkcji – od 
wielkich walizek na kołach,  
przez plecaki, aż po pokrowce  
na laptopy.

Jednym z ciekawszych 
modeli jest Thule Carry-on 40 
uniwersalna torba podróżna  
o miękkich bokach opracowana 
z myślą o maksymalizacji 
przestrzeni pakowania. Jest 
praktyczna, wszechstronna, 
można jej używać jako torby na 
ramię lub plecak, dodatkowo 
została wyposażona w odrębny, 
elegancki pokrowiec na laptopa.

Po dotarciu do celu podróży 
torbę możemy zostawić 
w pokoju, a na spotkanie 
zabieramy  wyłącznie pokrowiec 
(który można nosić w formie 
torby na ramię) z niezbędnym 
sprzętem.

Praktycznymi dodatkami są 
np. oddzielna przegroda (np.na 
buty do biegania, jeśli podczas 
wyjazdu nie chcemy rezygnować 
z treningu) czy kieszeń na 
paszport. Torba Carry-on 40 
spełnia wymagania większości 
linii lotniczych dla bagażu 
podręcznego i dostępna jest  
w trzech wersjach 
kolorystycznych; cena to 899 zł; 
Thule.com

Torby
Thule

PODRÓŻ  
BIZNESMENA
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Sheraton Grand Krakow dysponuje 
232 pokojami i apartamentami, 
które w 2016 roku zostały poddane 
renowacji. Wszystkie pokoje  
klasy premium zostały już 
odnowione, wyróżnia je elegancki  
i rezydencyjny design dostosowany 
do celów biznesowych, jak  
i wypoczynkowych. Niewątpliwym 
atutem hotelu jest  jego 
usytuowanie, które oferuje 
niepowtarzalny widok na zakole 
Wisły i Zamek Królewski na 
Wawelu. Już wkrótce renowacja 
dobiegnie końca, a goście 
będą mogli korzystać z wnętrz 
zaprojektowanych przez znanego 
londyńskiego architekta Alexa 
Kravetza. Projektant nadał 
pokojom wyjątkowo elegancki 
wygląd dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów oraz 
mebli, wykonanych na specjalne 
zamówienie. Różnorodne tkaniny 
i elementy dekoracyjne zostały 
tak skomponowane, aby tworzyć 
wielowarstwowe i wyszukane 
formy designu we wszystkich 
elementach wystroju. Lokalne 
akcenty są wyrażone za pomocą 
wybranych wzorów oraz dzieł 
sztuki, wykonanych na zamówienie 
przez krakowską artystkę. 
Kluczowym elementem całego 
projektu jest oświetlenie nadające 
pomieszczeniom odmiennego 
charatkeru, czyniąc je jasnymi  
lub bardziej nastrojowymi,  
w zależności od pory dnia. Sheraton 
Grand Krakow oferuje również 
odremontowane sale konferencyjne 
(w sumie 8 o łącznej powierzchni 
500 m kw.), idealnie nadające się na 
spotkania oraz gale, jak również  
4 restauracje; sheraton.pl

Sheraton Grand 
Krakow

Hotel

NOWE POKOJE
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Linie lotnicze
Finnair

Zlokalizowana w 5-gwiazdkowym Hotelu Bellotto, u zbiegu 
Senatorskiej i Miodowej Restauracja Focaccia, oferuje menu włoskie 
w nowatorskiej interpretacji szefa kuchni Michała Rajewskiego. 
Kreatywny zespół kucharzy tworzy je w oparciu o włoskie produkty 
najwyższej jakości. Goście witani są focaccią z oliwą. W menu 
znajdziemy domowej roboty pasty, pizzę na cienkim  spodzie, 
owoce morza, aromatyczne mięsa i wyjątkowe desery. Każdego dnia 
serwowane jest menu degustacyjne składające się z 5 dań. Goście 
lubią tu zachodzić do baru Aperitivo, gdzie sami komponują włoskie 
przekąski. Focaccia to idealne miejsce na lunch oraz wyjątkową 
kolację z włoskimi winami. www.focaccia.pl NOWE POŁĄCZENIA

Wyjątkowy hotel w wyjątkowym 
miejscu. Oferuje nie tylko doskonałą 
jakość usług i nienaganną obsługę, 
ale również – zakopiańską magię. 
ARIES Hotel & SPA położony  
w samym centrum Zakopanego, 
nieopodal Krupówek. To dobre 
miejsce zarówno na na spotkania 
biznesowe, firmowe spotkanie 
integracyjne, konferencję, 
romantyczny weekend we dwoje  
lub wiosenny wypad w góry  
z rodziną. Wszędzie stąd blisko  
a z okien większości pokoi roztacza 
się widok na szczyty Tatr – bajecznie 
ośnieżonych w zimowe miesiące. 
Hotel oferuje ciekawe pakiety 
pobytowe, takie jak: Tatrzańskie Ferie, 
Whisky Days czy Midowy Weekend. 
Mieszcząca się w hotelu Restauracja 
Halka oferuje wybór doskonałych 
dań; www.HotelAries.pl

MIEJSCE Z WIDOKIEM

Zakopane
ARIES Hotel & SPA

Finnair wprowadza nowe połączenia na kilku popularnych 
europejskich trasach. Ze względu na duże zainteresowanie nową 
trasą do Reykjaviku dostępną od 11 kwietnia, Finnair wprowadza 
dodatkowe, piąte cotygodniowe połączenie, w środy między  
31 maja a 11 sierpnia. Trasa Finnaira do Reykjaviku stanie się również 
całorocznym destynacją, z 3 cotygodniowymi rejsami w sezonie 
zimowym. Usługa będzie uzupełniana przez loty obsługiwane przez 
Icelandaira, z którym Finnair posiada umowę codeshare.

W szczycie sezonu letniego między, 5 czerwca a 4 sierpnia, 
Finnair doda nowe codzienne połączenia do Warszawy, oferując 
w ten sposób 3 loty dziennie na trasie Warszawa – Helsinki w dni 
powszednie. Ponadto fiński przewoźnik proponuje 5 cotygodniowych 
całorocznych połączeń na trasie do Kopenhagi, dostępnych  
od 15 maja; finnair.com.

Warszawa
Restauracja
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FOCACCIA W HOTELU BELLOTTO
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Kontakt:
Przedstawicielstwo Club Med w Polsce
ul. Świętokrzyska 36, Warszawa
www.clubmed.pl
Private concierge:
p.maciejko@clubmed.pl
+48 664212513

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!

Mała, prywatna wyspa i nowe przestronne eco chic wille. 
Każda z własnym basenem, obsługą butlera i wszystkim, 

o czym zamarzysz…

Twój prywatny raj
IDEALNE MIEJSCE NA ZIEMI- TWOJA WILLA NA WODZIE!

022_TT hotel londyn_popr.indd   23 27.04.2015   14:43
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HAWANA 
NA SKRAJU NOWEJ 

REWOLUCJI
Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią charyzmatycznego 

kubańskiego przywódcy Fidela Castro nasza 
korespondentka Jenny Southan odwiedziła ten 

socjalistyczny kraj, który stopniowo otwiera się na wolny 
rynek.
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Siedzę na tylnym siedzeniu zabyt-
kowego chevroleta, a w radiu roz-
brzmiewają rytmy gorącej rumby. 
Kilkanaście minut wcześniej poli-

cja zatrzymała ruch uliczny i zastanawiam 
się, co jest tego przyczyną. W oczekiwaniu 
na dalszą podróż próbuję ściągnąć pakiet 
danych na telefon, ale w kraju nie ma sieci 
3G, więc moje wysiłki spełzają na niczym. 
Spoglądam przez okno i widzę duży czar-
ny samochód, w którym siedzi czterech 
mężczyzn w mundurach wojskowych. 
Tuż za nim stoi furgonetka z otwartymi 
drzwiami, a w środku siedzi Fidel Castro 
we własnej osobie. 90-letni przywódca Kuby 
jest bardzo wychudzony i niemal stapia 
się z białą marynarką, którą ma na sobie. 
„Fidel!”, krzyczy mój szofer. Chwilę potem 
samochód Castro odjeżdża.

POLITYCZNE POTYCZKI
W marcu 2016 Barack Obama, jako pierw-
szy prezydent USA od niemal 90 lat, złożył 
wizytę na Kubie. Powitał go tutaj młodszy 
brat Fidela – Raul Castro, który przejął wła-
dzę w 2008 roku. Po latach wrogości między 
głównym ośrodkiem globalnego kapitali-
zmu i jednym z ostatnich bastionów marksi-
stowsko-leninowskiego socjalizmu Obama 
obiecał złagodzenie, a następnie zniesienie 
embarga handlowego, które nałożono na ten 
karaibski kraj w 1960 roku.

Jeszcze do niedawna obywatele USA, 
w tym także kubańscy imigranci, nie mieli 
wstępu na Kubę. Choć branża turystyczna 

nadal nie została tu legalnie usankcjonowa-
na, to jakiś czas temu rząd stworzył listę 12 
dozwolonych kategorii pobytu na wyspie, 
takich jak: „wizyta u rodziny” lub „profe-
sjonalne badania i konferencje”. W sierpniu 
amerykańskie linie lotnicze dostały zgodę 
na uruchomienie połączeń do Hawany. 
Loty do kubańskiej stolicy zapowiedzia-
ły już m.in. American Airlines, Delta, Jet 
Blue i United.

Do 9 listopada, kiedy to Donald Trump 
został wybrany przez obywateli nowym pre-
zydentem USA, przyszłość dla obu krajów 
rysowała się w różowych kolorach. Teraz 
jednak sytuacja znów uległa zmianie. Tuż 
po ogłoszeniu wyników wyborów w Ame-
ryce Kubańskie Rewolucyjne Siły Zbrojne 
rozpoczęły pięciodniowe manewry, mające 
przygotować żołnierzy do „wzmożonych 
działań wroga”. Nie ma w tym nic dziwne-
go, skoro w swojej kampanii Trump obiecy-
wał zerwanie porozumienia, które Obama 
zawarł z Kubą.

Monica Lopez, która przez 18 lat praco- 
wała w brytyjskiej ambasadzie w Ha- 
wanie, a obecnie szefuje kubańskiej firmie 
konsultingowej Cognicion, uspokaja: 

– Nie martwiłabym się wynikami wy-
borów w USA i losami embarga po zwycię-
stwie Donalda Trumpa. Wiele zmian nie 
da się już odwrócić i wierzę, że Trump jest 
przede wszystkim biznesmenem, który wi-
dzi w Kubie ogromny potencjał i bierze pod 
uwagę rosnące zainteresowanie tym krajem 
ze strony firm amerykańskich.

WYSPA ZMIENIA SIĘ
Hawana znajduje się na północnym wy-
brzeżu wyspy, której całkowita powierzch-
nia wynosi 110 tysięcy km kw. Choć stolica 
ma swój własny port, to 45 kilometrów na 
zachód, w miasteczku Mariel władze budują 
nowy głębokowodny kompleks portowy. Po-
wstanie tu specjalna strefa ekonomiczna, do 
której na początku roku zawitają pierwsze 
firmy zagraniczne. Szacuje się, że ogółem 
utworzą one 70 tysięcy nowych miejsc pracy.

Kubę zamieszkuje 11,2 miliona lu-
dzi. W 2013 roku PKB tego kraju wyniósł 
77 miliardów dolarów. W 2015 roku wyspa 
zanotowała czteroprocentowy wzrost go-
spodarczy, ale prognozy na przyszłość są 
nieco mniej optymistyczne. Przewiduje się, 
że w latach 2016-17 wzrost PKB na Kubie 
gwałtownie spadnie w wyniku mniejszych 
niż oczekiwano dochodów z eksportu i po-
mocy z Wenezueli. Jednak dzięki zacieśnie-
niu więzi z USA dynamiczny trend wzrosto-
wy może powrócić w latach 2018-21.

Największe przychody z eksportu genero-
wane są przez takie branże, jak opieka zdro-
wotna, biotechnologia, farmacja, górnictwo 
(nikiel) i przemysł tytoniowy. W 2014 roku 
Kuba wyeksportowała 91 milionów cygar, ale 
po zniesieniu embarga USA liczba ta może 
rosnąć o 20 procent rocznie.

Niemal wszędzie na wyspie płatności 
dokonuje się gotówką, a miejsca, w któ-
rych akceptowane są karty debetowe lub 
kredytowe, można policzyć na palcach jed-
nej ręki. W 2015 roku firmy American 
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Do niedawna tak popularne dania jak wieprzowina z ryżem i czerwoną fasolą były podawane jedynie  
w państwowych restauracjach. Obecnie takie przysmaki możemy dostać także w prywatnych knajpkach. 
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Express i Mastercard obiecały uruchomie-
nie swoich systemów płatności, ale podczas 
mojej wizyty w październiku 2016 moja 
karta Amex była całkowicie bezużyteczna. 
To nie koniec niedogodności. Aby odebrać 
samochód z wypożyczalni, musiałam od-
czekać niemal cztery godziny, a na łączność 
Wi-Fi można liczyć jedynie w dużych hote-
lach. Publiczne hotspoty, do których dostęp 
można kupić u ulicznych sprzedawców, są 
koszmarnie wolne. Co ciekawe, w domach 
prywatnych nie wolno korzystać z Wi-
-Fi, a jedynie 0,05 procent gospodarstw do-
mowych ma stałe łącze szerokopasmowe.

DUALISTYCZNA GOSPODARKA
To osobliwe uczucie odwiedzać miej-
sce, w którym postęp zatrzymał się pół wie-
ku temu, choć w latach świetności Hawanę 
nazywano „karaibskim Las Vegas”. Turyści 
przybywali tu samolotami linii PanAm na 
imprezy organizowane w klubie Tropica-
na i przepuszczali majątki w prowadzonych 
przez mafię kasyno-hotelach, takich jak Na-
cional i Riviera (oba funkcjonują). Wszystko 
to działało przy wsparciu dyktatora Fulgeni-
co Batisty aż do jego obalenia w 1959 roku.

Poza Hawaną najpopularniejszym środ-
kiem transportu jest furmanka. Na drogach 
stolicy znajdziemy nieco więcej samocho-
dów, ale tutejszy ruch uliczny przypomina 

Wielką Brytanię lat 40. ubiegłego wieku. Po 
zniesieniu restrykcji importowych w 2013 
roku na ulicach miast pojawiły się także 
samochody marki Kia i Geely, ale nadal co 
najmniej 50 procent wszystkich pojazdów 
stanowią amerykańskie zabytki z lat 50. 
oraz sowieckie łady i moskwicze.

Kuba, obok Korei Północnej, jest jedynym 
krajem na świecie, gdzie coca-cola, czyli 
podstawowy składnik koktajlu Cuba Libre, 
nie jest dostępna w oficjalnej sprzedaży. Co 
prawda w hotelowych barach natknęłam się 
na kilka puszek tego napoju (prawdopodob-
nie importowane z Meksyku), ale jedynym 
jego legalnym substytutem jest kubań-
ska Ciego Montero Tukola. Można jednak 
przypuszczać, że dzięki normalizacji rela-
cji z USA oryginalna cola wkrótce znów po-
jawi się na wyspie.

– Dla 80-latków postęp, jaki dokonał 
się w ostatnim 10-leciu, jest czymś osza-
łamiającym, ale 20-latkowie twierdzą, że 
zmiany są powolne – mówi Richard Fe-
inberg, autor książki „Open for Business: 
Building the New Cuban Economy”. Do-
piero sześć lat temu rząd zezwolił na obrót 
nieruchomościami, a także na tworzenie 
małych przedsiębiorstw i spółdzielni. Obec-
nie w rejestrze samozatrudnienia jest 201 
branż związanych z żywnością, usługami, 
transportem i wynajmem domów.

Pojawienie się na Kubie pierwszych osób 
samozatrudnionych (tzw. cuentapropista) 
jest niezaprzeczalnym dowodem kiełkują-
cego tu kapitalizmu. Kubańczyk posiada-
jący samochód często przerabia go na tak-
sówkę (umieszczając z przodu żółty znak 
„taxi”), a hawańczyk, który dysponuje wol-
nym pokojem, zamieszcza ogłoszenie na 
portalu ogłoszeniowym homestay.com. Na 
podniszczonych ulicach Hawany widocz-
ne są symbole kotwicy, oznaczające casa 
particulares (czyli prywatne kwatery i pen-
sjonaty). W kwietniu 2016 firma Airbnb 
umożliwiła Kubańczykom zamieszczanie 
ogłoszeń w swoim serwisie. Na efekty tego 
posunięcia nie trzeba było długo czekać: 
Kuba jest obecnie najszybciej rozwijającym 
się rynkiem dla Airbnb, a kubańscy gospo-
darze, którzy zarabiają na rezerwacji prze-
ciętnie 250 dolarów, cieszą się z potężnego 
zastrzyku gotówki.

Prawda jest taka, że jeszcze do nie-
dawna tak popularne dania, jak wie-
przowina z ryżem i czerwoną fasolą albo 
kanapka z grillowanym serem, były poda-
wane jedynie w państwowych restauracjach. 
Obecnie w prywatnych knajpkach możemy 
dostać takie przysmaki, jak tacos z rybą i do-
mowe ravioli. Od 2010 roku liczba osób pra-
cujących w sektorze prywatnym wzrosła ze 
150 do 500 tysięcy.FO
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To osobliwe uczucie odwiedzać miejsce, w którym postęp zatrzymał się pół wieku temu,  
choć w latach świetności Hawanę nazywano „karaibskim Las Vegas”. 
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Jednak prowadzenie własnej działalno-
ści gospodarczej na Kubie jest nadal drogą 
przez mękę. 

– W większości przypadków popular-
nych prywaciarzy nie napędza duch przed-
siębiorczości, lecz instynkt przetrwania 
– mówi Yanoidis Mejias Mendoza, konsul-
tant w Startup Cuba, instytucji wspierającej 
lokalną przedsiębiorczość. W podobnym to-
nie wypowiada się autor artykułu zamiesz-
czonego na stronie havanatimes.org: „Osoby 
samozatrudnione nie mają dostępu do ryn-
ku hurtowego, na którym mogłyby zakupić 
towar po rozsądnych cenach. Ich klientami 
są w większości ubodzy Kubańczycy, dlate-
go wielu przedsiębiorców zmuszonych jest 
do zaopatrywania się na czarnym rynku, 
na którym sprzedaje się towar wykradzio-
ny z firm państwowych”.

PŁACA NOMINALNA
Ponieważ Kuba nie posiada własnego 
systemu bankowego, który udzielałby 
przedsiębiorcom pożyczek i kredytów, ka-
pitał na budowę firm pochodzi w dużej mie-
rze z przekazów pieniężnych od krewnych 
zamieszkałych w USA. Firma Havana Con-
sulting Group z Miami szacuje, że w 2015 
roku na Kubę przesłano w ten sposób ponad 
3,3 miliarda dolarów.

Przeciętne wynagrodzenie na wyspie wy-
nosi 25 dolarów miesięcznie i jest wypłaca-
ne w CUP (kubańskim peso). Istnieje także 
druga, bardziej pożądana waluta – CUC, 
czyli peso wymienialne, które otrzymują 
m.in. obcokrajowcy odwiedzający wyspę. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że wokół 
CUC wytworzyła się druga pełnoprawna go-
spodarka kraju. Kurs jednego wymienialne-
go peso jest równy dolarowi amerykańskie-
mu i 25 zwykłym peso. Jednak ceny wielu 
towarów dostępnych jedynie za CUC są bar-
dzo wysokie, zwłaszcza z perspektywy osób, 
które otrzymują jedynie zwykłe peso i są 
zmuszone wymieniać je po niekorzystnym 
kursie. Na przykład butelka piwa kosztuje  
1 CUC, czyli 25 CUP.

– Jestem ekonomistą z dwoma tytułami 
magistra i znam trzy języki, ale moja mie-
sięczna pensja wynosi zaledwie 30 CUC. 
Pracuję przez sześć dni w tygodniu, ale 
nigdy nie wyjechałem poza Hawanę, ponie-
waż wynajem samochodu na pięć dni kosz-
towałby tyle, ile wynoszą moje roczne zarob-
ki. Nasze pensje nie przystają do tutejszych 
cen z powodu blokady Kuby. Musimy impor-
tować banany, ananasy, telewizory i wiele 
innych produktów – wyjaśnia Martin, wła-
ściciel ośmiopokojowego pensjonatu w Ha-
vana Centro.

Przewodnik Nelson Albuquerque tłuma-
czy mi, dlaczego rzucił posadę wykładowcy 
na Uniwersytecie w Hawanie: – Sprzedawca 
orzeszków albo taksówkarz mogą zarobić 
dużo więcej od profesora na uniwersytecie, 
ponieważ dostają także spore napiwki. Zre-
zygnowałem z pracy na uczelni, ponieważ 
zarabiałem tam jedynie tysiąc peso (40 dola-
rów) miesięcznie. W latach 80. moje zarobki 
wynosiły około 400 peso i jakoś wiązałem 
koniec z końcem, ale od tamtego czasu ceny 
poszybowały znaczniej szybciej od wyna-
grodzeń. To niezwykle demotywujące.

– Na szczęście widać już zmiany na lep-
sze. Rząd podnosi pensje specjalistów, a do 
kraju napływają firmy z zagranicy – dodaje 
Albuquerque. 

Warto wspomnieć, że rząd zapewnia 
każdemu obywatelowi darmowe racje żyw-
nościowe, dom, darmową edukację i opiekę 
zdrowotną, a jednym z największych hitów 
eksportowych kraju jest branża medyczna, 
która rocznie generuje 8 miliardów dolarów 
przychodu do budżetu.

OTWARCIE NA ŚWIAT
Turystyka to 10 procent PKB, a w 2016 roku 
wyspę odwiedziło ponad 3,7 miliona obco-
krajowców. Wielu z nich to Kanadyjczycy 
(1,2 miliona w 2015), ale w ostatnich latach 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na Kubie jest nadal drogą przez mękę. W większości  
przypadków prywaciarzy nie napędza duch przedsiębiorczości, lecz instynkt przetrwania.



Turystyka to 10 procent PKB, a w 2016 roku wyspę odwiedziło  
ponad 3,7 miliona obcokrajowców.  

kraj ten chętnie odwiedzają także Ameryka-
nie (161 tysięcy w 2015 roku, wzrost o 77 pro-
cent) i Brytyjczycy (wzrost o 26 procent w sto-
sunku do 2014).

Największym problemem branży jest 
brak miejsc hotelowych. Rząd chce, by do 
2030 roku liczba pokoi zwiększyła się o 100 
tysięcy z 65 tysięcy dostępnych obecnie. 
Jednak do 2014 roku kubańskie władze nie 
zgadzały się na inwestycje ze stuprocento-
wym udziałem firm z zagranicy, więc na 
tutejszym rynku próżno szukać uznanych 
marek hotelowych z wyjątkiem hiszpań-
skich sieci Melia i Iberostar.

Być może także i to wkrótce ulegnie zmia-
nie. Pod koniec 2016 roku sieć Kempinski 
przejęła zarządzanie pięciogwiazdko-
wym hotelem Manzana w Hawanie, nato-
miast w 2018 roku sieć Accorhotels otwo-
rzy na starym mieście (wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO) obiekt 
Sofitel So La Habana. W marcu ubiegłego 
roku Starwood, jako pierwsza amerykańska 
grupa hotelowa od 60 lat, podpisała kon-
trakt na zarządzanie trzema kubańskimi 
hotelami. W czerwcu obiekt Quinta Aveni-
da w Miramar rebrandowano na Four Points 
by Sheraton, natomiast XIX-wieczny hotel 
Santa Isabel i elegancki hotel Inglaterra zo-
staną gruntownie wyremontowane i staną 
się częścią Luxury Collection. Wszystkie 
te inwestycje będą przedsięwzięciami typu 
joint venture.

W dzielnicy handlowej Vedado znajduje 
się La Fabrica de Arte Cubano (FAC) – daw-
na fabryka oleju jadalnego, przekształco-
na w 2014 roku przez lokalnego muzyka X 
Alfonso na modne centrum rozrywki, w któ-
rym mieszczą się galerie sztuki, bary i sale 
koncertowe. Tuż obok mieści się restauracja 
El Cocinero i popularny bar na dachu.

Co prawda zmiany na Kubie i w jej stolicy 
zachodzą dość powoli, a wielbicielom ku-
bańskiej kultury nie podoba się nieuniknio-
ne nadejście starbucksów i mcdonaldsów, to 
jednak nie ulega wątpliwości, że kapitalizm 
tchnął w Hawanę nowe życie. W 2018 roku 
Raul odda władzę, kładąc kres erze rodu 
Castro i umożliwiając w ten sposób dalsze 
wolnorynkowe reformy.

Ostatnio swojego wsparcia udzielili Ku-
bańczykom Rolling Stonesi, którzy w mar-
cu 2016 roku dali w Hawanie darmowy kon-
cert. Dwa miesiące później Karl Lagerfeld 
zorganizował na bulwarze Paseo del Prado 
pokaz mody marki Chanel. Do stolicy spro-
wadzono 700 modelek i modeli, reporterów, 
stylistów, wizażystów i celebrytów (łącz-
nie z Kim i Kanye). Po pokazie VIP-y przeje-
chały przez miasto w kawalkadzie złożonej 
ze 170 zabytkowych kabrioletów. Ciekawe, 
czy show spodobało się Fidelowi...
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SINGAPUR: BIZNES 
I WYJĄTKOWE PRZEŻYCIA

FO
T:

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

RAJ DLA ORGANIZATORÓW
Dzięki dogodnemu położeniu w odległości 
zaledwie siedmiu godzin lotu dla połowy 
ludności globu Singapur uznawany jest za 
wrota regionu Azji i Pacyfiku. Duża w tym 
zasługa jednego z najlepszych lotnisk świa-
ta Changi International Airport, które ob-
sługuje połączenia wielu wiodących linii 
lotniczych.

Rozległa sieć kanałów handlowych i roz-
winięta komunikacja Singapuru zapewnia-
ją firmom z całego świata łatwy dostęp do 
rynków państw regionu Azji i Pacyfiku. Sin-
gapur jest obecnie najbardziej konkurencyj-
nym krajem w Azji i drugim na świecie (we-
dług raportu „Global Competiveness Report 
2015-16”). Zajmuje także wysokie drugie 
miejsce w kategorii łatwości prowadzenia 

działalności gospodarczej (raport „Doing 
Business 2016”). Singapur to również nie-
zwykle czyste i bezpieczne miasto, szczycą-
ce się wydajnym transportem publicznym, 
który dociera do niemal każdego zakątka 
wyspy. Znajdziemy tu m.in. wygodne auto-
busy komunikacji miejskiej, szybkie metro 
Mass Rapid Transit (MRT) oraz lekką kolej-
kę Light Rail (LRT).

BIZNES I ROZRYWKA
Singapur posiada wiele nowoczesnych cen-
trów konferencyjno-kongresowych i sal 
wystawowych. Jednym z najbardziej impo-
nujących obiektów tego typu jest centrum 
Sands Expo & Convention Centre – które 
może pomieścić do 19 tysięcy delegatów. 
Znajduje się tu również największa sala 

balowa w Azji Południowo-Wschodniej na  
8 tysięcy osób. Kolejnym bardzo ciekawym 
miejscem jest budynek Suntec Singapore 
Convention and Exhibition Centre, mogący 
pomieścić aż do 12 tysięcy osób. Znajduje 
się tu też największy na świecie telebim wy-
sokiej rozdzielczości, a także wiele innych 
nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych, takich jak choćby zwracające uwagę 
projekcje holograficzne.

Singapur oferuje niezliczoną ilość atrak-
cji, które umilą podróż służbową. Wśród 
najciekawszych miejsc, w których można 
połączyć imprezę firmową z rozrywką, znaj-
dziemy m.in. ogrody Gardens by the Bay (w 
których mieści się najwyższy na świecie wo-
dospad pod dachem), Night Safari (pierwsze 
na ziemi nocne zoo), a także wiele obiektów 

Singapur – jedno z najbardziej fascynujących państw w Azji – to idealne miejsce  
na organizację różnorodnych imprez firmowych, oferujące zarówno bogaty wybór obiektów 

konferencyjnych, jak i masę atrakcji.

Marina Bay
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kulturalnych, w tym ArtScience Museum 
oraz centrum sztuki Goodman Arts Centre. 

Jeśli zależy nam na tym, by zapewnić 
uczestnikom konferencji niezapomniane 
wrażenia z delegacji, to warto zarezerwować 
im cały dzień pobytu na wyspie Sentosa, 
gdzie atrakcji jest co nie miara. Można tu 
zorganizować jedyne w swoim rodzaju za-
bawy integracyjne, takie jak poszukiwanie 
skarbów w parku rozrywki Universal Stu-
dios, wyścig na torze z przeszkodami w Me-
gazip Adventure Park czy też lot w tunelu 
aerodynamicznym iFly Singapore. Mniej 
aktywne grupy mogą zwiedzić magiczne 
oceanarium S.E.A Aquarium lub zamówić 
przepyszny koktajl i podziwiać malownicze 
widoki, które rozciągają się z klubu Tanjong 
Beach Club. 

Jeśli natomiast jesteśmy miłośnikami 
nocnego życia, powinniśmy wybrać się 
do tętniącej życiem dzielnicy Marina Bay, 
gdzie znajdują się modne bary na dachach 
budynków, takie jak LeVel 33, Ce La Vi i Lan-
tern. Wielbiciele kultury wyższej zapewne 
skierują swoje kroki do teatru Esplanade 
oraz Galerii Narodowej, która posiada naj-
większą w Azji Południowo-Wschodniej 
ekspozycję sztuki nowoczesnej. 

Każdy, kto choć raz odwiedził Singapur, 
wie, że miasto to jest prawdziwym rajem dla 
fanów shoppingu. Znajdziemy tu dziesiątki 
eleganckich centrów handlowych, miesz-
czących się głównie na Orchard Road, oraz 

niezliczoną ilość ekskluzywnych butików 
przy Haji Lane i Ann Siang Road.

HOTELE
Singapur posiada ponad 300 hoteli i 60 ty-
sięcy pokoi gościnnych – od niedrogich 
pensjonatów przez hotele butikowe i no-
woczesne obiekty biznesowe po luksusowe 
nadmorskie kurorty.

Największy hotel w mieście Marina Bay 
Sands dysponuje 2561 pokojami. Drugim 
co do wielkości obiektem jest Swissotel The 
Stamford z 1261 pokojami, a trzecim hotel 
Mandarin Orchard Singapore, dysponujący 
1077 pokojami. Jednym z najnowszych jest 
654-pokojowy JW Marriott Hotel Singapo-
re South Beach, który posiada przestronną 
salę balową. Park Hotel Alexandra oferuje 
442 pokoje z wystrojem o tematyce botanicz-
nej, a także cztery sale konferencyjne, z któ-
rych największa może pomieścić do 150 
gości.

WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA
KULINARNE
Nie ma lepszego sposobu na to, by doświad-
czyć singapurskiego tygla kultur, niż próbu-
jąc jedzenia ulicznego, które jest zarówno 
smaczne, jak i przystępne cenowo. 

W dzielnicy Little India nie brakuje do-
brych sklepów i butików z produktami et-
nicznymi, jak również świetnych knajpek 
serwujących m.in. przepyszne tamilskie 

specjały oraz dania kuchni Punjabi, takie 
jak kurczak maślany i kebab.

Słynąca z modnych kafejek i barwnych 
uliczek dzielnica Kampong to także praw-
dziwy raj dla smakoszy, w którym trzeba 
smakować takich frykasów, jak choćby 
ryba smażona z domowym chilli, serwo-
wana w restauracji Bumbu na Kanadahar 
Street.

Dzielnica chińska, czyli Chinatown, to 
przede wszystkim liczne stragany z pamiąt-
kami na Pagoda Street, ale także słynny 
deptak Chinatown Food Street z budka-
mi z jedzeniem, a także centrum Tiong 
Bahru Food Centre, w którym mieszczą się 
modne restauracje i zaciszne kafejki. 

Wreszcie Joo Chiat – zabytkowa dziel-
nica, w której możemy zgłębić tajemnice 
kultury Peranakan, a także kupić najlepsze 
uliczne przysmaki, takie jak katong laksa 
(rosół z pikantnym mlekiem kokosowym),  
nyonya kueh chang (kluseczki ryżowe) i tra-
dycyjne nyonya kueh (kolorowe ciasteczka).

Oczywiście w Singapurze nie brakuje 
również wykwintnych restauracji, takich 
jak Bread Street Kitchen, prowadzona przez 
samego Gordona Ramsaya, lub niezwykle 
popularna Pollen, należąca do samego Jaso-
na Athertona.

Jak więc widać, Singapur posiada zarów-
no ogromną ofertę konferencyjno-bizneso-
wą, jak i bogaty wybór rozrywek i atrakcji. 
Czy trzeba jeszcze szukać gdzie indziej?

Superdrzewa w ogrodach 
Gardens by the BayNocne safari

Joo Chiat/Katong
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Kompleks hotelowy 
składa się z czterech  
obiektów w stan-
dardzie od 3-5*. Hi-

storia resortu zaczęła się od 
jednej z najbardziej znanych 
zakopiańskich restauracji – 
Regionalnej, która do dziś za-
chwyca Gości kuchnią i trady-
cyjnym góralskim wystrojem. 
Pierwszy z hoteli, trzygwiazd-
kowy Nosalowy Dwór powstał 
kilkanaście lat temu. Położe-
nie blisko Nosala i wyjątkowy 
rodzinny klimat tego obiektu, 
związany z narciarskimi trady-
cjami właścicieli, sprawiły, że to 
miejsce cieszy się wielką popu-
larnością wśród prawdziwych 
fanów jazdy na nartach.Tuż 
obok hotelu Nosalowy Dwór po-
wstał nowoczesny czterogwazd-
kowy hotel Grand Nosalowy 
Dwór oraz pięciogwiazdkowy 

hotel Rezydencja Nosalowy 
Dwór, zaprojektowane według 
najlepszych wzorców alpejskich 
kurortów, z wykorzystaniem 
elementów zakopiańskiego sty-
lu i regionalnej architektury. Pod 
koniec 2016 roku  otwarto Hotel 
Rezydencja II Nosalowy Dwór. 
Ten obiekt to niezwykły przy-
kład umiejętnego wykorzysta-
nia najnowszych trendów archi-
tektury w połączeniu z pięknem 
górskiego krajobrazu. Znajduje 
się w nim  największe na Pod-
halu Centrum Kongresowe 
„Gerlach” o łącznej powierzch-
ni 1250 mkw., mogącej pomie-
ścić jednocześnie nawet 1200 
uczestników.  

POŁOŻENIE
Nosalowy Dwór Resort&Spa 
znajduje się na Jaszczurówce, 
w malowniczej części Zakopa-

nego nieco oddalonej od cen-
trum, u podnóża znanego nar-
ciarskiego stoku na Nosalu. Do 
dworca kolejowego i stacji PKS 
jest około 3 kilometrów, a do 
skoczni narciarskiej Wielka Kro-
kiew jest około 1,5 kilometra. Dla 
biznesmenów, którzy cenią swój 
czas wybudowano lądowisko dla 
helikopterów czynne przez cały 
rok. Najbliższe lotniska pasażer-
skie znajdują się w Popradzie  
na Słowacji i w Krakowie (Balice), 
oddalonym o 100 kilometrów od 
Zakopanego. W hotelu znajduje 
się stanowisko BMW Concierge,  
w którym goście mogą korzy-
stać z jazd testowych najnow-
szymi modelami BMW. 

POKOJE
Każdy z hoteli oferuje inny stan-
dard pokojów. Do dyspozycji 
gości, w zależności od upodo-

KONTAKT
Nosalowy Dwór Resort&Spa
ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane
tel.: +48) 18 20 22 400 
faks: (+48) 18 20 22 401
www.nosalowy-dwor.eu
konferencje@nosalowy-dwor.eu
rezerwacja@nosalowy-dwor.eu

CENA
Aktualne ceny na 
www.nosalowy-dwor.eu
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bań  i zasobności portfela, są 
zarówno pokoje typu standard  
jak i luksusowe apartamen-
ty, takie jak np. Apartament 
Prezydencki, położony na naj-
wyższej mieszkalnej kondy-
gnacji w Rezydencji II Nosalo-
wy Dwór, z niezapomnianym 
widokiem na Giewont, No-
sal i Kopieniec. Nosalowy Dwór 
oferuje 29 pokoi. Rezydencja 
Nosalowy Dwór 150 pokoi, Re-
zydencja II Nosalowy Dwór 99 
pokoi, a Grand Nosalowy Dwór 
100 pokoi. W każdym z nich 
jest telewizor LCD, Wi-Fi, sejf, 
lodówka i minibar. Pokoje są 
jasne, przestronne, utrzyma-
ne w ciepłej kolorystyce, więk-
szość z balkonami i pięknym 
widokiem. Łączna oferta całego 
kompeksu to około 400 pokoi  
i apartamentów.

Do dyspozycji gości w resor-
cie jest narciarnia, podziemny 
garaż, lobby bar, pokoje zabaw 
dla dzieci, basen, sauna, restau-
racje, widokowa kawiarnia Pa-
noramika.

Zarówno hotel Rezydencja II, 
jak i hotel Rezydencja Nosalowy 
połączone są  z Hotelem Grand. Na 
3-cim poziomie znajduje sie prze-
szklony łącznik, który prowadzi  
do Centrum Wellness&Spa  
(Klinika La Perla), sal fitness i do 
kawiarni. Z kolei na  dachu ho-
telu Rezydencja Nosalowy Dwór  
znajduje się wyjątkowe miejsce 
VIP Business lounge Giewont, 
gdzie oprócz spotkań, prezenta-
cji i rozmów biznesowych w ka-
meralnych boardroomach moż-
na podziwiać z tarasu widok na 
szczyty górskie. 

RESTAURACJE
W resorcie do dyspozycji gości 
jest Restauracja Regionalna ofe-
rująca dania i produkty kuchni 
regionalnej, Restauracja Grand, 
oferująca obfite śniadania  
i obiadokolacje bufetowe, ale 
także dania à la carte z kuchni 
polskiej i kuchni molekular-
nej, oraz restauracja Rezyden-
cja, znana ze świetnych śnia-
dań i obiadokolacji bufetowych, 

bazujących na sezonowo dostęp-
nych produktach lokalnych.

KONFERENCJE
Oferta kompleksu to 23 sale 
konferencyjne dla około 2000 
osób.
Hotel Grand Nosalowy oferuje   
Centrum Konferencyjno-Bizne-
sowe „Rysy”, a hotel Rezydencja 
II Nosalowy Dwór  największe 
na Podhalu Centrum Kongre-
sowe „Gerlach” dla 1250 osób, 
wyposażone w najbardziej no-
woczesne urządzenia nagła-
śniające i multimedialne. 

Hotel został nagrodzony tytu-
łem Brand of the Year w konkur-
sie „Hotel Brand Awards 2016”.
 
OCENA
Różnorodna oferta turystyczna  
i biznesowa. Polecam organizato-
rom dużych imprez, kongresów, 
eventów, a także na indywidualny 
wypoczynek. Wspaniała lokaliza-
cja dla narciarzy. Niezapomniana 
sceneria polskich Tatr.

Katarzyna Siekierzyńska

Położenie blisko  
Nosala i wyjątkowy 

rodzinny klimat  
tego obiektu, 

związany  
z narciarskimi 

tradycjami właścicieli, 
sprawił,  

że to miejsce jest 
popularne wśród 

prawdziwych fanów 
jazdy na nartach.
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Pałac pochodzi z 1910 
roku, a swój obecny 
rozkwit zawdzięcza 
nowym właścicielom – 

Tomaszowi i Sandrze Bałukom, 
którzy kupując zrujnowany ma-
jątek w 2004 roku, podjęli się 
jego odbudowy i rewitalizacji. 
Ich marzeniem było także stwo-
rzenie stadniny koni, rozbudo-
wa istniejącej infrastruktury, 
dającej możliwość rozgrywania 
imprez jeździeckich o między-
narodowym zasięgu. Marzenia 
stały się faktem i od 2014 roku 
na dwóch arenach o kwarcowym 
podłożu rozgrywane są w Cieko-
cinku międzynarodowe zawo-
dy w skokach przez przeszkody 
Baltica Equestrian Tour.

POŁOŻENIE
Hotel znajduje się w gminie 
Choczewo, w północnej części 
Kaszub. Tylko 60 kilometrów 
dzieli Ciekocinko od Trójmiasta, 
12 kilometrów od Łeby i 5 kilo-
metrów od bezludnej dzikiej pla-
ży. W pobliżu warte odwiedzenia 
są ruchome wydmy w Słowiń-
skim Parku Narodowym i zabyt-
kowa latarnia morska Stilo. 

Na terenie 100-hektarowego 
obiektu, oprócz pałacu, znajdu-
je się park krajobrazowy o po-
wierzchni 22 hektarów z małą 
rzeką Chełst oraz drugi obiekt 
hotelowy – Powozownia, w któ-
rej mieszczą się apartamenty 
przeznaczone dla gości podró-
żujących w towarzystwie czwo-
ronogów. Pokoje utrzymane 
są w klimacie marynistycznym. 
Wychodząc poza obiekt, zoba-
czymy pastwiska, galopadę dla 
koni, stawy z łodziami wiosło-
wymi i pomostami do wędko-
wania, ścieżki spacerowe i rowe-
rowe oraz gratkę dla amatorów 
golfa – 12-stanowiskowe driving 
range, wychodzące wprost spod 

Każdy z pokoi został indywidualnie zaprojektowany, umeblowany  
i wyposażony. Aranżacja wnętrz jest autorskim pomysłem właścicieli.



KONTAKT
Pałac Ciekocinko  
Hotel Resort & Wellness
Ciekocinko 9 
84-210 Choczewo
tel.: +48 58 572 25 08
www.palacciekocinko.pl

CENA
Pokój dwuosobowy  
ze śniadaniem od 800 złotych

stuletnich drzew na niezmierzo-
ne przestrzenie łąk. Wiele drzew 
na terenie kompleksu zostało 
uznanych za pomniki przyrody, 
tak jak wspaniała aleja Dębowa. 

POKOJE
Każdy z 30 pokoi został in-
dywidualnie zaprojektowany, 
umeblowany i wyposażony. Na 
szczególnie wymagających go-
ści czekają Apartament w Wie-
ży z imponującym widokiem na 
cztery strony świata oraz Aparta-
ment Prezydencki z tarasem o po-
wierzchni 35 mkw. W każdym 
pokoju jest telewizor LCD, Wi-
-Fi, sejf, minibar, ciśnieniowy 
ekspres do kawy. W Powozowni 
znajduje się 10 apartamentów 
Country Cottage & Sea utrzy-
manych w stylu nadmorskim. 
Tu wszystkie wnętrza są w eko-
logicznych barwach bieli i błę-
kitu z dodatkiem drewnianych 
elementów.

Pałac Ciekocinko w obecnej 
formie to perełka architekto-
niczna. Aranżacja wnętrz jest 
autorskim pomysłem właścicie-
li. Dbałość o szczegóły i nacisk 
na odtworzenie historycznego 
wrażenia były pierwszorzęd-
nym celem. W Pałacu możemy 
podziwiać odrestaurowane me-
ble w stylu secesyjnym, art déco 
oraz biedermeierowskim, zaku-
pione w wielu miejscach w Eu-
ropie. Zachwyciłam się ręcznie 
wykonanymi tapetami firmy 
Bradbury & Bradbury z San 
Francisco, wyposażeniem ła-
zienek w apartamentach pała-
cowych brytyjskiej firmy Perrin 
& Rowe oraz Lefroy Brooks, 
zestawami pościeli i ręczników 
irlandzkiej firmy Lidell. Właści-
ciele zadbali także o stworzenie 
wyjątkowego miejsca, jakim jest 
Zielony Salon, w którym moż-
na napić się angielskiej herba-
ty, a także poczytać stare wolu-
miny w oryginale. 

Właściciele udostępnili 
pomieszczenia pałacowe na 
parterze do zwiedzania dla 
wszystkich chętnych, dając tym 
samym możliwość poznania 
burzliwej i niezwykłej histo-
rii pałacu i jego okolic. Zwie-
dzający mogą także obejrzeć 
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grafiki, zdjęcia i stare albumy, 
dające pogląd na skalę przepro-
wadzonej rewitalizacji całego  
majątku. 
 
RESTAURACJA I BISTRO
Na uwagę w hotelu zasługuje 
Restauracja 1906 Gourmet Re-
staurant z menu degustacyjnym 
oraz klimatyczne Bistro Club 
„Luneta & Lorneta”, znajdujące 
się w przyziemiu Pałacu, gdzie 
można wpaść na lunch lub kola-
cję z dobrym winem i posłuchać 
koncertu jazzowego. Nad restau-
racjami czuwa Paweł Dołżonek, 
uznany przez „Żółty Przewod-
nik Gault & Millau” za Szefa Ju-
tra Polski Północnej 2015. Wła-
ściciele zadbali także o gusta 

smakoszy win i mocnych trun-
ków. Hotelowa piwniczka kryje 
ponad 140 gatunków win i szam-
panów oraz 280 rodzajów wódek, 
whisky i koniaków.       

OCENA
Historia i nowoczesność w jed-
nym miejscu. Luksus najwyż-
szej próby, ale bez patosu i zadę-
cia. Znakomite miejsce na relaks 
weekendowy i na organizację 
spotkań, eventów i konferencji 
dla firm. Prawdziwa gratka dla 
miłośników koni, unikatowe 
miejsce na treningi jeździeckie 
pod okiem właścicielki Sandry 
Piwowarczyk-Bałuk – członkini 
kadry narodowej seniorów.  

Katarzyna Siekierzyńska    
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LEĆ, JEDZ I PŁAĆ 
Coraz więcej linii lotniczych decyduje się 

na wprowadzenie płatnych posiłków na pokładzie. 
Zbadaliśmy ofertę kilkunastu przewoźników. 

Dowiedz się, na co możesz liczyć, wybierając swoją 
ulubioną linię.
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Trzydzieści lat temu Robert Cran-
dall, szef linii American Airlines, 
wpadł na pomysł, by z każdej sałat-
ki serwowanej na pokładach samo-

lotów AA usunąć po jednej oliwce. Ta prosta 
decyzja przyniosła firmie 40 tysięcy dolarów 
oszczędności rocznie. Tym samym zabieg 
ten przeszedł do historii jako mało widocz-
ny, a zarazem niezwykle skuteczny sposób 
cięcia wydatków w branży lotniczej.

JAK BYĆ KONKURENCYJNYM
Metoda Crandalla sprawdza się i dziś. W la-
tach 90. tradycyjni przewoźnicy musieli zma-
gać się z recesją i spadkiem liczby pasażerów, 
ale w ostatnich dwóch dekadach czekały na 
nich zgoła inne wyzwania. W Europie była 
to przede wszystkim konkurencja ze strony 
tanich linii, które dzięki poszerzaniu swoich 
siatek połączeń i atrakcyjnej cenowo ofer-
cie zdołały przejąć 40 procent rynku lotów 
krótkodystansowych. Aby rozpocząć z nimi 
batalię, tradycyjne linie zaczęły naliczać 
opłaty za takie produkty i usługi, jak prze-
wóz bagażu rejestrowanego lub wybór miej-
sca w samolocie, choć wcześniej usługi te 
były wliczone w cenę biletu. W ostatnich 
latach doszły do tego odpłatne posiłki.

Polski narodowy przewoźnik LOT już od 
kilku lat częstuje pasażerów Klasy Ekono-
micznej jedynie wodą i batonikiem podczas 
rejsów w Europie. Za kanapki, sałatki i wra-
py, podobnie jak za ciepłe napoje i alkohole, 
trzeba zapłacić na pokładzie. We wrześniu 
2016 linie British Airways ogłosiły, że od 

stycznia 2017 na trasach krótkodystanso-
wych w Klasie Ekonomicznej posiłki będą 
serwowane za dodatkową opłatą.

AMERYKA PŁACI ZA POSIŁKI
Odpłatne posiłki na pokładach samolotów 
nie są nowością w USA. Tradycyjni przewoź-
nicy wprowadzili tę usługę wiele lat temu. 
Deregulacja rynku, która nastąpiła w latach 
80., doprowadziła do zajadłej wojny cenowej 
między liniami. Aby jednak wyrównać stra-
ty spowodowane obniżką cen biletów, prze-
woźnicy zaczęli naliczać opłaty za dodatko-
we usługi. Już na początku XXI wieku linie 
United, Delta i American Airlines na wielu 
trasach krajowych oferowały pasażerom je-
dynie odpłatne posiłki i napoje.

Dan McKone, dyrektor ds. podró-
ży i transportu w firmie konsultingowej 
LEK, twierdzi, że płatny katering stanowi 
znaczną część przychodów przewoźników. 

– Prekursorami tego trendu były tanie li-
nie, ale w ostatniej dekadzie tradycyjni prze-
woźnicy również dostrzegli korzyści z takie-
go rozwiązania. Linie United jako pierwsze 
wprowadziły także opłaty za bagaż, choć 
było to częścią większego programu o na-
zwie Travel Options – tłumaczy.

Travel Options to przykład strategii 
cenowej, stosowanej przez niektórych 
przewoźników, która daje pasażerom 
możliwość doboru odpłatnych usług do 
podstawowej taryfy. Śladem United poszły 
także inne linie z Ameryki Północnej. Air 
Canada udostępnia pasażerom cztery taryfy  

obejmujące różnorodne usługi dodatko-
we, takie jak pierwszeństwo wejścia na 
pokład, dodatkowe mile w programie lojal-
nościowym lub kupon na posiłek w samo-
locie. W 2015 roku linie Delta wprowadziły 
pięć kategorii biletów: od podstawowej Basic 
Economy po biznes klasę zwaną Delta One. 
American Airlines do niedawna również 
posiadały podobne rozwiązanie, ale ostat-
nio zrezygnowały z niego na rzecz systemu 
zbliżonego do oferty United.

W Europie prekursorem opłat za katering 
pokładowy były irlandzkie linie Aer Lin-
gus, które już w 2003 wprowadziły odpłat-
ności za posiłki w Klasie Ekonomicznej na 
wszystkich połączeniach europejskich. 

– Powód był prosty: niewielu naszych 
pasażerów chciało jeść posiłki w samolo-
cie, a pozostali nie chcieli za nie płacić – tłu-
maczy Declan Kearney, dyrektor ds. komu-
nikacji w Aer Lingus. 

– Oczywiście kwestia cięcia kosztów 
była dla nas ważna, ale równie istotne były 
upodobania pasażerów – twierdzi.

ATRAKCYJNE TARYFY 
Tani przewoźnicy nadal mają przewagę nad 
tradycyjnymi, ponieważ posiadają pełną 
wiedzę, jaki odsetek pasażerów jest skłon-
ny płacić za posiłki w samolocie. Kearney 
przekonuje, że Aer Lingus musiał znaleźć 
odpowiedź na sukcesy budżetowych rywali, 
takich jak linia Ryanair, która od 2006 roku 
już trzy razy próbowała kupić flagowego ir-
landzkiego przewoźnika.
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– Radykalnie zmniejszyliśmy koszty pod-
stawowe, dzięki czemu mogliśmy zaofero-
wać atrakcyjniejsze taryfy, które nie odsta-
wały od tego, co oferuje rynek – wyjaśnia. 

– Postanowiliśmy odróżnić się od Ry-
anaira, oferując lepsze usługi, centralnie 
położone lotniska, wybór miejsc w kabi-
nie i wiele innych udogodnień, które są dla 
pasażerów znacznie bardziej istotne niż 
bezpłatne posiłki na pokładzie – dodaje.

Jak się jednak okazuje, niektóre tradycyj-
ne linie lotnicze nadal widzą w darmowym 
kateringu sposób na zbudowanie u klientów 
lojalności wobec ich marki.

– Cena biletu na lot naszą linią obejmu-
je także posiłki i napoje. Nie zamierzamy 
tego zmieniać, ponieważ sądzimy, że pełen 
zakres usług oferowanych na pokładzie jest 
inwestycją. Klienci są zadowoleni i dzię-
ki temu możemy liczyć na ich lojalność – 
mówi Andreas Koster, dyrektor ds. sprzeda-
ży w Lufthansie na region Wielkiej Brytanii, 
Irlandii i Islandii.

Według prezesa British Airways Aleksa 
Cruza bez dodatkowych opłat przewoź-
nikom trudno jest konkurować w kwestii 
jakości i asortymentu produktów w Klasie 
Ekonomicznej.

– Gdybyśmy zaoferowali większy wybór 
nieodpłatnych opcji kulinarnych, nie zdo-
łalibyśmy udźwignąć kosztów – tłumaczy.

NA POKŁADZIE JESZ, CO CHCESZ
Pomijając sprawę kosztów, warto zauważyć, 
że odpłatne posiłki w samolocie gwaran-
tują większą różnorodność w menu pokła-
dowym. W przypadku lotów powyżej 1500 
kilometrów Delta Air Lines oferuje pasaże-
rom menu Flight Fuel, na które składa się 
półmisek z serami i owocami, kawa Star-
bucksa oraz niskokaloryczne wrapy marki 
Luvo. Linie Air Baltic umożliwiają pasaże-
rom stworzenie własnego posiłku przed 
lotem. Do wyboru jest ponad 70 małych 
dań, a wśród nich m.in. pierś kurczaka po 
łotewsku, łosoś teriyaki oraz półmisek śnia-
daniowy z serem i wędlinami.

Odpłatne posiłki mogą być także skutecz-
nym lekarstwem na marnotrawienie żyw-
ności, ponieważ linie mogą lepiej progno-
zować zapotrzebowanie na dane produkty, 
bazując na profilu danego lotu. Podczas 
niektórych lotów pewne produkty sprzedają 
się lepiej od innych, co zależy od wielu czyn-
ników, takich jak m.in. pora dnia i charakter 
trasy (turystyczna lub biznesowa).

Sprzedaż posiłków na pokładzie jest przy-
kładem, że w dzisiejszych czasach przewoź-
nicy muszą szukać sposobów na zarabianie 
pieniędzy na usługach, które do niedawna 
były wliczone w cenę biletu. 

– Wprowadzając płatny katering, linie 
mogą kierować dodatkowe usługi jedynie do 
klientów, którym na tych usługach zależy. 
Nierzadko wprowadzenie płatnych posiłków 
przekłada się na zwiększenie przychodów 
przewoźnika i wzrost poziomu zadowolenia 
pasażerów – przekonuje McKone.

Może więc, pomimo obecnego negatywne-
go nastawienia pasażerów do odpłatnego ka-
teringu, w przyszłości usługa ta da przewoź-
nikom widoczną przewagę nad konkurencją. 

PRZEGLĄD POSIŁKÓW 
POKŁADOWYCH
IBERIA
• Gorące posiłki: makaron yatekomo z kur-
czakiem (3,50 euro), bulion Jeres (2,50 euro)
• Kanapki i tapas (przekąski): bułki podłuż-
ne z wędliną wieprzową (6,50 euro), roga-
lik z jajkiem, serem i sałatką (6,50 euro), 
bułki podłużne z hiszpańską kiełbasą (3,50 
euro), kanapka tostowa z serem i szyn-
ką z indyka (5,50 euro)

Odpłatne posiłki mogą być skutecznym lekarstwem na marnotrawienie żywności, ponieważ linie mogą 
lepiej prognozować zapotrzebowanie na dane produkty, bazując na profilu danego lotu. 
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• Alkohol: Arnegui Rioja (5 euro), Cava 
Anna Codorniu Brut (6,50 euro), piwo Ma-
estra (4 euro), dżin Mare z tonikiem (11,50 
euro)

DELTA AIR LINES
• Kanapki: bułki z wędzonym indykiem (10 
dolarów), wrap z grillowanym kurczakiem 
Luvo (9,99 dolara), zestaw kanapek z szynką 
miodową (8,49 dolara)
• Przekąski: półmisek serów i owoców (8,49 
dolara), zestaw tapas z chipsami warzywny-
mi Calbee Harvest Snaps, dipami hummu-
sowymi Pick Pocket, sałatką Quinoa Qu-
een z dipem paprykowym, migdałami Madi 
K i ciemną czekoladą Endangered Species 
(8,99 dolara), zestaw przekąsek z krakersa-
mi Nabisco Original oraz Cheez-It, salami 
Hormel, serkiem topionym, drażetkami 
Skittles i Tic Tac (7,99 dolara)
• Alkohol: dżin Bombay Sapphire, whisky 
Canadian Club  Reserve, Dewar’s Scotch  
(8 dolarów), różowe martini, margarita  
(8 dolarów), piwa Blue Moon i Samuel 
Adams (7 dolarów), wina Wente Vineyards 
(8 dolarów)

BRITISH AIRWAYS
• Świeże posiłki: jogurt z kompotem z ja-
gód i granolą (1,95 funta), sałatka owocowa 
(3,10 funta)

• Kanapki: kanapka z wołowiną Aberdeen 
Angus, czerwoną cebulą i sosem chutney 
(4,75 funta), bułka z bekonem (4,75 funta)
kanapka z serem cheddar (3 funty)
• Przekąski: chipsy z solą morską i octem 
balsamicznym (1 funt), groszki wasabi (1,60 
funta), mieszanka przekąsek orientalnych 
(2 funty), batoniki zbożowe z bakaliami 
(1,45 funta), słodycze marki Percy Pig (1,85 
funta), precle czekoladowe i słodki popcorn 
(2,45 funta)
• Alkohol: dżin Bombay Sapphire, whisky 
Johnny Walker Red, wódka Smirnoff Red 
(4,50 funta), dodatki bezalkoholowe (1,50 
funta), wino białe lub czerwone (4,50 funta), 
Prosecco Bottega Gold (6 funtów), piwo ja-
sne Becks (4 funty)

AER LINGUS
• Gorące posiłki: śniadanie irlandzkie z kieł-
baskami, boczkiem, białą i ciemną kaszan-
ką, plackami ziemniaczanymi, grillowany-
mi pomidorami, ciemnym chlebem i kawą 
lub herbatą (10 euro)
• Kanapki: z kurczakiem i dodatkami, cro-
que monsieur (zapiekana), z serem, sałatką 
coleslaw i rukolą (5 funtów) 
• Zestawy przekąsek: krakersy ryżowe Tex 
Mex Nacho z dipem, krakersy Jacob’s z so-
sem serowym, batonik Dairy Milk; kraker-
sy wielozbożowe bezglutenowe, hummus, 

czekoladowy biszkopt belgijski z bakaliami 
(5 euro)
• Alkohol: Senorio de los Llanos Tempranil-
lo, Dudley’s Stone Chenin Blanc (6 euro), 
cava (7 euro), dżin Cork, wódka Smirnoff, 
rum Bacardi (6 euro), dodatki bezalkoholo-
we (1,50 funta)

EASYJET
• Gorące posiłki: Potrawka z kuskusem i so-
czewicą Food Doctor (2,70 funta), zupa po-
midorowa Heinz (2,50 funta), owsianka 
Moma (2,50 funta)
• Kanapki: focaccia caprese na gorąco, 
wrap z hummusem i falafelem, bagietka  
z sałatką cezar (z kurczakiem) lub z bocz-
kiem, croque monsieur (zapiekana, 4,50  
funta)
• Przekąski: pudełko przekąsek Mezza z zie-
lonymi oliwkami, serem feta i dipem pa-
prykowym, hummus, krakersy rozmary-
nowe i baklava (4,50 funta), słony popcorn 
karmelowy Joe and Seph’s (1,80 funta), cia-
steczka Michel et Augustin (2,50 funta)
• Alkohol: wódka Absolut, Jack Daniel’s, 
Bacardi (plus dodatek bezalkoholowy, 5,60 
funta), Aperol Spritz (4,50 funta), cydr Ma-
gners (4 funty), Malbec Calvet Varietals, or-
ganiczne białe wino Paul Sapin Sauvignon 
(4.50 funta), pół butelki szampana Piper-
-Heidsieck (16 funtów)

Sprzedaż posiłków na pokładzie jest przykładem, że w dzisiejszych czasach przewoźnicy muszą szukać 
sposobów na zarabianie pieniędzy na usługach, które do niedawna były wliczone w cenę biletu.





NOWOŚCI  
LUFTHANSA GROUP

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

30    |      L u t y  2 0 1 7

Najp o p u l a r n i e j s z a 
wśród podróżnych 
z Polski niemiecka 
linia lotnicza konse-

kwentnie rozwija swoją siatkę 
połączeń. W letnim rozkładzie 
rejsów Lufthansy pojawią się 
dwa nowe kierunki – Nantes we 
francuskim Kraju Loary oraz 
Santiago de Compostella w pół-
nocnej Hiszpanii. Ponadto nie-
miecki przewoźnik wprowadza 
na pokłady swoich samolotów 
eJournals.

NOWE LETNIE KIERUNKI 
Z MONACHIUM 
Lufthansa zacznie poszerzać 
swoją siatkę połączeń z Mona-
chium i już wkrótce zaoferuje 
dwa nowe kierunki. Od 28 marca 
2017 w rozkładzie rejsów pojawi 
się sześć lotów tygodniowo do 

miejscowości Nantes położonej 
we francuskim Kraju Loary, a 9 
kwietnia niemiecki przewoźnik 
po raz pierwszy zaoferuje połą-
czenie ze stolicy Bawarii do San-
tiago de Compostella w północ-
nej Hiszpanii. Dodatkowo od 27 
marca 2017 w każdy poniedzia-
łek, czwartek i piątek rejsy do tej 
destynacji pielgrzymkowej odby-
wać się będą także z Frankfurtu. 
Tego lata turyści będą również 
mieli okazję po raz pierwszy 
polecieć bez przesiadek do Mar-
rakeszu. Połączenie do tego ma-
rokańskiego miasta, niezwykle 
popularnego wśród miłośników 
kultury, będzie obsługiwane 
przez samolot Lufthansy odlatu-
jący z Monachium dwa razy w ty-
godniu: w piątki i niedziele. 
 Oprócz nowych kierunków 
letnia siatka połączeń zostanie 

także wzbogacona o większą 
liczbę rejsów do tak popularnych 
destynacji, jak: Malta, Dublin, 
Sibiu w Rumunii oraz Genewa.  

Miłośników kontynentu pół-
nocnoamerykańskiego zapew-
ne ucieszy wiadomość, że już 
niebawem będą mogli polecieć 
codziennie do Montrealu i De-
nver.  Lufthansa przygotowała 
również coś specjalnego dla pa-
sażerów podróżujących do Bo-
stonu. Od marca tego roku po-
łączenie do tego miasta będzie 
obsługiwał najnowszy samolot 
we flocie niemieckiego prze-
woźnika – Airbus 350-900. Mo-
del ten jest obecnie najbardziej 
zaawansowanym i ekologicz-
nym samolotem pasażerskim 
dalekiego zasięgu. Ci, którzy nie 
chcą czekać do marca na podróż 
tą niezwykłą maszyną, mogą 



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

L u t y  2 0 1 7    |     31

już dziś kupić bilet na podróż do 
New Delhi. Trasę tę airbusy 350-
900 będą obsługiwały już od 10 
lutego. Przez całe lato Lufthan-
sa będzie oferowała codzienne 
połączenia do stolicy Indii. 
 
LEKTURY CYFROWE 
W PRZESTWORZACH 
Ogromny wybór gazet i czaso-
pism dostępnych w dowolnej 
chwili i bez obaw o wyczerpanie 
nakładu. Marzenie? Skądże! Lu-
fthansa wprowadza na pokłady 
swoich samolotów eJournals.

Tematyka czasopism ofero-
wanych przez Lufthansę jest 
niezwykle bogata: od gazet co-
dziennych przez tabloidy plot-
karskie po magazyny o tematy-
ce sportowej, motoryzacyjnej, 
podróżniczej i muzycznej. Pa-
sażerowie mogą wybierać z po-
nad 250 tytułów cyfrowych w 18 
językach. W ofercie znajduje się 
także sporo czasopism dla naj-
młodszych podróżnych. Co 
ciekawe, dostęp do zbioru  

eJournals otrzymujemy już trzy 
dni przed datą naszej podróży.  
Warto nadmienić, że niemiecki 
przewoźnik regularnie dodaje 
nowe tytuły do bieżącej oferty.

Pobieranie materiałów cy-
frowych jest bardzo proste: wy-
starczy wejść na stronę lh.com/
eJournals poprzez aplikację 
mobilną Lufthansy i podać 
dane osobowe oraz numer re-
zerwacji lub biletu. Treści cy-
frowe można następnie zapisać 
na własnym urządzeniu i od tej 
chwili dostępne będą w forma-
cie PDF nawet po podróży bez 
jakichkolwiek ograniczeń cza-
sowych.

W zależności od klasy podró-
ży pasażerowie mogą podczas 
jednego rejsu pobrać od jedne-
go do dwudziestu tytułów ga-
zet i magazynów w okresie od 
trzech dni przed wylotem do 
końca ich podróży. Jeśli chcie-
liby zyskać dostęp do większej 
ilości materiałów cyfrowych, 
mogą to zrobić za dodatkową 

opłatą. Dzięki eJournals Lu-
fthansa jest w stanie zapewnić 
pasażerom większy wybór ga-
zet i magazynów o znacznie 
szerszym spektrum tematycz-
nym i w wielu językach. To tak-
że wkład w ochronę środowiska, 
eJournals są dużo bardziej eko-
logiczne, ponieważ nie wykorzy-
stują papieru i tuszu, a proces ich 
dystrybucji nie obejmuje trans-
portu. Zmniejszenie liczby dru-
kowanych materiałów oznacza 
także mniejsze obciążenie samo-
lotu, co przekłada się na mniej-
sze spalanie paliwa lotniczego.

Czasopisma drukowane będą 
nadal dostępne w salonikach 
Lufthansy oraz w Klasie Pierw-
szej i w Klasie Biznes podczas 
podróży międzykontynental-
nych. Dodatkowo na lotniskach 
we Frankfurcie, w Monachium, 
Berlinie, Stuttgarcie, Hambur-
gu i Düsseldorfie pasażerowie 
Lufthansy będą mogli otrzymać 
gazety w jednym z kilku punk-
tów dystrybucji.

Lufthansa wprowadza 
na pokłady swoich 

samolotów eJournals. 
Ogromny wybór gazet 

i czasopism 
dostępnych w dowolnej 

chwili i bez obaw 
o wyczerpanie nakładu. 

Pasażerowie mogą 
wybierać z ponad 

250 tytułów cyfrowych 
w 18 językach. 

W ofercie znajduje się 
także sporo czasopism 

dla najmłodszych 
podróżnych.
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NOVOTEL GWARANTEM 
UDANEGO SPOTKANIA
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Dlaczego hotele cztero-
gwiazdkowe i pięcio-
gwiazdkowe cieszą się 
największym uzna- 

niem wśród organizatorów spo-
tkań? Wynika to z faktu, że 
obiekty tych kategorii, szczegól-
nie zlokalizowane w miastach, 
mają najlepiej przygotowaną in-
frastrukturę pod zapotrzebowa-
nia branży MICE. W Polsce w tej 
grupie dużym uznaniem cieszą 
się hotele marki Novotel. Ich po-
wierzchnie konferencyjne i wy-
posażenie techniczne jest zgod-
ne z najnowszymi, światowymi 
standardami.

GLOBALNE ROZWIĄZANIA 
Sieć Novotel ma długoletnie do-
świadczenie w przygotowaniach 
wydarzeń o różnym charakterze. 
Na bazie tych doświadczeń po-
wstała specjalna oferta skiero-
wana do organizatorów spotkań 
– Meeting at Novotel.

To standardy dostępne we 
wszystkich obiektach marki.  
Meeting at Novotel jest ofertą, 
którą cechuje dopasowanie do 
potrzeb klienta. Jednym z atu-
tów jest ciągłe udoskonalanie, 
ponieważ stale wprowadzane 
są rozwiązania zarówno w za-
kresie nowych technologii, jak  

i modernizacji produktu, oraz 
jej konkurencyjność. Wyszko-
lony zespół ekspertów spro-
sta najbardziej nietypowym 
wyzwaniom stawianym przez 
klientów. Dobrą ofertę hotelar-
ską dla branży MICE definiuje 
wyjście naprzeciw potrzebom 
klienta, ale także dobre roz-
wiązania oraz elastyczny ze-
spół specjalistów. Każdemu 
wydarzeniu dedykowany jest 
opiekun oraz nowoczesne prze-
strzenie konferencyjne wraz 
z zapewnieniem nietuzinko-
wych doznań kulinarnych. 
Dzisiaj sztywno określone  
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Novotel Warszawa 
Centrum to jeden 

z najbardziej 
charakterystycznych  

punktów stolicy 
– jest wpisany 

w krajobraz aglomeracji 
już od ponad 40 lat. 

Novotel Warszawa Centrum
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rozwiązania są przeszkodą do 
osiągnięcia sukcesu, szczegól-
nie na tak wymagającym i kon-
kurencyjnym rynku. 

DUŻY MOŻE WIĘCEJ
W Polsce jest 13 obiektów  
marki, wszystkie zlokalizowane 
w centrach miast lub w miej-
scach bardzo dobrze z nimi sko-
munikowanymi. Hotele Novotel 
Warszawa Centrum i Novotel 
Wrocław Centrum należą do 
największych z racji na liczbę po-
koi i wielkość powierzchni kon-
ferencyjnych. Zwraca uwagę ich 
nowoczesne wyposażenie, nie-
ustępujące jakością i zaawanso-
waniem technologicznym obiek- 
tom marki na świecie.

NOVOTEL WARSZAWA 
CENTRUM
Ten hotel to jeden z najbardziej 
charakterystycznych punktów 
stolicy – jest wpisany w krajo-
braz aglomeracji już od ponad 
40 lat. Od 2002 roku funkcjonu-
je w sieci Novotel. Należy on do 
jednych z największych obiek-
tów marki w Europie – oddaje 
do dyspozycji gości 742 klima-
tyzowane pokoje i 1200 mkw. 
powierzchni konferencyjnej. 
Organizatorzy spotkań mogą 
korzystać z 9 sal konferencyj-
nych, w których w jednym cza-
sie może zmieścić się 600 osób. 
Niezależnie od konfiguracji 
powierzchni konferencyjnej  
uczestnicy spotkania zawsze  

mogą liczyć na dostęp do szero-
kopasmowego Internetu, ekra-
nów, projektorów oraz central- 
nego panelu sterowania funkcja-
mi sal. 

Dodatkowo hotel posiada 7 de- 
dykowanych gabinetów do organi-
zacji spotkań biznesowych i pry-
watnych w małym gronie.  

Atutem obiektu jest parking 
na ok. 600 samochodów. Liczby 
te jasno obrazują, że w hotelu 
Novotel Warszawa Centrum 
można organizować wydarze-
nia o bardzo zróżnicowanej ska-
li i charakterze.

NOVOTEL WROCŁAW 
CENTRUM – IBIS WROCŁAW 
CENTRUM
Jest to obiekt wyjątkowy na 
biznesowej mapie Wrocławia 
– zastosowano tu innowacyjny 
koncept combo, który polega 
na połączeniu pod jednym da-
chem hoteli różnych segmen-
tów – średniego i ekonomicz-
nego. W takiej formule hotel 
funkcjonuje od sierpnia 2016 
roku. Znacząco wpływa to na 
atrakcyjność obiektu, gdyż 
oferuje on w sumie 304 poko-
je, w tym 112 w bardzo przy-
stępnej cenie i dobrym standar-
dzie w części sygnowanej marką 
ibis. Natomiast Novotel to impo-
nujące zaplecze konferencyjne 
– 11 sal, spośród których 5 sal 
można połączyć w jedną dla 
500 gości. Większość z nich 
wyposażona jest w multime-

dialne panele sterujące, dzięki 
którym łatwo jest zarządzać 
oświetleniem, nagłośnieniem 
czy projekcją na ekranie. Stan-
dardowo w salach dostępny jest 
Internet szerokopasmowy.

CHWILA PRZYJEMNOŚCI 
I NAGRODZONA LOJALNOŚĆ
W programie konferencji czy 
spotkania biznesowego na 
mniejszą skalę żelaznym punk-
tem jest przerwa kawowa. To 
swojego rodzaju kropka nad „i” 
wydarzenia. W hotelach Novo-
tel można liczyć na finezyjne 
wytrawne lub słodkie przekąski, 
które długo pozostaną w pa-
mięci gości. Mistrzowie kuchni 
hotelowej restauracji NOVO2 
Lounge Bar nie ustają we wdra-
żaniu innowacyjnych rozwiązań 
kulinarnych. 

 Dla każdego hotelarza naj-
większym sukcesem jest powra-
cający klient. Dla organizatorów 
spotkań, w ramach programy 
lojalnościowego Le Club Accor-
Hotels, uruchomiono dodatko-
wo program Le Club AccorHo-
tels Meeting Planner. Dzięki 
nim możliwe jest gromadzenie 
punktów zarówno za indywidu-
alne korzystanie z oferty hotelu, 
jak i za organizowanie spotkań.

Sieć Novotel stale pracuje nad 
swoim rozwojem. Każdego dnia 
projekty są udoskonalane, a ze-
społy specjalistów pracują nad 
nowymi rozwiązaniami z myślą 
o gościach. novotel.com

Sieć Novotel 
stale pracuje  

nad swoim rozwojem. 
Każdego dnia 

projekty 
są udoskonalane, 

a zespoły specjalistów 
pracują nad nowymi 

rozwiązaniami 
z myślą o gościach . 

Novotel Wrocław Centrum
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IDEALNY  
BIZNES LUNCH 

– SZYBKI I ZDROWY 
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Bardzo wiele osób 
żyje w ciągłym pę-
dzie. Korporacyjny 
tryb pracy nie sprzyja 

celebrowaniu posiłków. Szybkie 
biznes lunche mogą być także 
zdrowe. Naprzeciw oczekiwa-
niom biznesmenów wychodzi 
restauracja Fusion w hotelu The 
Westin Warsaw, jedno z cie-
kawszych miejsc na biznesowej 
mapie stolicy. Dania w Fusion, 
przygotowywane ze staranno-
ścią i pasją przez szefa kuchni 
Janusza Korzyńskiego, podbija-
ją serca gości z całego świata. 

LUNCH DOSKONAŁY
By sprostać oczekiwaniom pra-
cowników licznych firm, które 
swoje siedziby mają w pobliżu 
hotelu, szef Korzyński przygoto-
wał doskonałą ofertę biznes lun-
chów. Inspirowane sezonowymi 
składnikami SuperFoodsRX 
menu jest zdrowe i dostarcza 
energię na resztę dnia. Dużym 
udogodnieniem jest możliwość 
rezerwacji stolika online. Jest 
to sprytne rozwiązanie dla tych, 
którzy chcą szybko zarezerwo-
wać stolik i jednocześnie sko-
rzystać z ciekawych promocji. 

Biznes lunch w restauracji 
Fusion to doskonały pomysł 
na spotkanie z klientami, 
przerwę w pracy bądź też na 
chwilę spokoju po zabieganym 
dniu w mieście. Każdego dnia 
szef kuchni oferuje inny zestaw 
lunchowy, wpisujący się w filo-
zofię Eat Well – Jedz Dobrze. Od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 12:00-16:00 szef kuchni 
zaprasza na dwudaniowy biznes 
lunch za 39 złotych w stylu fu-
sion. Każdego dnia tygodnia 
oferowany jest inny dwuda-
niowy zestaw. W cenę każdego 
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lunchu jest wliczona lemonia-
da jabłkowa z imbirem. Poza 
daniami z menu dostępny jest 
również deser w specjalnej ce-
nie 15 złotych. 

BOGACTWO SMAKÓW
Wśród dań oferowanych pod-
czas biznes lunchu znajdziemy 
m.in. kaczkę w stylu tajskim, 
makaron udon z krewetka-
mi, tatar ze śledzia z zielonym 
jabłkiem, imbirem i sosem 
szczypiorkowym czy cappellac-
ci z duszoną cielęciną w sosie 
grzybowym. Zaskakujący jest 
również fakt, że uzupełnieniem 
standardowego biznes lunchu 
jest lunch w formie bufetu „all 
you can eat”. Oferta zmienia się 
sezonowo. 

Dla koneserów smaku za-
skakujące są piątkowe wieczo-
ry rybne Fish Market. Bogate 
menu bufetowe, najlepsze owo-
ce morza, w tym ostrygi i mule, 
oraz wyszukane gatunki ryb. 
Podczas wieczoru goście mają 
do dyspozycji stacje gotowa-
nia, gdzie mogą skomponować 
swoje ulubione danie. Oczywi-
ście pod bacznym okiem sze-
fa kuchni, który doradza przy 
wyborze odpowiednich skład-
ników. To wyjątkowa okazja do 
rozkoszowania się wybornymi 
przekąskami w stylu fusion, 
sałatkami i daniami z woka. 
Ucztowanie kończy się wy-
kwintnym deserem i tu o pod-
niebienia gości dba szef cukier-
ni Adam Jakubowski. 

SEKRET SYNERGII
Kuchnia stanowi połączenie 
smaków Wschodu i Zachodu. 
Do przygotowania dań używa-
my składników SuperFoodsRX 
oraz sezonowych, świeżych 
produktów. Kluczową ideą jest 
synergia, czyli odpowiednie 
połączenie ich ze sobą. „Wiel-
kim zaskoczeniem dla naszych 
gości jest fakt, iż dania w menu 
SuperFoodsRX zostały opraco-
wane we współpracy z lekarza-
mi dietetykami”, mówi z dumą 
szef kuchni. Produkty Super-
Foods zawierają mnóstwo wita-
min, które pozwalają zachować 
dobry stan zdrowia, ale przede 

wszystkim poprawiają samopo-
czucie i koncentrację. 

Szef kuchni restauracji Fu-
sion Janusz Korzyński swoją 
przygodę kulinarną rozpoczął 
30 lat temu. Przełomem dla jego 
rozwoju były podróże, m.in. do 
RPA, gdzie próbował produktów 
nieosiągalnych wówczas w Pol-
sce. W Warszawie zaczynał pra-
cę w hotelu Marriott, następ-

nie w hotelu Sheraton. W hotelu 
Westin jest szefem kuchni od 
13 lat. „Najprzyjemniejszym 
aspektem mojej pracy jest fakt, 
że gotowanie to pasja tworzenia, 
która dodaje radości z pracy”, 
mówi, dodając, że „Jedzenie to 
sama rozkosz, sam chętnie za-
czynam i kończę dzień w naszej 
cukierni, bo do słodyczy mam 
ogromną słabość”.

Biznes lunch w restauracji Fusion to doskonały pomysł na spotkanie  
z klientami, przerwę w pracy bądź też na chwilę spokoju  

po zabieganym dniu w mieście. 
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WEEKEND WE DWOJE  
W RYTMIE SLOW
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Marzysz o chwili 
relaksu? Szukasz 
miejsca niebanal-
nego? Mamy dla 

ciebie doskonałą propozycję! 
Głęboczek Vine Resort&SPA 
to hotel stworzony z myślą o lu-
dziach, którzy potrafią się zatrzy-
mać i docenić styl życia w rytmie 
slow, z dala od zgiełku wielkiego 
miasta. 

Hotel położony jest w pełnym 
uroku zakątku Pojezierza Brod-
nickiego, nad brzegiem jeziora 
Forbin. Unikatowa architektu-
ra resortu to połączenie histo-
rycznej zabudowy zagrodowo-
-dworskiej z elementami stylu 
etno i nowoczesnymi rozwiąza-
niami technologicznymi. Ce-
nisz sobie luksusowe warunki 
pobytu, a jednocześnie tęsknisz 

za sielską atmosferą i bliskością 
przyrody? Dobrze trafiłeś. Te trzy 
hasła najlepiej opisują to wyjątko-
we miejsce. 

HOTEL Z WINNICĄ
Hotel otoczony jest imponu-
jącą winnicą, w której dostęp-
nych jest ponad 150 sadzonek 
różnych szczepów winnych. 
Restauracja posiada rekomen-
dację Slow Food, a goście mogą 
skorzystać z profesjonalnej opie-
ki sommeliera lub pod okiem 
profesjonalistów zgłębiać tajniki 
wiedzy o winie podczas orga-
nizowanej w Głęboczek Vine  
Resort&SPA Akademii Wina.

STREFA SPA
Twórcom tego miejsca szczegól-
nie zależy na stworzeniu w nim 

sielskiej, wyjątkowej atmosfe-
ry. W Vine SPA na gości czeka ba-
sen, vitality pool, strefa Łaźni 
Brodnickich: sauny aromatera-
peutycznej, parowej łaźni kwia-
towej i łaźni torfowo-błotnej. Już 
weekend spędzony w Głęboczku 
wystarczy, aby zapomnieć o ota-
czającej nas rzeczywistości. Bo-
gata oferta wykonywanych w tym 
miejscu zabiegów i rytuałów 
spa także bazuje na winoterapii. 
Szczególnie polecamy Smak Shi-
raz – kompleksowy rytuał spa na 
twarz i ciało dla dwojga, wyjątko-
wo lubiany przez stałych bywal-
ców Głęboczka.

Głęboczek Vine Resort&SPA 
to miejsce, które warto odwie-
dzić. To idealne miejsce na ro-
mantyczny pobyt we dwoje. To 
miejsce, w którym cisza raduje. 
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KONTAKT

Głęboczek Vine Resort&SPA 
Wielki Głęboczek 1 
87-313 Brzozie
tel.: 22 380 59 00 
e-mail: recepcja@gleboczek.pl 
www.gleboczek.pl
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Firmy oferujące apartamenty serwisowane wprowadzają na rynek nowe marki,
a wraz z nimi ciekawe udogodnienia. Nasza korespondentka Marisa Cannon 

postanowiła przyjrzeć się temu trendowi.

W APARTAMENCIE  
JAK W DOMU

Kiedy wyjeżdżamy w podróż służ-
bową, często brakuje nam wygód, 
jakie mamy w domu na wyciągnię-
cie ręki: przestrzeni, prywatno-

ści, a także możliwości przygotowywania 
własnych posiłków. Apartamenty z obsługą 
(zwane także serwisowanymi) oferują na-
miastkę takich udogodnień i pozwalają nam 
lepiej wczuć się w atmosferę miasta, które 
odwiedzamy. Zapotrzebowanie na taki typ 
zakwaterowania widać w liczbach. Według 
ubiegłorocznego raportu Stowarzyszenia 
Dostawców Apartamentów Serwisowanych 
(ASAP) do końca 2017 roku segment ten od-
notuje niemal dwukrotny wzrost.

WZMOCNIĆ 
POZYCJĘ MARKI
Operatorzy apartamentów serwisowanych 
robią wszystko, żeby wzmocnić pozycję 
swoich marek. Nie chodzi tu jedynie o bu-
dowanie rozpoznawalności danej sieci, ale 
także o zróżnicowanie oferty, tak jak od 
lat robi to branża hotelarska. Przykładem 
może być jeden z najbardziej cenionych 
operatorów, firma Saco, która niedawno 
wprowadziła na rynek markę Locke. Pod jej 
szyldem powstają designerskie obiekty, któ-
re łączą w sobie najlepsze cechy hoteli bu-
tikowych i apartamentów serwisowanych. 
Dodatkowym atutem są pomieszczenia 

ogólnodostępne, w których możemy spo-
tkać się z innymi gośćmi.

– Kilkanaście lat temu sieci hotelowe za-
częły oferować swoim klientom niszowe, 
często nieszablonowe produkty, stosując 
strategię „dla każdego coś miłego”. Obecnie 
podobne metody stosują operatorzy apar-
tamentów serwisowanych – mówi Russell 
Kett, prezes firmy konsultingowej HVS, 
która specjalizuje się w branży hotelarskiej. 

W ubiegłorocznym raporcie HVS zauwa-
żono, że w ostatnim czasie na rynku poja-
wiło się wiele nowych marek, m.in. Mode 
Aparthotel, należąca do grupy Bridgestreet, 
Premier Suites i Premier Suites Plus (grupa 
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Prem), a także sieć Exclusive (grupa Apple 
Apartments), oferująca jedynie luksusowe 
apartamenty.

BYĆ JAK AIRBNB
Strategia ta jest w dużej mierze odpowie-
dzią na konkurencję ze strony serwisu 
Airbnb, za którego pomocą w ubiegłym 
roku zarezerwowano 40 milionów poby-
tów w prywatnych domach i mieszkaniach. 
Jednak Airbnb nie jest jedynie platformą 
umożliwiającą prywatnym użytkownikom 
wynajmowanie własnych domów. To tak-
że świetny sposób na dystrybucję aparta-
mentów serwisowanych. W ubiegłym roku 
grupa Bridgestreet jako pierwsza stała się 
oficjalnym partnerem programu firmowego 
Airbnb for Business, dzięki czemu jej apar-
tamenty można obecnie rezerwować bezpo-
średnio przez platformę internetową.

Nie ulega wątpliwości, że Airbnb wywarł 
pozytywny wpływ na sektor apartamen-
tów z obsługą, ponieważ coraz więcej pry-
watnych klientów serwisu wybiera taki typ 
zakwaterowania również podczas swoich 
podróży służbowych. Według raportu Glo-
bal Serviced Apartments Industry Report 
niemal 88 procent z wszystkich brytyjskich 
firm choć raz zdecydowało się na wynajęcie 
apartamentu serwisowanego.

Co ciekawe, trend ten nie jest powodem 
do radości dla wszystkich operatorów. 

– Niektóre marki apartamentów serwi-
sowanych niezbyt entuzjastycznie pod-
chodzą do obsługi firm, ponieważ wiąże 
się to z kwestiami natury podatkowej, 
BHP i innymi zagadnieniami, którymi trze-
ba dodatkowo zaprzątać sobie głowę. Jednak 
ostatecznie wszyscy operatorzy będą musie-
li się dostosować do potrzeb rynku – mówi 

Thomas Emanuel, dyrektor ds. rozwoju  
w firmie STR Global, która analizuje rynek 
hotelarski.

Kett jest zdania, że serwis Airbnb przy-
czynił się do wzrostu popularności sektora. 
– Sytuacja wygląda podobnie jak w przy-
padku Ubera i tradycyjnych taksówek – 
wyjaśnia. – Ekonomia współdzielenia nie 
zniknie, bo dzięki niej pojawiają się nowi 
klienci, a rynek rozwija się. Airbnb stwarza 
dodatkowe możliwości i nie warto traktować 
go jak wroga – dodaje Kett.

SKORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW
Trzeba jednak przyznać, że operatorzy 
apartamentów serwisowanych mają jeszcze 
sporo do zrobienia, by skutecznie dotrzeć 
do potencjalnych klientów. Wyniki ankiety 
przeprowadzonej w tym roku przez firmę 
marketingową BDRC Continental wskazu-
ją, że większość z nas nie zna nawet naj-
większych graczy w tym segmencie, a wy-
jątkiem są firmy działające pod szyldem 
znanych sieci hotelowych. Wiele z nich 
można znaleźć poprzez internetowe plat-
formy rezerwacyjne, ale według raportu  
Global Serviced Apartments Industry Re-
port niemal 28 procent apartamentów z ob-
sługą nadal nie można zarezerwować przez 
Internet.

Jeśli wziąć pod uwagę rozpoznawalność 
marek, to wyraźną przewagę mają tu duże 
grupy hotelowe, takie jak Marriott, Ac-
cor i Intercontinental Hotels Group, oferują-
ce swoim klientom pobyty długoterminowe. 
– Rozpoznawalność jest sporym ułatwie-
niem, zwłaszcza w mniej znanym segmen-
cie, jakim są apartamenty serwisowane – 
mówi John Wagner, założyciel spółki Cycas 
Hospitality, która obsługuje apartamenty 

Staybridge Suites należące do IHG. Kolejną 
zaletą korzystania z usług znanych hotelo-
wych marek jest dostęp do ich programów 
lojalnościowych, choć niezależni operatorzy 
apartamentów z obsługą również zaczynają 
myśleć o takim rozwiązaniu. 

– Pracujemy nad programem, który 
przynosiłby naszym klientom dodatkowe 
korzyści i zachęcał do częstszego korzysta-
nia z naszych usług – mówi George We-
stwell, dyrektor londyńskiej firmy Cheval 
Residences.

Jednak Jason Delaney, dyrektor ds. mar-
ki, produktu i marketingu w Staycity Apar-
thotels, sądzi, że brak takiego programu  
lojalnościowego nie musi wcale oznaczać, 
że firma stoi na straconej pozycji. 

– Programy lojalnościowe są niewątpli-
wym atutem, ale naszym zdaniem to nie one 
decydują o popularności danej marki. Waż-
niejsze jest położenie apartamentu i udo-
godnienia, jakie oferuje – przekonuje.

Wraz z rozwojem sektora apartamentów 
serwisowanych jednym z największych wy-
zwań stało się utrzymanie jednolitego po-
ziomu usług. 

– Standardy w tym segmencie mogą 
się różnić – mówi Miles Agbanrin, anali-
tyk z firmy Euromonitor. – Co prawda wiele 
obiektów oferuje dobrą jakość i elastyczne 
warunki, ale jeśli dana marka chce przycią-
gnąć podróżujących biznesmenów, to pew-
ne standardy muszą być zachowane w każ-
dym z jej obiektów – wyjaśnia. 

Organizacją, która mogłaby najrzetelniej 
oceniać standardy w branży, wydaje się 
Stowarzyszenie Dostawców Apartamentów 
Serwisowanych, które zrzesza 162 właści-
cieli i operatorów apartamentów z obsłu-
gą. Program akredytacyjny stowarzyszenia 

Staycity Heathrow Oakwood Fitzrovia
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(Quality Accreditation Programme) gwa-
rantuje zgodność ocenianych obiektów ze 
standardami BHP oraz wspólnie przyjętymi 
normami jakości.

– Naszą akredytacją mogą pochwalić się 
obiekty Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwaj-
carii i Holandii, a wkrótce dołączą do nich 
apartamenty w Barcelonie i Madrycie – 
mówi James Foice, prezes ASAP. Według 
niego liczba przyznanych akredytacji ro-
śnie z roku na rok i obecnie niemal 75 człon-
ków stowarzyszenia posiada taki certyfikat. 
Oznacza to, że kiedy zarezerwujemy apar-
tament serwisowany od firmy posiadającej 
akredytację ASAP, możemy być pewni, że 
spełni on nasze oczekiwania.

APARTAMENTY SERWISOWANE
 – NOWE MARKI
● Saco Pierwszy aparthotel marki Locke na-
leżący do grupy Saco został otwarty we wrze-
śniu w londyńskiej dzielnicy Aldgate. Mieści 
się on w nowym budynku przy Leman Stre-
et i posiada 105 apartamentów typu studio, 
63 apartamenty z jedną sypialnią oraz dwie 
sale konferencyjne, siłownię i całodobową 
recepcję. Na parterze budynku znajdzie się 
bar z tarasem, a na piętrze restauracja spe-
cjalizująca się w kuchni skandynawskiej. 
Wśród serwowanych tu dań znajdziemy 
m.in. kurczaka pieczonego w piecu opa-
lanym drewnem, rolki z wędzonego ho-
mara i ceviche. Najmniejsze pokoje mają 
powierzchnię 29 mkw., a w każdym z nich 
znajdują się meble wykonane na zamówie-
nie przez nowojorską firmę Grzywinski and 
Pons, kuchnia ze sprzętem firmy Smeg, 
łóżko marki Hypnos, prysznic z deszczow-

nicą, telewizor HD, szybkie Wi-Fi i mata do 
jogi. W kwietniu Saco uruchomiła 77-poko-
jowy aparthotel o nazwie Cannon, w którym 
znajduje się całodobowa przestrzeń wspól-
na wraz z biblioteką, gdzie można napić się 
darmowej kawy i herbaty. sacoapartments.com

● Staycity Aparthotels Dublińska firma Stay-
city Apartments otworzyła w tym roku nowe 
obiekty w York i Birmingham, a także rozbu-
dowała swój aparthotel mieszczący się przy 
lotnisku Heathrow. Oprócz 125 nowych jed-
no- i dwupokojowych apartamentów znala-
zło się tu także miejsce dla nowego saloniku 
wypoczynkowego oraz strefy jadalnej. Nowo 
otwarty obiekt w York posiada 197 aparta-
mentów serwisowanych z jedną lub dwoma 
sypialniami oraz typu studio. Znajduje się 
tu również kawiarnia, salonik, siłownia, 
pralnia i szatnia. Aparthotel w Birming-
ham dysponuje 170 apartamentami. Stayci-
ty planuje także otwarcie nowych obiektów  
w londyńskim Covent Garden, Liverpo-
olu i Manchesterze.staycity.com

● Apple  Apartments Firma Apple Apart-
ments poszerzyła w tym roku ofertę swoich 
apartamentów serwisowanych o obiekty 
znajdujące się w Londynie, Edynburgu i New-
castle. Każdy z dwupoziomowych aparta-
mentów typu Exclusive, mieszczących się 
przy londyńskiej Park Lane, posiada własne-
go portiera, prywatny taras i systemy Hi-Fi 
firmy Bang and Olufsen. Nieopodal lotniska 
Heathrow mieści się kolejny obiekt Apple 
Apartments o nazwie Kew Bridge, który ofe-
ruje 14 apartamentów. Exclusive Edinburgh 
to z kolei pierwszy obiekt grupy w stolicy 

Szkocji, mieszczący się w majestatycznej 
wiktoriańskiej rezydencji. Obiekt w Newca-
stle posiada siedem apartamentów.
apple-apartments.com

● Oakwood W tym roku grupa Oakwood 
oddała do użytku w Londynie trzy nowe 
obiekty, które mieszczą się w dzielnicach 
Canary Wharf, Kensington i Fitzrovia. 
Budynek w Canary Wharf jest usytuowa-
ny nieopodal stacji kolejki DLR, posiada  
apartamenty jednopokojowe oraz typu 
studio. Oakwood Fitzrovia mieści 
się w wiktoriańskim budynku w pobliżu 
Oxford Street i oferuje apartamenty jed-
no- i dwupokojowe oraz typu studio, na-
tomiast obiekt w Kensington znajduje 
się w niewielkiej odległości od stacji Glouce-
ster Road. Wszystkie apartamenty są sprzą-
tane raz w tygodniu, a na ich wyposażeniu 
znajdziemy m.in. Wi-Fi, głośniki Bluetooth, 
przybory toaletowe oraz telewizję Sky TV 
(na życzenie). oakwood.com

● Skyline Obiekt Carlow House by Sky-
line znajduje się w bliskim sąsiedz-
twie stacji metra Mornington Cre-
scent, w odnowionej części dzielnicy King’s 
Cross. W jego ofercie znajdziemy aparta-
menty z jedną i dwoma sypialniami, a tak-
że pokoje typu studio – wszystkie urządzo-
ne w stylu art déco i rozmieszczone wokół 
czteropiętrowego atrium z kopułą. Każdy 
apartament jest jasny i przestronny, posiada 
darmowe Wi-Fi, a także telewizor HD i wy-
godne meble. Na początku roku grupa Skyli-
ne otworzyła także nowy obiekt w dzielnicy 
Canary Wharf. liveskyline.com
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POZWÓL SOBIE NA RELAKS

Spotykamy się w przepięk-
nej wiosce Kani na Male-
diwach, należącej do Club 
Medu. Wielu nowożeńców 
spędza na Malediwach swój 
miesiąc miodowy. Dlaczego 
postanowiliście wprowadzić 
tu także rozrywki dla naj-
młodszych?
Club Med Kani nadal będzie 
zakątkiem dla nowożeńców, 
ale w trakcie gruntownej 
modernizacji wioski posta-
nowiliśmy także stworzyć 
obiekty przeznaczone dla ro-
dzin z dziećmi, w tym strefę 
Happy Children’s Corner. Ma-
lediwy to wyjątkowa destyna-
cja, w której nie brakuje luk-
susowych kurortów dla par. 
Jednakże z roku na rok miejsce 
to odwiedza coraz więcej ro-
dzin, które poszukują wyjątko-
wych zakątków, gdzie mogłyby 
spędzić niezapomniane waka-
cje, i Club Med pragnie skiero-
wać swoją ofertę również do tej 
grupy klientów.

Za jakimi trendami w branży 
turystycznej chce głównie 
podążać Club Med?

Obecnie głównym trendem 
jest oferowanie klientom jak 
największej liczby atrakcji pod-
czas relatywnie krótkiego po-
bytu w kurorcie. Nowością we 
wszystkich kurortach regionu 
Azji Południowej i Pacyfiku 
są atrakcje Must-Try Experien-
ces (‘rozrywki obowiązkowe’), 
dzięki którym wioski Club 
Medu cieszą się jeszcze więk-
szą popularnością. Te nowe, 
wyjątkowe atrakcje gwarantują 
gościom niezapomniane dozna-
nia, a przy tym oddają auten-
tycznego ducha każdej desty-
nacji. 

Na przykład goście wioski 
Club Med Kani i willi Finolhu 
mogą uprawiać m.in. surfing 
dla nastolatków, nocne nur-
kowanie, kajakarstwo w ło-
dziach z przeszklonym dnem, 
fly boarding i wiele innych cie-
kawych dyscyplin. Oprócz tego 
oferujemy m.in. snorkeling, 
paddle boarding, żeglarstwo, 
narciarstwo wodne*, wakeboar-
ding* i wiele innych dyscyplin 
uprawianych w krystalicznie 
czystych wodach Malediwów. 
(*płatne dodatkowo)

Goście, którzy cenią sobie ci-
szę i spokój, zapewne ucieszą 
się z nowych huśtawek wod-
nych, dzięki którym będą mogli 
podziwiać oceaniczny krajo-
braz. 

Club Med od początku 
uchodzi za pioniera branży 
turystycznej. Jakich nowych 
trendów i pomysłów może-
my spodziewać się w przy-
szłości?
Dzięki koncepcji ekskluzyw-
nych pobytów all-inclusive Club 
Med jest jedyną firmą w bran-
ży, która gwarantuje klientom 
wyczerpującą ofertę w atrakcyj-
nych cenach dla rodzin i par. 

W naszej działalności bie-
rzemy pod uwagę potrze-
by i oczekiwania naszych 
klientów – potrzebę wypo-
czynku i intensywnego życia 
bieżącą chwilą, realizowania 
swoich pasji, spędzania wolne-
go czasu z rodziną i przyjaciół-
mi, a także potrzebę tego, by 
ktoś właściwie się o nas zatrosz-
czył. Chcemy także oferować 
najlepszą jakość za rozsądną 
cenę.  Jedną z naszych inicjatyw 

Z Xavierem Desaullesem, dyrektorem generalnym Club Med w regionie Azji  
i Pacyfiku, rozmawiała Magdalena Boratyńska.

Club Med to światowy lider seg-
mentu luksusowej turystyki Pre-
mium All-Inclusive. Firma powstała 
w latach 50. ubiegłego wieku  
z inicjatywy grupy olimpijczyków 
i miłośników sportu. Od samego 
początku swojego istnienia Club 
Med słynie z pionierskich innowa-
cji. W ciągu 67 lat swojego istnienia 
i przewodzenia światowej branży 
turystycznej firma przeszła długą 
drogę, wdrażając nowoczesne 
rozwiązania i dostosowując się do 
zmieniających się potrzeb klientów, 
a także pokazując całej branży, jak 
robić to najskuteczniej.

Goście Club Medu mają do wy-
boru szeroki wachlarz usług  
i rozrywek oferowanych w kuror-
tach firmy, dostępnych zarówno 
indywidualnie, jak i dla grup. Na 
wyjątkowy pobyt w wiosce Club 
Medu składa się m.in. luksusowe 
zakwaterowanie, posiłki dla sma-
koszy, całodobowy bar i przekąski, 
bogaty wybór zajęć sportowych  
i rekreacyjnych, rozrywka wieczor-
na, różnorodne imprezy, a także 
kluby dziecięce dla wszystkich grup 
wiekowych. 

Club Med posiada blisko 70 
kurortów w najpiękniejszych za-
kątkach świata, które gwarantują 
gościom wyjątkowe doświadczenia 
i niezapomniane wakacje. 

CZYM JEST CLUB MED? 
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jest Club Med Signatures – ze-
staw luksusowych usług, które 
podkreślają wyjątkowość wy-
poczynku z naszą firmą. Club 
Med Signatures staje się global-
nym standardem w naszej mar-
ce. W jego ramach nasi klienci 
mogą zarezerwować sprzęt nar-
ciarski dopasowany do swoich 
umiejętności, dzięki usłudze 
Easy Arrival mogą zaoszczę-
dzić czas podczas meldowania 
się w kurorcie, a we wszystkich 
wioskach Club Medu mają 
okazję nacieszyć się smakiem 
świeżego francuskiego pieczy-
wa i ciast. 

Nieustannie poszerzamy za-
kres usług oferowanych poprzez 
Club Med Signatures. Club Med 
stworzył także Club Makers: la-
boratorium pomysłów, którego 
członkami są nasi klienci i dzię-
ki któremu możemy ulepszać 
nasze usługi. 

Cały czas otwieramy także 
nowe kurorty. 

Każdego roku Club Med 
oferuje klientom nowe wioski 
typu Premium Resorts oraz 
Circuits Découverte (wycieczki 
krajoznawcze) w wyjątkowych 
miejscach. Warto odnotować 
ponowne otwarcie legendarne-
go kurortu Club Med Cefalù na 
Sycylii, które planowane jest na 
lato 2018. Jest to pierwszy luksu-
sowy kurort w Europie oznaczo-
ny pięcioma trójzębami, który 
mieści się w kolebce Club Medu  

Po zakończeniu renowacji kurortu 
Kani na Malediwach spotkaliśmy 
się na konferencji prasowej, zorga-
nizowanej dla dziennikarzy  
z całego świata.

Malediwy, kraj słynący z kry-
stalicznie czystych wód, białych, 
piaszczystych plaż, bujnego życia 
morskiego i wiecznego słońca, 
jest powszechnie uznawany za raj 
na ziemi. Położony na Północnych 
Atolach Club Med Kani wraz  
z osadą Finolhu Villas znajduje się 
około 35 minut podróży motorów-
ką od międzynarodowego lotniska 
w Malé. Ten niezwykle urokliwy 
zakątek jest prawdziwym eldorado 
dla dzieci i dorosłych, a tutejsze 
gruntownie wyremontowane 
domki można ze sobą łączyć, co 
jest wygodnym rozwiązaniem 
zwłaszcza dla większych rodzin. 
Wszystkie domki zaprojektowano 
tak, by oddawały one energiczny 
charakter Malediwów. W pomiesz-
czeniach panuje odprężająca 
atmosfera, sufity pomalowano na 
biało, a ściany w rześkich odcie-
niach akwamaryny, piaskowca i ko-
ralu. Oprócz domków odnowiono 
także pozostałe obiekty kurortu, 
które mają za zadanie zapewnić 
gościom wiele dodatkowych 
atrakcji. W nowo wybudowanym 
zakątku Happy Children’s Corner 
na wczasowiczów w wieku 4-10 lat 
czekają różnorodne zabawy i roz-
rywki edukacyjne, takie jak zajęcia 
artystyczne i rzemieślnicze, lekcje 
gotowania i wiele innych atrakcji, 
odbywających się pod okiem 
opiekunów G.O. Gruntownej reno-
wacji poddano także inne części 
kurortu, w tym recepcję, główną 
restaurację, bar na plaży i kino-
-teatr. Dzięki temu w całej wiosce 
panuje miła, a zarazem rześka 
atmosfera.

Jakich nowych kurortów 
możemy się spodziewać 
w najbliższych latach? Czy 
priorytetem jest obecnie 
Azja? Co z Europą? 
Azja to dynamicznie rozwijający 
się rynek i wkrótce nasza oferta 
wzbogaci się o co najmniej jeden 
kurort w Chinach, ale naszym 
największym rynkiem pozosta-
je Europa. Francja jest główną 
destynacją. Znajdziemy tu aż 
24 kurorty i wraz z francusko-
języcznymi destynacjami na 
Starym Kontynencie kraj ten jest 
naszym największym rynkiem 
pod względem liczby klientów. 

W ciągu najbliższych pięciu 
lat Club Med zainwestuje we 
Francji ponad 300 milionów 
euro, otwierając trzy kurorty 
górskie czynne zarówno w zi-
mie, jak i w lecie. Zamierzamy 
także rozbudować dwa nadmor-
skie kurorty (Opio-en-Proven-
ce i La Palmyre-Atlantique). 

W grudniu 2017 roku swoje 
podwoje otworzy górski kurort 
Samoëns-Morillon, wybudowa-
ny kosztem 95 milionów euro. 
Zamierzamy także wybudować 
dwa nowe kurorty w Alpach, 
których otwarcie przewidujemy 
na 2020 rok. Te kurorty typu 
Premium będą przeznaczo-
ne głównie dla zagranicznych 
gości z rodzinami. Club Med 
chciałby w ten sposób promo-
wać turystyczne dziedzictwo 
Francji. 

ENDLESS TURQUOISE  
PLAYGROUND

Club Med Kani 

– w wyjątkowej miejscowości, 
która jest jedną z najbardziej 
prestiżowych destynacji tury-
stycznych Starego Kontynentu. 
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TEHERAN  
OTWIERA SIĘ  

NA ŚWIAT
Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan odwiedziła 

stolicę Iranu, który po podpisaniu porozumienia 
nuklearnego i zniesieniu nałożonych na niego sankcji 

powoli próbuje przyciągać inwestorów z zagranicy.
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Iran był odizolowany od reszty świa-
ta przez niemal dekadę i dziś stara się 
nadrobić ten stracony czas. Pierwsze 
embargo wobec Iranu wprowadzili Ame-

rykanie tuż po rewolucji islamskiej w 1979 
roku. Jednak znacznie bardziej dotkliwe 
były sankcje nałożone przez ONZ w 2006 
po tym, jak Persowie odmówili zakończenia 
programu wzbogacania uranu. W 2012 roku 
irańskie banki zostały odłączone od syste-
mu Swift, który umożliwia międzynarodo-
we płatności drogą elektroniczną.

Sam Cordier, dyrektor teherańskiej agen-
cji marketingowej PGT, który kształcił 
się w Wielkiej Brytanii, powrócił do ojczy-
zny w 2009 roku, kiedy Iran zaczął najbole-
śniej odczuwać skutki sankcji. 

– Do naszych klientów należało wiele 
międzynarodowych przedsiębiorstw, które 
na skutek sankcji musiały się stąd wycofać. 
Nasze przychody znacznie zmalały, a kurs 
riala spadł nagle i znacząco – wspomina.

Na szczęście sytuacja powoli wraca do 
normy. Po ubiegłorocznym podpisaniu 
porozumienia nuklearnego między Ira-
nem a Wielką Brytanią, USA, Francją, Niem-
cami, Rosją i Chinami sankcje gospodarcze 
zostały ostatecznie zniesione. Pozwoliło to 

m.in. odmrozić miliardy dolarów w akty-
wach zamrożonych w bankach na całym 
świecie i umożliwiło Iranowi sprzedaż ropy 
naftowej do innych krajów. W zamian Irań-
czycy zobowiązali się znacznie ograniczyć 
swój program jądrowy i poddawać się wy-
rywkowym kontrolom w tym zakresie.

– Po rewolucji 1979 roku Iran opuściło wie-
le firm. Teraz ci partnerzy wracają i mamy 
nadzieję, że zostaną tu na dłużej – mówi 
Masoud Abdollahi, specjalista z firmy han-
dlującej częściami samochodowymi.

SZANSA DLA BIZNESU
Według danych Brytyjskiego Urzędu ds. 
Handlu i Inwestycji (UKTI) Iran może po-
szczycić się drugą co do wielkości gospodar-
ką na Bliskim Wschodzie i PKB rzędu 397 
miliardów dolarów (dane z 2015). Populacja 
kraju wynosi 80 milionów ludzi, z czego 60 
procent to osoby poniżej 30. roku życia, a 14 
milionów to mieszkańcy Teheranu.

Jednym z typowych widoków w stolicy 
Iranu są gigantyczne korki uliczne, które 
blokują ruch w mieście. Jednak w sąsiedz-
twie blokowisk nie brakuje także malowni-
czych parków i ogrodów, tętniących życiem 
bazarów, modnych juice barów i pięknych 

pałaców. W zimie natomiast mieszkańcy 
wybierają się na pobliskie stoki, by poszuso-
wać na nartach lub desce.

Dominującym przemysłem kraju jest 
oczywiście branża naftowa (na drugim 
miejscu jest produkcja samochodów), która 
wyjątkowo dotkliwie odczuła zakaz importu 
irańskiej ropy do krajów UE. Według BBC 
sankcje te kosztowały Iran, który posiada 
czwartą największą rezerwę ropy na świe-
cie, ponad 160 miliardów dolarów w utraco-
nych przychodach. W ubiegłym miesiącu 
firma British Petroleum zakupiła od pań-
stwowej spółki National Iranian Oil Co. 
pierwszą partię ropy od czterech lat i otwo-
rzyła w Teheranie swoje biuro.

Według stacji Bloomberg Iran chce od-
zyskać udziały, przywracając wydobycie 
sprzed sankcji, czyli do ponad 4 milionów 
baryłek dziennie. Także w tym roku swoje 
pierwsze zamówienia złożyły holenderska 
Royal Dutch Shell oraz francuska Total 
SA. W przyszłości Iran zamierza zwiększyć 
wydobycie do niemal miliarda baryłek.

Obcokrajowcy nie mogą korzystać w Tehe-
ranie z kart bankomatowych i kredytowych, 
więc wybierając się do stolicy Iranu, trzeba 
zaopatrzyć się w gotówkę na cały pobyt, co 
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jest zarówno niewygodne, jak i niebezpiecz-
ne. W tym roku niektóre banki zostały po-
nownie podłączone do systemu Swift, ale 
trudno ocenić, ile czasu minie, zanim cała 
sieć bankowa uzyska tę funkcjonalność.

Według jednego z ekspertów kolejną 
przeszkodą w handlu z Iranem może być 
opór ze strony zachodnich banków. Wynika 
on z tego, że wcześniej na niektóre z nich 
nałożono ogromne grzywny za naruszenie 
międzynarodowych sankcji. W ubiegłym 
roku francuski BNP Paribas SA musiał 
zapłacić 9 miliardów dolarów kary za to, 
że w tajemnicy współpracował z władza-
mi Iranu, Sudanu i Kuby. Wśród winnych 
znalazły się także: brytyjskie HSBC (1,9 mi-
liarda dolarów grzywny) i Barclays (300 mi-
lionów) oraz francuski Credit Agricole (787 
milionów dolarów).

UKTI chce pomóc brytyjskim fir-
mom skorzystać z możliwości wynikają-
cych z otwarcia Iranu na świat, ale jed-
nocześnie zaleca zachowanie wszelkich 
możliwych środków ostrożności, ponieważ 
kraj ten jest nadal mało przyjazny dla za-
granicznych przedsiębiorców. Jednak ocze-
kuje się, że wartość wymiany handlowej 
UE z Iranem, która w 2015 roku wyniosła 
9 miliardów dolarów, w ciągu kolejnych 
dwóch lat wzrośnie aż czterokrotnie.

CO WARTO WIEDZIEĆ
Przed podróżą do Iranu poinformowa-
no nas o surowych zasadach dotyczących 
ubioru kobiet. Włosy należy zakryć chus-
tą, a odzież powinna być luźna i skromna. 
Jednak wiele młodych Iranek nagina te 
zasady, zakładając obcisłe dżinsy, buty na 
obcasach oraz wycięte bluzki, a chusty za-
krywają im zwykle jedynie tył głowy. Jeśli 
jednak przekroczą pewną granicę, mogą 
spodziewać się reprymendy ze strony tzw. 
policji obyczajowej. Kobiety i mężczyźni nie 
wymieniają uścisków dłoni, choć dość czę-
sto można tu zobaczyć pary trzymające się 
za ręce (całowanie się w miejscach publicz-
nych jest niedozwolone).

Spożywanie alkoholu – nawet w hotelach 
– jest zabronione i warto zawczasu skaso-
wać z telefonu i komputera wszelkie wraż-
liwe dane, aby nie zostać posądzonym o nie-
moralne zachowanie. Facebook i Twitter 
są w Iranie zakazane. Na szczęście na białej 
liście znajduje się Instagram.

Robienie zdjęć w miejscach, które nie 
są atrakcjami turystycznymi, lub korzysta-
nie z laptopa w niewłaściwym miejscu grozi 
aresztowaniem za szpiegostwo. Brzmi to 
groźnie, ale warto pamiętać, że choć miej-
scowa ludność jest przyjazna, a przestęp-
czość jest niska, to krajem nadal rządzi re-
żim, który może dowolnie karać ludzi.

Kolejnym utrudnieniem jest ograniczo-
ny dostęp do Internetu (moja sieć 3G nie 
działała, a hotelowe Wi-Fi było koszmarnie 
wolne). Rozmowy telefoniczne z Europą są 
słabej jakości i często się zrywają. Przed-
siębiorcy mogą trafić na skorumpowanych 
urzędników, a niektóre procedury ciągną 
się tu miesiącami.

Jedną z największych przeszkód kultu-
rowych może być zrozumienie perskiego 
konwenansu zwanego ta’arof. Jest to formu-
ła grzecznościowa, polegająca na kilkukrot-
nym odrzuceniu oferty, prezentu lub zapła-
ty przed ostatecznym jej zaakceptowaniem. 
Przykładem może być podróż taksówką. 
Kiedy po dotarciu na miejsce chcemy za-
płacić za kurs, kierowca może powiedzieć:  

„Nie trzeba, to na mój koszt”. Jednakże ety-
kieta wymaga od drugiej osoby, by nie rezy-
gnowała i ostatecznie uiściła opłatę.

Warto pamiętać, że irańscy biznesmeni 
słyną ze skuteczności. Wielu z nich to uta-
lentowani negocjatorzy, choć rzadko odrzu-
cają oferty już na samym początku i nigdy 
nie robią tego w ostentacyjny sposób. 

KOLEJNY ROZDZIAŁ
Iran przeszedł bardzo trudną dro-
gę z XX w XXI wiek. Szach Reza Pahlavi, 
który objął władzę w latach 20., zastąpił is-
lamskie prawa zachodnimi, zakazując ko-
bietom noszenia czadorów, a mężczyznom 
bujnych bród. Jego syn Mohammaed Reza 
Pahlavi, ostatni szach Iranu, przejął stery 
na początku lat 40., a w 1967 roku korono-
wał się na króla. Za jego rządów w latach 
50. upaństwowiono przemysł naftowy, a w 
1963 roku kobiety otrzymały prawo głosu 
wyborczego. Szach dbał także o dobre sto-
sunki z USA i Europą. 

Jednak w latach 70., pomimo względnej 
wolności i ogromnego bogactwa niektórych 
obywateli, 50 procent ludności nadal żyło 
poniżej granicy ubóstwa, a liczni krytycy 
polityki szacha byli prześladowani. W 1971 
roku z okazji 2500-lecia Imperium Perskie-
go szach zorganizował „największą imprezę 
na ziemi”, która odbyła się na pustyni przed 
starożytnymi ruinami Persepolis. Było to 
jedno z największych zgromadzeń świato-
wych przywódców w historii, a w trzydnio-
wych wystawnych uroczystościach wzięło 
udział 60 królów, emirów, książąt, prezy-
dentów i premierów ze wszystkich zakąt-
ków globu. Za katering odpowiadała pary-
ska restauracja Maxim’s, która sprowadziła 
do Teheranu ponad 160 ton jedzenia, w tym 
przepiórcze jaja nadziewane kawiorem i 50 
pieczonych pawi, a także 25 tysięcy butelek 
wina i 12 tysięcy butelek whisky. Przyjęcie, 
które obsługiwało 180 kelnerów, było łabę-
dzim śpiewem reżimu szacha, bo kilka lat 
później większość obywateli zbuntowała 
się przeciwko narastającym nierówno-
ściom społecznym i po demonstracjach, 
które doprowadziły do rewolucji, Pahlavi 
uciekł z kraju. Rewolucjoniści zajęli amba-
sadę USA, której pracownicy przez 444 dni 
byli przetrzymywani w charakterze zakład-
ników. Po latach spędzonych na wygnaniu 
do kraju wrócił szyicki duchowny Ajatollah 
Chomeini, który stanowczo sprzeciwiał się 
rządom szacha, a w Ameryce widział „wiel-
kiego szatana”. Wkrótce potem wybrano go 
na najwyższego przywódcę. Surowe poglądy 
religijne Chomeiniego doprowadziły do po-
wrotu do dawnych zwyczajów i powstania 
Islamskiej Republiki Iranu. Romans kraju 
ze świecką kulturą Zachodu dobiegł końca.

Nieopodal pałacu Golestan 
mieści się pasaż handlowy, gdzie 
można kupić wszystko. Tutejsze 

sklepienia nawiązują do  
tradycyjnej architektury perskiej. 
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Choć obecne władze Iranu mają jedynie 
nieco mniej radykalne zdanie o USA, to 
zniesienie sankcji może oznaczać, że kraj 
jest gotów do ustępstw w imię postępu. Dla 
zwykłych Irańczyków swobodny styl życia, 
jaki wiodły zamożniejsze klasy w latach 70., 
nadal jest nieosiągalnym celem. 

Jednak pomimo sankcji i represji w nie-
których warstwach społecznych zachowały 
się elementy zachodnich obyczajów. Z roz-
mów z mieszkańcami Teheranu dowiedzia-
łam się, że w mieście co wieczór odbywają 
się setki domowych imprez. 

– Pijemy alkohol, jemy wieprzowinę. Za 
zamkniętymi drzwiami możemy robić, co 
nam się podoba – mówi jedna z teheranek. 
Jak widać, duch obywatelskiego nieposłu-
szeństwa ma się tu nadzwyczaj dobrze, choć 
władza nadal zaciekle broni moralności, tak 
jak wtedy, gdy rząd zabronił obywatelom 
świętowania walentynek.

W niektórych kinach wyświetlane są 
hollywoodzkie filmy, niezwykle popularna 
jest tu chirurgia kosmetyczna (Teheran jest 
światową stolicą operacji nosa), a w sklepach 
można kupić coca-colę i buty Nike. McDo-
nald’s jeszcze tu nie dotarł, ale nie brakuje 
podróbek znanych sieci, takich jak Pizza 
Hat lub ZFC. Warto wejść na instagramowy 
profil @therichkidsoftehran, aby przekonać 
się, że młodzi ludzie mają tu niemal takie 
same upodobania konsumenckie jak ich 
rówieśnicy z innych części świata. W ubie-
głym roku sklepy w stolicy Iranu otworzyły 
marki Versace i Roberto Cavalli, a kilka lat 

temu pojawiły się tu sieci Debenhams, Be-
netton i Mango. Jeszcze w tym roku dołączą 
do nich H&M, Zara i Sephora.

COŚ DLA TURYSTÓW
Władze Iranu chcą, aby do 2025 roku kraj 
ten odwiedzało 20 milionów turystów rocz-
nie. To dość ambitny cel, zważając na to, 
że w ubiegłym roku przybyło tu 5,2 mi-
liona cudzoziemców, a sektor turystyczny 
wygenerował dla gospodarki 8 miliardów 
dolarów. Jednym z głównych problemów 
tej branży jest niedostateczna liczba hoteli, 
co przekłada się na trudności z rezerwacją 
pokoi i niższymi standardami jakości w po-
równaniu z innymi zakątkami świata.

Do najlepszych obiektów w Teheranie 
należy zaliczyć hotel Parsian Azadi, a także 
butikowy Aramis i luksusowy Espinas Pala-
ce – otwarte w ubiegłym roku. Powoli napły-
wają tu także duże międzynarodowe sieci. 
Na lotnisku Imam Khomeini International 
mieszczą się hotele Ibis i Novotel, a w 2018 
pojawią się obiekty sieci Rotana. W tym 
roku w mieście Salman Shahr pojawi się 
hotel hiszpańskiej grupy Melia Hotels Inter-
national o nazwie Gran Melia Ghoo, a grupa 
Jumeirah również poważnie rozważa wej-
ście na irański rynek.

W najbliższych latach w całym kraju 
swoje podwoje otworzy 125 hoteli. Jed-
nym z największych i najbardziej luksu-
sowych projektów w Teheranie jest wielo-
funkcyjny obiekt o nazwie Didar Complex, 
usytuowany w zamożnej dzielnicy Shemiran.  

Wieżowiec ten będzie posiadał parking 
podziemny na 1700 samochodów, 21 ty-
sięcy mkw. powierzchni usługowo-han-
dlowej, a także hotel z 270 pokojami i 56 
apartamentami serwisowanymi. Kompleks 
zostanie otwarty w 2019 roku. 

W styczniu ubiegłego roku Airbus podpi-
sał kontrakt z państwową linią lotniczą Iran 
Air na dostawę 118 samolotów. W artykule, 
który ukazał się w kwietniowym numerze 
brytyjskiego „Business Travellera”, Alex 
McWhriter przekonywał, że w nieodległej 
przyszłości Iran Air może stać się czwar-
tym kluczowym przewoźnikiem znad 
Zatoki Perskiej obok Emirates, Etihad Air-
ways i Qatar Airways, a jej głównym atu-
tem będzie populacja licząca 80 milionów 
mieszkańców, z których wielu zapewne ma-
rzy o podróżach po świecie. 

We wrześniu rząd USA zezwolił firmie 
Boeing na sprzedaż Irańczykom 100 sa-
molotów pasażerskich. Szacowana wartość 
umowy to ponad 25 miliardów dolarów i je-
śli dojdzie do skutku, będzie to największy 
kontrakt dla amerykańskiej firmy od czasu 
rewolucji 1979 roku. 

Nie ulega wątpliwości, że Iran boryka 
się z wieloma problemami i niezbyt dobrze 
radzi sobie z przestrzeganiem praw czło-
wieka, ale dalsza izolacja od świata mogłaby 
tylko pogłębić ten stan. Zniesienie sankcji 
międzynarodowych jest dobrą progno-
zą na przyszłość i światełkiem w tunelu, 
które może stać się motorem do dalszych 
zmian w kraju.
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DZIESIĘĆ ATRAKCJI IRANU
● Pałac Golestan Fasadę pałacu królewskie-
go zdobią ręcznie malowane płytki, w każ-
dej komnacie znajdują się kryształowe ży-
randole i liczne XIX-wieczne ozdoby.
● Wielki bazar Nieopodal pałacu mieści 
się 10-kilometrowy pasaż handlowy, gdzie 
można kupić wszystko. Tutejsze sklepie-
nia i ostrołuki nawiązują do tradycyjnej ar-
chitektury perskiej.
● Restauracja Daf Traditional Jeden z najlep-
szych lokali w Teheranie, do którego warto 
udać się na dizi – tradycyjną irańską zupę.
● Muzeum Irańskich Klejnotów Koronnych
W tej oszałamiającej i najcenniejszej na 
świecie kolekcji regaliów znajdziemy m.in. 
242-karatowy diament zwany Daria ye-Noor, 
tron Nadira inkrustowany ponad 26 tysiąca-
mi kamieni szlachetnych, a także globus 
wykonany z 34 kilogramów złota i ponad 50 
tysięcy szmaragdów, szafirów i rubinów.
● Kompleks pałacowy Niavaran Na tę 
ogromną posiadłość składa się kilka mu-
zeów i dawnych rezydencji królewskich, 
łącznie z Pawilonem Ahmada Shahie-
go, w którym niegdyś zamieszkiwał szach 
Reza Pahlavi. W oryginalnym stanie zacho-
wała się m.in. dziecięca sypialnia, w której 
znajduje się kawałek księżyca ofiarowany 
szachowi przez prezydenta USA Richarda 
Nixona.
● Kompleks Saadabad Saadabad to 180-hek-
tarowa oaza, w której znajduje się 17 muze-
ów połączonych krętymi ścieżkami, a tak-
że tzw. biały pałac, do którego w latach 70. 
przeprowadził się szach. Zwiedzający mogą 
zajrzeć do sypialni, salonów i sal bankieto-
wych, a także do prywatnej sali kinowej.
● Wieża Azadi Została zbudowana w 1971 
roku dla upamiętnienia 2500-lecia powsta-
nia Imperium Perskiego. Jest to niewątpli-
wie jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
budynków w Iranie. Na dolnych piętrach 
znajduje się muzeum, a na najwyższym po-
ziomie taras widokowy.
● Wieża Milad Ta 435-metrowa konstrukcja 
otwarta w 2009 roku jest częścią Między-
narodowego Centrum Handlowo-Kongre-
sowego w Teheranie. Znajdziemy tu także 
centrum handlowe, taras widokowy i ele-
gancką restaurację.
● Restauracja Farahzad  Abshar Ten wyjąt-
kowy lokal, usytuowany w bujnym ogro-
dzie w dzielnicy Farahzad, słynie z tradycyj-
nych irańskich potraw z grilla i doskonałych 
fajek wodnych. Goście siadają na podusz-
kach pod drzewami lub drewnianych łóż-
kach pokrytych dywanami, by rozkoszować 
się smakiem aromatycznego grillowane-
go mięsa podawanego z ryżem szafrano-
wym i chrupiącymi sałatkami. Można tu 
także zamówić piwo bezalkoholowe.

W Muzeum Irańskich Klejnotów Koronnych, gdzie mieści się  
najcenniejsza na świecie kolekcja regaliów, znajdziemy  

m.in. 242-karatowy różowy diament zwany Daria ye-Noor. 
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W samym sercu francuskich Alp pradawne lodowce, pracujące tysiące lat, wyżłobiły dolinę 
Tarentaise. Skorzystała z tego rzeka Izera, czyszcząc kamienistą morenę. Na końcu przybyli 

narciarze, powstał największy zespół narciarskich ośrodków na świecie. 

NARCIARSTWO  
NA POZIOMIE SZTUKI

Połączone w trzy głów-
ne systemy karnetowe: 
Les 3 Vallees, Paradi-
ski i Espace Killy, dają 

możliwość zażycia wszystkiego, 
co Alpy oferują. Tu narciarstwo 
podniesione zostało do pozio-
mu sztuki. Olimpijskie stoki 
zjazdowe. Różnorakie propo-
zycje aktywności sportowej. 
Regionalna kuchnia w całym 
francuskim splendorze i pro-
stocie. Inspirujące wystrojem  

hotele, utrzymane w miejsco-
wym charakterze kulturowym. 
Miasteczka z zabytkami dawne-
go życia duchowego i współcze-
sną rozrywką.

Droga D902 z Bourg Sa-
int Maurice, minąwszy kilka 
niższych ośrodków, kończy 
się w Val d’Isere. Dalej jest tylko 
śnieg. A tu właśnie o to chodzi, 
Val d’Isere to jeden z najwięk-
szych i najsłynniejszych ośrod-
ków narciarskich. Lodowce 

Pissaillas i Grande Motte, 300 
kilometrów doskonale przygo-
towanych, naśnieżanych tras. 
Dziesiątki wyciągów: gondole, 
krzesełka, orczyki, talerzyki, 
nawet wyrwirączki na oślich 
łączkach. Kolejka górska Funi-
val, wybudowana w 1987 roku, 
którą z prędkością 12 metrów 
na sekundę wjedziemy na Bel-
levarde . 

W 1992 roku Albertville gości-
ło igrzyska, a najlepsi narciarze 

świata zjechali się w Val d’Isere. 
Ich przeciwniczką była słynna 
trasa Face de Bellevarde: 3 ki-
lometry długości, 959 metrów 
różnicy wzniesień, 71 procent 
maksymalnego spadku. W zjeź-
dzie dominowali Austriacy Or-
tlieb i Mader, których rozdzielił 
Francuz Franck Piccard. Może-
my zmierzyć się z ich czasem 
zjazdu – 1:50,37. Ale supergigant 
to popis bożyszcza stoków – Al-
berto Tomby. Miejscowi wolą 



wspominać Jeana-Claude’a Killy-
’ego, najbardziej wszechstronne-
go francuskiego narciarza, któ-
ry w 1968 roku zdobył trzy złote 
medale olimpijskie: w zjeździe, 
slalomie i gigancie.

UROK KLASYKI
Różnice między czarnymi a zie-
lonymi trasami są tutaj szcze-
gólnie duże. Warto pilnować 
się oznaczeń, bo czarny szlak 
oznacza prawdziwe wyzwanie. 
Ze szczytu Bellevarde (2827 
metrów) czarnymi trasami 
zjedziemy do miasta, zaś po 
drugiej stronie jest kilkanaście 
malowniczych zielonych i nie-
bieskich szlaków, którymi moż-
na zjechać pięć kilometrów do 
sąsiedniego Tignes. Stąd kolej-
ka górska wwiezie nas na naj-
wyższy punkt kompleksu – La 
Grande Motte (3656 metrów). 
Wokół nas granie, ostre szczy-
ty gór, skrzący w słońcu śnieg. 
Świat w dole zniknął. 

Kuszą dziewicze stoki, by zbo-
czyć poza wyznaczone szlaki. 
Jazda off-piste jest popularna, 
aczkolwiek zaleca się korzysta-
nie z usług przewodnika. Trafny 
wybór trasy to podstawa freeri-
dingu, choć pozostawiwszy go 
przewodnikowi, możemy czer-
pać samą przyjemność z samot-
nej jazdy po puszystym śniegu.

Cywilizowane rejony gór 
oferują usługi licznych barów. 
Numer jeden na stokach dzier-
ży La Peau de Vache. Opalając 
się w słońcu na belach słomy 
lub chroniąc we wnętrzu przy 
blasku świec, możemy smako-
wać sałatkę z koziego sera, po-
kaźny stek czy czekoladowy de-
ser o nazwie Krowi Placek. 

Popularne są imprezy na 
stokach z tańcami na stołach  
i grupowymi śpiewami. Ten spo-
sób narciarskiego wypoczynku 
sfilmowany został w komedii 
„Les Bronzés font du ski” z 1979 
roku. 
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Trafny wybór trasy to podstawa freeridingu, 
choć pozostawiwszy go przewodnikowi, 

możemy czerpać samą przyjemność z samotnej 
jazdy po puszystym śniegu.

ZOSTAŃ GWIAZDĄ  
Z IBEROSTAR!

Urlop z Iberostar to gwarancja udanego wypoczynku. Wystarczy 
wybrać jeden z naszych znakomitych hoteli, które mieszczą się  
w najlepszych zakątkach turystycznych na Karaibach (w Republice 
Dominikany, Meksyku, Jamajce i na Kubie) oraz w Brazylii, by 
zagwarantować sobie niezapomniany wypoczynek. Sieć Iberostar 
Hotels & Resorts to najlepiej zlokalizowane hotele, najbardziej 
malownicze plaże, niezwykle przyjazna, sielska atmosfera, a także 
pełny zakres usług na najwyższym poziomie.

Dobrze wiemy, jak chciałbyś spędzić swój wymarzony urlop, 
jakie masz obawy i oczekiwania związane ze swoim wypoczynkiem. 
Nasze usługi są zawsze dostosowywane do potrzeb gości,  
co w dużej mierze jest zasługą profesjonalnego personelu,  
który dba o każdy szczegół twojego pobytu. 

Wyborna kuchnia powinna cechować się delikatnością, a także 
różnorodnością smaków i aromatów. Nasz zespół kucharzy dobrze 
to rozumie, oferując naszym gościom szeroki wybór ciekawych 
potraw i zaskakujących połączeń. A ponieważ nieodłącznym 
elementem podróży jest odkrywanie nowych rzeczy, to w każdym 
z naszych hoteli można spróbować także dań typowych dla kuchni 
danego regionu. 

Udany urlop powinien być mieszanką wypoczynku, zabawy  
i dobrej przygody. Właśnie dlatego nasz zespół animatorów  
i organizatorów imprez przygotował bogaty program dziennych 
atrakcji i niezapomnianych wieczornych rozrywek.

Pamiętaj, w hotelach  
Iberostar Hotels & Resorts,  

to ty jesteś gwiazdą! 

IBEROSTAR Tucan, Mayan Riviera, Meksyk
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Val d’Isere w dalszym cią-
gu oferuje mnóstwo sposo-
bów rozrywki w licznych ba-
rach, klubach, dyskotekach. 
Pośród nich wzmocnienie ofe-
ruje eklektyczny miks restau-
racji: od lokalnych savoyard po 
orientalne sushi. Oczywiście 
spotkamy też dyktujące modę 
sklepy sportowe, a w nich to-
warzystwo z szerokiego świata. 
Mieszaninę wysiłku i adrenali-
ny oferuje lodowy tor, na którym 
wypróbować można możliwości 
swojego lub lepiej cudzego sa-
mochodu. Są też oczywiście 
tradycyjne lodowiska i nieza- 
mrożona woda w aquaparkach. 
Miło się krąży po kolorowo 
oświetlonych uliczkach mia-
steczka, które w większości 
zachowało charakter alpejskiej 
architektury chalet. Zbudo-
wane z drewna i kamienia ni-
skie domy o stromych dachach 
sięgają tradycją dawnych wy-
sokogórskich schronisk. Dziś 
pełnią funkcję hoteli i kwater. 
Taki klimat ma położony na 
zboczu hotel Les Barmes de l’O-
urs z ciepłymi, wykończonymi 
drewnem i skórą wnętrzami, 

kamiennymi kominkami i prze-
szklonym, rozgwieżdżonym 
niebem basenem. 

Symbolem siły i duszy miasta 
jest, zbudowany w 1664 roku, 
kamienny kościół ze strzelistą 
wieżą dzwonnicy pod wezwa-
niem św. Bernarda z Menthon. 
Świątynia, jako jedna z niewielu, 
przetrwała niezniszczona rewo-
lucję francuską, co zawdzięcza 
ochronie wiernych. Dziś m.in. 
gości koncerty muzyki klasycz-
nej. Raz w tygodniu ma miejsce 
targ produktów regionalnych, 
stanowiący najlepszy sposób za-
opatrzenia w sery, wina, kiełba-
sy, paszteciki. Wszystko z pełną 
informacją o pochodzeniu pro-
duktu i sposobie jego wytworze-
nia. Szlakiem dawnych pasterzy 
można wyruszyć, zaopatrzyw-
szy się w rakiety śnieżne i przy-
chylność przewodnika. Powita 
nas górska ferma de l’Ardroit, 
kultywująca tradycje tutejszych 
gospodarstw, w tym produkcję 
serów Beaufort. 

Majestat górskiej przyrody, 
tradycje mieszkańców i nowo-
czesne obiekty narciarskie to 
kwintesencja Val d’Isere. 

NARCIARSKI POP-ART
Jeśli zapragniemy jeszcze wię-
cej jazdy na nartach i jeszcze 
więcej rozrywki, to możemy 
przenieść sie do Val Thorens. 
Trasy połączone w  sieć wycią-
gami różnych typów są dostęp-
ne na jednym skipasie. Skala 
trudności dla każdego – od 
zielonych oślich łączek do czar-
nych tras, znanych z  profesjo-
nalnych zawodów.

Polecam wjazd na najwyższy 
punkt – Cime Caron – na wyso-
kość 3200 metrów n.p.m., skąd 
roztacza się wspaniały widok na 
tysiąc alpejskich szczytów, w tym 
Mont Blanc.

Francuzi bardzo promują  
freeriding, czyli jazdę po nieubi-
tym śniegu. Wiele zboczy jest 
oznaczonych i  dostępnych na 
tego typu przyjemności.

Niżej, w  dolinach zdecydowa-
nie królują snow parki z  różnej 
wielkości skoczniami i  innymi  
przeszkodami do freestyle’u dla 
początkujących i  zaawansowa-
nych. W uprawianiu wszystkich 
śniegowych dyscyplin pomagają 
liczne wypożyczalnie oraz szkół-
ki narciarskie ze słynną Ecole du 

Ski FranÇais na czele. Francuzi 
są mistrzami w wymyślaniu ory-
ginalnych aktywności,  więc  ich 
część Alp wyróżnia się wielością 
różnych hardcore’owych rozry-
wek, idących o  krok dalej niż 
gdzie indziej. Basen termalny 
zimą, pod gołym niebem – to 
już powoli standard. Ale nie 
nurkowanie pod lodem w  gór-
skim jeziorze. Jazda górską dro-
gą pełną serpentyn – OK. Lecz 
prawdziwej radości dostarczy 
nam  zjazd na linie wprost ze 
zbocza na wysokości 3230 me-
trów. La Tyrolienne oferuje trwa-
jącą prawie 2 minuty i 1300 me-
trów jazdę z prędkością ponad  
100 km/h. Będąc bezpiecznie 
przyczepionym do liny 250 me-
trów nad ziemią, podziwiać mo-
żemy niezwykłe widoki normal-
nie dostępne tylko dla orłów.

Jeśli to wszystko jeszcze nie 
wyczerpie naszych sił, aż do sa-
mego rana możemy popracować 
nad naszą kondycją w kultowej 
dyskotece Malaysia.

Każdy dzień spędzony tutaj 
może być inny, ale na pewno 
każdy jest wart zapamiętania.

Barbara Scharf
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Francuzi są mistrzami w wymyślaniu oryginalnych aktywności, ich część Alp wyróżnia się zatem
wielością różnych rozrywek, idących o krok dalej niż gdzie indziej. 
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Jeden z najlepszych w Alpach nocny stok narciarski, monumentalny masyw Latemaru 
i Rosengarten i wyśmienite jedzenie, będące kwintesencją historycznego tygla 

dwóch włoskich regionów – niemieckojęzycznego Południowego Tyrolu 
i włoskojęzycznego Trentino. Tak w kilku słowach można opisać dwa nieco 

bardziej kameralne kurorty Obereggen i Carezzę.

NA GRANICY 
NARCIARSKICH ŚWIATÓW

Południowy Tyrol (Sudtirol, Alto 
Adige) to jeden z pięciu najlep-
szych regionów narciarskich w Eu-
ropie, porównywalny pod wieloma 

względami jedynie z austriackim Tyrolem, 
szwajcarsko-włoskim masywem wokół  

Zermatt i Cervini czy francuskimi Trzema 
Dolinami. Choć wielu miłośników jednej 
lub dwóch desek doskonale zna takie po-
łudniowotyrolskie perły, jak choćby słyn-
na Sella Ronda, warto czasem zapuścić 
się w mniej znane, a nie mniej ciekawe  

części tego narciarskiego raju – Obereg-
gen i Carezzę (Karerpass).

Osią tych dwóch kurortów, położo-
nych w dolinie Val d’Ega, w bezpośredniej 
bliskości stolicy Południowego Tyrolu Bol-
zano (Bozen), jest monumentalne pasmo 
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górskie Latemar. Nazwa Latemaru bierze 
się z ladyńskiego określenia „cresta de Lac-
-te-mara” (w wolnym tłumaczeniu ‘górski 
grzbiet nad jeziorem w dolinie’). 

Tak jest w istocie, szerokie na kilkanaście 
kilometrów wypiętrzenie, którego najwyż-
szym szczytem jest Diamantidi-Turm (2842 
metry n.p.m.), wznosi się bowiem nad czy-
stymi wodami alpejskiego jeziora Lago di 
Carezza (Karersee). Górna grań masywu to 
także granica między włoskimi regionami 
– Południowym Tyrolem z jednej a Trenti-
no z drugiej strony.

OBEREGGEN, CZYLI „NAJ” STOK 
DO JAZDY NOCNEJ
To właśnie u stóp Latemaru leży jeden z bar-
dziej kameralnych ośrodków narciarskich. 
Do Obereggen, bo o nim mowa, będziemy 
wspinać się malowniczą drogą z Bolzano 
(265 metrów n.p.m.) aż na wysokość 1550 
metrów. Stroma i kręta droga nie zajmie 
nam więcej niż 40 minut, a często zdarza 
się, że z niemal wiosennej aury stolicy Alto 
Adige wjedziemy w prawdziwy zimowy raj 
– różnice w wysokościach względnych to je-
den z uroków tego regionu.

Idealnym miejscem na pobyt w Obereg-
gen jest położony tuż przy stoku, wyposa-
żony we własny wyciąg orczykowy luksu-
sowy hotel Cristal. Bezpośrednio z niego 
zjedziemy do dolnej stacji wyciągów w Obe-
reggen. Główna gondola obsługuje jed-
ną z najciekawszych oświetlonych tras 
narciarskich w Alpach. Ponaddwukilome-
trowa czerwona nartostrada z Laner-Alm 
dostarcza naprawdę dużą dawkę adrenaliny 

– jest doskonale przygotowana i oświetlona 
od godziny 18. Wytrawny narciarz może nią 
zjechać na pełnej prędkości bez zatrzymy-
wania się.

Powyżej Laner-Alm czeka na nas już 
prawdziwe narciarstwo wysokoalpejskie. 
Wyciąg krzesełkowy wwozi nas na wyso-
kość niemal 2200 metrów, tuż u stóp suro-
wych skał Latemaru. Widok jest imponują-
cy. Tutaj poszusujemy na szerokich, dość 
stromych przygotowanych stokach oraz 
znajdziemy szerokie pole, poprzecinane 
tu i ówdzie pojedynczymi świerkami, ideal-
ne do jazdy off-piste.

Trawersując nieco bardziej na południe, 
dojedziemy do Granischer i Zischgalm, 
gdzie mamy do dyspozycji halpipe i trasę do 
boardercrossu. Należące do Południowego 
Tyrolu Obereggen jest częścią większego 
ośrodka Ski Center Latemar, do którego 
należą także stacje leżące po stronie Trenti-
no. Warto dojechać do Monte Agnello (2180 
metrów), a przede wszystkim do urokliwe-
go Predazzo, na którego skoczniach nar-
ciarskich przed laty triumfy święcił Adam  
Małysz.

CAREZZA. POD SZCZYTEM
ROSENGARTEN
Po drugiej stronie Latemaru, pod szczyta-
mi Rosengarten (2981 metrów) i Tscheiner 
Spitze (2810 metrów) rozciąga się urokli-
wa stacja narciarska Carezza Ski. To wedle 
oficjalnych danych najbardziej słoneczne 
miejsce w Południowym Tyrolu, notujące 
średnio osiem słonecznych godzin dzien-
nie w trakcie sezonu zimowego. 

Mamy tutaj do dyspozycji – podobnie 
jak w Obereggen – 40 kilometrów tras nar-
ciarskich, obsługiwanych przez 15 wycią-
gów. Dolna stacja w Welschnofen leży na 
wysokości 1183 metrów, najwyższy punkt 
to górna stacja wyciągu przy restauracji 
Laurins Lounge (2337 metrów). To właśnie 
tutaj swój początek biorą najciekawsze czar-
ne trasy Carezzy – prawie trzykilometrowe, 
spadające gwałtownie spod skał Tschager 
Spitze (2797 metrów) aż do Frommer Alm 
(1730 metrów). 

Nieco łatwiej i zdecydowanie bardziej 
gwarnie jest w centrum tego narciarskiego 
obszaru, powyżej jeziora Lago di Carez-
za. Z okolic ciepłej restauracji Alpenrose 
możemy wjechać czterema wyciągami w zu-
pełnie różne rejony. Sześcioosobowe krze-
sło wwiezie nas na gołoboża Paoliny (2125 
metrów), gdzie pojeździmy krótkimi, ale 
ostrymi czarnymi trasami. Z kolei gondola 
pozwoli nam dostać się do Passo Costalun-
gy, gdzie możemy zjechać wymagającą trasą 
saneczkową lub zaatakować północne zbo-
cze Latemaru. 

Pamiętajmy, że Południowy Tyrol to naj-
lepsze miejsce nie tylko na ucztę narciar-
ską, ale także kulinarną. Wpływy kuchni 
austriackiej mieszają się tutaj ze smakami 
typowo włoskimi. W jednej z 15 (!) górskich 
gospód i restauracji zjemy więc typowy ty-
rolski tiroler gröstl, czyli smażone ziemnia-
ki z bekonem, cebulą i jajkiem, popijając je 
aperol spritzem, ale także wyśmienitą spa-
ghetti aglio, olio e peperoncino, racząc się 
przy tym bombardino. 

Filip Gawryś

Nartostrada z Laner-Alm dostarcza naprawdę dużą dawkę adrenaliny – jest doskonale przygotowana  
i oświetlona. Wytrawny narciarz może nią zjechać na pełnej prędkości bez zatrzymywania się.
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WITAJCIE W KRAINIE 
WIKINGÓW! 

Podróż statkiem po 
Bałtyku to nie lada 
przyjemność, a tak-
że wygodna forma 

transportu. Fińska firma Vi-
king Line oferuje najciekawsze 
trasy, wśród których Helsinki 
– Tallin z pewnością najbar-
dziej zainteresuje polskich tury-
stów i biznesmenów.

Viking Line, istniejące od 
1959 roku fińskie przedsiębior-
stwo żeglugowe, posiada w swo-
jej flocie siedem nowoczesnych 
statków wycieczkowych, pły-
wających po Bałtyku. Na pa-
sażerów wszystkich jednostek 
łączących Finlandię ze Szwecją 
przez Wyspy Alandzkie (trasy 
Sztokholm – Turku i Sztokholm 
– Helsinki) oraz Finlandię i Es-
tonię (Helsinki – Tallin) czeka 
na pokładzie bogata oferta roz-
rywek, zakupy w sklepach wol-
nocłowych, spa i sauny, zaplecze 
konferencyjne oraz wiele innych 
udogodnień. Viking Line słynie 
również z najlepszego jedzenia 
serwowanego na pokładzie.

Z TALLINA DO HELSINEK
I Z POWROTEM
Będąc w Helsinkach, warto wy-
brać się choćby na jednodnio-
wą wyprawę do Tallina. Osoby 
odwiedzające stolicę Estonii są 

pod wrażeniem tamtejszych 
kościołów, urokliwych bruko-
wanych uliczek i zabytkowych 
murów. Wielbiciele dobrego 
jedzenia, zakupów i nocnego 
życia również nie rozczarują się 
stolicą Estonii. Osoby odwiedza-
jące Tallin mają z kolei szansę 
zobaczyć stolicę Finlandii – Hel-
sinki. Statek Viking Line wy-
pływa rano z portu w Tallinie, 
tak więc podróżni mogą przez 
cały dzień zwiedzać malowni-
cze miasto. W stolicy Finlandii 
nigdy nie ma czasu na nudę. 
Oprócz wspaniałych zabytków 
znajdziemy tu także modne re-
stauracje, nowoczesne centra 
designu i przytulne kawiarenki. 
Warto wiedzieć, że terminale 
portowe zarówno w Helsin-
kach, jak i w Tallinie znajdują 
się w niewielkiej odległości od 
centrów tych miast.

NOWY STATEK
– NOWE MOŻLIWOŚCI
Flota Viking Line powiększyła 
się o najnowszą jednostkę M/S 
Viking Grace. Obsługuje ona 
trasę Turku – Sztokholm i może 
pomieścić na swoim pokładzie 
do 2800 pasażerów. Skandy-
nawskie wzornictwo podoba 
się pasażerom, a szczególnie 
tym, którzy cenią sobie wysoki  

komfort podróży. M/S Viking 
Grace jest pierwszą dużą jed-
nostką pasażerską, napędzaną 
ekologicznym paliwem – skro-
plonym gazem ziemnym LPG. 
Warto nadmienić, że linia Vi-
king Line jest laureatem pre-
stiżowej nagrody Grand Travel 
Award 2013 dla najlepszego 
armatora, przyznawanej przez 
szwedzką branżę turystyczną. 

LINIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
W 2016 roku Viking Line prze-
wiozła 6 502 191 pasażerów. 
Był to również dla firmy rok 
gruntownej modernizacji floty. 
Do suchego doku remontowe-
go trafiły jednostki Gabriel-
la i Amorella. Zadbano tak-
że o nowoczesne udogodnienia 
pasażerskie na pokładach Vi-
king Grace i Roselli. Badania 
satysfakcji klientów przeprowa-
dzone w 2016 roku wykazały, że 
wszystkie te zabiegi zwiększyły 
zadowolenie pasażerów. Ukoro-
nowaniem roku było podpisanie 
listu intencyjnego na budowę 
nowego, innowacyjnego statku 
pasażerskiego. Nacisk położono 
również na wdrażanie koncep-
cji przyjaznych dla środowiska, 
podniesienie komfortu podróży 
oraz nowe rozrywki na pokła-
dach. vikingline.com

● Viking Line jest fińską firmą,  
której siedziba mieści się na 
Wyspach Alandzkich. Linia 
zatrudnia 3100 osób.
● Rok założenia: 1959
● Flota Viking Line składa się  
z siedmiu statków, operujących 
na Bałtyku Północnym między 
Szwecją, Finlandią i Estonią.
● Najnowsza jednostka  
M/S Viking Grace obsługuje trasę 
Sztokholm – Turku – Sztokholm.
Statek zbudowano w stoczni  
STX w finlandzkim Turku. 
M/S Viking Grace napędzany 
jest silnikiem na płynny gaz 
ziemny LPG. Jednostka posiada 
wbudowane tłumiki silnika w celu 
ochrony dziewiczego charakteru 
archipelagu –  poziom hałasu 
z odległości 100 metrów 
odpowiada dźwiękowi 
generowanemu przez lodówkę  
lub zmywarkę. 
Ultranowoczesny design autorstwa 
fińskiej firmy architektonicznej 
Vertti Kivi & Co. 

FAKTY

Viking Line 

Łączymy Estonię, Finlandię i Szwecję... Oferujemy podróże za rozsądną cenę. 
Ciesz się wygodą i przyjazną obsługą, jakie zapewnimy Ci na pokładzie. 
Rozsmakuj się w kuchni skandynawskiej, podziwiaj fantastyczne widoki 
i poczuj świeżą bryzę. 
Witamy na pokładzie Viking Line. 

Przykładowe ceny
M/S VIKING XPRS

2 osoby i jeden 
samochód* 
pakiet od €  50
Pasażerowie
za osobę już od € 20

*pojazd do 5 m długości i 
1,9 m wysokości

M/S VIKING 
XPRS

TALLINN–HELSINKI v.v.
Nowoczesność, wygoda 

i rozsądne ceny 
Skorzystaj z nowej restauracji 

WINE & DINE

Zapytania i rezerwacje: international.sales@vikingline.com
Ceny i rozkłady: www.sales.vikingline.com

PIERWSZY I 
JEDYNY WYBOR´

FINLANDIA

SZWECJA

WYSPY
ALANDZKIE

ESTONIA
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OPTYMISTYCZNY 
INDYWIDUALISTA

Citroën prezentuje nowy model C3, modernizując tym 
samym swoje bestsellerowe auto, które od 2002 roku 

znalazło ponad 3,5 miliona nabywców. 
Nowy C3 swą barwną osobowością oraz świeżym 

i optymistycznym designem zrywa z utartymi kanonami 
w swoim segmencie. 



Wyróżnia się niepowtarzalnym 
stylem i  elementami graficz-
nymi, nadającymi mu dyna-
miczny wygląd. Odważną 

stylistykę dodatkowo wzmacniają liczne 
możliwości personalizacji. Wnętrze nowe-
go C3 zaprojektowano bez żadnych kom-
promisów pod względem komfortu, tak by 
każda trasa była mile spędzonym czasem. 
Samochód dysponuje także technologia-
mi multimedialnymi na miarę naszych 
czasów, a wśród nich, po raz pierwszy na 
świecie, ConnectedCAM Citroën™ – po-
kładowa kamera HD, umożliwiająca udo-
stępnianie zdjęć i filmów.
 
OPTIMISTIC
Nowy C3 poprzez swój odważny de-
sign zwraca uwagę niepowtarzalną bu-
dową. Jego wysoki i charyzmatyczny 
przód, a także rozmach linii nadwozia 
nadają mu mocny i energiczny wygląd. 
Całość dopełniają gładka linia oraz charak-
terystyczny kształt i kolory lakieru. Uni-
katową osobowość dodatkowo podkreślają 
liczne możliwości personalizacji. Jest to  

przystępna oferta w ważnym segmencie 
rynku, umożliwiająca każdemu posiadanie 
samochodu o zdecydowanym charakterze. 
Patrząc z zewnątrz, model C3 posiada dwu-
barwne nadwozie z trzema kolorami dachu 
do wyboru. Dodatkowe elementy w kolorze 
dachu znajdują się przy światłach prze-
ciwmgłowych, na obudowach lusterek 
zewnętrznych, przy tylnych szybach bocz-
nych oraz na nakładkach Airbump®. Prze-
strzenna kabina przykuwa wzrok. Podkre-
śla ją wykończenie foteli i pozioma, płynna 
linia deski rozdzielczej. Dostępne są cztery 
pakiety wyposażenia, pozwalające każde-
mu na wybranie wnętrza dopasowanego do 
jego charakteru.

HUMAN
W ramach programu Citroën Advanced 
Comfort®, którego założenia przyję-
to w projekcie C3, marka Citroën podda-
je rewizji kanony komfortu, nadając im 
własne cechy nowoczesności. Wystarczy 
wejść do kabiny, by doznać rzeczywistego 
poczucia komfortu, spoglądając na wygod-
ne fotele, przeszklony, panoramiczny dach,  

wypełniający wnętrze światłem, pomysło-
we schowki czy dużą przestrzeń. Odczucia 
te potęgują zastosowane kolory i wysoka ja-
kość użytych materiałów, inspirowana luk-
susowymi meblami czy torbami podróżny-
mi, by w kabinie C3 poczuć się jak u siebie. 
Nowy C3 oferuje przytulne wnętrze, izo-
lujące użytkownika od świata zewnętrz-
nego i drogi. Dla ułatwienia obsługi sa-
mochodu zasadnicze funkcje sterowania 
zgrupowano na siedmiocalowym ekranie 
dotykowym. Dodatkową zaletą jest funkcja 
dostępu i uruchamiania samochodu bez 
użycia kluczyka. Nowy C3 z pięciodrzwio-
wym nadwoziem jest praktyczny, a jedno-
cześnie kompaktowy – jego długość całko-
wita wynosi 3,99 metra.

SMART
Po raz pierwszy na świecie Citroën pro-
ponuje ConnectedCAM Citroën™. Jest to 
szerokokątna multimedialna kamera HD 
wbudowana w nadwozie, pozwalająca na 
rejestrowanie obrazów i filmów oraz udo-
stępnianie ich na portalach społecznościo-
wych lub też zachowanie ich dla siebie. 

B u s i n e s s  T r a v e l l e r  |  M o t o & Te c h n o
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Nowy C3 poprzez swój odważny design zwraca uwagę niepowtarzalną budową. Jego wysoki  
i charyzmatyczny przód, a także rozmach linii nadwozia nadają mu mocny i energiczny wygląd. 
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Nowy C3 oferuje liczne urządzenia uła-
twiające życie kierowcy: nawigację 3D ze 
sterowaniem głosowym, kamerę cofania, 
alarm niezamierzonego przekroczenia li-
nii oraz system kontroli martwego pola. 
Zaawansowanie technologiczne nowego C3 
jest widoczne w nowoczesnych i wydajnych 
jednostkach napędowych o  wysokich osią-
gach: silniku benzynowym PureTech, wy-
sokoprężnym BlueHDi oraz automatycznej 
skrzyni biegów najnowszej generacji EAT6.

AUTO Z KAŻDEJ STRONY
Z przodu dwupoziomowe reflektory, cha-
rakterystyczne dla marki Citroën, pod-
kreślają siłę wyrazu i wrażenie wysoko 
zarysowanej linii pokrywy silnika. Logo 
marki przechodzi w dwie chromowane 
listwy sięgające diodowych świateł dzien-
nych, eksponujące szerokość nadwozia. 
Zaawansowane technologicznie reflek-
tory przyciągają wzrok okrągłym kształ-
tem. W dolnej części przodu znajduje się 
zderzak barwiony w masie. Patrząc z boku, 
można odnieść wrażenie, że dach jest za-
wieszony w powietrzu dzięki zastosowa-
niu czarnych słupków przedniej szyby.  
Starannie dobrane proporcje między ele-
mentami wykonanymi z blachy i szybami 
podkreślają bezpieczeństwo konstruk-
cji i ochronę pasażerów. Dolna linia szyb 
bocznych łączy się z przedłużeniem pod-
wyższonego zarysu pokrywy silnika. 
Proporcjonalna sylwetka podkreśla pew-
ne i  stabilne zachowanie na drodze. Jed-
nocześnie linie i płaszczyzny nadwozia są 
płynne i łagodnie zarysowane. Zastosowa-
ne koła o największej średnicy w tym seg-
mencie (640 milimetrów) wzmacniają nie-
powtarzalny charakter samochodu. Duże 
koła wpływają na podniesienie komfor-
tu z zachowaniem odpowiedniej wysoko-
ści opony nawet w wersji z kołami 17-calo-
wymi. Wypełniają one nadkola, do których 
mogą być zastosowane elementy poszerza-
jące błotniki, nadające C3 styl typowy dla 
crossovera. W tylnej części nadwozia moc-
no wyprofilowane błotniki dodają sylwetce 
samochodu energii. 

Linia tyłu pojazdu podkreśla jego sze-
rokość. Na gładkich powierzchniach 
odznaczają się tylne światła 3D o  cha-
rakterystycznym układzie, świadczą-
ce o zaawansowaniu technologicznym 
nowego C3. Zabezpieczenie dolnych par-
tii nadwozia zapewnia ochronę i trwa-
łość w codziennym użytkowaniu. Znak 
„C3” w tym modelu uległ zmianie. Cyfra 
„3” jest czarna, otoczona chromowaną ob-
wódką i łączy się z czarnym, błyszczącym 
logo marki z chromowaną obwódką, stoso-
wanym w modelu C4 Cactus.FO
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C3 oferuje liczne urządzenia ułatwiające życie kierowcy: 
nawigację 3D ze sterowaniem głosowym, kamerę cofania, 

alarm niezamierzonego przekroczenia linii 
oraz system kontroli martwego pola. 
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Nasz korespondent Evan Rogers przechadza się ulicami 
stolicy Grecji, upajając się historyczną atmosferą miasta  
i degustując słynne ouzo.

GODZINY W...  
ATENACH

ŚWIĄTYNIA HEFAJSTOSA
Ateny, zamieszkane nieprzerwanie od co 
najmniej pięciu tysięcy lat, są prawdziwą 
kolebką naszej cywilizacji, w której można 
odnaleźć architektoniczne pozostałości po 
niemal każdej epoce. Ruiny z białego mar-
muru sąsiadują tu z nowoczesnymi budyn-
kami pokrytymi graffiti oraz z kolorowymi 
fasadami, pamiętającymi czasy kultury 
antycznej. Przechadzkę po mieście warto 
zacząć od Hefajstejonu, znajdującego się na 
północ od Akropolu.

Budowa tej doryckiej świątyni ruszy-
ła w 445 roku p.n.e., czyli dwa lata przed 
Partenonem, który wzniesiono w takim sa-
mym stylu. Mijamy agorę i porośnięte buj-
ną roślinnością ruiny murów miasta, aby 

dotrzeć do wschodniego wejścia świątyni, 
nad którym znajdują się freski ilustrujące 
dwanaście prac Herkulesa. Malowidła po 
drugiej stronie przedstawiają natomiast sie-
dem prac Tezeusza. Ze wzgórza rozciąga się 
fantastyczny widok na Akropol. 

Czynne w godzinach 8:30-18:00; wstęp 4 
euro (około 18 złotych).

BIBLIOTEKA HADRIANA
Po krótkiej przechadzce ulicą Adrianou do-
trzemy do Biblioteki Hadriana. Budowla ta, 
wzniesiona przez rzymskiego cesarza w II 
wieku n.e., sąsiaduje z wieloma innymi pe-
rełkami architektury, które powstały tu na 
przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Po jej 
zachodniej stronie zobaczymy na przykład 

mury kościoła Agios Asomatos z XII wieku.
Na środku dziedzińca głównego znajdują 
się ruiny rzymskiego kościoła, wzniesio-
nego na początku piątego stulecia. Według 
naukowców była to prawdopodobnie najstar-
sza chrześcijańska świątynia w Atenach. 
Niestety kilka wieków później budowla ule-
gła niemal całkowitemu zniszczeniu, a na 
jej miejscu wzniesiono (a następnie wybu-
rzono) dwa inne kościoły.

Od północnej strony możemy podziwiać 
pozostałości dawnych murów obronnych 
miasta. Po wschodniej stronie zobaczymy 
ruiny samej biblioteki, w której mieściły 
się sale wykładowe, czytelnie i magazyny 
papirusów. Ostała się jedynie wschodnia 
sala i dwa audytoria. Szacuje się, że przed 

4
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zniszczeniem tego miejsca na skutek licz-
nych najazdów przechowywano tu do 17 ty-
sięcy papirusowych zwojów. 

Czynne w godzinach 8:30-15.00; wstęp 2 
euro (około 9 złotych).

A FOR ATHENS
Po wizycie w Bibliotece Hadriana warto zro-
bić sobie chwilę przerwy od bogatej greckiej 
historii i zajrzeć do baru na dachu pobliskie-
go hotelu A for Athens. Najlepiej usiąść przy 
stoliku z widokiem na Akropol, choć szcze-
rze mówiąc, z każdego miejsca tego lokalu 
roztacza się malowniczy widok na miasto.

Jednym z mocnych punktów baru jest tu-
tejsza karta drinków, a najbardziej oryginal-
ne propozycje znajdują się w sekcji „Athens”. 
„A for Athens Cobbler” to mieszanka likieru 
Skinos Mastiha, białych brzoskwiń, pestek 
granatu i białego wina, natomiast w skład 
Dirty Honey Fizz wchodzi  wino prosec-
co, destylat z greckich winogron, oliw-
ki i miód. W menu znajdziemy również 
zestawy obiadowe z daniami nowoczesnej 
kuchni greckiej. 

Czynne od niedzieli do czwartku w godzi-
nach 11:00-2:30, w piątek i sobotę 11:00-3:30; 
2-4 Miaouli Street. aforathens.com

MUZEUM BENAKI
Wypoczęci wracamy do poznawania mia-
sta. Z hotelu A for Athens udajemy się 
metrem na plac Sindagma (zwany także 
placem Konstytucji), a stamtąd pieszo do 
odległego o kilka minut drogi neoklasycy-
stycznego budynku Muzeum Benaki. In-
stytucja ta powstała w 1930 roku z inicjaty-
wy greckiego kolekcjonera sztuki Antonisa 
Benakisa i obecnie słynie z bogatych zbio-
rów artefaktów, pochodzących z różnych 
okresów greckiej kultury.

Ekspozycja znajdująca się na parterze  
ukazuje historię półwyspu greckiego i obej-
muje okres od ery paleozoicznej aż po cza-
sy Bizancjum. Warto zwrócić tu uwagę na 
zbiór ceramiki minojskiej i mykeńskiej. Na 
pierwszym piętrze znajdziemy przeboga-
tą kolekcję ubrań i przedmiotów, a także 
zrekonstruowane pomieszczenia z okresu 
osmańskiego, natomiast piętro wyżej pre-
zentowane są wystawy czasowe. Ostatnie 
piętro poświęcone jest artefaktom zwią-
zanym z grecką wojną o niepodległość na 
początku XIX wieku. Znajdziemy tusta-
re zdjęcia, malowidła i zrekonstruowane 
sztandary bitewne, ale także broń, która 
należała niegdyś do Lorda Byrona. 

Czynne w godzinach 9:00-17:00 w śro-
dy i piątki, 9:00-12:00 w czwartki i soboty, 
9:00-15:00 w niedziele; wstęp: 15 euro (około 
66 złotych); Koumbari 1. benaki.gr

PLAKA
Wracamy na plac Sindagma, aby udać się 
stamtąd metrem do odległej o jeden przy-
stanek stacji Akropoli. Tu, w cieniu słynne-
go wzgórza, mieści się niezwykle urokliwa 
dzielnica o nazwie Plaka, której znakami 
rozpoznawczymi są kolorowe fasady budyn-
ków, zaciszne brukowane uliczki i mury po-
rośnięte bujną roślinnością. Warto zajrzeć 
do licznych galerii sztuki i sklepów z pa-
miątkami, które mieszczą się głównie na 
ulicach Adrianou i Kydathineon. Jeśli na-
tomiast dopadnie nas głód, to najszybciej 
zaspokoimy go w jednej z okolicznych knaj-
pek, zamawiając popularne souvlaki lub 
gyros.

Zwieńczeniem naszej wyprawy po cen-
trum Aten może być wizyta w barze Brettos, 
gdzie mieści się najstarsza destylarnia w sto-
licy Grecji, a drinki przygotowywane są na 
bazie wytwarzanego na miejscu ouzo. 
Czynne w godzinach 10:00-2:00. 
brettosplaka.com
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Po wizycie w Bibliotece Hadriana warto zrobić sobie chwilę przerwy od bogatej greckiej historii  
i zajrzeć do baru na dachu pobliskiego hotelu A for Athens. 
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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

Dopłata za zmianę Kontrola na lotnisku w USA
Ostatnio leciałam do Los Angeles. Mieliśmy przesiadkę w Chi-
cago. Musiałam odebrać bagaż i przejść przez kontrolę. Ledwo 
zdążyłam na następny samolot. Dlaczego jest taka komplika-
cja? Kiedy wracałam, nie było w Chicago kontroli. Czy to zależy 
od linii lotniczej, jaką wybraliśmy? Za miesiąc leci moja mama, 
czy może uniknąć dodatkowej kontroli?

Iwona

Pani Iwono
Dodatkowe utrudnienia są związane z amerykańskimi przepi-
sami imigracyjnymi i celnymi. Mówią one, że kontrola imigra-
cyjna (sprawdzenie tożsamości, ważności wizy, weryfikacja od-
cisków palców i udzielenie zgody na pobyt) oraz kontrola celna 
(sprawdzenie deklaracji celnej i bagażu) muszą nastąpić w pierw-
szym porcie po przylocie na terytorium USA. W związku z tymi 
przepisami konieczna była rozmowa z urzędnikiem imigracyj-
nym. Niezbędne także było fizyczne odebranie bagażu, tak by 
mogła być dokonana kontrola celna.

Jest to wymóg rządowy, a nie linii lotniczej. Każdy przewoź-
nik musi się dostosować do obowiązujących przepisów. Nie ma 
znaczenia, jaką linią lotniczą dolatuje Pani do USA, kontrole od-
bywają się w pierwszym porcie po przylocie. Dodatkowo przed 
wejściem na pokład kolejnego samolotu może być wymagana 
kontrola bezpieczeństwa.

W drodze powrotnej, przy opuszczaniu terytorium USA, nie 
są wymagane kontrole imigracyjne i celne w punkcie przesiad-
kowym. Dlatego bagaż jest nadany bezpośrednio do Warszawy  
i nie trzeba go odbierać w Chicago. Informacja do urzędu imi-
gracyjnego o opuszczeniu terytorium USA jest wysyłana przez 
linię lotniczą w formie elektronicznej.

Jeśli mama chce uniknąć dodatkowej kontroli, powinna 
wybrać połączenie z przesiadką w Europie (na przykład przez 
Frankfurt, Londyn, Paryż, Amsterdam). Wtedy pierwszym por-
tem przylotu w USA będzie właśnie Los Angeles. Obecnie nie 
są oferowane połączenia bez przesiadki z Warszawy do Los An-
geles. Polskie Linie Lotnicze wprowadzą rejsy bezpośrednie do 
rozkładu od początku kwietnia 2017.

Mój szef leci z Frankfurtu do Kairu na spotkania z klientami. 
Dodatkowo ma krótkie spotkanie w Zurychu na lotnisku. Ku-
piłam mu bilet przez Zurych. Zapłaciliśmy 1380 euro w Klasie 
Biznes za bilet bez zmian. Okazuje się jednak, że będzie jeszcze 
jedno spotkanie w Zurychu, szef musi tam zostać na dwa dni. 
Biuro podróży chce nas dodatkowo obciążyć kwotą 960 euro za 
zmianę. Dlaczego tak dużo musimy zapłacić?

Justyna

Pani Justyno 
Musimy tutaj przede wszystkim wyjaśnić różnicę między prze-
siadką na lotnisku i zatrzymaniem się w danym mieście na 
dłużej. W terminologii lotniczej rozróżniamy transfer, czyli za-
trzymanie się na czas poniżej 24 godzin w porcie pośrednim, 
oraz stopover – pobyt powyżej 24 godzin. Przy oryginalnym bi-
lecie czas zatrzymania w Zurychu nie przekraczał 24 godzin, 
zatem był traktowany jak zwykła przesiadka (transfer). Dlatego 
Państwa agent mógł zastosować niską, promocyjną taryfę za bi-
let w Klasie Biznes.

Zatrzymanie się w danym mieście na czas dłuższy niż 24 go-
dziny (stopover) kosztuje dodatkowo. Po pierwsze, najniższe ta-
ryfy nie pozwalają na bezpłatne zatrzymanie w Zurychu. Należy 
zastosować wyższą taryfę, która zezwala na stopover. Stąd pierw-
sza różnica w cenie. Po drugie, w takim przypadku agent ma 
obowiązek sprawdzić, czy analogiczna taryfa z Zurychu (punk-
tu pośredniego) do Kairu nie jest wyższa niż taryfa z Frankfurtu 
do Kairu. Jeśli tak, należy dodatkowo pobrać tę różnicę w bilecie 
(Higher Intermediate Fare). Linie lotnicze mają bardzo rozsąd-
ne wytłumaczenie takiej dopłaty. Pasażer zaczynający podróż 
we Frankfurcie, zatrzymujący się w Zurychu i kontynuujący po-
dróż do Kairu nie powinien zapłacić za bilet mniej niż pasażer 
lecący tylko z Zurychu do Kairu (na krótszej trasie).

Zazwyczaj musimy się liczyć z dodatkową dopłatą, gdy robi-
my stopover w jednym z droższych taryfowo państw, takich jak 
Wielka Brytania, Szwajcaria, Finlandia.
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