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lotniczych,  
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Temat z okładki
• 20 nowych trendów  

w podróżach służbowych

Tried&Tested
• Villa Campuhan 

• Belmond Jimbaran Puri 
• Restauracja Focaccia

Raport
• Zapisane w genach

Air Travel
• A350-900 we flocie Lufthansy

Hotele
• 32 x Paryż i kobiety.  

Wystawa fotograficzna  
w hotelu Sofitel Victoria  

w Warszawie 
• Jack & Burger, czyli burgery 
świata w restauracjach hoteli 

Sheraton, Westin i Marriott 
• Hotele z historią w tle

Biznes
• Nowe inwestycje w Uniejowie

Kierunki
• Bon voyage! 

• Hamburg – droga na szczyt 
• 4 godziny w... Lizbonie
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C o czeka podróżujących 

biznesmenów w 2017 roku? 

Okazuje się, że zmian – na lepsze – 

będzie bardzo dużo. W artykule pt.: 

„20 nowych trendów w podróżach 

służbowych”, który jest naszym 

tematem z okładki, opisujemy 

najciekawsze z nich.

Szczególnie ciekawe, a wręcz 

fascynujące wydają się prognozy 

zatrudnienia w hotelach i na lotniskach 

– robotów. Co istotne, plany te nie 

dotyczą odległej przyszłości. 

Zrobotyzowany konsjerż o nazwie 

Connie, który pracuje już w hotelu 

Hilton McLean w Wirginii, obdarzony 

jest sztuczną inteligencją autorstwa 

firmy IBM Watson i zna kilkanaście 

języków. Hotel Crowne Plaza w San 

Jose w Kalifornii testuje Dasha – 

robota, który przy pomocy czujnika 

Wi-Fi potrafi korzystać z windy i dzięki temu dostarcza gościom przekąski i napoje. 

Sieć Aloft zamierza wprowadzić w kilku swoich obiektach wielofunkcyjne roboty  

o nazwie Botlr.

Na lotnisku w Marrakeszu dyżuruje elektroniczny asystent Leo, który odprawia 

pasażerów, drukuje przywieszki bagażowe i zawozi walizki do lotniskowej sortowni. 

W Taipei linia EVA Air korzysta z usług Peppera, który skanuje karty pokładowe, 

podaje pasażerom aktualną pogodę i, jeśli trzeba, pozuje do selfie. Życzę Państwu 

udanej lektury i wspaniałych podróży!

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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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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ETIHAD AVIATION GROUP  
I LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
Etihad Aviation Group i Lufthansa German Airlines, członek największej 
grupy lotniczej w Europie, ujawniły szczegóły nowego komercyjnego part-
nerstwa. Dwie grupy lotnicze zawarły wartą 100 milionów dolarów umowę 
w zakresie kateringu i podpisały protokół ustaleń na współpracę w zakresie 
utrzymania, konserwacji i naprawy floty. Podczas trwania czteroletniego 
kontraktu firma kateringowa Lufthansy LSG Sky Chefs będzie świadczyć 
usługi kateringowe dla Etihad Airways w 16 miastach na terenie Europy, Azji 
i obu Ameryk. Tym samym LSG stanie się największym dostawcą usług 
kateringowych dla narodowej linii Zjednoczonych Emiratów Arabskich poza 
bazą w Abu Zabi.

Etihad Aviation Group i Lufthansa Technik (LHT) podpisały również pro-
tokół ustaleń, dotyczący współpracy w zakresie usług konserwacji  
i napraw floty w Etihad Airways i liniach udziałowych, a także o możliwości 
współdziałania z Etihad Airways Engineering.

Od lutego w sprzedaży są już rejsy między Abu Zabi i Niemcami zgod-
nie z wcześniej ogłoszonym porozumieniem o współdzieleniu kodów 
rejsów. Kod „LH” Lufthansy znajdzie się na dwóch rejsach dziennie Etihad 
Airways pomiędzy Abu Zabi a Frankfurtem i Monachium. Kod „EY” Etihad 
będzie widoczny na rejsach międzykontynentalnych Lufthansy z bazy we 
Frankfurcie, biznesowej i handlowej stolicy Niemiec, do Rio De Janeiro  
w Brazylii i stolicy Kolumbii Bogoty po uzyskaniu akceptacji rządowej.

Porozumienie codeshare powiększy globalną siatkę obu przewoźników, 
dając Lufthansie lepszy dostęp do ważnych rynków na subkontynencie 
indyjskim przez Abu Zabi, a Etihad zyska dostęp do Ameryki Południowej 
przez Niemcy.

Linie lotnicze
Nowe partnerstwo

Świetna restauracja w stolicy Tatr. 
Wykwintna kuchnia z podhalań-
ską duszą.

Nic dziwnego, że zakopiańska 
Halka znalazła się w katalogu 100 
najlepszych restauracji  
w Polsce („Poland 100 Best  
Restaurants”). Autorskie dania 
szefa kuchni Michała Lelka zosta-
ły docenione. Mariaż wykwintno-
ści, nowoczesności oraz tradycji 
to największe zalety kuchni  
w Halce, co doceniają i turyści,  
i miejscowi. Wśród wielu klasycz-
nych dań na uwagę zasługują: 
carpaccio z jagnięciny z pudrem 
z oscypka, kaczka z mango, 
kruszonką i sosem teryaki i raki 
ze śmietaną, koniakiem i natką 
pietruszki. Można tu również 
zjeść zjawiskową golonkę ze 

Zakopane
Restauracja

WYJĄTKOWA  
HALKA 
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Park Lane to kameralna inwestycja, 
zaledwie 12 komfortowych aparta-
mentów o powierzchni od 170 do 
330 mkw., w pełni wykończonych  
i wyposażonych w najwyższym 
standardzie. Ten wolnostojący 
ośmiokondygnacyjny budynek 
oferuje nowoczesne rozwiązania 
architektoniczne i techniczne, które 
spełnią oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających klientów.  
Rezydencja jest usytuowana tuż 
przy Łazienkach Królewskich.  
Na parterze budynku przy ulicy 
Podchorążych 83 znajdują się lob-
by z recepcją czynną 24 godziny na 
dobę oraz strefa relaksu dostępna 
tylko dla mieszkańców. Na wyż-
szych kondygnacjach mieszczą się 
wysmakowane apartamenty – po 
dwa na każdym piętrze. 

Apartamenty zostały wykończo-
ne w najwyższym standardzie  
i można się do nich wprowadzić  
w dniu podpisania umowy zakupu. 
Sprzęt firmy Miele w kuchni, wypo-
sażenie Duravit, Dornbracht 
i Kaldewei w łazienkach, garderoby 
z szafami, pralnia z pralką i suszar-
ką, klimatyzacja czy inteligentny 
system zarządzania apartamentem 
(HMS) to tylko część tego, co 
otrzymują klienci decydujący się na 
zamieszkanie w tak wyjątkowej in-
westycji. Na poziomie minus jeden 
znajdują się miejsca parkingowe dla 
mieszkańców rezydencji. 
apartamentyparklane.pl

Apartamenty

Warszawa

PARK LANE

szpinakiem i kolendrą, przepiórkę 
podawaną z risotto, pierogi  
z dzika doprawiane parmezanem 
i jałowcem, świeżego pstrąga.

Na specjalną uwagę zasługuje 
sekcja burgerów, począwszy od 
klasycznego poprzez burgery 
 z gorgonzolą i guacamole aż po 
polędwicę wołową, rostbef  
i jagnięcinę serwowaną na gorą-
cym kamieniu. Desery: gruszka 
z cynamonem w karmelu, czeko-
lada z malinami czy włoskie ca-
nelloni – nie mają sobie równych. 
halkazakopane.com
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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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Linie lotnicze
LOT

Program „Top Employers Polska 2017” wyłonił 43 najlepszych 
pracodawców: AbbVie Polska, Accenture Polska, Avon Cosmetics 
Polska, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Pekao SA, Bank Zachodni 
WBK, Boehringer-Ingelheim, British American Tobacco Polska, BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o., Capgemini Polska sp. z o.o., 
Carrefour Polska, Chiesi Poland, Citi Service Center Poland, DHL Express 
(Poland) sp. z o.o., Dimension Data Polska sp. z o.o., Dow, Elica Group 
Polska, Grupa Goodyear Polska, Grupa Saint-Gobain w Polsce, Imperial 
Tobacco w Polsce, ING Bank Śląski SA, ista Shared Services Polska,  
JTI Polska sp. z o.o., Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k., Lidl 
Polska, mBank, McDonald’s Polska sp. z o.o., Mercer (Polska) sp. z o.o., 
Merck sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska, Nationale-Nederlanden, 
Orange Polska SA, PageGroup, PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o., 
Philip Morris International w Polsce, Polski Koncern Naftowy ORLEN 
SA, Provident Polska SA, Raiffeisen POLBANK, Roche Polska, T-Mobile 
Polska SA, Turek sp. z o.o., Valeo Polska, Volvo Polska. W 2017 roku 
certyfikację Top Employers zdobyło 1200 organizacji w 116 krajach.

CZĘŚCIEJ DO IZRAELA

Keukenhof – holenderski ogród rozcią-
gający się pomiędzy Lejdą a Haarlem 
zmienia się wiosną w prawdziwy raj.  
Na 32 hektarach rozkwita tu ponad  
7 milionów kwiatów: tulipanów, hiacyn-
tów, narcyzów i żonkili. Nic dziwnego, 
że miejsce to należy do najczęściej od-
wiedzanych i fotografowanych na świe-
cie. Jadąc do Keukenhof, a wizytę trzeba 
zaplanować w tym roku w terminie od 
23 marca do 21 maja, mijamy pola w ko-
lorach czerwonych, błękitnych i żółtych. 
To miliony tak popularnych w Holandii 
wiosennych kwiatów zlewają się  
w barwne kobierce. Keukenhof to ogród 
jedyny w swoim rodzaju. Prezentuje naj-
większą na świecie zgromadzoną  
w jednym miejscu kolekcję roślin cebu-
lowych. Jest najpopularniejszą atrakcją 
Holandii. Do tej pory Keukenhof odwie-
dziło ponad 60 milionów turystów.

NAJPIĘKNIEJSZY  
WIOSENNY OGRÓD

Holandia
Keukenhof

LOT uruchomi rejsy z pięciu polskich lotnisk do Tel Awiwu, 
największego miasta w Izraelu. Połączenia z Lublina, Gdańska, 
Poznania, Wrocławia oraz dodatkowe rejsy z Warszawy wystartują już  
w czerwcu, gwarantując wygodną podróż do jednej  
z najpopularniejszych wakacyjnych destynacji w basenie Morza 
Śródziemnego. Rejsy z Lublina do Tel Awiwu będą realizowane w każdy 
poniedziałek i czwartek, z Wrocławia we wtorek i piątek, z Gdańska  
w każdą niedzielę, a z Poznania w każdą środę. Dodatkowo LOT niemal 
podwoi liczbę połączeń między Warszawą a Tel Awiwem, dokładając 
dodatkowy rejs w ciągu dnia w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, 
soboty i niedziele. Wszystkie rejsy docelowo obsługiwane będą 
nowoczesnymi samolotami Boeing 737-800 NG, które dołączą do floty 
LOT-u już za kilka miesięcy. Nowe połączenia to odpowiedź na rosnącą 
popularność Izraela jako destynacji wśród polskich turystów.

Program
Top Employers Polska 2017
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Warszawa
Dolny Mokotów

Biuro sprzedaży:

www.huculska5.waw.pl

Warszawa, Al. Szucha 8

Arunas Skuja, dyrektor generalny linii Finnair 
na Europę Wschodnią i kraje bałtyckie, opo-
wiedział nam o planach linii na 2017 rok.
Jak wyglądają plany ekspansji Finnaira  
na rok bieżący?
W 2017 otrzymamy cztery kolejne samoloty 
Airbus 350. Nasza flota powiększy się również 
o cztery maszyny typu A321. Wszystko po to,  
by sprostać ambitnym planom ekspansji  
w Azji, USA i Europie. 
Jakich nowych kierunków możemy spodzie-
wać się w 2017?
W lecie 2017 otworzymy sezonowe połączenia 
do Guangzhou (Chiny) i Fukuoki (Japonia) 
oraz do San Francisco (USA). Zwiększymy 
także częstotliwość rejsów do dwóch ważnych 
miast w Azji: Tokio i Hongkongu, które będą 
obsługiwane airbusami 350. W sezonie zimo-
wym 2017 Finnair uruchomi nowe regularne 
połączenia do Puerto Vallarty w Meksyku, 
Hawany na Kubie, Goa w Indiach i Puerto Platy 
w Republice Dominikany. Zamierzamy rów-
nież zwiększyć częstotliwość połączeń do 

popularnych destynacji turystycznych i bizne-
sowych, takich jak Bangkok, Delhi, Singapur  
i Hongkong. Oczywiście nie zapominamy  
także o Europie. Zaczynamy latać do Rejkiawi-
ku, na Menorkę, Korfu. W Polsce w szczycie  
sezonu letniego Finnair zwiększy liczbę rej-
sów do Warszawy. W dni powszednie trasa 
Warszawa – Helsinki będzie obsługiwana do 
trzech razy dziennie. 
Jakie udogodnienia oferuje Finnair  
podróżującym biznesmenom?
Podróżni chwalą sobie nasze dogodne godziny 
lotów, dzięki czemu do większości obsługiwa-
nych przez Finnair miast w Azji można dotrzeć 
nad ranem. Szczycimy się 99-procentową  
skutecznością przesiadek w Helsinkach  
i doskonałą, niemal nieomylną obsługą ba-
gażową. Pasażerowie są również zachwyceni 
naszymi nowymi airbusami 350, które obecnie 
obsługują trasy do Szanghaju, Pekinu, Hong-
kongu, Singapuru i Bangkoku. Do wiosny 2017 
roku wszystkie nasze airbusy 330 będą ofero-
wały łączność Wi-Fi na pokładzie. 

Linie lotnicze
Finnair

PLANY ROZWOJU W 2017 ROKU
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NOWYCH TRENDÓW 
W PODRÓŻACH 
SŁUŻBOWYCH
Co czeka podróżujących biznesmenów 

w 2017 roku? Na jakie udogodnienia mogą liczyć, 
z jakimi problemami mogą się spotkać podczas 

wyjazdów służbowych?

20



1. PORTFELE CYFROWE
Firma Worldpay przewiduje, że do 2019 
roku odsetek transakcji płatniczych doko-
nywanych za pomocą kart kredytowych i de-
betowych spadnie z obecnych 65 procent 
do zaledwie połowy. Będzie to naturalne 
następstwo większej popularności tzw. 
transakcji mobilnych. W 2014 i 2015 roku 
na rynku zadebiutowały mobilne portfele 
Apple Pay i Google Android Pay, a w tym 
roku w Wielkiej Brytanii, Polsce i wielu in-
nych krajach Europy zostanie uruchomio-
na usługa Samsung Pay. Portfele cyfrowe 
umożliwiają dokonywanie płatności po-
przez zbliżenie smartfona lub smartwatcha 
do terminalu NFC. Możemy przechowy-
wać w nich także karty pokładowe i lojalno-
ściowe.

Apple Pay zyskuje tygodniowo milion 
nowych użytkowników i dziś płatności za 
pomocą tej platformy stanowią trzy czwar-
te wszystkich bezdotykowych transak-
cji w USA. Pierwszymi liniami lotniczymi, 
które nawiązały współpracę z Apple Pay, 
były Jet Blue i Emirates, a w tym roku w ich 
ślady pójdzie także Qatar Airways. W ostat-
nich miesiącach do tego doborowego towa-
rzystwa dołączyły inne firmy z branży tu-
rystycznej, w tym Airbnb, British Airways, 
Delta, Easyjet, Expedia, Marriott Internatio-
nal oraz Uber.

2. OPIEKUŃCZY KAPITALIZM
W ubiegłym roku byliśmy świadkami na-
rodzin nowych, społecznie wrażliwych 
start-upów. Linia lotnicza POP (People 
over Profit), która zbiera kapitał założyciel-
ski za pomocą crowdfundingu, chce ofero-
wać niedrogie połączenia między Wielką 
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Brytanią i Amritsarem oraz Ahmadaba-
dem w Indiach. Jeśli plany te powiodą się, 
zyski z działalności trafią do organizacji 
charytatywnych.

W czerwcu ubiegłego roku w londyńskiej 
dzielnicy Wood Green otwarto hotel non-
-profit o nazwie Green Rooms. Pierwszeń-
stwo przy rezerwacji mają tu artyści, pro-
jektanci i aktorzy, a cena za nocleg wynosi 
jedynie 64 funty. We wrześniu w londyń-
skich dokach zacumował były holenderski 
statek więzienie, w którym obecnie mieści 
się luksusowy Good Hotel. Wszystkie zy-
ski z jego działalności będą przeznaczane 
na szkolenia dla bezrobotnych mieszkań-
ców dzielnicy. Martin Dresen, założyciel 
tego oryginalnego hotelu, zamierza do 2020 
roku otworzyć osiem podobnych obiektów.

3. PŁATNE USŁUGI POKŁADOWE
W poprzednim wydaniu „Business Tra-
vellera” (artykuł „Leć, jedz i płać”) pisali-
śmy o tym, że coraz więcej linii lotniczych 
rezygnuje z darmowego kateringu pokłado-
wego w Klasie Ekonomicznej na rzecz od-
płatnych posiłków. Wzorując się na swoich 
budżetowych rywalach, tradycyjni przewoź-
nicy w celu zwiększenia zysków postanowi-
li pobierać od pasażerów opłaty za wybór 
miejsca w samolocie, dodatkowy bagaż lub 
większą przestrzeń na nogi na pokładzie.

Linie United i American Airlines ofe-
rują odpłatne posiłki na krótszych trasach 
od wielu lat. Na początku tego roku Bri-
tish Airways zrezygnowały z serwowania 
bezpłatnego kateringu na lotach krótkody-
stansowych, oferując pasażerom w zamian 
menu z płatnymi przekąskami i kanapka-
mi. Można przypuszczać, że w najbliższej 

przyszłości podobne kroki podejmą także 
inni przewoźnicy.

4. ŚLEDZENIE BAGAŻU
Dzięki nowoczesnej technologii nasz ba-
gaż coraz rzadziej gubi się podczas prze-
ładunku. W następnych latach możemy 
spodziewać się kolejnych nowinek w tej 
dziedzinie, takich jak elektroniczne przy-
wieszki i e-kwity, a także automatyczne sys-
temy śledzenia walizek.

Szacuje się, że do przyszłego roku dwie 
trzecie linii będzie wysyłać pasażerom 
na komórkę regularnie aktualizowane 
informacje na temat lokalizacji ich baga-
żu. W czerwcu 2018 roku wejdzie w życie 
przepis IATA (Międzynarodowego Zrzesze-
nia Przewoźników Lotniczych), zobowiązu-
jący wszystkich przewoźników do śledzenia 
bagażu pasażerów. Firmy Delsey, Samso-
nite i Bluesmart mają w swojej ofercie wa-
lizki z opcją powiadamiania użytkowni-
ka o swojej lokalizacji. 

5. CZAT BOTY
W tym roku można spodziewać się praw-
dziwego wysypu tzw. czat botów. Ci cyber-
pomocnicy, którzy korzystają ze sztucznej 
inteligencji, coraz częściej pojawiają się 
na stronach internetowych firm z branży 
turystyczno-hotelarskiej. Radisson Blu ma 
swojego konsjerża Edwarda, a Lufthansa 
Mildred, która pomaga wyszukiwać najtań-
sze połączenia.

Z czat botami możemy także rozmawiać 
za pośrednictwem komunikatorów, ta-
kich jak choćby Facebook Messenger. Bot 
linii KLM da nam znać, kiedy nadejdzie 
czas odprawy, wyświetli na ekranie naszą  
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kartę pokładową, a nawet (jeśli ładnie po-
prosimy) zmieni nam miejsce na pokładzie 
samolotu.

Oczywiście technologia ta nie jest jeszcze 
doskonała. Przykładem może być pierwszy 
czat bot Grupy Marriott, którego trzeba było 
wyłączyć po tym, jak zaczął wysyłać klien-
tom prywatne wiadomości z pytaniem, czy 
nie chcą przypadkiem zarezerwować poko-
ju. Jednak po solidnej lekcji dobrego wy-
chowania bot powrócił, tym razem na pod-
stronę programu lojalnościowego Marriott 
Rewards. Inne znane firmy wykorzystujące 
czat boty to m.in. Aeromexico, Booking.
com, BA, Expedia, Hyatt, Icelandair i Sky-
scanner.

6. NIEPEWNOŚĆ GEOPOLITYCZNA
Wystarczą dwa słowa: „Brexit” i „Trump”. 
Wydarzenia te odbiły się negatywnie na 
kursach walut i najważniejszych indeksach 
giełd na świecie, choć trzeba uczciwie przy-
znać, że rynek podróży służbowych nadal 
ma się całkiem dobrze. Eksperci prognozu-
ją także umiarkowany wzrost cen w branży 
turystyczno-hotelowej, wynikający z nie-
pewnej sytuacji geopolitycznej w wielu za-
kątkach świata. Optymizmem nie napawają 
także inne czynniki, zwłaszcza spowolnie-
nie chińskiej gospodarki, międzynarodowy 
terroryzm i niskie ceny ropy.

Co ciekawe, według badania przeprowa-
dzonego wśród hotelarzy na zlecenie Grupy 
Choice Hotels, jedynie 19 procent respon-
dentów uważa, że Brexit negatywnie odbije 
się na ich działalności. 

7. PODRÓŻE GRUPOWE
Raport IBTM Trends Watch Report prze-
widuje, że w bieżącym roku można spo-
dziewać się kontynuacji trendu wzrostowe-
go w segmencie wyjazdów motywacyjnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do podróży gru-
powych. W ubiegłym roku wydatki firm 
na jedną osobę wyniosły rekordowe 3165 
dolarów.

Tendencję wzrostową widać rów-
nież w branży MICE, choć europejskie fir-
my nierzadko ograniczają budżety na ten 
cel i tną koszty, gdzie to tylko możliwe. We-
dług danych organizacji International Con-
gress and Convention Association Berlin, 
Paryż i Barcelona cieszą się największą po-
pularnością wśród organizatorów kongre-
sów i konferencji. Podróżujący biznesmeni 
najczęściej odwiedzają USA, Niemcy i Wiel-
ką Brytanię.

8. CYWILIZACJA ROBOTÓW
Według prognoz firmy badawczej Forre-
ster, do 2021 roku robotyzacja wielu dzie-
dzin życia przyczyni się do likwidacji  



6 procent miejsc pracy w USA. Profesor Mo-
she Vardi z Uniwersytetu Rice’a przewiduje, 
że w ciągu najbliższych 30 lat roboty przy-
czynią się do wzrostu bezrobocia na świe-
cie, które może wynieść nawet 50 procent.

Zrobotyzowany konsjerż o nazwie Con-
nie, który pracuje w hotelu Hilton McLe-
an w Wirginii, obdarzony jest sztuczną inte-
ligencją autorstwa firmy IBM Watson i zna 
kilkanaście języków. Hotel Crowne Pla-
za w San Jose w Kalifornii testuje Dasha – 
robota, który dzięki czujnikowi Wi-Fi potra-
fi korzystać z windy, dostarczając gościom 
przekąski i napoje. Sieć Aloft zamierza 
wprowadzić w kilku swoich obiektach wie-
lofunkcyjne roboty o nazwie Botlr.

Na lotnisku w Marrakeszu dyżuruje 
elektroniczny asystent Leo, który odprawia 
pasażerów, drukuje przywieszki bagażo-
we i zawozi walizki do lotniskowej sortow-
ni. W Taipei linia EVA Air korzysta z usług 
Peppera, który skanuje karty pokładowe, 
podaje pasażerom aktualną pogodę i, jeśli 
trzeba, pozuje do selfie.

9. FIRMY ZDALNE
Coraz więcej firm rezygnuje z fizycz-
nych siedzib na rzecz modelu, w którym 
pracownicy pracują zdalnie. Rozwiąza-
niem pośrednim pomiędzy typową posa-
dą w biurze a zatrudnieniem zdalnego na-
jemnika, który wykonuje dla nas zlecenia, 
siedząc w domu przed laptopem, jest tzw. 
praca zwinna (agile working), czyli umoż-
liwianie pracownikom wykonywania obo-
wiązków służbowych w domu i to w taki 
sposób, jaki oni sami uważają za najbardziej 
wydajny. Przewiduje się, że rok 2017 może 
być przełomowym pod tym względem i co-
raz więcej firm zdecyduje się właśnie na taki 
model zatrudnienia.

Od kilku lat w dużych miastach jak grzy-
by po deszczu powstają obiekty oferujące 
wspólne przestrzenie robocze, w których 
można pracować i nawiązać nowe znajo-
mości. Wśród nowych inicjatyw tego typu 
znajdziemy m.in. Hacker Paradise, Coco-
nat, Surf Office, Koh Hub, Alpine Cowor-
king i Coworking in the Sun.

10. A330NEO
Linie TAP Portugal będą pierwszym prze-
woźnikiem, który wprowadzi w tym roku 
do służby nowy samolot koncernu z Tulu-
zy – Airbus A330neo. Podobnie jak w mo-
delu Dreamliner postawiono tu m.in. na 
zwiększenie komfortu i samopoczucia pa-
sażerów, wprowadzając takie udogodnienia, 
jak nastrojowe oświetlenie LED, większe 
schowki na bagaż podręczny, przestron-
ne łazienki oraz Wi-Fi. Do tej pory Airbus 
otrzymał zamówienia na 186 egzemplarzy. 
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Wśród przyszłych nabywców neo znajdują 
się m.in. Delta Air Lines, Air Asia X i Ga-
ruda Indonesia.

11. PRZESYCENIE MARKAMI
Moxy, Vib, Jaz in the City – kto zgadnie, 
czym różnią się od siebie te marki? Każdego 
roku sieci hotelowe tworzą nowe koncepcje, 
celując w ten sposób w kolejną grupę poten-
cjalnych klientów. Dlatego rynek zasypany 
jest dziesiątkami różnych marek, o których 
tak naprawdę niewiele wiadomo.

Największa grupa hotelowa świata Mar-
riott International jest właścicielem 30 
marek. Niewiele mniej, bo 23, posiada 
Accorhotels, natomiast IHG oraz Hilton 
mają w swoim portfolio odpowiednio 12 i 13 
marek.

Można jednak przypuszczać, że w nie-
odległej przyszłości nowo powstałe sieci 
hotelowe, chcąc zyskać większą rozpozna-
walność, będą skupiać swoje wysiłki na pro-
mowaniu jednej marki. Przykładem takiego 
podejścia jest sieć Four Seasons, która nie 
poddała się szaleństwu sub-brandingu i po-
siada tylko jedną, za to jakże rozpoznawal-
ną markę.

12. HOTELOWY SERWIS 
MODOWY
Pakowanie bagażu to dość stresująca 
czynność, zwłaszcza gdy chcemy zabrać 
ze sobą jak najmniej rzeczy. Na szczę-
ście w niektórych hotelach goście mogą 
skorzystać z wypożyczalni ubrań. Dwa lata 
temu hotel W London Leicester Square we 
współpracy z internetową wypożyczalnią 
garderoby GirlMeetsDress.com stworzył 
usługę o nazwie Walk Out Wardrobe. Go-
ście zatrzymujący się w apartamentach 
mogą skorzystać z niej nieodpłatnie, a za-
mawiana garderoba przywożona jest wprost 
pod drzwi.

Od grudnia ubiegłego roku hotel Inter-
Continental London Park Lane wraz z siecią 
domów handlowych Harvey Nichols oferuje 
swoim gościom usługę stylizacji, natomiast 
hotel Virgin Chicago odbiera ubrania zamó-
wione przez gości online w sklepie Gap i do-
starcza je prosto do pokoju.

13. WYNAJEM 
PRYWATNYCH DOMÓW
Osoby podróżujące służbowo coraz częściej 
zamiast w hotelu zatrzymują się w domach 
prywatnych. W kwietniu 2016 Grupa Accor-
hotels zakupiła serwis Onefinestay, w które-
go portfolio znajduje się 2,6 tysiąca miesz-
kań i domów pod wynajem w Londynie, 
Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie i Los Ange-
les. W ciągu najbliższych pięciu lat Accorho-
tels zamierza zainwestować w tę brytyjską FO
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firmę ponad 50 milionów funtów, poszerza-
jąc jej działalność o kolejne 40 miast. Grupa 
posiada także udziały w firmie Oasis Collec-
tion, która oferuje domy w 18 miastach na 
całym świecie, ale do końca tego roku liczba 
ta ma wzrosnąć do 50.

W ubiegłym roku liczba rezerwacji nocle-
gów dla biznesmenów w serwisie Airbnb (re-
zerwowanych poprzez dedykowany portal) 
wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem 
2015. Z Airbnb współpracują także firmy 
specjalizujące się w organizowaniu podróży 
służbowych, m.in. American Express Glo-
bal Business Travel, BCD Travel i Carlson 
Wagonlit Travel Airbnb.

14. AKTYWACJA GŁOSEM
Systemy rozpoznawania głosu są znane 
od wielu lat, choćby za sprawą wirtualnej 
asystentki Siri w iPhonie lub jej odpowied-
niczki Cortany w smartfonach Microsoft 
Lumia. W ubiegłym roku firma Amazon 
wypuściła na rynek głośnik Echo, który 
odpowiada na pytania użytkownika, czyta 
audiobooki i odtwarza muzykę – wystar-
czy wydać mu odpowiednią komendę gło-
sową. Rozwiązanie to można przetestować 
m.in. w hotelu The Wynn w Las Vegas, któ-
ry zainstalował Echo we wszystkich 4748 
pokojach gościnnych. W ubiegłym roku 
sieć Aloft zaprezentowała pierwsze pokoje 
aktywowane głosem w hotelach w Bosto-
nie i Santa Clarze. Na komendę „dobra-
noc” w pokoju gasną światła, a zapalają się 
ponownie po wypowiedzeniu słów „dzień 
dobry”. 

15. PEŁNA PERSONALIZACJA
Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród 
2 tysięcy Brytyjczyków przez firmę Sa-
bre wykazały, że większość konsumentów  

wyraża zgodę na udostępnianie swoich da-
nych w zamian za możliwość otrzymania 
bardziej spersonalizowanych usług, a 25 
procent nie ma nic przeciwko temu, by fir-
my z branży turystycznej śledziły ich loka-
lizację.

Najnowsza aplikacja serwisu Uber moni-
toruje dane z naszych przejazdów, aby na 
ich podstawie przewidzieć kolejny cel po-
dróży. Aplikacja Trips autorstwa Google au-
tomatycznie pobiera z naszego konta Gmail 
informacje dotyczące zarezerwowanych 
przez nas lotów i hoteli, aby ułożyć dla nas 
jak najdogodniejszy plan podróży.

Być może już wkrótce oprogramowa-
nie hotelowe będzie czerpać wiedzę o go-
ściach z ich profili w serwisach społeczno-
ściowych. – Hotel zaproponuje gościom 
restauracje, przedstawienia teatralne i inne 
atrakcje, bazując na ich indywidualnych 
upodobaniach – mówi Nik Gupta, dyrektor 
ds. hoteli w serwisie Skyscanner.

16. CO-LIVING
To skrzyżowanie wspólnej przestrzeni ro-
boczej z wynajmem domu wraz z kilkoma 
innymi osobami. Rozwiązanie to sprawdza 
się zwłaszcza w przypadku dłuższych wy-
jazdów służbowych, dając nam możliwość 
przebywania w ciekawym środowisku i to-
warzystwie podobnie myślących osób. Moż-
na pokusić się więc o stwierdzenie, że są to 
swego rodzaju nowoczesne komuny dla biz-
nesmenów.

Gigant branży co-workingowej firma We 
Work (której wartość wycenia się obecnie 
na 16 miliardów dolarów) testuje właśnie 
eleganckie przestrzenie co-livingowe, któ-
re mieszczą się na nowojorskiej Wall Stre-
et oraz w dzielnicy Cristal City w Arling-
ton w stanie Wirginia. Przewiduje się, że 

do 2018 roku nowa marka We Live będzie 
generować ponad 600 milionów dolarów 
rocznego przychodu, zarabiając na wynaj-
mie powierzchni dla miłośników co-livin-
gu. Ceny miejsc typu studio zaczynają się 
od 135 dolarów za noc. Na wyposażeniu 
znajdują się rozkładane łóżka, telewizor, 
system nagłośnienia AirPlay oraz w pełni 
wyposażona kuchnia.

Firma Roam posiada ośrodki co-livin-
gu w Londynie, Miami, Madrycie i na Bali. 
Wkrótce zostaną uruchomione dwa następ-
ne – w Tokio i San Francisco. Wszystkie 
pokoje posiadają własną łazienkę, a ceny ty-
godniowego wynajmu zaczynają się od 500 
dolarów.

17. STRAJKI, OPÓŹNIENIA
I CHAOS
Ubiegły rok był prawdziwym koszmarem dla 
Brytyjczyków korzystających z usług trans-
portu publicznego i należy przypuszczać, że 
ten rok nie będzie wcale lepszy. O kolejach 
Southern Rail mówi się głównie w kontek-
ście strajków, odwołanych połączeń i za-
tłoczonych pociągów. Strajki dały się także 
we znaki pasażerom linii Gatwick Express 
oraz londyńskiego metra. Od 23 grudnia 
ubiegłego roku piloci linii Virgin Atlantic 
odmawiają brania nadgodzin, a w ubiegłym 
miesiącu personel linii British Airways 
przeprowadził dwudniowy strajk. W pozo-
stałych krajach Europy sytuacja nie wygląda 
wcale lepiej. W ciągu ostatniego roku fran-
cuscy kontrolerzy lotów strajkowali kilkana-
ście razy, a w listopadzie strajk pilotów Lu-
fthansy skomplikował podróż 525 tysiącom 
pasażerów. Wygląda na to, że obecnie każdy 
podróżny powinien posiadać ubezpiecze-
nie, wiedzę do ubiegania się o odszkodowa-
nie, a także uzbroić się w... cierpliwość.



18. RZECZYWISTOŚĆ 
WIRTUALNA
Choć wielu z nas uważa gogle wirtualnej 
rzeczywistości, takie jak Google Daydre-
am View, Samsung Gear czy Occulus Rift, 
za zbędne gadżety, to trzeba przyznać, że 
sprzęt ten może mieć także praktyczne za-
stosowanie. Wirtualna rzeczywistość z pew-
nością nie zastąpi potrzeby podróżowania, 
ale coraz więcej biur podróży wykorzystuje 
tę technologię, aby zaprezentować klientom 
swoje produkty i destynacje.

Grupa Marriott we współpracy z tech-
nologicznym start-upem GoInStore ofe-
ruje organizatorom wydarzeń wirtualne 
wycieczki po zapleczach konferencyjnych 
swoich obiektów. Linie United wykorzystały 
VR do prezentacji nowego fotelu w Klasie 
Biznes, a grupy Accorhotels, Amba, Best 
Western i Shangri-La promują w ten sposób 
swoje hotele.

19. PSYCHOLOGIA POZYTYWNA
Podróżujących biznesmenów znacznie 
częściej dotykają stres, depresja, zmę-
czenie i wypalenie zawodowe. Aż 93 pro-
cent z 4555 osób często podróżujących, któ-
re wzięły udział w ubiegłorocznej ankiecie 
serwisu Booking.com, stwierdziło, że wy-
jazdy służbowe są dla nich istną katorgą.

Jednak wiele wskazuje na to, że w tym 
roku na topie będzie psychologia pozytyw-
na, czyli nauka o tym, jak być szczęśliwym. 
Naukowcy przekonują, że lepsze zrozumie-
nie psychiki może pomóc nam w dokony-
waniu lepszych wyborów życiowych. Po-
zytywne myślenie ma także dobroczynny 
wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Badania 
przeprowadzone na 70 tysiącach kobiet wy-
kazały, że optymistyczne nastawienie do 
świata zmniejsza ryzyko zachorowania na 
raka, choroby serca i płuc oraz wystąpienia 
udaru mózgu w wieku emerytalnym.

20. EKONOMIA IQ
Jeszcze do niedawna podróżujący biznes-
meni przestrzegali zasady: „Czas to pie-
niądz”. Jednak obecnie najczęściej powta-
rzaną mantrą jest: „Czas należy do mnie”. 
Firmy z branży turystyczno-hotelarskiej 
szybko dostrzegły ten nowy trend, wycho-
dząc z ofertą wykorzystującą tę filozofię.

Sieci Shangri-La, Rosewood, Soho House, 
Ace oraz Hoxton organizują wykłady i semi-
naria z udziałem ekspertów w dziedzinie 
samodoskonalenia. W londyńskim hotelu 
Corinthia można zasięgnąć porady rezy-
denta neurobiologa, który opracował pakiet 
Brain Power (Siła Mózgu), natomiast w ho-
telach Grupy Marriott organizowane są wy-
kłady TED, w których biorą udział znane 
osobistości ze świata nauki i techniki.FO
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To miejsce zupełnie 
wyjątkowe. Na dużym 
terenie porośniętym 
tropikalną roślinno-

ścią, nad samym brzegiem Oce-
anu Indyjskiego, we wschodniej 
części Bali – powstały drewnia-
ne wille, z których można obser-
wować wysokie fale, mistyczną 
górę Agung oraz masyw Se-
raya i cieszyć się egzotycznym 
odosobnieniem. To prawdziwa 
oaza, łącząca luksus Zacho-
du z duchowym pięknem i pro-
stotą Bali Asli.

JAK KADR Z FILMU
Miejsce zostało stworzone przez 
Roba Cohena, reżysera takich  

filmów akcji, jak „Szybcy i wście-
kli” czy „Ostatni smok”, i zapa-
lonego surfera, oraz jego żonę 
Barbarę. Zachwycili się tym  
zakątkiem wyspy i z niezwy-
kłą świadomością postanowili 
wskrzesić na swojej posiadło-
ści domy wznoszone przez 
ludność Minangkabau na za-
chodniej Sumatrze. Wszystkie 
wille zostały zbudowane nie-
mal w całości z drewna z recy-
klingu i umieszczone na ogrom-
nych głazach. Budowa willi 
zajęła kilkunastu cieślom około 
roku. Robotnicy artyści nie uży-
wali dźwigów ani innych cięż-
kich maszyn, a zamiast gwoździ 
stosowali drewniane kołki. Na 

rozległym terenie znajduje się 
wyjątkowa kolekcja rzeźb ple-
mienia Bali Aga. 

Głównym punktem jest prze-
stronny, półotwarty salon-ja-
dalnia z widokiem na morze, 
góry i rzekę. Znajdują się tu 
duże kanapy pokryte ręcznie 
tkanymi materiałami, a tak-
że wygodne fotele, w których 
można zasiąść w oczekiwaniu 
na zbliżający się posiłek lub po 
prostu zanurzyć się w ciekawej 
lekturze. To właśnie tutaj spo-
tykają się goście z całego świa-
ta, żeby zasiąść przy okrągłych 
stołach, wymienić się wraże-
niami z podróży i zjeść wspa-
niałe dania przygotowywane 

KONTAKT
Jalan Pura Mashina 
Karangasem 
Kec. Karangasem 
Kabupaten Karangasem 
Bali 80811, Indonezja
tel.: +62 818 0538 6053
www.villacampuhan.com
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codziennie przez dobrego ku-
charza. W ośrodku jest też spa 
słynące na całą okolicę z balij-
skich masaży. Można stąd wy-
ruszyć na surfowanie, a także na 
wycieczki po całej wyspie z pry-
watnym kierowcą. Nad wszyst-
kim czuwa menedżer tego miej-
sca, nieoceniony Ketut, który 
zna Bali, jej zwyczaje i tradycje 
– jak nikt. 

WILLA AGUNG
● Dla maks. 5 osób/ 230 mkw.
Miejsce dla romantyków. Jed-
nym z niewątpliwych atutów tej 
willi jest widok z jej okien, które 
wychodzą wprost na majesta-
tyczny wulkan Gunung Agung. 
Wewnątrz budynku znajdziemy 
m.in. dwie elegancko urządzo-
ne łazienki (męską i damską), 
wannę dla dwóch osób, prze-
stronny salon z podłogą z drew-
na tekowego, a także łóżko typu 
king size. Do tego wysoki na  
8 metrów sufit, bambusowe 
ściany i ogromne okna. 

WILLA SELAK
● Dla maks. 3 osób/ 139 mkw.
Dla nowożeńców. Selak to 
owoc uprawiany we wschod-
niej części Bali, który sma-
kuje jak skrzyżowanie ana-
nasa i jabłka. Willa nosząca 
nazwę tego przysmaku mieści 
się w ustronnym zakątku ku-
rortu, oferując swoim gościom 
maksimum prywatności. Bu-
dynek posiada także własny 
12-metrowy basen z widokiem 
na ocean. To idealna propo-
zycja dla nowożeńców i zako-
chanych par w każdym wie-
ku. W środku znajdziemy 
m.in. dużą łazienkę z ogromną 
marmurową wanną pod gołym 
niebem, na parterze łóżko typu 
king size, a na piętrze dodatko-
we łóżko z baldachimem. Nie 
zapomniano także o wygod-
nych tarasach z widokiem na 
rzekę i staw oraz o podeście do 
uprawiania jogi. 

WILLA TUMAN, ORYGINALNA 
I JAK Z OBRAZKA
● Dla maks. 3 osób/ 65 mkw.
Budynek zbudowano w stylu 
balijskim, którego cechą cha-

Wszystkie wille zostały zbudowane niemal w całości z drewna z recyklingu  
i umieszczone na ogromnych głazach. 
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Hotel BALI

To miejsce jest 
prawdziwym 

hołdem złożonym 
Archipelagowi 

Indonezyjskiemu  
i finezyjną mieszanką 

stylów rodem  
z Sumatry, Bali, 

Sulawesi oraz Sum. 
Styl nadała mu Linda 

Garland, urodzona  
w Irlandii dekoratorka 

wnętrz i ekolożka. 

rakterystyczną są wysokie 
sufity i oryginalne proporcje. 
Ściany wykonano z miejscowe-
go kamienia, podłogi z marmu-
ru, a drzwi z ręcznie rzeźbione-
go drewna. Całości dopełnia 
dach pokryty trawą ylang-ylang. 
Wewnątrz znajdziemy m.in. 
łóżko typu king size oraz ła-
zienkę z wanną i zewnętrznym 
prysznicem. Po trzech stronach 
willi znajdują się wygodne ta-
rasy, więc można się tu opalać 
niemal przez cały dzień.

WILLA JASI
● Dla maks. 4 osób/ 92 mkw.
Willa Jasi, którą nazwano na 
cześć pobliskiej wioski, to ide-
alne rozwiązanie dla par lub 

małych rodzin. Wewnątrz 
znajdują się łóżko typu king 
size, drewniane podłogi i prze-
stronna łazienka. Z okien roz-
ciąga się widok na staw i ocean. 
Tak jak w przypadku innych 
willi znajdziemy tu bambuso-
we ściany, kabinę prysznico-
wą z kamienia lawowego i dzie-
ła sztuki indonezyjskiej.

WILLA LUMBUNG
● Dla maks. 2 osób/ 74 mkw. 
Nazwa willi Lumbung, któ-
ra mieści się nieopodal willi 
Agung, oznacza ‘stodołę na ryż’. 
Oryginalna linia dachu z cha-
rakterystycznymi kopułami, wy-
sokie sufity i podłogi z grubych 
desek tworzą razem wyjątkową 

przestrzeń, w której znajduje 
się m.in wygodne łóżko i duża 
łazienka. To idealna propozycja 
dla par lub singli, pragnących 
spędzić wolny czas w wyjątko-
wym otoczeniu.

OCENA
To miejsce jest prawdziwym 
hołdem złożonym Archipelago-
wi Indonezyjskiemu i finezyjną 
mieszanką stylów rodem z Su-
matry, Bali, Sulawesi oraz Sum. 
Styl nadała mu Linda Garland, 
urodzona w Irlandii dekoratorka 
wnętrz i ekolożka, która miesz-
ka na Bali. Jedno z najpiękniej-
szych, najbardziej niezwykłych 
miejsc w Azji. Polecam!

Marzena Mróz
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Luksusowy ośrodek Bel-
mond Jimbaran Puri 
położony jest na jed-
nej z najpiękniejszych 

plaż Bali, słynącej z jasne-
go, drobnego piasku, ciepłej 
wody i wspaniałych zachodów 
słońca. 

WILLE I BUNGALOWY
Posiada 42 bungalowy oraz 
20 willi z własnym basenem, 
wszystkie zaprojektowane w tra-
dycyjnym balijskim stylu. We 
wnętrzach zastosowano chłod-
ny marmur, czarny indone-
zyjski kamień, drewno teko-
we i bambus. Możemy wybierać 
pomiędzy klimatyzowanymi 

domkami z widokiem na oce-
an i prywatnymi willami zloka-
lizowanymi wśród bujnych tro-
pikalnych ogrodów. Dosłownie 
nad brzegiem oceanu znajduje 
się restauracja Nelayan, gdzie 
serwowane są świeże ryby, owo-
ce morza oraz dania kuchni 
śródziemnomorskiej. W hotelu 
jest również druga klimatyczna 
restauracja Tunjung z kuchnią 
indonezyjską i wegetariańską 
oraz plażowy bar Puri – popu-
larny wśród miłośników zacho-
dów słońca. Sercem ośrodka 
jest ogromny basen typu infini-
ty z kaskadowymi wodospada-
mi i fontannami. Dno basenu 
wyłożono zielono-niebieskimi 

płytkami z naturalnego kamie-
nia, co sprawiło, że wtapia się 
on idealnie w otoczenie – kwit-
nące krzewy frangipani, bana-
nowce, bugenwille oraz dające 
cień palmy.

RELAKS I SPA
Pobyt w Belmond Jimbaran Puri 
sprzyja wyciszeniu – codziennie 
rano można uczestniczyć w za-
jęciach jogi i medytacjach czy 
wsłuchiwać się w szum fal, re-
laksując się w jednym z hama-
ków rozwieszonych pomiędzy 
palmami. Hotelowe spa oferuje 
tradycyjne balijskie lub ajurwe-
dyjskie masaże nad brzegiem 
morza lub w klimatyzowanych 

KONTAKT
Belmond Jimbaran Puri
Jalan Raya Uluwatu 
Yoga Perkanthi Lane, Jimbaran 
Kuta Selatan, Jimbaran
Bali 80361, Indonezja
tel.: +62 361 701605
www.belmond.com
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gabinetach. Wszystkie kosme-
tyki stosowane w spa produko-
wane są z lokalnych składników.

Hotel leży w obrębie niewiel-
kiej rybackiej miejscowości 
Jimbaran, w sercu spokojnej, 
płytkiej zatoki, więc fale są tu 
bardzo łagodne, a pływanie 
bardzo bezpieczne. Wieczorem 
na plaży podczas odpływu roz-
grywa się prawdziwy spektakl: 
lokalna młodzież gra w pił-
kę, a pary młode pozują do ro-
mantycznych zdjęć ślubnych 
na tle oceanu. Wzdłuż brzegu 
po zachodzie otwierają się jed-
na obok drugiej tradycyjne re-
stauracje rybne. Możemy też 
obserwować rybaków wypły-
wających w morze i zarzucają-
cych sieci oraz startujące lub 
lądujące samoloty. Co ciekawe, 
dzięki wyjątkowemu położeniu  
– mimo niedalekiej odległości – 
odgłosów lotniska nie słychać.

TRADYCJA I SPORT
Na terenie Belmond Jimbaran 
Puri znajdują się trzy niewiel-
kie świątynie, w których od-
bywają się liczne ceremonie. 
Można w nich uczestniczyć jako 
obserwator lub też aktywnie – 
poznając dokładnie sposób skła-
dania ofiar z kwiatów. Goście 
mogą korzystać z bogatej oferty 
sportów wodnych – surfingu, 
kajaków, boogie boardingu, pad-
dle boardingu czy canoe. Hotel 
posiada też własną łódź, którą 
można popłynąć na rejs wokół 
brzegów wyspy i podziwiać kli-
fy, małe zatoczki, wpływać do 
jaskiń lub snorklować. W czasie 
pobytu w hotelu goście mają 
szansę nauczyć się podstaw ba-
lijskiego masażu, lokalnej tech-
niki malowania na drewnie czy 
języka bahasa. 

OCENA
Luksusowy, świetnie zlokalizo-
wany hotel, oferujący wszelkie 
udogodnienia dla wymagają-
cych turystów. W ciągu 15 minut 
można dostać się na lotnisko,  
a w maksymalnie 40 minut do 
barów Kuty, eleganckich restau-
racji w Seminyak, klifów Uluwa-
tu czy plaż Nusa Dua.

Anna Drozdowska

Nad brzegiem oceanu znajduje się restauracja Nelayan, gdzie serwowane  
są świeże ryby, owoce morza oraz dania kuchni śródziemnomorskiej.
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Trzy przestronne sale, 
stylowe wnętrza, otwar- 
ta kuchnia i wyśmie-
nite menu. Sprawdzi- 

liśmy – restauracja Focaccia 
w Warszawie jest dobrym wy-
borem zarówno na służbowy 
lunch, popołudniowe apperiti-
vo, jak i na romantyczną kolację.

MIEJSCE
Restauracja znajduje się w sa-
mym centrum Warszawy, w XVI-
-wiecznym Pałacu Prymasow-
skim, w którym dziś mieści się 
również hotel Bellotto. Nowo-
czesne a jednocześnie przytulne 
wnętrza sprawiają, że miejsce 
to wyróżnia się spośród wielu 
innych propozycji gastronomicz-
nych w okolicach Starego Miasta.

SZEF KUCHNI POLECA
Szef kuchni Michał Rajewski 
proponuje włoskie menu w  no-
woczesnym wydaniu. Bazuje 
ono wyłącznie na  oryginalnych 
produktach najwyższej jako-
ści i  ręcznie wyrabianych maka-
ronach. Można skosztować m.in. 
śródziemnomorskich przysta-
wek, mięs i owoców morza, past 
oraz  włoskich deserów. Każdego 
dnia serwowane jest wyjątkowe 
menu degustacyjne szefa kuch-
ni, składające  się z  pięciu  dań  

z karty, które podawane są w po-
mniejszonych wersjach. Godna 
polecenia jest także wyśmienita 
pizza, którą pizzer przygotowu-
je specjalną techniką na oczach 
gości, tak aby ciasto było cieniut-
kie i chrupiące. 

MENU
Na dobry początek goście otrzy-
mują focaccię – puszyste, cie-
płe jeszcze pieczywo podawa-
ne z oliwą z oliwek i balsamico. 
Za wybitne dania można tu 
uznać: vitello tonnato podawane 
ze smażonymi kaparami i mary-
nowanymi karczochami, ravioli 
alla sorrentina – okazałe piero-
gi z ricottą, szynką włoską i płyn-
nym żółtkiem, oraz zuppa di 
pesce z krewetkami, mulami, 
kalmarami i warzywnym ragu. 
Warto się wybrać do Focacci 
choćby na pastę domowej robo-
ty: spaghetti aglio e olio, ravioli 
alla sorrentina, pici (szpinakowe 
kluski z boczkiem, szalotką i po-
midorami) czy spaghetti z kre-
wetkami serwowane w białym 
winie z czosnkiem i zieloną pie-
truszką. Pizze: melanzane (z ba-
kłażanem, gorgonzolą, czerwo-
ną cebulą i szpinakiem), salami 
czy parma – zasługują na uwagę. 
Desery: beza z marakują i owo-
cami egzotycznymi, fondant 

pralinowy z lodami balsamico 
– mają już swoich wiernych wy-
znawców.

APERITIVO BAR
Niczym w Mediolanie rów-
nież w Focacci na Senatorskiej 
codziennie od 16:00 do 20:00 
serwowane są, zgodnie z włoską 
tradycją, typowe przekąski alla 
italiana. Do talerza włoskich 
wędlin, serów i oliwek – kieli-
szek wyśmienitego prosecco 
jest podawany gratis. W barze 
można również napić się dobre-
go wina, a także kupić wyśmie-
nity makaron, oliwę, oliwki, 
aby zrobić sobie własną włoską 
ucztę w domu.
 
OCENA
Bardzo dobra restauracja z bez-
płatnym parkingiem dla gości, 
co zdecydowanie trzeba w War-
szawie docenić. Kiedy odwie-
dziłam Focaccię, przy dwóch 
sąsiednich stolikach siedziały 
włoskie rodziny – plus dla tego 
miejsca. Oprócz świetnego 
menu Focaccia słynie z wyboru 
dobrych win w przystępnych ce-
nach. Restauracja ma klasę, styl, 
dobrze skomponowaną kartę 
dań i świetną obsługę. Czegóż 
chcieć więcej!

Marzena Mróz

KONTAKT
Restauracja Focaccia
ul. Senatorska 13/15 
00-075 Warszawa
tel.: 22 829 69 69
www.focaccia.pl





26    |    K w i e c i e ń  2 0 1 2

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

ZAPISANE  
W GENACH

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan 
przekonuje, że dzięki nowoczesnym badaniom DNA 

możemy lepiej poznać nasz organizm 
i przez to wieść zdrowsze i szczęśliwsze życie.
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W ciągu ostatnich kilku tygodni 
dokonałam kilku ciekawych 
odkryć na swój temat. W po-
równaniu do przeciętnej oso-

by jestem 5,4 razy bardziej narażona na 
cukrzycę typu 2, nie grozi mi alergia na glu-
ten, mój organizm dobrze toleruje czerwone 
wino (w przeciwieństwie do dżinu i szam-
pana), najlepiej przyswajam wiedzę pod-
czas krótkich, acz intensywnych szkoleń i... 
jestem w 16 procentach Skandynawką.

Domowe badania DNA pomagają nam le-
piej zrozumieć nasze ciała. Dzięki nim nie 
musimy już dłużej zamartwiać się, że joga 
jest dla nas za trudna (być może nasze cia-
ło nie jest genetycznie predysponowane do 
takich ćwiczeń) lub tym, czy nasz potomek 
zachoruje na mukowiscydozę. Wystarczy 
pobrać próbkę śliny, by dowiedzieć się, jakie 
ćwiczenia i dieta są dla nas najlepsze, skąd 
pochodzili nasi przodkowie i jak bardzo je-
steśmy narażeni na zawał serca. Wiedza ta 
jest przerażająca i niezwykle ciekawa.

PORÓWNAJ RÓŻNICE
Genotypowanie, czyli, inaczej mówiąc, 
porównywanie różnic w znanych nam ge-
nach, zadebiutowało na rynku konsumenc-
kim w 2006 roku wraz z powstaniem kali-
fornijskiej firmy 23andMe (nazwa pochodzi 
od 23 par chromosomów znajdujących 
się w każdej ludzkiej komórce). Założyła ją 
Anne Wojcicki, była żona współzałożyciela 
Google Sergeya Brina, który na początko-
wych etapach działania udzielił jej finanso-
wego wsparcia.

Początkowo działalność firmy wywoływa-
ła spore kontrowersje. W 2007 roku 23and-
Me wypuściła na rynek USA domowe testy 
na 254 choroby, ale sześć lat później zostały 
one zakazane przez amerykańską Agencję 
Żywności i Leków (FDA) z powodu ich do-
mniemanej niedokładności. W 2015 roku 
firma udoskonaliła swoje zestawy, zwłaszcza 
pod kątem wykrywania 36 chorób dziedzicz-
nych, i tym razem zyskała aprobatę FDA.

Od 2014 roku zestawy 23andMe moż-
na także kupić w Wielkiej Brytanii w cenie 
149 funtów. Co ciekawe, niemal 80 pro-
cent z 1,2 miliona użytkowników zgodziło 
się na udział w dalszych badaniach nauko-
wych. Jak zostaną spożytkowane dane zgro-
madzone w ten sposób? W styczniu 2015 
roku 23andMe podpisała pierwszy wielomi-
lionowy kontrakt z firmą farmaceutyczną 
Genentech, a obecnie udostępnia dane zgro-
madzone od użytkowników ponad tuzinowi 
różnych firm produkujących leki.

Domowe testy DNA autorstwa innych 
firm, takich jak choćby IamYiam lub Pure 
Genetic Lifestyle, są dużo droższe (od 2 do 
7 tysięcy złotych), ale w zamian zyskujemy 
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przypadkach odpowiada za nadciśnienie – 
wyjaśnia Lorena Puica, założycielka i dyrek-
tor generalna firmy IamYiam. 

Jeśli więc wiemy, że jesteśmy obarczeni 
większym ryzykiem zachorowania na cho-
robę wieńcową, możemy zacząć regularnie 
uprawiać sport, rzucić palenie i przejść na 
wegetarianizm.

W 2013 brytyjski trener fitnessu Matt 
Roberts (mattroberts.co.uk) zaoferował 
swym klientom spersonalizowany trening, 
uwzględniający ich genetyczne uwarunko-
wania względem żywienia i wysiłku fizycz-
nego. Rok później z podobną ofertą wyszła 
wschodniolondyńska siłownia Ethos (ethos.
co). Zarówno Roberts, jak i Ethos współ-
pracują z firmą DNAFit (dnafit.com), która 
na ich potrzeby analizuje 30 genów i ich 
warianty. Jedno z badań poszukuje odpo-
wiedniego wariantu genu ACTN3, zwanego 
genem mocy, który występuje u najlepszych 
sportowców. Naukowcy analizują także gen 
FTO (zwany genem tłuszczu), który warun-
kuje skłonność organizmu do przechowy-
wania tłuszczów nasyconych. Inne sensory 
diagnostyczne wykazują naszą wrażliwość 
na alkohol i sól, podatność na kontuzje i wy-
dolność tlenową. Badania DNAFit kosztują 
99-249 funtów (500-1300 złotych), natomiast 
za studniowe programy Fat Burner lub Mu-
scle Builder przyjdzie nam zapłacić 49 fun-
tów miesięcznie (250 złotych). 

Roberts przekonuje, że dzięki badaniu 
DNA można szybko określić, jaki rodzaj tre-
ningu nasze ciało znosi najlepiej. Jeśli nie 
jesteśmy stworzeni do ćwiczeń na wytrzy-
małość, to zapewne będziemy mieli spore 
problemy z przebiegnięciem maratonu. 

– Możemy również ustalić, jaka dieta jest 
najbardziej optymalna dla danego organi-
zmu, tak aby zwiększyć jego wydajność – 
wyjaśnia trener.

Jak widać, warto spojrzeć naszym genom 
głęboko w oczy, by poznać sekretną praw-
dę o naszym ciele.

TEST CZTERECH ZESTAWÓW
DO BADAŃ DNA 
Wszystkie opisane poniżej zestawy zo-
stały zakupione przez Internet. Po pobra-
niu próbki śliny lub wymazu z ust zestaw 
należy odesłać w załączonej kopercie 
lub w pudełku. Wyniki otrzymujemy po kil-
ku tygodniach. Wystąpienie chorób, których 
dotyczą badania, można znacznie opóź-
nić, a w niektórych przypadkach całkowicie 
im zapobiec.

IAMYIAM
● Rodzaje badań Firma IamYiam analizuje 
41 parametrów genetycznych, tworząc pro-
fil klienta, w którym przedstawione są jego 

pewność, że wyniki naszych badań nie zo-
staną przekazane dalej. Szczerze mówiąc, 
nie miałam problemu z podzieleniem się 
wynikami moich badań, ponieważ dane te 
były całkowicie anonimowe, a przy okazji 
miałam poczucie, że dokładam swoją ce-
giełkę dla dobra ogółu. Jednak tak napraw-
dę nie mamy pełnej pewności, czy dane te 
zostaną wykorzystane w etyczny sposób. 

WIEDZA TO POTĘGA
W ludzkim genomie znajduje się blisko 25 
tysięcy genów. Niektóre z nich określają 
prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych 
zaburzeń, natomiast inne są odpowiedzial-
ne za różnorodne atrybuty organizmu, takie 
jak choćby kręcenie się włosów. Różnice 
genetyczne w sekwencji DNA odpowiada-
ją także za wiele innych cech, m.in. słaby 
wzrok czy wydolność tlenową. 

– Chcemy, aby z naszą pomocą ludzie byli 
szczęśliwsi, zdrowsi i mogli dożyć późnej 
starości – mówi Maarten van Dijk, założy-
ciel firmy Pure Genetic Lifestyle.

Poznanie własnej budowy genetycznej 
może nam pomóc pozostać dłużej w do-
brym zdrowiu i kondycji. Ale czy naprawdę 
warto ufać wynikom takich badań? 

– Genetyka to nauka probabilistyczna 
(bazująca na domniemaniach). Nasza rola 
sprowadza się na przykład do stwierdze-
nia u danej osoby obecności genu, który w 95 

W ludzkim genomie znajduje 
się blisko 25 tysięcy genów. 
Niektóre z nich określają 

prawdopodobieństwo 
wystąpienia zaburzeń, natomiast 

inne są odpowiedzialne za 
różnorodne atrybuty organizmu.
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mocne i słabe strony w podziale na cztery 
kategorie: dieta, substancje odżywcze, kon-
dycja i zdrowie. Identyfikując obecność 
wariacji genetycznych (polimorfizmów po-
jedynczych nukleotydów – SNP), można 
również ustalić pewne predyspozycje orga-
nizmu. Jeśli na przykład posiadamy poli-
morfizm rs4988235 w obrębie genu MCM6, 
będziemy prawdopodobnie cierpieć na nie-
tolerancję laktozy.
● Prezentacja wyników Po zarejestrowaniu 
zestawu i utworzeniu konta online w zakład-
ce z wynikami znajdziemy kolorowe wykre-
sy kołowe dla każdej kategorii. Przeglądając 
je, odkryłam, że posiadam doskonały me-
chanizm metabolizmu kofeiny i glutenu, 
ale mój organizm słabo radzi sobie z prze-
twarzaniem soli, węglowodanów i kwasów 
mononienasyconych (kwasów tłuszczowych 
obecnych np. w awokado). Poza tym skutecz-
nie metabolizuję witaminy A, D i B9 w prze-
ciwieństwie do witamin B12 i E, co może 
oznaczać, że mam ich niedobór. Moje ciało 
najlepiej radzi sobie z ćwiczeniami oporo-
wymi i na budowę masy mięśniowej, ale jest 
przy tym mało elastyczne.
● Kolejny krok Do każdej badanej cechy do-
pasowane są porady. W moim przypadku 
zalecono przyjmowanie substancji, które 
wpływają na zwiększenie elastyczności 
mięśni (głównie tauryna i olej z ryb boga-
tych w kwasy Omega-3). Następnie spe-
cjalny algorytm wykorzystujący ponad 136 
tysięcy prac naukowych na temat ludzkiego 
ciała tworzy spersonalizowany plan, który 
ma pomóc nam osiągnąć wyznaczone cele. 
Jeśli na przykład chcemy zrzucić parę kilo-

gramów, program proponuje nam trening 
Pilatesa, akupunkturę lub spersonalizowa-
ną dietę.
● Ocena Wyniki badań i porady podane 
są w przyjazny i zrozumiały sposób. Niektó-
re odkrycia były dość oczywiste, inne nato-
miast zaskakujące, acz przydatne. Na przy-
kład okazało się, że mój organizm traktuje 
wszystkie tłuszcze tak samo (nawet te do-
bre), więc aby schudnąć, mogę zastosować 
uniwersalną dietę niskotłuszczową.
Cena: 387 funtów (około 2 tysięcy złotych)
Kontakt: iamyiam.com
 
23ANDME
● Rodzaje badań Zestaw ten pozwala ustalić 
nasze pochodzenie, a także określić scho-
rzenia dziedziczne, reakcje na leki oraz ce-
chy genetyczne wraz z czynnikami ryzyka. 
Możemy na przykład dowiedzieć się, czy na-
sze geny posiadają mutację odpowiedzialną 
za rozwój mukowiscydozy. Wśród katego-
rii nieodnoszących się do zdrowia badanie 
wykazuje również, jak postrzegamy gorzki 
smak, czy mamy awersję do kolendry i czy 
występuje u nas odruch kichania spowo-
dowany światłem słonecznym. Badanie 
dotyczące pochodzenia określa, w ilu pro-
centach nasze DNA jest zbieżne z 31 świato-
wymi populacjami, w tym z japońską, mon-
golską, indiańską, iberyjską, aszkenazyjską, 
bałkańską i fińską. Możemy także ustalić 
proporcję neandertalskiego DNA w naszym 
genomie (przeciętnie wynosi 2,6 procent).
● Prezentacja wyników Wyniki dostępne są 
online po utworzeniu bezpiecznego konta. 
Użytkownik otrzymuje ponad 100 szczegó-

łowych raportów prezentowanych w formie 
rozwijanych menu wraz z podsekcjami, 
gdzie znajdują się szczegółowe objaśnie-
nia. W moim przypadku nie znaleziono mu-
tacji typowych dla chorób Parkinsona i Alzhe-
imera, co oznacza, że nie znajduję się w grupie 
zwiększonego ryzyka. Dowiedziałam się 
także, że gdybym paliła papierosy, robiłabym 
to częściej niż przeciętny palacz, a w moich 
szybkokurczliwych włóknach mięśniowych 
znajdują się dwa białka alfa-aktyniny 3, która 
występuje u najlepszych sprinterów. W sekcji  
dotyczącej pochodzenia obyło się bez zasko-
czeń: jestem stuprocentową Europejką z do-
mieszką francuskich, niemieckich i skandy-
nawskich korzeni.
● Kolejny krok Wyniki są częścią ogromnej 
bazy danych, która ma wspomóc głębsze po-
znanie ludzkiej genetyki i umożliwić użyt-
kownikom nawiązanie kontaktu z krewny-
mi, o których istnieniu nie mieli pojęcia. 
Można w ten sposób zbudować także własne 
drzewo genealogiczne i prześledzić nasze 
cechy genetyczne na przestrzeni wielu po-
koleń.
● Ocena Zestaw ten oferuje najlepszy stosu-
nek jakości do ceny, choć wiąże się to z wy-
rażeniem zgody na udostępnianie wyników 
naszych badań.
Cena: 149 funtów (około 750 złotych)
Kontakt: 23andme.com
 
PURE GENETIC LIFESTYLE
● Rodzaje badań To najbardziej komplek-
sowe badanie DNA dotyczące zdrowia i ży-
wienia, jakie udało mi się znaleźć na ryn-
ku. Ocenia ono ryzyko wystąpienia u osoby 

Domowe badania DNA pomagają nam lepiej zrozumieć nasze ciała. Dzięki nim nie musimy już dłużej 
zamartwiać się, że joga jest dla nas za trudna lub tym, czy nasz potomek zachoruje na mukowiscydozę. 
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badanej takich przypadłości, jak choroba 
Alzheimera, rak piersi, nadciśnienie tętni-
cze, zakrzepica, zapalenie stawów i choroba 
Leśniowskiego-Crohna. Możemy również 
dowiedzieć się, jak skutecznie nasze ciało 
metabolizuje niektóre leki, oraz otrzymać 
dogłębną analizę genów związanych z wagą, 
absorbcją witamin i różnych składników od-
żywczych. 
● Prezentacja wyników  Wyniki dostępne 
są online lub w formie spersonalizowanej 
książeczki w twardej oprawie. Dla każdego 
badanego sensora generowany jest wykres 
słupkowy, przedstawiający szacunkowe ry-
zyko zapadnięcia na daną chorobę, a także 
zestaw porad dotyczących jej zapobiega-
nia i wykrywania. W moim przypadku od-
kryto zwiększone ryzyko rozwoju jaskry  
i z tego powodu doradzono mi coroczne ba-
danie wzroku. Mam również tendencję do 
tycia, choć dodatkowych kilogramów nie 
powodują węglowodany, a jedynie tłuszcze 
wszelkiego rodzaju.
● Kolejny krok Badanie to umożliwia dogłęb-
ne zrozumienie predyspozycji organizmu, 
identyfikując zarówno jego mocne, jak i słabe 
strony. W książeczce z wynikami znajduje się 
obszerny rozdział z jadłospisami, zestawami 
ćwiczeń i opisem wpływu różnych produk-
tów żywnościowych na nasz organizm. Do-
puszczalna dzienna dawka każdego produktu 
rekomendowana jest w formie uśmiechnię-
tych buziek (od jednej do sześciu). Wiele 
rad jest dość oczywistych, ale dowiedziałam 
się, że powinnam unikać kokosów, octu bal-
samicznego, daktyli i dżinu w przeciwień-
stwie do ciecierzycy, halloumi i czerwone-

go wina, które mają dobroczynny wpływ 
na mój organizm. Ostatnim krokiem jest 
zamówienie spersonalizowanego pakietu 
28 witamin (wliczony w cenę miesięczne-
go pakietu w cenie 89 funtów/około 450  
złotych). 
● Ocena Cena zestawu może być nieco 
zniechęcająca, ale w zamian otrzymujemy 
niezwykle dokładne i spersonalizowane 
wyniki. Warto uświadomić sobie, że infor-
macja o tym, że jesteśmy w grupie podwyż-
szonego ryzyka wystąpienia zawału serca 
lub raka piersi, może przecież uratować 
nam życie. Jeśli natomiast mamy proble-
my z nadwagą, badanie pomoże nam okre-
ślić, co robimy nie tak.
Cena: 820 funtów (około 4200 złotych) – 
analiza dotycząca odżywiania; 1365 funtów 
(około 7000 złotych) – pełna analiza doty-
cząca zdrowia i odżywiania.
Kontakt: puregeneticlifestyle.com

AVIATION NUTRITIONIST
● Rodzaje badań Badanie to przeznaczone 
jest głównie dla osób, które często podró-
żują samolotami. Dzięki niemu możemy 
dowiedzieć się, jaka żywność, jakie skład-
niki odżywcze i rodzaje ćwiczeń pomogą 
nam szybciej zwalczyć stres i przemęcze-
nie związane z podróżą, a także zachować 
dobre zdrowie. Analiza przeprowadzana 
jest w sześciu kategoriach: zdrowie kardio-
metaboliczne, nietolerancja żywieniowa, 
kontrola wagi, skład organizmu, nawyki 
żywieniowe i aktywność fizyczna. Głów-
nym celem badań jest ustalenie idealnych 
dla naszego organizmu dawek tak ważnych 

substancji, jakimi są kwasy Omega-3 oraz 
witaminy B i D, a także wykrycie potencjal-
nej nietolerancji glutenu i laktozy. Badanie 
może również wykazać inne atrybuty or-
ganizmu, takie jak na przykład zdolność 
wyczucia smaku tłuszczu w żywności oraz 
stopień motywacji do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych.
● Prezentacja wyników Wyniki prezentowa-
ne są w formie 40-stronicowego dokumen-
tu, w którym bardzo szczegółowo podano 
korzyści płynące ze stosowania każdego 
elementu zalecanej nam diety lub reżimu 
treningowego. Tym razem badaniom pod-
dała się moja redakcyjna koleżanka Marisa 
Cannon. Okazało się, że w przeciwieństwie 
do mnie Marisa zdecydowanie lepiej trawi 
tłuszcze jednonienasycone, ale może także 
mieć za niski poziom kwasów Omega-3, co 
wiąże się z większym ryzkiem wystąpienia 
chorób serca. Badania wykazały także nie-
wielką nietolerancję laktozy (która może 
wynikać z południowoazjatyckich genów jej 
matki) i wyższy od przeciętnego próg bólu.
● Kolejny krok Istnieje możliwość konsul-
tacji wyników z dietetykiem firmy Avia-
tion i ustalenia indywidualnej, dopasowanej 
do konkretnego organizmu, diety.
● Ocena
Choć zazwyczaj badania tego typu nie od-
krywają nic niezwykle istotnego, to dzięki 
nim możemy dowiedzieć się, które gru-
py żywności mają na nas dobroczynny 
wpływ, a których powinniśmy zdecydowa-
nie unikać.
Cena: 495 funtów (około 2500 złotych)
Kontakt: theaviationnutritionist.co.uk

Wystarczy pobrać próbkę śliny, by dowiedzieć się, jakie ćwiczenia i dieta są dla nas najlepsze,  
skąd pochodzili nasi przodkowie i jak bardzo jesteśmy narażeni na zawał serca. 

FO
T. 

FO
TO

LI
A





A350-900 WE FLOCIE 
LUFTHANSY

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 

34    |      M a r z e c  2 0 1 7

Nowy A350-900 Lu-
fthansy został po 
raz pierwszy zapre-
zentowany w Mona-

chium w hangarze Lufthansa 
Technik. Podczas spektakular-
nego 10-minutowego pokazu 
świateł i przy obecności 2 tysięcy 
pracowników oraz gości najbar-
dziej zaawansowana na świe-
cie maszyna dalekiego zasięgu 
została ochrzczona imieniem 
„Norymberga”. – Dzięki A350-
900 wprowadzamy dwulitrową 
flotę, kamień milowy w naszej 
strategii, który jest przełomową 
zmianą na trasach międzykonty-
nentalnych – powiedział podczas 
spotkania Carsten Spohr, dyrek-
tor generalny i prezes Zarządu 
Lufthansa Group.

Od 10 lutego pierwszy model 
A350-900 Lufthansy stacjonu-
je w Monachium. Na począt-
ku będzie obsługiwał trasy do 
Delhi i Bostonu. Na pokład 

może zabrać 293 pasażerów – 
48 w Klasie Biznes, 21 w Klasie 
Ekonomicznej Premium oraz 
224 w Klasie Ekonomicznej. 
A350-900 jest najbardziej in-
nowacyjnym i przyjaznym 
środowisku samolotem floty 
dalekiego zasięgu na świecie. 
Zużywa 25 procent mniej kero-
zyny, emituje 25 procent mniej 
spalin i jest  znacznie cichszy 
niż inne maszyny tego typu.

LATAĆ ZGODNIE 
Z BIORYTMEM 
Lufthansa, jako pierwsza linia 
lotnicza na świecie, będzie mo-
gła korzystać z różnych ustawień 
systemu oświetlenia na pokła-
dzie wersji A350-900, które zo-
stały zaprojektowane tak, aby od-
powiadać biorytmom dnia i nocy. 
Każdy pasażer, który podróżował 
przez różne strefy czasowe, zna 
ten problem – podczas dale-
kich rejsów organizm traci swój  

naturalny rytm. Dzięki nowemu 
modelowi A350-900 Lufthansy 
wreszcie umożliwiono zasto-
sowanie określonego oświe-
tlenia w odpowiednim czasie. 
Efekty świetlne będą również 
wykorzystywane, aby stworzyć 
atmosferę restauracyjną podczas 
posiłków. Technologia LED na 
pokładzie A350-900 zapewnia 
łącznie 24 różne ustawienia. 
Lufthansa będzie również suk-
cesywnie instalować ten system 
na pokładach boeingów 747-800. 

INNOWACYJNE 
OŚWIETLENIE
Zakres ustawień oświetlenia 
został opracowany na podsta-
wie badań z obszaru chronobio-
logii i rozpoznanych skutków 
dziennych i nocnych biorytmów 
człowieka. Duża liczba odkryć 
naukowych stała się podsta-
wą do technologii stworzonej 
przez profesora Christiana 
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Gunga z Charité oraz doktora 
Achima Ledera. Ciepłe relaksu-
jące światło jest włączane pod-
czas okresów przeznaczonych 
do odpoczynku, a chłodniejsze 
światło stymuluje w fazach ak-
tywniejszych. Lufthansa rozwi-
nęła ten zróżnicowany system 
oświetlenia we współpracy z pro-
jektantami z Kardorff Ingenieu-
re w Berlinie. – Przy wyborze 
oświetlenia skupiamy się na 
potrzebach pasażerów. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie stworzyć 
przyjemną atmosferę, która zna-
cząco poprawia nastrój pasaże-
rów podczas podróży – wyjaśnił 
profesor Volker z Kardorff. 

UNIKATOWY SYSTEM 
ROZRYWKI
Również system rozrywki został 
znacząco rozwinięty – po raz 

pierwszy pasażerowie będą mo-
gli dokonać wyboru ulubionych 
filmów czy programów jeszcze 
przed podróżą, we własnym 
domu. Wystarczy pobrać aplika-
cję Lufthansa Companion App 
nawet do sześciu tygodni przed 
podróżą. Już na pokładzie zsyn-
chronizujemy swoją playlistę na 
ekranie umieszczonym w fotelu 
ze swoim urządzeniem mobil-
nym, którego będziemy mogli 
używać jako drugiego monitora. 
Podczas podróży można jedno-
cześnie oglądać film, słuchać 
muzyki, sprawdzić informa-
cję o locie, surfować po Inter-
necie dzięki FlyNet czy zrobić 
zakupy na WorldShop. Aplika-
cja Lufthansa Companion App 
jest dostępna w sklepie Google 
Play, a wkrótce także w Apple 
iTunes.

System rozrywki pokładowej 
Lufthansy obejmuje 100 filmów, 
200 programów telewizyjnych, 
bogaty wybór stacji radiowych, 
muzyki, playlist, audiobooków, 
gier, a także dedykowaną sekcję 
dla dzieci, jak również informa-
cje ze świata Lufthansy. Aktualne 
wiadomości telewizyjne i wyda-
rzenia sportowe można śledzić 
na bieżąco poprzez portal FlyNet. 
Informacja o połączeniu umożli-
wia również pasażerom doświad-
czenie podróży w 3D. Nowe, 
interaktywne opcje pokazują 
trasę podróży z wyprzedzeniem  
i w kilku opcjach podglądu.

A350-900 zwiększa komfort 
również dzięki większym moni-
torom we wszystkich klasach po-
dróży. Zaprojektowany na nowo, 
nowoczesny interfejs funkcjonu-
je w 10 opcjach językowych.

Zakres ustawień 
systemu oświetlenia 
został opracowany  

na podstawie badań  
z obszaru 

chronobiologii  
i rozpoznanych skutków 

dziennych i nocnych 
biorytmów człowieka.
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Sophia Loren, Coco Cha-
nel, Catherine Deneu-
ve i Monica Bellucci po 
raz pierwszy w Sofitel 

Victoria w Warszawie.
Warszawa to kolejne po Pa-

ryżu, Londynie i Amsterdamie 
miasto, które odwiedzi wystawa 
fotograficzna „La Parisienne by 
Sofitel”, dedykowana kobietom 
uosabiającym stolicę Francji. 
Tym, którym miasto zawdzię-
cza słynny paryski szyk i ele-
gancję. Zdjęcia magazynu „Pa-
ris Match” idealnie uzupełniają 
prace przesłane na ubiegłorocz-
ny konkurs  „La Parisienne” 
skierowany do młodych fotogra-
fów. Na wystawie będziemy mo-
gli podziwiać kolekcję 32 prac.

W korytarzach i  lounge pię-
ciogwiazdkowego Sofitel  Vic-
toria w Warszawie obejrzymy 

zdjęcia najsłynniejszych ikon 
świata filmu, mody, muzyki i li-
teratury. Na tle magicznego Pa-
ryża rozpoznamy sylwetki m.in. 
Brigitte Bardot, Sophii Loren, 
Jane Fondy, Catherine Deneuve, 
Coco Chanel, Charlize Theron 
czy Moniki Bellucci. Tę galerię 
niezwykłych kobiet zestawio-
no z portretami współczesnych 
paryżanek, zawsze pełnych sty-
lu i wdzięku. Towarzyszymy 
im w spacerach nad Sekwaną, 
podczas jazdy rowerem, w typo-
wej paryskiej kafejce i wśród tęt-
niących życiem ulic miasta.

PARYŻ I JEGO TAJEMNICE
Wystawa „La Parisienne by Sofi-
tel” to zaproszenie w niezwykłą 
podróż do Paryża dawniej i dziś. 
Stolica Francji ma w sobie ta-
jemnicę i szaleństwo! Od wie-

ków zachwyca, inspiruje i uwo-
dzi. Przyciąga artystów, a w ślad 
za nimi podróżnych z całego 
świata. Jest  jednym  z najpięk-
niejszych miast świata. 

Paryż to także jego mieszkań-
cy, a w szczególności mieszkan-
ki. „La parisienne” jest kimś 
więcej niż kobietą urodzoną 
lub mieszkająca w Paryżu. To 
symbol kobiecości i niezależ-
ności. Ze zdjęć patrzą na nas 
piękne i pełne niewymuszone-
go luzu kobiety. Bez względu 
na epokę nie lubią być takie jak 
wszyscy. Są wyjątkowe  i czer-
pią z życia nieustanną radość.  

Na wystawie znajdują się  
m.in. zdjęcia znanego włoskie-
go fotografa Emanuele’a Scor-
cellettiego. W swojej pracy arty-
sta czerpie inspiracje od takich 
mistrzów jak Cartier-Bresson 

36    |    M a r z e c  2 0 1 7

Wystawa 
jest zaproszeniem 

w niezwykłą podróż
 do Paryża 

dawniej i dziś.

Wystawa fotograficzna w hotelu Sofitel Victoria  
w Warszawie
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czy wielki włoski fotograf Mario 
Giacomelli. To przede wszyst-
kim realizm Giacomellego jest 
mu najbliższy, co upodabnia 
jego dzieła do wczesnych filmów 
Federico Felliniego. W swoich 
zdjęciach, tak jak jego mistrz, 
lubi operować silnymi kontra-
stami i unikać drugorzędnych 
szczegółów. Emanuele Scor-
celletti zapytany, w jaki sposób 
postrzega „la parisienne”, będąc 
Włochem, wyjaśnia: – W po-
równaniu do mieszkanek Rzy-
mu paryżanki cechuje pewnego 
rodzaju wyniosłość, która pod-
kreśla ich elegancję. Włoszki 
mają więcej ciepła, są bezpo-
średnie i bardziej śródziemno-
morskie. I dodaje: – A tym, co 
wyróżnia paryskie kobiety, jest  
wolność i niezależność.

SOFITEL WARSAW VICTORIA 
I L’ART DE VIVRE
Sofitel Warsaw Victoria znalazł 
się w bardzo wąskim gronie luk-
susowych hoteli Sofitel goszczą-
cych „La Parisienne”. Dołączył 
do takich jak Sofitel Paris Arc 
de Triomphe, Sofitel London St 
James oraz Sofitel  Legend The 
Grand  Amsterdam.  W dalszą 
podróż „La Parisienne” wyru-
szy pod koniec maja do Buda-
pesztu, a następnie Lizbony.

Hotele Sofitel na całym świe-
cie łączą, zgodnie z francuską 
l’art de vivre, takie elementy 
jak najwyższy poziom, unika-
towy wystrój, kreatywną kuch-
nię i obsługę szytą na miarę.

Sofitel Warsaw Victoria to je-
den z najsłynniejszych hoteli 
w Polsce. Położony jest w sa-
mym centrum stolicy, w pobli-
żu zabytkowego Starego Mia-
sta i Traktu Królewskiego. 

Od momentu powsta-
nia w 1976 roku zyskał status 
legendy i trwale wkomponował 
się w architekturę Warszawy. 
Koncepcję nowego wystroju 
wnętrz powierzono w ostatnich 
latach wybitnemu francuskie-
mu architektowi. Didier Gomez  
pracował dla największych mię-
dzynarodowych marek, takich 
jak Louis Vuitton, Kenzo, czy 
Celine, oraz projektował rezy-
dencje m.in. Harrisona Forda. 

Dzięki naturalnym odcieniom 
beżu i brązu, rozświetlonym 
energetyzującymi akcentami 
pomarańczy uzyskał efekt nowo-
czesności przy zachowaniu przy-
tulności. To nie pierwszy hotel 
Sofitel, który wyszedł spod ręki 
mistrza. Gomez pracował już dla 
hoteli Sofitel w Paryżu i Maroku. 

Sofitel Warsaw Victoria za-
wsze był miejscem, które chęt-
nie odwiedzają światowej sła-
wy osobistości. Zatrzymywały 
się tu m.in. aktorki Penelope 
Cruz i Juliette Binoche, pianist-
ka Marta Argerich, kompozyto-
rzy Ennio Morricone oraz John 
Williams, gwiazdy muzyki El-
ton John, Stevie Wonder, Julio 
Iglesias, Katie Melua, prezydent 
USA Ronald Reagan, gwiazda 

sportu Cristiano Ronaldo  pod-
czas Euro 2012 i wiele innych.

Wraz z nadejściem wiosny do 
grona tych wyjątkowych gości 
dołączą bohaterki 32 prezen-
towanych na wystawie zdjęć. 
Przyglądając się im uważnie, 
każdy z nas może odbyć po-
dróż do Paryża na spotka-
nie z gwiazdami uwieczniony-
mi przez mistrzów fotografii. 
Tych znanych i tych, co dopiero 
rozpoczynają swoją przygo-
dę z fotografią. A zaczynają 
ją w jednych z najpiękniejszych 
miast na świecie – w Paryżu.

„La Parisienne by Sofitel” od 
23 marca do 22 maja 2017 roku, 
ul.  Królewska 11, Warszawa, 
wstęp wolny.
sofitel.com/gb/europe/index.shtml

Jane Fonda, PAGES François

Sophia Loren, GAROFALO Jack
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Do końca kwietnia 
2017 roku na sześciu 
różnych scenach 
barów i restauracji 

sieci Marriott International 
obowiązuje wykreowana przez 
szefów kuchni promocja Jack & 
Burger polegająca na łączeniu 
burgerów z whiskey. W jej ra-
mach przywołujący zazwyczaj 

jednoznaczne skojarzenia bur-
ger przedstawiany będzie w aż 
siedmiu nowych aktach. En-
tuzjastów kulinarnych eks-
perymentów zapraszamy do: 
SomePlace Else w hotelu She-
raton w Warszawie, SomePlace 
Else w hotelu Sheraton w Kra-
kowie, SomePlace Else w hote-
lu Sheraton w Poznaniu, JP’s 

Baru w hotelu Westin w Warsza-
wie, Lobby Baru i Baru Cham-
pions w hotelu Marriott w War-
szawie. 

W menu Jack & Burger znaj-
duje się siedem burgerów, wy-
pełnionych soczystą wołowiną 
lub wegetariańskimi zastępca-
mi oraz najlepszymi składni-
kami z różnych stron świata. 
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czyli burgery świata w restauracjach hoteli 
Sheraton, Westin i Marriott.
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Tegoroczną nowością jest Jack 
& Burger Party, czyli ogrom-
ny burger do dzielenia dla 
sześciu osób, podany z pusz-
kami Jack&Cola i dodatkami, 
oraz Macaron Burger – deser 
macaron z musem czekolado-
wym i miętowym oraz malino-
wą galaretką.

– Chciałem urozmaicić 
odrobinę tradycyjnego burge-
ra i pomyślałem, że pokazanie 
jego siedmiu obliczy może być 
ciekawe. Stworzyliśmy zatem 
kilka propozycji, ale najbardziej 
oryginalną jest chyba Asian 
Vibes – burger z krewetka-
mi w czerwonym curry w panko, 
podany w zielonej bułce z trawą 
cytrynową, z sałatką z mango, 
ogórka i słodkim chili – opo-
wiada Marcin Sasin, szef kuch-
ni hotelu Sheraton w Warsza-
wie i zarazem autor menu. 

Rarytasem będzie Jack & Bur-
ger Party, czyli ogromny burger 
do dzielenia dla sześciu osób, 
zawierający aż 1200 gramów so-
czystej wołowiny Angus, poda-
ny z puszkami Jack&Cola i do-
datkami. 

HISTORIA HAMBURGERA
Hamburger jako potrawa wywo-
dzi się z Hamburga, a wszystko  
zaczęło się od befsztyka po  

W menu Jack & Burger 
znajduje się siedem 

burgerów,  
wypełnionych soczystą 

wołowiną lub  
wegetariańskimi  
zastępcami oraz  

najlepszymi  
składnikami z różnych 

stron świata. 

lata receptura ewoluowała, za-
pewniając fanom potrawy nowe 
doznania smakowe. Co cieka-
we, słynny befsztyk z Hambur-
ga nie zawierał też bułki. 

W idealnym burgerze mięso 
użyte do jego przyrządzenia 
nie może być zbyt chude, a to 
ze względu na to, że kotleta nie 
smaży się na tłuszczu. Natural-
ny tłuszcz sprawia, że burger 
jest soczysty, pulchny i mięk-
ki. Idealnym mięsem do ham-
burgera jest antrykot, który nie 
jest tak delikatny jak polędwi-
ca. I ostatnia sprawa – praw-
dziwy hamburger piecze się na 
grillu lub ruszcie.

JACK & BURGER 
W HOTELACH BRISTOL, 
SHERATON I WESTIN
Do końca kwietnia restauracje 
SomePlace Else w hotelach She-
raton w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu oraz JP’s Bar w Westi-
nie, a także Lobby Bar i Cham-
pions Bar w hotelu Marriott 
Warsaw serwować będą menu 
Jack & Burger. Oferta obejmu-
je siedem burgerów w cenach 
25-59 złotych, a największy 
Jack & Burger Party dla sześciu 
osób w cenie 295 złotych. Wię-
cej informacji znajduje się na 
stronie spgpolska.pl

hambursku, czyli kotleta z ręcz-
nie siekanej wołowiny. Potrawę 
do USA sprowadzili imigran-
ci z Niemiec, a cała Ameryka 
oszalała na jej punkcie. Wszyst-
ko zaczęło się w 1904 roku, kiedy 
to garncarz Fletcher Davis, któ-
ry prowadził również bar w Tek-
sasie, zaczął podczas wystaw 
garncarskich podawać swoim 
gościom befsztyk po hambur-
sku podany na grzance z sałatą, 
musztardą i majonezem. 

Standardowy hamburger 
to płaski kotlet z siekanej wo-
łowiny, upieczony na ruszcie 
lub grillu.  Mięso powinno być 
według tradycyjnej receptury 
doprawione tylko solą oraz pie-
przem i musztardą, ale przez 
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HOTELE Z HISTORIĄ W TLE

Wybierając się  
w podróż po Pol-
sce, warto zapla-
nować trasę, na 

której znajdują się hotele z cie-
kawym tłem historycznym. Jest 
ich aż kilkadziesiąt w różnych 
zakątkach kraju.

Usytuowane w zamkach, pa-
łacach, dworach hotele z histo-
rią w tle wyróżnia przede wszyst-
kim pamięć o przeszłości. 
Obiekty te zostały doskonale 
odrestaurowane, przywrócono 
im dawną świetność, styl i ele-
gancję. Są świadkami czasów, 
które minęły, i dlatego tak chęt-
nie wybierają je podróżujący po 
Polsce turyści.  

TRADYCJA I LUKSUS 
Hotele historyczne to obiekty 
jedyne w swoim rodzaju. Po-
cząwszy od średniowiecznych 
zamków, w których już zawitały 
wszelkie możliwe zdobycze XXI 
wieku, aż po sielskie dworki po-
łożone na wsi pod lasem. Przy-
wiązanie do tradycji i historii 
oraz luksus w przystępnej cenie 
– to cechy, które je wyróżniają.

TRZEBA BYŁO MIEĆ WIZJĘ
Grupa właścicieli hoteli histo-
rycznych, entuzjastów, a także 

wizjonerów spotkała się w 2007 
roku w jednym z odremonto-
wanych pałaców na Dolnym 
Śląsku, aby zupełnie towarzy-
sko usiąść do wspólnej roz-
mowy. W konsekwencji już na 
tym pierwszym spotkaniu po-
stanowiono założyć struktu-
rę o nazwie Stowarzyszenie 
„Hotele Historyczne w Polsce”. 
Kilka lat później, w styczniu 
2015 roku w Krakowie powołana 
została Fundacja „Hotele Histo-
ryczne”. Stworzyli ją właściciele 
16 obiektów zabytkowych z róż-
nych regionów kraju. Inicjaty-
wa założenia Fundacji zrodziła 
się w gronie członków i sympa-
tyków Stowarzyszenia „Hotele 
Historyczne w Polsce”. 

SZTUKA GOŚCINNOŚCI
Fundacja „Hotele Historyczne” 
zrzesza niezależnych hotela-
rzy i właścicieli obiektów za-
bytkowych. Fascynatów, którzy 
często z determinacją podnie-
śli z ruiny swoje siedziby i pie-
czołowicie je odrestaurowali. 
Dziś są ich opiekunami i go-
spodarzami, traktując należące  
do nich posiadłości jako ele-
menty dziedzictwa europejskiej 
historii i kultury dla przyszłych 
pokoleń.

Wszystkie hotele to obiek-
ty wpisane do rejestru zabyt-
ków i o indywidualnym charak-
terze, które w swojej działalności 
koncentrują się na dostarczaniu 
gościom niepowtarzalnych do-
świadczeń i wysokiej jakości 
usług. Obiekty, w których go-
ścinność to sztuka uprawia-
na z pasją.

Oczywiście nie byłoby tego 
sukcesu bez drugiej strony – 
gości w zamkach, pałacach, 
dworkach, czasem obiektach 
poprzemysłowych adaptowa-
nych na hotele typu młyny, fa-
bryki. Przybywa ich z roku na 
rok, co tylko potwierdza polskie 
przywiązanie do tradycji i hi-
storii. 

Wszystkie hotele z historią 
przyjęły katalog wartości, któ-
re podzielają i którymi kierują 
się w swojej codziennej dzia-
łalności. Przede wszystkim jest 
to pasja gościnności i przywra-
canie do życia historycznego 
dziedzictwa.

Do tego trzeba jeszcze dodać 
propagowanie zdrowego  stylu 
życia w harmonii z naturą, pro-
mocję kultury i sztuki, rozwój   
lokalnej  społeczności i posza-
nowanie środowiska natural-
nego.
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Usytuowane 
w zamkach, pałacach, 

dworach hotele 
z historią w tle

wyróżnia przede  
wszystkim pamięć

o przeszłości. 
Obiekty te zostały 

doskonale 
odrestaurowane,
 przywrócono im 
dawną świetność, 
styl i elegancję.



Zamek Rajsko Zapusta 51 59-830 Olszyna tel.00 48 601 212 203 zamekrajsko@zamekrajsko.eu www.zamekrajsko.eu

Zamek na wyłączność



NOWE INWESTYCJE  
W UNIEJOWIE
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Uniejów, niewielka 
miejscowość w woje-
wództwie łódzkim, 
malowniczo poło-

żona nad brzegiem rzeki War-
ty, u stóp XIV-wiecznego Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich 
– swą popularność zdobyła  
dzięki wodom termalnym i roz-
budowie kompleksu termalno-
-basenowego. 

Od 2011 roku miasto nosi 
status uzdrowiska termalnego. 
Uniejowska woda lecznicza słu-
ży przywracaniu zdrowia i odzy-
skiwaniu sił witalnych. Solanka 
ma wyjątkowe składniki mine-
ralne, a ich stężenie jest większe 
niż w wodzie morskiej. 

WODA DOBRA 
NA WSZYSTKO
Lecznicza woda geotermalna sto-
sowana podczas kąpieli i innych 
zabiegów, np. masaży podwod-
nych, ma korzystny wpływ na le-
czenie chorób skóry, zwyrodnień 
stawów, stanów po zabiegach 
operacyjnych narządu ruchu. 
Kąpiele przyśpieszają gojenie 
się ran, wygładzają skórę, redu-
kują zmarszczki. Kuracje pitne   
z zastosowaniem uniejowskiej 
wody geotermalnej pobudzają 

czynność wydzielniczą żołąd-
ka i trzustki, stymulują przemia-
nę materii. Inhalacje  działają 
przeciwzapalnie i oczyszczająco 
na układ oddechowy.

Dzięki wodzie Uniejów staje 
się centrum aktywnej rekreacji, 
co zostało dostrzeżone przez 
branżę turystyczną. Obecnie 
Uniejów jest Pierwszym Uzdro-
wiskiem Termalnym w Polsce. 
Nowa inwestycja w Uzdrowisku 
Termalnym Uniejów jest uzu-
pełnieniem przestrzeni miej-
skiej oraz gotowym rozwiąza-
niem dla tych, którzy chcieliby 
tu zamieszkać. 

SOLANKA 
WE WŁASNYM DOMU
Spółka Termy Uniejów wy-
budowała już osiedle bloków 
termalnych, którego mieszkań-
cy korzystają z największego 
uniejowskiego skarbu – wody 
solankowej bez wychodze-
nia z domu. W Uniejowie po-
wstały już trzy bloki z zasto-
sowaniem takich rozwiązań 
technologicznych. Kolejne dwa 
są obecnie w budowie. Razem 
to 150 mieszkań. Inwestorzy 
proponują kolejne rozwiązanie, 
czyli nowe osiedle termalne 

połączonych ze sobą domków 
jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej również z dostę-
pem do uniejowskiej leczniczej 
solanki do celów kąpielowych. 
Nowe osiedle z kompleksowym 
uzbrojeniem terenu, w bliskim 
sąsiedztwie lasu, ma liczyć 52 
domki, z których pierwszy zo-
stanie oddany już wiosną 2018 
roku. Domki z użytkowym pod-
daszem o powierzchni od 115 
do 123 metrów, w zależności od 
opcji, będą posiadały oddziel-
ny podjazd z jednym miejscem 
parkingowym dla mieszkańców 
oraz garaż. Powierzchnia dział-
ki to około 250 mkw. Na parte-
rze przewidziano pomieszcze-
nia o funkcji dziennej, w tym: 
kuchnię, salon, WC, kotłownię, 
pomieszczenie gospodarcze 
oraz garaż. Na piętrze zlokalizo-
wano trzy pokoje, łazienkę oraz 
garderobę. Każdy domek zo-
stanie przykryty dachem dwu-
spadowym o konstrukcji drew-
nianej. Dużym atutem nowego 
osiedla termalnego jest również 
cena 3 tysięcy złotych za mkw. 
powierzchni użytkowej bez for-
malności związanych z pozwo-
leniem na budowę czy uzbroje-
niem terenu. 
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Od 2011 roku  
Uniejów nosi status 

uzdrowiska termalnego.  
Uniejowska woda  

lecznicza służy  
przywracaniu zdrowia  

i odzyskiwaniu  
sił witalnych. 
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BON VOYAGE!
Rynek rejsów wycieczkowych na całym świecie 

rozwija się. W 2016 roku w Wielkiej Brytanii sprzedano 
niemal 2 miliony wycieczek tego typu po średniej cenie 

tysiąca funtów.  W Polsce na cruizowe wakacje wybrało się 
w ubiegłym roku ponad 10 tysięcy osób.



K w i e c i e ń  2 0 1 2     |     45

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



W bieżącym roku ta prężnie roz-
wijająca się gałąź branży wypo-
czynkowej powiększy się o ko-
lejne 12 statków pasażerskich: 

od mniejszych, takich jak stuosobowa jed-
nostka ekspedycyjna Quest, po wielkie li-
niowce pokroju MSC Seaside, który zabierze 
na pokład nawet do 5 tysięcy gości.

Jeśli marzy nam się niezapomniana wod-
na eskapada, mamy dwie możliwości: rejs 
po morzu lub rzece. W obu przypadkach 
rezerwacji dokonujemy bezpośrednio w fir-
mie żeglugowej lub przez biuro podróży. 
Jedną z niezaprzeczalnych zalet rejsów po 
morzu jest ta, że możemy zwiedzać inne 
kraje, nie zawracając sobie głowy wymianą 
waluty. Kiedy statek przybija do portu, do-
łączamy do wycieczki lub sami zwiedzamy 
okolicę, by pod wieczór powrócić na po-
kład i wyruszyć w dalszą drogę.

Osoby mieszkające w Anglii i regularnie 
podróżujące do USA wybierają ofertę fir-
my Cunard (oferującej rejsy po Atlantyku 
od 1840 roku) – rejs na pokładzie Queen 
Mary 2 z Southampton do Nowego Jor-
ku z opcją przelotu do jednego z portów 
samolotem i rejsem w powrotną stronę. 
Cunard wie, jak zadbać o swoich klientów, 
także tych najmłodszych. Na pokładach 
statków z banderą tej marki znajdują się 
specjalne kąciki zabaw dla dzieci wraz z wy-
kwalifikowanym personelem.

Większość firm żeglugowych oferuje wio-
sną rejsy z, a jesienią do Nowego Jorku w po-
łączeniu z bogatą ofertą rozrywek i innych 
atrakcji. Na niemal wszystkich wycieczkow-
cach znajduje się także bezpłatny dostęp do 
Wi-Fi.

DO WYBORU, DO KOLORU
Decydując się na rejs statkiem, musimy 
wziąć pod uwagę wiele istotnych elementów, 
takich jak nasz budżet, preferencje osobiste 
(rejs po morzu lub rzece) i wygodę (start z od-
leglejszego portu, do którego trzeba dotrzeć 
samolotem). Wybór statków jest ogromny: 
od wielkich liniowców na ponad 2,5 tysiąca 
pasażerów przez jednostki średniej wielko-
ści, zabierające na pokład ponad 1200 osób, 
po statki tzw. klasy butikowej, przeznaczo-
ne dla 50-750 osób. Niezależnie od tego, na 
który z nich się zdecydujemy, wejście na 
pokład i odbicie od brzegu przebiegną szyb-
ko, sprawnie i są dużo przyjemniejszym do-
świadczeniem niż odprawa lotniskowa.

W 2017 roku możemy się wybrać 
m.in. w rejs przez Atlantyk, wokół Skan-
dynawii, Morza Śródziemnego, Kara-
ibów, a także po Alasce, Ameryce Północ-
nej i Południowej, Dalekim Wschodzie, 
antypodach i Pacyfiku. Każdego roku w ofer-
cie pojawiają się nowe, ciekawe trasy, a na 
popularności zyskują także rejsy dookoła 
świata.

Oprócz bogactwa tras możemy również 
wybierać pomiędzy różnymi rodzajami rej-
sów. Do wyboru wycieczki, podczas których 
każdego dnia przybijamy do innego por-
tu, i takie, podczas których więcej czasu spę-
dza się na wodzie. Dla rodzin z dziećmi i dla 
par. Z ustalonymi lub dowolnymi porami po-
siłków. Do wyboru, do koloru. Palenie zwy-
kle dozwolone jest w wydzielonych strefach 
statku lub w pokładowych palarniach cygar.

Rejs dla oszczędnych czy pięciogwiazd-
kowe luksusy? Zwolennicy obu opcji znajdą 
coś dla siebie. Kabiny wewnętrzne czy może  

z widokiem? Warto pamiętać, że ta druga 
opcja (zwłaszcza jeśli kabina posiada własny 
balkon) może podwoić koszt całej podróży.

Wiele firm żeglugowych posiada tak-
że w swojej ofercie rejsy tematyczne, po-
święcone sztuce gotowania, degustacji wina, 
muzyce, teatrowi, historii, polityce czy spor-
tom. Na pokładach statków Crystal Cruises 
znajduje się zawodowy golfista, którego za-
daniem jest organizowanie wypadów na pola 
golfowe w portach zawinięcia. Linia Royal 
Caribbean wyposażyła 10 ze swoich stat-
ków w symulatory gry w golfa z 20 różnymi 
polami do wyboru. Większość wycieczkow-
ców posiada także golfowe putting greeny.

Kolejna dobra wiadomość: firmy żeglugo-
we jako jedne z pierwszych w branży tury-
stycznej dostosowały swoją ofertę dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i chętnie gosz-
czą na swoich pokładach takich pasażerów. 
To samo dotyczy wymagań żywieniowych. 
Kucharze pokładowi potrafią dostosować 
menu do indywidualnych potrzeb pasaże-
rów, a najnowsze statki mogą pochwalić się 
doskonałymi restauracjami.

Nie należy również bać się choroby mor-
skiej. Co prawda każdy musi obowiązkowo 
posiadać odpowiednie ubezpieczenie, ale 
zaplecza medycznego może pozazdrościć 
nowoczesnym wycieczkowcom niejeden 
szpital. Praktycznie każda jednostka za-
trudnia co najmniej jednego lekarza, a w na-
głych wypadkach pasażer może zostać prze-
transportowany do szpitala śmigłowcem.

Z PRĄDEM RZEKI
Rejsy rzeczne to zupełnie inna kategoria 
żeglugi, ponieważ największe europejskie 
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Rejs dla oszczędnych czy pięciogwiazdkowe luksusy? Zwolennicy obu opcji znajdą coś dla siebie. Kabiny 
wewnętrzne czy może z widokiem? Warto pamiętać, że ta druga opcja może podwoić koszt całej podróży.
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Wiele firm żeglugowych posiada w swojej ofercie rejsy tematyczne, poświęcone sztuce gotowania,  
degustacji wina, muzyce, teatrowi, historii, polityce czy sportom. 
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wycieczkowce rzeczne mogą zabrać na po-
kład najwyżej 200 pasażerów. Rejsy tego 
typu należy bardziej przyrównywać do ob-
jazdowych wycieczek samochodem, autoka-
rem lub pociągiem z tą różnicą, że na statku 
odpada codzienne pakowanie i rozpakowy-
wanie bagażu. Ogromnym atutem rejsów 
rzecznych jest również brak objawów cho-
roby morskiej wśród pasażerów, choć gwoli 
sprawiedliwości należy zauważyć, że nowo-
czesne jednostki morskie wykorzystują za-
awansowaną technologię, która skutecznie 
eliminuje nieprzyjemne kołysanie statkiem 
na falach.

Dunaj i Ren (a także ich dopływy) przez 
wieki odgrywały rolę głównych arterii wod-
nych Europy. Wołga łączy Moskwę z Pe-
tersburgiem, a wiele spośród największych 
miast średniowiecznej Europy zbudowano 
przy punktach pomostowych (w których 
rzeki są najwęższe). 

Oferta rejsów rzecznych obejmuje zwy-
kle bogaty wybór wycieczek lądowych, po-
siłki serwowane na pokładzie, a za stronę 
organizacyjną odpowiada wyspecjalizo-
wany kierownik rejsu. Kabiny są raczej 
niewielkich rozmiarów, choć standardem 
jest co najmniej osobna łazienka z pryszni-
cem. Coraz powszechniejsze są także kabi-
ny z balkonami.

Na niektórych statkach pasażerowie mają 
do dyspozycji nawet trzy restauracje, jednak 
wieczorne rozrywki zwykle ograniczają się 
do omówienia programu kolejnego dnia, 

występu pianisty lub lokalnych artystów. Na 
niektórych jednostkach należących do Eme-
rald River Cruises znajdują się kryte baseny, 
które po zsunięciu podłogi przemieniają 
się w salę kinową.

Wszystkie jednostki rzeczne posiada-
ją bardzo obszerne górne pokłady, które 
idealnie nadają się np. do opalania, a na 
niektórych z nich pasażerowie mogą tak-
że skorzystać z posiłków w formie bufetu 
lub odkrytego basenu. Jeśli jednak cho-
dzi o aranżację wnętrza, projektanci mu-
szą wykazać się pomysłowością, gdyż prze-
strzeń na takich jednostkach jest zwykle 
bardzo ograniczona. Powód jest prozaiczny. 
Statki muszą zmieścić się pod mostami na-
wet wtedy, kiedy poziom wody jest bardzo 
wysoki. 

Na statku rzecznym nie sposób się zgubić, 
ponieważ składa się on jedynie z trzech po-
kładów, a kabiny łączy pojedynczy korytarz. 
Zarówno dotarcie na pokład, jak i zejście 
na ląd nie nastręczają trudności, gdyż jed-
nostki zazwyczaj cumują w centrach miast, 
na przykład w Düsseldorfie czy Avignonie. 
Amsterdam to główny przystanek na trasie 
rejsu wzdłuż Renu, ale także punkt począt-
kowy wycieczek po Łabie i kanałach rzecz-
nych Holandii. Port w stolicy Holandii znaj-
duje się blisko głównego dworca kolejowego, 
skąd doskonale widać gigantyczne morskie 
liniowce, które dominują w tamtejszym kra-
jobrazie.

Malcolm Ginsberg
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Poniżej prezentujemy listę najpopularniejszych 
firm żeglugowych. 

● Crystal Cruises: Luksusowa linia żeglugowa, 
oferująca rejsy morskie i rzeczne. 
crystalcruises.co.uk

● Regent Seven Seas Cruising: Posiada konku-
rencyjną ofertę w stosunku do Silversea. 
rssc.com

● Silversea: Najwyższej klasy oferta all inclusive  
(alkohol wliczony w cenę biletu). silversea.com

● Azamara: Luksusowe butikowe statki. 
azamara.com

● Cunard: Amerykańsko-brytyjska firma, oferu-
jąca głównie rejsy morskie, wszystkie opłaty na 
statku pobierane są w dolarach. cunard.co.uk

● Oceania: Przedsiębiorstwo żeglugowe dla 
wielbicieli dobrej kuchni. oceaniacruises.com

● P&O Cruises: Brytyjska linia czterogwiazdko-
wa. pocruises.co.uk

● Celebrity Cruises: Czterogwiazdkowa sio-
strzana marka linii Royal Caribbean. 
celebritycruises.co.uk

● Royal Caribbean: Trzygwiazdkowa marka  
z siedzibą w Southampton, zawiadująca wielki-
mi liniowcami. royalcaribbean.co.uk

● Princess Cruises: Amerykański odpowiednik 
P&O (należący do tych samych właścicieli). 
princess.com

● Norwegian Cruise Line: Konkuruje z przed-
siębiorstwami P&O, Princess i Celebrity. ncl.com

● MSC Cruises: Czterogwiazdkowa marka. 
msccruises.co.uk

● Viking: Firma, która zbudowała swoją markę 
na rejsach rzecznych, ale od pewnego czasu 
posiada w swojej ofercie również rejsy morskie. 
vikingrivercruises.co.uk

● Scenic: Specjalista ds. rejsów rzecznych, sio-
strzana marka Emerald Waterways. scenic.co.uk

Oferta rejsów rzecznych obejmuje zwykle bogaty wybór wycieczek 
lądowych, posiłki serwowane na pokładzie, a za stronę organizacyjną 

odpowiada wyspecjalizowany kierownik rejsu.

LINIE ŻEGLUGOWE

Najważniejsze



www.royalcaribbeancruises.pl 
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa 

info@rccl.pl, tel. 004822 455 38 48

028-032_Durban_popr.indd   33 26.04.2015   14:36
Bez nazwy-10   1 11.03.2016   15:15

040-046 rzeki azji_popr.indd   47 26.10.2016   12:24
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HAMBURG 
DROGA NA SZCZYT

Mieszcząca się w portowej dziel-
nicy miasta Elbphilharmonie 
przypomina żagiel rozpięty na 
wietrze lub wzburzoną pod-

czas sztormu wodę. Budowa, wzniesiona 
kosztem 680 milionów euro, wywołała sporo 
kontrowersji. Tom Schulz, rzecznik prasowy 

filharmonii, mówi, że pomysłodawcą pro-
jektu był deweloper Alexander Gerard, który 
zwrócił się do kolegów ze szkolnej ławy He-
rzoga i De Meurona (autorów projektu Sta-
dionu Olimpijskiego w Pekinie i muzeum 
Tate Modern w Londynie) z prośbą o zapro-
jektowanie nad brzegiem Łaby budynku, 

który swoim wyglądem przyćmiłby wszyst-
kie inne. – Pofalowana bryła spodobała się 
władzom miasta, które przejęły projekt od 
Gerarda i obiecały sfinansować budowę – 
wyjaśnia. Było to 10 lat temu, a szacowany 
koszt przedsięwzięcia wynosił wtedy jedy-
nie 77 milionów euro.

Nasza brytyjska korespondentka Marisa Cannon odwiedziła Hamburg i nowoczesną 
dzielnicę Hafencity, w której mieści się niezwykła sala koncertowa Elbphilharmonie.
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FILHARMONIA EUROPY
Jednak kiedy budżet projektu zaczął gi-
gantycznie rosnąć, prace budowlane zo-
stały wstrzymane na ponad rok, a miasto 
wytoczyło proces wykonawcy, oskarżając 
go o niedoszacowanie kosztów. Co gorsza 
pojawiły się doniesienia, że inwestor kupił 
do filharmonii szczotki do toalet w cenie 
300 euro za sztukę i dozowniki do papieru 
toaletowego po tysiąc euro.

Miasto powołało nowe kierownictwo 
inwestycji, które podpisało kolejną umo-
wę z firmą budowlaną, i prace ruszyły na 
nowo. Ostatecznie, po siedmiu latach opóź-
nienia i dziesięciokrotnym przekroczeniu 
budżetu, w styczniu tego roku dokonano 
oficjalnego otwarcia Elbphilharmonie. Na-
stroje wśród mieszkańców Hamburga są te-
raz entuzjastyczne i wszyscy gorąco wierzą, 

że nowa, spektakularna sala koncertowa po-
może miastu zaistnieć na kulturalnej mapie 
Europy.

Budynek podzielony jest na trzy czę-
ści. W zewnętrznych skrzydłach urządzono 
luksusowe apartamenty i czterogwiazdkowy 
hotel Westin Hamburg, natomiast pośrod-
ku mieszczą się trzy sale koncertowe. Za od-
powiednią akustykę największej z nich, mo-
gącej pomieścić do 2100 osób, odpowiada 
Yasuhisa Toyota, uznany specjalista, który 
pracował m.in. nad renowacją opery w Syd-
ney i przy budowie siedziby NOSPR w Kato-
wicach. Wieść niesie, że jakość dźwięku jest 
tu tak wyśmienita, że muzycy ronią łzy ze 
wzruszenia.

W pomieszczeniach ogólnodostępnych 
dominuje czysty i oszczędny wystrój, a nie-
które elementy, takie jak kolumny w kształcie 

lejów, nawiązują do morskiej historii miasta. 
Najdłuższe schody ruchome w Europie prze-
wożą zwiedzających z najniższego poziomu 
budynku na platformę widokową i pod głów-
ne wejście do sal koncertowych.

W najbliższych miesiącach w Elbphilhar-
monie wystąpi m.in. amerykański wiolon-
czelista Yo-Yo Ma, pianistka Mitsuko Uchida 
oraz Chicagowska Orkiestra Symfoniczna. – 
Popularność premierowych koncertów prze-
rosła nasze najśmielsze oczekiwania – mówi 
Schulz. – Wyprzedaliśmy wszystkie bilety na 
ten sezon, a ze względu na ogromne zainte-
resowanie publiczności jesteśmy zmuszeni 
dołożyć dodatkowe terminy.

PORT PRZYSZŁOŚCI
Otwarcie Elbphilharmonie zapowiada nowy, 
jasny rozdział dla starej dzielnicy portowej, 
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która objęta została programem gruntownej 
rewitalizacji. W 2000 roku senat Hambur-
ga postanowił nadać temu miejscu nazwę 
Hafencity i ogłosił plany zagospodarowania 
157-hektarowego pasa ziemi, który był nie-
wykorzystywany od czasu, gdy dawny port 
załadunkowy stał się zbyt mały dla nowo-
czesnych kontenerowców.

W planach przewidziano stworzenie wie-
lofunkcyjnej zabudowy z biurowcami, bu-
dynkami mieszkalnymi, powierzchnią han-
dlową, zapleczem rekreacyjnym i parkiem. 
Cały projekt, który jest obecnie najwięk-
szym przedsięwzięciem tego typu w Eu-
ropie, ma zostać ukończony w 2025 roku. 
Władze Hamburga szacują, że miejsce to 
zapewni pracę dla ponad 45 tysięcy osób. 
Do tej pory do Hafencity zawitało ponad 700 
firm i organizacji, w tym Unilever, Hanjin 
Shipping, Greenpeace i Twitter.

Rzeczniczka prasowa Hafencity Susanne 
Buehler mówi, że do tej pory prywatne firmy 
zainwestowały w tej części Hamburga nie-
mal 10 miliardów euro. – Ważnym czynni-
kiem przyciągającym inwestorów do naszej 
dzielnicy, oprócz jej atrakcyjnego położenia, 
jest wizjonerska strategia zrównoważonego 
rozwoju – tłumaczy. Budynki w Hafencity 
ogrzewane są za pomocą ogniw paliwowych, 
paneli słonecznych i energii geotermal-
nej, a wiele osób zatrudnionych w tutejszych 
firmach dojeżdża do pracy autobusami na-
pędzanymi wodorem oraz metrem, którego 
nowa linia zahacza również o Hafencity.

Rewitalizowana dzielnica Hamburga jest 
także atrakcyjna dla turystów, choćby ze 

względu na rozległe tereny zielone. W kil-
ku miejscach zainstalowano automatyczne 
wypożyczalnie rowerów, a wzdłuż brzegu 
rzeki wytyczono ścieżki rowerowe i space-
rowe. Można tu również skorzystać z dar-
mowych wycieczek z przewodnikiem, który 
przybliża turystom historię okolicy i opo-
wiada o planowanych tu inwestycjach oraz 
inicjatywach przyjaznych dla środowiska.

W Hafencity mieści się także Między-
narodowe Muzeum Morskie, które posia-
da największą na świecie kolekcję modeli 
statków, a wśród tutejszych zabytków znaj-
dziemy m.in. biurowiec z lat 20. ubiegłego 
wieku noszący nazwę Chilehaus, który 
przypomina nieco nowojorski Flatiron Buil-
ding. Nieopodal znajduje się ekscentryczny 
hotel 25 Hours Hamburg Hafencity ze 170 
pokojami, których wystrój nawiązuje do 
stoczniowej historii dzielnicy. Mieszczą się 
tu także stylowy bar i restauracja oraz zaple-
cze konferencyjne na 200 osób.

KREATYWNOŚĆ MIEJSKA
Dzięki rozkwitowi Hafencity Hamburg ma 
także szansę stać się atrakcyjną destyna-
cją dla biznesu. To drugie co do wielkości 
miasto Niemiec jest znacznie bogatsze od 
Berlina i lokuje się w europejskiej czołówce 
pod względem liczby milionerów w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. W ubie-
głym roku Hamburg zajął drugie miejsce 
(za Berlinem) w plebiscycie firmy Pricewa-
terhouseCoopers na najlepsze europejskie 
miasto dla inwestorów i uplasował się na 
piątej pozycji pod względem potencjału  

Hamburg nie narzeka na brak gości z zagranicy. 
W 2015 roku w tutejszych hotelach zarezerwo-
wano 6,3 miliona pobytów, co stanowiło wzrost 
o 3,7 procent w stosunku do roku 2014. Szacuje 
się, że blisko połowa wszystkich przyjezdnych 
to goście biznesowi. W lipcu tego roku miasto 
będzie gospodarzem szczytu G20, co  
z pewnością cieszy duże sieci, takie jak Fair-
mont, Sofitel, Park Hyatt i Steigenberger, które 
mają w mieście swoje hotele.

W 2017 zostanie otwartych kolejnych 15 
obiektów, w tym 131-pokojowy hotel Fontenay, 
który wzniesiono na zachodnim brzegu jeziora 
Alster. Jego charakterystyczna bryła, przypomi-
nająca kroplę wody jest także nawiązaniem do 
łagodnych linii jeziora i otaczającego je parku. 
Hotelową restauracją kierować będzie uznany 
szef kuchni, a wśród innych atrakcji obiektu 
znajdą się m.in. baseny (kryty i odkryty), prze-
stronne spa oraz bar na dachu.

Jeszcze w tym miesiącu grupa hotelowa Sir 
Hotels, która posiada obiekty w Amsterdamie  
i Berlinie, otworzy na hamburskim Starym Mie-
ście hotel Sir Nikolai. Obiekt mieści się  
w zabytkowej kupieckiej kamienicy i posiada  
94 pokoje, podziemne spa z basenem i sauną  
z widokiem na kanał oraz japońsko-peruwiań-
ską restaurację.
Spotkania w Hafencity W 2015 roku Hamburg 
zadebiutował w rankingu 100 najlepszych 
destynacji konferencyjnych, przygotowanym 
przez organizację International Congress and 
Convention Association. Rocznie odbywa się tu 
ponad 600 tysięcy różnorodnych imprez, w któ-
rych biorą udział ponad 2 miliony delegatów. 
Zaplecze konferencyjne w Elbphilharmonie jest 
dość ograniczone, ale w przypadku prywatnych 
imprez istnieje możliwość rezerwacji foyer oka-
lającego sale koncertowe, a także w restauracji 
Stortebeker, która może pomieścić do 230 
osób. W Hafencity nie brakuje budynków, które 
po gruntownej modernizacji przekształcono  
w obiekty bankietowo-konferencyjne i w których 
można bez problemu zorganizować imprezę 
każdej rangi: od niewielkiego przyjęcia po dużą 
wystawę.

HOTELE

Nowe obiekty
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Zapierające dech w piersiach widoki!  Fascynujące krajobrazy i wspaniała 
przyroda – Niemcy to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zobacz zachwycające 
formy skalne oraz bogaty świat fauny i fl ory. Odkryj nieznane zakątki Niemiec.  
Znajdź własną ścieżkę na www.germany.travel  

_naturalne piękno
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gospodarczego w rankingu gazety „Finan-
cial Times”.

Ważnym elementem tutejszej gospodarki 
są usługi spedycyjno-transportowe. Miasto 
jest trzecim co do wielkości portem Europy 
po Rotterdamie i Antwerpii, a hamburska 
fabryka Airbusa jest trzecim największym 
zakładem lotniczym na świecie po fabryce 
Boeinga w Seattle i głównej siedzibie Airbu-
sa w Tuluzie. W ostatnich latach w mieście 
pojawiło się także wiele znanych firm, ta-
kich jak Facebook, Google czy Airbnb.

Swoją silną pozycję gospodarczą Ham-
burg zawdzięcza po części niemieckiej po-
lityce klastrowej, którą zainicjowano w 2002 
roku, aby wesprzeć innowacje i branże 
technologiczne. Strategia ta ma na celu 
stymulowanie rozwoju ośmiu najważniej-
szych sektorów w mieście (w tym lotnictwa, 
przemysłu morskiego, energii odnawial-
nej i logistyki). Odbywa się to za pomocą od-
powiedniego finansowania ciekawych pro-
jektów, wdrażania specjalnych programów 
rozwojowych i wspólnych działań z nie-
mieckimi uczelniami.

Jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się klastrów jest sektor medialny, który od-
powiada za lwią część niemieckiego rynku 
prasowego. W Hamburgu mieści się główna 
siedziba gazety „Der Spiegel”, a także wy-
dawnictw Bauer Media i Gruner and Jahr, 
które publikują takie tytuły, jak „Vogue” 
(edycja niemiecka) i „National Geographic 

Traveler”. Start-upy działające na rynku tre-
ści cyfrowych również nie mają powodów 
do narzekań, ponieważ coraz więcej dużych 
firm inwestuje w nowe technologie, mające 
zapewnić im przewagę nad konkurencją.

Next Media Hamburg to finansowana 
przez rząd inicjatywa klastrowa, której za-
daniem jest wspieranie hamburskich start-
-upów z branży medialnej. – Zawsze wycią-
galiśmy pomocną dłoń do takich firm, ale 
kilka lat temu postanowiliśmy stworzyć 
dedykowaną instytucję, w której lokalni 
przedsiębiorcy mogą się spotkać, wymienić 
opiniami i znaleźć potrzebne informacje – 
mówi May Lena Bork, dyrektor programu. 
Projekt pomaga start-upom od najwcze-
śniejszych etapów ich istnienia, oferując im 
usługi doradcze, kontakt z potencjalnymi 
inwestorami i szansę na zareklamowanie 
swoich usług na zagranicznych konferen-
cjach.

W ubiegłym roku z inicjatywy Next Me-
dia powstał w Hamburgu akcelerator start-
-upów, dzięki któremu kiełkujące firmy 
mogą wziąć udział w półrocznym progra-
mie mentorskim o wartości do 50 tysięcy 
euro, organizowanym we współpracy z Go-
ogle News Lab, Amazon Web Services i Gru-
pą Spiegel. Bork mówi, że hamburskie śro-
dowisko start-upów przyciąga nie tylko 
lokalnych przedsiębiorców, ale równie wiele 
firm z zagranicy, zainteresowanych nowymi 
rozwiązaniami. 

Otwarcie Elbphilharmonie zapowiada nowy rozdział dla starej dzielnicy portowej, którą objęto  
programem gruntownej rewitalizacji. W 2000 roku postanowiono nadać temu miejscu nazwę Hafencity.

● Westin Hamburg posiada 205 pokoi gościn-
nych i osiem sal konferencyjnych, które miesz-
czą się w ceglanym budynku obok Elbphilhar-
monie. Pomieszczenia mają powierzchnię od 
23 do 469 mkw., wystrój utrzymany w morskiej 
tematyce, a także pełne wyposażenie konferen-
cyjne. Największa sala może pomieścić do 220 
osób. Na parterze znajduje się Bridge Bar  
z widokiem na Łabę. westinhamburg.com
● MS Bleichen Ten były frachtowiec, zbudo-
wany w latach 50. ubiegłego wieku, został prze-
kształcony w obiekt konferencyjny, składający 
się z trzech oddzielnych sal. Pod pokładem 
mieści się obecnie obszerne pomieszczenie na 
200 osób z drewnianą podłogą i nastrojowym 
oświetleniem. Do dyspozycji organizatorów 
imprez oddano także przedział, w którym 
stołował się niegdyś kapitan, natomiast pokład 
główny to idealne miejsce na nieformalne 
przyjęcia z widokiem na zabytkowe magazyny. 
msbleichen.de
● Schuppen 52 Ten budynek z początku XX 
wieku, który początkowo funkcjonował jako 
magazyn, został zaadaptowany w latach 70. na 
przestrzeń eventową. Odbywają się tu zarówno 
kolacje, jak i konferencje, a wszystkie sale mogą 
pomieścić do 3 tysięcy osób. Budynek posiada 
także obszerny dziedziniec, na którym można 
zorganizować imprezę na wolnym powietrzu.

HOTELE

Gdzie się zatrzymać
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AUTA NA 2017 ROK
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W tym roku czeka nas wiele ciekawych premier w branży motoryzacyjnej.  
Nasz korespondent Nat Barnes wybrał dziesięć najbardziej wyjątkowych.

BENTLEY BENTAYGA DIESEL
Cena: ok. 680 tys. zł
W sprzedaży: od trzech miesięcy
Premiera tego olbrzyma, która miała miejsce w 2015 roku, wywołała mieszane uczucia 
wśród fanów motoryzacji, ale nie da się zaprzeczyć, że 5,5 tysiąca sprzedanych egzemplarzy 
Bentaygi to spory sukces brytyjskiego producenta. Najnowsza wersja, którą wyposażono 
w silnik Diesla, ma przyciągnąć jeszcze większą grupę klientów, a w przygotowaniu 
jest już odmiana siedmiomiejscowa. Potężna, czterolitrowa jednostka V8 posiada dwie 
turbosprężarki i jedną sprężarkę elektryczną, zapewniając modelowi niemal sportowe 
przyspieszenie. Malkontenci będą zapewne kręcić nosem na pomysł włożenie „klekota” 
do tak luksusowego pojazdu, ale dzięki temu posunięciu Bentley ma szansę przyciągnąć 
klientów z Rosji i kilku innych europejskich rynków, na których dominują silniki Diesla.
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Cena: od ok. 220 tys. zł
W sprzedaży: od marca
Ponad 1,2 miliona sprzedanych egzemplarzy Land Rovera Discovery 
na przestrzeni 28 lat świadczy o ogromnej popularności tego modelu. 
W nowym wcieleniu Discovery wygładzono nieco kanciaste kształty 
nadwozia i zrezygnowano z dzielonej klapy bagażnika. Trzeba przyznać, 

że piąta generacja brytyjskiej terenówki prezentuje się teraz nadzwyczaj 
dobrze. Samochód przeszedł lifting i zyskał wiele praktycznych 
rozwiązań, takich jak siedem wygodnych miejsc, dziewięć gniazd USB, 
wodoodporny kluczyk, a także funkcję wspomagania cofania z przyczepą. 
Chyba już teraz można pokusić się o stwierdzenie, że nowy Discovery 
powtórzy sukces sprzedażowy poprzednich generacji.

MERCEDES AMG GT ROADSTER
Cena: ok. 500 tys. zł
W sprzedaży: od kwietnia 2016
Wyróżniający się agresywnymi przetłoczeniami Mercedes AMG GT 
Coupé nie przypadł do gustu wielu fanom motoryzacji, ale trzeba 
przyznać, że nowa wersja Roadstera to prawdziwa ślicznotka. 
Pod maską znalazła się ta sama jednostka co w wersji z dachem, 
czyli czterolitrowy silnik V8 o mocy 476 lub 557 koni mechanicz-
nych. W mocniejszym wydaniu samochód rozpędza się do 100 
km/h w 3 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 415 km/h. Praw-
dziwa gratka dla uzależnionych od wysokich dawek adrenaliny.

CITROËN C3
Cena: od 39 900 zł
W sprzedaży: od kilku miesięcy
Co prawda Citroën C3 jest największym sprzedażowym hitem 
francuskiego producenta, ale poprzednie jego wcielenia uchodziły za 
nudne. Na szczęście najnowsza generacja C3 zrywa z przewidywalnością 
poprzedników. Konserwatywny wygląd poszedł w odstawkę na rzecz 
wyrazistych linii, niesztampowej stylistyki i przyciągających wzrok 
paneli Airbump. Dodatkowym atutem jest bogaty wybór silników, które 
charakteryzują się niskim zużyciem paliwa i niewielką emisją spalin. Wiele 
wskazuje na to, że 2017 będzie dla C3 rokiem przełomowym.

LAND ROVER DISCOVERY
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Cena: od 89 900 zł
W sprzedaży: od kwietnia 2016
Podoba wam się nowy Land Rover Discovery, ale nie chcecie przepłacać? 
Rozwiązanie jest proste: wystarczy kupić Škodę Kodiaq. Model ten jest 
najlepszym dowodem na to, jak wielkie postępy poczynił w ostatnich 
latach czeski producent samochodów. Wtajemniczeni mówią, że Kodiaq 
ma być dla Škody swoistym kamieniem milowym, i trudno się z tym 

nie zgodzić. Nowy model, który będzie oferowany zarówno w wersji 
pięcio-, jak i siedmiomiejscowej oraz z napędem na jedną lub dwie osie, 
ma wielkie szanse, by skorzystać z wciąż rosnącej popularności dużych 
SUV-ów. We wnętrzu tego samochodu znajdziemy sporo istotnych 
udogodnień i sprytnych technologii, takich jak na przykład wysuwane 
osłony krawędzi drzwi, które przydają się przy parkowaniu w ciasnych 
przestrzeniach.

PEUGEOT 3008
Cena: od 89 900
W sprzedaży: od kilku miesięcy
Trudno nie zauważyć rosnącej popularności samochodów typu 
crossover, których najlepszym przykładem jest Nissan Qashqai. Można 
także przypuszczać, że nowy Peugeot 3008 zdoła nieco namieszać w tej 
dość konserwatywnej klasie, choćby za sprawą oryginalnej linii nadwozia 
i futurystycznego wnętrza. Francuski producent przygotował bogatą 
gamę silników, w której znajdują się także najnowsze trzycylindrowe 
jednostki benzynowe z turbosprężarką. Wśród ciekawszych rozwiązań 
zastosowanych w 3008 znajdziemy m.in. cyfrową deskę rozdzielczą oraz 
wysuwaną podłogę bagażnika, którą można wykorzystać jako siedzisko. 
Wiele wskazuje na to, że model ten, wraz z nową Mazdą CX5, będzie 
jednym z tegorocznych hitów.

BMW SERIA 5
Cena: od ok. 180 tys. zł
W sprzedaży: od miesiąca
Mniejsze BMW Serii 3 wygląda niezwykle atrakcyjnie, ale jeśli chcemy 
zaimponować kolegom z pracy, najlepiej wybrać model Serii 5. 
„Piątka” jest niezwykle popularna wśród menedżerów wyższego 
szczebla oraz biznesmenów, którzy cenią sobie wygodę i lubią wozić 
się eleganckimi samochodami. Na pokładzie nowej generacji  
Serii 5 znalazło się wiele rozwiązań zaczerpniętych z większej 
„siódemki”, takich jak sterowanie gestami, zdalne parkowanie oraz 
futurystycznie wyglądający kluczyk z wyświetlaczem. Warto także 
wspomnieć o małym apetycie na paliwo (nawet 4 litry na 100 km) 
i niskiej emisji spalin (108 g/km). To niemal pewny lider rankingu 
sprzedaży w swojej klasie na koniec roku.

ŠKODA KODIAQ
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FORD FIESTA
Cena: od ok. 67 tys. zł
W sprzedaży: od lipca
Nie ulega wątpliwości, że Fiesta jest ulubionym samochodem na Wy-
spach. Co prawda trzeba się postarać, by dostrzec z zewnątrz różnice 
pomiędzy najnowszą generacją a poprzednim wcieleniem małego Forda, 
ale wynika to głównie z filozofii producenta, który postawił na łagodną 
ewolucję. W środku znajdziemy wiele nowinek, takich jak np. wielofunk-
cyjny ekran dotykowy czy czujnik martwego pola. Przygotowano także 
całą gamę oszczędnych jednostek napędowych. Siódma generacja bę-
dzie dostępna w odmianach: luksusowej Vignale, usportowionej ST-Line, 
standardowej Titanium oraz Active, czyli jako crossover.

Cena: od 111 tys. zł
W sprzedaży: od lutego
Przed państwem największe Mini w historii. Nowa generacja 
Countrymana, którą zaprojektowało BMW, jest zdecydowanie dłuższa 
i szersza niż dotychczas, dzięki czemu może śmiało konkurować  
z crossoverami i mniejszymi terenówkami. Niestety wraz  
z gabarytami urosła także jego cena. Nowością w tym modelu 

jest wersja hybrydowa z ładowaniem z sieci elektrycznej, a także 
odświeżone wnętrze, oferujące znacznie więcej miejsca dla 
pasażerów. Do tego elektrycznie otwierana klapa bagażnika i wiele 
innych przydatnych drobiazgów, takich jak choćby rozwijana mata, 
która chroni zderzak przed psimi pazurami. Nie zmienił się relatywnie 
mały prześwit, więc terenowe właściwości Countrymana są znacznie 
mniejsze od jego rywali.

AUDI Q5
Cena: ok. 190 tys. zł
W sprzedaży: od kwietnia 2016
Nie, to nie złudzenie, tylko najnowsze wcielenie Audi Q5. Różnice między 
nową i starą wersją są niewielkie, ale warto wspomnieć o nieco ostrzej-
szej linii przedniej części nadwozia i większym grillu. Pojazd jest teraz 
nieco dłuższy i wyższy. Co ciekawe, mimo większych rozmiarów Q5 uda-
ło się przejść kurację odchudzającą, wskutek której straciła aż 90 kilogra-
mów. Początkowo w ofercie znajdzie się jedynie odmiana z dwulitrowym 
silnikiem turbodiesla oraz jednostka benzynowa – w obu przypadkach 
z napędem na cztery koła. W najbliższej przyszłości do gamy dołączy 
większa jednostka wysokoprężna oraz usportowiona wersja SQ5. 

MINI COUNTRYMAN
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MIARA SUKCESU

W kilkunastu renomowanych 
amerykańskich, brytyjskich 
oraz kanadyjskich klubach 
fitness znajdują się już ska-

nery ciała marki Fit3D, natomiast w ponad 
25 krajach świata możemy z powodzeniem 

skorzystać z analizy wykonanej za pomocą 
maszyn Styku 3D.

Technologia nie tylko zachęca nas do 
ćwiczeń, lecz także motywuje do dalszych 
postępów. Dzięki skanerom mamy szan-
sę przekonać się, że ostry trening daje  

widoczne rezultaty. Skanery można tak-
że sparować z trackerami do fitnessu, aby 
otrzymywać wyniki, które są uaktualniane 
na bieżąco. Według firmy badawczej CCS 
Insight w ubiegłym roku sprzedano ponad 
50 milionów trackerów aktywności (nie  

Zainteresowanie treningiem osobistym ciągle wzrasta i można przypuszczać, 
 że siłownie wkrótce zaoferują nam spersonalizowane programy,  

opracowane z wykorzystaniem skanerów ciała. 
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wliczając w to smartwatchów). Do roku 2020 
liczba ta ma przekroczyć 165 milionów.

Zapalona angielska triatlonistka Gem-
ma Taylor korzysta z rowerowo-biegowej 
aplikacji Strava. – Program śledzi moją 
aktywność ruchową i dzięki niemu mogę 
szybko przeanalizować treningi, które od-
były się kilka tygodni temu – wyjaśnia. 
– Obecnie przygotowuję się do marato-
nu, a Strava monitoruje moje tygodniowe 
przebiegi i upewnia się, że realizuję zakła-
dane cele – dodaje.

David Howaston, mieszkający w Londy-
nie trener i promotor sprzętu marki Tech-
nogym, potwierdza, że aplikacje i trackery 
radykalnie zmieniły podejście do ćwiczeń. 

– Technogym monitoruje postępy użyt-
kownika za pomocą portalu Mywellness.
com, dzięki któremu mamy dostęp do da-
nych z naszych ćwiczeń z niemal każdego 
miejsca na świecie. Możemy także wykorzy-
stać informacje zebrane w dzienniczku bie-
gowym, aby odtworzyć naszą ulubioną trasę 
na bieżni w siłowni.

EFEKT GENETYCZNY
Ostatnim elementem tej układanki jest rola, 
jaką w całym tym systemie pełnią nasze 
geny. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie 
badania DNA są względnie tanie i łatwo do-
stępne. W 2013 roku brytyjski trener fitnes-
su Matt Roberts zaoferował swoim klientom 

● 160 bpm (tętno): Przy jego odpowiedniej 
wartości możemy uzyskać optymalny poziom 
spalania tłuszczu (zależy od wieku i sprawności 
fizycznej). 
● 180 bpm (HR Max/ tętno maksymalne): 
Maksymalna liczba uderzeń, jakie powinno 
wykonywać serce podczas pełnego wysiłku 
(standardowa formuła to 220 minus wiek). 
● 200 m (elevation gain/ różnica poziomów): 
Pomiar wysokości za pomocą wysokościomie-
rza pokazuje nam, jak ciężko ćwiczyliśmy, pod-
chodząc pod górę lub wchodząc po schodach.
● 8,12 km/h: Średnie tempo obliczane na pod-
stawie tego, ile czasu zajmuje przebiegnięcie  
1 kilometra.
● 185 spm: Liczba kroków na minutę lub ka-
dencja – ważny parametr do obliczania aktual-
nej kondycji fizycznej.
● 250 ms (ground contact time/ czas kontak-
tu z podłożem): Czas, w którym nasze stopy 
stykają się podczas biegu z podłożem – im kró-
cej, tym lepiej (olimpijscy sprinterzy mają wynik 
rzędu 190 milisekund).
● 10 cm (VO/ odchylenie pionowe): Wysokość 
odbicia podczas biegu. Zwykle wartość ta 
wynosi od 6 do 13 cm; u zawodowców jest ona 
niska, ponieważ podczas wyższego odbicia 
marnujemy więcej energii.
● 40 ml/kg/min (VO2 Max/ pułap tlenowy): 
Wartość określająca zdolność do pochłaniania 
tlenu przez organizm. Im lepsza kondycja, tym 
wyższa liczba (dla 35-letniego mężczyzny do-
bry rezultat to 49 ml/kg/min).
● 1235 kal (BMR): Podstawowa przemiana 
materii, czyli liczba kalorii spalanych przez 24 
godziny bez ćwiczeń i wysiłku fizycznego.
● 162 kal (EPOC): Różnica w poborze tlenu 
przed treningiem i po nim. Wskazuje, jaką licz-
bę kalorii będziemy spalać po ćwiczeniach.

Słowniczek 

TRUDNYCH SKRÓTÓW*

*  Podane liczby mają charakter ilustracyjny  
i mogą być rożne u różnych osób.
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spersonalizowany trening, uwzględniający 
ich genetyczne uwarunkowania względem 
żywienia i wysiłku fizycznego. Niedługo 
później podobną ofertę przedstawiła lon-
dyńska siłownia Ethos (ethos.co).

Zarówno Roberts, jak i Ethos współpra-
cują z firmą DNAFit (dnafit.com), która na 
ich potrzeby analizuje 30 genów i ich wa-
rianty. Jedno z badań poszukuje odpowied-
niego wariantu genu ACTN3, zwanego ge-
nem mocy, który występuje u najlepszych 
sportowców. Analizuje się także gen FTO 
(zwany genem tłuszczu), który warunkuje 
skłonność organizmu do przechowywania 
tłuszczów nasyconych. Inne sensory dia-
gnostyczne wykazują naszą skłonność do 
odnoszenia kontuzji lub preferencje – czy 
bardziej nadajemy się do aktywności siło-
wej lub sportów wytrzymałościowych. Ro-
berts przekonuje, że dzięki badaniu DNA 
można szybko określić, jaki rodzaj trenin-
gu nasze ciało znosi najlepiej.

Potwierdza to współzałożyciel Ethos dr 
Theo Koutroukides: – Dzięki badaniom, 
które mówią nam, jakie ćwiczenia i dieta 
są dla nas idealne, nie szukamy po omacku 
właściwych rozwiązań, szybciej osiągając 
pożądane efekty – twierdzi.

Ethos posiada skaner InBody, a także 
rowery stacjonarne WattBikes, które pod-
czas jazdy monitorują 40 różnych parame-
trów. W przyszłości siłownia zamierza otwo-
rzyć również laboratorium Fitlab, w którym 
będziemy mogli poddać się badaniom na 
zmęczenie nadnerczy i alergie żywnościo-
we, a także określić nasz profil kardiome-
taboliczny.

Jeśli nie mamy dostępu do siłowni z tak 
kosmiczną technologią, to zawsze pozosta-
je nam oferta firmy DNAFit. Po otrzyma-
niu wyników badań możemy zapisać się na 
jeden z wirtualnych programów zwanych 
Elevate (np. Spalanie Tłuszczu lub Przyrost 
Masy Mięśniowej), w których specjalny al-
gorytm układa dla nas spersonalizowany 
program ćwiczeń. Jeśli na przykład wy-
niki badań wykażą, że nasze ciało szyb-
ko się regeneruje i dobrze znosi trening 
siłowy, w programie treningu znajdzie 
się więcej ćwiczeń z podnoszeniem cięża-
rów i spinningiem.

Jednak trener osobisty i były komandos 
Philip McDougall ostrzega, że nie należy 
całkowicie ufać maszynom, ale słuchać 
także swojego instynktu. – Trackery mogą 
nam pomóc śledzić takie parametry jak 
tempo i dystans, ale osobiście jestem prze-
ciwnikiem takich gadżetów. – Zaawan-
sowani biegacze sami planują swoje tra-
sy i wsłuchuję się w sygnały, jakie wysyła 
im ich własne ciało – dodaje.

Jenny Southan FO
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Cena: ok. 600 zł; tomtom.com
Ten tracker aktywności mierzy 
zawartość tkanki tłuszczowej  
i masy mięśniowej  
w organizmie. Liczy także kro-
ki, kalorie, czas snu i tętno. Na 
urządzeniu można również 
zapisywać treningi  
i otrzymywać powiadomienia 
o przychodzących połącze-
niach oraz esemesach.

Cena: od 670 zł; fitbit.com
Wśród ciekawszych funkcji 
znajdziemy tu m.in. łączność 
z odbiornikiem GPS telefonu 
oraz SmartTrack – dziennik 
zapisujący naszą aktywność fi-
zyczną. Charge 2 oblicza także 
naszą wydolność i uczy nas, 
jak oddychać w zgodzie  
z naszym tętnem.

Cena: ok. 300 zł;  
welcome.moov.cc
Ten osobisty trener aktywności 
monitoruje nasze ruchy w trój-
wymiarze, wydając komendy 
głosowe. Może również ocenić 
naszą technikę bokserską, 
szybkość pływania i obliczyć 
siłę, z jaką nasze stopy lądują 
na podłożu podczas biegania.

Cena: ok. 800 zł; samsung.com
Ta sportowa opaska posiada 
wbudowany odbiornik GPS, 
więc na trening nie musimy 
zabierać ze sobą telefonu. Pul-
sometr urządzenia ostrzega, 
gdy nasze tętno jest zbyt wy-
sokie, i potrafi rozróżnić jazdę 
na rowerze od ćwiczenia na 
maszynie eliptycznej.

Cena: ok. 850 zł;  
microsoft.com/microsoft-band
Opaska ta oblicza tempo na-
szego biegu, rejestruje rekordy, 
monitoruje różnice wzniesień 
podczas jazdy na rowerze,  
a czujnik GPS informuje, jak 
daleko od nas znajdują się doł-
ki na polu golfowym. W pakie-
cie także asystentka Cortana.

Cena: ok. 750 zł; jawbone.com 
Urządzenie to monitoruje 
tętno pasywne, aktywne i spo-
czynkowe, jak również głęboki 
i płytki sen. W jego aplikacji 
można zapisywać także dzien-
ne spożycie kalorii i ustawiać 
alarmy informujące o przekro-
czeniu ustalonych norm. Do-
stępne w sześciu kolorach.

Cena: ok. 800 zł;
underarmour.co.uk 
Urządzenie posiada wbu-
dowany krokomierz i potrafi 
oszacować intensywność tre-
ningu wraz ze spalonymi kalo-
riami. Poprzez jego aplikację 
można definiować sobie cele, 
monitorować postępy i stero-
wać muzyką, pod warunkiem 
że posiadamy także bezprze-
wodowe słuchawki UA.

Cena: ok. 900 zł;  
buy.garmin.com
Urządzenie potrafi obliczać 
liczbę pokonanych przez nas 
pięter, a także monitorować 
nasze tętno. Za pomocą jego 
aplikacji możemy również 
przeglądać przebyte przez nas 
trasy. Sprzęt bezbłędnie roz-
różnia wiele rodzajów ruchu.

Cena: ok. 600 zł; myzone.org 
Ten pas fitness, który zakłada 
się na klatkę piersiową, jest 
dużo dokładniejszym monito-
rem pracy serca od trackerów 
noszonych na nadgarstku. 
Można go sparować z jego 
własną aplikacją, ale współ-
pracuje także z innymi zna-
nymi programami, np. Apple 
Health.

TOMTOM TOUCH FITBIT CHARGE 2 MOOV NOW

SAMSUNG GEAR FIT 2 MICROSOFT BAND 2 UP3 BY JAWBONE

UA BAND GARMIN VIVOFIT HR+ MYZONE MZ-3
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Nasz brytyjski korespondent Tom Otley przemierzył 
tramwajem stolicę Portugalii, odkrywając kolonialne skarby 
tego miasta. 

GODZINY W...  
LIZBONIE

MOSTEIRO SÃO VICENTE 
DE FORA
Centrum Lizbony nie należy do najwięk-
szych, a samo miasto liczy sobie zale-
dwie 600 tysięcy mieszkańców. Jednak 
dość często panuje tu spory ruch, przede 
wszystkim z powodu uwielbiających stoli-
cę Portugalii turystów. Żeby gruntownie 
zwiedzić miasto, warto zarezerwować wy-
cieczkę z przewodnikiem, choćby w ser-
wisie insidelisbon.com, oferującym róż-
norodne pakiety objazdowe: od krótkich, 
dwugodzinnych wycieczek po całodniowe 
wyjazdy za miasto.

Jeśli piesze zwiedzanie wydaje się nam 
zbyt męczące, możemy skorzystać z trans-
portu publicznego, najlepiej z tramwa-
jów, z których wiele zatrzymuje się w Belem 
(trzeci punkt naszego programu), inne na-
tomiast pokonują trasę z Baixa aż do Campo 
de Ourique, mijając po drodze zabytkowe 
dzielnice Graca i Alfama (linia 28). Dzienna 
karta podróżna Lisboa Card kosztuje 18,5 
euro i gwarantuje nam zniżki na wstęp do 
wielu miejskich atrakcji.

Pierwszym celem naszej wycieczki po 
stolicy Portugalii jest klasztor Mosteiro São 
Vicente de Fora z 1147 roku, gdzie spoczy-
wają szczątki kilku portugalskich wład-
ców, a miłośnicy sztuki znajdą tu przepięk-
ne freski i bogato zdobione kaplice. Klasztor 
posiada także taras na dachu, z którego roz-
ciąga się zapierająca dech w piersiach pano-
rama miasta. Largo de Sao Vicente; wstęp 
5 euro.

PRACO DO COMERCIO
Plac Praco do Comercio zbudowany w 1755 
roku po trzęsieniu ziemi i powodzi, któ-
re niemal całkowicie zniszczyły miasto, 
jest jedną z najczęściej i najliczniej od-
wiedzanych atrakcji turystycznych Lizbo-
ny. W ostatnich latach miejsce to poddano 
gruntownej renowacji i obecnie tutejsze 
charakterystyczne żółte budynki oraz po-
sągi bohaterów pozują dumnie do sel-
fies z turystami. Na północ od Praco de 
Comercio rozciąga się ulica handlowa Rua 
Augusta, gdzie znajdziemy stację metra. 

4

W stolicy Portugalii znajduje się ponad 50 muzeów,  
a najciekawszym jest Muzeum Narodowe (Museu Nacional).
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Jednak lepiej wsiąść do tramwaju linii 15E, 
który kieruje się na zachód, do Belem, gwa-
rantując nam przy okazji malownicze wi-
doki na rzekę Tagus i jej nabrzeże. Zanim 
jednak wyruszymy w dalszą drogę, warto 
zajrzeć do liczącego sobie ponad 200 lat 
baru Martinho da Arcada (Praca do Comer-
cio 3), w którym przesiadywał niegdyś por-
tugalski pisarz Fernando Pessoa. W zależ-
ności od pory dnia (i samopoczucia) można 
tu zamówić dobrą kawę lub mocno schło-
dzoną nalewkę wiśniową, noszącą nazwę 
Ginjinha.

BELEM
Dzielnica Belem zapewnia wiele atrakcji na 
co najmniej kilka godzin zwiedzania. Znaj-
dziemy tu m.in. XVI-wieczną wieżę Belem 
Tower, klasztor Jeronimos wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, a także 
Pomnik Odkrywców (Padrão dos Desco-
brimentos), wzniesiony w 1960 roku dla 
upamiętnienia 500-lecia śmierci księcia 
Henryka Żeglarza. Warto także zwiedzić 
muzeum Colecao Berardo wraz z jego bo-
gatymi zbiorami dzieł sztuki (czynne w go-
dzinach 10:00-19:00; wstęp wolny; ven.mu-
seuberardo.pt). Wystawy zmieniają się tu 

regularnie, a w stałej kolekcji znajdziemy 
prace m.in. Bacona, Duchampa, Miró, Pi-
cassa, Mondriana i Warhola.

Po uczcie dla ducha czas na ucztę dla cia-
ła. Najlepiej wybrać się w tym celu do cu-
kierni Pasteis de Belem (Rua de Belem 84-
92) i spróbować tamtejszych tart z kremem 
cytrynowym (pastel de nata). Nie warto zra-
żać się długą kolejką – klienci obsługiwani 
są bardzo szybko.

MUSEU NACIONAL 
DE ARTE ANTIGA
W stolicy Portugalii znajduje się ponad 50 
muzeów, a bodaj najciekawszym jest Mu-
zeum Narodowe (Museu Nacional), do któ-
rego możemy dotrzeć jednym z tramwajów 
kursujących między Belem i centrum mia-
sta. Instytucja ta mieści się w XVII-wiecz-
nym budynku pałacu, a w jej zbiorach znaj-
dują się obrazy, rzeźby i biżuteria z okresu 
od XII do XIX wieku, w tym prace arty-
stów z Portugalii, Europy, Afryki i Orientu.
Warto zwrócić uwagę na poliptyk ołtarzowy 
autorstwa Nuno Goncalvesa, zatytułowa-
ny „Święty Wincenty”, oraz na Monstran-
cję z Belem, wykonaną ze złota przywie-
zionego z Indii przez podróżnika Vasco da 

Gamę. Na terenie muzeum znajdują się tak-
że malowniczy ogród i restauracja. Czynne 
wt.-niedz. 10:00-18:00; wstęp 6 euro lub bez-
płatny z Lisboa Card. museudearteantiga.pt

MERCADO DA RIBEIRA VELHA
W Lizbonie znajduje się ponad tysiąc 
świetnych restauracji, więc wybór miej-
sca popołudniowej biesiady nie jest wcale 
łatwy. Osobiście polecam wizytę na targu 
spożywczym Mercado da Ribeira, którego 
początki sięgają 1882 roku. Trzy lata temu 
miejsce to otwarto ponownie, tym razem 
jako centrum gastronomiczne, w którym 
mieszczą się 24 restauracje, 8 barów i licz-
ne sklepy. Wybór opcji kulinarnych jest 
przeogromny, ale najlepiej pozostać przy 
kuchni portugalskiej. Polecam pasteis de 
bacalhau (ciasteczka z dorszem), miejsco-
we wina, serra de estrela (owcze mleko), 
ser i przepyszne desery, w tym Fios de 
Ovos (‘anielski włos’).

Z ciekawszych sklepów warto zajrzeć 
do Arcadii, gdzie znajdziemy czekoladki 
domowej roboty, oraz do Conserveira de 
Lisboa, oferującego przepyszne sardyn-
ki w puszce.  Czynne 10:00-24:00 (czw.-sb. 
do 2:00 w nocy). visitlisboa.comFO
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Plac Praco do Comercio zbudowany w 1755 roku po trzęsieniu ziemi i powodzi, które niemal całkowicie 
zniszczyły miasto, jest jedną z najczęściej i najliczniej odwiedzanych atrakcji turystycznych Lizbony. 
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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

Hotel dla grupy Bilety za mile
Często latam służbowo i zbieram punkty w Miles and More. 
Ostatnio chciałem kupić bilet za mile. Bardzo się zdziwiłem, 
ponieważ zawsze mogłem płacić punktami kwotę podatków,  
a teraz musiałem zapłacić kartą. Czy zasady się zmieniły? Mój 
kolega z firmy, który mieszka w Monachium, powiedział, że 
zapłacił za podatki punktami. Jaka jest teraz wymagana liczba 
punktów za bilet po Europie?

Mariusz

Panie Mariuszu
Bilety za punkty zawsze cieszyły się popularnością. Bezpłatny 
jest koszt przewozu, podatki i opłaty lotniskowe muszą zostać 
zawsze opłacone oddzielnie. Przez wiele lat opłaty lotniskowe 
można było opłacić wyłącznie gotówką lub kartą kredytową. 
Po wprowadzeniu wysokich opłat paliwowych (a w zasadzie 
opłaty ubezpieczeniowej na wypadek nagłych wahań cen pali-
wa) programy lojalnościowe wprowadziły możliwość opłacenia 
opłat dodatkowych punktami. W przypadku programu Miles 
and More dotyczy to wyłącznie rejsów europejskich. Nie było 
takiej możliwości w przypadku biletów na trasach długodystan-
sowych.

Rzeczywiście warunki zamiany punktów na bezpłatne bilety 
uległy zmianie od 15 września 2016. Na bilet należy przezna-
czyć więcej mil, ale jednocześnie uległy obniżeniu opłaty lotni-
skowe. Na przykład za bezpłatny bilet w Europie przed wprowa-
dzeniem zmian należało przeznaczyć 30 tysięcy mil i około 700 
złotych (w zależności od przewoźnika i punktu tranzytowego). 
Obecnie jest to 35 tysięcy mil i około 350 złotych – z uwagi na 
obniżenie opłaty paliwowej. Liczba punktów wymaganych do 
nagrody Fly Smart (rezerwowanej na mniej niż dwa tygodnie 
przed wylotem) wzrosła z 15 tysięcy do 20 tysięcy mil. 

Jednocześnie na rynku polskim została wycofana oferta za-
płaty punktami za podatki i opłaty lotniskowe (wcześniej 18 
tysięcy mil). Na innych rynkach taka możliwość wciąż istnie-
je. Dlatego kolega, który jest rezydentem Niemiec, może w dal-
szym ciągu korzystać z dotychczas obowiązujących zasad. Wy-
magana liczba mil do opłacenia podatków to obecnie 15 tysięcy 
(poza rynkiem polskim).

Obecnie Miles and More wprowadza nową ofertę Cash & Mi-
les, polegającą na płatności za bilet częściowo punktami i czę-
ściowo kartą. Po szczegóły odsyłam na stronę programu.

Chciałabym zrobić rezerwację w hotelu dla pracowników naszej 
firmy z oddziałów zagranicznych. W sumie będzie 40 osób, część 
pracowników przyjedzie wcześniej, a część zostanie kilka dni 
dłużej. Myślałam, że zapłacę taką samą kwotę za każdy pokój, 
tymczasem nasze biuro podróży zaproponowało ceny – od 95 do 
220 euro. Dlaczego nie zaproponowano mi takiej samej ceny za 
pokój, kiedy rezerwuję grupę? Na dodatek kiedy sprawdzałam  
w Internecie, cena była niższa. Jak to możliwe?

Agnieszka

Pani Agnieszko
Sieci hotelowe, podobnie jak linie lotnicze, korzystają z zaawan-
sowanych systemów zarządzania wpływami ze sprzedaży. Ceny 
tego samego pokoju mogą się wahać. Ma na to wpływ wiele czyn-
ników. W zależności od popytu (realnego lub prognozowanego 
wypełnienia hotelu) system może otwierać do sprzedaży niższe 
lub wyższe stawki. Na przykład w okresie targów i konferencji 
nierozsądne jest sztuczne zaniżanie ceny, ponieważ oczywiste 
jest, że wszystkie pokoje będą wynajęte według pełnych stawek 
katalogowych. Z kolei w niskim sezonie lub w weekendy hotele 
zapewne skuszą nas obniżonymi stawkami promocyjnymi. 

Zakładając rezerwację grupową, automatycznie oczekujemy 
otrzymania zniżki od najniższej, reklamowanej stawki. Nic bar-
dziej mylnego. Stawki promocyjne dotyczą ograniczonej liczby 
pokoi i nie mogą być zastosowane dla całej grupy. Taką stawkę 
zapewne zobaczyła Pani na stronie internetowej. Hotel poniósł-
by stratę, gdyby potwierdził więcej niż kilka pokoi objętych pro-
mocją. Stawka grupowa jest zawsze kalkulowana na podstawie 
uśrednionych cen, gwarantujących otrzymanie określonych 
wpływów. Dodatkowo hotel może zaproponować inną stawkę na 
weekend, a inną w dzień powszedni, stąd ten rozrzut cenowy.

Przy rezerwacji 40 pokoi hotel zapewne określi bardziej re-
strykcyjne warunki anulacji niż przy stawkach indywidualnych. 
Zwyczajowo wymagane jest wpłacenie pełnego lub częściowego 
depozytu, który nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania 
się z kontraktu. Często wymagane jest podpisanie umowy, w któ-
rej szczegółowo określono warunki rezerwacji grupowej.
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