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B ez względu na to, o jakiej porze 

dnia przylatuje się do 

Hongkongu, panorama miasta, która 

się nagle przed nami odsłania, robi 

duże wrażenie. I nic dziwnego,  

bo horyzont stanowią jedne  

z najwyższych budynków świata, które 

z powodzeniem mogą konkurować  

z drapaczami chmur na Manhattanie. 

Dzisiejszy Hongkong jest mieszanką 

egzotycznej Azji i brytyjskiej tradycji, 

solidnie ugruntowanej przez 156 lat, 

kiedy to w 1842 roku Anglia przejęła 

miasto po zakończeniu pierwszej wojny 

opiumowej i administrowała aż do 1997 

roku. Kiedy Hongkong powrócił do 

Chin w 1997 roku, rząd chiński nadał 

mu status Specjalnego Regionu 

Administracyjnego, gwarantując w ten 

sposób utrzymanie na jego terytorium 

przez następne 50 lat ustroju 

kapitalistycznego i specjalnego systemu socjalnego. Angielski pozostał językiem 

urzędowym, a dolar hongkoński oficjalną walutą. Co istotne – przejęcie Hongkongu 

przez Chiny nie zatrzymało dynamicznego rozwoju miasta. Warto wiedzieć, że 

produkt narodowy brutto (PKB) przypadający na jednego mieszkańca wynosi  

25 600-25 800 dolarów, współczynnik bezrobocia nie przekracza 5,2 procent,  

a indywidualny podatek dochodowy osiąga maksymalnie 16 procent całkowitego 

dochodu. Hongkong wciąż uchodzi za jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc  

w Azji i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu pod względem IQ mieszkańców – 

średnia wynosi 107!

Zapraszam do lektury naszego tematu z okładki, który – mam nadzieję – stanie się 

inspiracją do podróży, a może nawet skłoni do inwestowania w tym fascynującym 

mieście, jakim jest współczesny Hongkong.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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MEDYTACJA NA POKŁADZIE 

Linie lotnicze
Air France

Możliwości, jakie wnoszą do 
naszego życia i biznesu nowe 
technologie, można śmiało 
określić jako światową rewolucję, 
która zmieniła życie mieszkańców 
całego globu. Jedną z najprężniej 
rozwijających się dziś firm jest 
technologiczny gigant z Seulu – 
Samsung. Produktów tej znanej 
firmy nie sposób przecenić, we-
szły już na stałe do naszego życia 
i zdeterminowały nasze potrzeby. 
Najnowsze flagowce firmy Sam-
sung to smartfony pozwalające na 
jeszcze większą mobilność  
w biznesie. Pod stylowym ekra-
nem Infinity, pokrywającym  

Technologia
Samsung

SMARTFONY  
ZMIENIAJĄ ŚWIAT 
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Papua-Nowa Gwinea to kraj, 
po którym należy podróżować 
uzbrojonym w duży zasób wiedzy, 
ostrożność i wiarę w to, że dotrze 
się w końcu do celu. O mrocznych 
zakamarkach regionu, ale również 
o jego urzekającym pięknie oraz 
kulturowym bogactwie – dowiemy 
się z książki podróżnika i fotografa 
Pawła Zgrzebnickiego – „Tam, 
gdzie kończy się świat”.

Czy Papua-Nowa Gwinea to raj-
ska wyspa? Na przybyszów czeka-
ją malownicze górskie krajobrazy, 
tropikalne lasy, plaże i rafy koralo-
we. To również jeden z ostatnich 
obszarów na ziemi, gdzie zacho-
wały się pierwotne społeczności. 
Zamieszkany jest przez setki 
niezależnych i do niedawna zu-
pełnie odseparowanych od siebie 
grup, z których część to plemiona 
mające jedynie sporadyczny kon-
takt ze współczesną cywilizacją. 
Sklasyfikowano tu ponad 850 cał-
kowicie od siebie różnych języków. 
Wyprawa do Papui-Nowej Gwinei 
jest okazją, by poznać człowieka 
podobnego temu, jaki był przed 
tysiącami lat, by pobyć choć chwilę 
w dawno minionych czasach, 
spotkać społeczności nieznające 
współczesnego handlu, miary 
czasu, odległości, własności, żyją-
ce jedynie plemienną wspólnotą. 
Polecamy na wakacje!

Książka
Kultura

PODRÓŻ  
NA KONIEC 
ŚWIATA

niemal cały przedni panel smart-
fona, drzemią mocne podzespoły, 
które zapewniają mu ogromne 
możliwości – Samsung Galaxy 
S8 i S8+ podłączony do monitora 
poprzez stację dokującą DeX za-
mienia się w komputer i pozwala 
na korzystanie ze smartfona  
w trybie desktopowym. Galaxy S8 
i S8+ obsługują także funkcję Bez-
pieczny Folder, która skutecznie 
szyfruje poufne dokumenty, dane  
i arkusze, blokując dostęp osobom 
nieupoważnionym. Smartfony 
marki Samsung sprawiają, że 
jesteśmy bardziej mobilni, a więc 
wolni i kreatywni. Czekamy z za-
partym tchem na kolejne nowości 
z Korei Południowej.

Linie lotnicze Air France zachęcają do niekonwencjonalnej formy 
wykorzystania wolnego czasu, którego pasażerowie długich lotów 
międzykontynentalnych mają aż nadto. We współpracy z Mind app 
linia uruchomiła specjalny program do medytacji, który jest dostępny  
w ramach systemu rozrywki pokładowej. Pasażerowie mają do wyboru 
12 sesji medytacyjnych. Każdy z dostępnych na pokładach Air France 
programów medytacyjnych składa się z nagrania audio i wideo, 
które wyjaśniają, na czym polega koncepcja uważności i jak dzięki 
ćwiczeniom medytacyjnym osiągnąć poczucie harmonii.

Sześć sesji medytacyjnych dla dorosłych pochodzi z bestsellerowego 
poradnika autorstwa Christophe’a André pt. „Medytacja dzień po 
dniu” i obejmuje między innymi sesje: „Podróż umysłu” i „Osiąganie 
wewnętrznego spokoju”.

Sesje medytacyjne możemy uruchomić, wybierając sekcję 
„medytacja” na ekranie dotykowym, umieszczonym przy każdym fotelu 
podczas lotów dalekiego zasięgu. 

Air France we współpracy z Mind polecają też aplikację mobilną 
(Mind app), która zapewnia ćwiczenia do stosowania nie tylko 
podczas lotu, lecz także na co dzień. Jest to 200 sesji medytacyjnych, 
opracowanych przez światowych ekspertów w tej dziedzinie na 
potrzeby różnych sytuacji życia codziennego. Aplikację można pobrać  
z iTunes lub GooglePlay.
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Gadżet
Okulary

Best Western Hotels&Resorts, druga pod wzglę-
dem liczby hoteli sieć w Polsce, otwiera nowe 
obiekty. Z końcem lutego swoje podwoje otworzył 
położony w zabytkowym XII-wiecznym opactwie 
cystersów Best Western Plus Hotel Podklasztorze, 
oferujący 53 pokoje z nazwami nawiązującymi do 
codziennych zajęć i obowiązków średniowiecznych 
mnichów, jak chociażby Cela Skryby czy Cela Zie-
larza. W czerwcu zaczął przyjmować gości także 
ulokowany w browarze z lat 30. XX wieku Best We-
stern Hotel Mariacki w Katowicach. Pod szyldem 
sieci niebawem zacznie funkcjonować również 
zakopiańska Rezydencja Gubałówka, BW Premier 
Collection. Rozwój sieci w Polsce to nie tylko nowe 
otwarcia, lecz także inwestycje w istniejące już 
obiekty. Wraz z początkiem czerwca jeden z pięciu 
krakowskich hoteli powitał gości w nowych, desi-
gnerskich wnętrzach i pod nową marką – jako Best 
Western Plus Kraków Old Town. Poza lokalnymi 
modernizacjami i otwarciami sieć ma również nie-
mal 500 będących w toku planów inwestycyjnych 
na całym świecie.

NOWE INWESTYCJE

Hotel
Best Western Hotels&Resorts

NA WAKACJE I NIE TYLKO
Czy istnieją okulary idealne? Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak 
postawione pytanie. My, szukając okularów nie tylko na polskie lato, 
ale również na jesienne wyprawy do Włoch czy zimowe eskapady do 
słonecznej Azji i zimnej Islandii, wypróbowaliśmy Ray-Ban® Blaze Col-
lection. Co nam się szczególnie spodobało? Przede wszystkim innowa-
cyjna, płaska konstrukcja soczewek, połączona z lustrzanymi kolorami. 
Firma jest dobrze znana i ceniona, a nowy model ma szansę stać się 
hitem na rynku. Mamy nadzieję, a nawet pewność, że Ray-Ban® Blaze 
Collection będą nie tylko modnym modelem tego lata, ale również je-
sieni i zimy. ray-ban.com

Uroda
Solo minimalizm
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ZAPACH MĘŻCZYZNY
Z inspiracji minimalistycznym stylem życia, poświęconym poszukiwa-
niu równowagi pomiędzy kontrastami – powstał nowy zapach Loewe 
– Solo Loewe Esencial. Nowa, świeża, metaliczna eau de toilette, której 
design ogranicza się do minimum. Lekka, czysta, ponadczasowa  
i precyzyjna żelazna konstrukcja kontrastuje z grubym, ale delikatnym 
szkłem, dając początek idealnej równowadze przeciwieństw.
Świeża eau de toilette o mocnym charakterze i ze szczególnymi 

niuansami hiszpańskich nut i esencji, takich jak: limonka, tymianek, 
rozmaryn, a także drzewo gwajakowe. Zachowując esencję zapachów 
z rodziny Solo Loewe, cztery akordy harmonijnie różne tworzą tę kom-
pozycję: pikantny akord w kontraście z aromatycznym łączą się ze świe-
żym metalicznym akordem w konfrontacji 
z akordem drzewnym. Solo Loewe Esen-
cial prezentuje prostotę designu, która 
pozostaje w kontraście do skomplikowa-
nej struktury zapachu. Twardość 
żelaza w kontraście do kruchości 
szkła. Lekka struktura, która 
ogranicza materiał do minimum. 
Nowa kreacja Loewe stanowi 
kontynuację poszukiwań ponad-
czasowej natury i istoty odartej 
ze zbędnych dodatków. Mężczy-
zna odnajduje się w tej równo-
wadze, nie gubiąc istoty, co czyni 
go – sobą. sephora.pl
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Kat Von D, sławna amerykańska 
artystka tatuażu, z dumą ogłosiła 
premierę swojej autorskiej kolekcji 
kosmetyków do makijażu Kat Von 
D Beauty – w Polsce już od 22 
września 2017 roku na wyłączność 
w perfumeriach Sephora. 

Od artystki, muzyka i tatu-
ażystki do światowego fenomenu 
piękna – Kat stworzyła ikoniczną 
markę, oferującą kolekcję kosme-
tyków do makijażu o niezwykłej 
trwałości, nasyconych pigmenta-
mi i zapewniających pełne pokry-
cie koloru.  

Kat Von D Beauty to odważna 
marka, która łamie kody, przed-
stawiając kompletną kolekcję ko-
smetyków do makijażu oczu, cery 

Uroda
Kultowa marka

KAT VON D

Gdzie tego lata będzie można 
spotkać Mateusza Kusznierewicza 
– dwukrotnego medalistę olimpij-
skiego w żeglarstwie? 

– Wraz z rodziną zawsze chęt-
nie wracam na Mazury, do Klubu 
Kamień Mila, położonego nad 
malowniczym jeziorem Bełdany. 
To idealne miejsce na krótsze lub 
dłuższe wypady. Czas płynie tam 
jakby wolniej, a jednocześnie moż-
na wypoczywać bardzo aktywnie 
i na świeżym powietrzu, czyli tak, 
jak lubię najbardziej. W Klubie Mila 
Kamień działa Akademia Kusznie-
rewicza. 

Jakie atrakcje czekają tam na 
młodzież i dorosłych?

– Moja Akademia w Kamieniu 
ma ciekawą ofertę dla rodzin  
i grup zorganizowanych. Propo-
nujemy również obozy dla dzieci 
i młodzieży. Każdy znajdzie tam 
coś odpowiedniego dla siebie. 
Akademia jest operatorem naj-
nowocześniejszej floty jachtów. 
W jej ofercie znajdują się m.in. 
komfortowo wyposażone 10-oso-
bowe jednostki Antila 33 i Antila 
27. Organizujemy na nich regaty 
firmowe, rejsy po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich, można je także 
wyczarterować. Dzieci i młodzież 
mogą wybrać obóz żeglarski, ale 
także zajęcia multisportowe, od-
być kurs sternika motorowodnego 
czy żeglarza jachtowego. Nasza 
kadra jest doskonale przygoto-
wana, a program obozów szcze-
gółowo dopracowany. Mazury to 
przepiękny i ciekawy region, warto 
wykorzystać w pełni jego atuty. 
Serdecznie zapraszam. klubmila.pl

Mazury
Wakacje

KLUB KAMIEŃ 
MILA

POLECIMY DO LAPONII

Linie lotnicze
Finnair

Ponieważ Laponia cieszy się dużą popularnością, Finnair wprowadza  
w sezonie zimowym 2017 połączenia do kolejnych lotnisk w tym regionie. 
Łącznie od listopada do kwietnia przewoźnik zaoferuje 430 tysięcy  
miejsc do Laponii i będzie to prawie o 57 tysięcy więcej miejsc niż  
w sezonie zimowym 2016. Od 1 stycznia do 24 marca Finnair doda  
cztery cotygodniowe połączenia do Rovaniemi: w środy, piątki, soboty  
i niedziele, oferując w ten sposób nawet pięć lotów dziennie  
z Helsinek. Liczba miejsc do Kuusamo wzrośnie o 21 procent przy trzech 
dodatkowych rejsach tygodniowo w poniedziałki, soboty i niedziele. 

– Laponia przyciąga co roku setki tysięcy turystów ze świata – twierdzi 
Arunas Skuja, dyrektor Finnaira na Europę Wschodnią i kraje bałtyckie. 

– Z przyjemnością zauważamy, że dotyczy to również Polski.  
W ostatnim sezonie zimowym liczba polskich pasażerów latających  
z Finnairem do Laponii wzrosła o ponad 35 procent.

Laponia jest znana z wielu zimowych atrakcji, takich jak wędkarstwo 
podlodowe, zorza polarna, jazda na nartach czy husky safari i kulig 
za reniferami. Finnair jako wiodący przewoźnik do Laponii oferuje 
podróżnym cotygodniowe połączenia z Helsinek do pięciu różnych 
lotnisk w Laponii, dostosowując rozkład rejsów do lotów z Europy, Azji  
i Ameryki Północnej. 

Finnair obsługuje dwa razy dziennie loty z Warszawy do Helsinek, raz 
dziennie z Gdańska i do pięciu lotów tygodniowo z Krakowa.

i ust. Niezwykłe opakowania, za-
projektowane przez Kat, nadają tej 
kolekcji oryginalny i autentyczny 
charakter. Kat od lat jest weganką 
i z założenia żaden z produktów 
nie jest testowany na zwierzę-
tach i nigdy nie będzie. Prawie 
wszystkie formuły kosmetyków są 
wegańskie, większość z nich na 
opakowaniach ma napis: „100% 
Cruelty Free!”.

Kat Von D celebruje indywidual-
ny charakter każdej kobiety, 
a także sposób jej autoekspresji.

Prawdziwie kultowa, na świato-
wym poziomie marka Kat Von D 
Beauty wyróżnia się także dynami-
ką w mediach społecznościowych, 
które łączą i aktywują jedną  
z najbardziej powiązanych i kre-
atywnych wspólnot beauty. FO
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Helmut Jahn, jeden z najwybitniejszych 
architektów XXI wieku, został doceniony 
również w Polsce. Jego projekt 
apartamentowiec Cosmopolitan Twarda 
4 w Warszawie otrzymał nagrodę  
w kategorii „architektura mieszkaniowa 
– pojedynczy obiekt”. Helmut Jahn 
odwiedził stolicę, by osobiście odebrać 
nagrodę. 

– Ten budynek to nasz pozytywny 
wkład w życie miasta i jego mieszkań-
ców. Udało nam się dać Warszawie to, 
czego to miasto potrzebowało, czyli 
budynek tej właśnie klasy. W ten sposób 
sprawiliśmy, że miasto zmieniło się na 
lepsze, świat zmienił się na lepsze,  
a przecież dziś to jest najistotniejsze  
– powiedział Helmut Jahn.

Projekt apartamentowca to pierwsze 
i jak dotąd jedyne dzieło Helmuta Jahna 
w Polsce. 

– Dzięki pasji Helmuta Jahna powstał 
nowoczesny budynek, który doskonale 

wpisał się w charakter i otoczenie 
placu Grzybowskiego. Odpowiada  
na potrzeby mieszkańców, ale także 
sąsiadów, warszawiaków, korzystają-
cych ze wspólnej przestrzeni – twierdzi 
Karolina Kaim, prezes Tacit Investment.

Helmut Jahn jest autorem ponad 
100 prestiżowych projektów na świecie, 
m.in. kompleksu Sony Center  
w Berlinie, najwyższego budynku  
w Filadelfii – One Liberty Place,  
Highlight Munich Business Towers  
czy State of Illinois Center w Chicago. 

Cosmopolitan Twarda 4 to 44-piętro-
wy apartamentowiec o wysokości  
160 metrów. Całkowicie przeszklona  
fasada zapewnia niesamowity widok  
na panoramę Warszawy.  
To najwyższy standard wykończenia, 
komfort i bezpieczeństwo dostępne  
w niepowtarzalnej przestrzeni placu 
Grzybowskiego. 
apartamentycosmopolitan.pl

Architektura
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy

HELMUT JAHN W COSMOPOLITAN TWARDA 4
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HONGKONG 
NOWE INWESTYCJE

Nasz korespondent Valerian Ho opisuje, 
jak nowoczesne inwestycje i oryginalne projekty 

przyczyniają się do transformacji jednego
z najciekawszych miast Azji – Hongkongu.
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Każdy, kto choć raz był w Hongkon-
gu, doskonale wie, że wynajęcie po-
koju hotelowego z widokiem na Port 
Wiktorii to spory wydatek. Nieru-

chomości stojące na nabrzeżu są wyjątkowo 
chodliwe, a znalezienie wolnej działki pod 
budowę graniczy z cudem.

Trwa intensywna zabudowa wyspy Hong-
kong, a rząd zrekultywował niemal 10 pro-
cent jej powierzchni, aby zrobić miejsce pod 
nowe inwestycje. Większość powstających 
budynków to luksusowe obiekty, znajdują-
ce się rzut kamieniem od ważnych węzłów 
komunikacyjnych (np. dworzec Hong Kong 
Station) i znanych hoteli pięciogwiazd-
kowych (takich jak Grand Hyatt i Four  
Seasons).

JASNA STRONA MIASTA
W leżącym po przeciwnej stronie por-
tu regionie Koulun tempo zabudowy jest 
nieco wolniejsze – z wyjątkiem kilku du-
żych inwestycji w dzielnicach Tsim Sha 
Tsui i Austin, takich jak np. 108-piętrowy 
wieżowiec International Commerce Cen-
tre, w którym mieści się hotel Ritz-Carlton. 
Wschodnia część Koulun jest stosunko-
wo mało zabudowana, choć i tu znajdzie-
my okazałe wieżowce i centra handlowe.
Przez długi czas Koulun określane było 

mianem „mrocznej strony Hongkongu” 
przede wszystkim ze względu na panują-
ce tu znaczne przeludnienie i słabą znajo-
mość języka angielskiego wśród tutejszych 
mieszkańców. Wynikało to głównie z braku 
zainteresowania tym regionem ze strony 
międzynarodowych inwestorów. To jednak 
jest już przeszłość. W ostatnich latach za-
równo rząd, jak i firmy prywatne zaanga-
żowali się w kilkanaście dużych i ważnych 
projektów rewitalizacji całej okolicy, w wy-
niku których pojawiły się tu nowe hotele, 
powstała dzielnica kulturalna, a opuszczo-
ne budynki zyskały lepszy wygląd i nowe  
przeznaczenie.

Jedna z największych inwestycji w regio-
nie jest realizowana koło byłego lotniska Kai 
Tak, po zachodniej stronie zatoki Kowloon 
Bay. Przez wiele lat po zamknięciu wysłu-
żonego portu lotniczego teren ten nie był 
zagospodarowywany, a decydenci zachodzi-
li w głowę, jak skutecznie wykorzystać ten 
wąski pas ziemi.

Ostatecznie podjęto odpowiednią decy-
zję, której rezultatem jest nowy terminal 
dla statków wycieczkowych, zaprojektowa-
ny przez firmę Foster and Partners. Kolej-
nym dobrym ruchem ze strony władz była 
rozbudowa sieci szybkiej kolei miejskiej 
(MTR), dzięki której region ten jest świetnie 

skomunikowany z pozostałą częścią mia-
sta i zdołał przyciągnąć kilka dużych sieci 
hotelowych.

Jedną z ciekawszych i większych inwesty-
cji jest także powstająca właśnie dzielnica 
kulturalna West Kowloon Cultural District, 
dzięki czemu nabrzeżny obszar Koulun stał 
się pożądanym miejscem do zamieszka-
nia i pracy.

TRANSFORMACJA LOTNISKA
Po zamknięciu w 1998 roku lotniska Kai Tak 
International cały pasażerski ruch lotniczy 
przeniósł się do nowego portu Chek Lap 
Kok po drugiej stronie wyspy Lantau. Tym 
samym teren po starym lotnisku obejmują-
cy 320 hektarów ziemi stał się największą 
dostępną działką w rejonie Portu Wiktorii. 
20 lat później obszar ten posiada własny sa-
morząd lokalny, urzędy i obiekty użyteczno-
ści publicznej, strefy mieszkalne i handlo-
we, a także przestrzenie zielone.

Pierwszą dużą zakończoną inwestycją 
był uruchomiony w 2013 roku terminal 
dla statków wycieczkowych Kai Tak Cru-
ise Terminal, którym zarządza spółka  
Worldwide Cruise Terminals (WCT). Ta 
trzykondygnacyjna konstrukcja, zbudowa-
na na dawnym pasie startowym, może po-
mieścić jednocześnie dwa ogromne statki 
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wycieczkowe o wyporności do 200 tysięcy 
ton. Od czasu otwarcia terminal obsłużył 
ponad 730 tysięcy turystów, a w ubiegłym 
roku przyjął 18 wycieczkowców.

Jednakże obiekt ten nie jest tylko zwy-
kłym terminalem pasażerskim. Jego dogod-
ne położenie i spektakularny widok z okien 
sprawiają, że stał się atrakcyjnym miejscem 
do organizowania spotkań i imprez biz-
nesowych. Każdego miesiąca obiekt gości 
ponad 20 kolacji firmowych i przyjęć we-
selnych. Wewnątrz znajdują się cztery prze-
stronne sale o powierzchni 3 tysięcy mkw., 
mogące pomieścić do 3 tysięcy gości. Do-
datkowym ułatwieniem dla organizatorów 
imprez jest możliwość zamówienia katerin-
gu w tutejszych restauracjach i wykorzysta-
nia przestrzeni otwartych terminalu, łącz-
nie z ogrodem na dachu. W ubiegłym roku 
zorganizowano tu m.in. imprezy firmowe 
dla takich firm, jak Volkswagen, Austrian 
Airlines i Tesla.

Ważnym wsparciem dla inwestycji w tej 
części dzielnicy portowej jest rozbudowa 
sieci szybkiej kolei miejskiej MTR. W ubie-
głym roku uruchomiono trzy nowe stacje 
na linii Kwun Tong Line: Yau Ma Tei, Ho 
Man Tin oraz Whampoa. Od 2012 roku trwa 
budowa linii łączącej miasto Shatin i stację 
Central na wyspie Hongkong. Pierwszy, 
17-kilometrowy odcinek torów, który zosta-
nie uruchomiony w połowie 2019 roku, po-
łączy Tai Wai z Hung Hom, mijając po dro-
dze nowe stacje Kai Tak, Ma Tau Wai i Ho 
Man Tin. Drugi i ostatni etap, łączący stacje 
Hung Hom i Admirality, ma zostać ukoń-
czony do 2021 roku.

NOWE HOTELE
Kilka miesięcy temu swoje podwoje otwo-
rzył tu należący do sieci Shangri-La hotel 
Kerry (pierwszy obiekt tej marki w Hong-
kongu), którego atutem jest bardzo dogod-
na lokalizacja – tuż przy molo Hung Hom 
Star i nieopodal nowo otwartej stacji me-
tra Whampoa. Ponad 60 procent z wszyst-
kich 546 pokoi tego luksusowego obiektu,  
zaprojektowanego przez słynnego architek-
ta André Fu, posiada widok na port. Hotel 
może się także poszczycić największą bez-
słupową salą balową w mieście, mogącą 
pomieścić do 2100 osób. Wewnątrz znaj-
dują się kryształowe żyrandole i 15-me-
trowy ekran LCD, a na zewnątrz obszerny 
hol z widokiem na port.

Równie atrakcyjną lokalizacją może po-
chwalić się hotel Rosewood Hong Kong, 
który pierwszych gości przyjmie w połowie 
przyszłego roku. Ten luksusowy obiekt mie-
ścić się będzie na 27 wyższych piętrach wie-
lofunkcyjnego wieżowca, stojącego przy sa-
mym nabrzeżu Portu Wiktorii, w miejscu, 

Atrakcyjną lokalizacją może pochwalić się hotel Rosewood Hong 
Kong, który pierwszych gości przyjmie w połowie przyszłego roku.
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gdzie niegdyś znajdował się kompleks New 
World Centre.

Do dyspozycji gości oddanych zostanie 
398 pokoi, osiem restauracji i spa, nato-
miast na 19 najwyższych kondygnacjach za-
planowano 199 luksusowych apartamentów 
długoterminowych z własnym salonikiem, 
krytym basenem i siłownią.

KATALIZATOR KULTURY
W drugiej połowie XX wieku na zachodnim 
brzegu półwyspu Kowloon znajdowało się 
tak wiele wieżowców, że jedynym sposo-
bem na to, by powstało miejsce pod nowe 
inwestycje, było odzyskiwanie ziemi zalanej 
przez morze. Budynki, które powstały dzię-
ki tej zaawansowanej technologii, to m.in. 
wieżowiec International Commerce Cen-
tre, a także ogromne i popularne centrum 
handlowe Elements, mieszczące się obok 
hotelu W.

Na ostatniej, 40-hektarowej działce po-
wstaje kompleks kulturalno-rozrywkowy 
West Kowloon Cultural District, w którym 

organizowane będą światowe wystawy, 
przedstawienia i inne wydarzenia kultu-
ralne. Atrakcyjne 23 hektary zajmą tereny 
zielone oraz dwukilometrowy nadmorski 
deptak.

Prace budowlane rozpoczęły się pod ko-
niec 2013 roku, a już kilka miesięcy póź-
niej otwarto dla zwiedzających szkółkę 
drzew i park, w którym przez cały rok od-
bywają się liczne imprezy. We wrześniu 
ubiegłego roku swoje podwoje otworzył M+ 
Pavillion, nowy obiekt kulturalny, w którym 
artyści i projektanci mogą prezentować swo-
je prace.

Tuż obok M+ powstaje budynek Lyric 
Theatre Complex, w którym mieścić się 
będą trzy teatry, a także Resident Company 
Centre, czyli laboratorium twórcze dla arty-
stów.

W ubiegłym roku władze West Kowloon 
Cultural District Authority ogłosiły nawią-
zanie współpracy z wpisanym na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO Muzeum 
Pałacu w Pekinie (Beijing Palace Museum), 

której efektem ma być nowa atrakcja tury-
styczna, nosząca nazwę Hong Kong Palace 
Museum. Opracowanie projektu budynku 
zlecono znanej i cenionej firmie architek-
tonicznej Rocco Design Architects, która 
zaprojektowała m.in. Muzeum Prowincji 
Yunnan oraz Muzeum w Guangdongu. Wy-
stawy stałe w Hong Kong Palace Museum, 
którego otwarcie zaplanowano na rok 2020, 
prezentować będą przykłady chińskiej sztu-
ki na przestrzeni 5 tysięcy lat. 

Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcom 
Hongkongu spodobają się nowe obiekty 
kulturalne na półwyspie Kowloon, dzię-
ki którym metropolia słynąca z lśniących 
drapaczy chmur zyska nieco inny, bardziej 
duchowy i przyjazny dla człowieka wymiar. 
Każdego roku Koulun przyciąga nowych 
inwestorów, powstają kolejne hotele i infra-
struktura. Wiele wskazuje na to, że już za 
kilka lat obszar ten będzie jedną z najcie-
kawszych części Hongkongu, chętnie od-
wiedzaną zarówno przez turystów, jak i biz-
nesmenów. FO
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Pierwszą dużą zakończoną inwestycją był uruchomiony w 2013 roku terminal dla statków wycieczkowych 
Kai Tak Cruise Terminal, zbudowany na dawnym pasie startowym.

ZAINWESTUJ

I ZOSTAŃ 
RENTIEREM

ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA WŁASNEJ 

SIEDZIBIE

OFERTA SPRZEDAŻY
2500 m2 skomercjalizowanej
powierzchni biurowej
w nowoczesnym biurowcu
w centrum dzielnicy Warszawy
przy ul. Brzeskiej 2

Zostań właścicielem 2000 m2

powierzchni biurowej 
w zabytkowej, odrestaurowanej 
kamienicy w centralnej dzielnicy 
Warszawy przy ul. Kijowskiej 5

INVEST AND 

BECOME A RENTIER

SALE OFFER

2500 m2 of commercialized Office space In a modern office building

Localized in the central district of Warsaw At Brzeska 2 Str.

START EARNING ON 

YOU OWN PROPERTY

Become an owner of 2000 m2 office space in an antique, 
Revitalized tenement house in the central district of Warsaw 
at Kijowska 5 Str.

695 267 332, 607 146 840ZADZWOŃ
CALL NOW

Ząbkowska

Brzeska

M
arkow

ska

Targowa

Targowa

Kijo
wska

Kijowska

Kijowska

PKP
Warszawa

Wschodnia

Skaryszewska

Skaryszewska

M
ar

cin
ko

wsk
ieg

o

Sprzeczna

Jana Zamoyskiego
Metro

Stadion Narodowy



ZAINWESTUJ

I ZOSTAŃ 
RENTIEREM

ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA WŁASNEJ 

SIEDZIBIE

OFERTA SPRZEDAŻY
2500 m2 skomercjalizowanej
powierzchni biurowej
w nowoczesnym biurowcu
w centrum dzielnicy Warszawy
przy ul. Brzeskiej 2

Zostań właścicielem 2000 m2

powierzchni biurowej 
w zabytkowej, odrestaurowanej 
kamienicy w centralnej dzielnicy 
Warszawy przy ul. Kijowskiej 5

INVEST AND 

BECOME A RENTIER

SALE OFFER

2500 m2 of commercialized Office space In a modern office building

Localized in the central district of Warsaw At Brzeska 2 Str.

START EARNING ON 

YOU OWN PROPERTY

Become an owner of 2000 m2 office space in an antique, 
Revitalized tenement house in the central district of Warsaw 
at Kijowska 5 Str.

695 267 332, 607 146 840ZADZWOŃ
CALL NOW

Ząbkowska

Brzeska

M
arkow

ska

Targowa

Targowa

Kijo
wska

Kijowska

Kijowska

PKP
Warszawa

Wschodnia

Skaryszewska

Skaryszewska

M
ar

cin
ko

wsk
ieg

o

Sprzeczna

Jana Zamoyskiego
Metro

Stadion Narodowy



Tried & Tested

B777-300ER LONDYN  
– DŻAKARTA, KLASA BIZNES

20    |    L i p i e c / S i e r p i e ń  2 0 1 7

Linia lotnicza GARUDA INDONESIA
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Narodowy przewoźnik Indone-
zji uruchomił swe pierwsze bez-
pośrednie połączenie z lotniska 
Heathrow do Dżakarty w marcu 
2016. Początkowo linie Garuda 
Indonesia oferowały pięć lotów 
w tygodniu, ale pod koniec ubie-
głego roku ich liczbę zmniej-
szono do trzech połączeń. Prze-
woźnik zapowiada jednak, że od 
grudnia 2017 trasa ta będzie po-
nownie obsługiwana pięć razy 
w tygodniu. Rejsy powrotne do 
Londynu mają międzylądowa-
nie w Singapurze.

ODPRAWA
Na Terminal 3 londyńskiego 
lotniska przybyłam o 18:00, re-
zerwując sobie dość dużo cza-
su przed planowym startem 
o 20:15. Odprawa online jest 
możliwa do 24 godzin przed 
wylotem, ale w momencie kiedy 

się logowałam, karty pokładowe 
nie były jeszcze dostępne, więc 
musiałam odebrać swoją w Stre-
fie F. Na stanowisku dla pasaże-
rów Klasy Biznes otrzymałam 
kwit bagażowy oraz voucher 
uprawniający mnie do szybszej 
obsługi po przylocie na miejsce. 
Następnie przeszłam kontrolę 
bezpieczeństwa, gdzie również 
skorzystałam z opcji fast-track.

SALONIK 
Pasażerowie podróżujący Klasą 
Biznes mają bezpłatny dostęp 
do saloniku No 1 Traveller. Po-
zostali podróżni mogą z niego 
skorzystać za opłatą 26 funtów. 
Moją uwagę zwróciły prywatne 
pokoje stylizowane na elegancką 
bibliotekę. Niestety aby z nich 
skorzystać, należy zarezerwować 
je z wyprzedzeniem. W No 1 Tra-
veller znajdziemy także odpłatne 

spa, kabiny prysznicowe, salę ki-
nową, wygodne fotele, długi stół 
do pracy przy komputerze, boksy 
do spania (20 funtów) oraz strefę 
jadalną, w której niektóre dania 
serwowane są bezpłatnie, inne 
zaś za dodatkową opłatą. Do tego 
bezpłatny bufet samoobsługo-
wy z dużym wyborem sałatek 
oraz ciasteczkami, babeczkami 
i przekąskami. Większość napo-
jów jest bezpłatna.

WEJŚCIE NA POKŁAD
Bramkę 18, znajdującą się 8 mi-
nut drogi od saloniku, otwarto 
o 19:15. Dla pasażerów Klasy 
Pierwszej i Biznes przygotowa-
no osobną poczekalnię i kolejkę 
do wejścia na pokład. Po zaję-
ciu miejsc otrzymaliśmy ciepłe 
ręczniki i kieliszek szampana. 
Zaoferowano nam także wybór 
prasy międzynarodowej.

CENA
Cena biletu w dwie strony  
z Londynu do Dżakarty – od 
2515 i 2973 funtów w zależności 
od elastyczności taryfy.

KONTAKT
www.garuda-indonesia.com
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FOTEL
Klasa Biznes w Boeingu 777 
należącym do linii Garuda In-
donesia podzielona jest na dwie 
kabiny (rzędy 6-8 i 9-16) o ukła-
dzie 1-2-1 (A, E-F, K/C, D-G, 
H). Przydzielono mi fotel 8A, 
który mimo dość monotonnej 
kolorystyki był bardzo wygodny  
i ergonomicznie zaprojektowa-
ny. Fotel miał szerokość 53,8 
centymetra i rozkładał się do po-
ziomu płaskiego łóżka o długo-
ści 185 centymetrów. Zapewniał 
także maksimum prywatności 
i posiadał wiele przydatnych 
schowków, takich jak szufladka 
na buty w podnóżku i półeczka 
na rzeczy osobiste. Oczywiście 
nie zabrakło także dużego ekra-
nu systemu rozrywki pokłado-
wej, uniwersalnego gniazdka 
sieciowego i portów USB. Każdy 
pasażer Klasy Biznes otrzymał 
również słuchawki oraz kosme-
tyczkę podróżną z produktami 
firmy L’Occitane. 

KTÓRE MIEJSCE WYBRAĆ?
Odniosłam wrażenie, że  
w mniejszej kabinie Klasy 
Biznes panuje nieco bardziej 
ekskluzywna atmosfera. Jeśli 
zależy nam na ciszy i spokoju, 
najlepiej wybrać fotele w rzędzie 
6. i 7. Nie polecam rzędu 8., któ-
ry znajduje się tuż obok kuchni 
pokładowej, ani 9., mieszczące-
go się przy toaletach. Fotele A 
i K są nieco lepszym wyborem 
niż C i H, ponieważ od przejścia 
oddzielają je stoliczki, natomiast 
środkowe miejsca E-F, które w 
odróżnieniu od foteli D-G nie są 

oddzielone stoliczkami, idealnie 
nadają się dla par. 

LOT 
Po 21:00 personel pokładowy 
podał napoje, kanapki z jajkiem 
i orzeszki. Przed kolacją stolicz-
ki zostały nakryte eleganckimi 
obrusami, na których położono 
chińską zastawę. Pasażerowie 
mieli do wyboru cztery przy-
stawki. Również danie główne 
składało się z czterech propo-
zycji: marynowanego kurczaka 
z grilla, duszonych żeberek wo-
łowych, smażonej gładzicy oraz 
makaronu cannelloni z serem 
ricotta i szpinakiem. Na deser 
do wyboru ciasto czekoladowe 
na ostro z sosem malinowym 
oraz budyń daktylowy z toffi i lo-
dami waniliowymi. Po posiłku 
zaoferowano nam także talerz 
serów.

Personel pokładowy był bar-
dzo miły i szybko reagował na 
wszelkie prośby pasażerów. Mu-
szę również pochwalić bogatą 
ofertę filmów w systemie IFE, 
choć pozycje angielskie miały 
indonezyjskie napisy. Pasażero-
wie mogli także wykupić kilka 
pakietów Wi-Fi: od 5 dolarów za 
możliwość wysyłania esemesów 
do 21,95 dolara za pełny dostęp 
do sieci. 

O 23.30 położyłam się do snu, 
rozkładając fotel na płasko. Łóż-
ko było bardzo wygodne, choć 
zdziwił mnie brak pokrowca na 
materacu. Nad łóżkiem nie było 
także żadnych nawiewów, więc 
po jakimś czasie zrobiło się dość 
duszno. 

Menu śniadaniowe składa-
ło się ze świeżo pokrojonych 
owoców, jogurtu z płatkami 
zbożowymi i kaszki ryżowej  
z kurczakiem oraz tostów fran-
cuskich i jajek przyrządzanych 
wedle życzenia. Do tego fasolka 
w sosie pomidorowym, pomido-
ry czereśniowe, szparagi, placek 
ziemniaczany z mięsem oraz 
kiełbasa drobiowa. O 9:30 otrzy-
maliśmy formularze celne. 

PRZYLOT 
Na lotnisku w Dżakarcie wylą-
dowaliśmy tuż po godzinie 17:00 
czasu lokalnego. W pierwszej 
kolejności pokład samolotu opu-
ścili pasażerowie klas premium. 
Po przejściu odprawy imigra-
cyjnej udałam się do saloniku 
powitalnego Garuda Indonesia, 
gdzie pracownik obsługi ode-
brał ode mnie kwit bagażowy  
i udał się po moją walizkę (trwa-
ło to około 15 minut).  

OCENA
Był to mój pierwszy rejs liniami 
Garuda i mogę śmiało polecić 
tego przewoźnika, a zwłaszcza 
jego Klasę Biznes, która spełnia 
wszystkie wymagania dla kla-
sy premium na tym dystansie. 
Mamy tu więc fotele rozkłada-
ne na płasko, dostęp do Wi-Fi, 
świetny katering, dobre alkoho-
le i bogaty wybór filmów oraz 
muzyki w systemie IFE. Warto 
również pamiętać, iż Garuda In-
donesia jest jedynym przewoź-
nikiem, który lata z Londynu do 
Dżakarty bez międzylądowań.

Jenny Southan
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● Godzina wylotu: 20:15
● Czas lotu: 13 godzin 45 minut
● Typ samolotu: B777-300ER
● Układ siedzeń: 1-2-1
● Szerokość fotela: 53,8 cm
● Odchylenie oparcia: 180 st.
●  Odległość między  

oparciami: 109,2 cm
● Długość łóżka: 185 cm
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WALIZKI  
NA WAKACJE

Pakowne, lekkie, z wieszakiem  
na garnitur lub bez, regulowanym uchwytem 
teleskopowym, w najmodniejszych kolorach. 

Nasza korespondentka Marisa Cannon prezentuje 
najnowsze modele dużych walizek,
 z którymi wyruszymy na wakacje.
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TUMI V3 SHORT TRIP  
PACKING CASE

Nieznośna lekkość bagażu

Ta poliwęglanowa konstrukcja z kolekcji lekkich 
walizek firmy Tumi waży jedynie 3,8 kg, czyli 
naprawdę mało, biorąc pod uwagę jej pokaźne 
rozmiary. Co ważne, dzięki czterem wygodnym 
kółkom manewrowanie nią jest niezwykle 
łatwe i nie wymaga wiele wysiłku. Walizka po-
siada dwie główne komory, w tym kieszeń za-
pinaną na zamek, w której znajduje się plasti-
kowy wieszak na garnitur. Druga część posiada 
ciemnoszarą wyściółkę, paski spinające bagaż 
oraz trzecią, nieco mniejszą komorę, przydat-
ną do przechowywania dokumentów. Do tego 
uchwyt teleskopowy o trzech stopniach wysu-
wu i wbudowany zamek TSA.
Ocena: Solidna, przestronna walizka o ponad-
przeciętnej manewrowości. Idealna na kilkudnio-
we podróże.
Wymiary: 66 cm x 44,5 cm x 25,5 cm
Pojemność: 59 l
Waga: 3,8 kg
Kolor: ciemnozielony, niebieski, fuksja, rozmaza-
ny obraz (wzór), liść bananowca (wzór), czarny
Kółka: 4
Cena: ok. 500 euro
tumi.com

VICTORINOX ETHERIUS  
MEDIUM

Styl w cenie

Solidna walizka o twardej poliwęglanowej obu-
dowie, charakteryzująca się aerodynamicznym 
kształtem, czterema zwrotnymi kółkami  
i rączką teleskopową o trzech stopniach wy-
suwu. Na górze i z boku zamontowano także 
osobne uchwyty, dzięki którym walizkę można 
łatwo podnieść. Wewnątrz znajdują się dwie 
zapinane na zamek ścianki działowe (wyko-
nane z siateczki) oraz dwa paski w kształcie 
litery Y, które przytrzymują ubranie. Dzięki 
specjalnej konstrukcji pojemność walizki moż-
na zwiększyć aż o 27 procent. Dodatkowo pro-
ducent oferuje klientom opcję odzyskiwania 
szyfru do zamka poprzez dedykowany serwis 
internetowy. 
Ocena: Stylowa i stosunkowo niedroga walizka  
z przemyślanymi rozwiązaniami.
Wymiary: 67 cm x 45 cm x 30 cm
Pojemność: 65 l
Waga: 4 kg
Kolor: czerwone złoto, srebrny, złoty, ciemnozie-
lony, ciemnoniebieski
Kółka: 4
Cena: ok. 320 euro
victorinox.com

ANTLER OXYGEN  
MEDIUM

Do zadań specjalnych

Ta miękka i ultralekka walizka z poliestru posia-
da sztywną ramę oraz narożne ochraniacze, 
dzięki którym zniesie ona nawet największe 
trudy podróży. Wyposażono ją także w po-
szerzaną komorę na zamek, cztery kółka, 
wygodne uchwyty na górnej i bocznej ścian-
ce, zewnętrzną kieszonkę ukrytą pod klapką 
oraz dwa zamki TSA. Wewnątrz znajduje się 
siateczkowa kieszonka na zamek oraz paski 
przytrzymujące ubranie. Uwaga: po całkowi-
tym zapełnieniu walizka wydaje się być nieco 
niestabilna w prowadzeniu. Walizki kabinowe  
z tej samej serii wyposażono dodatkowo  
w wyjmowaną przezroczystą kosmetyczkę.
Ocena: Wyjątkowo lekka walizka, wykonana  
z wytrzymałej tkaniny, która jednak szybko się 
brudzi.
Wymiary: 70 cm x 43 cm x 27 cm
Pojemność: 74 l
Waga: 2,2 kg
Kolor: niebieski, czerwony, czarny
Kółka: 4
Cena: ok. 175 euro
antler.co.uk
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BRIGGS AND RILEY TORQ 
LARGE SPINNER

Gwarancja jakości

Nadzwyczaj wytrzymała walizka o sztywnej 
obudowie (konstrukcja skorupowa), wykonana 
z trzech warstw tworzywa poliwęglanowego 
o nazwie Makrolon. Przednia wewnętrzna 
kieszeń posiada regulowaną pętlę do za-
wieszenia garnituru, natomiast w komorze 
głównej znajdują się dwie kieszonki na mniej-
sze przedmioty, a zamiast pasków specjalna 
wkładka, która przytrzymuje zawartość walizki 
w miejscu. Cztery podwójne kółka obracające 
się wokół własnej osi zapewniają przyzwoitą 
manewrowość, a specjalnie zaprojektowane 
nóżki chronią walizkę przed uszkodzeniami, 
kiedy leży ona na boku. Ogromnym plusem 
jest dożywotnia gwarancja.
Ocena: Walizka ta nie należy do najlżejszych 
w swojej klasie, ale nie ma sobie równych pod 
względem liczby kieszonek i przegródek.
Wymiary: 76,2 cm x 50,8 cm x 30,5 cm
Pojemność: 106,1 l
Waga: 5,9 kg
Kolor: kobaltowy, rubinowy, grafitowy
Kółka: 4
Cena: ok. 550 euro
briggs-riley.com

SAMSONITE  
FUZE SPINNER

Przyzwoita hybryda

Jest to swego rodzaju hybryda, łącząca 
elementy walizek o twardej obudowie oraz 
modeli wykonanych z tkaniny. Mamy tu więc 
solidną, sztywną ramę, w którą wmontowano 
nylonowe panele zapewniające walizce większą 
elastyczność, a do tego uchwyty z boku  
i na górze, cztery kółka oraz dwie zewnętrzne 
kieszonki na dokumenty (z tyłu i z przodu). 
W środku znajdziemy paski przytrzymujące 
zawartość, dodatkową komorę zapinaną na 
zamek oraz kieszonkę na mniejsze przedmioty. 
Walizkę można poszerzyć o dodatkowe  
4 centymetry za pomocą specjalnego zamka. 
Nie zapomniano także o zamkach TSA oraz 
wysuwanej rączce teleskopowej.
Ocena: Przyzwoita, pojemna walizka z dużą 
liczbą kieszonek. Czarny kolor najskuteczniej ma-
skuje wszelkie zabrudzenia.
Wymiary: 82 cm x 53 cm x 34 cm
Pojemność: 122 l
Waga: 4,1 kg
Kolor: granatowy, czarny
Kółka: 4
Cena: ok. 250 euro
samsonite.pl

THULE SUBTERRA 3-IN-1

Wygoda użytkowania

Pomysłowa walizka składająca się z dwóch od-
pinanych części, z których jedna może służyć 
za bagaż kabinowy. Zewnętrzna część posiada 
również pasek, dzięki któremu w kilka chwil 
można przekształcić ją w torbę na ramię. Cała 
konstrukcja wygląda na dość skomplikowaną, 
tak naprawdę jest genialnym rozwiązaniem, 
bazującym na kilku przemyślnie umieszczo-
nych zamkach i zapięciach. Walizka posiada 
także dwa kółka, rączkę teleskopową, uchwyt 
górny i boczny oraz wewnętrzne paski do przy-
trzymywania zawartości. Świetnym dodatkiem 
jest wewnętrzna boczna kieszonka, w której 
możemy trzymać klucze i pieniądze.
Ocena: Idealna walizka na kilkudniowy wyjazd, 
zapewniająca nadzwyczajną wygodę użytkowa-
nia. Wielofunkcyjność w najlepszym wydaniu.
Wymiary: 55 cm x 37 cm x 36 cm
Pojemność: 56 l
Waga: 3,5 kg
Kolor: ciemnoszary, grafitowy
Kółka: 2
Cena: ok. 300 euro
thule.com
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DELSEY MONTSOURIS

Funkcjonalna i pakowna

Spodnia część tej poszerzanej walizki na kół-
kach ma konstrukcję skorupową, natomiast 
jej przód wykonano z tkaniny poliestrowej. 
Choć sam jej wygląd nie powala na kolana, to 
nie da się ukryć, że jest to bardzo pojemny  
i solidny produkt, którego dodatkowym atu-
tem jest opatentowany zamek Securitech 
(według zapewnień producenta jest on 41 
razy bardziej wytrzymały od standardowego 
zamka). Oprócz tego walizkę wyposażono  
w paski przytrzymujące ubranie i zaczepy, 
dzięki którym możemy ścieśnić bagaż. Cało-
ści dopełniają praktyczne nóżki zapobiegają-
ce przewróceniu się walizki, dwie duże kiesze-
nie zewnętrzne, zamki TSA, wytrzymałe kółka 
i uchwyt z miękką rękojeścią.
Ocena:  Solidna walizka z wieloma użytecznymi 
funkcjami. Do tego nadzwyczaj pakowna.
Wymiary: 68 cm x 43 cm x 29 cm
Pojemność: 76 l
Waga: 3,9 kg
Kolor:  czarny
Kółka: 2
Cena: ok. 220 euro
delsey.com

BRIC’S LIFE ROLLING DUFFEL

Idealna na weekend

Ta lekka i ekologiczna torba podróżna 
wykonana została z syntetycznego zamszu, 
a jej skórzane wykończenia zafarbowano 
barwnikami pozyskanymi z roślin.
Jej wygodna rączka teleskopowa, dwa kółka 
oraz nóżki przydają się, gdy używamy jej jako 
bagażu rejestrowanego. Kiedy jednak chcemy 
zabrać ją ze sobą do kabiny, rączkę można 
schować w specjalnej kieszonce,  
a dwa skórzane uchwyty połączyć w jeden, 
aby ułatwić jej przenoszenie. Wewnątrz znaj-
dziemy dwie komory zapinane na zamek oraz 
paski kompresyjne wykonane z wytrzymałego 
materiału. 
Ocena: Elegancka i funkcjonalna, a zarazem nie-
zwykle wytrzymała torba podróżna. Dobry wybór 
na weekendowy wyjazd.
Wymiary: 72 cm x 37 cm x 32 cm
Pojemność: 73 l
Waga: 3,9 kg
Kolor: jasnobrązowy, oliwkowy, niebieski, brą-
zowy
Kółka: 2
Cena: ok. 650 euro
brics.it

TORBA NA LAPTOP 
TED BAKER RICASE
Poliestrowa torba na laptop  
z wyściełaną przegrodą główną 
i trzema kieszonkami zewnętrz-
nymi, w których możemy przechowywać 
dokumenty podróżne. Dostępna w kolorze 
czerwonym z teksturowanym wykończeniem.
Cena: ok. 55 euro tedbaker.co.uk

PORTFEL SMYTHSON MARA
Gustowny portfel wykonany z kroko-
dylej i cielęcej skóry. Posiada cztery 
przegrody na banknoty i satynowe 
wykończenie. Dostępny w kolorze 
niebieskim i jasnoczerwonym. Istnieje 
możliwość jego spersonalizowania za 
pomocą monogramu.
Cena: ok. 220 euro smythson.com

PLECAK NA LAPTOP 
SAMSONITE CITYSCAPE TECH
Plecak ten wyróżnia specjalna 
kieszonka wykonana z tkaniny, 
która blokuje sygnał z czytników 
fal RFID, tym samym chroniąc 
nasze karty i inne ważne do-
kumenty. Dostępny w trzech 
rozmiarach; największy może 
pomieścić 17-calowego laptopa.
Cena: ok. 150 funtów samsonite.pl

PODRÓŻNA KURTKA PUCHOWA
TUMI PATROL
Dzięki specjalnej torebce ukrytej 
w kołnierzu kurtkę można 
szybko przekształcić w wy-
godną poduszkę podróżną. 
Dodatkowym jej atutem 
jest duża liczba kieszeni. 
Dostępna w kolorze granato-
wym, zielonym i czarnym.
Cena: ok. 220 euro
tumi.com

TRACE ME LOKALIZATOR BAGAŻU
Ten nieskomplikowany lokalizator wykorzystu-
je technologię, dzięki której w przypadku za-
gubienia lub kradzieży naszej walizki można 
ją zidentyfikować za pomocą numeru seryj-
nego. Po wprowadzeniu numeru do systemu 
właściciel walizki otrzymuje informację o jej 
aktualnym miejscu pobytu wraz z informacja-
mi potrzebnymi do odzyskania zguby.
Cena: ok. 15 euro tmlt.co.uk

Podróżne gadżety
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Joe jest londyńskim przed-
siębiorcą i specjalistą ds. 
nowych technologii, który 
został niedawno miano-

wany dyrektorem generalnym 
dużej brytyjskiej firmy. Praca 
ta będzie się wiązała z czę-
stymi podróżami, zwłaszcza 
do USA. I tu pojawia się pro-
blem. Joe nie obawia się korzy-
stać z komercyjnych linii lotni-
czych podczas podróży przez 
Atlantyk, ale znacznie bardziej 
niepokoi go perspektywa ko-
rzystania z usług tradycyjnych 
przewoźników na trasach we-
wnętrznych w Stanach Zjed-
noczonych, co oznacza sporo 
straconego czasu podczas od-
praw i kontroli na lotniskach.

Biznesmenom spędzającym 
rocznie ponad 400 godzin na 
pokładach prywatnych odrzu-
towców zwykle bardziej opłaca 
się kupić własny samolot, ale 
Joe wolałby tego uniknąć. Na 
szczęście jego znajomy pole-
cił mu tzw. kartę lotniczą (jet 
card), dzięki której można za-
płacić z góry za pakiet godzin 
spędzonych na pokładzie pry-
watnego odrzutowca albo wyku-
pić punkty, którymi płaci się za 
lot wybranym samolotem.

WYGODNA OPCJA
Jeżeli Joe uzna, że ta opcja 
mu odpowiada, będzie musiał 
wyłożyć z góry sporą sumę. 
Jedną z korzyści systemu  

przedpłaconego jest fakt, że 
klient otrzymuje stałą stawkę 
godzinową, dzięki czemu pła-
ci jedynie za zaplanowany czas 
przelotu. Tym samym opóźnie-
nia, nieplanowane tankowa-
nia, a także opłaty za lądowanie, 
odladzanie i pozycjonowanie 
samolotów nie mają wpływu na 
cenę przelotu. Podróżny dostaje 
gwarancję dostępności maszyn 
(również w godzinach szczy-
tu), a sam proces rezerwacji jest 
bezproblemowy.

Sprzedaż prywatnych kart lot-
niczych stanowi 20-25 procent 
przychodów firmy pośrednic-
twa czarterowego Skytime Jets. 
Blisko 60 procent jej klientów 
to Europejczycy, 30 procent to 

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan sprawdziła,
 jakie są wady i zalety przedpłaconych karnetów na wynajem prywatnych samolotów 

odrzutowych w Wielkiej Brytanii.
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pasażerowie z USA, a pozostałe 
10 procent stanowią biznesme-
ni z Bliskiego Wschodu i Azji.

– Nasi klienci wiedzą, że pry-
watna karta nie jest najtańszym 
sposobem na latanie, ale zależy 
im na wysokiej jakości i zindy-
widualizowanej obsłudze. Mogą 
także negocjować cenę każdego 
rejsu albo uzgodnić z nami jed-
ną stałą stawkę i być pewni, że 
nie ulegnie ona zmianie – mówi 
James Shotton, współzałoży-
ciel i dyrektor Skytime Jets.

Taka pewność ma jednak 
swoją cenę. Najtańszy dzie-
sięciogodzinny pakiet na loty 
lekkim sześcioosobowym sa-
molotem odrzutowym kosztu-
je 47 tysięcy funtów albo 4700 
funtów za godzinę. To dużo 
więcej niż w przypadku zwykłe-
go czarteru, którego cena wy-
nosi około 1500 funtów. Jednak 
czarter przedpłacony ma wiele 
niewątpliwych zalet. Pieniądze 
klientów lokowane są na spe-
cjalnym koncie depozytowym, 
do którego Skytime ma dostęp 
jedynie wtedy, kiedy klient chce 
zarezerwować lot. Dzięki temu 
nawet w przypadku bankruc-
twa firmy przekazane jej fundu-
sze szybko wrócą do klientów. 
Skytime pozwala także prze-
nieść niewykorzystane godzi-
ny na kolejny rok, choć w tym 
przypadku jest tu jednym z nie-
licznych chlubnych wyjątków. 
Wykupując przedpłaconą kartę 
lotniczą, warto również upew-
nić się, że mamy prawo do od-
zyskania w każdej chwili wpła-
conych na nią pieniędzy.

PIERWSI NA RYNKU
Pierwszą w historii kartę lot-
niczą (zwaną także karnetem) 
opracowała 20 lat temu firma 
Sentient Jet. Co ciekawe, po 
dziś dzień produkt ten generuje 
100 procent jej przychodów. 

– Blisko 60 procent naszych 
lotów to czartery bizneso-
we, a pozostałe 40 procent stano-
wią rejsy turystyczne. Naszymi 
klientami są zarówno szefowie 
dużych firm, jak i majętne oso-
by prywatne, które chcą szyb-
ko dotrzeć do rodzin. Nie ule-
ga wątpliwości, że prywatne  

Jedną z korzyści systemu  
przedpłaconego jest fakt, że klient otrzymuje stałą stawkę godzinową,  

dzięki czemu płaci jedynie za zaplanowany czas przelotu. 
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samoloty to najszybszy środek 
transportu na dłuższych dy-
stansach – mówi Andrew Col-
lins, prezes Sentient Jet.

Choć karty lotnicze na podró-
że prywatnymi odrzutowcami 
istnieją na rynku od końca lat 
90. ubiegłego wieku, to firma 
czarterowa Privatefly oferuje je 
zaledwie od dwóch lat. 

– Nasz produkt działa podob-
nie jak karta Oyster (londyń-
ska miejska karta podróżna), 
umożliwiając pasażerom płace-
nie z góry za przyszłe przeloty. 
Zdecydowaliśmy się na tę opcję 
ze względu na naszych stałych 
klientów, którym oprócz zalet 
standardowego czarteru zale-
żało także na szybszej obsłu-
dze i wygodzie, jaką daje konto 
przedpłacone – mówi Carol 
Cork, dyrektor ds. marketin-
gu w Privatefly.

Ile to wszystko kosztuje? Mi-
nimalny kredyt, jaki możemy 
wykupić w Privatefly to 50 tysię-
cy funtów (w tym przypadku nie 
nabywamy bloku godzin). W za-
mian otrzymujemy: najlepszą 
rynkową cenę czarteru, najszyb-
szy czas odpowiedzi zwrotnej 
podczas rezerwacji, możliwość 
upgrade’u samolotu za tę samą 
stawkę, dogodne warunki anu-
lowania rezerwacji, całodobo-
wego doradcę ds. lotów, a także 
brak ograniczeń dostępności 
maszyn.

Ile czasu musi upłynąć od re-
zerwacji samolotu do wejścia na 
jego pokład? 

– W ubiegłym tygodniu je-
den z naszych klientów wyle-
ciał z Miami do Chicago już po 
31 minutach od zarezerwowania 
maszyny. Zwykle jedna trzecia 
klientów wylatuje w ciągu doby 
od dokonania rezerwacji. Pozo-
stałe dwie trzecie robi to w ciągu 
tygodnia – mówi Cork.

Linie Delta Air Lines kon-
kurują na rynku prywatnych 
odrzutowców poprzez spółkę 
zależną o nazwie Delta Private 
Jets, która oprócz standardo-
wych czarterów oferuje także 
karty lotnicze w cenie od 100 
tysięcy dolarów wzwyż, a za 
każdego wydanego dolara nali-
czanych jest 10 punktów w pro-
gramie lojalnościowym Delta 
Sky Bonus. Rejsy samolotami 
Delta Private Jets mogą być tak-
że  zgrane z regularnymi lotami 
linii Delta. Klienci korzystają 
wtedy z dedykowanych szofe-
rów, którzy odbierają ich i dowo-
żą na lotniska.

Inne firmy oferujące przed-
płacone karty lotnicze to m.in. 
Air Partner, Magellan Jet, Vi-
stajet i Flexjets. Przedstawiciel 
Netjets twierdzi, że oferowana 
przez nich karta Marquis jest 
idealnym wyborem dla osób, 
które rocznie na pokładach pry-
watnych odrzutowców spędzają 

do 50 godzin dziennie i nie lu-
bią długoterminowych zobo-
wiązań. Oczywiście w pakiet 
wliczony jest także koszt wyna-
jęcia załogi, obsługi naziemnej 
samolotu oraz katering pokłado-
wy. Philip Baer, wiceprezes Ne-
tjets na Wielką Brytanię i Skan-
dynawię, mówi, że karta ta jest 
swego rodzaju przedsmakiem 
tego, co oferuje firma, i jej do-
celowymi odbiorcami są osoby, 
które dość rzadko podróżują 
prywatnymi samolotami. Głów-
nym produktem Netjets pozo-
staje sprzedaż klientom częścio-
wych udziałów we flocie ponad 
700 odrzutowców.

– Karty lotnicze są naturalną 
ewolucją na rynku prywatnych 
samolotów odrzutowych. Po-
czątkowo biznesmeni, którzy 
chcieli podróżować prywatnymi 
odrzutowcami, byli zmuszeni je 
sobie kupić. Następnie stworzo-
no programy częściowej własno-
ści, a na dzień dzisiejszy w mo-
dzie są karty lotnicze, dzięki 
którym można wykupić pakiety 
czasowej dostępności samolo-
tów bez potrzeby inwestowania 
we własną flotę – mówi Cork.

ZA I PRZECIW
Dziennikarz i znawca rynku 
lotniczego Doug Gollan prze-
konuje, że przed wyborem karty  
lotniczej trzeba dobrze rozpo-
znać rynek i dlatego stworzył 

Najtańszy 
dziesięciogodzinny 

pakiet na loty lekkim 
sześcioosobowym 

samolotem odrzutowym 
kosztuje 47 tysięcy 
funtów albo 4700 

funtów za godzinę.  
To dużo więcej niż  

w przypadku zwykłego 
czarteru, którego cena 

wynosi około  
1500 funtów. 
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porównywarkę internetową pri-
vatejetcardcomparisons.com, 
dzięki której możemy porównać 
oferty firm czarterowych. 

– Osoby zamożne dość często 
wykupują programy tego typu, 
nie wczytując się w ich zawiłe 
regulaminy. W rezultacie po 
otrzymaniu pierwszej faktury 
często podnosi się im ciśnienie 
– konstatuje.

Gollan mówi także, że wie-
lu biznesmenów wybiera daną 
kartę, ponieważ polecił im ją 
ktoś znajomy. 

– Nie biorą pod uwagę, że ich 
kolega odbywa rocznie kilka-
dziesiąt dwu- lub trzygodzin-
nych lotów, podczas gdy oni 
mają w planie najwyżej 20 krót-
kich rejsów – dodaje. 

Niektóre karty lotnicze posia-
dają tzw. dzienne minimum. 
Jeśli nasza firma czarterowa za-
strzega sobie w umowie 90-mi-
nutowe minimum trwania 
lotu, oznacza to, że po odbyciu 
40-minutowego rejsu przyjdzie 
nam zapłacić jak za lot półtora-
godzinny. 

Jedną z najważniejszych zalet 
kart lotniczych jest to, że stawki, 
po jakich rezerwuje się pakiety 
godzin, są zwykle korzystne 
zarówno w przypadku podró-
ży w jedną stronę, jak i w dwie 
strony. 

– Niektóre firmy są gotowe za-
czekać na klienta, pozostawiając 
samolot na dzień lub dwa na 
lotnisku, na którym wylądował, 
naliczając mu (niższą) stawkę za 
podróż w obie strony. Inne nato-
miast nie mogą sobie pozwolić 
na ten luksus, ponieważ maszy-
na potrzebna jest w innym miej-
scu. Z tego względu naliczają 
podróżnym stawkę wyższą, jak 
za dwa rejsy w jedną stronę. 
Tymczasem właściciele kart lot-
niczych, niezależnie od tego czy 
podróżują w jedną, czy w dwie 
strony, z góry wiedzą, że ich 
stawka wynosi 8 tysięcy dolarów 
za godzinę i nie muszą za każ-
dym razem negocjować ceny – 
mówi Gollan. 

Kolejnym atutem kart lot-
niczych jest gwarantowany 
upgrade do samolotu wyższej 
klasy w przypadku niedostęp-
ności zakontraktowanej przez 
nas maszyny. Jedną z najwięk-
szych wad standardowego czar-
teru (nieprzedpłaconego) jest to, 
że „okazyjna” cena, jaką udało 
się nam pozyskać, pod koniec 
podróży może już wcale nie być 
tak atrakcyjna. 

– Kto płaci za przekierowa-
nie samolotu na inne lotnisko, 
kiedy na przykład w porcie do-
celowym  pojawi się mgła? Pasa-
żer. Tymczasem karty lotnicze 

pokrywają wszystkie zmiany 
tras, konieczność odladzania 
samolotu i inne niespodzianki – 
mówi Gollan.

– Przed wyborem danej karty 
warto przyjrzeć się warunkom, 
jakie oferuje. Dobre firmy czar-
terowe są dość elastyczne. Na 
przykład stawki dla członków 
naszego programu uzależnione 
są od wybranego typu samolo-
tu, ale w razie potrzeby klienci 
mogą skorzystać także z innych 
rodzajów maszyn – mówi Pa-
trick Margetson-Rushmore, dy-
rektor prywatnej firmy lotniczej 
Luxaviation UK.

Jeśli jednak sądzimy, że karty 
lotnicze nie są dla nas dobrym 
rozwiązaniem, zawsze możemy 
skorzystać z usług firmy Strata-
jet, która oferuje najtańszy spo-
sób na podróż prywatnymi od-
rzutowcami, sprzedając wolne 
miejsca na pustych przelotach 
(odrzutowce tego typu zwykle 
rezerwuje się tylko na lot w jed-
ną stronę, więc drogę powrotną 
odbywają bez pasażerów). Takie 
rejsy mogą być nawet o 75 pro-
cent tańsze od typowego czarte-
ru, więc warto mieć taką opcję 
na uwadze. Jedynym minusem 
jest to, że nie mamy samolotu 
na wyłączność. 

A co ostatecznie wybrał Joe? 
Cóż, nadal się zastanawia...

PLUSY
●  Klient od początku zna stawkę 

za przelot.
●  Gwarancja dostępności wybra-

nego przez nas typu samolotu 
(lub upgrade do modelu wyż-
szej kategorii).

●  Brak dodatkowych opłat za 
opóźnienia, przekierowania  
i odladzanie maszyn.

●  Łatwiejsze planowanie wydat-
ków na podróże.

●  Brak okresów o ograniczonej 
dostępności maszyn.

●  Stawki dla rejsów w jedną stronę 
i obie strony są zwykle takie 
same.

MINUSY
●  Wyższy koszt niż w przypadku 

zwykłego czarteru.
●  Zakup karty wymaga zainwesto-

wania sporych funduszy.
●  Wybór odpowiedniej karty jest 

skomplikowany.
●  Jeśli firma zbankrutuje, a powie-

rzone jej pieniądze nie znajdo-
wały się w depozycie, ryzykuje-
my ich utratę.

●  Nie wszystkie karty umożliwiają 
zwrot niewykorzystanych fun-
duszy.

●  90-minutowe dzienne minimum 
oznacza, że za 45-minutowy lot 
płacimy dwa razy więcej.

FIRMY OFERUJĄCE 
KARTY LOTNICZE
magellanjets.com
aircharter.co.uk
privatefly.com
skytimejets.com
airpartner.com
sentient.com
vistajet.com
luxaviationuk.com
netjets.com
deltaprivatejets.com

KART  
PRZEDPŁACONYCH

Plusy i minusy
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Z pięciu miast w Polsce 
do słonecznego Izra-
ela – LOT uruchomił 
nowe połączenia do 

Tel Awiwu.
Z końcem czerwca LOT za-

inaugurował bezpośrednie po-
łączenia z Lublina, Poznania, 
Wrocławia i Gdańska do Izraela, 
który uchodzi za jeden z najpo-
pularniejszych kierunków wa-
kacyjnych tego roku w basenie 
Morza Śródziemnego. 

Polski przewoźnik również 
niemal podwoił częstotliwości 
rejsów wykonywanych z War-
szawy. Tym samym tego lata 
zyskujemy najszybsze i naj-
wygodniejsze połączenie z Tel 
Awiwem z całej Polski – aż 19 
razy w tygodniu. Połączenia są 

wykonywane przez nowocze-
sne maszyny Boeingi 737-800 
NG. Uruchomienie nowych 
rejsów z regionów do Izraela to 
odpowiedź na rosnącą popular-
ność kierunku wśród polskich 
turystów.

DESTYNACJA IDEALNA
Izrael to jeden z najbardziej 
atrakcyjnych kierunków na 
tegoroczne wakacje. Położo-
ny w sercu malowniczego re-
gionu, stanowi idealną desty-
nację zarówno dla aktywnych 
podróżników, jak i osób szuka-
jących spokojnego wypoczyn-
ku. Lotnisko Ben Gurion w Tel 
Awiwie znajduje się w centrum 
głównych atrakcji Izraela – bli-
sko tętniącego życiem centrum 

miasta i historycznej Jerozoli-
my. Tel Awiw jest również naj-
lepszym punktem wypadowym 
na wyjazdy nad Morze Martwe 
czy wybrzeże zarówno Morza 
Śródziemnego, jak i Morza 
Czerwonego. Kraj ten od dawna 
zajmuje wysoką pozycję na ma-
pie turystycznych podróży, tak-
że dla osób poszukujących do-
znań kulturowych i religijnych. 

Już dziś Izrael znajduje 
się w czołówce najpopularniej-
szych kierunków podróży Pola-
ków. Nie trudno się dziwić, bo 
swą wysoką pozycję zawdzię-
cza różnorodności, bogactwu 
kulturowemu, infrastrukturze, 
wyśmienitym potrawom, a tak-
że pogodzie, która sprzyja zwie-
dzaniu i wypoczywaniu, i to FO
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Izrael to jeden  
z najbardziej 
atrakcyjnych  

kierunków na 
tegoroczne wakacje. 

Położony w sercu 
malowniczego regionu, 

stanowi idealną 
destynację zarówno 

dla aktywnych 
podróżników, jak

i osób szukających 
spokojnego 

wypoczynku.

praktycznie przez cały rok. Ze 
względu na rozmaite atrakcje 
turystyczne Izrael przyciąga też 
co roku miłośników sportów 
wodnych z całego świata, takich 
jak windsurfing czy nurkowa-
nie. Nie sposób się tam nudzić!

NOWE REJSY
Rejsy LOT-u z Lublina do Tel 
Awiwu realizowane są w każdy 
poniedziałek i czwartek, z Wro-
cławia we wtorek i piątek, z Gdań-
ska w każdą niedzielę, a z Pozna-
nia w każdą środę. Dodatkowo 
LOT niemal podwoił liczbę po-
łączeń między Warszawą a Tel 
Awiwem, dokładając dodatkowy 
rejs w ciągu dnia w poniedział-
ki, wtorki, środy, czwartki, so-
boty i niedziele. Dzięki temu 
LOT oferuje pasażerom z Polski 
możliwość wybrania spośród 19 
połączeń tygodniowo do samego 
centrum Izraela. Wszystkie rejsy 
docelowo obsługiwane będą no-
woczesnymi samolotami Boeing 

737-800 NG, których trzy z czte-
rech zamówionych egzemplarzy 
obsługują już trasy polskiego 
przewoźnika. 

Nowe połączenia do Izraela 
to dla LOT-u powrót na lotni-
ska regionalne z ofertą połą-
czeń międzynarodowych. Do 
tej pory w swojej ofercie polski 
przewoźnik miał jedynie po-
łączenie z Krakowa do Chica-
go. W swojej strategii LOT od 
początku zakładał wykorzy-
stywanie potencjału, jaki mają 
wybrane połączenia z lotnisk 
regionalnych, i odpowiadanie na 
potrzeby pasażerów w miarę do-
stępności floty samolotów o od-
powiednim zasięgu i liczbie fo-
teli.
    
NOWA STRATEGIA
Rozkład połączeń z regionów 
do Tel Awiwu zapewnia też 
wygodne przesiadki i krótki 
czas podróży pasażerom lecą-
cym z Izraela przez Warszawę 

do Nowego Jorku, Newark, Chi-
cago, Toronto czy Los Angeles. 
Czas przesiadki na rejsy dale-
kiego zasięgu skróci się znacz-
nie – do zaledwie kilkudziesię-
ciu minut. 

Rozwój siatki połączeń jest 
jednym elementów realizacji 
strategii rentownego wzrostu, 
którą LOT wdraża od począt-
ku 2016 roku. W sumie polski 
przewoźnik uruchomił blisko 
30 nowych połączeń, w tym 
dwa dalekiego zasięgu – do To-
kio i Seulu. W tym roku LOT 
znacząco zwiększył też swoją 
obecność w USA. Od kwietnia 
ruszyły połączenia z Warszawy 
do Newark i Los Angeles. Ra-
zem z połączeniem z Krakowa 
do Chicago w 2017 roku LOT bę-
dzie obsługiwał w sumie sześć 
tras do Ameryki Północnej. 
Dzięki nowym rejsom do Tel 
Awiwu LOT będzie obsługiwał 
aż 19 połączeń tygodniowo mię-
dzy Polską a Izraelem.
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Niezależnie od tego, 
jakie przeszkody na-
potkasz podczas po-
dróży, hotele marki 

Westin pomogą ci je pokonać. 
The Westin Warsaw na pierw-
szym miejscu stawia dobre sa-
mopoczucie gości. Poznaj nasze 
innowacyjne programy, dzięki 
którym będziesz spał, jadł, ru-
szał się, czuł, pracował i bawił 
się znacznie lepiej niż przed 
przyjazdem do hotelu. 

LET’S RISE 
Marka Westin opracowała pro-
gram „Let’s Rise” – wiele ini-
cjatyw, które pozwolą gościom 
zrekompensować trudy podró-
ży. Już u progu hotelu wkro-
czysz w świat relaksu, dobrego 
samopoczucia i odprężenia. 
Kompozycje z kojących zmysły 
roślin, delikatny zapach białej 
herbaty oraz tworzące wyjąt-
kową atmosferę oświetlenie za-
planowane zostały w taki spo-
sób, abyś poczuł wewnętrzną 
przemianę. 

Zdrowy, kojący sen po dniu 
pełnym wrażeń zapewniają 
łóżka Heavenly Bed – specjal-
nie zaprojektowane dla marki 
Westin. To idealne połączenie 
pięciu miękkich poduszek, 
kołdry, prześcieradła i posze-
wek z najlepszej bawełny oraz 
specjalnie dobranego materaca, 
zaprojektowanego po konsulta-
cjach z lekarzami i fizjotera-
peutami. Obok łóżka na gości 
czeka kojący olejek lawendo-
wy, który wycisza i ułatwia  
zasypianie. 

Restauracja Fusion ofe-
ruje zdrowe, zbilansowane 
menu, wypełnione składnika-
mi SuperFoodsRx, a JP’s Bar 
zdrowe i smaczne soki Fresh  
by the Juicery. Również naj-
młodsi znajdą coś pożyw-
nego w Zdrowym Menu dla 
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Marka Westin opracowała program „Let’s Rise” – wiele inicjatyw,  
które pozwolą gościom zrekompensować trudy podróży. 
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Dzieci. Wszystkie dania są 
komponowane w taki sposób, 
by uzyskać efekt synergii, która 
poprzez odpowiednie łączenie 
składników zwiększa ich war-
tość odżywczą i dodaje energii 
na każdy dzień. Wszystko po to, 
by podróżni nie musieli rezy-
gnować ze zdrowej i racjonalnej 
diety. Także podczas konferen-
cji i spotkań można spróbować 
ciekawych połączeń odżyw-
czych przerw kawowych. 

Ruszaj się dobrze – tak-
że w podróży. Studio fitness 
WestinWORKOUT jest otwarte 
dla gości 24 godziny na dobę. Je-
śli gość jest zainteresowany bie-
ganiem w scenerii dynamicznej 
Warszawy, to przygotowaliśmy 
także biegowe mapy. Brak stroju 
do ćwiczeń nie jest już wymów-
ką. Dzięki programowi Gear 
Lending można wypożyczyć 
strój sportowy i obuwie marki 
New Balance.  

THE WESTIN WARSAW 
WSPIERA TRIATLONISTÓW 
The Westin Warsaw przykłada 
ogromną wagę do dobrej kon-
dycji i zdrowego stylu życia. 
Dlatego 11 czerwca po raz drugi 
zostaliśmy partnerem i oficjal-
nym hotelem zawodów Enea 
5150 Warsaw. W zmaganiach 
triatlonowych wzięło udział 
ponad 900 uczestników, w tym 
Michael Hopf, menedżer hotelu 
The Westin Warsaw. Podczas 
zawodów kelnerzy zaserwowali 
aż 300 litrów świeżo tłoczonych, 
pysznych soków, by wesprzeć 
kibiców i finiszujących zawod-
ników.

ŚWIATOWY DZIEŃ
BIEGANIA 
By ponownie podkreślić nasze 
oddanie zdrowemu stylowi ży-
cia i odpowiednio uczcić Świa-
towy Dzień Biegania hotel The 
Westin Warsaw zorganizował 
trening biegowy, prowadzony 
przez profesjonalną trener-
kę. W biegu wzięło udział kil-
kunastu pracowników, którzy 
zostali zaproszeni na potrenin-
gowe zdrowe i wyborne śniada-
nie, pełne składników SuperFo-
odsRX.

The Westin Warsaw 11 czerwca po raz drugi został partnerem  
i oficjalnym hotelem zawodów Enea 5150 Warsaw.
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DENVER, 
CZ LI STAN S

Nasz brytyjski korespondent Philip Watson przekonuje,  
że dzięki bliskości Gór Skalistych i oryginalnym 
atrakcjom pobyt w stolicy stanu Kolorado będzie 

niezapomnianym przeżyciem.
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Godzina 7:30, piątek, hotel Craw-
ford w centrum Denver. Eleganc-
ki obiekt, w którym się zatrzy-
małem, stanowi część świeżo 

wyremontowanego, zabytkowego terminalu 
Union Station, który był kiedyś głównym 
dworcem kolejowym stolicy stanu Kolora-
do. Czekam na windę, która zwiezie mnie 
na śniadanie w jednej z licznych restauracji, 
mieszczących się w tym secesyjnym budyn-
ku z 1914 roku.

Jest wczesny ranek, więc jestem prze-
konany, że w windzie spotkam jakiegoś 
biznesmena albo turystę, który nie może 
zasnąć z powodu jet-lagu. Tymczasem 
moim oczom ukazuje się para młodych lu-
dzi w kolorowych kombinezonach, dźwiga-
jąca sprzęt narciarski.

Wyglądają, jakby wybierali się na 
urlop w Alpach, choć te znajdują się prze-
cież kilka tysięcy kilometrów stąd. Widząc 
zdumienie rysujące się na mojej twarzy, 
wyjaśniają mi, że na dole czeka minibus, 
który zawiezie ich do odległego o 90 kilo-
metrów ośrodka narciarskiego Loveland 
Ski Area w Górach Skalistych. W sezonie 
narciarskim mogliby także wybrać się do 
ośrodka sportów zimowych Winter Park, do 
którego dociera bezpośredni pociąg z Union 
Station.

NA FALI
Moje spotkanie z narciarzami jest jed-
nym z wielu przykładów na to, jak wiele nie-
zwykłych atrakcji czeka na turystów w stolicy 
Kolorado. Według Amerykańskiego Urzędu 
Statystycznego (US Bureau of Statistics) 

Denver jest najszybciej rozwijającym się 
dużym miastem w USA i gdziekolwiek 
nie spojrzeć, widać tego namacalne dowo-
dy. W panoramie miasta dominują dziś 
drapacze chmur i dźwigi wznoszące nowe, 
olbrzymie budynki.

Obszar metropolitalny Denver zamiesz-
kuje ponad trzy miliony osób, a według 
autorów książki „100 rzeczy, które należy 
zrobić w Denver przed śmiercią” każdego 
tygodnia liczba ta zwiększa się o sto tysięcy.

Musi w tym coś być, ponieważ niemal 
wszyscy millenialsi (osoby urodzone w latach 
1980-2000), z jakimi się tu spotkałem, uro-
dzili się w innym zakątku kraju. Przyciągają 
ich w to miejsce przede wszystkim trzy czyn-
niki: pieniądze (a raczej atrakcyjne posady – 
stopa bezrobocia wynosi tu 3 procent i należy 
do najniższych w kraju), Góry Skaliste, które 
są rajem dla amatorów narciarstwa, pieszych 
wędrówek, kolarstwa, wspinaczki i kajakar-
stwa, oraz marihuana (w 2005 roku stolica 
Kolorado jako pierwsze miasto w USA zale-
galizowała konopie indyjskie).

Na początku XX wieku Denver zyskało 
miano Zachodniego Wall Street ze względu 
na dynamiczny rozwój tutejszego sektora 
finansowego. Największe firmy w mieście 
to browar Molson Coors, Lockheed Martin 
oraz linie lotnicze United. Dogodne położe-
nie geograficzne Denver sprawia, że żywo 
interesują się nim także firmy z branży tele-
komunikacyjnej. Miasto jest również dosko-
nale skomunikowane z dwoma wybrzeżami 
USA, Ameryką Południową, Europą i Azją. 
Dotarcie do każdego z tych zakątków zajmu-
je zaledwie jeden dzień.

Port lotniczy Denver International, któ-
rego znakiem rozpoznawczym jest dach 
terminalu mający kojarzyć się z ośnieżo-
nymi szczytami gór i indiańskimi tipi, jest 
obecnie szóstym najbardziej ruchliwym 
lotniskiem w Stanach Zjednoczonych, ob-
sługującym rocznie ponad 58 milionów 
pasażerów (dane z roku 2016). Od kwiet-
nia ubiegłego roku lotnisko ma również 
bezpośrednie połączenie kolejowe z Union 
Station. Podróż zajmuje 37 minut i kosztuje  
9 dolarów.
     
SZTUKA MIEJSKA
Stolica Kolorado jest stosunkowo zwartym 
miastem (większość urzędów i atrakcji znaj-
duje się na względnie niewielkiej przestrze-
ni) i szczyci się aż 300 słonecznymi dnia-
mi w roku. Warto jednak mieć na uwadze, 
że tutejsza pogoda bywa zmienna, a słońce 
grzeje wyjątkowo mocno (miasto leży ponad 
1600 metrów n.p.m.), więc należy właściwie 
zadbać o ochronę skóry. Mimo to Denver 
jest niezwykle przyjaznym miastem, w któ-
rym dba się o wygodę mieszkańców i tury-
stów. Znajdziemy tu nawet bezpłatny auto-
bus elektryczny, który kursuje wzdłuż 16th 
Street Mall – 1,5-kilometrowego deptaka, 
na którym mieszczą się dziesiątki buti-
ków i sklepów z pamiątkami.

Na południowym krańcu 16th Street 
Mall znajduje się dzielnica muzeów Golden 
Triangle Museum District. Warto zajrzeć tu 
m.in. do Denver Art Museum (czynne co-
dziennie 10:00-17:00, w pt. do 20:00; wstęp 
13 dolarów; denverartmuseum.org) z nowo wy-
budowanym skrzydłem, zaprojektowanym 
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przez Daniela Libeskinda, a także do mu-
zeum poświęconego malowidłom Clyfforda 
Stilla (czynne wt.-niedz. 10:00-17:00, w pt. do 
20:00; wstęp 10 dolarów; clyffordstillmuseum.
org), jednego z najbardziej wpływowych ar-
tystów sztuki abstrakcyjnej.

Dzielnica ma nawet swój własny 165-po-
kojowy hotel artystyczny (thearthotel.
com), w którym prezentowana jest kolekcja 
dzieł współczesnych autorstwa takich arty-
stów, jak Sol LeWitt czy Tracey Emin.

Denver nie rozczaruje również miło-
śników żywej kultury. Mieści się tu je-
den z największych kompleksów sztuk 
scenicznych w USA – z dziesięcioma sala-
mi, w których odbywają się przedstawienia 
teatralne, występy broadwayowskie, koncer-
ty symfoniczne i wiele innych wydarzeń. 
Fani futbolu powinni zajrzeć na stadion 
Sport Authority Field at Mile High, który 
jest siedzibą obecnego mistrza NFL, druży-
ny Broncos. Aby jednak obejrzeć zmagania 
„Mustangów”, trzeba mieć sporo szczęścia, 
ponieważ od 1970 roku wszystkie bilety na 
mecze rozchodzą się w ciągu kilku dni.

Warto wspomnieć także o legendarnych 
salach koncertowych Bluebird i Ogden, 
które mieszczą się przy alei East Colfax 
Avenue i w których odbywają się koncerty 
lokalnych zespołów rockowych.
     
LODO CZY LOHI?
Dzielnica LoDo (Lower Downtown Denver) 
słynie z zabytkowych budynków, które za-
adaptowano na nowoczesne lokale. Polecam 
wyśmienitą księgarnię Tattered Cover (tatte-
redcover.com), utrzymany w stylu art déco bar 
Cruise Room, który mieści sie w najstar-
szym hotelu w mieście, a także oryginalne 
bary i restauracje znajdujące się na placu 
Larimer Square. Nie można również nie 
zajrzeć do browaropubu Wynkoop (wynkoop.
com), od którego rozpoczęła się moda na mi-
krobrowary i piwo rzemieślnicze.

Leżącą po drugiej stronie rzeki South 
Platte dzielnicę LoHi (Lower Highlands) 
warto odwiedzić ze względu na lokal Wil-
liams and Graham (williamsandgraham.com), 
stylizowany na nielegalny bar z czasów pro-
hibicji, choć mieści się tu też wiele dobrych 
restauracji i klubów.

Zwiedzanie Denver można skutecznie 
połączyć z codzienną przebieżką lub jazdą 
na rowerze, ponieważ znajduje się tu ponad 
137 kilometrów dobrze utrzymanych szla-
ków dla cyklistów i biegaczy.

A co z zakupami? W tej kwestii Denver 
również ma się czym pochwalić, ale na 
wyróżnienie zasługuje centrum handlowe 
Cherry Creek Shopping Center, w którym 
mieści się 160 butików ekskluzywnych ma-
rek, oraz mieszczący się 5 kilometrów od 

Zwiedzanie Denver można połączyć z codzienną przebieżką lub jazdą 
na rowerze, ponieważ znajduje się tu ponad 137 kilometrów dobrze 

utrzymanych szlaków dla cyklistów i biegaczy.
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centrum miasta sklep odzieżowy marki 
Rockmount Ranch Wear (rockmount.com). To 
właśnie firma Rockmount, założona w 1946 
roku przez biznesmena Jacka Weila, zapo-
czątkowała modę na kowbojskie koszule 
zapinane na zatrzaski, którą skutecznie roz-
propagowały takie gwiazdy, jak Elvis, Bob 
Dylan, Robert Plant i Eric Clapton.

Weilowi przypisuje się powiedzenie: 
„Zachodnie Stany to nie miejsce, tylko stan 
umysłu”, i trzeba przyznać, że choć Denver 
jest obecnie modnym i postępowym mia-
stem, to nadal przywiązuje wielką wagę do 
swojej historii i hołduje wyżej wspomnia-
nemu przekonaniu. To miasto to stan umy-
słu, którego warto doświadczyć, nawet jeśli 
mamy na to tylko kilka dni.

Aby uzyskać więcej informacji o Denver 
oraz karnecie Mile-High Culture Pass, któ-
ry zapewnia wstęp do różnych atrakcji mia-
sta, wejdź na visitdenver.org albo colorado.com

PLENERY DENVER
Opuszczając miasto, można łatwo dostrzec, 
że pozornie ogromny obszar metropoli-
talny Denver jest zaledwie plamką na tle 
monumentalnego krajobrazu środkowego 
zachodu. Na zachodzie rozciągają się ma-
jestatyczne Góry Skaliste, natomiast na 
wschodzie czeka nas niczym nieograniczo-
ny błękit nieba i niekończące się połacie 
wielkich równin.  

Oto trzy sposoby, aby poznać Denver z zu-
pełnie innej strony.

Wypożycz samochód i pojedź do odle-
głego o pół godziny jazdy naturalnego am-
fiteatru Red Rocks (czynny od kwietnia do 
października 7:00-19:00, od listopada do 
marca 8:00-16:00; wstęp wolny; redrocksonli-
ne.com), gdzie w 1983 roku sfilmowano kon-
cert zespołu U2 „Under a Blood Red Sky”. 
Amfiteatr cieszy się popularnością wśród 
turystów, którzy pragną poczuć atmosferę 
tamtego niezwykłego wydarzenia. W dro-
dze powrotnej do miasta i na lotnisko odbij 
na krętą, wąską szosę Lariat Loop, prowa-
dzącą do Muzeum Buffalo Billa (czynne 
codziennie 9:00-17:00; wstęp 5 dolarów; buf-
falobill.org).

Prezentowane tu zdjęcia ukazują histo-
rię życia słynnego „Bawoła”, od zwiadowcy 
wojskowego przez myśliwego po showma-
na i pioniera. Grób Buffalo Billa znajduje 
się na pobliskiej górze Lookout Mountain. 

Wielbiciele atrakcji na świeżym powie-
trzu chętnie wybiorą się do położonego 115 
kilometrów od Denver Parku Narodowego 
Gór Skalistych. Jest tu niemal wszystko: 
wysokie góry, jeziora niczym w Alpach, głę-
bokie doliny lodowcowe, lasy sosnowe, 565 
kilometrów szlaków pieszych, a także dzi-
kie zwierzęta.

Amfiteatr Red Rocks, gdzie w 1983 roku sfilmowano koncert
zespołu U2 „Under a Blood Red Sky”, cieszy się popularnością 

wśród turystów, którzy pragną poczuć atmosferę 
tamtego niezwykłego wydarzenia.
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Kontakt:
Przedstawicielstwo Club Med w Polsce
ul. Tamka 16, lok. 4, 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…

022_TT hotel londyn_popr.indd   23 27.04.2015   14:43spis_popr.indd   2 27.04.2017   13:41
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UCIECZKA NA BALI

W Lesie Świętych Małp (Sacred 
Monkey Forest) w miejsco-
wości Ubud znajdują się dzie-
siątki znaków, które ostrze-

gają zwiedzających przed dotykaniem, 
karmieniem i nawiązywaniem kontaktu 
wzrokowego z małpami. Problem w tym, 
że nikt nie traktuje ich poważnie. W pobli-
żu lasu stoją stragany sprzedawców bana-
nów, a personel rezerwatu rozdaje turystom 

orzeszki ziemne. Aby przyciągnąć uwagę 
małp, nie trzeba się wcale wysilać – już po 
chwili widzę, jak jedna z nich rozrywa czy-
jąś torbę na zakupy, a inna siedząc na ramie-
niu dziecka, jak gdyby nigdy nic obiera sobie 
pomarańczę. Zwierzęta te są szczególnie 
łase na wszelkie błyskotki. Na kamiennych 
schodach amfiteatru jestem świadkiem ko-
lejnego „ataku”.  Dorosły osobnik wskakuje 
na głowę jednej z turystek i próbuje wyrwać 

jej z ucha duży srebrny kolczyk. Kobieta 
krzyczy, a po chwili małpa ucieka ze zdoby-
czą na drzewo.

MAŁPY, DŻUNGLA I ŚWIĄTYNIE
Ostrożnie wchodzimy w głąb dżungli, bacz-
nie obserwując kłócące się makaki, mijamy 
pokryte mchem świątynie, posągi, przed-
stawiające uśmiechnięte małpy, oraz skrzy-
dlate smoki, strzegące kamiennego mostu 

Nasza brytyjska korespondentka Jenny Southan zachwala sielską atmosferę Bali  
i ostrzega przed bliskim spotkaniem z... małpami w Sacred Monkey Forest.
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nad głębokim wąwozem. Oficjalnie władze 
rezerwatu przyrody (czynnego codziennie 
8:30-18:00) podają, że tutejsza populacja 
małp, licząca około 700 osobników, karmio-
na jest trzy razy dziennie przez wykwalifi-
kowany personel. To jednak nie powstrzy-
muje tych sprytnych zwierzaków przed 
płataniem wszelkiego rodzaju figli.

Kiedy pozuję do zdjęcia, nagle jak spod 
ziemi wyrasta przede mną młody osobnik, 
który chwyta mnie za twarz, zostawiając na 
moich policzkach dwa delikatne zadrapania. 
Przez następną godzinę siedzę w pobliskiej 
kawiarni Habitat z darmowym Wi-Fi (habi-
tatubud.com), zamawiając kolejne butelki 
piwa Bintang i sprawdzając w Internecie, 
czy poprzez takie zadrapanie można zara-
zić się wścieklizną (odpowiedź brzm: „tak”, 
więc zaczynam odchodzić od zmysłów).

WYSPA XXI WIEKU
Tuż obok Habitatu mieści się przestrzeń co-
-workingowa Hubud (hubud.org), a w niej 
ekologiczna kafejka, gdzie początkujący pi-
sarze popijają sojową latte i w poszukiwaniu 
weny wpatrują się w pola ryżowe, a ambitni 
informatycy godzinami dopieszczają kody 
swoich aplikacji, sącząc kombuchę (sfer-
mentowaną herbatę). W tym roku Hubud 
będzie organizatorem sponsorowanego 
przez Google Tygodnia Start-upów dla bran-
ży turystyczno-hotelarskiej.

W ubiegłym roku Bali odwiedziło niemal 
pięć milionów osób, co stanowiło 23-pro-
centowy wzrost w porównaniu z rokiem 
2015. W ostatnich latach do największych 
hoteli luksusowych marek obecnych na wy-
spie (m.in. Aman, Four Seasons, W, Anan-
tara i Oberoi) dołączyły również obiekty 

należące do sieci Ritz-Carlton (Mandapa 
oraz Ritz-Carlton Bali, oba otwarte w 2015 
roku) i Hoshinoya (styczeń 2017). Pod ko-
niec tego roku swoje podwoje otworzy hotel 
Capella Ubud, oferujący swoim gościom 22 
ultraluksusowe wille.

Azjatycka sieć Alila posiada na Bali czte-
ry obiekty: Seminyak, Manggis, Uluwa-
tu i Ubud, w którym się zatrzymałam. Kurort 
oddalony jest o 20 minut jazdy od samego 
miasta Ubud, które od lat cieszy się ogrom-
ną popularnością wśród hipisów i globtrote-
rów. Na uliczkach, ozdobionych malutkimi 
tackami z kwiatami i ryżem, które miesz-
kańcy składają bogom w ofierze, znajdują 
się liczne sklepy z pamiątkami, w których 
można kupić niemal wszystko: od otwie-
raczy do butelek o fallicznych kształtach 
po podróbki okularów Ray-Ban i złowrogo 
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wyglądające maski. Wieczorem zatrzymu-
jemy się w Hujan (hujanlocale.com), sty-
lowym barze koktajlowym z restauracją, 
gdzie odbywają się również lekcje gotowa-
nia. Naprzeciwko znajduje się Fair Warung 
Bale, prosta knajpka, serwująca przepyszne 
jedzenie w obfitych porcjach. Wszystkie 
zyski z jej działalności przeznaczane są na 
bezpłatną opiekę zdrowotną mieszkańców 
wyspy.

KURORTY DLA ZAMOŻNYCH
Jednak, choć samo miasteczko dostarcza 
wrażeń na cały dzień, to dla mnie najwięk-
szą atrakcją jest kurort Alila Ubud, położo-
ny wysoko nad koronami drzew i kuszący 
swoim krystalicznie czystym basenem bez 
krawędzi oraz malowniczymi widokami. 
Nie licząc krzyków małp i ptasich śpie-
wów, w kurorcie panuje błogi spokój. Każdy 
dzień zaczyna się od tradycyjnego śniadania 
na tarasie, na które składa się schłodzony 
sok z arbuza i chili oraz miseczka nasi go-
reng ayam (smażonego ryżu z kurczakiem, 
jajkiem sadzonym i piklami). Pokoje stan-
dardowe zapewniają wystarczająco dużo 

wygód, ale prawdziwy luksus znajdzie-
my w pokrytych strzechą willach z prywat-
nymi basenami.

Przy nieco dłuższym pobycie warto za-
pisać się na jedną z licznych wycieczek or-
ganizowanych przez kurort. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się wyprawy quadami, 
safari po dżungli oraz poranne obserwowa-
nie ptaków. Można także wspiąć się na szczyt 
aktywnego wulkanu Mount Batur. Hotelowe 
spa specjalizuje się w tradycyjnych masa-
żach, które postawią na nogi nawet najbar-
dziej zestresowanego biznesmena.

Po dwóch dniach pobytu w Alila Ubut 
przemieszczamy się hotelowym busem do 
odległego o 55 kilometrów kurortu Alila 
Uluwatu, który znajduje się na południo-
wym krańcu wyspy (35 minut jazdy od lot-
niska). Głównym punktem tego minimali-
stycznego ośrodka willowego jest ogromny 
basen i wiszący nad taflą wody bar Sunset 
Cabana. Goście mają tu do dyspozycji także 
własne duże baseny i hipernowoczesne re-
zydencje z prywatnymi meleksami.

Oprócz mało przyjemnego zejścia na 
plażę (trzeba pokonać aż 600 schodów) 

nie ma tu nic, co mogłoby przeszkodzić 
nam w odpoczynku. W ciągu dnia personel 
kurortu ustawia przy basenie kosze z zimną 
wodą, menu i kremami przeciwsłoneczny-
mi (choć i tak lepiej mieć ze sobą własny 
krem z filtrem SPF minimum 30). Wille 
są ogromne – każda ma powierzchnię 291 
mkw., wygodny taras z leżakami oraz za-
pewniony całodobowy serwis kamerdynera.

W przeciwieństwie do rustykalnych po-
siłków w Ubud Uluwatu stawia na bardziej 
wyrafinowaną kuchnię. W restauracji Qu-
ila czeka nas dziesięciodaniowa podróż dla 
zmysłów. Goście zakładają opaski na oczy, 
by po chwili raczyć podniebienie kawałkiem 
homara w zielonej piance i grzybową bezą 
pokrytą suchym lodem. Podczas tej uczty 
moje traumatyczne spotkanie z groźną mał-
pą staje się zaledwie odległym wspomnie-
niem.

Ceny dwudniowego pobytu w kurorcie 
Alila Ubud zaczynają się od 370 dolarów za 
pokój typu Superior. Ceny noclegu w wil-
li z jedną sypialnią w kurorcie Alila Uluwa-
tu – od 884 dolarów. alilahotels.com, destination-
-asia.com, garuda-indonesia.com
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Alila Ubud kusi swoim krystalicznie czystym basenem bez krawędzi oraz malowniczymi widokami.  
Nie licząc krzyków małp i ptasich śpiewów, w kurorcie panuje błogi spokój. 



L u t y  2 0 1 7     |     45

Z d r o w i e  | B U S I N E S S  T R A V E L L E R



46    |    L i p i e c / S i e r p i e ń  2 0 1 7

B U S I N E S S  T R A V E L L E R  |  K i e r u n k i

RUNDKA PO MONACHIUM
Nasz brytyjski korespondent Andrew Eames przekonuje, 

że bawarskie piwo, lejące się strumieniami podczas słynnego Oktoberfest, 
tak naprawdę świetnie smakuje przez cały rok.
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Wybór piw dostępnych w stolicy Bawarii 
potrafi przyprawić o zawrót głowy. Tuż po 
wyjściu z samolotu w terminalu przylotów 
natkniemy się na Airbrau – jedyny browar 
lotniskowy w Europie.

Wewnątrz pasażerowie raczą się typowo 
bawarskimi przekąskami w postaci białych 
kiełbasek i precli, popijanych świeżo uwa-
rzonym piwem Mayday, Jetstream albo Ku-
mulus. Albo wszystkimi trzema.

ŚWIĘTO PIWA
Taka promocja piwa na lotnisku nie 
jest w Monachium niczym wyjątkowym. 
To przecież w stolicy Bawarii narodziło się 
prawo czystości (Reinheitsgebot), czyli nor-
ma browarnicza, precyzująca, iż prawdziwe 
niemieckie piwo powinno zawierać jedynie 
słód jęczmienny, wodę i chmiel (nieco póź-
niej dodano także drożdże). Zasada ta jest 
przestrzegana do dziś, 501 lat od wprowa-
dzenia w życie Reinheitsgebot. W Mona-
chium odbywa się również najsłynniejsze 
święto piwa na świecie, czyli dwutygodnio-
wy Oktoberfest, w trakcie którego piwosze 
konsumują ponad 7 milionów litrów złotego 
trunku.

Jednak aby poczuć prawdziwie biesiadną 
atmosferę, nie musimy wcale przyjeżdżać 
na Oktoberfest. Można śmiało zaryzykować 
stwierdzenie, że być w Monachium i nie 
zajrzeć do tutejszych piwiarni i ogródków 
piwnych, to jak przyjechać do Paryża i nie 
zobaczyć wieży Eiffla.

Idea ogródków piwnych (Biergarten) zro-
dziła się właśnie w stolicy Bawarii nieco 
ponad 200 lat temu, kiedy to król Maksymi-
lian I przyznał miejskim browarnikom pra-
wo do sprzedawania piwa bezpośrednio ze 
swoich piwnic. W tamtych czasach nie było 
jeszcze chłodni, więc browarnicy wykony-
wali większość swojej pracy w zimie, prze-
chowując wyprodukowany trunek pod zie-
mią. Dodatkowo aby chronić zapasy przed 
szkodliwym działaniem letnich promieni 
słonecznych, sadzili rozłożyste drzewa, 
przede wszystkim kasztanowce.

CHLEB W PŁYNIE
Dla klientów przybywających pod piwnicz-
ne drzwi piwiarni połączenie chleba w pły-
nie z ocienionym miejscem było zbyt wielką 
pokusą i zamiast raczyć się złotym trun-
kiem w domowym zaciszu, spożywali go 
pod konarami drzew. Po pewnym czasie 
zaczęli także przynosić własne jedzenie i w 
ten oto sposób powstały pierwsze ogródki 
piwne.

Dziś do kultowych miejsc związa-
nych z piwem zalicza się m.in. Hirschgar-
ten (hirschgarten.com) czy też położony nad 
jeziorem Seehaus (kuffler.de). Są one czynne 

W Monachium odbywa się najsłynniejsze święto piwa na świecie, 
czyli dwutygodniowy Oktoberfest, w trakcie którego piwosze 

konsumują ponad 7 milionów litrów złotego trunku.
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przez cały rok, choć największy ruch panuje 
tu od wiosny do jesieni.

Seehaus przyciąga przede wszystkim oko-
licznych schickimicki, czyli bogatszych mo-
nachijczyków. Hirschgarten, w którym pa-
nuje znacznie swobodniejsza atmosfera, jest 
największym ogródkiem piwnym w mie-
ście, mogącym pomieścić do 8 tysięcy ama-
torów piwa. Można tu przyjść z własnymi 
przekąskami, choć na miejscu znajdują się 
także liczne stragany serwujące pyszne że-
berka, kiełbaski i potrawy z drobiu.

Ogródki piwne czynne są od wiosny do 
wczesnej jesieni, natomiast piwiarnie dzia-
łają przez cały rok. Najsłynniejszą z nich jest 
zdecydowanie Hofbräuhaus (hofbraeuhaus.
de), która dysponuje 3 tysiącami miejsc i wła-
sną orkiestrą dętą, przygrywającą piwoszom 
już od 11:00 rano.

Większość gości stanowią turyści, choć 
nie brakuje tu również rdzennych Bawar-
czyków odzianych w lederhosen i chętnie 
pozujących do wspólnych zdjęć. Serwowane 
tu jedzenie (tradycyjne mięso, chleb i ziem-
niaki) jest dobre i niedrogie, ale najwięk-
szym problemem jest znalezienie wolnego 
miejsca i panujący gwar, który skutecznie 
utrudnia konwersację.

Hofbräuhaus ma urok, ale jeśli mamy 
czas, by odwiedzić tylko jedną piwiarnię, 
to większość mieszkańców poleci nam 
jeden z lokali należących do prywatnego  

monachijskiego browaru Augustiner. Mo-
żemy tam uraczyć się doskonałym piwem 
(niemal nieznanym poza granicami Nie-
miec) i nacieszyć wzrok gustownie urządzo-
nymi wnętrzami starych piwodajni.

Jedną z nich jest mieszcząca się przy 
Neuhauser Strasse piwiarnia Grossgaststa-
etten (augustiner-restaurant.com) z secesyjnymi 
wnętrzami, szerokim barem i porożami na 
ścianach. Panuje tu znacznie przyjemniej-
sza atmosfera niż w Hofbräuhaus, choć 
prawdopodobnie będziemy musieli dzielić 
stół z innymi piwoszami, którzy chętnie 
stukną się z nami kuflem. Warto pamiętać, 
że w Niemczech podczas tej czynności nale-
ży patrzeć drugiej osobie w oczy.

NOWE TRENDY
Tradycje tradycjami, ale nie da się nie za-
uważyć, że w kulturze piwnej Monachium 
zaszły ostatnio pewne zmiany, zwłaszcza 
po wprowadzeniu do oferty niefiltrowanego, 
mętnego piwa, w którym zachowano przy-
jazne bakterie. Przykładem tego nowocze-
snego podejścia do produkcji piwa może być 
mikrobrowar Giesinger (Giesinger-braeu.de), 
nad którym mieszczą się bar i restauracja. 
Niefiltrowanego piwa napijemy się także na 
monachijskim lotnisku.

W stolicy Bawarii znajdziemy również 
browary rzemieślnicze, na przykład uwiel-
biany przez hipsterów Hopfenhacker  

(hopfenhacker.de), gdzie ręcznie wytwarza się 
kilkanaście rodzajów cudownie aromatycz-
nego trunku. Jednak w porównaniu do Ber-
lina, gdzie browary rzemieślnicze powstają 
jak grzyby po deszczu, w Monachium jest 
ich zaledwie garstka. Według lokalnych 
znawców wynika to z faktu, iż tutejsi pi-
wosze są znacznie bardziej konserwatyw-
ni i zmiany zachodzą tu dużo wolniej.

Wiele ciekawych przykładów kultury 
piwnej Bawarii znajdziemy również poza 
samym Monachium. Na przykład na odda-
lonym o 40 kilometrów od miasta malow-
niczym wzgórzu Heiliger Berg mieści się 
klasztor Andechs, w którym benedyktyni 
już od kilku wieków warzą złoty trunek. 
Początkowo pojono nim strudzonych piel-
grzymów i choć obecnie liczba pątników 
znacznie zmalała, to tutejszy ogródek piwny 
odwiedza rocznie ponad milion turystów.

Na północnym wschodzie Bawarii, nie-
opodal granicy z Czechami produkowane 
jest tradycyjne piwo (zoiglbier.de). Rodziny 
zamieszkujące wioski w regionie Oberpfalz 
mają tu dostęp do lokalnej warzelni, w któ-
rej wytwarzają własne piwo, a następnie 
częstują nim turystów poszukujących ory-
ginalnych smaków jasnego z pianką. Nawet 
jeśli jego smak nie przypadnie nam do gu-
stu, to gwarantuję, że samo zgłębianie tu-
tejszej kultury piwnej będzie niezapomnia-
nym doświadczeniem. FO
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Przykładem nowoczesnego podejścia do produkcji niefiltrowanego, mętnego piwa, w którym zachowano 
przyjazne bakterie, może być mikrobrowar Giesinger, nad którym mieszczą się bar i restauracja. 
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Jest wczesny wieczór. Siedzimy w kawiar-
ni La Terrasse, mieszczącej się w ho-
telu Sofitel Legend Metropole Hanoi, 
racząc się mocnym, aromatycznym 

espresso. Hotel znajduje się w samym sercu  

Dzielnicy Francuskiej (French Quarter), 
słynącej z przepięknej architektury kolo-
nialnej, szerokich, okolonych drzewami 
bulwarów i olśniewających zabytków, takich 
jak gmach Opery w Hanoi.

GODZINA DLA ZIEMI
Otwarty w 1901 roku hotel Sofitel Metropole 
jest kolejnym przykładem ciekawej archi-
tektury stolicy Wietnamu. Jego czterokon-
dygnacyjny budynek, charakteryzujący się 

Tamsin Cocks opisuje kontrasty panujące w stolicy Wietnamu 
 i relacjonuje swój pobyt nad zatoką Ha Long.
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białą fasadą, strzelistymi oknami i ciemno-
zielonymi okiennicami, wygląda majesta-
tycznie.

Jednak w tej chwili nie jesteśmy w stanie 
dostrzec tych szczegółów, ponieważ cała 
ulica wraz z większością miasta jest pogrą-
żona w ciemności. Awaria prądu? Skądże. 
Hanoi uczestniczy w „Godzinie dla Ziemi”, 
inicjatywie stworzonej przez World Wide 
Fund for Nature, która zachęca do wyłącze-
nia na jedną godzinę światła, aby skłonić 
mieszkańców naszej planety do refleksji 
nad zmianami klimatu.

Muszę przyznać, że efekt tego zabiegu 
jest niemal magiczny. Kawiarniany zgiełk 
ustępuje cichym szeptom i wszyscy zdają 
się delektować tą niebywale spokojną atmos-
ferą. Na myśl przychodzą mi obrazy z nie 
tak odległej, acz niezwykle burzliwej prze-
szłości Hanoi, kiedy to miasto leżące na pół-
nocy Wietnamu zmagało się z masowymi 
bombardowaniami.
    
ŚCIEŻKA HISTORII
Moja refleksja wynika z faktu, iż właśnie 
uczestniczyliśmy w wycieczce po hotelu, 

zwanej ścieżką historii. Ta fascynująca po-
dróż w czasie zaczyna się w tutejszym lobby, 
którego wystrój (wentylatory sufitowe, ciem-
nozielone skórzane fotele, podłogi wyłożone 
terakotą i starodawne telefony) przywodzi 
na myśl czasy Indochin Francuskich. W ga-
blotach znajdują się eksponaty z tamtego 
okresu, a na tzw. ścianie sław wiszą zdję-
cia, przedstawiające wybitne postaci, które 
gościły w tutejszych murach. Znajdziemy 
wśród nich m.in. amerykańską piosenkarkę 
Joan Baez, pisarza Grahama Greene’a oraz 
prezydenta George’a Busha.

Otwarty w 1901 roku hotel Sofitel Metropole jest kolejnym 
przykładem ciekawej architektury stolicy Wietnamu. 
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Najciekawszy przystanek zostawiono na 
koniec. Jest nim zbudowany w latach 60. 
ubiegłego wieku tajny schron przeciwlotni-
czy, który odkryto ponownie dopiero sześć 
lat temu. Podczas nalotów bombowych ten 
klaustrofobiczny betonowy bunkier był 
schronieniem dla najznamienitszych go-
ści hotelu. Personel musiał niestety szukać 
swojego szczęścia w okolicznych kanałach.

Z zadumy wyrywa nas błysk włączanych 
świateł w kawiarni. „Godzina dla Ziemi” 
dobiegła końca. Dopijamy kawę i wychodzi-
my z hotelu w kierunku Starego Miasta. 

RADOŚĆ NA ULICACH
Po niecałych 200 metrach napotykamy 
coś, co wydaje się być spontanicznie zor-
ganizowaną imprezą uliczną, rozciągającą 
się wzdłuż całego wybrzeża jeziora Hoàn 
Kiem. Jak się dowiedzieliśmy, władze Ha-
noi postanowiły, że od piątku do niedzie-
li w godzinach od 7:00 do północy okoliczne 
ulice będą zamknięte dla ruchu kołowego. 
Dzięki temu na całym tym obszarze panuje 
karnawałowa atmosfera, która przyciąga do 
centrum zarówno mieszkańców, jak i tury-
stów. Po drodze mijamy muzyków, tance-
rzy i ulicznych performerów. Nie brakuje 
także osób grających w badmintona i ska-
czących na skakankach.

Radość emanująca z tego miejsca jest za-
raźliwa, a samo wydarzenie, rozgrywające 
się na tle spokojnych wód jeziora, tworzy 
niebywale malowniczy obraz. Zakochane 
pary obsiadają ustronne miejsca nad brze-
giem, delektując się romantycznymi wido-
kami i być może licząc na to, że dostrzegą 
jednego z legendarnych olbrzymich żółwi, 
które niegdyś zamieszkiwały tutejsze wody 
(choć ostatni znany jego mieszkaniec, zwa-
ny Cu Rua, dopełnił żywota w ubiegłym 
roku).

STARY PORZĄDEK
Jednak już w Starej Dzielnicy (Old Quarter) 
czeka nas brutalny kontakt z rzeczywisto-
ścią. Szalony ruch uliczny Wietnamu cieszy 
się złą sławą, ale by dobrze zrozumieć istotę 
problemu, trzeba to wszystko zobaczyć na 
własne oczy. Podczas wizyty w Hanoi zda-
rza mi się przystanąć na rogu ulic, by z za-
partym tchem obserwować ten niezwykły 
spektakl. Wąziutkimi ulicami płynie dwu-
kierunkowy strumień samochodów, mo-
tocykli, rowerów i pieszych. Jeden z rowe-
rzystów jedzie bez trzymanki, jedną ręką 
pisząc esemesa, a w drugiej leniwie trzyma-
jąc papierosa.

Sercem Starej Dzielnicy jest labirynt 
alejek wraz z wyściełającymi je dwupię-
trowymi, kolorowymi willami kolonialny-
mi, w których mieszczą się liczne sklepy, FO
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Ruch uliczny Wietnamu cieszy się złą sławą, ale by dobrze zrozumieć 
istotę problemu, trzeba to wszystko zobaczyć na własne oczy. 
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bary i restauracje. Na najbardziej ruchli-
wych uliczkach nieprzenikniony tłum ludzi 
okupuje bary i kluby.

Siadamy przy miniaturowym stoliku na 
zewnątrz jednej z knajpek, aby spróbować 
słynnej wietnamskiej zupy pho z maka-
ronem oraz lokalnego piwa. Po powrocie 
do Metropole zatrzymujemy się jeszcze na 
drinka w hotelowym barze Angelica. Po kil-
ku mocnych martini,szczęśliwi i zmęczeni 
trafiamy do naszego pokoju.

PIĘKNO NAD ZATOKĄ
Jeśli tylko macie czas, koniecznie odwiedź-
cie zatokę Ha Long,  która widnieje na liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten mi-
styczny krajobraz lądowo-wodny, który skła-
da się z dwóch tysięcy wysp wapiennych, 
był ostatnio jednym z plenerów kasowego 
hollywoodzkiego przeboju „Kong: Wyspa 
Czaszki”.

Jednodniowa wycieczka w to miejsce 
mija się z celem i dlatego większość biur 
podróży oferuje pakiety dwudniowe z noc-
legiem na wodzie. Czterogodzinna podróż 
nad zatokę obejmuje przystanek w centrum 
handlowym Hong Ngoc i choć jest to typo-
wa pułapka na turystów, to i tak warto się 
tu rozejrzeć z kilku powodów. Po pierwsze, 

nigdzie indziej nie znajdziemy tak ogrom-
nego wyboru pamiątek: od tradycyjnych wy-
robów z laki i malowideł po biżuterię i inne 
wyszukane drobiazgi. Po drugie, wiele ofe-
rowanych tu dzieł wytwarzanych jest przez 
osoby niepełnosprawne i dochody ze sprze-
daży trafiają do organizacji charytatywnych.

Najbardziej luksusową flotą statków wy-
cieczkowych dysponuje firma Paradise Cru-
ise (paradisecruise.com), a prawdziwą perełką 
jest zwodowany w ubiegłym roku Paradise 
Elegance – prześliczna, okazała jednost-
ka z 31 ekskluzywnymi kajutami dla gości. 
Kabiny wyglądają olśniewająco, są gustow-
nie urządzone i wyjątkowo przestronne. 
Każdy taki wodny apartament posiada wy-
godnie łóżko typu king size, osobny bal-
kon, garderobę oraz dużą łazienkę z toale-
tą i prysznicem z ciepłą wodą.

Wypływamy z portu wraz z flotyllą in-
nych łodzi rekreacyjnych, zmierzając w kie-
runku wyłaniającej się zza horyzontu gru-
py wysp. Po krótkim czasie docieramy do 
wysokich zielonych monolitów, owianych 
mglistą zasłoną. Jestem pod wrażeniem 
rozmiaru zatoki Ha Long – bezkresu wód, 
usianego wyspami pokrytymi dżunglą i roz-
ciągającego się na obszarze 1553 kilometrów 
kwadratowych.

Tuż po odbiciu od brzegu zbieramy się na 
briefingu, podczas którego poznajemy kapi-
tana naszego statku. Wita nas serdecznie, 
omawia całą trasę rejsu i proponuje bardzo 
ciekawe i pasjonujące wycieczki fakultatyw-
ne, takie jak zwiedzanie pływającej wioski 
Cua Van, poznawanie okolicy kajakiem, 
wspinaczka na szczyt wyspy Ti Top, z której 
rozciąga się zapierający dech w piersiach wi-
dok, a także eksploracja zjawiskowej jaskini 
Sung Sot.

Po uwagach dotyczących kwestii naszego  
bezpieczeństwa udajemy się na lunch w for-
mie bufetu, gdzie do wyboru mamy mno-
gość pysznych potraw – oczywiście z owo-
cami morza w roli głównej. Dodatkowe 
atrakcje na pokładzie to m.in. lekcje goto-
wania przy zachodzie słońca, koncerty fi-
lipińskiego zespołu muzycznego, zabiegi 
spa oraz poranne zajęcia tai-chi na górnym 
pokładzie.

Wieczorem ciemne kontury okolicznych 
skał wapiennych mienią się jarzącym bla-
skiem świateł pochodzących z innych jed-
nostek zakotwiczonych na noc na wodzie. 
Jakimś cudem w tym nieziemskim, cu-
downym krajobrazie nie czujemy się wcale 
turystami i cieszymy się, że nie jesteśmy tu 
sami.

Rozmiary zatoki Ha Long robią wrażenie – bezkres wód, usiany wyspami pokrytymi dżunglą, 
rozciągający się na obszarze 1553 kilometrów kwadratowych.
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SAMOCHODY  
NA T ZK  I BATERI
Nasz korespondent Nat Barnes przyjrzał się postępom w dziedzinie produkcji 

samochodów elektrycznych i wybrał najciekawsze nowości na rynku.
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Elektryczność. Gdzie bylibyśmy 
dziś bez niej? Używamy jej do 
oświetlania naszych domów, go-
towania i – parzenia herbaty. Dla-

czego więc nie miałaby także napędzać 
naszych pojazdów?

W ubiegłym roku sprzedaż samocho-
dów zasilanych paliwem alternatywnym, 
czyli tzw. hybryd, oraz pojazdów napędza-
nych wodorem i energią elektryczną wzro-
sła o ponad 20 procent. Po nieco spowolnio-
nym starcie kierowcy zaczynają wreszcie 
przekonywać się do silników elektrycznych.

POWRÓT DO ŁASK
Co ciekawe, elektryczne samochody 
są z nami dłużej, niż mogłoby się wyda-
wać. Brytyjski wynalazca Thomas Parker 
skonstruował pierwszy pojazd napędzany 
prądem już w 1884 roku i we wczesnych 
latach motoryzacji samochody tego typu 
cieszyły się znaczną popularnością. Jednak 
na początku XX wieku wraz z pojawieniem 
się taniej benzyny, która zwiększyła za-
sięg i prędkość poruszania się pojazdów, los 
samochodów elektrycznych został przypie-
czętowany.

Na szczęście obecnie silniki elektrycz-
ne ponownie wracają do łask i to w wielu 
wcieleniach. Na rynku znajdziemy bogaty 
wybór pojazdów tego typu – do wyboru, do 
koloru. Możemy również wybierać między 
samochodami w pełni elektrycznymi (EV), 
wspomaganymi silnikiem spalinowym (hy-
brydy i samochody o przedłużonym zasię-
gu), a nawet takimi, które zasilane są wodo-
rem.

Każdy z nich ma swoje mniejsze lub więk-
sze wady. W przypadku pojazdów w pełni 
elektrycznych jest nią niewątpliwie marny 
zasięg. Obecnie samochody te mogą poko-
nać na jednym ładowaniu dystans 200-250 
kilometrów i aby uzupełnić zapas energii, 
należy podłączyć je do gniazdka nawet na 
osiem godzin. Idealnie sprawdzają się za-
tem jako samochody miejskie (zwłaszcza 
gdy mamy możliwość podładowywania ich 
przez noc np. w garażu), ale nie nadają się 
do dalszych podróży.

Oto najważniejsze różnice pomiędzy  
rodzajami samochodów elektrycznych

● Pojazdy w pełni elektryczne (EV) – np. Nis-
san Leaf, Renault Zoe, Tesla Model S. Jak sama 
nazwa wskazuje, są to samochody napędzane 
jedynie za pomocą silnika elektrycznego, który 
czerpie energię z baterii.

● Pojazdy elektryczne z tzw. przedłużaczami 
zasięgu – np. BMW i3 REX. Samochody w peł-
ni elektryczne z dodatkowym małym silnikiem 
spalinowym, który zapewnia im większy zasięg.

● Hybrydy – np. Lexus RX450h, Toyota Prius. 
Pojazdy z głównym silnikiem benzynowym lub 
wysokoprężnym oraz dodatkowym silnikiem 
elektrycznym, który zwiększa moc pojazdu  
i dobrze sprawdza się podczas wolnej jazdy w 
mieście.

● Hybrydy typu plug-in (PHEV) – np. A3 e-
-tron, Mitsubishi Outlander PHEV. Samochody 
te przypominają standardowe hybrydy, ale do-
datkowo posiadają większe baterie i wtyczkę do 
ładowania z sieci.

● Pojazdy na ogniwa paliwowe – np. Toyota 
Mirai. Samochody elektryczne, w których ener-
gia generowana jest przez wodorowe ogniwa 
paliwowe. Pojazdy te tankuje się wodorem  
w podobny sposób jak na zwykłych stacjach 
benzynowych.

SAMOCHODY 
ELEKTRYCZNE 

Kompendium
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Thackery Davis, nauczyciel z East Sussex, 
kupił swoje Renault Zoe w 2015 roku.

– Początkowo zamierzaliśmy wykorzy-
stywać go jako nasz drugi samochód, ale po 
jakimś czasie okazało się, że jeździmy nim 
częściej, niż planowaliśmy – mówi. 

–Możemy polecić takie rozwiązanie z czy-
stym sumieniem, choć w przypadku dłuż-
szych podróży trzeba dobrze zaplanować 
trasę, aby bezproblemowo dotrzeć do kolej-
nego punktu ładowania – dodaje.

Niektóre pojazdy elektryczne wyposażo-
no w opcję szybkiego ładowania, co znacz-
nie ułatwia ich użytkowanie. Na przykład 
firma Tesla posiada sieć punktów, w których 
po półgodzinnym tankowaniu prądu samo-
chód może przejechać do 280 kilometrów. 
Niektóre modele, na przykład BMW i3, 
sprzedawane są w dwóch wersjach: z silni-
kiem elektrycznym (o zasięgu 200 kilome-
trów) oraz z niewielką dodatkową jednostką 
benzynową (za dopłatą 3 tysięcy funtów), 
która po rozładowaniu baterii przedłuża za-
sięg samochodu do 330 kilometrów.

HYBRYDY PODBIJAJĄ RYNEK
Kolejna opcja to samochody o napędzie 
hybrydowym. W standardowym wcieleniu  

wykorzystują one energię elektrycz-
ną z wbudowanych baterii, aby napędzać 
pojazd podczas powolnej jazdy po mie-
ście, a zużytą energię odzyskują podczas 
hamowania. Jednak najświeższą nowinką 
na rynku, widoczną zwłaszcza w segmencie 
samochodów luksusowych, jest napęd hy-
brydowy typu plug-in, który daje możliwość 
doładowywania baterii za pomocą osobnej 
wtyczki. Pojazdy te mają pojemniejsze ba-
terie, a przez to oczywiście większy zasięg 
podczas jazdy na silniku elektrycznym. 
Emitują także znacznie mniej zanieczysz-
czeń, dzięki czemu ich właściciele płacą 
niższe podatki.

PODATKI I POLITYKA
No właśnie, podatki, podatki i polityka. 
Obecnie w Wielkiej Brytanii obowiązują 
trzy poziomy dotacji rządowych przy zaku-
pie samochodu elektrycznego, wynoszące 
od 2,5 do 4,5 tysiąca funtów w zależności od 
ceny pojazdu, jego zasięgu i poziomu emisji 
zanieczyszczeń. Oczywiście stuprocentowe 
elektrowozy otrzymują największą dota-
cję, natomiast wszelkie hybrydy z wtyczką, 
kosztujące powyżej 60 tysięcy funtów (np. 
Volvo XC90), dostają figę z makiem.

Rząd musi także dobrze rozważyć, 
jak w przyszłości opodatkować energię elek-
tryczną wykorzystywaną przez samochody 
elektryczne, ponieważ obecnie podatek ten 
jest nieporównywalnie mniejszy niż w przy-
padku samochodów spalinowych, gdzie 
blisko 60 procent ceny paliwa przy dystry-
butorze stanowi danina dla państwa. I tu 
znajduje się pole do popisu dla przyszłych 
rządów. Politycy pragną, abyśmy jeździ-
li bardziej ekologicznymi samochodami, 
ale wraz ze wzrostem popularności samo-
chodów elektrycznych obniżają dotacje do 
ich zakupu. W przyszłości natomiast będą 
musieli znaleźć skuteczny sposób na zała-
tanie dziury po zmniejszających się docho-
dach z podatków od paliw kopalnych.

Warto także uczyć się na błędach po-
pełnianych przez rządy innych krajów. 
Zachęty podatkowe oferowane kierowcom 
przez rząd holenderski sprawiły, że w 2015 
wielu Holendrów nabyło samochody elek-
tryczne. Tym samym Holandia stała się 
największym europejskim rynkiem dla 
hybryd typu plug-in (z wtyczką). Kiedy jed-
nak w ubiegłym roku rząd obniżył poziom 
dotacji, sprzedaż pojazdów elektrycznych 
spadła o 47 procent.

Jednym z największych wyzwań dla producentów samochodów elektrycznych jest opracowanie baterii, 
które będzie można ładować szybko i które pozwolą zwiększyć zasięg pojazdów. 
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– Rynek samochodów elektrycznych 
ciągle się rozwija, ale nadal istnieje 
wiele problemów, z jakimi musi się on 
zmagać. Przykład Holandii pokazuje, 
że bez pomocy rządu sprzedaż pojaz-
dów tego typu byłaby wręcz niemoż-
liwa – twierdzi Nick Gibbs, brytyjski 
korespondent magazynu „Automotive 
News Europe”.

JAK ZWIĘKSZYĆ ZASIĘG?
Jednym z największych wyzwań dla 
producentów samochodów elektrycz-
nych jest opracowanie baterii, które 
będzie można ładować szybko i które 
pozwolą zwiększyć zasięg pojazdów. 
Niestety postępy w tej dziedzinie są na-
dal mizerne i dlatego istnieje zasadna 
obawa, że podobnie jak w przypadku 
standardu Betamax, płyt CD i solowych 
karier Spice Girls żywot samochodów 
elektrycznych ładowanych z sieci może 
zakończyć się już na etapie wieku dzie-
cięcego.

Kto jednak powiedział, że pojazd 
elektryczny musi koniecznie wykorzy-
stywać energię przechowywaną w ba-
teriach? Kilka miesięcy temu na rynku 
europejskim zadebiutowała Toyota Mi-
rai, samochód zasilany wodorowymi 
ogniwami paliwowymi, które same 
produkują energię napędzającą elek-
tryczny silnik pojazdu. Auta takiego 
nie trzeba doładowywać, a jedynie 
tankować wodorem. Hyundai i Mer-
cedes również starają się wejść na ten 
rynek, a ich modele wykorzystujące tę 
technologię są w zaawansowanym sta-
dium rozwoju.

W przeciwieństwie do samochodów 
ładowanych z sieci wodór można zatan-
kować, korzystając z dystrybutora po-
dobnego do tych, jakie znamy ze stacji 
benzynowych. Jednak prawdziwą zale-
tą wodorowych ogniw paliwowych jest 
to, że emitują one do atmosfery jedynie 
wodę i to tak czystą, że można ją pić. 
Dotychczas największym minusem 
tego rozwiązania jest brak sieci stacji 
tankowania wodoru.

Wydaje się, że dzięki prostocie użyt-
kowania i podobieństwu do obecnie 
stosowanych rozwiązań (tankowanie 
na stacjach) technologia ta jest natural-
nym wyborem na przyszłość dla moto-
ryzacji.

Kto wie, być może już niebawem bę-
dziemy poruszać się bezgłośnymi po-
jazdami na wodór, ciesząc się czystym 
powietrzem i stałą ceną przy dystrybu-
torze, niezależną od wydarzeń na Bli-
skim Wschodzie?

RENAULT ZOE

Wielka piątka

Cena: od 25 tys. euro
Ten uroczy samochód, reprezentujący segment 
supermini, świetnie się prowadzi. Dysponuje 
pojemnymi bateriami, które zapewniają mu za-
sięg do 300 kilometrów. Baterie można zakupić 
razem z samochodem albo wypożyczyć osob-
no za miesięczną opłatę.

BMW I8 

Cena: ok. 120 tys. euro
Elektryczna bestia rodem z filmów science-
-fiction. Superszybka, a zarazem przyjazna dla 
środowiska. W przyszłym roku BMW zamierza 
wypuścić wersję kabrio.

VOLVO XC90 T8 PLUG-IN  
HYBRID

Cena: od 70 tys. euro
Volvo XC90 jest bez wątpienia jednym z najcie-
kawszych siedmiomiejscowych SUV-ów na ryn-
ku, zwłaszcza we flagowej wersji o oznaczeniu 
T8. Na pokładzie znajdziemy dwulitrową jed-
nostkę benzynową wraz z silnikiem elektrycz-
nym, zapewniającym dodatkowy zasięg około 
50 kilometrów.

HYUNDAI IONIQ

Cena: ok. 22,5 tys. euro
Dzięki temu modelowi koreański producent 
zdołał skutecznie zachwiać pozycją rynkową 
Toyoty Prius. Obecnie ten pięciodrzwiowy 
hatchback dostępny jest w wersji elektrycznej 
oraz elektryczno-benzynowej, ale jeszcze w tym 
roku pojawi się hybryda z wtyczką.

TOYOTA MIRAI

Cena: ok. 75 tys. euro
Jeden z niewielu na rynku pojazdów zasilanych 
wodorowymi ogniwami paliwowymi. Jedyny-
mi (acz ważnymi) wadami są kontrowersyjny 
wygląd oraz znikoma liczba stacji ładowania 
wodorem w Europie.
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IL  L S AK
Nasz korespondent Chris Hall opisuje, jak japońska marka Seiko 

od lat skutecznie rywalizuje o jakość ze szwajcarskimi producentami zegarków, 
oferując przy tym największy wybór modeli na świecie.
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Pewnie niektórzy z was zasta-
nawiają się, dlaczego w dziale 
poświęconym luksusowym 
czasomierzom piszemy o ze-

garkach Seiko. W końcu w sklepach in-
ternetowych można kupić modele tej 
marki już za 250 złotych, a sama fir-
ma, w przeciwieństwie do szwajcar-
skich producentów, chętnie korzy-
sta z takich wynalazków, jak technologia 
cyfrowa i kwarcowa. Dość powiedzieć, 
że nawet podstawowy model, jakim jest  
Seiko 5 (najtańszy zegarek mechanicz-
ny na rynku), to prawdziwa legenda 
wśród czasomierzy, dostępna na rynku 
już od 1963 roku.

Co ciekawe, producent tego skromne-
go zegarka wytwarza również repetiery 
minutowe i klatki tourbillon, a także 
luksusowe modele mechaniczne, zdo-
bione misternymi wzorami i posiadają-
ce wyrafinowane mechanizmy. Chyba 
niewiele ryzykuję, twierdząc, że Seiko 
posiada największy wybór zegarków na 
świecie.

ATUTY PO JAPOŃSKU
Oczywiście nie wszystkie z nich są 
udane. Najnowsza linia Grand Seiko 
Sport pozostawia wiele do życzenia 
pod względem stylistycznym, a kolek-
cja Astron wyposażona w moduł GPS 
przypomina czasomierze sprzed 20 
lat. Ale już modele Grand Seiko i Cre-
dor pod względem jakości i rzemiosła 
mogą śmiało konkurować z większo-
ścią szwajcarskich mainstreamowych 
marek.

I właśnie to jest jednym z głównych 
atutów japońskiego producenta. Seiko 
rywalizuje ze szwajcarskimi firmami 
już od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to 
Japończycy zaczęli pojawiać się na ofi-
cjalnych konkursach pomiaru czasu  
i w ciągu kilku lat całkowicie je zdomi-
nowali. Dla Szwajcarów był to cios nie do 
zniesienia i unosząc się dumą, zabrali 
swoje zabawki z piaskownicy.

Tymczasem Seiko nadal dynamicznie 
rozwijała swoje produkty. W latach 70. 
firma zdobyła uznanie na rynku pro-
fesjonalnych czasomierzy dla nurków, 
będąc pierwszym producentem, który 
zastosował w nich elementy wykona-
ne z tytanu. IWC i Porsche Design mo-
gły poszczycić się tym samym osiągnię-
ciem dopiero 10 lat później.
    
PRAWDZIWE CACKA
Firma Seiko opracowała także me-
chanizm zegarka kwarcowego (co bar-
dzo boleśnie uderzyło w szwajcarską 

branżę zegarmistrzowską) i stworzyła 
wiele genialnych mechanizmów hybry-
dowych, w tym takie perełki jak Kine-
tic i Spring Drive, które zasługują na 
osobny artykuł. Tym samym japońska 
marka w każdym segmencie rynku miała 
do zaoferowania coś ciekawego.

Jeśli nieznane są wam niektóre z cie-
kawszych modeli Seiko, to prawdopodob-
nie wynika to z faktu, że przez wiele lat 
producent nie wprowadzał ich na rynek 
europejski. Z tego względu takie cacka 
jak Grand Seiko i Credor są w Europie 
dość niszowymi produktami, choć powo-
li się to zmienia.

Japończycy są niemal takimi perfek-
cjonistami jak Szwajcarzy i mają równie 
wielką obsesję na punkcie wykończenia 
swoich wyrobów. Produkty z najwyższej 
półki polerowane są z wykorzystaniem 
techniki zaratsu, którą wieki temu stoso-
wano przy produkcji noży i mieczy, a obec-
nie w zminiaturyzowanej formie używa 
się jej do wytwarzania wskazówek i in-
deksów zegarków. Linie koperty w Grand 
Seiko są niezwykle równe i ostre, przez 
co model ten może śmiało konkuro-
wać z Rolexami.

WŁASNA TOŻSAMOŚĆ
W tym roku firma Seiko dała swojej sub-
marce nieco więcej własnej tożsamości  
(po blisko 60 latach), usuwając z tarczy 
znany znaczek „Seiko” i zastępując go na-
pisem „Grand Seiko”. Malkontenci mogą 
narzekać, że jest to dzielenie włosa na 
czworo, ale to posunięcie wcale nie było 
przypadkowe i zbiegło się z wypuszcze-
niem na rynek trzech zegarków w limi-
towanej edycji, nawiązującej do wzor-
nictwa pierwszych czasomierzy Grand 
Seiko z 1960 roku. Dostępne w wersjach 
ze stali nierdzewnej, 18-karatowego złota 
oraz platyny (koperty pierwszych Grand 
Seiko wykonano właśnie z tego krusz-
cu) zegarki te są jednymi z najprost-
szych, a zarazem najelegantszych, jakie 
pojawiły się w tym roku na rynku. Wszyst-
kie mają nakręcany ręcznie mechanizm 
własnej produkcji, a wersja wykonana ze 
stali (około 28 tysięcy złotych) jest nie-
co grubsza i odróżnia się od wariantu 
platynowego sekundnikiem w kolorze 
niebieskim. Ogółem zostanie wyprodu-
kowanych jedynie 1960 egzemplarzy tego 
zegarka, w tym 353 w wersji złotej (około 
100 tysięcy złotych) i 136 w wersji platyno-
wej (około 150 tysięcy złotych). Jeśli więc 
chcecie stać się posiadaczami nowego, 
pięknego Grand Seiko, to właśnie teraz 
jest idealna pora, by zrealizować swój 
plan.



LENOVO  
GRA O RYNEK
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Lenovo ugruntowało już 
sobie pozycję na polskim 
rynku jako sprawdzona  
i niezawodna marka.
Od lat jesteśmy jednym z czo-
łowych graczy na polskim ryn-
ku, co potwierdzają przyzna-
ne nam wyróżnienia, m.in. 
nagroda „Business Traveller 
Poland” w kategorii „najlepszy 
laptop dla biznesu”. Takie wy-
różnienia cieszą szczególnie, 

ponieważ precyzyjnie podkre-
ślają mocne strony naszych 
produktów i jednoznacznie 
wskazują potencjalnie zaintere-
sowanym klientom, że to pro-
dukt właśnie dla nich. 

Niezwykle ważna jest dla 
nas opinia klientów, dlatego je-
steśmy bardzo dumni z faktu, 
że w badaniu „Marka Godna 
Zaufania 2017”, przeprowadzo-
nym przez Kantar Millward 

Brown, zwyciężyliśmy w kate-
gorii „komputer osobisty”. Dla 
Lenovo to wyróżnienie jest 
bardzo istotne, ponieważ prze-
badano firmy z sektora MŚP, 
który jest dla nas kluczowy. Po 
sukcesie na rynku konsumenc-
kim umacniamy naszą pozycję 
na rynku komputerów bizne-
sowych – w pełnym zakresie 
produktowym. Co cieszy, Le-
novo znalazło się w prestiżowej 

Z Andrzejem Sowińskim, dyrektorem generalnym Lenovo Polska, 
rozmawiała Marzena Mróz.
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grupie 23 firm wyróżnionych 
tytułem „najbardziej zaufanej 
marki”. 

Wszystkie nagrody, które do-
stajemy, a tylko na zeszłorocz-
nych targach IFA sześć naszych 
produktów otrzymało aż 57 
nagród, potwierdzają nie tylko 
silną pozycję marki Lenovo, ale 
również wysoki poziom roz-
wiązań technologicznych i in-
nowacyjności. Połączenie tych 
elementów stawia nas w pozycji 
lidera i pozwala sprzedawać na 
całym świecie aż cztery urzą-
dzenia co sekundę. 

Trzeba pamiętać, że Lenovo 
to nie tylko komputery. 
Lenovo to nie tylko numer 1 na 
rynku komputerów PC w Pol-
sce (badanie IDC za czwarty 
kwartał 2016), jesteśmy także 
liderem na rynku tabletów. Od 
2015 w naszym portfolio są 
również smartfony Motorola, 
których udziały w rynku osią-
gnęły w tak krótkim czasie 
zadowalający poziom 7,8 pro-
cent i widzimy dalszy potencjał. 
Rok 2015 był również rokiem 
drugiej dużej akwizycji – Leno-
vo przejęło polski dział serwe-
rów z rodziny x86 od IBM. Taka 
akwizycja to długi i skompliko-
wany proces. Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że jesteśmy na eta-
pie, w którym mamy zbudowa-
ny silny zespół kompetentnych 
specjalistów i z sukcesami 
konkurujemy na tym trudnym 
rynku. Dzięki kompleksowej 
ofercie, która zagospodarowu-
je potrzeby zarówno najwięk-
szych firm z sektora enterprise, 
jak i małych i średnich firm, na 
koniec 2016 roku zajmowaliśmy 
mocną czwartą pozycję na pol-
skim rynku serwerów z udzia-
łem na poziomie 8,9 procent.

Poza oczywistym rozwija-
niem portfolio Lenovo nie-
ustająco pracuje nad nowymi 
innowacyjnymi rozwiązania-
mi. Jednym z obszarów zain-
teresowań firmy jest wirtual-
na i rozszerzona rzeczywistość. 
Potencjał VR jest ogromny, dla-
tego Lenovo nawiązało współ-
pracę z Google przy realizacji 
projektu Tango, do którego  

Lenovo stworzyło lenovo PHAB 
2 Pro. Projekt Tango to połą-
czenie hardware’u i software’u, 
które razem dają możliwość 
zastosowania rozszerzonej rze-
czywistości na co dzień. Roz-
wiązanie to pozwala umieścić 
wirtualny przedmiot w rzeczy-
wistym miejscu lub na odwrót 
albo dokonać pomiarów obiek-
tów i pomieszczeń. Możliwo-
ści wykorzystania Tango jest 
nieskończenie wiele. Przykła-
dem jest nawigacja wewnątrz 
budynku, gdzie GPS nie dzia-
ła, aż po zastosowania, np. dla 
niewidzących, gdzie dana osoba 
porusza się, a urządzenie cały 
czas opisuje jej trójwymiarowo 
otoczenie. 

Czy jest możliwość, że wir-
tualna rzeczywistość to chwi-
lowa moda i wcale nie wejdzie 
do codziennego użytku? Moim 
zdaniem nie, ponieważ ma 
wiele zastosowań, które inte-
resują biznes. I właśnie dlate-
go w naturalny sposób stanie 
się popularna także wśród 
konsumentów. A stanie się to 
niezauważalnie, tak jak z każdą 
popularną technologią – szybko 
zapomnimy o jej istnieniu. Bę-
dzie dla nas tak naturalna jak 
używanie smartfonu czy nawi-
gacja w samochodzie. Techno-
logie stają się naturalnym ele-
mentem naszego życia zarówno 
zawodowego, jak i prywatnego. 
Granice między rozwiązaniami 
dla tych dwóch celów właściwie 
zacierają się.

Skąd potrzeba wyróżnienia 
kategorii urządzeń bizneso-
wych? 
Możliwość modyfikowania lap-
topa sprawia, że notebook jest 
uniwersalnym środowiskiem 
pracy. W jednej chwili może 
przetransformować się z mo-
bilnego narzędzia, jakim jest 
tablet, w stacjonarne środowi-
sko pracy z całą gamą urządzeń 
peryferyjnych, takich jak duży 
monitor, mysz czy stacja doku-
jąca. Należy jednak pamiętać, 
że mimo tych dodatkowych ele-
mentów biurko musi wyglądać 
estetycznie. Ergonomię miej-
sca pracy pomagają zapewnić  

takie rozwiązania, jak Think-
Pad WiGig – biurkowy hub 
wyposażony w złącze LAN, wyj-
ścia wideo, porty USB i wiele 
więcej, które pozwolą wyelimi-
nować z przestrzeni roboczej 
zbędne przewody. Wielozada-
niowość notebooka dla biznesu 
wymusza również jego ultra-
lekką konstrukcję, długą pracę 
na baterii i dużą wytrzymałość 
na mechaniczne uszkodzenia. 
Wszystko to po to, aby mieć pew-
ność, że niezależnie co przy-
nosi dzień, na swoim kompu-
terze zawsze możemy polegać.  
Minimalizujmy takie ryzyko 
przestoju w pracy, świado-
mie wybierając urządzenia 
dopasowane do naszych po-
trzeb i zapewniające maksy-
malne bezpieczeństwo. Jako 
jeden z największych dostaw-
ców sprzętu dla biznesu podpo-
rządkujemy za każdym razem 
naszą długofalową strategię do 
potrzeb klientów. 

Jaką strategię biznesową 
przyjęła firma na 2017 rok? 
Jakie ma plany rozwoju na 
polskim rynku?
Rok 2017 to z jednej strony 
utrzymanie pozycji w tych seg-
mentach, w których jesteśmy 
liderem (desktopów, PC, all-in-
-one i tabletów) oraz podbija-
nie nowych obszarów. Przede 
wszystkim mocne wejście na 
rynek smartfonów z marką Mo-
torola w drugiej połowie roku. 
Pracujemy również ciężko, aby 
stanąć na podium największych 
dostawców serwerów w Polsce. 
Przyglądamy się też nowym 
trendom. Przyszłość należy do 
urządzeń  konwertowalnych, 
które zaspokajają zróżnicowane 
potrzeby klientów i zapewniają 
szeroki wachlarz możliwości 
pracy z jednym urządzeniem. 
Takim urządzeniem jest dzia-
łający w czterech trybach roz-
kładany komputer ThinkPad 
YOGA, którego w zależności od 
tego, co w danej chwili robimy, 
możemy używać jako laptopa 
lub tabletu, a także wykorzysty-
wać w trybach pracy nazywa-
nych trybami „podstawki” lub 
„namiotu”.

Lenovo to nie tylko 
numer 1 na rynku 
komputerów PC 

w Polsce (badanie  
IDC za czwarty kwartał 
2016), jesteśmy także 

liderem na rynku 
tabletów. Od 2015  

w naszym portfolio 
są również smartfony 

Motorola, których 
udziały w rynku 

osiągnęły w tak krótkim 
czasie zadowalający 
poziom 7,8 procent 

i widzimy dalszy 
potencjał.
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Stolica Szkocji to nie tylko kilt i whisky. To przede wszystkim 
bogactwo historii i piękno zabytków. A wszystko to owiane 
tajemnicą pewnego mrocznego cmentarza...

GODZINY W...  
EDYNBURGU

GREYFRIARS KIRKYARD
Przechadzkę po Edynburgu rozpoczynamy 
od Greyfriars Kirkyard, owianego tajemni-
cą cmentarza, na którym pochowano wielu 
znamienitych Szkotów, np. Jamesa Craiga, 
architekta dzielnicy New Town w Edynbur-
gu, i Roberta Adama, który zaprojektował 
rezydencję premiera oraz siedzibę londyń-
skiego klubu członkowskiego Home House.

Na przełomie XVIII i XIX wieku cmen-
tarz był regularnie plądrowany przez tzw. 
gang zmartwychwstańców z Edynburga, 
którego członkowie pod osłoną nocy otwie-
rali trumny, by wykradać ciała i sprzeda-
wać je chirurgom i studentom medycyny 
jako materiał do przeprowadzania sekcji 
zwłok. Jeszcze bardziej przerażająca jest 

opowieść o George’u Mackenzie’im, bez-
względnym XVII-wiecznym sędzi, któ-
ry w podziemiach Kirkyard uwięził setki 
szkockich prezbiterian, by później skazać 
ich na śmierć przez powieszenie na pobli-
skim placu Grassmarket Square.

Co ciekawe, po swojej śmierci „Bluidy 
Mackenzie” spoczął na tym samym cmen-
tarzu, a kilka lat później, po włamaniu do 
jego grobowca wielu edynburczyków zaczę-
ło wierzyć, że duch sędziego powstał z mar-
twych, aby mścić się na osobach odwiedza-
jących cmentarz. Co prawda od tamtej pory 
wrota grobowca są szczelnie zapieczęto-
wane, ale nawet współczesne przewodniki 
przestrzegają zwiedzających przed podcho-
dzeniem zbyt blisko...

HOTEL G&V ROYAL MILE
Po wyjściu z cmentarza skręcamy w lewo 
na ulicę Cowgatehead, a następnie podą-
żamy ulicą Wiktorii do mostu Jerzego IV. 
Tuż za nim po lewej stronie mieści się ele-
gancki hotel G&V Royal Mile, dysponujący 
136 luksusowymi pokojami. Znajdziemy 
tu także jedną z najmodniejszych miejscó-
wek w Edynburgu – bar Epicurean, któ-
ry w ubiegłym roku zdobył prestiżową na-
grodę Scottish Hotel Award dla najlepszego 
baru hotelowego w Szkocji. Jest to wyjątko-
wo klimatyczny lokal z wygodnymi loża-
mi w kolorze czerwieni, czarno-białą pod-
łogą i eleganckimi meblami marki Scandi. 
Nazwy serwowanych tu drinków nawiązują 
do obrazów grupy postimpresjonistycznych 

4
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malarzy, zwanych szkockimi kolorystami. 
Warto skusić się na inspirowany pracami 
JD Fergussona Le Manteau Chinois (9 fun-
tów), który sporządza się na bazie 12-letniej 
whisky z dodatkiem pomarańczowego likie-
ru Amer Picon, buraka, rabarbaru, herbaty 
ulung i pomarańczowo-imbirowej marmo-
lady.

Na piętrze znajduje się antresola, na 
której mieści się włoska knajpka Cucina, 
wyróżniająca się za sprawą prześlicznych 
murali, ekstrawaganckiej zastawy stoło-
wej i kolorowych poduszek. Menu obfitu-
je w domowe makarony i risotto, a także 
dania mięsne i rybne sporządzane na bazie 
najlepszych szkockich produktów. G&V 
Royal Mile, most Jerzego IV 1; tel .: +44 
(0)131 220 6666. quorvuscollection.com

PRINCES STREET
Główna ulica handlowa miasta rozciąga się 
na zachód od stacji Waverley aż po dzielnice 
Haymarket i zamek królewski. Znajduje się 
na niej wiele pomników postaci historycz-
nych, począwszy od XIX-wiecznego badacza 
Davida Livingstone’a, na Adamie Blacku, 
który był jednym z pierwszych wydawców 
encyklopedii „Britannica”, skończywszy. 
Obok bulwaru stanął najwyższy na świecie 

pomnik pisarza: 61-metrowy monument, 
przedstawiający postać sir Waltera Scotta.

Liczba luksusowych butików przypra-
wia o zawrót głowy, ale warto zajrzeć tu rów-
nież do małych prywatnych sklepików i cie-
kawie urządzonych kawiarni. W sklepie 21st 
Century Kilts przy Thistle Street poznamy 
najnowsze trendy w męskich kraciastych 
spódniczkach, a w barze Social Bite przy 
Rose Street, który cały zysk z działalności 
przeznacza na cele społeczne, posilimy się 
smaczną kanapką. 

WATER OF LEITH
Z Princes Street udajemy się na zachód, 
do ogrodów Dean Gardens. Znajdują się 
one w bliskim sąsiedztwie Water of Leith, 
czyli głównej rzeki Edynburga, która wije 
się jego obrzeżami, by dotrzeć do nadmor-
skiego miasta Leith i wpaść tam do Morza 
Północnego.

Podążamy nadbrzeżną, gęsto zarośnię-
tą ścieżką w górę rzeki, przechodząc pod 
skalnymi łukami monumentalnego mostu 
Dean Bridge i obok okazałej świątyni Rhe-
ma Church, wzniesionej na pobliskim wzgó-
rzu. Tutejsze leśne tereny są doskonałym 
miejscem na beztroskie wędrówki z dala od 
zgiełku miasta, w trakcie których możemy 

obserwować stada dzikich gęsi i króliki bu-
szujące w zaroślach.

SCOTTISH NATIONAL GALLERY 
OF MODERN ART
Idąc dalej brzegiem rzeki, docieramy do 
drogi Belford Road, która po kilkuset me-
trach łączy się z ulicą Belford Terrace, 
gdzie mieści się Narodowa Galeria Sztuki 
Współczesnej (Scottish National Gallery of 
Modern Art). Większość zgromadzonych tu 
dzieł znajduje się w ogromnym, neoklasy-
cystycznym budynku, na którego fasadzie 
widnieje niebieski neon wieszczący, że: 
„Wszystko będzie dobrze” („Everything is 
going to be alright”).

Miłośnicy sztuki nowoczesnej z pew-
nością będą zachwyceni informacją, że 
galeria posiada imponujący program wy-
staw czasowych oraz wiele stałych ekspo-
zycji: od powojennego malarstwa europej-
skiego po pop-art i sztukę abstrakcyjną. 
Znajdziemy tu także wiele ciekawych in-
stalacji autorstwa tak uznanych artystów, 
jak Tony Cragg, Damien Hurst, Henry 
Moore czy też Rachel Whiteread. Czynne 
codziennie 10:00-17:00; wstęp wolny (za 
niektóre wystawy pobierana jest opłata). 
nationalgalleries.orgFO
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Miłośnicy sztuki będą zachwyceni informacją, że Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej posiada  
imponujący program wystaw czasowych oraz wiele stałych ekspozycji. 
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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

Złoty poziom Podróż z bliźniętami
Moja siostra wybiera się na wakacje do Hiszpanii. Będzie lecia-
ła z dziećmi (bliźnięta półtoraroczne). Na jaką zniżkę może 
liczyć? W biurze podróży powiedzieli, że dzieci nie mogą dostać 
tej samej zniżki. Jedno dziecko musi mieć droższy bilet. Proszę  
o wyjaśnienie. Czy powinnam lecieć razem z siostrą?

Tatiana

Pani Tatiano
Dziecko do lat dwóch, niezajmujące własnego miejsca w samo-
locie jest uprawnione do 90-procentowej zniżki, udzielonej od 
standardowej taryfy (lub wybranych taryf promocyjnych). W ter-
minologii lotniczej takiego pasażera określa się jako „infant”. 
Jest on również zwolniony z niektórych opłat lotniskowych, 
dlatego jego bilet jest zazwyczaj bardzo tani. Limit nadawanego 
bagażu jest obniżony do 10 kilogramów.

Pewną niedogodnością jest konieczność trzymania dziecka 
na kolanach w czasie całego rejsu. W niektórych samolotach 
możliwe jest umieszczenie go w specjalnej kołysce (dotyczy to 
bardzo małych dzieci). Każde takie dziecko musi podróżować 
ze swoim opiekunem. Niedopuszczalne jest, aby jeden dorosły 
miał pod opieką więcej niż jedno dziecko, z dwóch powodów 
związanych z bezpieczeństwem pasażerów. Po pierwsze – do 
pasa bezpieczeństwa osoby dorosłej można dołączyć tylko je-
den dodatkowy pas dla dziecka. Po drugie – w danym rzędzie 
foteli jest tylko jedna dodatkowa maska tlenowa. Dlatego w każ-
dym rzędzie może siedzieć wyłącznie jeden dodatkowy pasa-
żer. W przypadku dekompresji każda osoba musi mieć możli-
wość skorzystania z indywidualnej maski. Przypominam, że 
najpierw nakładamy maskę sobie, następnie dziecku.

Dlatego drugie dziecko może podróżować wyłącznie na za-
sadach przewidzianych dla dzieci starszych – od 2 do 12 lat. 
Mali podróżni mogą skorzystać z 50- lub 25-procentowej zniż-
ki i mają prawo do zajęcia własnego miejsca. Również limit 
nadawanego bagażu jest taki sam jak dla osoby dorosłej.

Podróż lotnicza z dwojgiem małych dzieci jest dosyć uciąż-
liwa. Jeśli ma Pani możliwość podróżowania z siostrą, dru-
gie z bliźniąt może polecieć jako „infant” pod Pani opieką. W ta-
kiej sytuacji będziecie siedzieć w różnych rzędach.

Szef regularnie lata liniami British Airways. Ostatnio uzyskał 
wyższy (złoty) poziom w programie lojalnościowym. Nie do 
końca rozumiem oznaczenie poziomu, bo pojawiają się różne 
nazwy w korespondencji. Jakie przywileje uzyskuje w związku 
ze zmianą poziomu? Czy ma pierwszeństwo na liście oczekują-
cych?

Magda

Pani Magdo
Linie lotnicze British Airways należą do sojuszu Oneworld, 
zrzeszającego takich przewoźników, jak: American Airlines, 
Cathay Pacific, Qantas, Iberia, Finnair, JAL, Qatar Airways, Air 
Berlin, Malaysia Airlines, LATAM. 

Każda z linii lotniczych może mieć własny program lojalno-
ściowy rządzący się swoimi prawami. Sojusz Oneworld posiada 
dodatkową, wspólną ofertę o nazwie Oneworld Priority, skie-
rowaną do uczestników programów frequent flyer linii człon-
kowskich. Pewne nieporozumienie może wynikać z faktu, że 
poziomy członkostwa w programie Oneworld mają inne nazwy 
niż w indywidualnych programach przewoźników zrzeszo-
nych w sojuszu.

Linie British Airways mają własne określenia czterech po-
ziomów członkostwa w programie Executive Club. Są to: Blue, 
Bronze, Silver oraz najwyższy Gold. Poziomy Oneworld to: Ruby 
(odpowiednik Bronze), Sapphire (odpowiednik Silver) oraz  
Emerald (odpowiednik Gold).

Poziom Blue (najniższy) nie posiada swojego ekwiwalen-
tu w ofercie Oneworld, dlatego pasażerowie nie mogą korzy-
stać z dodatkowych benefitów. 

Z powyższych powodów może się Pani spotkać z dwoma okre-
śleniami przy aranżowaniu podróży lotniczych szefa: Gold lub 
Emerald, które w zasadzie są równoważne. Pasażerowie z naj-
wyższym statusem mogą korzystać z wielu przywilejów, ta-
kich jak: pierwszeństwo na liście oczekujących, wybór miejsca, 
pierwszeństwo przy wejściu na pokład, zwiększony limit baga-
żu, dodatkowe punkty za przelot czy oferty upgrade do wyższej 
klasy podróży. Po szczegóły odsyłam do warunków programu 
dostępnych na stronie przewoźnika lub sojuszu Oneworld.
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