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W   tym wydaniu szczególnie 

polecam artykuł o Las Vegas, 

które znów rozwija skrzydła. Po 

kilkunastoletniej recesji miasto 

przeżywa prawdziwy renesans.  

Co prawda większość inwestycji  

w śródmieściu finansowana jest przez 

firmy prywatne, ale władze Las Vegas 

również posiadają swoje własne plany 

zagospodarowania nowych terenów. 

Program o nazwie Vision 2045 jest 

ponoć jednym z najambitniejszych 

dokumentów planistycznych, 

stworzonych przez tutejszy ratusz od 

1905 roku. Według jego założeń 

śródmieście ma stać się kulturalnym  

i gospodarczym centrum regionu,  

a także siecią tętniących życiem 

dzielnic, które cieszą się wysokim 

standardem życia i bazują na takich 

fundamentach, jak: historia, kultura 

lokalna, zielona infrastruktura, edukacja i silna zdywersyfikowana gospodarka.  

Vision 2045 zakłada także powstanie inkubatora przedsiębiorczości oraz 

wprowadzenie zachęt podatkowych dla nowo powstających firm.

W ciągu najbliższych 25 lat w śródmieściu mają powstać nowe parki i place  

o powierzchni 10 hektarów. Miasto zamierza również siedmiokrotnie zwiększyć 

długość tras spacerowych i rowerowych oraz stworzyć 16 tysięcy nowych miejsc pracy. 

Nie zabraknie tak innowacyjnych rozwiązań, jak skoordynowany system zarządzania 

miejscami parkingowymi i aplikacja ułatwiająca turystom poruszanie się po Vegas,  

a 50 procent energii ma być pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Wszystko wskazuje 

na to, że Las Vegas ma szansę stać się jednym z najatrakcyjniejszych miast w Stanach 

Zjednoczonych.

W imieniu Wydawcy i całej redakcji życzę Państwu wspaniałego, pełnego pasji  

i planów rozwoju na miarę Las Vegas, Nowego 2018 Roku.

      Marzena Mróz 
      redaktor naczelna
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WHERE 

INNOVATION,
GROWTH &
NEW OPPORTUNITIES   
MEET.
Singapore is an inspiring city with tremendous depth of expertise and 
breadth of experience in creating exciting opportunities through events. 
Its innovation capabilities combined with world-class infrastructure 
and award-winning venues make it the ideal place to turn your passion 
for growth into reality. It’s where great minds converge, connect and 
collaborate. And new possibilities are created to shape the future. 
Let us help you take your business further, plan your next event at 
VisitSingapore.com/mice.
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Hotele
Best Western  
Hotels&Resorts

NOWA MARKA  
NA RYNKU
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Voucher Podarunek Piękności –
wyjątkowy prezent dla niej lub dla 
niego. Okazany w każdym Kosme-
tycznym Instytucie Dr Irena Eris 
lub w salonie Dr Irena Eris Beauty 
Partner uprawnia jego posiadacza 
do skorzystania z innowacyjnych 
zabiegów lub zakupu ekskluzyw-
nych kosmetyków Dr Irena Eris  
o określonej na nim wartości.  
To również idealny prezent dla part-
nera biznesowego lub pracownika. 
Polecamy zakup Podarunku  
Piękności na specjalne pakiety za-
biegowe: Popołudnie Piękna 
lub Dzień Urody.

Zapraszamy do Kosmetycznych 
Instytutów Dr Irena Eris, Dr Irena 
Eris Beauty Partner oraz do zakupu 
vouchera online.
instytuty.drirenaeris.com

Dr Irena Eris
Uroda

PREZENT  
NA ŚWIĘTA

Best Western Hotels&Resorts 
ogłosiły jedenastą markę  
w ramach swoich struktur,  
będącą zarazem najnowszym 
soft brandem w portfolio  
– BW Signature Collection by 
Best Western. Sieć poinformo-
wała także o podpisaniu umowy 
na otwarcie nowego obiektu 
Sure Hotel w Polsce – będzie 
to pierwszy poza Szwecją hotel 
pod nową marką w Europie.
Wraz z pojawieniem się nowego 
produktu, sieć może zaoferować 
hotelom możliwość funkcjono-
wania pod soft brandem  
w większości segmentów – 
upper economy i midscale 
(SureStay CollectionSM by Best 
Western), upper midscale  
(BW Signature Collection by 
Best Western), a także upscale 
oraz upper upscale (BW Premier  
Collection®).
– Cieszymy się, że możemy 
zaproponować kolejną markę 
dedykowaną hotelarzom, którzy 
chcą funkcjonować niezależnie, 
ale szukają również zalet płyną-
cych ze współpracy z siecią  
o globalnym zasięgu. Wierzymy, 
że BW Signature Collection 
by Best Western będzie od-
powiedzią na ich oczekiwania 
– powiedziała Saija Kekkonen, 
Dyrektor Zarządzająca  
na Finlandię, Kraje Bałtyckie, 
Polskę i Rosję. Pierwszy Sure 
Hotel by Best Western w Polsce 
zostanie otwarty w Poznaniu 
przy ulicy Paderewskiego 1.  
Zaoferuje 40 komfortowych po-
koi. Brand Sure, który wprowa-
dzono na rynku amerykańskim 
pod koniec 2016 r., spotkał się 
z bardzo dobrym odbiorem ze 
strony hotelarzy. Plany obejmu-
ją otwarcie ponad 100 hoteli, 
które zadebiutują w najbliższym 
czasie.

KURORTY DREAMS  
RESORTS & SPAS

Hotele
AMResorts Collection

Kurorty Dreams Resorts & Spas, należące do sieci AMResorts Collection, 
zapewniają wysoki poziom luksusu zarówno parom, jak i rodzinom  
z dziećmi, a wszystko to w wyjątkowej, tropikalnej atmosferze. Należą do 
nich: Zoetry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless 
Resorts & Spa, Dreams Resorts & Spa, Now Resorts & Spa oraz Sunscape 
Resorts & Spa.

Najlepsze nadmorskie lokalizacje, zapierające dech w piersiach widoki 
plaż, doskonale urządzone pokoje i apartamenty, eleganckie restauracje, 
stylowo zaprojektowane bary i saloniki, nadzorowany klub dziecięcy 
Explorer’s Club (3-12 lat) oraz klub dla nastolatków Core Zone Teens Club 
(13-17), a także światowej klasy spa tworzą razem niezapomniany klimat. 

Każdy kurort oferuje wakacje typu Unlimited-Luxury®, gdzie w cenie 
znajdują się m.in. posiłki w restauracjach á la carte, do których nie jest 
wymagana rezerwacja, codziennie uzupełniany minibar, całodobowa 
obsługa pokoi, basenu i plaży, a także nieograniczone ilości najlepszych 
alkoholi. Nie trzeba przy tym nosić na ręce niewygodnej opaski. Wielbiciele 
aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z bogatej oferty sportów 
wodnych i lądowych, a wieczorem dobrze się zabawić przy muzyce 
na żywo. Oczywiście każdy kurort oferuje także darmowy dostęp do 
bezprzewodowego i szybkiego Internetu. Kurorty Dreams Resorts & Spas  
znajdują się w Kostaryce, na Dominikanie, w Meksyku i Panamie.

Godne polecenia miejsca zarówno na urlop z rodziną, biznesową 
konferencję, jak i na przyjęcie weselne. Oferują prawdziwie rajskie uciechy, 
które na zawsze zapadną w pamięć. amresorts.com

LOT uruchamia piąte połączenie 
do Azji. Bezpośrednio z Warsza-
wy do Singapuru polecimy już 
od 15 maja 2018 roku. Pasażero-
wie będą mieli do wyboru rejsy  
najpierw trzy, a następnie cztery 
razy w tygodniu

– Rejs z Singapuru do Warsza-
wy, w którego trakcie Boeing 787 
Dreamliner pokonuje 9,5 tys. km, 
potrwa około 12 godzin. Mam 
nadzieję, że naszą ofertą będą 
zainteresowani także pasażerowie 
biznesowi, którzy docenią kom-
fort i najwyższej jakości produkt 
Klasy Biznes i Ekonomicznej 
Premium – powiedział nam Rafał 
Mielczarski, prezes LOT-u.

LOT
Linia lotnicza

POLECIMY  
DO SINGAPURU
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Wypróbuj perfekcyjnie zaprojektowaną przestrzeń do pracy, rozrywki i odpoczynku w  Nowej 

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

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

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

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

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

przemyślany i zaprojektowany z myślą o Tobie. 

Nowa Business Class
Z APROJEKTOWANA SPECJALNIE DL A CIEBIE

Bilety lotnicze Singapore Airlines do nabycia w biurach podróży na terenie całego kraju oraz przez stronę singaporeair.pl
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Techno
Kawa w biurze

OD RISTRETTO PO AU LAIT

Inspiracją do powstania kolekcji Grasse 
była światowa stolica perfum – francu-
skie miasteczko Grasse, z którego pocho-
dzą wszystkie esencje zapachowe użyte 
w wodach perfumowanych Allvernum. 
Unoszące się nad Grasse kwiatowo-owo-
cowe aromaty zostały zamknięte w ory-
ginalnych flakonach. Niezwykłą trwałość 
i jakość zapachów Grasse gwarantuje 
ponad 200-letnia tradycja francuskich 
perfumiarzy. W tej niezwykłej kolekcji 
znajdziemy takie produkty, jak:
Lily of the Valley & Jasmine na bazie kon-
walii, peonii i jaśminu, Cherry Blossom  
& Musk z akordami mandarynki i tru-
skawki, Iris & Patchouli z cytrusowymi 
nutami bergamotki, neroli i kokosa, a tak-
że Coffee & Amber z nutą gruszki, wanilii  
i bursztynu.

AROMATY Z GRASSE

Uroda
Zapach

Nowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy Saeco Xelsis oferuje 15 
światowej klasy napojów – od mocnego ristretto przez espresso lungo, 
caffe crema, espresso macchiato, caffe americano po doskonałe cap-
puccino, flat white czy café au lait. Kolorowy dotykowy ekran z Coffee 
Equalizer™ umożliwia dostosowanie parametrów napoju, takich jak: 
ilość, temperatura, moc oraz smak kawy, objętość mlecznej pianki,  
a nawet kolejność dozowania kawy i mleka. Można przygotowywać 
dwie filiżanki kawy jednocześnie, w tym również cappucino i latte mac-
chiato dzięki funkcji Latte Duo. Ekspres zapamięta też do ośmiu profili 
użytkowników, na których każdy z domowników będzie mógł przecho-
wywać spersonalizowane przepisy kawowe. Najbardziej zaawansowany 
technologicznie ekspres do kawy Saeco Xelsis SM7685/00, rekomendo-
wana cena 7609 złotych. philips.com

Philips
W podróży
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URZĄDZENIE POD PARĄ
Jak poradzić sobie z wygniecionym w walizce garniturem? Co zrobić, aby 
wymięta podczas spotkania biznesowego sukienka w kilka chwil stała 
się znów gładka? Ręczna parownica do ubrań Philips przyda się zarówno 
w domu, jak i podczas biznesowych podróży. Bez konieczności rozkła-
dania deski do prasowania można odświeżyć i wygładzić ubrania tuż 
przed wyjściem z hotelu na spotkanie służbowe lub przed podróżą na 
lotnisko. Parownica jest bezpieczna dla wszystkich tkanin, można przy 
jej pomocy usunąć zagniecenia z delikatnych jedwabnych sukienek czy 
plisowanych spódnic z wiskozy, ale urządzenie równie dobrze sprawdzi 
się przy odświeżaniu tweedowych garniturów, wełnianych płaszczy, 
swetrów, a nawet tapicerki. Gorąca para zabija do 99,9 procent bakterii, 
a to oznacza, że parownica nadaje się również doskonale do dezynfe-
kowania ubrań. Jest bardzo poręczna i lekka, wyróżnia się ciekawym 
designem. philips.com



RDKONGRESOWA#

Przy planowaniu następnego MICE 
eventu pomoże strona internetowa 
godominicanrepublic.com/mice.

#GoDomRep
GoDominicanRepublic.com

GoDominicanRepublic.pl

Republika Dominikańska to kraj słońca, resortów hotelowych światowej klasy 
i wyjątkowych miejsc. Oferuje pola golfowe na najwyższym poziomie i pełne 
adrenaliny możliwości spędzania wolnego czasu. Na całym świecie znane są 
przede wszystkim białe piaszczyste plaże, niesamowita historia i bogata kultura. 



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

10    |     G r u d z i e ń  2 0 1 7 / S t y c z e ń  2 0 1 8

Uroda
Erborian

KOSMETYKI  
Z KOREI I PARYŻA

Sztuka parzenia herbaty i kawy 
ma wielowiekową tradycję. Od-
powiednie przyrządzenie tych 
napojów wydobywa z nich bogac-
two smaku i aromatu, o których 
istnieniu wielu codziennych ka-
woszy i herbaciarzy nie ma nawet 
pojęcia. Od niedawna przekonać 
się mogą o tym wszyscy, którzy 
odwiedzą lokal Herbata i Kawa  
w Warszawie. Oryginalna cejloń-
ska herbata albo kawa prosto  
z Włoch jeszcze nigdy nie smako-
wały w stolicy tak wyjątkowo. 

Nowe miejsce to kawiarnia  
i oddzielne miejsce do przepro-
wadzania warsztatów. Można tu 
napić się gorących i ciepłych na-
pojów, ale także jest to przestrzeń 
dla tych, którzy w miłej i spokoj-
nej atmosferze chcą odpocząć  
od zgiełku miasta.

Nowe miejsce to także sklep,  
w którym można kupić niespoty-
kane na rynku herbaty i kawy.  

Herbata i Kawa mieści się przy 
ulicy Waryńskiego 28 w War-
szawie, przy placu Konstytucji. 
Otwarta pn.-pt. w godzinach 
9:00-19:00, w sb. 10:00-18:00.  
facebook.com/herbataikawa

Dilmah i Saquella
Kawiarnia

HERBATA  
I KAWA

Kosmetyki Erborian, które nie-
dawno trafiły na polski rynek, 
inteligentnie łączą w sobie dwie 
wizje piękna – francuską i kore-
ańską. W laboratorium w Seulu 
firma opracowuje zaawansowane 
technologie na bazie składników 
pochodzących z koreańskich roślin 
leczniczych. 

Z kolei zespół w Paryżu ściśle 
współpracuje z największymi per-
fumiarzami, sprawiając, że wszyst-
kie produkty mają lekkie, subtelne 
zapachy i ciekawą konsystencję. 
Bazę tych innych niż wszystkie ko-
smetyków stanowią: cytrusy yuzu, 
żeń-szeń, imbir, lawenda, miłorząb 

japoński, soja, proteiny ryżowe, 
lukrecja, zielona śliwka.

Opakowania Erborian nawiązują 
swoim wyglądem do tradycyjnych 
papierowych pudełek z zieloną 
herbatą. Zdobiące je godło marki 
wyraża azjatyckie dziedzictwo 
firmy, a kwiatowy wzór ma 
wyraźnie francuski klimat. Przed 
włożeniem do pudełka każdy 
produkt jest zawinięty w delikatny 
papier ryżowy stosowany  
w Korei do kaligrafii. Prawdziwe 
hity tej marki to m.in.: krem BB 
z żeń-szeniem, maska BB na 
noc, maska BB na dzień, a także 
niemające sobie równych balsamy 
do ust. sephora.pl

NOWY ROZKŁAD LOTÓW

Linie lotnicze
Air France KLM

W zimowym rozkładzie lotów Air France i KLM znalazło się 10 nowych 
tras międzykontynentalnych. Na jesienno-zimowe wyjazdy linie 
przygotowały kilka prawdziwych turystycznych hitów. KLM-em przez 
Amsterdam polecimy m.in. do Bombaju w Indiach, na słoneczną 
wyspę Mauritius, do Minneapolis w Stanach Zjednoczonych, do 
kolumbijskiej Cartageny oraz do San José w Kostaryce. Natomiast linie 
Air France rozpoczynają loty przez Paryż do Malé na Malediwach, 
do Chicago, a także na trasie z Pointe-à-Pitre (Gwadelupa) do Atlanty 
(USA). Dodatkowo od wiosny 2018 roku w ofercie lotów Air France KLM 
pojawią się kolejne ciekawe kierunki: Fortaleza (Brazylia, loty przez Paryż 
i Amsterdam) oraz Seattle (loty przez Paryż). Grupa Air France KLM ma 
w swojej flocie już 15 maszyn Boeing 787 Dreamliner, które w sezonie 
zimowym będą obsługiwały zarówno nowe, jak i najbardziej popularne 
trasy międzykontynentalne. 

W Europie siatka lotów Air France KLM powiększa się o kolejne, nowe 
kierunki. Olbrzymim krokiem dla podróżnych z Polski było uruchomienie 
w tym roku (maj 2017) nowego połączenia KLM z Gdańska do 
Amsterdamu. Od sezonu zimowego liczba lotów na tej trasie podwoiła 
się do 14 tygodniowo. 

Łącznie z Gdańskiem i innymi trasami uruchomionymi wcześniej tego 
roku linie Air France KLM uruchomiły 16 nowych kierunków europejskich. 
Z punktu widzenia atrakcyjności dla pasażerów z Polski (wylot z Polski 
przez Paryż lub Amsterdam) na uwagę zasługują loty Air France do 
Marrakeszu w Maroko, do Palmy na hiszpańskiej wyspie Majorka oraz 
do portugalskiego Porto. Do Porto możemy wybrać się też liniami KLM, 
lecąc przez Amsterdam. Ponadto nowe kierunki europejskie KLM to 
Katania (Włochy), Graz (Austria) oraz Malaga (Hiszpania).  
airfrance.pl i klm.pl 
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JAK THINKPAD 
ZMIENIŁ ŚWIAT 

1992
IBM prezentuje ThinkPada 700C  
– pierwszy w branży laptop 
z wyświetlaczem TFT.

1993
ThinkPad 750C jako pierwszy 
ThinkPad wyrusza z misją 
NASA w kosmos.

2005
Lenovo przejmuje dział 
komputerów osobistych IBM.

2006
Lenovo prezentuje ThinkPada X41
– najsmuklejszy i najlepiej
zabezpieczony tablet ThinkPad.
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25 lat kultowego brandu komputerów biznesowych,
czyli serii ThinkPad.

2008 
Lenovo prezentuje ThinkPada X300 
– najsmuklejszy i najlżejszy laptop 
13-calowy.

2015
Kupiono stumilionowego  
ThinkPada.

2017
ThinkPad obchodzi jubileusz 
25-lecia. 

2017
Lenovo prezentuje ThinkPada 
X1 Carbon, najlżejszy na świecie 
14-calowy ultrabook.

2009
ThinkPad X W700ds  
jest pierwszą mobilną  
stacją roboczą, pracującą 
jednocześnie
na dwóch ekranach
bez powielania obrazu.



Charakterystyczne czarne laptopy 
wyposażone w czerwone Track-
Pointy stały się nie tylko ikoną 
mobilności w biznesie, lecz także 

przyczyniły się do postępu w badaniach na-
ukowych, a nawet podróżach kosmicznych. 

PREMIERA NOWEJ GWIAZDY
Sama nazwa „ThinkPad” wywodzi się 
od kieszonkowych notesów z wytłoczo-
nym z przodu motto „Think”, które otrzyma-
li pracownicy firmy IBM. Wszystko zaczęło 
się w 1992, kiedy zespół IBM Corporate In-
dustrial Design powierzył zaprojektowanie 
pierwszego laptopa słynnemu projektantowi 
Richardowi Sapperowi, a zespołem, zajmu-
jącym się rozwojem produktu tworzone-
go w ramach Project Nectarine w Yamato 
Labs, kierował Arimasa Naitoh. Premiera 
ThinkPada 700C, bo taką nazwę otrzymał 
komputer, odbyła się 5 października 1992 na 
konferencji prasowej na Manhattanie w No-
wym Jorku. W miesiąc później na COMDEX 
(obecnie targi CES) w Las Vegas model 700C 
został gwiazdą tych targów, a w ciągu ko-
lejnych kilku miesięcy otrzymał ponad 300 
nagród. Był to także pierwszy laptop z koloro-
wym wyświetlaczem sterowanym tranzysto-
rami cienkowarstwowymi (TFT). Źródłem 
inspiracji dla Sappera było japońskie pudeł-
ko Bento. ThinkPad 700C miał procesor tak-
towany z szybkością 25 MHz, współczesne 
modele mogą pochwalić się osiągami na po-
ziomie 2,8 Ghz. Są więc 112 razy szybsze i za-
wierają 7 tysięcy razy więcej tranzystorów. 

KOMPUTER DLA PREZYDENTA
Popyt na ThinkPada 700C był tak ogromny, 
że wyprzedał się on na wszystkich rynkach. 
Tydzień przed Bożym Narodzeniem w 1992 
do biura prezesa IBM zadzwonił prezydent 
Stanów Zjednoczonych George H. W. Bush, 
który chciał kupić komputer dla swojej żony 
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Praca zdalna, e-handel, 
prawo Moore’a, Microsoft 

Windows zdefiniowały 
na nowo relacje  
między pracą  

a rozrywką, biznesem 
a społeczeństwem 

oraz nauką a wiedzą. 
 Fundamentem tych 

innowacji było wynalezienie
 i rozwój ThinkPada, 

który stał się synonimem 
wszechstronnego laptopa

 biznesowego
 z charakterystyczną 

czerwoną kropką.

Pad stał się symbolem statusu prezyden-
tów i prezesów.  

KOSMICZNA MISJA
Rok 1993 przyniósł ThinkPadowi po-
dróż w kosmos wraz z NASA. W udanej 
wyprawie promu kosmicznego Endeavour, 
której celem była naprawa Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a, brał udział ThinkPad 
750C, zawierający setki kolorowych zdjęć 
różnych części teleskopu, co miało po-
móc w identyfikacji i naprawie elementów. 
Ostatecznie w misjach promów kosmicz-
nych na Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej oraz rosyjskiej stacji Mir wykorzystano 
kilkaset różnych modeli ThinkPadów. Pe-
wien ThinkPad 750C prawdopodobnie po-
bije rekord długości pobytu poza Ziemią, 
ponieważ pozostał w porzuconym module 
stacji Mir Spiektr i zapewne będzie dryfo-
wał w kosmosie w nieskończoność.

Kolejny rok przyniósł pierwszy lap-
top z wbudowanym napędem CD-ROM 
(755 CD), a kolejny 1995 – model 701C ze 
słynną klawiaturą Butterfly. W następnych 
latach ThinkPad był pierwszym na świe-
cie laptopem z odłączaną stacją dokującą, 
pierwszym wykorzystującym łączność bez-
przewodową, pierwszym z wbudowanym 
układem zabezpieczającym czy czytnikiem 
linii papilarnych.

Marka ThinkPad zawsze wysoko ceni-
ła jakość i wytrzymałość sprzętu. Dzięki 
temu użytkownicy mają pewność, że ich 
laptop będzie towarzyszył im w każdych  
warunkach, zarówno przy temperaturze 
+60 st. C, jak i -20 st. C. ThinkPad wy-
trzyma trzy doby w pełnym słońcu, prze-
trwa burzę piaskową na Saharze, zalanie 
wodą, kawą, colą czy intensywny dzień 
pracy w porze deszczowej w Amazonii. 
Nawet najodleglejsza podróż w trudnych 
warunkach czy gwałtowna zmiana pogody 

Barbary, ale urządzenie nie było już nigdzie 
dostępne. Oczywiście ThinkPad 700C tra-
fił do Białego Domu jeszcze przed świę-
tami, a po kilku dniach do IBM nadeszła 
kartka z podziękowaniami od prezydenta  
Busha wraz z czekiem. Od tej chwili Think-



● Andrzej Sowiński, Country General Mana-
ger Lenovo Polska „ThinkPad to marka, która 
jeszcze nieraz będzie pierwsza, potrafi bowiem 
znakomicie przewidywać i rozwiązywać proble-
my użytkowników. Inwestujemy w innowacyjne 
technologie. W tym roku zastosowaliśmy nowy 
proces lutowania w niskiej temperaturze, co za-
oszczędzi do 35 procent emisji dwutlenku węgla 
rocznie, i już myślimy o kolejnych usprawnie-
niach. Dopóki użytkownicy będą mieć problemy, 
dopóty będzie ThinkPad, który je rozwiąże”.

● Przemek Zientala, 21-letni student Uniwer-
sytetu w Southampton, naukowo zajmuje się 
wyszukiwaniem źródeł wody pitnej w Tanzanii. 
Pracuje w domu, a mózgiem całej operacji jest 
jego laptop ThinkPad, który przetwarza tysiące 
różnorodnych danych. 
„Kiedy kupowałem nowy komputer, chciałem, 
by charakteryzował się on dużą mocą i wysoką 
jakością wykonania. Nazywam mojego ThinkPa-
da małą bestią”, powiedział nam Zientala.

● Profesor Stephen Hawking cieszy się sławą 
z powodu swoich prac związanych z teorią 
względności i czarnymi dziurami. W swojej 
pracy i życiu codziennym korzysta on ze specjal-
nego ThinkPada wyposażonego w odpowiednie 
oprogramowanie i klawiaturę firmy SwiftKey. 
Cały system uczy się od użytkownika i umożli-
wia automatyczne uzupełnianie wpisywanych 
słów, co niezwykle pomaga w pracy cierpiącemu 
na stwardnienie zanikowe boczne naukowcowi.
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– burza, upał czy śnieżyca – nie są w stanie 
wyłączyć go z aktywności. 

NA LĄDZIE, MORZU 
I W POWIETRZU
ThinkPad przyczynił się do rewolucji w wie-
lu aspektach naszego życia. Mobilny i wy-
trzymały pomagał realizować najambitniej-
sze plany bez konieczności przykuwania 
użytkownika do biurka. Wkrótce pojawili 
się naśladowcy, ale czarny laptop z charak-
terystycznym czerwonym TrackPointem 
wciąż jest liderem w swojej dziedzinie. Roz-
wój Internetu i jego niezbędność w świecie 
biznesu dodatkowo zwiększyły popularność 
ThinkPada. 

Dzięki współpracy z Qualcomm oraz 
zastosowaniu łączności satelitarnej Think-
Pady zainstalowano w kabinach ciężarówek 
amerykańskiego lidera branży transporto-
wej firmy J.B. Hunt. To wtedy narodził się 
drogowy wojownik, a świat biznesu zmienił 
się na dobre. Nową ścieżkę ku przyszłości 
wytyczyła łączność bezprzewodowa. 

ThinkPad przyczynił się do nastania 
nowej ery odkryć i badań na lądzie, w po-
wietrzu i na morzu. Kultowy komputer był 
na szczycie Mount Everestu i w głębinach 
oceanu. Naukowcy używali ThinkPadów do 
badań bioróżnorodności w lasach równiko-
wych. Przemierzył całą długość Nilu i Nilu 
Błękitnego, a NASA z entuzjazmem korzy-
stała z ThinkPadów na pokładzie Między-
narodowej Stacji Kosmicznej i stacji Mir.

 Dzięki konstrukcji Butterfly, jedne-
go z wczesnych modeli, ThinkPad trafił do 

stałej kolekcji Muzeum Sztuki Współcze-
snej w Nowym Jorku. Nic zatem dziwnego, 
że sprzedano dotąd ponad sto milionów 
tych wspaniałych urządzeń, a ThinkPad 
zajmuje pierwsze miejsce wśród laptopów 
biznesowych wszech czasów!

JAKI BĘDZIE THINKPAD
NA SWOJE 50-LECIE?
Technologie rozwijają się w postępie geo-
metrycznym, a projektanci i konstruktorzy 
ThinkPadów nieustannie opracowują nowe 
możliwości mobilnej pracy z komputerem, 
dochowując wierności oryginalnej koncep-
cji. Dzięki ciągłemu dążeniu do doskona-
łości od ThinkPada 701C z klawiaturą But-
terfly po konwertowalny X1 Yoga z ekranem 
obracanym o 360 stopni ThinkPad stał się 
biznesowym laptopem numer jeden wszech 
czasów. Przez kolejne 25 lat ThinkPad bę-
dzie nadal się rozwijać, imponować inno-
wacyjnością i oferować technologie przy-
szłości. Arimasa Naitoh, były szef Yamato 
Labs nazywany ojcem ThinkPada, jest prze-
konany o tym, że laptop czeka bezpieczna 
przyszłość.

– Od pierwszego 700C po najnowsze mo-
dele z serii X1 ThinkPad udowodnił, że po-
trafi wspierać zmiany w biznesie i oferować 
klientom mobilność bez kompromisów – 
uważa Arimasa Naitoh. 

– Nasi inżynierowie wyobrażają sobie 
przyszły świat, w którym ThinkPad tworzy 
nowe segmenty i zwiększa możliwości użyt-
kowników, w miarę jak technologie odgry-
wają coraz większą rolę w życiu – dodaje.

LUDZIE THINKPADA

 Przez kolejne 25 lat ThinkPad będzie nadal się rozwijać,  
imponować innowacyjnością i oferować technologie przyszłości.



Tried & Tested
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Four Seasons Seoul to 
pierwszy w Korei hotel 
należący tej znanej sie-
ci luksusowych hoteli. 

Dzięki fantastycznej lokaliza-
cji w samym centrum miasta, 
wspaniałej architekturze, sied-
miu restauracjom, trzypiętro-
wemu spa i unikatowemu cen-
trum fitness – zaledwie dwa lata 
po otwarciu stał się destynacją 
samą w sobie na mapie stolicy 
Korei Południowej.

Budynek został zaprojektowa-
ny z dużym rozmachem przez 
pracownię Heerim Architects 
& Planners, a unikatową mie-
szankę zapachową specjalnie 
na potrzeby Four Seasons Seoul 
wykreował dom perfumeryjny 
Lorenzo Villoresi Firenze. Jako 
pierwszy w Korei otworzył tu-
taj swój butik słynny japoński 
projektant florysta Nicolai Berg-
mann. Jego kwiatowe kreacje 
można podziwiać we wnętrzach 
hotelu, w których również  

eksponowanych jest ponad 160 
dzieł sztuki współczesnej. 

POKOJE I SUITY
Hotel oferuje noclegi w 317 prze-
stronnych pokojach i suitach, 
wyposażonych w indywidualnie 
dostosowywane do preferen-
cji gości łóżka, panoramicz-
ne okna z widokiem na pałac 
Gyeongbok lub wieżę N Seoul 
Tower, elektroniczny system 
rolet, sterowanie oświetle-
niem i komunikację z obsługą 
poprzez aplikację na iPadzie, 
łazienki typu spa z automa-
tyczną toaletą, a nawet konsolę 
PlayStation i Xbox dostępną na 
życzenie. Wystrój wnętrz łączy 
prosty, elegancki design z kore-
ańskimi motywami.

Warto wybrać zakwate-
rowanie z opcją dostępu do 
Executive Club Lounge z wli-
czonymi w cenę wieczornymi 
koktajlami, ciepłymi i zimny-
mi przekąskami oraz osobistą 

obsługą konsjerża. Dzieci mają 
do dyspozycji specjalne Lego 
Kids Lounge, który – dzięki 
partnerstwu z Lego – wyposa-
żono w ogromny wybór kloc-
ków i gier. 

RESTAURACJE I BARY
Wyjątkowa kolekcja siedmiu re-
stauracji i barów przyciąga mi-
łośników dobrej kuchni z całej 
stolicy. Najsłynniejszą YuYuan 
zaprojektowaną w klimacie 
Szanghaju lat 20. XX wieku wy-
różniono pierwszą w Korei Po-
łudniowej gwiazdką Michelin. 
Jej szef Simon Wu specjalizuje 
się w kuchni kantońskiej i regio-
nalnych przysmakach kuchni 
chińskiej, np. kaczce po pekiń-
sku. Boccalino to stylowa restau-
racja włoska inspirowana kultu-
rą Mediolanu, a z kolei Kioku 
to trzypiętrowy bar sushi, pro-
wadzony przez uhonorowanego 
gwiazdką Michelin szefa kuch-
ni z Japonii. Do Market Kitchen 

KONTAKT
Four Seasons Hotel Seoul
97 Saemuan-ro
Jongno-gu, Seul
Korea Południowa
tel.: +82 (2) 6388 5000
www.fourseasons.com

FOUR SEASONS HOTEL SEOUL
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– zaprojektowanej w stylu euro-
pejskim hali targowej – warto 
wybrać się, aby spróbować dań 
ze Starego Kontynentu, przy-
gotowywanych na oczach go-
ści i podawanych w formie bu-
fetu. Jedną z oryginalniejszych 
atrakcji jest wizyta w Charles H, 
eleganckim barze koktajlowym, 
który stanowi nowoczesną in-
terpretację nowojorskich loka-
li z czasów prohibicji. Wejście 
do baru jest sprytnie ukryte i je-
dynie zaproszeni goście mogą 
skorzystać z bogatej oferty drin-
ków serwowanych przez najlep-
szych światowych barmanów.

CENTRUM SPA
W kraju, który można śmiało 
nazwać światowym centrum be-
auty and wellness, wizyta w spa 
to nieodłączny element każdej 
podróży. Hotel Four Seasons 
słynie z zabiegów z elementami 
tradycyjnej medycyny koreań-
skiej, może też pochwalić się 

ekskluzywną ofertą wzbogace-
nia zabiegów pobytem w sau-
nie. Na 9. piętrze mieści się ich 
cały kompleks, który obejmuje 
sauny suche i klasyczne, łaź-
nie, salon telewizyjny oraz łóż-
ka na popołudniową drzemkę. 
Ogromną popularnością cieszy 
się tu również Facial Bar – miej-
sce, w którym mamy do wybo-
ru cały wachlarz maseczek na 
twarz. To właśnie w Korei wyna-
leziono i spopularyzowano eks-
presowe maseczki w płachcie 
na bazie bawełny i celulozy, bo-
gate w składniki odżywcze i wy-
ciągi z roślin i ziół. Facial Bar to 
doskonałe miejsce na 20-minu-
towy relaks pod okiem kosme-
tycznych ekspertów.

ATRAKCJE
Goście znajdą bogaty wybór 
atrakcji dla aktywnych: cen-
trum fitness o powierzchni 
815 mkw. zapewnia najnowsze 
urządzenia cardio i siłowe oraz 

strefę pilates. Dostępne są tu 
również zajęcia aerobiku.

W strefie Golf Experience 
można pograć w wirtualne-
go golfa, podziwiając na pię-
ciu ekranach wizualizacje 3D 
najsłynniejszych pól golfo-
wych z całego świata. Pełno-
wymiarowy basen główny z pa-
noramą Seulu oferuje trzy tory 
pływackie, a przylegający do 
niego basen dla dzieci daje moż-
liwość wypoczynku dla całej 
rodziny. W basenie vitality mo-
żemy zrelaksować się w pod-
grzewanej wodzie. 

OCENA
Four Seasons Seoul to jed-
no z najlepszych miejsc na kil-
kudniowy pobyt w stolicy Korei 
Południowej. Znakomite poło-
żenie oraz bogaty wybór atrakcji 
stanowią doskonałą ofertę za-
równo dla podróżujących bizne-
sowo, jak i dla turystów.

Anna Drozdowska

Dzięki fantastycznej 
lokalizacji, wspaniałej 

architekturze, 
siedmiu restauracjom, 

trzypiętrowemu spa 
i centrum fitness – 

zaledwie dwa lata po 
otwarciu Four Seasons 
stał się destynacją samą 
w sobie na mapie stolicy 

Korei Południowej.

FOUR SEASONS HOTEL SEOUL
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SINGAPUR – TU WSZYSTKO 
JEST MOŻLIWE 

Co sprawia, że Singapur jest 
tak atrakcyjnym miejscem 
dla turystyki biznesowej? 
Nie da się zaprzeczyć, że Sin-
gapur dzięki swej silnej po-
zycji na globalnej scenie jest 
bardzo atrakcyjnym miejscem 
turystycznym dla biznesu. Je-
steśmy wiodącym miastem biz-
nesowym i destynacją MICE, 
oferującą gościom rozbudowa-
ną infrastrukturę, wielokultu-
rowe doświadczenia i rozrywkę 
najwyższej klasy. Znajduje się 
tu ponad 7 tysięcy firm między-
narodowych, z czego blisko 4 ty-
siące wybrało Singapur na swoją 
regionalną siedzibę. Poza tym 
Singapur staje się nową Doliną 
Krzemową dla obszaru Azji Po-
łudniowo-Wschodniej z prężnie 
rozwijającym się ekosystemem 
start-upów, których jest tu po-
nad 55 tysięcy.

Jakie branże są motorem  
napędowym tutejszej  
gospodarki?
Singapur został zbudowany 
na kilku branżach, które przez 
lata zapewniały mu ważne 
miejsce w globalnej gospodar-
ce. W ostatnich latach prze-
znaczyliśmy znaczne środki na  

rozwój  tzw. innowacyjnych gałę-
zi przemysłu w celu utrzymania 
tempa i skali dotychczasowego 
wzrostu. Do najdynamiczniej 
rozwijających się branż nale-
żą usługi finansowe, przemysł 
elektroniczny i mechaniczny, 
wzornictwo, podróże, media, 
rozwiązania miejskie i dla lot-
nictwa oraz logistyka. Wśród 
branż wschodzących należy wy-
mienić przemysł rozrywkowy 
(w tym kasyna), badania nauko-
we w dziedzinie zdrowia oraz 
szeroko rozumiana edukacja.

Według rankingu Banku 
Światowego Singapur 
jest od 10 lat najbardziej 
przyjaznym miejscem do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jakie są atuty 
państwa-miasta pod tym 
względem? W jakich obsza-
rach bije ono na głowę swo-
ich konkurentów?
Prowadzenie działalności go-
spodarczej w Singapurze jest 
bezproblemowe i istnieje kilka 
powodów, dla których jesteśmy 
uważani za kraj przyjazny bizne-
sowi. Po pierwsze, bardzo łatwo 
jest tu rozpocząć działalność go-
spodarczą – wystarczy wypełnić 

przez Internet jeden formularz. 
Po drugie, Singapur słynie z do-
brze rozwiniętej infrastruktury, 
stabilności politycznej i niskie-
go poziomu przestępczości. 
Pozostałe kategorie, w których 
konsekwentnie plasujemy się 
wysoko w rankingach, to m.in. 
łatwość uzyskania pozwole-
nia na budowę, rejestrowanie 
nieruchomości, pozyskiwanie 
kredytów i ochrona inwesto-
rów mniejszościowych. Nasze 
państwo-miasto jest również 
chwalone za wysoko wykwalifi-
kowaną siłę roboczą, wspaniałą 
znajomość języka angielskiego 
oraz poszanowanie praw wła-
sności intelektualnej.

Jakie są najważniejsze 
obiekty konferencyjne 
w mieście i jakie usługi 
oferują one organizatorom 
MICE oraz ich delegatom? 
Czy znajdują się tu także 
miejsca, gwarantujące  
niezapomniane przeżycia?
Singapur posiada ponad tysiąc 
obiektów konferencyjnych, 
wiele z nich to unikatowe miej-
sca z licznymi udogodnieniami.

Najbardziej popularne to zde-
cydowanie Marina Bay Sands® 

Marzena Mróz 
rozmawia  
z Beverly Au 
Yong, dyrektorem 
regionalnym na 
Europę Wschodnią 
w organizacji 
Singapore Tourism 
Board.

Ulica handlowa 
Orchard Road
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Expo & Convention Centre, 
Suntec Singapore Convention 
& Exhibition Centre oraz Singa-
pore EXPO. Wszystkie idealnie 
nadają się na duże międzyna-
rodowe wystawy, a także kon-
gresy i konferencje, ponieważ 
wyposażono je w najnowocze-
śniejszą technologię i wyjąt-
kowe rozwiązania, takie jak 
choćby sala ImmersiveAV Su-
ite w centrum konferencyjnym 
Suntec, gdzie znajduje się sprzęt 
holograficzny oraz 360-stopnio-
wy ekran.

Organizatorzy imprez mają 
również do dyspozycji ogromny 
wybór niestandardowych miejsc, 
takich jak muzeum ArtScience 
Museum, ogrody Gardens by the 
Bay, Marina Bay Cruise Centre 
Singapore, nocne zoo Night Sa-
fari, czteromasztowy jacht Royal 
Albatross, koło obserwacyjne 
Singapore Flyer oraz ośrodek 
Singapore Sports Hub. Warto 
wspomnieć również o kurorcie 
wypoczynkowo-konferencyjnym 
Resorts World™ Sentosa Sin-
gapore wraz jednym z najwięk-
szych akwariów na świecie o na-
zwie S.E.A. Aquarium, muzeum 
morskim Maritime Experiential 
Museum™ i parkiem rozrywki 
Universal Studios.

Będąc pierwszym w Azji 
i drugim na świecie krajem 
o najwyższej gotowości sie-
ciowej, Singapur zdaje się 
mieć wszystko, co niezbędne 
do zaspokojenia wymagań 
organizatorów wydarzeń. 
W jaki sposób nowoczesne 
rozwiązania technologiczne 
mogą być spożytkowane 
przez branżę MICE?
Jednym z elementów, który 
przyczynił się do sukcesu Sin-
gapuru, jest otwarcie na nowe 
technologie, takie jak super-
szybka, szerokopasmowa sieć 
internetowa nowej generacji, 
która dociera do 99 procent 
tutejszych firm i gospodarstw 
domowych. Oczywiście ta no-
woczesna technologia może być 
również wykorzystana przez 
organizatorów imprez MICE. 
Dzięki łatwemu dostępowi do 
sieci Wi-Fi oraz narzędziom do 

analizy danych organizatorzy 
wydarzeń mogą, na przykład, 
zbierać i analizować ogromne 
ilości informacji, aby zrozumieć 
potrzeby uczestników. Mogą 
także tworzyć rozwiązania do-
stosowane do ich potrzeb, na 
przykład aplikacje mobilne 
związane z daną imprezą.

Lotnisko Singapore Changi 
jest regularnie wybierane 
najlepszym portem lot-
niczym świata. Jak ta do-
skonała łączność z całym 
światem przekłada się na 
możliwości biznesowe dla 
firm pragnących dotrzeć do 
innych rynków azjatyckich?
Przez Singapur przechodzi 
większość najważniejszych 
szlaków morskich i powietrz-
nych Azji Południowo-Wschod-
niej. Stanowi swoistą bramę  

między kulturami Wscho-
du i Zachodu, a także naturalną 
bazę operacyjną dla firm z całe-
go świata. Działające tu przed-
siębiorstwa mają łatwy dostęp 
do ponad 600 milionów kon-
sumentów w Azji Południo-
wo-Wschodniej, a wszystko 
to w promieniu 3-4 godzin lotu. 
To sprawia, że wiele międzyna-
rodowych korporacji, takich jak 
Facebook, Unilever czy Glaxo-
SmithKline, wybrało nasz kraj 
na swoją regionalną siedzibę.

Lotnisko Changi, które aż 
ośmiokrotnie było uznawane za 
najlepszy port świata przez In-
stytut Skytrax, pełni w tym pro-
cesie kluczową rolę. Obsługuje 
połączenia ponad 100 przewoź-
ników do 330 miast w 80 krajach 
świata. Dzięki temu można stąd 
łatwo dotrzeć niemal w każdy 
zakątek ziemi.

Organizatorzy
imprez mają 
do dyspozycji 

ogromny wybór
 niestandardowych 

miejsc.

Lantern Rooftop Bar

Nocne safari Evening in the Wild
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SPRÓBUJ CHOĆ  
RAZ W ŻYCIU
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Znane przysłowie mówi: „Raz kozie śmierć”, a świat 
gastronomii zdaje się hołdować temu powiedzeniu,  

oferując smakoszom z całego świata wiele 
wymyślnych potraw, których spożycie może być prawdziwym 

egzaminem dla podniebienia...  
i nerwów.
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Kto słyszał o okrytej złą sławą rybie 
rozdymce zwanej fugu? Ten wątpli-
wy przysmak, serwowany w wielu 
japońskich restauracjach, zawiera 

śmiertelną tetrodotoksynę. Aby uzyskać 
pozwolenie na przyrządzenie dań z tą 
rybą w roli głównej, japońscy kucharze mu-
szą przejść wieloletnie szkolenie, zakończo-
ne trudnym egzaminem. To pocieszająca 
wiadomość, zważywszy na to, że wystarczy 
jedno nieuważne cięcie, aby trucizna do-
stała się do mięsa, zmieniając miły posi-
łek w ostatnią wieczerzę.

NIEBEZPIECZNA RYBKA
Toksyna znajdująca się w narządach ryby 
fugu (przede wszystkim w jej wątrobie) 
spożyta nawet w bardzo niewielkiej daw-
ce może sparaliżować mięśnie człowie-
ka, doprowadzając do zatrzymania odde-
chu i w konsekwencji do śmierci na skutek  
uduszenia.

Co gorsza tetrodotoksyna nie ma smaku 
ani zapachu i – jak dotąd – nie znaleziono 
na nią antidotum. Jeden z najgłośniejszych 
przypadków śmierci po spożyciu fugu 
miał miejsce w 1975 roku, kiedy to słynny 
japoński aktor Bando Mitsugoro VIII naka-
zał podać sobie wątrobę rozdymki, twier-
dząc, że jest odporny na jej truciznę. Nie-
stety mylił się i po kilku godzinach zmarł  
w męczarniach.

Trudno zrozumieć fenomen rozdymki, 
ponieważ jej mięso tak naprawdę nie jest 
smaczne i uchodzi za dość gumowate, tak 
jak w przypadku większości ryb chrzęst-
noszkieletowych (np. płaszczki).

Donald Richie, autor książki „Smaki Ja-
ponii”, twierdzi, że wie, dlaczego fugu cie-
szą się tak ogromną popularnością.

 – Mało kto potrafi oprzeć się pokusie 
spróbowania ryby, o której wszyscy mó-
wią z zapartym tchem. Do tego dochodzi 
dreszczyk emocji związany z poczuciem, że 
może to być ostatni posiłek. Fugu to droga 
ryba i wielu ludzi zamawia ją z próżności, 
aby pochwalić się, że stać ich na taki luksus.

ŻYCIE NA TALERZU
Na szczęście kiedy jemy fugu, jest ona 
przynajmniej martwa – w przeciwieństwie 
do wielu innych egzotycznych przysma-
ków. W Chinach można zamówić tzw. pi-
jane krewetki, czyli żywe krewetki słodko-
wodne, serwowane w alkoholu. W Japonii 
popularnym rodzajem sashimi jest ikizu-
kuri, czyli potrawa, w której surowe mięso 
serwowane jest wraz z jeszcze ruszającą się 
rybą. Na Sardynii lokalnym przysmakiem 
jest owczy ser o nazwie casu marzu z żywy-
mi larwami much, których odchody nadają 
mu charakterystyczny smak. Na obszarze 
Unii obowiązuje zakaz handlu casu marzu, 
ale i tak łatwo go kupić od mieszkańców wy-
spy, którzy uznają go za afrodyzjak. 

Mieszkańcom Korei Południowej najwi-
doczniej łaskotanie w brzuchu wcale nie 
przeszkadza, ponieważ tamtejszym przy-
smakiem jest danie z żywymi ośmiornicz-
kami zwane san-nakji. Przed spożyciem 
głowonóg zostaje pokrojony na kawałki, 
ale aktywność nerwowa w jego odnogach 
nie ustaje, przez co jego macki wiją się na 
talerzu. Dlatego potrawę należy dokładnie 
pogryźć, aby ssawki nie przyczepiły się nam 
do gardła.

Jedzenie będące podstawą diety jednej 
kultury może być pogardzane w innej, a gra-
nice, jakie ustanawiamy między tym, co ja-
dalne i niejadalne, są w dużej mierze dość 

arbitralne. Azjaci nie rozumieją europej-
skiego uwielbienia dla serów, natomiast po-
łudniowokoreańskie restauracje często ser-
wują dania, których na Zachodzie próżno 
szukać. Na Półwyspie Koreańskim najlep-
szy przyjaciel człowieka nierzadko stanowi 
też jego kolację. Gwoli ścisłości – nie jada się 
tu każdego psa, ale jedynie czworonogi rasy 
nureongi, specjalnie w tym celu hodowane. 
Na szczęście krytyka ze strony społeczności 
międzynarodowej sprawiła, że przed Zi-
mowymi Igrzyskami Olimpijskimi w 2018 
roku ograniczono produkcję mięsa z tych 
zwierząt.

EKSTREMALNA KUCHNIA
W swojej książce zatytułowanej „Rok ry-

zykownego jedzenia” („The Year of Eating 
Dangerously”) znawca kulinarny Tom Par-
ker Bowles (syn Księżnej Kornwalii Camilli) 
opisuje, jak podczas wizyty w Seulu zdołał 
przekonać się do zjedzenia zupy z psa:

„Mięso jest gumowate i żylaste, ale przy 
tym dość zjadliwe, z lekkim posmakiem 
dziczyzny. Można powiedzieć, że smakuje 
jak tani mostek wołowy”.

Jeżeli lubimy ekstremalne wyzwania ku-
linarne, warto wybrać się do Wietnamu, 
gdzie serwowane są takie ciekawostki, jak 
woreczek żółciowy albo bijące serce węża 
(ponoć kolejny afrodyzjak). Amerykański 
autor książek kulinarnych Anthony Bour-
dain opisał ten przysmak w swojej książce 
„Wyprawa kucharza” („A Cook’s Tour”). 
Wrażliwi czytelnicy lepiej niech pominą ten 
fragment...:

„Kucharz jednym pewnym ruchem wbija 
ostrze nożyczek w klatkę piersiową kobry, 
rozcinając ją na środku. Następnie wy-
rywa wężowi serce, a z jego wnętrzności  
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B2B

b2b@wittchen.pl

portfele, portmonetki, etui, teczki, walizki, kuferki, paski...
• znakowanie produktów logo klienta • projekty dopasowane do indywidualnych oczekiwań 

• bony upominkowe o nominałach 100, 250 i 500 PLN, do realizacji we wszystkich 
Salonach Firmowych na terenie całego kraju
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do metalowej miski zaczyna spływać bru-
natna krew gada, która po chwili zostaje 
przelana do szklanego naczynia i zmie-
szana z odrobiną wina ryżowego. Kucharz 
przekłada bijące serce do małej filiżan-
ki i podaje mi ją do spożycia. Serce kobry, 
niewielki różowobiały organ, nadal żyje, bi-
jąc w regularnym tempie. Zbliżam filiżan-
kę do ust, odchylam głowę i zawartość na-
czynia ląduje mi na języku. Próbuję gryźć, 
ale nie potrafię się przemóc, bo serce wciąż 
bije... Dlatego połykam je tak szybko, jak 
tylko się da”.

Serce kobry to i tak nic w porównaniu do 
islandzkiego przysmaku o nazwie hakarl, 
który powstaje z mięsa rekina polarnego. 
Co prawda świeże mięso tej ryby jest trują-
ce, ale Islandczycy radzą sobie z tym proble-
mem, zakopując je na pół roku w ziemi. Po 
tym okresie kroją je w paski i suszą przez 
następnych kilka miesięcy. Produkt końco-
wy ma mocny zapach amoniaku i spożywa 
się go w postaci niewielkich kostek jako 
przekąskę.

Andrew Zimmern, gospodarz programu 
telewizyjnego „Dziwaczne jedzenie”, twier-
dzi, że zapach hakarl przypomniał mu naj-
ohydniejsze rzeczy, jakie wąchał w swoim 
życiu.

PAPRYCZKA, KTÓRA PARZY
O kontrowersyjnych daniach już wystar-
czy, teraz pora na najostrzejsze. A co może 
być bardziej ostre od papryczek chili? 
Swój charakterystyczny, palący smak za-
wdzięczają substancji zwanej kapsaicyną, 
znajdującej się w ich rdzeniu i nasionach. 
Zawartość kapsaicyny i ostrość chili mie-
rzy się według skali Scoville’a. Zwykła 
papryka ma od 100 do 1000 SHU (Scoville 
Heat Unit), natomiast papryka kajeńska  

od 30 do 50 tysięcy. Według „Księgi re-
kordów Guinnessa” najostrzejszą papryką 
na świecie jest obecnie odmiana Carolina 
Reaper, która uzyskała wynik 1,57 miliona 
SHU. Jednak już wkrótce wyprzedzi ją pa-
pryczka Pepper X (3,18 miliona SHU), któ-
ra nie została jeszcze oficjalnie wpisana do 
księgi rekordów.

Wraz z dynamicznym wzrostem ziem-
skiej populacji rośnie również zapotrzebo-
wanie na alternatywną żywność. Dlatego 
wszystko wskazuje na to, że w przyszłości 
będziemy zmuszeni przezwyciężyć nie-
które z naszych kulinarnych uprzedzeń. 
Jednym ze sposobów na zaspokojenie ży-
wieniowych potrzeb globu może być... prze-
mysłowa hodowla owadów.

Pionierami w tej dziedzinie są dwaj fran-
cuscy kucharze Clement Scellier i Bastien 
Rabastens, którzy hodują w Holandii owa-
dy i sprzedają je jako przekąski pod marką 
Jimini’s. W ich ofercie  są m.in. koniki po-
lne, mączniki i świerszcze, a także batoniki 
owocowo-orzechowe z mąką ze sproszko-
wanych karaluchów. Scellier i Rabastens 
podkreślają, że na farmach owadów zużywa 
się dużo mniej wody i paszy niż podczas ho-
dowli mięsa, a ilości gazów cieplarnianych 
emitowanych do atmosfery są śladowe. Ich 
zdaniem już niebawem owady staną się 
podstawą naszej diety. Wystarczy jedynie 
przekonać do nich nasze kubki smakowe.

Jak smakują owady? Potencjalni konsu-
menci z pewnością ucieszą się na wieść, 
że wszystkie owadzie smakołyki są moc-
no przyprawiane takimi dodatkami, jak 
wędzona cebula, papryka, sos sojowy, czo-
snek i kminek. Kto wie, być może już wkrót-
ce w kinie zamiast popcornu będziemy za-
jadali prażone chrabąszcze?

Tom Otley FO
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Choć naukowcy i politycy od lat dywagują nad 
bezpieczeństwem żywnościowym naszej 
planety, okazuje się, że istnieje jeden rodzaj 
pożywienia, którego nigdy nie zabraknie. Mowa 
o meduzach. Ocieplające się oceany są pełne 
tych niedocenianych zwierząt, które uchodzą za 
ważny składnik kuchni chińskiej, a w Japonii są 
serwowane w formie sashimi. 

– Meduza nie posiada żadnego smaku.  
W Państwie Środka ceni się ją za jej ciekawą 
konsystencję miękkiej chrząstki. Gładki kaptur, 
zwany skórą meduzy, zwykle kroi się na kawałki 
w kształcie wstążek i serwuje w formie sałatki, 
natomiast pofałdowane ramiona z otworem 
gębowym nazywane głową meduzy są jeszcze 
bardziej chrupiące i często podaje się je bez 
przybrania z dipem octowym – mówi Fuchsia 
Dunlop, autorka książek o kuchni chińskiej.

Oczywiście wytrawni kucharze potrafią roz-
różnić, które gatunki są jadalne, a których nie 
należy spożywać. Na przykład meduza zwana 
żeglarzem portugalskim ma jadowite macki, któ-
rych konsumpcja może skończyć się śmiercią.

MEDUZA

Jedzenie przyszłości





26    |       G r u d z i e ń  2 0 1 7 / S t y c z e ń  2 0 1 8

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

FO
T.:

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

Jak każda linia lotnicza Air 
France i KLM posiadają swój 
program lojalnościowy – Fly-
ing Blue. Podobnie jak w in-

nych programach schemat dzia-
łania jest zawsze ten sam – za 
każdy przelot linia daje członkom 
punkty lub mile, a te wymienia 
się na darmowe loty i inne na-
grody. Jednak nie zawsze korzy-
stanie z przywilejów programu 
jest jasne, punktacja bywa zawi-
ła, a odbiór nagród obwarowany 
ograniczeniami. Dlatego Air 
France i KLM postanowiły zre-
wolucjonizować swój program. 
Od 1 kwietnia przyszłego roku 
Flying Blue ma mieć prostsze za-
sady, bardziej logiczną i sprawie-
dliwą punktację, większy wybór 
nagród oraz udogodnienia, które 
były długo oczekiwane przez 
członków. 

FLYING BLUE DLA 
NIEWTAJEMNICZONYCH
To bezpłatny program lojalno-
ściowy oferowany przez Grupę 
Air France KLM, który zrzesza 
39 linii i ponad 100 partnerów 

nielotniczych. We Flying Blue 
są cztery poziomy uczestnic-
twa: podstawowy Ivory, Silver, 
Gold i najwyższy Platinum. 
Im więcej ktoś lata, tym więcej 
korzyści przynosi mu uczest-
nictwo w programie. Uczestnik 
ma do dyspozycji nie tylko co-
raz liczniejsze przywileje pod-
czas podróży, ale dzięki lepszej 
karcie zarabia też więcej mil za 
swoje przeloty. Członkowie po-
siadają swoje wirtualne konta, 
aby zamawiać nagrody, rezerwo-
wać bilety czy uzupełniać bra-
kujące przeloty. 

● ZMIANA 1 Mile zarabiasz za 
każde wydane euro. Do tej pory 
liczba mil Flying Blue, którą 
mogliśmy zarobić na podró-
ży, była uzależniona od wielu 
czynników, a w rezultacie człon-
kowie nie zawsze mieli świado-
mość, jaki zarobek przyniesie 
im lot Air France KLM.

Od kwietnia to się zmieni! To, 
ile zarobimy mil, będzie uza-
leżnione od naszych wydatków. 
Każde wydane euro na przelot* 

Air France, KLM, HOP! lub 
Joon to konkretna liczba mil. 
Dodatkowo im wyższy jest po-
ziom naszej karty, tym więcej 
mil przyniesie nam każdy wy-
datek: Ivory za 1 euro otrzyma 
4 mile,  Silver – 6 mil, Gold –  
7 mil, a Platinum – 8 mil.

Mile dostaniemy też wtedy, 
gdy do biletu dokupimy usługi 
dodatkowe, np. dodatkowy limit 
bagażowy czy bardziej komforto-
we miejsca na pokładzie .

Mile są ważne bezterminowo, 
pod warunkiem że jeden raz na 
dwa lata odbędziemy przelot 
stowarzyszonymi liniami.

● ZMIANA 2 Więcej elastyczno-
ści w wydaniu mil na nagrody. Za 
zgromadzone mile możemy za-
mówić bilet nagrodowy, dodatko-
we usługi podczas podróży (np. 
nadbagaż) i wszystko, co znaj-
dziemy w sklepie Flying Blue 
Store – od gadżetów podróżnych 
po wycieczki turystyczne. 

Dotychczas na każdym lo-
cie było dostępnych tylko kilka 
miejsc do sprzedaży za mile, ale 

Flying Blue
 to bezpłatny program 

lojalnościowy oferowany 
przez Grupę

Air France KLM,
 który zrzesza 

39 linii oraz ponad
 100 partnerów 
nielotniczych. 

AIR FRANCE I KLM
rewolucjonizują swój program lojalnościowy
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od czerwca 2018 liczba miejsc na 
przeloty nagrodowe nie będzie 
limitowana, a zamówienia będą 
realizowane aż do ostatniego 
dostępnego miejsca w samo-
locie. Oznacza to więcej moż-
liwości wykorzystania mil na 
nagrody. Wszystkie miejsca na 
trasach Air France, KLM, HOP!, 
Joon i Transavia będzie można 
kupić, płacąc milami. 

 
● ZMIANA 3 Miles & Cash – czy-
li płatność łączona. Nadchodzi 
też zmiana, o którą uczestnicy 
programu Flying Blue pytali 
bardzo często. Brakuje mi mil 

na bilet, czy mogę resztę dopła-
cić? Tak! Teraz to będzie moż-
liwe. Wystarczy mieć mile na 
minimum 75 procent wartości 
biletu, brakującą resztę będzie 
można dopłacić kartą kredyto-
wą (tak jak podatki lotniskowe).

● ZMIANA 4 Punkty XP decy-
dują o poziomie karty. Tak jak 
do tej pory Flying Blue będzie 
nadal oferował cztery poziomy 
uczestnictwa – od podstawowe-
go Ivory poprzez Silver i Gold 
aż do najwyższego Platinum. 
Zmieni się natomiast sposób 
kwalifikacji i przechodzenia na 

wyższe poziomy. Teraz to, czy 
mamy kartę Ivory, Silver, Gold 
czy Platinum, będzie zależało 
od Experience Points (w skrócie 
XP). Liczba wymaganych XP na 
dany poziom wynosi:
- Silver: 100 XP,
- Gold: 180 XP,
- Platinum: 300 XP.

XP zdobywamy za każdym ra-
zem, lecąc liniami: Air France, 
KLM, HOP!, Joon, Transavia, 
Aircalin, Kenya Airways, Tarom 
oraz innymi należącymi do Sky 
Team. Liczba XP zależy od kabi-
ny oraz od długości lotu – patrz 
tabela:

Domestic Medium Long 1 Long 2 Long 3

Economy 2 5 8 10 12

Premium Economy 4 10 16 20 24

Business 6 15 24 30 36

First 10 25 40 50 60

* Punktacji podlega taryfa lotnicza 
z wyłączeniem podatków i opłat 
lotniskowych. 

Dzięki tej zmianie klienci 
będą mogli łatwo sprawdzić, 
jak realizowane przez nich loty 
wpływają na ich poziom w pro-
gramie i jakie podróże muszą 
jeszcze wykonać, aby dostać ko-
lejną – wyższą kartę.

Punkty XP będą gromadzone 
przez 12 miesięcy. Suma, jaką 
uzbieraliśmy, zadecyduje o po-
ziomie naszej karty na kolejny 
rok, a ewentualna nadwyżka nie 
przepada.

CO CZEKA UCZESTNIKÓW 
PO 1 KWIETNIA 2018?
Uczestnicy Flying Blue zacho-
wają wszystkie zgromadzone 
dotychczas mile nagrodowe, 
przy czym od teraz będą je zbie-
rać na nowych zasadach (jed-
no wydane euro = minimum  
cztery mile). Ponadto członkowie 
zachowają te same poziomy kart, 
tylko zgromadzone dotychczas 
mile statusowe zostaną przeli-
czone na XP. Poza tym program 

będzie oferował te same korzyści 
jak do tej pory:
● Zróżnicowane przywileje 
podczas podróży, uzależnione 
od poziomu karty;
● Liczne opcje wydawania mil – 
np. na oferty specjalne, takie jak 
Promo Awards, na upgrade do 
wyższej klasy, na zakup dodat-
kowego bagażu ze zniżką itp.

Więcej o nowym Flying Blue 
na stronach: flyingblue.com,  explo-
refurther.flyingblue.com
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Pierwszy z zamówio-
nych przez LOT mode-
li Boeing 737 MAX 8, 
najnowocześniejszych 

wąskokadłubowych samolotów 
świata, przyleciał do Warszawy 
na początku grudnia. Do maja 
2019 LOT otrzyma sześć takich 
maszyn, które będą wykorzysty-
wane do obsługi najpopularniej-
szych tras krótkiego i średniego 
zasięgu, w tym do Londynu, Ma-
drytu i Tel Awiwu.

CICHY I WYDAJNY
Jak zapewnia producent, model 
MAX jest cichszy, bardziej wy-
dajny i dużo bardziej przyjazny 
dla środowiska niż jakikolwiek 
inny dostępny na rynku samo-
lot tej klasy. Nowy typ wingle-
tów i silniki najnowszej genera-
cji pozwalają na zużycie paliwa 
niższe o 15 procent w stosunku 
do modelu B737 NG, redukcję 
hałasu nawet o 40 procent w po-
równaniu do innych maszyn tej 
klasy i znacząco niższą emisję 
CO2. 

KOMFORT DLA PASAŻERÓW
W 2012 LOT jako pierwsza linia 
lotnicza w Europie wprowadził 

do eksploatacji najnowocze-
śniejsze samoloty szerokokadłu-
bowe Boeing 787 Dreamliner, 
które dziś stanowią podstawę 
floty i są motorem rozwoju ko-
lejnych połączeń dalekiego za-
sięgu. Teraz jako pierwszy prze-
woźnik tradycyjny w regionie 
wykorzysta do obsługi popular-
nych tras krótkiego i średniego 
zasięgu maszyny Boeing 737 
MAX 8.

– Z jednej strony żaden inny 
samolot tej klasy nie jest w sta-
nie zapewnić naszym pasaże-
rom takiego komfortu, a z dru-
giej strony dać nam takiej 
efektywności kosztowej i opera-
cyjnej. Dzięki technologii, która 
pozwala na niższą emisję hała-
su i mniejsze zużycie paliwa, 
staniemy się jeszcze bardziej 
ekologiczni i wydajni, przez co 
będziemy też mogli zaoferować 
pasażerom jeszcze bardziej 
atrakcyjne ceny biletów. Boeing 
737 MAX 8 jest tym samym na 
rejsach krótkiego i średniego za-
sięgu co nasz flagowy dreamli-
ner na rejsach dalekiego zasięgu 
– mówi Adrian Kubicki, dyrek-
tor Biura Komunikacji Korpora-
cyjnej LOT-u.

Modele MAX 8 w barwach 
LOT-u będą wyposażone w 186 
wygodnych foteli w konfigura-
cji trzech klas podróży: biznes, 
ekonomicznej premium i eko-
nomicznej. Wszystkie fotele są 
wyposażone w gniazda elek-
tryczne. Wnętrze kabiny pa-
sażerskiej zostało zaprojekto-
wane w formule Boeing Sky 
Interior bazującej na rozwiąza-
niach zastosowanych w dream-
linerze. Producent zastosował 
bardziej komfortowe rozmiesz-
czenie świateł, głośników i przy-
cisków. Oprócz Londynu i Ma-
drytu modele MAX polecą też 
m.in. do Tel Awiwu, Frankfur-
tu, Wiednia i Barcelony, Kijowa, 
Amsterdamu i Astany.

STRATEGIA WZROSTU
Zamówienie nowych samolo-
tów wąskokadłubowych jest 
jednym z elementów strategii 
rentownego wzrostu, którą LOT 
wdraża od początku 2016. W tym 
roku LOT ogłosił uruchomienie 
19 tras, m.in. z Warszawy do 
Los Angeles, Newark i Asta-
ny oraz z Krakowa do Chica-
go. W 2016 zaczął latać na 23 
trasach, m.in. do Tokio i Seulu.

Boeingi 737 MAX 8 
w barwach LOT-u 
będą wyposażone 

w 186 wygodnych foteli 
w konfiguracji trzech 
klas podróży: biznes, 

ekonomicznej premium 
i ekonomicznej. 
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Singapore Airlines – 
uznawane za jedne  
z najlepszych linii lotniczych 
świata – zaprezentowały 
właśnie nową kabinę 
Klasy Pierwszej, która już 
wkrótce będzie dostępna 
na pokładach airbusów 
380. Na czym polega jej 
wyjątkowość?
Nowe produkty kabinowe Sin-
gapore Airlines, które od grud-
nia bieżącego roku będą insta-
lowane na pokładach naszych 
airbusów 380, są częścią szero-
ko zakrojonego czteroletniego 
programu rozwojowego firmy. 
Produkty te początkowo znajdą 
się w pięciu nowych airbusach 
380, które właśnie wchodzą do 
służby. W nieco późniejszym 
okresie nowe kabiny trafią także 
na pokłady pozostałych 14 ma-
szyn tego typu, które należą do 
naszej floty. 

Kabina Klasy Pierwszej skła-
da się z sześciu apartamentów 

Suite, mieszczących się na prze-
dzie górnego pokładu samolo-
tu. Pasażerowie podróżujący tą 
klasą mogą w nich liczyć na luk-
susowe doznania i maksimum 
prywatności. Każdy apartament 
posiada oddzielne łóżko z regu-
lowanym oparciem, a także wy-
godny pluszowy fotel. Pasażero-
wie mogą więc w każdej chwili 
przenieść się z fotela do łóżka 
bez konieczności jego rozkłada-
nia. Pojedyncze łóżka w pierw-
szych dwóch apartamentach 
można również przekształ-
cić w jedno łóżko podwójne. 

Dodatkowo każdy apartament 
posiada 32-calowy telewizor 
HD, szafę na ubrania, schowek 
na bagaż podręczny, pudełko na 
drobne przedmioty, specjalnie 
zaprojektowany, gustowny dy-
wanik, a także ściankę z nastro-
jowym oświetleniem. Warto też 
wspomnieć o dwóch łazienkach 
zarezerwowanych dla pasaże-
rów Klasy Pierwszej, z których 

jedna posiada wygodną rozkła-
daną ławeczkę. 

Wraz z premierą nowej Klasy 
Pierwszej na pokładach 
airbusów 380 debiutuje 
także nowy fotel Klasy 
Biznes. Jakie udogodnienia 
oferuje ten produkt?
Wnętrze nowej kabiny Klasy 
Biznes, charakteryzującej się 
układem siedzeń 1-2-1, wyróż-
nia nowoczesny wystrój o stono-
wanej kolorystyce. Fotele mają 
63 centymetry szerokości, po-
siadają boczne skrzydełka dla 
lepszego podparcia pleców i roz-
kładają się do pozycji płaskiego 
łóżka. Pasażerowie mogą rów-
nież ustawić je w pozycji leżako-
wej, która idealnie sprawdza się 
przy oglądaniu filmów na 18-ca-
lowym telewizorze.

Każdy fotel wyposażono w spe-
cjalny panel biznesowy z porta-
mi USB i oświetleniem, lampkę 
do czytania z regulacją poziomu 

Marzena Mróz 
rozmawia  
z Sy Yen Chenem, 
dyrektorem 
generalnym na 
Niemcy, Austrię 
oraz Europę 
Środkową  
i Wschodnią  
w liniach  
Singapore Airlines.
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jasności, nastrojowe oświetle-
nie, duży stolik jadalny, a także 
niezwykle wygodny schowek na 
osobiste drobiazgi. 

Dlaczego podróżując  
z Europy do Azji, warto 
wybrać Singapore Airlines?
Singapore Airlines jest uzna-
nym przewoźnikiem klasy pre-
mium, mogącym pochwalić się 
ogromną liczbą międzynaro-
dowych nagród, które zdobyli-
śmy dzięki nowoczesnej flocie 
oraz nienagannemu serwisowi, 
świadczonemu przez nasz per-
sonel pokładowy. Polscy pasaże-
rowie mogą skorzystać z bogate-
go wyboru dogodnych połączeń, 
jakie realizujemy z naszych 
niemieckich hubów we Frank-
furcie, w Düsseldorfie i Mona-
chium. W naszej ofercie znaj-
dują się rejsy do Azji i innych 
stron świata, w tym także do 
głównych ośrodków bizneso-
wych i wypoczynkowych, takich 
jak Bali, Phuket, Koh Samui, 
Hoh Chi Minh. 

Na jakie udogodnienia 
na pokładach samolotów 

Singapore Airlines mogą 
liczyć pasażerowie 
podróżujący biznesowo?
Jak już wspomniałem, nasza 
nowa Klasa Biznes zapewnia 
pasażerom maksimum kom-
fortu i prywatności. Fotele ofe-
rowane w tej klasie to nowocze-
sne produkty, będące wynikiem 
wielu lat intensywnej pracy, sze-
roko zakrojonych badań potrzeb 
klientów, a także bliskiej współ-
pracy z najlepszymi projektan-
tami i producentami.  Jesteśmy 
przekonani, że każda podróż na 
pokładzie samolotu linii Singa-
pore Airlines to jedyne w swoim 
rodzaju doświadczenie, które na 
długo zapada w pamięć. 

Jakie plany rozwoju  
ma Singapore Airlines na 
2018 rok?
Nadchodzący rok będzie dla na-
szej linii rokiem rozwoju i inno-
wacji. Już niebawem naszą flotę 
zasili pięć ultranowoczesnych 
airbusów 380, a kilka tygodni 
temu podpisaliśmy w USA 
kontrakt z firmą Boeing na 
zakup 20 maszyn B777-9  i 19 
egzemplarzy B787-10. Dzięki 

temu w ciągu następnej dekady 
flota Singapore Airlines stanie 
się jedną z najmłodszych na 
świecie.

Kontrakt składa się z zamó-
wienia wiążącego na zakup 39 
maszyn oraz opcji zakupowych 
na kolejne sześć sztuk z każdego 
ze wspomnianych wyżej mode-
li. Jeżeli zrealizujemy te opcje, 
Boeing dostarczy nam w sumie 
51 maszyn. Całkowita wartość 
zamówienia wiążącego wynosi 
13,8 miliarda dolarów.

Dzięki nowym samolotom 
SIA zyska nowe możliwości roz-
woju, poszerzając swoją siatkę 
połączeń i zapewniając pasaże-
rom więcej opcji podróży.  

Boeingi B777-9, które będą 
obsługiwać głównie trasy dłu-
godystansowe, zasilą naszą flo-
tę w latach 2021-2022. Samoloty 
typu B787-10 będą latać na tra-
sach średniego zasięgu i trafią 
do floty SIA głównie w latach 
2020-2021. Jednak dostawa 
pierwszej maszyny tego typu 
zaplanowana jest już na przy-
szły rok w ramach realizacji po-
przedniego zamówienia z 2013 
roku.
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ART DE NOËL & 
CHRISTMAS MELODY

Święta w hotelach SOFITEL są magnifique!

Bez wątpienia wszyscy 
kochają święta Bożego 
Narodzenia. To czas 
niezwykle wyczekiwa-

ny przez dzieci, ale i przez doro-
słych. Dlaczego nie możemy się 
doczekać tych kilku grudnio-
wych dni? Co sprawia, że są 
magiczne, tak różne od innych 
dni w roku?

Pięknie ubrana choinka, kolo-
rowe bombki, migające lampki, 
św. Mikołaj i prezenty to naj-
częściej wymieniane symbole 
świąteczne. Nieodłącznym ele-
mentem tej niezwykłej atmos-
fery jest również muzyka, która 
czyni ten czas jeszcze bardziej 
magicznym.

To właśnie muzyczna aura 
i świąteczne melodie powitają 
każdego, kto w grudniu odwie-
dzi  hotele Sofitel. Marka, której 
znakiem rozpoznawczym jest 
francuski styl życia ART DE 
VIVRE, po raz kolejny odkry-
wa sekrety sztuki świętowania 

Bożego Narodzenia pod hasłem 
ART DE NOËL.

Inspirowane muzyką świą-
teczne dekoracje oraz najpięk-
niejsze kolędy, płynące z szafy 
grającej odtwarzającej oryginal-
ne płyty winylowe, to tylko nie-
które z wielu muzycznych nie-
spodzianek przygotowanych dla 
gości Sofitel Wrocław Old Town. 
Na powitanie każdy otrzymując 
kartę do pokoju, może wyloso-
wać cytat ze świątecznymi me-
lodiami. Dla tych, którzy trafią 
specjalnie oznaczone kartecz-
ki, czekają nagrody w postaci 
płyt z polskimi kolędami. W ho-
telowym Lounge unosić się bę-
dzie korzenny zapach grzanego 
wina, skomponowanego według 
staropolskiej receptury. A w re-
stauracji PAN TADEUSZ skosz-
tujemy jednej z trzech pro-
pozycji wigilijnego zestawu. 
Dla gości biznesowych hotel 
przygotował specjalny pakiet 
gastronomiczny z niezwy- 

kłą niespodzianką: świątecz-
nym escape roomem, w którym 
trzeba będzie odszukać Świą-
teczną Melodię.

Rezerwacje: +48 71 358 83 00, 
e-mail: h5345-re1@sofitel.com

Sofitel Warsaw Victoria po 
raz kolejny zaskoczy gości nie-
powtarzalną symfonią smaków. 
Zespołem najlepszych dyry-
gować będzie maestro Maciej 
Majewski, który skomponuje 
pięciodaniową świąteczną ko-
lację, na którą zaprasza do LA 
BRASSERIE MODERNE 25 i 26 
grudnia (195 zł/os., 225 zł z pa-
kietem alkoholi, dzieci w wieku 
6-12 lat 110 zł). 

Rezerwacje i zamówienia: 
+48 22 657 83 82, e-mail: brasse-
rie.moderne@sofitel.com

W restauracji KITCHEN 
GALLERY 24 grudnia można 
będzie zasiąść do kolacji wigilij-
nej, skomponowanej z wykwint-
nych francuskich oraz polskich 
potraw, połączonych z wyśmie- FO
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nitym winem (195 zł/os. za je-
dzenie i napoje bezalkoholowe, 
275 zł z pakietem win). Świą-
teczny bufet swoją różnorodno-
ścią smaków oraz formą pre-
zentacji zachwyci najbardziej 
wymagających smakoszy.  

Jak przystało na francuską 
tradycję, wśród deserów obo-
wiązkowo znajdzie się bûche de 
noël – rolada w formie kawałka 
drewna przygotowywana we 
Francji tylko z okazji Bożego 
Narodzenia. A już od począt-
ku grudnia można ją zamó-
wić w LA BRASSERIE MODER-
NE (dla 8 osób 190 zł). Z kolei 
inny słodki francuski przysmak 
to galette des rois – francuskie 
ciasto z marcepanowym na-
dzieniem skrywające drobną 
niespodziankę, przygotowywa-
ne z okazji Święta Trzech Króli, 
również do kupienia (dla sze-
ściu osób 110 zł).

W pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia (25 grud-
nia) od godziny 12:30 do 16:30 
KITCHEN GALLERY pro-
ponuje brunch (195 zł/os.,  
225 zł z pakietem win).

Rezerwacje należy składać 
pod numerem: +48 22 657 82 62, 
e-mail: kitchen.gallery@sofitel.com

Boże Narodzenie to idealny 
moment na odpoczynek od obo-
wiązków. Warto zrelaksować 
się w wyjątkowej atmosferze 
luksusu w hotelach Sofitel. Oka-
zją może być Sylwestrowa Po-
dróż w Sofitel Grand Sopot. To 
doskonały wybór dla tych, którzy 
cenią elegancki styl i wykwintne 
jedzenie w niezwykłym miejscu 
nad Bałtykiem.

W tę jedyną w swoim rodzaju 
noc udamy się w sentymental-
ną podróż do pełnych elegan-
cji i smaku lat 20. Hotelowe wnę-
trza spowite ciepłym światłem 

przypominać będą o długiej i bo-
gatej historii nadmorskiego hote-
lu, który w tym roku obchodził 
swoje 90-lecie. Wyjątkowy wie-
czór rozpocznie czterodaniowa 
wykwintna kolacja skompono-
wana przez szefa kuchni Toma-
sza Koprowskiego. A uwerturą 
będzie tatar z tuńczyka z mu-
sem z awokado, suszone pomi-
dory, sos z marakui. Powitanie 
Nowego 2018 Roku odbędzie 
się w najpiękniejszej trójmiej-
skiej Sali Balowej przy muzyce 
na żywo. A w noworoczny pora-
nek uroczyste śniadanie w ho-
telowej restauracji ART DECO 
pozwoli na odzyskanie sił po 
sylwestrowej nocy. Pakiet sylwe-
strowy Sofitel Grand Sopot do-
stępny jest od 2 890 zł dla dwóch 
osób za dwie noce i od 3 485 zł za 
trzy noce.

Rezerwacje: +48 58 520 60 60, 
e-mail: h3419@sofitel.com

Muzyczna aura 
powita każdego, kto  
w grudniu odwiedzi  

hotele Sofitel.
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NOWY DESIGN W HOTELU 
SHERATON WARSAW

Goście hotelu Shera-
ton Warsaw, flago-
wego obiektu marki 
Sheraton w Polsce, 

mogą cieszyć się nowo odrestau-
rowanymi wnętrzami projektu 
londyńskiego architekta Aleksa 
Kravetza. Obiekt przeszedł kom-
pletną renowację, a pokoje hote-
lowe, w tym apartamenty oraz 
Sheraton Club® Lounge, nabra-
ły nowego blasku. Nowy design 
łączy szykowne, współczesne 
wzornictwo pokojów z trady-
cją i doskonałą lokalizacją przy 
placu Trzech Krzyży, w pobliżu 
parku Ujazdowskiego.

Nową stylistykę zyskały też 
pokoje Club i apartamenty, zlo-
kalizowane na górnych piętrach 
hotelu. Z wielu z nich można 
podziwiać zieleń okolicznych 

parków i plac Trzech Krzyży. 
Pokoje i apartamenty klubo-
we zapewniają także dostęp do 
wyremontowanego Sheraton 
Club Lounge: prywatnej prze-
strzeni, w której goście mogą 
korzystać z bezpłatnego Wi-
-Fi, bezpłatnego śniadania, 
napojów i przekąsek w ciągu 
dnia, a także wieczornych kok-
tajli z dużym wyborem alko-
holi i przekąsek. Goście mogą 
spędzać tu czas z przyjaciółmi, 
spotykać się z partnerami biz-
nesowymi lub po prostu relak-
sować się w eleganckich wnę-
trzach.

PRACA I RELAKS
Londyński projektant Alex Kra-
vetz stworzył rezydencjonalny 
wystrój, który zadowoli zarówno 

biznesmenów, wysokiej rangi 
dyplomatów, jak i osoby podró-
żujące w celach turystycznych. 
Apartamenty hotelowe oferują 
sieć połączonych ze sobą po-
mieszczeń, w tym salonów, 
gdzie praca może w przyjemny 
sposób łączyć się z relaksem. 
Bogate dziedzictwo życia towa-
rzyskiego tego miejsca przeja-
wia się w drobnych szczegółach 
wystroju i unikatowych dzie-
łach sztuki, wykonanych przez 
lokalnego artystę. W pokojach 
można znaleźć elementy wy-
posażenia rodem z najwyższej 
klasy projektów architektonicz-
nych, takie jak wielopoziomowe, 
nieinwazyjne oświetlenie, luk-
susowe tkaniny oraz bogactwo 
tekstur i wykończeń. Wykonane 
na specjalne zamówienie meble 

Nowy design łączy 
szykowne, współczesne 

wzornictwo pokojów 
z tradycją i doskonałą 

lokalizacją przy 
placu Trzech Krzyży, 

w pobliżu parku 
Ujazdowskiego.
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są ambitne w swojej konstruk-
cji, ale równocześnie funkcjo-
nalne, zapewniając wygodę po-
bytu gości.

Wszystkie pokoje wyposażo-
ne są w otwierane okna, które 
pozwalają zaczerpnąć nieco 
świeżego powietrza. O  zdrowy 
sen gości dba natomiast Shera-
ton Signature Sleep Experience, 
zestaw sypialniany, w którego 
skład wchodzi słynne łóżko 
wyprodukowane specjalnie dla 
marki Sheraton. Łóżko elimi-
nuje występowanie wszelkich 
punktów ucisku i poprawia krą-
żenie, zapewniając tym samym 
spokojny, odświeżający sen po 
długim locie, intensywnych 
ćwiczeniach fizycznych lub 
zwiedzaniu ciekawych zabyt-
ków Warszawy.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ
W sercu hotelu znajduje się 
przestrzeń konferencyjno-ban-
kietowa, zarezerwowana dla 
wydarzeń specjalnych, rozcią-
gająca się na dwóch piętrach. 
Od dnia jej otwarcia w eleganc-
kiej Sali Balowej hotelu zor-
ganizowano już niezliczone 
gale, spotkania i imprezy oko-
licznościowe. Sala wciąż po-
zostaje jednym z najbardziej 
pożądanych miejsc do organi-
zacji imprez w Warszawie, a jej 
walory uzupełnia dodatkowo 
słynna w całej stolicy oferta ku-
linarna oraz niezawodna jakość 
obsługi.

Niezależnie od tego, czy 
chcesz spotkać się w Lobby Ba-
rze, czy wypróbować starannie 
wybraną gamę potraw kuchni 
Tex-Mex i ciekawych koktaj-
li z całego świata w SomePlace 
Else, Sheraton Warsaw oferuje 
wiele możliwości. W restauracji 
inAzia można skosztować świe-
żych, autentycznych dań po-
łudniowego wschodu w odprę-
żającej, przyjaznej atmosferze. 
Wyrafinowane doświadczenia 
kulinarne w otoczeniu hotelo-
wej kuchni oczekują na sma-
koszy w najmniejszej restaura-
cji w Polsce – Chef’s Table. 

Aby dowiedzieć się więcej lub 
dokonać rezerwacji, odwiedź: 
sheraton.pl

Apartamenty hotelowe oferują sieć połączonych ze sobą pomieszczeń, w tym 
salonów, gdzie praca może w przyjemny sposób łączyć się z relaksem.
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Szukając miejsca na zimowy relaks, warto wybrać takie, które w holistyczny sposób łączy 
wypoczynek i odnowę biologiczną z serwisem najwyższej jakości.
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Hotele SPA Dr Irena 
Eris to marka ucho-
dząca za ikony pol-
skiego rynku spa, 

mająca od ponad 20 lat ogromny 
udział w kreowaniu trendów. Jej 
wyróżnikiem jest autorska, holi-
styczna koncepcja wypoczywa-
nia i odnowy biologicznej oraz 
niezmienny, na najwyższym 
poziomie serwis. Prekursorem 
zmian na polskim rynku hote-
larskim, na którym wzorowały 
się inne tego typu obiekty, jest 
Hotel SPA Dr Irena Eris w Kry-
nicy-Zdroju. Trzykrotnie rozbu-
dowywany i modernizowany ho-
tel to nowoczesny i klimatyczny 
obiekt z przestronnym i nowo-
czesnym Centrum SPA z base-
nem, kompleksem saun i jacuzzi 
(w tym na tarasie zewnętrznym) 
oraz salami do zajęć fitnes-
su i ćwiczeń kondycyjnych (stu-
dio cardio). Dodatkowym jego 
walorem jest położenie w za-
cisznej dolinie, u podnóża Jawo-
rzyny Krynickiej, z przepiękną 
panoramą na góry widocz-
ną z pokoi i apartamentów, re-
stauracji i baru oraz przyległego 
tarasu, a także z basenu. 

Wyjątkowe usytuowanie wy-
różnia wszystkie hotele Dr Irena 
Eris, stanowiąc jeden z najwięk-
szych ich walorów. Zdobyte do-
świadczenie, poznanie i zrozu-
mienie potrzeb gości pozwoliły 
na zrealizowanie od podstaw 
autorskiej koncepcji drugiego 
Hotelu SPA Dr Irena Eris na 
Wzgórzach Dylewskich. Szybki 
rozgłos, jaki zdobył, miał nie tyl-
ko silny wpływ na dalszy rozwój 
polskiego rynku spa, lecz także 
przyczynił się do zmiany stylu 
wypoczywania Polaków. Dzięki 
niemu ten pełen uroku zaką-
tek Mazur Zachodnich, znany 
jako Wzgórza Dylewskie, szybko 
stał się sławnym i popularnym 
miejscem nie tylko wakacyjnego 
wypoczynku. Dziewiczy teren 
parku krajobrazowego stał się 
naturalną zachętą do uprawia-
nia aktywności na świeżym po-
wietrzu. Konie, rowery, jogging, 
nordic walking czy narty biego-
we zimą to tylko niektóre z wie-
lu propozycji przygotowanych 
przez Hotel. 

Hotele SPA
 Dr Irena Eris mogą 
poszczycić się ponad 

60 nagrodami 
i najwyższymi 

wyróżnieniami. 
Wszystkie obiekty,

 jako jedyne w Polsce,  
znalazły się 
w pierwszej

 25 najlepszych hoteli 
w Polsce w rankingu 

TripAdvisor.

Koncepcja kolejnego luksu-
sowego Hotelu SPA Dr Irena 
Eris w Polanicy-Zdroju, po-
wstałego trzy lata temu, jest 
wynikiem zebranych doświad-
czeń z obu poprzednich hoteli. 
Położony w centrum uzdro-
wiska obiekt idealnie wpisu-
je się w klimat polanickiego 
kurortu. Stylowo urządzone 
pokoje, z dodatkowymi udogod-
nieniami pokoje klubowe oraz 
luksusowe apartamenty i dopra-
cowane w każdym detalu szcze-
góły tworzą niezapomnianą 
atmosferę. Szczególnie wyróż-
nia się największy i najdroższy 
apartament Grand z usługą ka-
merdynera. 

Sercem każdego z hoteli Dr 
Irena Eris jest Kosmetyczny 
Instytut z gabinetami wyposa-
żonymi w nowoczesny sprzęt 

high-tech do zabiegów pielęgna-
cyjnych, medycyny estetycznej, 
masaży i kuracji spa. Wykwa-
lifikowany personel nie tylko 
dba o najwyższą jakość wykony-
wania zabiegów, lecz także słu-
ży fachową poradą w zakresie 
wyboru zabiegu do indywidual-
nych potrzeb skóry oraz odno-
śnie do pielęgnacji domowej. 

Hotele są częścią unikatowe-
go programu lojalnościowego 
Dr Irena Eris Holistic Club, łą-
czącego trzy główne filary mar-
ki Dr Irena Eris – kosmetyki, 
kosmetyczne instytuty i hotele 
spa. Każdy pobyt w hotelu oraz 
korzystanie z oferowanych na 
jego terenie usług nagradzane 
są punktami, które można wy-
mieniać na atrakcyjne nagro-
dy lub zamieniać na vouchery  
rabatowe.
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Co spędza sen z oczu pro-
wadzącym spotkania? 
Setki spraw, z przy-
gotowaniem ciekawej 

prezentacji na czele. Okazuje się, 
aż 9 na 10 uczestników w czasie 
spotkań biznesowych przebywa 
myślami zupełnie gdzie indziej. 
Jak temu zapobiec?

ZAANGAŻOWANI 
NA RÓWNI Z TOBĄ
Zacznijmy od wyboru miejsca, 
które organizatorom konferencji 
udzieli wsparcia i da poczucie 
bezpieczeństwa. Doświadczo-
ny i zaangażowany obiekt, ja-
kim jest dowolnie wybrany hotel 
Radisson Blu w Polsce, pomoże 
rozwiązać wiele problemów. Po-
cząwszy od pierwszej rozmowy 
poprzez  etap planowania aż po 
organizację imprezy.

IDEALNE MIEJSCE 
NA KONFERENCJĘ 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, 
jak ważnym elementem w sali 
konferencyjnej są okna? Nie 
tylko ze względu na widok, 
który pobudza kreatywność. 
Światło dzienne odpręża i po-
prawia pamięć. Czy wiesz, że za  

narastające zmęczenie odpowie-
dzialny jest nie spadek zawarto-
ści tlenu, ale zwiększająca się 
ilość wydychanego dwutlenku 
węgla? Dlatego w czasie spotka-
nia regularnie wpuszczaj do sali 
świeże powietrze... lub pozwól 
to zrobić pracownikom hoteli 
Radisson Blu.
   
WAŻNA TECHNOLOGIA
Technologie bazujące na chmu-
rze, sprzęt audiowizualny i wir-
tualne spotkania to codzien-
ność w hotelach marki Radisson 
Blu. Oprócz wyposażenia w no-
woczesny sprzęt audiowizualny 
standardem jest tu bezpłatny 
dostęp do szybkiego Internetu 
dla wszystkich uczestników. 
Dzięki aplikacji OneTouch 
mają dostęp do agendy swojego 
spotkania, bieżących informa-
cji organizacyjnych, materia-
łów i zdjęć.

Inny temat to spotkania w nie-
wielkich grupach rezerwowane 
dosłownie z godziny na godzi-
nę. Sale typu boardroom zostały 
urządzone z myślą także o nich 
– pomieszczenia te posiadają 
duże stoły z różnymi rodzajami 
gniazd, miejsce na przekąski, 

kawę i pełną gamę technicz-
nych rozwiązań, ułatwiających 
przeprowadzenie często sponta-
nicznych, owocnych narad.

Nad przebiegiem konferencji 
czuwa koordynator, który pomo-
że rozwiązać wszelkie problemy 
techniczne. Ponieważ ręczne 
notatki wspierają aktywne słu-
chanie, w hotelach Radisson 
Blu do dyspozycji gości są też 
zawsze notesy i ołówki.
   
DOBRZE ZAPLANOWANY 
POSIŁEK 
Czy wiesz, że odpowiednio 
skomponowane menu zwięk-
sza koncentrację i kreatywność 
aż o 20 procent? Pełnoziarniste 
pieczywo, ryby, owoce i warzy-
wa, chude mięso to klucz do 
sukcesu w utrzymaniu kre-
atywności. O to również zadba 
każdy Radisson Blu. Dla tych, 
którzy w kwestii jedzenia lubią 
poeksperymentować, do wy-
boru pozostaje pięć ciekawych 
Food Trends, takie jak np. street 
food czy kuchnia francuska.

Hotele Radisson Blu w Polsce 
znajdują się w Warszawie, Kra-
kowie, we Wrocławiu, w Gdań-
sku, Szczecinie i Świnoujściu.

Doświadczony 
i zaangażowany obiekt, 

jakim może być 
dowolnie wybrany hotel 

Radisson Blu 
w Polsce, pomoże
 rozwiązać wiele 

problemów. 
Już od pierwszej 

rozmowy poprzez cały 
etap planowania aż po 

realizację imprezy.
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– napisz swoją razem z Radisson Blu
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KOŁO  
FORTUNY

Nasza brytyjska korespondentka  
Jenny Southan opisuje atrakcje 

śródmieścia Las Vegas, zwanego 
popularnie Glitter Gulch, które 

zmienia swoje oblicze dzięki wsparciu 
przedsiębiorcy na miarę wizjonera.



Spod sceny ustawionej na parkingu 
przed centrum handlowym wy-
sypuje się suchy lód, tworząc we 
wrześniowym słońcu gęste kłęby 

pary. Tłum ludzi kołysze się w rytm piosen-
ki „One Minute Man”, a cienie ich sylwetek 
falują na rozgrzanym asfalcie. Kilkadziesiąt 
metrów dalej, w strefie High Times Can-
nabis Village można wyczuć charaktery-
styczny, słodkawy zapach marihuany (legal-
nej w stanie Nevada), młode kobiety pozują 
do zdjęć na tle barwnych murali, a uliczne 
bary serwują koktajle na bazie wódki Fernet 
Branca. Piąta edycja festiwalu Life is Beau-
tiful, który co roku odbywa się w Las Vegas, 
rozkręca się na całego.

Zaledwie tydzień później, podczas festi-
walu muzyki country Route 1 Harvest, który 
odbywa się przy alei Las Vegas Strip, uzbro-
jony napastnik zabija z broni maszynowej 
kilkadziesiąt osób i rani kilkaset kolejnych. 
Policja ujawnia, że wcześniej zabójca zare-
zerwował pokój z widokiem na tereny festi-
walu Life is Beautiful, ale z jakiegoś powodu 
zrezygnował z ataku. Uczestnicząc w tym 
wydarzeniu zaledwie kilka dni przed trage-
dią, byłam pod wrażeniem radosnego prze-
kazu, jaki ono ze sobą niesie, więc na samą 
myśl, że ta straszliwa masakra mogła wyda-
rzyć się w tak pokojowo nastawionym miej-
scu, moje serce zaczyna bić jak szalone.

W przeciwieństwie do festiwalu Coachel-
la w Kalifornii, który odbywa się na terenie 
Empire Polo Club nieopodal Palm Springs, 
oraz corocznego wydarzenia Burning Man, 
organizowanego na pustyni Black Rock, 
Life is Beautiful to typowo miejski festiwal. 
Odbywa się on w strefie 18 przecznic śród-
mieścia, 9 kilometrów od słynnej Las Vegas 
Strip. Wśród artystów zaproszonych na 

tegoroczną edycję, która codziennie przy-
ciągała ponad 50 tysięcy osób, znalazły się 
zespoły Gorillaz, Muse, The xx oraz MGMT. 
Szacuje się, że dzięki 60 lokalom gastrono-
micznym oraz licznym atrakcjom, jakie 
udostępniono gościom na czas imprezy, ten 
trzydniowy festiwal wygenerował dla miasta 
ponad 125 milionów dolarów.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Twórcą Life is Beautiful jest lokalny przed-
siębiorca Tony Hsieh, który postanowił 
przywrócić do łask podupadłą i zaniedbaną 
część Miasta Grzechu. Wedle jego założeń 
festiwal stanowi integralny element progra-
mu rewitalizacji tej dzielnicy, która rozcią-
ga się wokół ulicy Fremont Street (zwanej 
także Old Strip lub Glitter Gulch), gdzie 
mieszczą się słynne kasyna z lat 50., takie 
jak Golden Nugget oraz Binion’s Horseshoe. 
Wierząc, że w obszar ten uda się tchnąć 
nowe życie, Hsieh zainwestował 350 milio-
nów dolarów w przedsięwzięcie o nazwie 
Downtown Project (DTP), z czego 50 milio-
nów przeznaczono na rozwój technologicz-
nych start-upów, które miały dać początek 
nowej Dolinie Krzemowej.

W 2013 roku biznesmen przeniósł siedzi-
bę swojej internetowej firmy obuwniczej 
Zappos z pobliskiego miasteczka Hender-
son do budynku byłego ratusza w śródmie-
ściu Las Vegas. Było to dość śmiałe posu-
nięcie, ale Hsiehowi zależało, aby w tym 
nieciekawym zakątku, który dotychczas był 
siedliskiem prostytutek i narkomanów i do 
którego bali się zaglądać turyści, stworzyć 
poczucie wspólnoty i własnej kultury. 

– 10 lat temu dzielnica słynęła z przestęp-
czości i nachalnych kloszardów, ale odkąd 
Zappos przeniosła tu siedzibę, miejsce to 

odżyło w dużej mierze dzięki środkom, 
jakie firma przeznacza na społeczność lo-
kalną – mówi Mark Carlson, wiceprezes ds. 
inwestycji w Downtown Project.

Wkrótce po przeprowadzce do Las Vegas 
Hsieh zaczął finansować różnorodne inicja-
tywy powstające w śródmieściu. Zainwesto-
wał 200 milionów dolarów w tutejsze nie-
ruchomości, 50 milionów przeznaczył na 
rozwój małych firm, a kolejne 50 na kulturę, 
sztukę i rozrywkę. Jednak z biegiem czasu 
pojawiły się także pierwsze problemy. Wy-
znaczona przez Hsieha firma VegasTech-
Fund zainwestowała w sto nowo powstałych 
firm z branży technologicznej, z których 
wiele z czasem upadło. Kłopoty nie omi-
nęły również samego Hsieha, który stał się 
obiektem krytyki po tym, jak trzech wspie-
ranych przez niego przedsiębiorców popeł-
niło samobójstwo, a on sam odmówił wszel-
kich komentarzy w tej sprawie. Jego misja 
uszczęśliwiania wszystkich dookoła nie 
przynosiła rezultatów i po serii zwolnień 
pracowników pod koniec 2014 roku Hsieh 
wycofał się z projektu. W ubiegłym roku 
VegasTechFund zmieniła nazwę na VTF 
Capital i poszerzyła zasięg swojej działalno-
ści na całe Stany. Wydawało się, że to koniec 
pięknego snu. Ale czy aby na pewno?

SPONTANICZNE KOLIZJE
Kiedy w 2009 roku firma Amazon przejęła 
Zappos za 1,2 miliarda dolarów, Hsieh z dnia 
na dzień stał się multimilionerem. Mimo 
to mieszka dziś w jednej z kilkunastu 
przyczep kempingowych, stojących na jed-
nym z placów śródmieścia w ramach projek-
tu Airstream Living Experiment. Hsieh jest 
przekonany, że możliwe jest stworzenie śro-
dowiska, które sprzyja tzw. spontanicznym 
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Twórcą festiwalu Life is Beautiful jest lokalny przedsiębiorca Tony Hsieh, który postanowił  
przywrócić do łask podupadłą i zaniedbaną część Miasta Grzechu. 
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kolizjom między ludźmi. Dlatego zamiast 
odizolowywać się od innych w rezydencji na 
przedmieściach woli mieszkać w centrum 
wydarzeń.

Odwiedziłam główną siedzibę Downtown 
Project, gdzie spotkałam się z jego obecnym 
kierownictwem. Jako że pomysł stworze-
nia w Las Vegas drugiej Doliny Krzemowej 
legł w gruzach, obecnie organizacja czyn-
nie wspiera projekty związane z gastrono-
mią i kulturą oraz przyjaznymi rozwiąza-
niami dla mieszkańców i turystów. DTP 
opłaca również artystów plastyków, którzy 
tworzą w dzielnicach  ogromne kolorowe 
murale. Jest także właścicielem kilkunastu 
prężnie działających firm, takich jak hotel 
Oasis at Gold Spike, centrum konferencyj-
no-kinowe Inspire, bar rockowy Corduroy 
oraz kompleks handlowo-gastronomicz-
ny Downtown Container Park, w którym 
mieszczą się m.in. popularne lokale, takie 
jak restauracja Big Ern’s BBQ oraz winiar-
nia Bin 702.

– Tony był pionierem, bo jako pierwszy 
uwierzył w potencjał tego miejsca i postano-
wił w nie zainwestować. Pięć lat temu kupił 
podupadłe kasyno Gold Spike i przeobraził 
je w hotel i przestrzeń co-workingową, która 
po zmroku zamienia się w modny klub noc-
ny – mówi Michael Downs, wiceprezes DTP.

– Nie skupiamy się już na branży techno-
logicznej, a wiele start-upów, które wspie-
raliśmy kilka lat temu, przeniosło się do 
Kalifornii, uznając, że mogą tam liczyć na 
lepsze warunki rozwoju. My natomiast za-
częliśmy inwestować w ogólnie rozumianą 
rozrywkę, ponieważ to właśnie tu dostrze-
gliśmy największy potencjał – dodaje.

Przykładem takiego podejścia jest wspo-
mniany wcześniej kompleks Container 

Park, który strzeże ogromna ziejąca ogniem 
modliszka. 

– Container Park to wyjątkowe miej-
sce, w którym przedsiębiorcy mogą sprze-
dawać swoje produkty bez konieczności 
podpisywania z nami umowy na 10-letni 
wynajem powierzchni i wnoszenia wyso-
kich kaucji. Dzięki temu, jeżeli ich biznes 
się nie powiedzie, nie zostaną z ogromny-
mi długami, a ich miejsce zajmie po prostu 
inny przedsiębiorca – tłumaczy Downs.

Downtown Project inwestuje rów-
nież w małe firmy, takie jak agencja mar-
ketingowa Catalyst Creativ, niezależna 
księgarnia Writer’s Block, całodobowa fir-
ma sprzątająca Mint Locker, studio nagrań 
Rock Salt Music, salon fryzjerski Bomb-
shell, sklep z płytami winylowymi 11 Street 
Records oraz modne restauracje La Comida, 
Eat i Carson Kitchen.

– Mamy nadzieję, że te firmy rozwiną się 
także w innych zakątkach Las Vegas. Vege-
nation otwiera właśnie swoją drugą siedzi-
bę w dzielnicy Henderson, a w ścisłym cen-
trum miasta powstanie niebawem kolejny 
lokal Bin 702 – mówi Downs. 

Derek Stevens, właściciel kasyna i hotelu 
marki The D, niedawno wyremontował i roz-
budował kasyno Golden Gate. Wyburzył tak-
że stare kasyno Las Vegas Club, robiąc miej-
sce pod nowy kurort, który powstanie w parku 
Symphony, i będzie to pierwsze nowe kasy-
no w śródmieściu od ponad 50 lat!

Kolejnym logicznym krokiem ma być bu-
dowa nowych osiedli w celu przyciągnięcia 
do dzielnicy większej liczby mieszkańców. 
Na początku przyszłego roku zostanie odda-
ny do użytku wieżowiec Fremont 9. Mieści 
się on w sąsiedztwie kultowego baru Atomic 
Liquors, z którego dachu w latach 50. klienci 

Tragiczne wieści o masakrze, która wydarzyła 
się 1 października w Las Vegas, wstrząsnęły 
miastem. Sprawca otworzył ogień z okna swo-
jego pokoju w hotelu Mandalay Bay, zabijając 
58 osób i raniąc kolejnych 500.

Zaledwie tydzień wcześniej byłam na tar-
gach broni, które odbywały się w śródmiejskim 
kompleksie Cashman Center. Przed wejściem 
do budynku goście byli poddawani kontroli, co 
wydawało się dość zabawne, zważywszy na to, 
że w środku znajdowało się wystarczająco dużo 
broni, by wszcząć małą rewolucję. 

Według organizacji National Rifle Associa-
tion (która zrzesza posiadaczy broni) w Neva-
dzie nie potrzeba zezwolenia na zakup broni 
myśliwskiej oraz strzelb. Stan nie zakazuje tak-
że obywatelom dostępu do broni szturmowej, 
która sieje największe spustoszenie. Broń  
w pełni automatyczna jest w Stanach Zjedno-
czonych nielegalna, ale wiele ogólnodostęp-
nych karabinków można modyfikować tak, by 
siłą rażenia nie różniły się od swoich śmiercio-
nośnych odpowiedników.

Kiedy kupujemy nową broń w sklepie, sprze-
dawca jest zobowiązany sprawdzić, czy nie 
byliśmy notowani za przestępstwa z użyciem 
broni, ale jeśli nabywamy broń z drugiej ręki, 
wystarczy jedynie okazać ważny dowód toż-
samości. Nie jest także konieczna rejestracja 
zakupionego pistoletu albo karabinu.  
W Nevadzie, w przeciwieństwie do wielu in-
nych stanów, noszenie przy sobie broni jest 
zgodne z prawem, pod warunkiem że jest ona 
widoczna. Nie ma tu także limitu pojemności 
magazynków ani ograniczeń co do ilości zaku-
pionej broni i amunicji.

W LAS VEGAS

Kultura broni 
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lokalu obserwowali testy bomb jądrowych 
przeprowadzane na pustyni Nevada.

Dapper, właściciel firmy deweloperskiej 
Dapper Companies i rdzenny mieszkaniec 
Las Vegas, również stara się pozytywnie 
wpłynąć na jego krajobraz. 

– Jestem stałym klientem wielu skle-
pów i firm stworzonych przez Hsieha, który 
zaraził mnie entuzjazmem. Natomiast jako 
deweloper cieszę się z faktu, że dzięki mnie 
powstają w mieście nowe miejsca pracy.

SZTUKA I NIE TYLKO
W pobliżu DTP powstaje nowy zakątek kul-
turalny o nazwie 18b Arts District. Odwie-
dzam bar Velveteen Rabbit, który mieści się 
przy S Main Street, zwanej także Antyczną 
Aleją (ze względu na liczne sklepy ze staro-
ciami). Podczas warsztatów przyrządzania 
koktajli współwłaścicielki Velveteen Rab-
bit – Pamela i Christina Dylag – opowiada-
ją o początkach swojej działalności. 

– Przejęłyśmy ten budynek pięć lat temu, 
po tym, jak doszczętnie strawił go pożar. 
Wcześniej mieścił się tu sklep z artykuła-
mi tapicerskimi, przez co ogień tak szybko 
się rozprzestrzenił – tłumaczy Pamela. – 
Otrzymałyśmy wsparcie finansowe od mia-
sta i po trudnych początkach – wyszłyśmy 
na swoje – dodaje Christina. 

Na obszarze obejmującym 18 prze-
cznic w ostatnich latach powstały także 
nowe pracownie artystyczne, galerie sztu-
ki i muzea, głównie w okolicach ulicy East 
Charleston Boulevard.

Jason Thompson, zastępca dyrektora De-
partamentu Rozwoju Miasta w Urzędzie 
Miejskim w Las Vegas, przyznaje, że w ostat-
nich latach miasto nabrało wiatru w żagle. 

W ciągu najbliższych 25 lat w śród-
mieściu mają powstać nowe parki i pla-
ce o powierzchni 10 hektarów. Miasto za-
mierza również siedmiokrotnie zwiększyć 
długość tras spacerowych i rowerowych 
oraz stworzyć 16 tysięcy nowych miejsc 
pracy. Nie zabraknie tak innowacyjnych 
rozwiązań, jak skoordynowany system za-
rządzania miejscami parkingowymi i apli-
kacja ułatwiająca turystom poruszanie się 
po Vegas, a 50 procent energii ma być po-
zyskiwane ze źródeł odnawialnych. Jeżeli 
tylko te plany przekują się w realne projekty, 
to Las Vegas może stać się jednym z naja-
trakcyjniejszych miast w całych Stanach 
Zjednoczonych.

NAJCIEKAWSZE DZIELNICE 
● Resort and Casino District – Fremont Stre-
et to legendarna ulica hazardu, przy której 
mieszczą się tak znane kasyna, jak Golden 
Nugget i Binion’s Horseshoe. Biegnący 
wzdłuż niej deptak Fremont Street Expe-
rience czeka wkrótce rozbudowa, w rezul-
tacie której powstanie tu nowy hotel bizne-
sowy, centrum kongresowe i stacja kolejki 
miejskiej.
● Fremont Street East – kolejny deptak, któ-
ry ciągnie się przez sześć przecznic i sły-
nie z dobrych barów i restauracji, takich 
jak Evel Pie, La Comida, Park on Fremont, 

Commonwealth, Corduroy, Carson Kitchen, 
Eat. Znajduje się tu również centrum han-
dlowe Downtown Container Park. Obszar 
ten stanowi trzon projektu Downtown Pro-
ject, którego częścią jest także hotel Gold 
Spike, centrum kongresowe Inspire, bar 
Bunkhouse Saloon oraz księgarnia Write-
r’s Block. Na początku 2018 swoje podwoje 
otworzy także apartamentowiec Fremont 9.
● Civic and Business District – na południe 
od Fremont Street. Mieści się tu m.in. ra-
tusz i nowa siedziba Sądu Najwyższego Sta-
nu Nevada, a przy Third Street powstanie 
wkrótce rozległy park, który połączy dziel-
nice Resort & Casino i 18b Arts District.
● 18b Arts District – obszar słynący z pra-
cowni artystycznych i galerii, takich jak 
Arts Factory i Art Square, sklepów z an-
tykami (Cowtown Guitars, Retro Vegas) 
oraz dobrych restauracji (np. Velveteen 
Rabbit). W najbliższej przyszłości mają tu 
powstać niskie apartamentowce, biurowce 
oraz inkubatory przedsiębiorczości.
● Cashman District – na północ od Fremont 
Street East. Mieści się tu m.in. centrum 
kongresowe Cashman Center, a w planach 
jest także budowa stadionu do piłki nożnej, 
systemu rowerów miejskich i biur projekto-
wych.
● Design District – znajdują się tu głów-
nie sklepy wielkopowierzchniowe, zakłady 
przemysłowe i magazyny, jednak władze 
chciałyby przekształcić to miejsce w cen-
trum mody, wzornictwa, druku 3d i gier 
wirtualnych.

Co prawda większość inwestycji w śródmieściu finansowana jest przez firmy prywatne, ale władze  
Las Vegas również posiadają swoje własne plany zagospodarowania tego terenu. 
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Mark Twain mawiał, że golf to 
„dobry sposób na nieudany 
spacer”, ale trzeba przyznać, 
że tutejsze gęste lasy, spokojne 

jeziora i majaczące na horyzoncie Pirene-
je skutecznie polepszają człowiekowi hu-
mor po kolejnym wysłaniu piłki w głęboką 
trawę. Kiedy natomiast po niezgrabnym 
uderzeniu piłka odbije się od powierzchni 
wody, wykonując popularną kaczkę, mo-
żemy spodziewać się głośnego wiwatu ze 
strony golfowej braci z sąsiedniego gre-
ena. Wiem, co mówię, ponieważ osobiście  

doświadczyłem takiej sytuacji. Niestety 
moje pozostałe zagrania były znacznie 
mniej widowiskowe.

Kurort PGA Catalunya jest oddalo-
ny o 20 minut jazdy od Girony. Można 
tu łatwo dotrzeć zarówno samochodem, 
jak i koleją z Girony (na północy) oraz Bar-
celony (na południu), czyli dwóch dużych 
miast dysponujących własnymi lotniskami. 
Początkowo na tutejszych 300 hektarach te-
renu miał powstać tor Formuły 1, a gdy plan 
ten się nie powiódł (tor ostatecznie zbudo-
wano w Montmelo, nieopodal Barcelony), 

pojawił się pomysł stworzenia kompleksu 
golfowego, który w 1997 roku miał gościć 
prestiżowy turniej o Puchar Rydera. W tym 
celu zbudowano dwa pola: mistrzowskie 
Stadium oraz nieco mniej wymagające 
Tour. Jednak opóźnienia w pracach budow-
lanych sprawiły, że ostatecznie turniej o Pu-
char Rydera rozegrano na polu Valderam-
ma w Andaluzji. 

WYJĄTKOWE POLA
Trzeba przyznać, że tutejsze pola nie 
mają sobie równych w całej Hiszpanii, co 

Jak wiadomo, do gry w golfa nie potrzeba ładnych krajobrazów,  
jednak podziwiając malownicze widoki, możemy szybko zapomnieć

 o nieudanej rozgrywce.

GOLF W KATALONII 
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OKOLICA
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jest w dużej mierze zasługą ciekawej archi-
tektury krajobrazu autorstwa dwóch uzna-
nych specjalistów w tej dziedzinie: Angela 
Gallardo i Neila Colesa.

Jak ma to miejsce w przypadku większo-
ści nowoczesnych kompleksów golfowych, 
właściciele PGA Catalunya zaplanowali tak-
że sprzedaż działek położonych wokół ku-
rortu, gdzie powstawać miały nowe, luksu-
sowe nieruchomości. Na początku wszystko 
szło zgodnie z planem i tuż przy kurorcie 
wybudowano czterogwiazdkowy hotel Me-
lia. Jednak zaledwie dekadę później w całej 
Hiszpanii na sprzedaż było niemal 500 ty-
sięcy mieszkań i domów zlokalizowanych 
wokół pól golfowych, lecz niestety brako-
wało na nie chętnych. Dlatego, aby nieco się 
wyróżnić, w PGA Catalunya postanowiono 
nałożyć na deweloperów wymóg, by stawia-
ne przez nich budynki charakteryzowały 
się modernistyczną bryłą, akcentując w ten 
sposób bliski związek tutejszego regionu ze 
sztuką współczesną. Idea ta nie była wydu-
mana, ponieważ w trzech pobliskich miej-
scowościach (Figueres, Portlligat i Pubo), 
znanych jako „trójkąt Dalego”, znajdują się 
muzea prezentujące prace słynnego surre-
alisty, a sama Katalonia przez wiele lat stała 
się domem dla innego wybitnego twórcy – 
Pabla Picassa. Tak więc dzięki narzuconej 
przez PGA Catalunya polityce architekto-
nicznej budynki okalające kompleks cechu-
ją modernistyczna prostota i elegancja. 

Z WIDOKIEM NA PIRENEJE
Właściciele kurortu zwrócili się także do 
trzech renomowanych biur architektonicz-
nych z prośbą o opracowanie szczegółowego 
instruktarza dla deweloperów opisującego, 

●  Ośrodek mieści się w niedalekiej odległości 
od zabytkowego miasta Girona, gdzie 
znajdują się ruiny murów rzymskich oraz 
słynne schody katedry, które zagrały 
w serialu „Gra o tron”.

●  Zwiedzając Gironę, warto wpaść na 
przepyszne tapas (zwane także „pinchos”), 
serwowane w barze Txalaka przy Carrer 
Bonastruc de Porta 4.

●  Darmowy autobus dowozi turystów do 
nadmorskiego kurortu S’Agaro, w którym 
panuje sielska atmosfera. Miejsce to 
cieszyło się niegdyś popularnością wśród 
takich gwiazd Hollywood, jak Charlie 
Chaplin, Orson Welles, Humphrey Bogart, 
Lauren Bacall, Frank Sinatra i Ava Gardner.

co jest dozwolone, a co zabronione, tak aby 
wszystkie posiadłości pasowały do przyję-
tej koncepcji. 

Dobra wiadomość dla osób ceniących 
sobie bezpieczeństwo: przy wjeździe na 
teren kurortu znajduje się całodobowe 
stanowisko ochrony.

Zatrzymując się w 149-pokojowym ho-
telu Camiral, możemy osobiście spraw-
dzić efekty niedawno ukończonej reno-
wacji dawnego hotelu Melia, której celem 
było zaadaptowanie obiektu do moderni-
stycznej estetyki kurortu. Za wystrój po-
koi i przestrzeni odpowiadał projektant 
Lazaro Rosa-Violan, spod którego ręki 
wyszły również wnętrza barcelońskich 
hoteli Soho House, Cotton House oraz 
Edition. Trzykondygnacyjne atrium znaj-
dujące się w lobby odmłodzonego Cami-
rala wyposażono w duże okna z widokiem 
na baseny, pola golfowe, wille i Pirene-
je. W lobby znajduje się także ogromna 
ściana z drewnianymi szufladami, na któ-
rych wypisano nazwy lokalnych kwiatów, 
oraz strefa biblioteczna, w której znajdzie-
my ogromny regał z książkami i wygodne 
fotele. Hotel w pełni zasługuje na swoje 
pięć gwiazdek, choć najwyraźniej stara 
się zerwać z tradycyjnym wizerunkiem 
luksusowego obiektu dla zamożnych gol-
fistów.

WIĘCEJ NIŻ GOLF
Kurorty golfowe muszą zmagać się 
dziś z dwojakiego rodzaju wyzwaniami. 
Na wielu z nich ciąży odium obiektów 
nienadążających za nowoczesnością, co 
przekłada się na spadek zainteresowania 
ze strony amatorów golfa. Co prawda golf 





50    |     G r u d z i e ń  2 0 1 7 / S t y c z e ń  2 0 1 8

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

Goście hotelu Camiral mogą cieszyć się doskonałą obsługą, nowocześnie urządzonymi pokojami 
i dobrymi restauracjami. Pokoje od strony basenu posiadają własne balkony, natomiast z okien 

pokoi zlokalizowanych na tyłach budynku rozciąga się widok na góry i las. 

nigdy nie był bardzo popularną dyscypli-
ną, ale zawsze posiadał status sportu dla 
elit, a jednym z efektów takiego rozumowa-
nia był wysyp eleganckich rezydencji wokół 
modnych kurortów. Jednak obecnie mene-
dżerowie coraz częściej nie mają czasu na 
grę w golfa, a wielu z nich woli uprawiać 
inne dyscypliny, takie jak choćby jazda na 
rowerze albo bieganie. Dlatego aby przycią-
gnąć nowe pokolenia golfistów wraz z ca-
łymi rodzinami, potrzeba znacznie więcej 
niż tylko samo pole. Właściciele PGA Cata-
lunya zdają się rozumieć ten trend, ponie-
waż w najbliższych latach kurort wzbogaci 
się o nowe centrum odnowy biologicznej, 
winnicę, sztuczne jezioro rekreacyjne, klub 
jeździecki oraz dwa pełnowymiarowe bo-
iska piłkarskie.  

Dopóki jednak plany te się nie zmate-
rializują, goście hotelu Camiral mogą cie-
szyć się doskonałą obsługą, nowocześnie 
urządzonymi pokojami i dobrymi restau-
racjami. Pokoje od strony basenu posiadają 
własne balkony, natomiast z okien pokoi 
zlokalizowanych na tyłach budynku roz-
ciąga się widok na góry i las. W PGA Ca-
talunya stawia się na zrównoważony roz-
wój. W ogrodzie i winnicy wykorzystuje się 

uzdatnioną wodę, a pszczoły wiodą tu iście 
rajski żywot, ponieważ kurortowe pola nie 
są opryskiwane chemikaliami. Smakosze 
również nie będą zawiedzeni. Jest tu kilka 
dobrych restauracji, w tym Golf Club Ho-
use z bajecznymi widokami na pola gol-
fowe i Pireneje oraz wykwintna 1477. Nie 
mogło także zabraknąć zaplecza konferen-
cyjnego, na które składają się sale konferen-
cyjne z pełnym wyposażeniem. Na koniec 
warto wspomnieć o zamożnych właścicie-
lach domów i mieszkań znajdujących się na 
terenie kurortu lub w jego bliskim sąsiedz-
twie. Mają oni dostęp do osobnego centrum 
fitness, basenów oraz zaplecza rekreacyjno-
-sportowego. Muszę przyznać, że zgadywa-
nie tożsamości tych multimilionerów to do-
bra zabawa, ale na polu golfowym wszyscy 
są sobie równi, ciesząc się nawzajem z uda-
nych uderzeń i pocieszając po spektakular-
nych kiksach.

WYJĄTKOWE ROZGRYWKI
Dzięki specjalnemu nachyleniu pola, któ-
re kształtem przypomina stadion, tutejsze 
rozgrywki może obserwować do 30 tysię-
cy widzów. Wiele torów ma tu pofalowaną 
charakterystykę, a greeny znajdują się w bli-

skim sąsiedztwie przeszkód wodnych. Sta-
dium jest także nieco węższe i znacznie 
trudniejsze od pola Tour, ale przy odrobi-
nie samozaparcia pokonają je nawet gra-
cze z handicapem. W 1999 roku na Stadium 
rozegrano turniej Saraz World Open, w któ-
rym zwyciężył Duńczyk Thomas Bjorn. Rok 
później pole gościło uczestników Spanish 
Open. Według rankingu magazynu „Golf 
World” Stadium jest najlepszym polem 
golfowym w Hiszpanii, trzecim w Europie 
kontynentalnej i plasuje się w czołowej setce 
na świecie.

Pole Tour to idealne pole dla osób zaczy-
nających swoją przygodę z golfem, jak rów-
nież tych, które chcą przywrócić sobie wia-
rę we własne umiejętności po nieudanych 
zmaganiach na Stadium. Tutejsze tory są 
nieco szersze, a podejścia pod greeny znacz-
nie mniej wymagające. Mimo to Tour po-
siada status pola mistrzowskiego i w latach 
2008-2010 rozgrywano tu turniej kwalifika-
cyjny cyklu European Tour. Mieszczą się tu 
także dwie szkółki golfowe – Sergio Garcia, 
która szkoli przyszłych zawodowców, i PGA 
Catalunya Golf Academy dla ambitnych 
amatorów.

 Tom Otley FO
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KARYNTIA NA ZIMĘ 
Karyntia, słoneczne południe Austri, wprawia w euforię zarówno ambitnych sportowców, 

jak i zwykłych amatorów aktywnego wypoczynku. Dokąd wybrać się tej zimy na narty  
inne niż wszystkie? Polecamy kilka sprawdzonych miejscowości.
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Ponad 30 ośrodków narciarskich 
Karyntii i wschodniego Tyrolu 
zapewnia turystom tysiąc kilo-
metrów doskonale utrzymanych 

stoków, z których większość wyróżniono 
narciarskim znakiem jakości. Znajdą tu 
wymarzone trasy zarówno początkujący 
narciarze, jak i mistrzowie tej dziedziny,  

a także rodziny z dziećmi. Choć region 
ten słynie z niewysokich, łagodnych 
wzniesień i bardzo dobrze utrzyma-
nych przez cały sezon tras, nie brakuje tu  
również stoków z muldami, terenów do 
freeride’u i funparków. Karnet Topskipass 
Kärnten-Osttirol-Gold, karnety regional-
ne i pakiety obejmujące różne atrakcje są 

Dzięki lotnisku w pobliskim Klagenfurcie 
połączenie z Karyntią jest łatwe i szybkie. 
Można tu dolecieć z Wiednia – kilka razy 
dziennie. Ci, którzy decydują się wybrać na 
urlop zimowy samochodem, mogą skorzystać 
z autostrady i dużego udogodnienia,  
jakim jest rozbudowany tunel pod Taurami.  
Dobrym miejscem do zamieszkania  
w Karyntii jest urokliwe miasteczko Nassfeld, 
gdzie na narciarzy czeka 110 kilometrów 
dobrze przygotowanych tras. Godnym 
polecenia miejscem na nocleg w Nassfeld 
jest Almhotel Kärnten (almhotel-kaernten.at). 
Na kolację warto się wybrać na włoską stronę 
miasteczka do restauracji Wulfenia da Livio. 
Do Nassfeld można również dotrzeć, planując 
podróż samolotem z Warszawy do Lubljany,  
a dalej wynajętym samochodem lub busem.

JAK DOJECHAĆ,  
GDZIE MIESZKAĆ

Warto wiedzieć
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oferowane – w porównaniu z innymi regio-
nami Alp – w bardzo korzystnej cenie. 

JEDŹMY DO NASSFELD!
Nassfeld i okolice doskonale znają fani spor-
tów zimowych. Ponad 30 nowoczesnych 
kolejek linowych i wyciągów, 350 armatek 
śnieżnych, 25 restauracji na stokach, miej-
sca, w których można uprawiać freeride, 
snowparki i oświetlone nocą stoki – to na 
pewno argumenty za wyborem tego właśnie 
regionu na narciarskie wakacje. Do tego au-
striacka kuchnia i włoska atmosfera. Warto 
wiedzieć, że jest to idealne miejsce nie tylko 
dla narciarzy, snowboardzistów i miłośni-
ków saneczkowania, lecz także dla ama-
torów alpejskiej przyrody oraz fanów spa. 
Osoby uzależnione od pracy z pewnością 
zainteresuje fakt, że na stokach w okolicach 
Nassfeld jest ponad 20 hotspotów udostęp-
niających darmowy Internet. 

DO BIEGU GOTOWI
Karyntia słynie również ze świetnych tras 
biegowych. Zarówno początkujący, jak i za-
awansowani uwielbiają dolinę Lavanttal za 
jej 100 kilometrów tras i łagodność, a Kat-
schberg za liczącą 18 kilometrów trasę wy-
sokogórską i niepowtarzalną panoramę. Są 
też trasy oświetlone: Villacher Alpen Are-
na o łącznej długości 3 kilometrów i róż-
nych stopniach trudności oraz trasa w cen-
trum treningowym St. Jakob im Rosental. 
Zawodowcy czują się najlepiej w ośrodkach 
narciarstwa biegowego nad jeziorem Weis-
sen (od tej zimy członek „cross country ski 
holidays”) i Pirkdorfersee. Nie wszystkim 
jest jeszcze znana 60-kilometrowa trasa 
Grenzlandloipe w dolinie Lesachtal. Najlep-
szy klub narciarstwa biegowego w Karyntii 
to Union Rosenbach w St. Jakob. Należąca 
do niego 3,5-kilometrowa oświetlona trasa 
biegowa jest sztucznie naśnieżana już od 
końca listopada. 

NIE TYLKO NARTY
W regionie jest 200 jezior chętnie odwie-
dzanych przez amatorów łyżwiarstwa czy 
golfa na lodzie, w tym najbardziej spekta-
kularne Weissensee – mierzące 6,5 km kw. 
powierzchni – największe naturalne lodo-
wisko w Europie. Trasy biegowe z podwój-
nym śladem, oświetlone tory saneczkowe, 
wyprawy psimi zaprzęgami i wyprawy na 
rakietach śnieżnych – to mocny punkt zi-
mowego urlopu w Karyntii. Niezapomnia-
nych przeżyć dostarcza również program 
wycieczek po regionie parku narodowego 
Wysokie Taury, których uczestnicy w to-
warzystwie profesjonalnych przewodników 
podążają śladami koziorożców.

Marzena Mróz FO
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Choć region ten słynie z niewysokich wzniesień, nie brakuje  
tu stoków z muldami, terenów do freeride’u i funparków.
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Postanowiliśmy wybrać najciekawsze zegarki mijającego roku  
i przedstawić kilka prognoz na rok 2018.

CZAS POKAŻE

56    |     G r u d z i e ń  2 0 1 7 / S t y c z e ń  2 0 1 8

FO
T.:

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E,

 A
RC

HI
W

UM

Koniec roku to najlepsza pora, 
aby podsumować najistotniejsze 
zmiany i trendy, jakie mogliśmy 
ostatnio zaobserwować w branży 

zegarmistrzowskiej.
W miesiącach letnich szwajcarscy pro-

ducenci cieszyli się znacznym wzrostem 
eksportu, zwłaszcza na odradzającym się 
rynku chińskim, gdzie był on aż o 20 pro-
cent większy w stosunku do analogicznego 
okresu w roku ubiegłym. Poza tym dzięki 
spadającemu kursowi funta Londyn stał się 
jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na 
zakup luksusowych zegarków. Wygląda na 
to, że dla renomowanych sklepów nie taki 
brexit straszny, jak go malują.

Jednak oszczędności, jakie poczyni-
ła większość producentów w ostatnich 
dwóch latach, zaowocowały w tym roku 
modelami, w których skupiono się bardziej  
na estetyce niż na przełomowych rozwią-
zaniach technicznych. W rezultacie za-
prezentowane w ostatnich 12 miesiącach 
zegarki charakteryzowała miła dla oka pro-
stota. Kto wie, być może czasy zbyt skom-
plikowanych czasomierzy przeminęły bez-
powrotnie?

To relatywnie ascetyczne wzornictwo 
pomogło wypromować modę na przywra-
canie do życia dawno zapomnianych mo-
deli. Typowym przykładem tego nurtu jest 
zegarek Tribute to Fifty Fathoms Mil-Spec 

firmy Blancpain, nawiązujący do designu 
lat 50. ubiegłego wieku. We wnętrzu więk-
szości nowych modeli próżno szukać inno-
wacyjnych rozwiązań, choć u niektórych 
producentów można zauważyć próby uno-
wocześniania tradycyjnych mechanizmów. 
Zabiegi takie widać choćby w modelu Lab-
-ID firmy Panerai oraz w czasomierzu Defy 
Lab oferowanym przez firmę Zenith. Cóż, 
jak się nie ma, co się lubi...

Oto zegarki, które w mijającym roku wy-
różniły się na tle konkurencji za sprawą 
ciekawego wzornictwa albo oryginalnych 
rozwiązań. Nie przyjmujemy, że są to naj-
lepsze modele anno Domini 2017, choć na-
szym faworytem i tak jest numer 9...

 Blancpain 
Tribute to Fifty 
Fathoms

 Panerai Lab-ID 
Luminor 1950 
Carbotech
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TAG HEUER AUTAVIA JACK  
HEUER SPECIAL EDITION

Bohater ostatniej akcji

Bieżący rok obfitował w premiery zegarków spor-
towych. Jednak naszym faworytem w tej kategorii 
jest zegarek TAG Heuer Autavia, stworzony  
w celu uczczenia 85. urodzin byłego prezesa 
firmy Jacka Heuera. Zamiast standardowego 
pierścienia lunety i łatwych do odczytu cyfr 
postawiono tu na nieco bardziej metaliczny wy-
gląd, w rezultacie czego zegarek prezentuje się 
dużo lepiej w towarzystwie stalowej bransolety. 
Wskrzeszenie Autavii było genialnym zabiegiem 
marketingowym, ponieważ odświeżony model 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony miłośników firmy TAG.
Cena: ok. 20 tys. zł. tagheuer.com

IWC INGENIEUR AUTOMATIC

Zegarek na każdy dzień

Stworzenie zegarka, który można by nosić na 
co dzień, wydaje się dość proste. W końcu 
większość z nas właśnie tego wymaga od 
czasomierza. Jednak paradoksalnie w branży 
zegarmistrzowskiej (zwłaszcza w segmencie 
luksusowym) osiągnięcie prostoty to bardzo 
skomplikowana sprawa. Na szczęście na rynku 
pojawił się model Ingenieur Automatic, którym 
firma IWC wróciła do korzeni, czyli zegarka  
w okrągłej, niepozornej kopercie. 
Cena: ok. 17 tys. zł. iwc.com

JUNGHANS FORM A

Luksus na pierwszy raz

Nawet najbardziej doświadczeni kolekcjonerzy 
zegarków muszą od czegoś zacząć, a model 
Form A firmy Junghans idealnie nadaje się do 
takich celów. Posiada on niemal wszystko, czego 
oczekiwać należy od luksusowego czasomierza: 
automatyczny naciąg, stylowy wygląd, nawiązują-
cy do wzornictwa z połowy ubiegłego wieku,  
a także przystępną cenę. Nic tylko nosić i pa-
trzeć, jak znajomi pękają z zazdrości. 
Cena: ok. 4 tys. zł. junghans.de

HUBLOT CLASSIC FUSION  
ITALIA INDEPENDENT

Niespodzianka roku

Myśleliśmy, że marka Hublot nie jest już w stanie 
zaskoczyć nas niczym oryginalnym, a tu proszę... 
Tarcza w pepitkę i taki sam wzór na pasku? Ge-
nialne! Malkontenci stwierdzą pewnie, że to nie 
może się spodobać, ale jakimś cudem zegarek 
prezentuje się naprawdę świetnie. Naszym zda-
niem to jedna z najciekawszych premier roku. 
Cena: ok. 62 tys. zł
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VERTEX M100

Reedycja roku: 1

W ostatnich latach producenci zegarków chętnie 
korzystają z wzornictwa, które sprawdziło się  
w modelach sprzed lat. Dlatego postanowiliśmy 
przyznać dwie nagrody w kategorii retro. Pierw-
sza trafia do firmy Vertex za wskrzeszenie nie 
jednego zegarka, ale całej marki. Choć design 
modelu M100 balansuje na pograniczu kiczu, to 
należy przyznać, że jest w nim coś, co chwyta 
za serce. Trzymamy mocno kciuki za to, by tym 
razem marka przetrwała próbę czasu.  
Cena: ok. 12 tys. zł. vertex-watches.com

BREMONT AIRCO MACH 1

Najbardziej niedoceniany

Zmniejszając swoją flagową kopertę o nazwie 
Trip-Tick, firma Bremont musiała pójść na kom-
promis w kwestii rozwiązań technicznych, ale dla 
większości wielbicieli luksusowych czasomierzy 
fakt ten i tak jest mało istotny. Dzięki wodosz-
czelności do 100 metrów i kopercie wykonanej  
z hartowanej stali zegarek ten idealnie nadaje się 
do codziennego użytkowania, a jego mniejsze 
rozmiary są tu wręcz zaletą, nie wadą. Warto 
także wspomnieć o gustownych wskazówkach 
w kształcie pipetek i szykownej tarczy w grafito-
wym kolorze, które nadaje czasomierzowi stylo-
wy wygląd. Mimo swoich mniejszych rozmiarów 
jest to nadal rasowy Bremont. 
Cena: ok. 13,5 tys. zł. bremont.com

HAMILTON INTRA-MATIC 68 
AUTOCHRONO

Reedycja roku: 2

Niezależnie od tego, czy lubimy rekonstrukcje 
dawnych modeli, czy też nie, nie da się zaprze-
czyć, że w branży zegarmistrzowskiej niektóre 
rozwiązania wzornicze po prostu dobrze się 
sprawdzają. Jednym z nich są białe tarcze chro-
nografu skontrastowane z czarną tarczą główną. 
Intra-Matic ma świetną nazwę, logo w stylu retro 
i klasyczne linie. Czego chcieć więcej? 
Cena: ok. 9,2 tys. zł. hamiltonwatch.com 

CHRISTOPHER WARD C60 
TRIDENT DAY DATE COSC

Najlepszy niedrogi zegarek

Warto było zapomnieć na chwilę o oszczędza-
niu, żeby kupić ten model. Dlaczego? Odpo-
wiedź jest prosta: nigdzie indziej nie znajdziemy 
zegarka z certyfikatem chronometru, wodosz-
czelnością do 600 metrów i ceramicznym pier-
ścieniem lunety za mniej niż 5 tysięcy złotych. 
Dodać należy, że w ostatnich latach jakość wyko-
nania i dbałość o szczegóły w modelach marki 
Christopher Ward znacząco wzrosły. 
Cena: ok. 4,3 tys. zł. christopherward.co.uk
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A LANGE AND SÖHNE 1815 
CHRONOGRAPH

Zegarek roku

Nie jest to, co prawda, całkowicie nowy model, 
ale w tym roku 1815 Chronograph po raz pierwszy 
otrzymał czarną tarczę, dzięki której zyskał na 
atrakcyjności. Już wcześniej zegarek ten był jed-
nym z najlepiej wykonanych nakręcanych ręcznie 
chronografów, ale teraz za sprawą tarczy  
w kolorze fortepianowej czerni jest także jednym  
z najładniejszych. Puryści zapewne docenią fakt, 
że model ten zapełnia pustkę po urokliwym 
modelu Patek Philippe 5170 (którego produkcji 
zaprzestano), a przy tym jest od niego znacznie 
tańszy i posiada funkcję fly-back. Do tego docho-
dzi idealna średnica koperty (39,5 mm) i czysta 
przyjemność z obsługi tak wyjątkowego zegarka. 
Cena: ok. 190 tys. zł. alange-soehne.com

AUDEMARS PIGUET ROYAL 
OAK/ ŻÓŁTE ZŁOTO

Dla zwycięzców totolotka

Przyznajemy tę nagrodę modelowi Royal Oak  
w odcieniu żółtego złota, nie dlatego że najbar-
dziej uszczupli on nasz portfel, ale ponieważ 
najbardziej pasuje do stylu nuworysza. Jest to 
bezwstydnie ostentacyjny zegarek, któremu jed-
nak nie można odmówić swoistego uroku. 
Cena: ok. 220 tys. zł. 
audemarspiguet.com

MARINE EQUATION MAR-
CHANTE 5887

Szczyt wyuzdania

Miłośnicy zegarków (i sami zegarmistrzowie) 
uwielbiają komplikacje, które są tak zawiłe, że 
trzeba by je wyjaśniać całymi godzinami. Przykła-
dem może tu być tzw. równanie czasu, czyli róż-
nica pomiędzy godzinnym kątem słońca śred-
niego, a kątem godzinnym słońca prawdziwego. 
Nic z tego nie zrozumieliście? Nieważne. Oprócz 
tej mało przydatnej funkcji model Marine  
Equation Marchante 5887 posiada także kalen-
darz wieczny i klatkę tourbillon.
Cena: ok. 820 tys. zł. breguet.com

RADO TRUE STRATUM

Dla modnego właściciela

Mijający rok przyniósł wysyp zegarków, które aż 
prosiły się o to, by nosić je w towarzystwie czar-
nego swetra z golfem i prostej fryzury. Na myśl 
przychodzą choćby modele firmy Bulgari: Octo 
Finissimo i Ressence Type 1 Squared. Jednak  
w tej kategorii laur trafia do marki Rado za serię 
True Designer, z której najciekawszym modelem 
jest True Stratum, stworzony we współpracy  
z austriackim projektantem Rainerem  
Mutschem. 
Cena: ok. 7,9 tys. zł. rado.com
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Morskie głębiny stawiają przed zegarkami swoje własne, wyjątkowe 
wyzwania. Tylko wąska grupa modeli jest wystarczająco sprawna,  
by zasłużyć na dumne oznaczenie „diving watch” – zegarek do nurkowania. 
Podobnie jak jego poprzednicy, najnowsza wersja popularnego  
DS Action Diver Chronograph całkowicie wypełnia wymagania normy 
ISO 6425. Jaskrawe kolory i oficjalnie potwierdzona wodoszczelność do 
300 metrów, to niepodważalne walory. Ultra sportowy design gwarantuje 
zegarkowi miejsce wśród legend podwodnego chronometrażu.  
To godny następca słynnego CERTINA DS-3, zakwalifikowanego 
w 1970 r. do ekwipunku Australijskiej Marynarki Wojennej.
Dynamiczny charakter nowego DS Action Diver Chronograph to kwintesencja 
ekstremalnego sportu, pod i nad powierzchnią wody. Norma ISO 6425 
narzuca surowe wymagania dla modeli do nurkowania. Muszą oferować 
możliwość pomiaru zadanego wcześniej odcinka czasu, być czytelne  
w ciemnościach, doskonale precyzyjne i odporne na wstrząsy. 
DS Action Diver Chronograph zamknięto w kopercie o imponującej średnicy 
45,7 mm, aby był jeszcze bardziej czytelny pod wodą. Wyjątkowy, obracający 
się w jednym kierunku pierścień lunety, mocowany przy pomocy 
6 dokręcanych klamerek wykonano z anodyzowanego na niebiesko 
aluminium. Skala na pierścieniu służy do określania czasu nurkowania.  
Duży, trójkątny znacznik ułatwia obsługę pierścieni pod wodą, nawet  
w rękawicach. To jeden z elementów wzornictwa nawiązujący do słynnego 
poprzednika DS-3 z lat 70. XX wieku; certina.com

DS ACTION DIVER CHRONOGRAPH
Ekstremalny nurek, unikalny automat 
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Škoda Karoq to nowy kompaktowy SUV znanego czeskiego producenta 
samochodów. Warto mu się bliżej przyjrzeć, bo może mocno namieszać  

na rynku samochodów w swojej klasie. 

KAROQ. MIEJSKI SUV  
OD ŠKODY

Czeska Škoda zaprezentowała nowy 
model miejskiego, kompaktowego 
SUV-a ze średniej półki cenowej. 
Karoq – bo o tym modelu mowa 

– powinien zaspokoić gusta tych, którzy ce-
nią sobie umiarkowane gabaryty, łatwość 
poruszania się i parkowania w mieście oraz 
dynamiczny i oszczędny napęd.

Nowy model Škody mieści się w seg-
mencie kompaktowych aut typu SUV (4382 
mm). Bagażnik może zamienić się – przy 
zastosowaniu systemu Varioflex – w pojem-
ną przestrzeń transportową o pojemności 

1810 litrów, co przy tych wymiarach auta 
należy uznać za świetny wynik. Najlepsze 
osiągi – zarówno jeśli chodzi o spalanie  
(5,5 litra w cyklu mieszanym), jak i moment 
obrotowy (250 Nm) – zapewnia najrozsąd-
niejsza jednostka, którą moglibyśmy polecić 
w tym aucie, czyli benzynowy silnik 1,5 TSI 
o mocy 150 KM. 

Ciekawostką jest zastosowany w silnikach 
Škody system, który w przypadku mniejsze-
go obciążenia dezaktywuje część cylindrów.  

W sumie do wyboru mamy pięć silni-
ków: dwa benzynowe i trzy diesle oraz roz-

budowaną wersję z automatyczną skrzynią  
biegów. Możemy też kupić model Karoq 
wraz z napędem 4x4. 

PIĘĆ GWIAZDEK 
Przy decyzji o zakupie nowego Karoqa może 
pomóc dobry wynik w teście bezpieczeń-
stwa Euro NCAP – 93 procent, co przełożyło 
się na maksymalną notę pięciu gwiazdek. 
Według testerów to najważniejsza zasługa 
dobrej ochrony kręgów szyjnych pasażerów 
przy uderzeniu z tyłu oraz systemu automa-
tycznego awaryjnego hamowania w ruchu 
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miejskim. Škoda otrzymała także najwyższą 
notę za ochronę pieszych, znajdujących się  
w momencie kolizji na trasie auta. 

– Karoq jest wyposażony w systemy pod-
noszące poziom bezpieczeństwa, które do 
tej pory można było spotkać jedynie w sa-
mochodach klasy premium – mówi Chri-
stian Strube, członek Zarządu Škody ds. 
rozwoju technicznego. 

Już od wersji Ambition nowy model Ško-
dy jest wyposażony w siedem poduszek po-
wietrznych: przednie kierowcy i pasażera, 
kolanowe, boczne oraz chroniące głowę. 
W razie ewentualnej kolizji specjalny sys-
tem napina pasy bezpieczeństwa i zamyka 
wszystkie okna, łącznie z panoramicznym 
oknem dachowym. 

OD AMBICJI DO STYLU
Nowy model oferuje dość bogate wyposaże-
nie już w otwierającej cennik wersji Ambi-
tion. To dwustrefowy Climatronic, alumi-
niowe felgi, czujnik deszczu i zmierzchu, 
tempomat, system rozrywki pokładowej 
z Bluetoothem oraz czujniki parkowania 
z tyłu. Możemy podwyższyć podstawo-
wą wersję pakietem Comfort – znajdą się  
w nim m.in. system Infotainment z doty-
kowym wyświetlaczem oraz system Front 
Assist z awaryjnym hamowaniem. Przy 
zakupie modelu Karoq bonusem Škody jest 
pakiet bezpłatnych przeglądów. 

Wersja Karoq Style oferuje już znacznie 
więcej. To m.in. aluminiowe relingi dacho-
we, aktywny tempomat Adaptive Cruise 
Control i podgrzewane przednie fotele. Ka-
roq w wersji Style wyposażony jest w światła 
typu Full LED, wzbogacone o ASF – funk-
cję, która dostosowuje oświetlenie do wa-
runków pogodowych. 

DODATKOWE PAKIETY
Podobnie jak w wersji Ambition możemy 
wzbogacić auto o pakiet Comfort – w przy-
padku Style będzie to np. system nawigacji sa-
telitarnej Amundsen, kamera cofania i funk-
cja bezdotykowego otwierania bagażnika. 

Nowością jest możliwość wyposażenia 
auta w cyfrowy zestaw wskaźników, który 
oferuje kilka trybów. Widok klasyczny to tra-
dycyjny prędkościomierz i obrotomierz. Na 
cyfrowym wyświetlaczu można pokazywać 
mapę nawigacji lub ustawienia multimediów 
w aucie. Widok cyfrowy z profilem informa-
cyjnym pozwala na indywidualne ustawienie 
wyglądu i potrzebnych do podróży danych. 

Cena bazowa nowego modelu w bogatej 
wersji Ambition wraz z automatyczną kli-
matyzacją to 87 900 złotych z benzynowym 
silnikiem TSI o mocy 115 KM. W niemal 
każdej wersji możemy dokupić atrakcyjne 
dodatkowe wyposażenie. 
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Nowy model Škody oferuje bogate wyposażenie już w swojej  
bazowej wersji Ambition. 
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Nasz brytyjski korespondent Tom Otley odwiedził stolicę 
Szwecji, gdzie podziwiał jej barokowe pałace i nadzwyczaj 
dobrze zachowany wrak statku.

GODZINY W...  
SZTOKHOLMIE

RALAMBSHOVSPARKEN
Sztokholm to miasto przyjazne spacerowi-
czom, a zarazem szczycące się doskonale 
rozwiniętym transportem publicznym. 
Jednak zakładając, że na zwiedzenie naj-
ciekawszych zakątków stolicy Szwecji bę-
dziemy mieć jedynie pół dnia, najlepiej 
zrobić to pieszo. Poznawanie Sztokholmu 
najlepiej zacząć od wyspy Kungsholmen, 
gdzie w XIX wieku mieściły się niewielkie 
fabryki, a obecnie stoją eleganckie aparta-
mentowce otoczone przez park Ralamb-
shovsparken. Ta malownicza oaza zieleni, 
która powstała w 1935 roku, harmonijnie 
łączy się z innymi parkami na wyspie i jest 
jednym z najpopularniejszych miejsc wy-
poczynku mieszkańców stolicy. Znajdują 
się tu także przytulne kafejki, place za-
baw, przestronna plaża, skatepark, amfi-
teatr oraz liczne rzeźby autorstwa szwedz-
kich artystów. Jedną z ciekawszych jest  

4

dzieło zatytułowane „The Monument over 
Yxman” (1967) autorstwa Erica Grate’a.

STADSHUSET 
Na Kungsholmen mieści się także Stadshu-
set (ratusz miejski), zaprojektowany w 1923 
roku przez Ragnara Ostberga w stylu szwedz-
kiego narodowego romantyzmu, choć po 
części wygląda tak, jakby przeniesiono go 
tu prosto z Wenecji. Złoty herb wieńczący 
szczyt 106-metrowej wieży Stadshuset to tak 
zwane „trzy korony” (‘tre kronor’) – szwedz-
ki znak heraldyczny z początku XIV wieku. 
Warto wybrać się na wycieczkę z przewod-
nikiem po tym fascynującym miejscu, żeby 
zwiedzić m.in. Złotą Komnatę i Galerię 
Książęcą, a także Niebieską Salę, w której 
co roku w grudniu odbywa się przyjęcie na 
cześć laureatów Nagrody Nobla. 
Wstęp 90 koron (ok. 40 złotych).
international.stockholm.se

PAŁAC KRÓLEWSKI
Opuszczamy malowniczą Kungsholmen, 
zmierzając traktem Hantverkaragatan na 
wschód do dzielnicy Norrmalm, a następ-
nie na południe przez wysepkę Helgeand-
sholmen do Gamla Stan (Starego Miasta). 
Warto poświęcić nieco czasu na zwiedza-
nie tutejszych krętych uliczek i urokli-
wych sklepów z pamiątkami, a następnie 
udać się do Pałacu Królewskiego. Oprócz 
głównego budynku kompleksu pałacowego 
mieści się tu także kilka ciekawych mu-
zeów, w tym Skarbiec i Zbrojownia, więc 
aby dobrze poznać to miejsce, należałoby 
spędzić tu niemal cały dzień. Jeżeli jed-
nak nie dysponujemy taką ilością czasu, 
najlepiej skupić się na zwiedzaniu samego 
pałacu, którego komnaty stanowią wzorco-
wy przykład późnobarokowego przepychu. 
Znajdziemy tu m.in. takie ciekawostki, 
jak srebrny tron królowej Kristiny (wielu 
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zwiedzających robi sobie z nim selfie) oraz 
bogato zdobiona Kaplica Królewska, która 
mieści się nieopodal głównego wejścia do 
pałacu. 
Czynne wt.-niedz. 10:00-16:00; wstęp 160 
koron (ok. 70 złotych). kungahuset.se

VASA MUSEET
Szwedzi z natury nie lubią przechwalać się 
własnymi dokonaniami, choć słuchając ko-
mentarza odtwarzanego w sztokholmskich 
autobusach objazdowych i podczas rejsów 
wycieczkowcami po tutejszej zatoce, moż-
na odnieść odwrotne wrażenie. Kartony 
tetra-pak, rozruszniki serca, dynamit, sa-
mochody Volvo i Saab oraz oczywiście... 
sklepy Ikea – wszystko to powstało lub zo-
stało wynalezione w Szwecji. Najlepszym 
antidotum na tę gigantyczną dawkę skan-
dynawskiego samochwalstwa będzie więc 
wizyta w Muzeum Vasa. Niech jednak nie 
zmyli nas nazwa „muzeum”, bo Vasa to 
nie budynek, lecz XVII-wieczny okręt wo-
jenny, który miał być najpotężniejszą jed-
nostką szwedzkiej flotylli królewskiej. Jed-
nak w praktyce nawet konstruktorzy Vasy 
wątpili w to, czy okręt długo utrzyma się 
na morzu. I nie mylili się. W 1628 roku, tuż 
po zwodowaniu, Vasę przewrócił pierwszy 
silniejszy podmuch wiatru, w wyniku cze-
go zginęło 30 członków jego załogi, a sam 
okręt poszedł na dno, gdzie spoczywał 
przez 333 lata do 1961 roku, kiedy to został 
podniesiony i odrestaurowany. 
Czynne codziennie 10:00-17:00 (w śr. do 
20:00); wstęp 130 koron (ok. 55 złotych).
vasamuseet.se/en

MODERNA MUSEET
Z Muzeum Vasa udajemy się na molo, 
skąd odpływają wahadłowe wycieczkowce 
(bilet w jedną stronę z molo w Allmanna 
Grand na wyspę Skeppsholmen kosztuje 
30 koron/ok. 12 złotych). Długość wyciecz-
ki zależy od trasy, jaką wybierzemy. Naj-
krótsze przeprawy trwają zaledwie kilka 
minut, ale na rejs po całym archipelagu 
trzeba zarezerwować sobie nawet pół dnia. 
Tym razem wybierzemy krótszą opcję, 
chcąc dostać się z zatoki Ladugardslandsvi-
ken na wyspę Skeppsholmen, gdzie głów-
ną atrakcją jest galeria sztuki nowoczesnej 
Moderna Museet. Co prawda ekspozycje 
regularnie się zmieniają, ale i tak warto tu 
zajrzeć choćby na lunch, podczas którego 
możemy podziwiać malownicze ogrody 
wysepki Djurgarden. W stałej ekspozycji 
Moderna Museet znajdują się m.in. dzieła 
Picassa, Dalego i Rauschenberga. 
Czynne wt. i pt. 10:00-20:00, śr.-czw. 10:00-
18:00, weekendy 11:00-18:00; stałe ekspozy-
cje bezpłatne. modernamuseet.seFO
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Na Kungsholmen mieści się także ratusz miejski, zaprojektowany  
w stylu szwedzkiego narodowego romantyzmu. 
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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

Komu punkty za mile? Ubezpieczenie auta
Wynająłem samochód podczas podróży służbowej, nie wiedząc, 
jakie mam ubezpieczenie, ponieważ rezerwowałem auto przez 
biuro podróży. Mamy ustalone zniżki firmowe, stawka była 
bardzo niska. Samochód zostawiłem na parkingu, ponieważ lot 
miałem wcześnie rano. Nie oddawałem auta pracownikowi wy-
pożyczalni, kluczyk zostawiłem przy stanowisku. Teraz otrzy-
małem rachunek za uszkodzenie samochodu (rysa na drzwiach) 
i okazuje się, że nie wykupiłem udziału własnego i trzeba dopła-
cić 300 euro. Dlaczego nie doliczono pełnego ubezpieczenia?

Sebastian

Panie Sebastianie
Biuro podróży dokonując rezerwacji samochodu, gwarantuje 
wyłącznie podstawową stawkę za wynajem. Podatki i ubezpie-
czenia są kwestią dodatkową i mogą stanowić znaczny koszt 
ogólnej kwoty wynajmu, nawet zbliżoną kwotę do zasadniczej 
stawki za samo wypożyczenie auta.

Ostateczna umowa jest zawierana przez klienta przy odbio-
rze samochodu na lotnisku. Podpisując kontrakt, decydujemy 
się na finalny pakiet ubezpieczeniowy. Ten dokument określa 
naszą odpowiedzialność oraz końcową cenę wynajmu.

Sprawdziłem Pana dokumenty, umowa zawarta między Pana 
firmą i wypożyczalnią jest dosyć atrakcyjna, jeśli chodzi o staw-
kę najmu (zniżka ponad 50 procent od ceny katalogowej), ale 
bardzo uboga w kwestii pakietu ubezpieczeniowego. W zasa-
dzie zawiera wyłącznie Collision Damage Waiver oraz Third 
Party Liability (odpowiednik OC), oraz ograniczone ubezpie-
czenie Loss Damage Waiver (AC).

Zapewne zostały Panu zaproponowane dodatkowe pakiety 
ubezpieczeniowe przy odbiorze samochodu, firmy wypożycza-
jące samochody standardowo oferują pełne opcje ochrony. Nie 
skorzystał Pan z oferty dodatkowego ubezpieczenia.

Samochód nie został formalnie odebrany i sprawdzony przez 
pracownika firmy, w tym przypadku cała odpowiedzialność za 
uszkodzenia spada na użytkownika samochodu. Kwota 300 
euro, którą jest Pan obciążony, stanowi udział własny w szko-
dzie.

Zawsze zachęcam do zakupienia pełnego pakietu ubezpie-
czenia, oszczędzi to kłopotów nawet przy najmniejszej kolizji. 
Za pełny pakiet zapłaciłby Pan dodatkowo mniej niż 70 euro, 
zatem korzyść jest oczywista.

Leciałam służbowo do Bostonu liniami British Airways, bilet 
został opłacony przez firmę. Czy moje punkty za przelot mogą 
zostać zaliczone na konto mojego męża? Pytałam w biurze 
podróży, powiedzieli, że to niemożliwe. Mam razem z mężem 
wspólne konto punktowe. 

Eliza

Pani Elizo
Programy frequent flyer są z reguły adresowane do pasażerów 
indywidualnych. Punkty mogą być zdobywane za przeloty, re-
zerwacje hoteli i samochodów, zakupy w określonych sieciach 
handlowych lub dokonywane konkretnymi kartami kredytowy-
mi. Generalna zasada mówi, że pasażer jest beneficjentem pro-
gramu, a nie firma, która za bilet zapłaciła. Firmy mogą oczywi-
ście korzystać z innego typu programów lojalnościowych.

Punkty za przelot mogą być gromadzone wyłącznie na imien-
nym koncie pasażera. Linie lotnicze British Airways rzeczywi-
ście dokonały pewnego przełomu i już jakiś czas temu wpro-
wadziły na rynek nową ofertę o nazwie „Household Account”. 
Pozwala ona na zbieranie punktów na jednym, zbiorczym ra-
chunku przez osoby mieszkające pod tym samym adresem.

Zasady nie są zbyt skomplikowane. Do wspólnego konta może 
przystąpić maksymalnie siedem osób zamieszkujących na sta-
łe w tym samym miejscu. Nie może być to adres firmowy, po-
nieważ program jest skierowany do gospodarstw domowych. 
Nie ma ograniczeń wiekowych (dzieci mogą być dołączone do 
programu), ale główny właściciel rachunku musi być osobą peł-
noletnią.  

Każdy z uczestników posługuje się indywidualnym numerem 
frequent flyer, ale punkty są wliczone do wspólnej puli. W przy-
padku zamiany punktów na bilet-nagrodę punkty są odejmowa-
ne proporcjonalnie z każdego indywidualnego subkonta. Każda 
osoba zgłoszona do wspólnego konta ma prawo do dowolnego 
dysponowania wszystkimi punktami, ale tylko główny właści-
ciel może dodawać nowych uczestników. 

Inne wiodące programy frequent flyer nie oferują wspólnych 
rachunków, ale mogą pozwalać na przekazanie punktów innym 
osobom. Za taką usługę może być pobierana dodatkowa opłata.
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