Memorable Moments
Odkryj ekskluzywną ofertę
i przeżyj niezapomniane chwile

Discover exclusive offer
of tailor-made experiences

“Where stories are yet to be written”

Królewski pobyt w Królewskim mieście.
Każdy hotel MGallery to niepowtarzalna historia
i równie unikatowa oferta “Memorable Moments”.
To wyjątkowe, zachwycające, a czasem ekstrawaganckie doświadczenia,
które pozostawią wspomnienia na całe życie.
Bachleda Luxury Hotel słynie ze swojej dbałości o szczegóły i umiłowanie
do piękna dlatego też oferta przygotowana została z myślą o naszych
Gościach, którzy cenią sobie niecodzienne przeżycia.
Odkryj to co sprawia, że każdy pobyt u nas jest wyjątkowy
i rozpocznij jedyną w swoim rodzaju podróż!

Royal stay in a Royal city.
A truly unique, charming and often extravagant experience that
leaves guests with unforgettable memories. Each MGallery hotel has
a story shared through the Memorable Moment, for this who appreciate
remarkable, beyond compare adventures.
Bachleda Luxury Hotel is known for its attention to detail and passion
for beauty, therefore the offer has been prepared for our Guests who
appreciate extraordinary experiences.
We’ll dedicate our time to make the most out of yours.
Let’s begin your one-in-a-lifetime experience.

Sky is the limit
Odkryj najpiękniejsze miasta Małopolski w czasie podniebnej wycieczki do Zakopanego i spędź
wyjątkowy dzień doświadczając uroków „górskiej stolicy Polski”. W trakcie prywatnego, widokowego
przelotu helikopterem zachwyć się imponującym krajobrazem. Podziwiając panoramę
Krakowa oraz majestatycznych Tatr stwórz wspomnienia na całe życie.
Podczas lunchu w Zakopanem zasmakuj w lokalnych produktach w otoczeniu malowniczych
Tatr, a następnie udaj się na spacer urokliwymi uliczkami miasta.

Discover stunning cities of Lesser Poland Voivodeship during a sky trip to Zakopane. Spend a unique day
and experience the charms of the “mountain capital of Poland”. Be amazed by the panorama of Krakow and the
surrounding towns, and majestic Tatra mountains, which seen from a bird’s eye view, are marvelous.
During lunch in Zakopane, taste local products with a beautiful view of the mountain landscape,
then take a walk through the enchanting streets of this magical city.

C e n a z aw i e r a :

Price includes:

Prywatny transfer na lądowisko

Private transfer to the helipad

Lot helikopterem

Private helicopter flight

Lunch z butelką szampana i widokiem na Tatry

Lunch with a bottle of champagne

Samochód z kierowcą do dyspozycji w Zakopanem

and a view of the Tatra Mountains

Lot powrotny do Krakowa

A car with a driver in Zakopane
Flight to Krakow

Rezerwacji oferty można dokonać drogą mailową lub telefoniczną.
Jest zależna od dostępności. Wymagana przedpłata.
Ze wzgledów bezpieczeństwa, możliwość odbycia lotu zależy
od panujących warunków atmosferycznych.

Shall you require to arrange the flight, please kindly contact us via
e-mail. Reservation depends on availability.
The guarantee shall be provided at the time of booking.
For safety reasons, the flight organization is related
to the prevailing weather conditions.

Cena od:
Price from:
9900 PLN*
Czas:
Time:
5-6h

Dazzling
discoveries

Zafascynuj się opowieścią o świecie diamentów przy kieliszku szampana
podczas prywatnej wizyty w luksusowym butiku z diamentami. Poznaj zaklęty
w nich sekret, bowiem każdy kamień, podobnie jak ludzki odcisk palca,
jest niepowtarzalny - nie ma dwóch takich samych…

Czas spędzony z światowej klasy specjalistami w dziedzinie diamentów pozwoli
poznać cechy tych wyjątkowych klejnotów, którym dokładnie będzie można
przyjrzeć się w laboratorium gemmologicznym. Opowieść o ewolucji biżuterii
zakończona prezentacją egzemplarzy z lat 20-tych XX w. przeniesie Was w czasie
do najpiękniejszej jubilerskiej epoki. Wizyta zostanie zakończona indywidualnym
projektem biżuterii.

Be fascinated by the story of the world of diamonds with a glass of
champagne during a private visit to the luxurious diamond boutique.
Learn enchanted in them secrets. Every stone, like a human
fingerprint, is unique - no two are alike. . .
Time spent with a world-class diamond specialists will allow you
to learn about their features, which can be closely examined in the gemmology
laboratory. The story of the evolution of jewellery will end with the presentation
of pieces from the 1920s. Complete the visit with individual
project of jewelry.

C e n a z aw i e r a :
Prelekcja o unikalnych cechach diamentów
Historia ewolucji biżuterii
Mierzenie unikatowych egzemplarzy
z czasów Wielkiego Gatsby’ ego
Wizyta w laboratorium gemmologicznym
wraz z badaniem kamieni
Rabat na zakup gotowego asortymentu
Prezent od butiku
Indywidualny projekt biżuterii

Price includes:
A lecture on the unique features of diamonds
The history of the evolution of jewelry
Measuring unique pieces from the times of the Great Gatsby
A visit to the gemmology laboratory
Discount for assortment
A gift from a boutique
Individual jewelry design

Cena wizyty:
Total price:

C z a s t rwa n i a :
Duration:

3 000 PLN

1.5 - 2 h

Rezerwacji oferty można dokonać drogą mailową lub telefoniczną
z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
Wymagana przedpłata.
Shall you require to arrange the visit in the boutique,
please kindly contact us via e-mail or phone number at least 24h in advance.
The guarantee shall be provided in advance.

Kontakt
i r e z e rwac j e
Contact
a n d r e s e rvat i o n s

Bachleda Luxury Hotel
MGallery Hotel Collection
HB4U7@accor.com
Tel: +48 (12) 424 11 00
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