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Szanghaj, metropolia licz!ca ponad 23 miliony mieszka"ców, to jedno z najmodniejszych miast Azji. 
Przeplataj!ce si# europejskie i chi"skie wp$ywy zmienia$y przez wieki oblicze miasta, które ma do 

zaoferowania niemal wszystko: od tradycyjnych dzielnic z typowo chi"sk! zabudow!, przez eleganck! 
promenad# Bund z budynkami w stylu Art Deco, po ultranowoczesne wysoko%ciowce. 

Metropolia w chmurach
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TEKST: KONRAD DROZDOWSKI 

Powrót do art deco
Fairmont Peace to absolutna per!a w hotelowej koronie Szanghaju, miejsce które trzeba odwiedzi" nie tylko ze 
wzgl#du na unikatow$ architektur# i oryginalny wystrój art deco, ale równie% poczu" unikaln$ atmosfer# miasta 
z lat 20 i 30 ubieg!ego wieku. Tutejsze sale balowe by!y &wiadkami wielu wa%nych mi#dzynarodowych wyda-
rze', cz#stym go&ciem hotelu by! Charlie Chaplin. Hotel otworzy! swoje podwoje w 1929 r. Jego pomys!odawc$ 
i inwestorem by! brytyjski magnat finansowy Sir Victor Sassoon, który przez wiele lat mieszka! tu w swoim 
penthouse’ie na 10 pi#trze. Obecnie pomieszczenie funkcjonuje jako apartament prezydencki z unikatow$, 360 
stopniow$ panoram$ miasta. Jasmine Lounge w Fairmont Peace to najpopularniejsze miejsce w mie&cie na high 
tea. Koniecznie spróbowa" trzeba tu zielonej herbaty ja&minowej i przepysznych bu!eczek cynamonowych, na 
które przyje%d%aj$ smakosze z najdalszych zak$tków Szanghaju.10-pi#trow$ fasad# hotelu w stylu art deco wie'-
czy trójk$tny dach z miedzi pokrytej zielon$ patyn$. Od blisko stu lat hotel stanowi ikon# architektury Szanghaju 
prezentuj$c si# dumnie na najs!ynniejszej promenadzie miasta, The Bund. Pró%no jednak szuka" wej&cia od 
strony rzeki – ze wzgl#du na zasady bardzo wa%nego dla Chi'czyków Feng Shui, g!ówne drzwi hotelu znajduj$ 
si# od strony ulicy Nanjing Road, jednej z g!ównych arterii miasta. Oryginalnie zaprojektowane g!ówne wej&cie, 
wychodz$ce wprost na Bund u%ywane jest jedynie przy wyj$tkowych okazjach. Roktemu zako'czono gruntown$ 
renowacj# hotelu i zabytkowe, luksusowe wn#trza oraz oryginalne elementy wystroju (np. lampy ze szk!a Lalique) 
otrzyma!y wsparcie w postaci ultranowoczesnej technologii. Przez trzy lata najlepsi projektanci, architekci i 
historycy pracowali wspólnie, aby odtworzy" ducha Szanghaju lat 30-tych ubieg!ego wieku. Efekt renowacji jest 
naprawd# imponuj$cy. Hotel, poza pokojami o typowym wystroju art deco, oferuje 9 tematycznych suit inspirowa-
nych stylem pochodz$cym z ró%nych kr#gów kulturowych: Indii, Anglii, Chin, Ameryki, Francji W!och, Hiszpanii, 
Japonii i Niemiec. Fairmont Peace to równie% jedzenie na najwy%szym poziomie – restauracja Dragon Phoenix 
serwuje tradycyjne dania kuchni szanghajskiej z widokiem na Bund oraz drapacze chmur. O kultowo&ci tego 
miejsca &wiadczy imponuj$ca lista go&ci, na której mo%na znale(" nazwiska najs!ynniejszych cele brytów. Osoby 
preferuj$ce kuchni# mi#dzynarodow$ doceni$ z kolei The Cathay Room.
PODSUMOWANIE:
Jeden z najbardziej stylowych hoteli Szanghaju, po!o%ony tu% obok g!ównej promenady miasta. Unikatowe apar-
tamenty z oryginalnymi elementami wyposa%enia, s!ynny jazzowy klub z niepowtarzaln$ muzyk$ – gra tam od lat 
wci$% ten sam zespó!, oczywi&cie w nieco zmienionym sk!adzie.

Historia i nowoczesność 
Waldorf Astoria Shanghai to przyk!ad znakomitego zaadoptowania histo-
rycznego budynku na potrzeby luksusowego hotelu. Dzi#ki renowacji dro-
biazgowo przeprowadzonej przez zespó! specjalistów, uda!o si# stworzy" 
jeden z najciekawszych i najbardziej luksusowych budynków na Bundzie. 
Kompleks hotelowy sk!ada si# w!a&ciwie z dwóch budynków – stuletniej 
kamienicy tu% przy promenadzie Bund i po!$czonego z ni$ korytarzem 
nowego hotelu. Podczas prac renowacyjnych, z wykorzystaniem oryginal-
nych zdj#" i rysunków z pocz$tku wieku, do pierwotnego wygl$du przywró-
cone zosta!y równie% okoliczne budynki. Waldorf Astoria, jako jeden z nie-
licznych hoteli na Bundzie dysponuje parkingiem podziemnym mieszcz$-
cym a% 170 aut Wystrój hotelu to klasyczny styl europejski w najlepszym 
wydaniu. Elementy takie jak klimatyzacja czy czujniki przeciwpo%arowe 
zosta!y starannie zamaskowane, by nie narusza" unikatowej atmosfery 
tego miejsca. Tradycyjny wystrój podkre&laj$ kryszta!owe %yrandole i deko-
rowane sufity, bia!e &ciany zdobi$ delikatne elementy drewniane. Pokoje 
w Waldorf Astoria maj$ imponuj$c$ wysoko&" 3,8 metra, co pot#guje 
wra%enie przestronno&ci. Warto wybra" jeden z pokoi z widokiem na rzek# 
– widok z panoramicznych okien jest fantastyczny. Pomimo klasycznego 
wystroju, hotel ma mnóstwo technologicznych gad%etów: &wiat!ami, zas!o-
nami oraz temperatur$ mo%emy sterowa" przy pomocy dyskretnego pilota 
umieszczonego przy !ó%ku. Okno w !azience, z którego roztacza si# widok 
na panoram# Pudongu, w ka%dej chwili mo%emy uczyni" nieprze(roczy-
stym za naci&ni#ciem jednego przycisku. W oryginalnym budynku mie&ci! 
si# kiedy& s!ynny Shanghai Club, po którym hotel odziedziczy! bar o d!ugo-
&ci blatu wynosz$cej 34 metry. Niegdy& by! to jeden z najd!u%szych barów 
na Dalekim Wschodzie. Waldorf Astoria to równie% s!ynny bar ostrygowy, 
w którym serwowane s$ &wie%e owoce morza wraz z najlepszymi gatun-
kami szampana. Go&cie do wyboru maj$ dwie restauracje serwuj$ce dania 
kuchni chi'skiej oraz tradycyjne dania rodem z Nowego Jorku. W restau-
racjach s$ specjalne pokoje mieszcz$ce do 10-ciu osób, przeznaczone na 
na kameralne, zamkni#te kolacje. Warto podkre&li", %e piwnica z winami 
oferuje 500 butelek wina, starannie dobranych przez sommeliera.
PODSUMOWANIE:
Elegancja i luksus w najlepszym wydaniu. Bardzo przestronne pokoje o 
wysoko&ci prawie 4 metrów, z dyskretnym wsparciem najnowszej techno-
logii.

Z myślą o biznesmenach
37-pi#trowy Four Season Shanghai to hotel zaprojektowany z my&l$ o podró%uj$cych biznesmenach. Ma znakomit$ lokalizacj# pomi#dzy dwiema g!ównymi 
ulicami handlowymi - Nanjing oraz Huaihai. Hotel posiada bardzo przestronne lobby, z ogromnymi drewnianymi drzwiami, nawi$zuj$cymi stylem do czasów 
cesarstwa. Pokoje s$ wyj$tkowo przestronne, na uwag# zas!uguje bardzo dobra infrastruktura przygotowana z my&l$ o biznesmenach. Na ostatnim pi#trze hotelu 
znajduje si# Executive Lounge Club. Wygodne kanapy ustawione wzd!u% przeszklonych &cian pozwalaj$ rozkoszowa" si# widokami na panoram# miasta. Four 
Seasons Shanghai znany jest ze spa oferuj$cego zabiegi chi'skiej medycyny tradycyjnej. Przed okre&leniem zakresu zabiegów w Qin Spa go&cie spotykaj$ si#  
z lekarzem, który okre&la potrzeby organizmu i planuje terapi#. Na miejscu przygotowane s$ równie% 
mieszanki zio!owe, które uzupe!niaj$ zabiegi akupunktury oraz masa%u tui na. Go&cie otrzymuj$ 
zalecenia dotycz$ce stylu %ycia i diety. Hotel oferuje tak%e zaj#cia fitness: jogi, tai-chi, aerobiku czy 
ta'ca capoeira, W hotelu mo%na te% skorzysta" z lekcji gotowania kuchni chi'skiej, japo'skiej i mi#-
dzynarodowej. Four Season Shanghai posiada cztery restauracje, do których &ci$gaj$ nie tylko go&cie 
hotelowi, ale równie% wielu mieszka'ców Szanghaju: Café Studio to kuchnia mi#dzynarodowa, Steak 
House serwuje znakomit$ wo!owin# Kobe, Shintaro kuchni# japo'sk$ a Si Ji Xuan kuchni# kanto'sk$ 
i szanghajsk$. W tej ostatniej koniecznie trzeba spróbowa" potraw z miejscowego w!ochatego kraba 
rzecznego, m.in. zupy krabowej z grzybami i zimowym melonem. Sezon na kraby trwa od pa(dzierni-
ka do listopada.
PODSUMOWANIE:
)wietnie po!o%ony hotel, zaprojektowany z my&l$ o podró%uj$cych biznesmenach, jednak z szerok$ 
ofert$ dla podró%uj$cych rodzin z dzie"mi. Znakomita kuchnia – na miejscu mo%na te% uczestniczy" 
w lekcjach gotowania.

Japoński minimalizm w chmurach
Hotel Park Hyatt Shanghai to jeden z najwy%szych hoteli &wiata i najwy%szy budynek Szanghaju – mie&ci si# w 101-pi#trowym Shanghai World Financial 
Center licz$cym 492 m wysoko&ci. Wyró%nia si# na tle panoramy miasta smuk!$ sylwetk$ i charakterystycznym prostok$tnym prze&witem. Wystrój hotelu 
Park Hyatt to absolutny minimalizm. Po wej&ciu do budynku nie zobaczymy recepcji, a jedynie podobne do siebie p!aszczyzny &cian, w stonowanej kolorystyce. 
Po przej&ciu kilku metrów jedna z nich okazuje si# by" automatycznie przesuwanymi drzwiami, które otwieraj$ si# na niewielkie lobby z ultraszybkimi win-
dami. W kilkadziesi$t sekund go&cie wje%d%aj$ na 87 pi#tro, na którym znajduje si# recepcja. Pokoje s$ bardzo przestronne, z oknami od pod!ogi do sufitu, co 
pozwala rozkoszowa" si# najlepszym widokiem na ca!e miasto. Architektoniczny minimalizm podkre&laj$ meble ukryte w &cianach oraz linie proste widocz-
nych elementów designu. Go&cie mog$ decydowa" o poziomie nat#%enia poszczególnych (róde! &wiat!a, sterowa" klimatyzacj$ oraz regulowa" wilgotno&" 
powietrza. System automatycznych zas!on w kilka sekund ca!kowicie zaciemnia wn#trze. Na 85. 
pi#trze znajduje si# centrum odnowy biologicznej, SPA oraz najwy%ej po!o%ony basen na &wiecie. 
Dzi#ki podniesionym kraw#dziom wype!nionym do ko'ca wod$, p!ywaj$cy maj$ wra%enie, %e tu% za 
brzegiem basenu otwiera si# kilkusetmetrowa przepa&". Widok jest szczególnie spektakularny po 
zapadni#ciu zmroku. Go&cie mog$ ka%dego ranka "wiczy" tai chi w wewn#trznym ogrodzie hotelu, 
pod okiem mistrza sztuk walki. Restauracje oraz bar po!o%one na 91. pi#trze dostarczaj$ kulinar-
nych dozna' dos!ownie na najwy%szym &wiatowym poziomie. 
PODSUMOWANIE:
Luksus w jednym z najwy%szych hoteli &wiata. Japo'ski minimalizm, oraz technologia high-tech w 
po!$czeniu z profesjonalizmem sieci Hyatt.
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Wśród zielonej herbaty
Landison Longjing Resort po!o%ony jest na 
terenie historycznej plantacji najs!ynniejszej 
chi'skiej zielonej herbaty long jing, po&ród 
przepi#knych zielonych wzgórz i bambusowych 
lasów. Na ka%dym kroku wida" inspiracje sztuk$ 
z wyspy Bali – indonezyjskie dekoracje znako-
micie komponuj$ si# z tradycyjnymi elementami 
chi'skimi. Landison Resort to o&rodek w stylu 
boutique hotel, inspirowany kultur$ herbaty: 
go&cie mog$ zwiedza" nale%$c$ do hotelu plan-
tacj#, obserwowa" zbieranie li&ci, ich suszenie 
czy uczestniczy" w tradycyjnej ceremonii parze-
nia herbaty i oczywi&cie próbowa" najlepszych jej 
gatunków. W o&rodku rezyduje tea master, który 
dba o zbiory, jako&" naparu i nadzoruje ka%d$ 
ceremoni#. Wsz#dzie unosi si# niepowtarzalny 
aromat zielonej herbaty long jing. Herbata to 
motyw przewodni hotelu: w lobby wyekspono-
wano zabytkow$ ceramik# i przedmioty zwi$-
zane z upraw$ i kultur$ picia herbaty, wokó! 
budynków ro&n$ krzewy herbaciane, a po!o%one 
nieopodal muzeum herbaty oferuje mo%liwo&" 
poznania historii tego napoju. Droga do o&rod-
ka prowadzi przez tradycyjn$ chi'sk$ wie&, 
po!o%on$ w&ród zielonych wzgórz. Nieoopodal 
znajduje si# malownicza dolina z krystalicznie 
czystym strumieniem i zabytkowymi &wi$tyniami 
oraz pagodami. 51 przestronnych pokojów w 
Landison Longjing Resort jest wyposa%onych w 
telewizor z p!askim ekranem, bezp!atny dost#p 
do Internetu i kosmetyki na bazie zielonej her-

baty. Pokoje zosta!y urz$dzone w ciep!ych kolo-
rach i przy pomocy mebli z ciemnego drewna. 
W o&rodku jest pi#kny odkryty basen, centrum 
fitness, sauna i jacuzzi. Restauracja Cha serwuje 
dania kuchni chi'skiej, w szczególno&ci z okolic 
Hangzhou, specja!y z Po!udniowo-Wschodniej 
Azji oraz typowe potrawy kuchni zachodniej. 
Specjalno&ci$ szefa kuchni s$ dania inspirowane 
zielon$ herbat$ - krewetki gotowane w naparze 
oraz herbaciane lody. Ch#tni mog$ spróbowa" 

równie% lokalnego specja!u - pieczonego go!#-
bia. Przytulne hotelowe T-Spa kierowane przez 
rodowit$ Tajk# oferuje sesje aromaterapii, masa-
%u tajskiego i chi'skiego, rytua!y inspirowane 
herbat$ oraz r#cznie t!oczone olejki i kosmetyki 
na bazie zielonej herbaty.
PODSUMOWANIE:
Urokliwe miejsce po!o%one w&ród herbacianych 
pól. Pozwala zapomnie" o tym, %e zaledwie kilka 
kilometrów dalej znajduje si# 7-milionowe miasto. 

Niepowtarzalna atmosfera
Kerry Pudong, nale%$cy do sieci Shangri-La, 
to jeden z najnowszych obiektów na hotelowej 
mapie Szanghaju - zosta! oddany do u%ytku w 
2011 roku. 31-pi#trowy budynek zlokalizowany 
tu% przy centrum Shanghai Expo, niedaleko 
stacji ultraszybkiej kolei i lotniska, jest 
idealnym miejscem do zatrzyma-
nia si# w mie&cie. Z lotniska 
Pudong dojedziemy do 
Kerry Hotel w oko!o 
15 minut poci$giem 
Maglev, który sam 
stanowi atrakcj# 
turystyczn$ – porusza 
si# na poduszkach 
magnetycznych i 
rozwija pr#dko&" 431 
kilometrów na godzin#. 
Kompleks hotelowy Kerry 
oferuje 547 pokoi oraz 182 
apartamenty do d!ugoterminowe-
go wynajmu. Projektanci postawili na aktywny 
wypoczynek – hotel dysponuje najwi#kszym cen-
trum fitness w Szanghaju oraz placem zabaw dla 
dzieci ze zje%d%alniami o d!ugo&ci kilkudziesi#ciu 
metrów. Go&cie mog$ korzysta" równie% z kor-
tów tenisowych oraz boiska do koszykówki oraz 
z olbrzymiego krytego basenu. W hotelu s$ trzy 
restauracje, z których zupe!nie unikatowa jest 
The Cook. 11 otwartych kuchni oferuje dania z 
ca!ego &wiata, a system bezdotykowych kart chi-

powych pozwala szyb-
ko i !atwo zamawia" 

potrawy – po wybraniu 
dania jest ono kodowane 

na karcie i dostarczane do 
naszego stolika. Dzi#ki temu 

systemowi mo%emy obejrze" dania 
w trakcie przygotowywania czy ustala" ewen-

tualne modyfikacje bezpo&rednio z kucharzem. 
Kerry Hotel oferuje go&ciom jedn$ z najlepszych 
kart serów w Chinach. Równie znakomita jest 
karta win - warto podkre&li", %e wyj$tkowo du%o 
butelek dost#pnych jest w sprzeda%y na kieliszki. 
W barze The Brew, na miejscu warzonych jest 
sze&" gatunków piwa oraz cydr. Wszystko pod 
nadzorem australijskiego mistrza browarnictwa. 
Jako&" piw doceniaj$ smakosze, którzy na wie-

czorne spotkania przyje%d%aj$ nawet z odleg!ych 
dzielnic Szanghaju. Na uwag# zas!uguje niepo-
wtarzalna, familijna atmosfera oraz wyj$tkowo 
przemi!a i profesjonalna obs!uga co sprawia, %e 
go&cie ch#tnie przed!u%aj$ pobyt w tym miejscu. 
Z hotelu mo%emy przej&" korytarzem do pobli-
skiego centrum handlowego, w którym znajduje 
si# kilkadziesi$t sklepów znanych marek, a tak%e 
wiele punktów us!ugowych m.in. salony fryzjer-
skie oraz kosmetyczne. W pobli%u hotelu znaj-
duje si# spory park, co jest atrakcj$ do&" rzadko 
spotykan$ w Szanghaju – terenów zielonych w 
mie&cie jest bardzo ma!o. 
PODSUMOWANIE: 
Znakomity hotel zarówno dla biznesmenów, jak i 
rodzin z dzie"mi. Doskona!a lokalizacja, na miej-
scu w!asny browar i &wietna restauracja.

Bali Laguna
Najlepsza w mie&cie restauracja z kuchni$ indonezyjsk$. Po!o%ona nad ma!ym jeziorkiem, w 
pakowym ogrodzie z bujn$ ro&linno&ci$. Egzotyczny wystrój lokalu nawi$zuje do wzornictwa 
po!udniowo-wschodniej Azji, kelnerzy ubrani s$ w tradycyjne sarongi, pobrzmiewa autentyczna 
muzyka – wszystko to tworzy atmosfer# balijskiego kurortu. Szczególnie polecamy wo!owin# 
w mleku kokosowym, Nasi Goreng, satay z kurczaka i krewetki królewskie z traw$ cytrynow$. 
Doskona!e miejsce na romantyczn$ kolacj# - warto z wyprzedzeniem zarezerwowa" stolik z 
widokiem na jezioro. www.balilaguna.com

The Cook – Kerry
Nowy koncept kulinarny na mapie Szanghaju w hotelu Kerry nale%$cym do sieci Shangri-La. 
Restauracja The Cook to 11 otwartych „live cooking stations” oferuj$cych dania z ca!ego &wiata. 
System bezdotykowych kart chipowych pozwala szybko i !atwo zamawia" potrawy: po wybraniu 
dania jest ono kodowane na karcie i dostarczane do naszego stolika. Dzi#ki temu systemowi 
mo%emy obserwowa" przygotowanie potraw, a nawet ustali" z kucharzem ewentualne modyfi-
kacje. Do wyboru mi#dzy innymi pasta bar, sushi/ sashimi, azjatyckie barbecue, wok, kawiarnia, 
winiarnia i „cheese room” czyli sery z ca!ego &wiata w ogromnym wyborze.
http://www.shangri-la.com/en/property/shanghai/kerryhotelpudong/dining/restaurant/thecook

M on the Bund
M on the Bund ju% od 13 lat oczarowuje Szanghajczyków wybitn$ kuchni$ i najs!ynniejszym 
tarasem miasta. Restauracja mie&ci si# w najbardziej presti%owym punkcie metropolii, na histo-
rycznej promenadzie Bund, na najwy%szym pi#trze 7-pi#trowej kamienicy. Sale jadalne oferuj$ 
spektakularny widok na Bund, rzek# Huangpu i najwy%sze budynki &wiata nowoczesnej dzielnicy 
Pudong. Obowi$zkowym punktem wieczoru jest wizyta na tarasie, który pozwala poczu" atmos-
fer# Szanghaju. 
M on the Bund mo%e pochwali" si# imponuj$c$ list$ go&ci: top-modelki, koronowane g!owy, 
prezydenci, aktorzy – jad! tu niemal ka%dy celebryta odwiedzaj$cy Szanghaj. Polecamy s!ynny 
tort bezowy Pavlova. www.m-onthebund.com/mbund/

Mr Mrs Bund
Mr & Mrs Bund to prostota i sama esencja francuskiej kuchni z sygnowanym przez mistrza 
Paula Paireta imponuj$cym menu licz$cym ponad 300 pozycji. W restauracji panuje nieformalna 
atmosfera, mimo, %e znajduje si# ona w historycznej kamienicy na s!ynnej promenadzie Bund. 
Przepi#kny widok na rzek# Huangpu, p!ywaj$ce barki i futurystyczn$ panoram# najwy%szych 
budynków &wiata, mo%na podziwia" z tarasu przez wi#kszo&" roku.
Najs!ynniejsze dania restauracji to foie gras na chrupi$co, meuniere bread (z mas!em i trufla-
mi), czarny dorsz na parze i %eberka teriyaki. www.mmbund.com

Shanghai Tang
Luksusowa marka odzie%owa Shanghai Tang przenios!a z sukcesem na grunt kulinarny koncept 
po!$czenia tradycji chi'skich z nowoczesn$ form$. We wn#trzach dominuje charakterystyczna 
dla marki zdecydowana kolorystyka – gor$ce fuksje, limonkowe zielenie, energetyczne oran%e, 
wszystko to w po!$czeniu z lakierowan$ czerni$. Ciemny wystrój tworzy kameraln$ atmosfer#, a 
refleksy &wiat!a na lakierowanych na wysoki po!ysk powierzchniach mebli daj$ wra%enie wyra-
finowanej elegancji. Shanghai Tang to dobre miejsce zarówno na lunch jak i nastrojow$ kolacj#. 
Sztandarowym daniem restauracji s$ chrupi$ce krewetki w majonezie wasabi z pere!kami gra-
natu. 
www.shanghaitang.com/en/world-of-shanghai-tang/shanghai-tang-cafe

Whampoa Club
Restauracja mieszcz$ca si# pod najgor#tszym adresem miasta „Three on the Bund”. Oferuje 
tradycyjne dania kuchni szanghajskiej i kanto'skiej w stylowym i luksusowym ambiente okre-
&lanym jako „art deco z nut$ nowoczesno&ci”. Menu dope!nia wybór ponad 50 gatunków herbat 
z najdalszych zak$tków Chin, dobieranych przez herbacianych sommelierów i podawanych z 
zachowaniem tradycyjnego ceremonia!u. Polecamy owoce morza, wo!owin# w sosie s!odko-
-kwa&nym oraz lody z zielonej herbaty. Miejsce idealne na uroczyst$ kolacj#.  
www.threeonthebund.com

SZANGHAJ: RESTAURACJE
W kosmopolitycznym Szanghaju, jak w tyglu mieszaj! si" lokalne tradycje kulinarne z wp#ywami kuchni przybyszów z ca#ego $wiata.  
Mo%na spróbowa& tu dos#ownie wszystkiego w najlepszym wydaniu.
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