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Cyprus
Vyberte sa na ostrov slnka a bohyne 
lásky Afrodity Cyprus patriaci k trom 
najväčším ostrovom vynárajúcim sa 
nad hladinu Stredozemného mora. 
Cyprus tvorí križovatku medzi Áziou, 
Európou a Afrikou a vďaka tomu sa 
môže pochváliť dlhým teplým letom 
a až 330 slnečnými dňami v roku. Po 
približne troch hodinách letu môžete 
pokračovať v letnej dovolenke s nády-
chom Karibiku. A to doslovne, keď si 
vyberiete niektorý z hotelových kom-
plexov ležiacich v najobľúbenejšom 
turistickom stredisku Ayia Napa alebo 
priamo pri najkrajšej pláži ostrova 
Nissi Beach.

Turecko
Do tejto nádhernej krajiny, kde sa spája 
európska kultúra s Orientom, každo-
ročne smerujú tisíce turistov z celého 
sveta. Nádherné, prevažne piesočnaté 
pláže sa rozprestierajú pozdĺž viac ako 
8 000 km dlhého pobrežia, obkolese-
ného citrusovými a bavlníkovými plan-
tážami. Odporúčame vám turistickú 
oblasť Side (predtým Pamphilia alebo 

granátové jablko). Tunajšie pláže patria 
k najlepším piesočnatým plážam na 
Tureckej riviére. Osobitne rodiny ocenia 
príjemný pozvoľný vstup do mora. 

Kanárske ostrovy
Vďaka polohe v subtropickom pásme, 
kde sa teplota pohybuje medzi príjem-
nými 20 ˚C až 30 ˚C, sú vyhľadávanými 
turistickými destináciami po celý rok. 
Hotelové komplexy sú tu veľmi kvalit-
né, so stredomorskou gastronómiou 
a sú vynikajúco vybavené. Tenerife, 
jeden zo siedmich hlavných ostrovov 
Španielskeho kráľovstva, sa nazýva 
aj ostrovom večnej jari. Domáci ho 
nazývajú malý raj a sú naň veľmi hrdí. 
Cesta do „malého raja“ trvá iba 5 hodín.

Egypt
Egypt je kolískou všetkých civilizácií 
a svojím 5000-ročným dedičstvom, 
jedinečnou históriou a veľkolepou kul-
túrou púta neustále pozornosť celého 
sveta. Okrem svetoznámych pamiatok 
sa môže pochváliť tyrkysovo sfarbe-
ným Červeným morom s bohatým 
podmorským svetom ukrývajúcim sa 

v koralových útesoch, ktoré vyhľadávajú predo-
všetkým potápači. Hurghada, pôvodne rybárska 
dedinka, ponúka dnes širokú škálu kvalitných 
ubytovacích kapacít a luxusných hotelových 
komplexov rôznych svetových reťazcov v okolí 
Makadi Bay. 

Aj začiatkom jesene môžete ešte prežívať 
pravé letné počasie v mnohých dovolenkových 
destináciách Európy či Afriky. Na Cypre, v Tu-
recku, na Kanárskych ostrovoch či v Egypte 
sa priemerná teplota v septembri pohybuje od 
28 ˚C do 32 ˚C a v októbri od 25 ˚C do 28 ˚C 
a teplota vody v týchto mesiacoch neklesne 
pod 23 ˚C. Kanárske ostrovy majú dokonca 
v tomto období najteplejšiu teplotu mora. Čo 
viac si môžete želať ako slnečné počasie, 
príjemné pláže, ktoré už nie sú také zaplnené 
turistami, i menší ruch v hotelových komple-
xoch. Je to ten pravý čas na oddych pre vás.

Vráťte si leto so Saturom

Hotel ASTERIA ELITA *****, ultra all inclusive, s piesočnato-kamienkovou 
plážou nachádzajúcou sa priamo pri hoteli.

Hotel ATLANTICA SUN GARDEN ****+, all inclusive, ležiaci priamo 
na pláži Ayia Napa, asi 40 minút od mesta Larnaca. Hotelový komplex s dvomi 
bazénmi a vyhrievaným krytým bazénom s vodnou masážou poskytuje možnosti 
na maximálny relax, wellness i šport pre celú rodinu. 

Hotel ROYAL AZUR *****, all inclusive, situovaný priamo na piesočnatej 
pláži v zálive Makadi Bay v južnej časti Hurghady, ktorá je známa krásou podmor-
ského sveta. 

Hotel H10 COSTA ADEJE PALACE ****+, sa nachádza na 
južnom pobreží v pokojnej časti strediska Costa Adeje. Ponúka 
piesočnatú pláž La Enramada s kamienkovým vstupom a pobrež-
nou promenádou.
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Atraktívne turistické destinácie, kvalitné 
hotely a služby, biele nekonečné piesoč-
naté pláže, príťažlivú a aktívnu dovolenku 
pre tých najnáročnejších klientov, ale aj 
svadobné cesty na tie najromantickejšie 
miesta pre výnimočné dni vášho života vám 
ponúka najnovší katalóg exotiky 2010/2011 
od CK SATUR. V rámci exotiky môžete mať 
vy a vaše deti nevšedné zážitky – pozorovať 
levy a slony v africkom safari, šnorchľo-
vať v bohatom podmorskom svete, zažiť 
dobrodružstvá v hotelových akvaparkoch 
či okúpať sa v horúcich prameňoch modrej 
lagúny na Islande. Exotika ako rodinná 
dovolenka so Saturom vám dáva v nad-
chádzajúcej sezóne možnosť cestovať až 
s dvomi deťmi do 18 rokov zdarma. 
Odporúčame vám zarezervovať si takúto 
dovolenku v exotike čo najskôr. Do konca 
septembra 2011 sa môžete na vami 
vysnívané miesto dostať omnoho lacnejšie, 
a to so zľavou až 15 % (first moment), ak 
si záväzne objednáte vybraný zájazd alebo 
pobyt. Do 31. októbra táto zľava predstavu-
je ešte 10 % z ceny zájazdu, ak ste súčasne 
držiteľom klubových kariet TOP/VIP. Preto 
neváhajte a vyberte si miesto na oddych, 
relax či poznávanie včas!

CESTOVANIE A GASTRONÓMIA

CK SATUR
Exotika 2011/2012
Bezkonkurenčná ponuka
CK SATUR vám v katalógu ponúka vyše 100 hotelov
a ďalších 150 hotelov na kamzaexotikou.sk/satur.sk, 
22 poznávacích okruhov, 12 pobytov pri mori a ďalších 
200 na webe. Môžete sa rozhodnúť aj pre exotické po-
znávacie zájazdy, ktoré sú pripravené do 130 krajín a na 
6 kontinentov celého sveta, o. i. do Brazílie, Indonézie, 
Kostariky, Malajzie, Mexika, Ekvádoru-Galapág, na Srí 
Lanku, Jamajku, do Oceánie, na Reunion-Maurícius, 
do Tanzánie či na Kubu. Takisto môžete zažiť okružné 
plavby v Karibiku a v Emirátoch na luxusných výletných 
lodiach.

Pre milovníkov luxusu
Pre tých najnáročnejších pripravila CK SATUR najluxusnejšie hotely na 
výnimočných miestach s VIP službami pod názvom De Luxe. Tieto služby 
zahŕňajú napríklad suity s privátnym bazénom, exkluzívne sunset vily na 
pláži pri mori, jacuzzi v izbách alebo na terase, kulinárske zážitky v á la carte 
reštauráciách, luxusné kúpeľné centrá s programom ajurvédy, business service 
ako prednostný check in/out alebo privátny transfer z Bratislavy na letisko  
do Viedne/do hotela a pod. 

Informácie o kompletnej ponuke nájdete na www.satur.sk  
alebo priamo v CK! Call Centrum 0850 333 333  
(Po-Pia: 9.00 – 20.00) ponuky@ba.satur.sk


