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Salsa párty na pláži 
Oslavy Nového roka pod rozpáleným 
karibským slnkom s miešaným drinkom 
v ruke patria medzi najlepšie na svete! 
Užijete si biele pláže, neopakovateľnú 
atmosféru exotických ostrovov a navyše, 
okúsite pravý karibský temperament. 
Rátajte s tým, že kubánsky rum bude 
tiecť prúdom a vzrušujúce rytmy salsy  
a merengue vás vtiahnu do víru vášni-
vého tanca. 
Náš tip: Kuba: Hotel Barlovento****, 
Dominikánska republika: Punta Cana, 
Hotel Grand Paradise Bávaro****

Štýlovo v pulzujúcom 
veľkomeste
Prečo nestráviť Silvester na najsledova-
nejšom mieste planéty? Všetky oči sa 
na Nový rok obracajú k New Yorku, kde 
sa už vyše sto rokov každoročne s úde-
rom polnoci spúšťa na námestí Times 
Square z výšky 145 metrov obrovská žia-
rivá krištáľová guľa. Čakajú vás aj me-

galomanské ohňostroje, dážď z konfiet  
a kvalitné koncerty tých najlepších ka-
piel. Ak je pre vás Veľké jablko priďale-
ko, podobné novoročné žúry nájdete aj 
v magickom Istanbule či v Moskve. Sil-
vester vo svetových metropolách je ako 
stvorený pre všetky pártymaniačky.
Náš tip: Zájazd New York – Big Apple,  
v termíne od 28. 12. do 3. 1., Moskva na 
štyri dni od 30. 12 do 3. 1., Istanbul od 
29. 12. do 2. 1. 

Veľkolepo v Dubaji 
Ak chcete zažiť najveľkolepejšie 
ohňostroje a najexkluzívnejšie sil-
vestrovské šou, vyrazte na Silvestra do 
Dubaja. Do mekky šopoholikov tradične 
mieria desiatky hollywoodskych hviezd 
a najväčších boháčov planéty, aby ko-
niec roka oslávili vo veľkom štýle. Let je 

relatívne krátky a privíta vás teplé, slneč-
né počasie, bohatá silvestrovská večera  
a program.
Náš tip: Sheraton Jumeirah Beach resort 
& Towers***** 

Objavovanie 
mystiky na Bali 
Spojte silvestrovské oslavy s poznáva-
ním ostrova z bestselleru Jedz, modli sa 
a miluj. Doprajte si trochu mystiky a nav- 
štívte najkrajšie hinduistické chrámy. 
Hoci domáci Silvester neoslavujú, turisti 
oslavujú hotelovými večerami v krásne 
vyzdobených sálach pri počúvaní živej 
kapely a s ohňostrojom na pláži. 
Náš tip: Sanur Beach Bali****

Ak ho nechcete pretrpieť 
pred televízorom, je načase 
rezervovať si miesto na žúr 
podľa vašich predstáv.

Barbora DAXNER
Foto CK SATUR
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Silvester sa blíži

Čím skôr, tým lepšie!
Ak sa chystáte opustiť na Silvestra rodnú 
hrudu a ísť letecky, priveľmi dlho neotáľajte 
s výberom novoročnej dovolenky. Čím neskôr 
si pobyt kúpite, tým je jeho cena vyššia a ak 
sa „zobudíte“ v novembri, možno už nenáj-
dete voľné miesta. Na dôvažok, do konca 
septembra môžete v SATUR-e vychytať 
zaujímavé zľavy. Informácie o jednotlivých 
pobytoch a zájazdoch, o cenách a špeciál-
nych ponukách nájdete na www.satur.sk
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