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 Call centrum: 0850 333 333

Západné Stredomorie

Slovenský sprievodca

Autobusová doprava 
z Bratislavy od 165 €/osoba

Do 31. 3. zľava až 17 %

Cena od 698 €/8 dní, plná penzia

2 deti do 18 rokov zdarma

Vás zbalí

� Perly západného Stredo-
moria, 8-dňová plavba zo
Savony, so zastávkami
v Barcelone, Palme de Ma-
llorca, na Malte, v  Palerme,
Ríme...
� Výhody: 2 deti do 18 ro-
kov zdarma, ale aj 1 dospelý
a 1 dieťa za špeciálnu cenu,
doprava autobusom z Brati-
slavy, výhodný balíček 3
výletov za špeciálnu cenu
od  99 eur.
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Nesnívajte, prežite dovolenku snov!
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Niekoľkoposchodový dômyselný technický zázrak
s absolútnym komfortom, rozprávkovými službami,
exkluzívnou zábavou, relaxom a aktivitami, ktoré
inde na jednom mieste nenájdete. Čaká vás gala ve-
čera s kapitánom, personál pripravený splniť vám
každé želanie a 8 dní, ktoré prekonajú vaše dotera-
jšie predstavy o dovolenke snov.

EXKLUZÍVNE PLAVBY S CK  SATUR SA VEĽMI RÝCHLO STALI HITOM SEZÓNY

NÁŠ TIP

COSTA CONCORDIA JE
PÝCHOU FLOTILY
Nádherná, ladná a elegantná Costa
Concordia patrí medzi najdlhšie
a najväčšie dovolenkové fenomény
flotily Costa Crociere. Medzi 3780
pasažiermi sa ani náhodou nestra-
títe a aby ste sa cítili jedinečne
a výnimočne, o to sa okrem mimo-
riadne príťažlivej trasy a programu
postará 1100 členov posádky. A ak
patríte k zábavným, športovým či
relaxačným exihibicionistom, na
jednej zo 14 palúb (spolu ich je až

17) si to skutočne užijete. Pýchou
tejto lode sú okrem iných príjem-
ných zázrakov Samsara Spa a well-
ness na 2 palubách na ploche 6000
metrov štvorcových, relax a fitnes. 

VITAJTE NA PALUBE!  
–  Pripravené sú komfortne zaria-
dené klimatizované kajuty (s bal-
kónom  či priamym vstupom do
spa), 24-hodinový kajutový servis,
osobný steward, raňajky do poste-
le.  Rozvoniavajúcu kávu i čerstvé
noviny si tak vychutnáte v príjem-
nom morskom vánku. 
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Satur vás zbalí!
� na bezkonkurenčné zľavy a zľavy pre rodiny s deťmi (2 deti

zdarma)
� ponukové balíky, ktoré sa rozhodne oplatia
� komfortné služby slovenského sprievodcu
� na skvelú cenu už od 698 eur!

- Reštaurácie s vyberanými gur-
mánskymi špecialitami, bary, klu-
by, divadlá, kiná, muzikály, varie-
té, večerné show, tanečné školy,
nežnejšie polovičky čaká shoppin-
gový raj  - nákupné zóny s kaviar-
ničkami, oddychom, zeleňou,
pánov zasa kasína, koňakové či ci-
garové kluby, knižnice.  
- Milovníci športu sa budú rozho-
dovať medzi multifunkčnými špor-
toviskami, ihriskami, bežeckými
dráhami, simulátormi, joggingom
na palube, fitnes, bazénmi...
- Pýchou Costy sú Samsara Spa
a wellness s relaxačnými a skrášľu-
júcimi procedúrami od výmyslu
sveta: exotické masáže, turecké
kúpele, sauny a jacuzzi, thalasso
terapia. Pokojne si naplánujte
druhé medové týždne, pretože na
takejto plavbe sa budete cítiť výni-
močne a luxusne. A kým budete re-
laxovať...
- ...vaše ratolesti si od vás oddých-

nu. Detské zóny sú naplnené ta-
kými aktivitami, že je problém ma-
lých klientov z nich vôbec dostať –
detské kútiky s profesionálnym
dohľadom a starostlivosťou pre na-
jmenších, detské kluby odstupňo-
vané podľa veku s bohatým progra-

mom a atrakciami od výmyslu sve-
ta, hry a šantenie s animátormi na
ihriskách, toboganoch, v bazénoch
či aquaparkoch.
Dovolenky na lodi sú trendom,
ktorý symbolizuje náš životný
štýl, túžbu po nevšedných zážit-
koch, pohodlí, relaxe, skrátka –
výbornej dovolenke. Výletné plav-

by však nie sú len pre celebrity.
Práve naopak. Sú synonymom
kvalitnej rodinnej dovolenky, pre
starších, mladých, pre tých, čo sú
single i pre zamilovaných. Dovo-
lenku na lodi treba jednoducho
zažiť! Takže – stretneme sa na pa-
lube, priatelia!

Marta Turisová


