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cestovanie   Beauty&Woman

Dovedna 67 horúcich noviniek, 227 okruhov na 
poznávanie Európy a 24 poznávacích okruhov s po-
bytom pri mori vám ponúka nový katalóg CK SATUR 
na rok 2012. Jeho veľkú časť tvorí aj zážitkové 
poznávanie. Nechýba v ňom preto ani 15 gurmán-
skych a vínnych ciest, nakupovanie v Ríme, Miláne, 
Neapoli, Paríži, Londýne, Barcelone a Istanbule, 
obľúbené Biele noci, plavby plachetnicou, karneva-
ly, oslavy Valentína, Veľkej noci i Silvestra.

Horúce novinky CK SATUR
Horúce novinky sa týkajú najmenej dvadsiatich krajín 
Európy. Môžete zažiť predvianočnú náladu vo východ-
ných Čechách či v Norimbergu. Vo Fínsku sa vydáte 
na saniach so sobím záprahom k Santa Klausovi, vo 
Francúzsku zažijete zázraky architektúry Paríža či cestu 
vlakom do mesta zázrakov – do Lúrd, v Chorvátsku 
pôjdete na gastronomickú cestu po južnej Dalmácii 
a Hercegovine. Alebo budete putovať z gréckeho ostro-
va princeznej Sissi Korfu do antického Grécka. Možno 
sa vám zapáči Lisabon ako mesto moreplavcov a mož-
no aj cesta najstaršou kabínovou lanovkou v Rakúsku 
Raxalpe alebo si vychutnáte farby španielskeho vína. 
V Škótsku na vás čaká Loch Ness a whisky a v Toskán-
sku zase víno a čokoláda Amadei. Môžete si vychutnať 
aj cestu rýchlovlakom Eurostar na trase Londýn – Paríž.  

Pre celú rodinu
V ponuke Poznávame Európu 2012 je 15 zájazdov 
určených pre deti. Poskytne nevšedné zážitky pre celú 
rodinu. Zábavné parky Disneyland, Asterix Park, Euro-
park a kráľovstvo legových kociek a Tropikárium. Deti 
obľubujú aj vodné parky a máte možnosť teraz navštíviť 
Aquaworld v Budapešti a Eisen Wurzen v Rakúsku 
alebo ZOO park vo Viedni a Safari park Dvůr Králové. Už 
aj pre rodiny s deťmi je určený zájazd na Island a jeho 
7 divov.

Najvyššie zľavy
Teraz môžete s CK SATUR cestovať za tie najvyššie 
zľavy. Pri kúpe vášho zájazdu pritom stačí zaplatiť len 
50 % zálohu z ceny vami vybraného zájazdu a zvyšok 
môžete doplatiť najneskôr 46 dní pred nástupom. 
A celková zľava za včasný nákup zájazdu alebo pobytu 
môže dosiahnuť až 15 %. 

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

CK SATUR
Poznávame Európu 2012


