
CESTOVANIE
A GASTRONÓMIA

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

Rakúske hotely v zimných lyžiarskych strediskách sa premenia v lete na výcho-
diskové miesta na túry či cykloturistiku, v ponuke sú aj hotely pre rodiny s deťmi so 
službami all inclusive a so zaujímavým aktívnym programom v klube Magic club, kde 
sú v cene zahrnuté jazdy lanovkou na horské cyklotúry, pešia turistika v skupinách, 
cvičenia aerobiku, strečingu a pre deti futbalový kemp, bedminton, basketbal, ping-
pong, plachtenie...
Kedy ste sa naposledy kúpali v pitnej vode? Rakúsko ponúka na kúpanie jazerá s vo-
dou, ktorej kvalita je rovnaká ako kvalita pitnej vody z priezračných lesných potokov.

Hory vám ponúkajú 
aktívny relax

NÁŠ TIP
Hotel Calamidoro**** 
v mestečku Pontendera, 
neďaleko známeho mesta Pisa.
V okolí sa nachádza Pinocchio 
Park.

NÁŠ TIP
Magic Mountains hotel Salzburgerhof**** so službami all inclusive situovaný  
na brehu jazera Zauchensee.

Máte radi aktívnu dovolenku? Dovolenku plnú zážitkov, poznávania, 
zábavy, ale aj relaxu a pohody? Radšej si užívate krásnu prírodu, hory, 
lesy a jazerá? A neprekáža vám ani počas leta chladnejšie počasie? 
Potom je táto ponuka na dovolenku určená priamo pre vás!

Tí, ktorí majú radi v lete ozajstnú 
zimu, majú možnosť ísť napríklad 
na poznávací zájazd na Island alebo 
do severských krajín, či na okružnú 
plavbu po Nórskych fjordoch.

V Taliansku sú vyhľadávané oblasti Toskánsko či Lago di Garda a spájajú sa s uby-
tovaním na rekreačnej farme, s kulinárskymi zážitkami, návštevou vínnych pivníc či 
akvaparku pre deti. Toskánsko, považované za jednu z najkrajších častí Talianska, 
ponúka aj agroturistiku, turistiku, cykloturistiku, relax vo wellnesse, ale aj golf.

Najnovší katalóg CK SATUR Hory 2011 vám ponúka turisticky atraktívne a príťažli-
vé lokality na Slovensku a v Čechách. Vydajte sa s ním do raja fanatikov na dvoch 
kolesách do Rakúska či za agroturistikou do talianskeho Toskánska. Ak ste sa oddali 
turistike, cyklistike alebo iným športom, ako sú jazdenie na koni, plachtenie, surfing 
a rafting, je pre vás pripravených množstvo pobytov na horách a pri jazerách v hote-
loch a penziónoch. Aj takto netradične sa dá stráviť dovolenka – v kontakte s príro-
dou, v kombinácii s poznávaním histórie, kultúry a gastronómie miestnej kuchyne.


