
Za minimálny čas maximum zážitkov

Fedorová
Eleonóra

Cestovná kancelária Satur vás zbalí  
do exotických krajín. Namiesto plážovej 
tašky si však zbaľte batoh a pripravte 
sa na poznávanie exotiky. Silná túžba 
po objavovaní a neopakovateľných 
zážitkoch nech vám je tým najsilnejším 
hnacím motorom! Generálna 
riaditeľka CK Satur Eleonóra Fedorová 
vám prezradí, čo všetko vás na týchto 
výpravách čaká a neminie...Č Čo vás viedlo k myšlienke 

zostaviť katalóg Poznávame exotiku?
Už niekoľko rokov vydávame katalóg poznávacích 

zájazdov po Európe, ktorý je z roka na rok populárnejší a úspešnejší. A práve zistenie, že klienti, ktorí 
s nami cestujú po Európe, chcú poznávať svet, sa stalo odrazovým mostíkom pre vznik samostatného 
katalógu Poznávame exotiku. Naše skúsenosti hovoria, že turistov v exotických destináciách vždy 
zaujíma aj niečo viac, ako len leňošenie pri mori. Často sa zaujímajú, či je v danej lokalite slovenský 
sprievodca, ktorý by im bol nápomocný pri poznávaní krajiny a ktorý by im z vlastnej skúseností poradil, 
čo sa oplatí vidieť, zažiť a navštíviť. Ľudia hľadajú zážitky, nechcú  nečinne ležať týždeň, dva na pláži. 
Dnešný aktívny životný štýl si žiada aktívny oddych a naši dovolenkári sú hladní po poznávaní. 
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dokonale poznajú krajinu a miesta, kde sprevádzajú. 
Môžete si byť istí, že pre vás vybrali ozajstné 
highlighty, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť, miesta 
a okruhy, ktoré určite netreba vynechať. To všetko 
spôsobom, ktorý šetrí čas a zbytočne vás nezdržiava 
šumom nepodstatných drobností. Dnešný trend 
velí: za minimálny čas maximum zážitkov. To je 
aj naše motto pri tvorbe poznávacích zájazdov. 

To si však žiada kvalitný tím sprievodcov, pre ktorých je táto práca povolaním, 
nielen vypĺňaním si voľného času trebárs v čase letných prázdnin...  
Presne tak, rada by som zdôraznila, že na poznávanie máme špeciálnych 
sprievodcov. Mnohí sa tejto práci venujú celoročne a krajiny, po ktorých 
sprevádzajú, poznajú ako svoju dlaň. Mohla by som spomenúť napríklad Katku 
Strihovú, ktorá zastrešuje Andalúziu, Portugalsko či Južnú Ameriku; Marcela 
Šmátralu, študenta škandinavistiky a experta na severnú Európu a Rusko či 
Evu Rosíkovú a Paulínu Böhmerovú, ktoré zasa vedia všetko o Kube...

Ako sa však hovorí - všetko je na nete. Ľudia si môžu cez internet pozháňať všetky 
potrebné informácie, vytýčiť trasu, objednať ubytovanie... Jednoducho doma, od stola 
si pripraviť celú výpravu od A po Z. Načo k tomu potrebujú cestovnú kanceláriu?        
Ja mám pocit, že ľudia sú z internetového sveta už trochu unavení. Plánovať poznávaciu cestu 
cez internet, si žiada more času a zorientovať sa vo všetkých nájdených informáciách. Oddeliť 
podstatné od nepodstatného a najzaujímavejšie 
od tuctového, to môže byť niekedy práca na plný 
úväzok. A ani pri najlepšom úmysle to nemusí 
znamenať, že ste všetko naplánovali na sto percent. 
Alebo sa rozhodnete len tak túlať a potom sa vrátite 
domov a poviete si, áno bolo fajn, ale čo som to 
vlastne videl? Naša cestovná kancelária spolupracuje 
so skutočne kvalitným tímom sprievodcov, ktorí 

Vráťme sa ale k Poznávaniu v exotike. Sekcia zájazdov s označením  „vhodné 
aj pre rodiny“ mi pripadá absolútne unikátna. Človek má totiž zväčša pocit, 
že malé dieťa do exotiky nepatrí, že takého poznávanie nie je pre deti vhodné, 
môže byť pre ne namáhavé, nudné či dokonca zdraviu nebezpečné. 
Naša ponuka zájazdov do exotiky, pri ktorých sa počíta aj s deťmi, je na slovenskom 
trhu jedinečná a venovali sme jej mimoriadnu pozornosť. Keď hovoríme o deťoch ako 
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o našich malých klientoch, máme na mysli vekové rozpätie od ôsmich rokoch 
vyššie. Deti majú vlastné videnie sveta a tomu sme sa snažili prispôsobiť aj 
program. Ten ponúka veľa zábavy, ale aj poznávanie prírody a exotických 
zvierat, a to aktívnou formou: z detí sa stávajú aktívni malí prieskumníci, 
nielen pasívni pozorovatelia okolitej flóry a fauny. Pozývame deti na safari 
do Kene, kde si môžu zajazdiť na slonoch, preskúmať príbytky afrického 
kmeňa Masajov, plaviť sa lodičkou medzi hrochmi, na Srí Lanke zasa môžu 
absolvovať vychádzku na sloních chrbtoch, v Thajsku si chlapci môžu skúsiť 
základy thajského boxu a dievčatá utkať šatku z pravého hodvábu (a v zoo 
spoločne obdivovať papagája, čo dokáže upratať detskú izbu!), v Mexiku ich 
čaká podzemný rafting v kvapľovej jaskyni, nehovoriac o tom, aké zážitky 
na ne čakajú na juhozápade USA: národné parky ako Joshua Tree, Yosemity, 
kde možno stretnú aj medveďa Yogiho, Grand Canyon, najhlbší kaňon 
sveta či Monument Valley, mystické územie, ktoré dodnes patrí indiánom 
z kmeňa Navajo. A floridský Disneyland hádam ani nemusím predstavovať. 

Mnohí rodičia by sa asi v tejto chvíli spýtali: sú tieto krajiny, 
samozrejme s výnimkou USA, pre deti  bezpečné? 
Deti neberieme do krajín, kde sa odporúča očkovanie. Náš výber teda 
zahŕňa destinácie ako USA, Mexiko, Thajsko, Srí Lanka a Keňa. Pri posledne 
menovanej zvlášť dbáme, aby podávaná strava pochádzala z overených 
zdrojov a tiež pre deti zabezpečujeme nepretržitý prísun pitnej balenej 
vody. Myslím si, že práve Keňa bude pre deti najzaujímavejšia - kvôli 
dobrodružnému safari. Všetky zájazdy sú pripravené v takom tempe, 
aby deti stíhali, nestresovali sa a aby bolo o ne dobre postarané. Termíny 
jednotlivých zájazdov sme načasovali tak, aby sa prekrývali nielen s letnými 
mesiacmi, ale aj Veľkou nocou a jarnými či zimnými prázdninami. 

Zdá sa, že vaša ponuka obsiahne celý rok, všetky štyri ročné 
obdobia, a nielen zimné mesiace, ako sme boli zvyknutí doposiaľ. 
Áno, ak sa klientom napríklad už zunovala klasická letná dovolenka niekde pri 
Stredozemnom mori, môžu sa v tom istom čase vybrať na Srí Lanku alebo na 
Bali, keď je aj v júli či auguste perfektné počasie na cestovanie i pobyt pri mori. 

Všade upozorňujete na maximálnu veľkosť skupiny, 
ktorá je daná najviac šestnástimi osobami...
Sme presvedčení, že poznávanie exotiky by nemala byť žiadna masovka. 
Stanovili sme si minimálnu a maximálnu hranicu veľkosti skupiny: 6 - 16 
osôb. Tiež by som rada zdôraznila, že na rozdiel od konkurencie sme našu 
ponuku, aj keď ide o exotiku, postavili na kvalitných hoteloch. To znamená 
tri plus a štvorhviezdičkové. Mnohí klienti si chcú poznávací zájazd predĺžiť 
o pobyt pri mori (aj to je, samozrejme, možné), pričom túto časť dovolenky 
môžu prežiť v hoteli, ktorí si sami vyberú. A to aj o hviezdičku, dve vyššej 
kategórie, v akom boli ubytovaní počas „poznávačky“. Ak chcú prežiť časť 
dovolenky v plážovom rezorte, je celkom prirodzené, že si vyberú kvalitnejší 
hotel ako na poznávacom zájazde, kedy sa chodili do hotela prakticky len 
vyspať. V tomto výbere ich nijako nelimitujeme našou ponukou hotelov. 
Výber je na nich a individuálny prístup z našej strany samozrejmosťou. 

Ako je to s cenami, aj v porovnaní s konkurenciou?
Ak poznáte náš katalóg, pozorne si preštudujte, čo všetko máme zahrnuté 
v cene. Okrem medzinárodnej letenky a stravy mám na mysli rôzne vstupy 
do národných či kultúrnych pamiatok, plavbu loďou či dopravu vlakom alebo 
lietadlom na vnútroštátne presuny či prelety. Stáva sa totiž, že konkurencia 
síce deklaruje nižšie ceny, zväčša si však všetky tieto výdavky účtuje extra. 
Navyše, v snahe pripraviť zájazd čo najkomfortnejšie a čo najviac šetriť 
čas, využívame vnútroštátne letecké prelety na úkor zdĺhavých vlakových 
transferov, používame vlastne autobusy, nie bežné linky a podobne.
Vo všeobecnosti by som povedala, že cenovo najvýhodnejšia sa javí Čína 
a a ešte všeobecnejšie, že ázijské štáty vyjdú vždy lacnejšie ako Južná Amerika 

či Austrália a Nový Zéland, kde 
sú pomerne drahé už samotné 
letenky. USA, Kuba a Mexiko 
tvoria taký pohodový stred. 

Ďalšou zaujímavosťou 
katalógu Poznávame 

exotiku je ponuka výhod pre  ľudí, žijúcich 
single. Čo to znamená konkrétne?  
Z našej ponuky sme vytipovali niektoré zájazdy, 
pri ktorých sme sa snažili znížiť na maximum 
príplatok za jednolôžkovú izbu. Pri niektorých 
vybraných zájazdoch na Kubu je to dokonca bez 
doplatkov. Urobili sme to preto, lebo z vlastných 
skúseností vieme, že čoraz viac ľudí cestuje single. 
A to vôbec nemusí znamenať, že dotyčný človek je 
samotár alebo nemá s kým cestovať. Ľudia cestujú 
sami aj preto, že chcú. Chcú byť sami, možno sami 
so sebou alebo to potrebujú ako formu oddychu. 
Povedala by som, že kto chce cestovať sám, práve 
poznávanie je pre neho ideálnou príležitosťou. 
Navyše, doobsadenie dvojlôžkovej izby je vždy 
možné, ak s tým klient súhlasí. Osobne si myslím, že 
pri type zájazdov, ako sú „poznávačky“, najmenej 
hrozí, že sa z môjho spolu nocľažníka vykľuje nejaký 
exot. Iba ak exot posadnutý exotikou (smiech). 

Ktorá krajina bude podľa vás v nadchádzajúcej 
sezóne najväčším hitom?  
Už niekoľko rokov jednoznačne vedie Kuba. 
Sama som z toho prekvapená, osobne mám 
pocit, že na Kube už bol každý, ale tento ostrov 
sa stále drží na špici našich top destinácií. Veľký 
záujem je aj o Mexiko a USA, hlavne po tom, čo 
sa zjednodušilo získavanie víz do Ameriky. 

Akú najväčšiu „pikošku“ nájdu vaši 
klienti v katalógu Poznávame exotiku?  
Náš sprievodca Marcel Šmátrala splní sen 
všetkých chlapcov a posadí vás na vlak naprieč 
transsibírskou magistrálou. Priletíte do Moskvy 
a po päťdennom putovaní sa z Jekaterinburgu 
poveziete cez Sibír a ázijskú časť Ruska, ďalej 
Mongolsko až do Pekingu. Ďalšia 20-dňová 
„poznávačka“ vedie cez Kirgizsko a Uzbekistan, 
po hodvábnej ceste, ktorá kedysi spájala Západ 
s Orientom. A do tretice by som spomenula 
nepálske putovanie s Dorotou Nvotovou. Aj keď 
si nevyžaduje žiadnu špeciálnu kondičku, predsa 
len je to o putovaní, skorých ranných vstávaniach, 
raftingu a nepálskej džungli. No na druhej strane 
aj o pocite ako z filmu Sedem rokov v Tibete...
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www.satur.sk  
www.kamzaexotikou  
call centrum 0850 333 333


