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Novinky od CK SATUR
To poletí z Bratislavy do Fara na juho-

západe Portugalska. Touto cestou sa po-
núkajú hneď dve dovolenky. Na plážach
Algarve v Portugalsku a na plážach Costa
de la Luz v Španielsku. Ide o dve provincie,
ktoré sa navzájom dotýkajú a ponúkajú
tak nevšednú možnosť navštíviť v rámci fa-
kultatívnych výletov susednú krajinu.

Pre portugalské Algarve sú príznačné roz-
ľahlé, takmer úplne biele pláže. Na pevnine
ich často lemujú strmé útesy a bizarné skalné
útvary dotvárajú neopakovateľnú scenériu
mora. Oblasť vyhľadávajú milovníci kva-
litného kúpania sa a golfu. Okolo Algarve
je viac ako 20 kvalitných golfových ihrísk.
Je tu aj jeden z najväčších vodných parkov
v Európe. Za pozornosť rozhodne stojí aj zá-
bavný park Zoomarine, inšpirovaný neko-
nečnými diaľkami Atlantického oceánu.

Strediská sú plné zábavy prelínajúcej sa
s hrdou portugalskou architektúrou, prí-
tomnosť s minulosťou. A aké sú hotelové
služby, osobitne v ponuke CK SATUR?

Je logické, že najviac zaujmú hotely
vhodné osobitne pre rodiny s deťmi. Na-
príklad Pestana Delfim Beach**** po-
núka kopu služieb, ktoré robia dovolenku
príjemnou a pohodlnou. Okolo hotela je
päť 18-jamkových golfových ihrísk. Nad

tým všetkým sú služby all inclusive, teda
žiadne staranie sa o nápoje, o to, ktoré
jedlo bude a ktoré nebude deťom chutiť.

No a čo k tomu pripojil SATUR? Až dve
deti do 15 rokov sa môžu s rodičmi dostať
na dovolenku zdarma.

Sú takí, ktorí od dovolenky očakávajú
väčšie prepojenie s mestom, krajinou, ktorí
večer vyhľadávajú malé reštaurácie. Hotel
Tivoli Marina Portimäo beach and golf je
napríklad priamo na pláži, dve deti až do
18 rokov môžu dovolenku v sprievode ro-
dičov prežiť zadarmo, základné služby sú
však len s raňajkami. Večere si možno do-
platiť, alebo vychutnať si miestne špecia-
lity v desiatkach reštaurácií.

Výlety? Treba ich spomenúť. Spájajú
obidve ponúkané destinácie. Algarve, ma-
gické mesto na juhu Portugalska, návšteva
vnútrozemského mestečka Loulé s tradič-
nými trhmi, Jeep Safari za degustáciami, či
poznaním korkového duba, ktorý sa tu vo
veľkom pestuje... Alebo čo poviete na Špa-
nielsko s jeho slávnou Sevillou, s jeho sláv-
nymi pamiatkami a temperamentným fla-
mencom.

Na španielskej strane hraníc je popu-
lárny výlet po stopách Krištofa Kolumba.
Práve z Huelevského prístavu, dnes centra
regiónu, začal Kolumbus plavbu za obja-
vením Indie. V prístave Palos de la Frontera
kotvia repliky bájnych Kolumbových lodí
Santa Mária, Pinta a Niňa. Určite zaujme aj
výlet do Jerez de la Frontera, jedného
z najznámejších miest Andalúzie, ktoré
dodnes žije flamencom. Alebo sa vám zac-
nie po prírode a zájdete si do národného
parku Doňana, kde žije uprostred lagún
a močiarov asi 360 druhov vtákov.

Takto sme sa presunuli do Španielska.
Výlety autobusmi, alebo aj autami z jednej

strany na druhú sú samozrejmosťou.
Poďme sa však aspoň trochu pozrieť, čo
ponúka táto časť Andalúzie priamo pri
mori.

Ťažiskovým hotelom je Barcelo Punta
Umbria, súčasťou ktorého je Rodinný klub
Planet Fun. A to je dnes už známa, overená
a osvedčená značka špičkovej rodinnej do-
volenky s CK SATUR. Hotel je obkolesený
piesočnatými dunami, stojí priamo pri 12
kilometrov dlhej piesočnatej pláži. Služby
sú all inclusive a až dve deti do 12 rokov
môžu s rodičmi cestovať na dovolenku za-
darmo. A je tu ešte niečo čarovné. Pláž
a národný park sa tu spájajú do jedného
celku. Vzácna symbióza špičkových slu-
žieb a prírody.

Čo poviete na 25-kilometrovú piesoč-
natú pláž? Tou sa môže pochváliť hotel
Isla Cristina Palace and SPA. Tento hotel

s polpenziou je trochu viac určený dvoji-
ciam či partiám. Kvalitné Spa a wellness
centrum uspokojí aj tých, ktorí všade vy-
hľadávajú niečo na pomaznanie duše.

Ponuka CK SATUR v týchto dvoch suse-
diacich regiónoch i štátoch, Portugalska
a Španielska, je mimoriadne kvalitná. Po-
pri atraktivitách prírody, krajiny, histórie
a kultúry, je tu všetko orientované na ma-
ximálnu spokojnosť hosťa. Rozhodne je to
vynikajúca alternatíva v rámci bohatej do-
volenkovej ponuky CK SATUR. Nejde na-
koniec o jediné ponuky katalógu More
2012. Celkove má katalóg takmer 300
strán. Navyše, ďalší je zameraný na exo-
tiku, ďalší na plavby luxusnými loďami,
potom na poznávanie Európy i nanajvýš
aktuálny katalóg na lyžovačku počas tejto
zimy.

jedným lietadlom
Španielsko a Portugalsko
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