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Z L A V A’

� ODLETY Z KOŠÍC
do Španielska (Malorka), Bulharska (Burgas), Grécka (Korfu,

Zakyntos, Kréta, Rhodos), Turecka (Antalya), Egypta (Hurgha-
da, Taba), Tuniska (Monastir).
� ODLETY Z POPRADU

do Bulharska (Burgas) a Turecka (Antalya).
Priame letecké spojenie je skutočnou výhodou. Let do týchto de-
stinácií trvá priemerne 2,5 hod. Ešte v ten istý deň sa môžete
kúpať v mori a vychutnávať vychladený drink priamo na pláži.
Takže – necháte sa zbaliť?

Pred vami je 8 dní jedinečnej plavby za krásami Jadranu.
FOTO: CK SATUR

Nechajte sa zviesť!

Letný hit
Plachetnicou po Jadrane
S vetrom vo vlasoch a pohľadmi
na vznášajúce sa čajky, nechajte

sa unášať neopakovateľnou pa-
norámou jadranského pobrežia.
To najkrajšie je pred vami: 8 dní
úžasnej plavby na elegantnej
plachetnici, počas ktorej sa bu-

dete slniť, kúpať v krištáľovo čis-
tej vode, zabávať a  – obdivovať
najkrajšie perly Jadranu, ostro-
vy Lošinj a Rab, Dubrovnik...,
vychutnávať gurmánske špe-
ciality i pohostinnosť domácich. 
K pohode na výletoch prispejú
okrem servisu v angličtine aj
služby slovenského sprievodcu
vo vybraných letných ter-
mínoch. 

NÁŠ TIP
8-dňové plavby plachetnicou:
NAJKRAJŠIE MIESTA KVARNE-
RU A SEVERNEJ  DALMÁCIE 
Opatija – Krk – Rab – Zadar – Mo-
lat – Ilovik – Lošinj – Cres – Opa-
tija 
DALMÁCIA, PERLA JADRANU
Split – Makarska – Mljet – Dub-
rovnik – Trstenik – Korčula –
Hvar – Bol – Split
P.S.: (nielen) pre manažérov:
Skvelá možnosť, ako na takejto
plavbe plnej zážitkov zlepšiť ko-
munikáciu a vzťahy vo firme.
CK SATUR vám pripraví špeciál-
ny program na mieru, plný
zábavy a aktivít: team building,
cyklistika, turistika, rafting, ka-

ňoning. Ide o investíciu s vyso-
kým úrokom!

Chceš byť 
ako Beckham?
Poď s nami! Ako exkluzívny
partner FC Manchester United
sme v spolupráci so sveto-
známym veľkoklubom pripravi-
li futbalovú školu pre deti vo ve-
ku od 9 do 17 rokov. Fantastický
dvojtýždňový  kurz obsahuje
pravidelné tréningy pod dozo-
rom profesionálnych trénerov
z futbalovej akadémie klubu, 25
hodín kvalitnej výučby ang-
lického jazyka, výlety do Lon-
dýna s návštevou Wembley, Old
Trafford a mnohé iné aktivity. 
Ubytovanie je v 1 a 2-ložkových
izbách s plnou penziou, k tomu
24-hodinový dozor. Ako darček
balíček Soccer School Manches-
ter United (tričká, šortky, po-
nožky, taška...) a pýšiť sa budeš
môcť certifikátom o absolvovaní
kurzu. Chalani ti budú závidieť
a baby –  tie sa určite zbláznia!
Otcovia v tom majú jasno, ma-
miny možno ešte váhajú... Ak

Jedz, modli sa a miluj alebo: top destinácia južné Taliansko.
FOTO: CK SATUR

Menorka, láska na prvý pohľad.
FOTO: CK SATUR

Balenie je príma vec. Aj keď sa tvárime, že sme nad
vecou, milujeme tento vzrušujúci proces a výsledok
si obvykle mimoriadne vychutnávame.  Muži pre ten
úžasný pocit neskrotného lovca, ženy pre pocit dob-
rovoľnej obete... Poriadnu dávku vzrušenia zažíva-
me pravidelne niekoľkokrát do roka aj pri balení do-
volenkových kufrov. Aj toto balenie najmä nežnejšie
polovičky bez rozdielu milujú. SATUR sa rozhodol, že
vás v týchto dňoch zbalí: na slnko, leto, najkrajšie
pláže, najlepšie hotely, vzrušujúce poznávanie a na
takú bohatú paletu produktov a služieb, ktoré inde
nenájdete.
Zbytočne neváhajte a poďte sa (nechať) rýchlo zba-
liť. Byť medzi prvými je vždy výhoda! 

PO PRVOM RANDE S CK SATUR SA NEDOČKAVO BUDETE TEŠIŤ NA ĎALŠIE

NEDAJTE SI UJSŤ
však budeš mať dostatok vytrva-
losti a pevnej vôle, môžeš byť
ako jeden z nich: Bobby Charl-
ton, George Best, David Beck-
ham, Eric Cantona, Brian Rob-
son…

Malá sestra Malorky
Návšteva Menorky, druhého
najväčšieho baleárskeho ostrova,
je láskou na prvý pohľad. Okúzli
slnkom, farbami, nádhernou
prírodou i históriou – Taulas, Na-
vetas, Mahón, Ciutadella... 
K miestnym špecialitám patria
výborné syry, vína a likéry.

Cala n Bosch je len na skok od
malebného prístavu Ciutadella
a neďaleko hlavného mesta Ma-
hón. Spolu so Son Xorguer tvoria
najobľúbenejšiu dovolenkovú
oblasť a sú mimoriadne vhodné
pre rodiny s deťmi. Privíta vás
nádherné more, piesočnaté pláže
s jemným bielym pieskom s po-
zvoľným vstupom do mora. Deti
sa vyšantia na atrakciách vo vod-
nom parku, mamičky si podve-
čer spestria nákupmi v okolí
jachtárskeho prístavu a večery si
všetci spoločne užijú v reštau-
ráciách či baroch pri živej 
hudbe.

NÁŠ TIP
V hoteli Primasol Siesta Playa sa
o vaše ratolesti postarajú v Pri-
makidsklube s výborným servi-
som a animáciami. Babyhotel
ponúka všetok komfort pre ma-
mičky s bábätkami.  Rovnako po-
hodlná je aj možnosť odletu
z Bratislavy i Košíc.

Marta Turisová

TOTO VŠETKO VÁS DOSTANE!
HORÚCE NOVINKY
Taliansko, Neapol, Capri, Ischia, Amal-
fi • Chorvátsko, plavba plachetnicou
• Španielsko, Menorka • Francúzsko,
Francúzska riviéra • Grécko, Myko-
nos • SAE, Dubaj v lete • Vily na
pláži, Taliansko, Chorvátsko, Zakyntos
• Shopping v značkových outletoch
v Taliansku a Dubaji

NAJŠIRŠIA PONUKA
317 ubytovacích kapacít v 168 letovis-
kách • 153 hotelov so službami ult-
ra/all inclusive • 164 hotelov s rodin-
nými izbami • 66 de luxe hotelov pre
najnáročnejších  • viac ako 150 ďal-
ších kapacít na našej web stránke

KOMFORTNÁ RODINNÁ DOVOLENKA
–  rodinné klubové hotely Planet Fun
• baby hotely – pre mamičky s bá-
bätkami • 12 hotelov so slovenským
animátorom • 20 hotelov s aquapar-
kom • adult hotely – hotely pre dos-
pelých 18+ pre maximálny komfort
a pokojný nerušený pobyt  

VIP SERVIS PRE NÁROČNÝCH KLIENTOV
–  hotely s privátnymi bazénmi alebo
sharing poolmi • hotely s privátnym
transferom z letiska do hotela a späť 
• prednostné odbavenie podľa dispo-
nibility • odlety z Viedne s transfe-
rom z Bratislavy • komfortné po-
znávanie s individuálnym sprievod-
com • vily na pláži • golfové balíčky
Dovolenka na splátky:
– Dovolenku môžete zaplatiť na splát-
ky bez navýšenia.

S VISAČKOU BABY FRIENDLY
Mamičky (i bábätká) môžu pokojne
spávať, nemusia  prenášať objemnú ba-
tožinu, pretože v hoteloch s visačkou
Baby friendly hotel nájdu všetko po-
trebné: baby kluby s kompletným vyba-
vením, ihriská, detské bazény... To všet-
ko na miestach s príjemnou klímou,
bezpečnými plážami s veľmi jemným
pieskom a pozvoľným vstupom do mo-
ra. Ponuka je viac ako bohatá, stačí si
vybrať:  Kanárske ostrovy (Iberostar
Grand Anthelia), Španielsko (Playbella
Spa Gran, Elba Estepona), Menorka (Pri-
masol Siesta Playa, Princessa Playa),
Malorka (Eden Playa), Kalábria (Sibari
Green Village), Sardínia, Sicília, Kréta,
Rodos, Cyprus, Turecko i SAE.

INÁ DOVOLENKA: VILY NA PLÁŽI
Pre tých, ktorí radi vymenia ruch ho-
telového baru za intimitu v podobe
pohľadov na východ či západ slnka,
ešte pred raňajkami si zaplávajú v mo-
ri, zabehajú v mokrom piesku so spe-
nenými vlnami v pätách, večer si vy-
chutnajú barbecue a rozvoniavajúce
špeciality z darov mora na pláži.
To nie je sen, to je jednoducho INÁ

dovolenka.  Kde? Vo Vila Galdana
Palms na Menorke, vo Villa Esperia na
Sicílii, v Melia Istrian Vilas alebo Vis-
kovič v Chorvátsku, v Mamfredas Re-
sorte na Zakyntose. 
Neváhajte a nechajte sa zbaliť!

Zľava až 27 %!
2 deti úplne zadarmo

Skvosty 
južného Talianska
Návštevu jedného z najkrajších
miest v Taliansku si naplno vy-
chutnáte, keď spojíte pobyt pri
mori s poznávaním, objavova-
ním histórie, vychutnávaním
nákupov (áno!) chrumkavej nea-
polskej pizze, lahodnej buffallo
mozzarelly či sladkého limonce-
la s vôňou citrónovníkových
hájov. Nečudo, že neodolala  ani
Julia Roberts vo filme Jedz,
modli sa, miluj... Kampánia je
nádherná, sugestívna a patrí
k top destináciám na juhu Ta-
lianska.
–  Medzi najžiarivejšími perlami
v Neapolskom zálive sa lesknú
Neapol a Sorento, ostrovy Ischia
a Capri patria medzi najkrajšie
v Tyrhénskom mori, dymiaci Ve-

zuv nemá ani približne pendan-
ta,  Pompeje a Paestum ucho-
vávajú mnoho archeologických
a architektonických skvostov. 
–  Výnimočné pobrežie očarí kri-
štáľovo čistým morom, ktoré
udiera do bielych brál. Vo výške
sa týčia mestečká s úchvatnou
architektúrou. Panoramatická
cesta do Amalfi cez Positano,
s neopakovateľnými výhľadmi
na Saleturský záliv, je vzrušu-
júcim zážitkom.
– Celej tej krásy sa ani nebudete
môcť nasýtiť,  no určite ju odľa-
hčíte nákupmi značkového oble-
čenia (Valentino, Armani) v out-
letoch pri Salerne či v Caserte za
ceny, ktorým neodoláte. Shop-
pingovú horúčku si príjemne
schladíte návštevou aquaparku
s množstvom atrakcií. Odpo-
rúčame neváhať!
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