
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

Ako na vás zapôsobil Egypt, aká je celková situácia 
a atmosféra?
Keď som priletela do Hurghady, letisko bolo polo-
prázdne, formality vybavovali nad očakávanie rýchlo. 
Život pulzuje, niektoré obchody v novom centre sú ešte 
zatvorené, ale všetko funguje normálne. Z rozhovorov 
s domácimi  vyplýva, že v Hurghade sa nič nedialo 
a situácia je skutočne bezpečná.

Egypt veľmi potrebuje turistov. Čo pre to dnes robí 
vláda, príslušné orgány a – hoteliéri?
Stretli sme sa aj so šéfom turistickej organizácie  
egyptského ministerstva cestovného ruchu, sú odhod-
laní urobiť všetko preto, aby sa turisti vrátili  
do Egypta s bývalou intenzitou. Nikde na nás nečakali 
žiadne zbytočné dodatočné kontroly, cesty z letiska  
do letovísk prebiehajú rýchlo a bez problémov, hotelieri 
sú naštartovaní a pripravení.

A čo naši klienti, sú spokojní?
Áno, je to tak, tvrdia, že takú dobrú dovolenku ešte nezaži-
li, ceny sú nižšie niekde až o polovicu,  ponuka jedál vyni-
kajúca,  neuveriteľne ochotný a úslužný personál,  užívajú 
si komornosť, voľné ležadlá pri bazénoch i na pláži... 

Čo odporučíte klientom ako osobný tip?
Obľubujem letoviská južne od Hurghady, Makadi bay, 
Soma bay až po Marsa Alam. Pláže sú krajšie, mnohé 

Do Egypta
opäť prúdia turisti

Po januárovej revolúcii, prvých slobodných 
voľbách a vymenovaní novej vlády sa Egypt 
s nádejou vydáva na novú, demokratickú 
cestu. Život sa dostáva do normálnych koľají 
a opäť sa sem  vracajú turisti. Pre krajinu je 
cestovný ruch životne dôležitý: každý siedmy 
občan pracuje v cestovnom ruchu alebo 
odvetví s ním súvisiacom.

Pre Slovákov je Egypt leteckou destináciou číslo jeden,  
v minulom roku sa pre ňu rozhodlo takmer 82 tisíc 
klientov. CK SATUR všetky udalosti a súvislosti pre 
svojich klientov podrobne monitoroval, pred niekoľkými 
dňami sa o aktuálnej situácii bola na vlastnej koži 
presvedčiť generálna riaditeľka CK SATUR   
Mgr. Eleonóra Fedorová.

hotely majú vlastné koralové útesy s takmer nedo-
tknutým podmorským svetom a aj kvalita hotelov je 
vyššia ako v centre Hurghady. Priznám sa, uchvátil ma 
hotel Crown plaza v Port Ghalib s vlastným hotelovým 
koralovým útesom s množstvom farebných rybičiek.

A dôležitá informácia na záver: 
Napriek palivovým poplatkom, ku ktorým pristúpila  
CK SATUR ako posledná, sú ceny v porovnaní s 
minuloročným obdobím nižšie až o 40 percent. Klíma 
je ideálna, teplota vody sa pohybuje okolo 24 a vzduchu 
27 st. Celzia, samozrejme, plus hotelové vyhrievané 
bazény.Egypt nás čaká s otvorenou náručou a – nikdy 
nebol lepší a lacnejší!


