
Patríte medzi dovolenkárov, ktorí
chcú počas oddychu aj niečo za-
žiť a nielen pasívne chytať bronz?

Okrem klasických pobytov ponúka 
cestovná kancelária Satur aj špeciálne
aktivity ako cyklotúry, tenisový kemp,
futbalový kurz, kuchársku akadémiu, pi-
lates, tanečnú školu, zumbu a flowin ho-
rúčku či plávanie s bábätkami. Pobyty
navyše spestrujú známe osobnosti!  

Tenisový kemp
Baví vás tenis alebo sa ho chcete na-
učiť? Užite si desaťdňovú dovolenku na
tenisových dvorcoch v Turecku alebo na
Malorke. Destinácie sú šité na mieru mi-
lovníkom tenisu s množstvom teniso-
vých kurtov s kvalitným tvrdým
povrchom. Pod palcom vás bude mať
známa tenistka Henrieta Nagyová. 
Náš tip: Malorka, Hotel Club Cala Bar-
ca*****

Zumba a flowin horúčka
Prepadli ste mánii nazývanej zumba či flo-
win? Zbaľte kamarátky a vyberte sa totál-
ne vyblázniť na jedenásťdňový pobyt plný
tanca a slnka na Kréte či v Tunisku. 
Náš tip: Kréta, Hotel Santa Marina
Beach****

Plávanie s ratolesťami
Pridajte sa k mamičkám, ktoré podľahli
najnovšiemu boomu, a vyberte sa na do-
volenku, kde môžete svoje dieťa naučiť
plávať. Na Rodose, v Turecku či na Korfu
budú plávať v mori pod dohľadom skúse-
nej inštruktorky. 
Náš tip: Korfu, Hotel Gelina Village*****

Cyklotúry
Skombinujte rodinnú dovolenku s aktív-
nym športovaním na zelenej Malorke. Prí-
rodné podmienky, terén a rozličné stupne
náročnosti trás na tomto nádhernom os-

trove sú ako stvorené na bicyklovanie pre
náruživých aj rekreačných cyklistov. Cyklo-
túry vedie Jozef Tóth, organizátor cykloma-
ratónu v Jasnej.  
Náš tip: Malorka, Hotel Ipanema***

Kuchárska akadémia
Naučte sa variť kulinárske špeciality pod
vedením majiteľa a šéfkuchára prestížne-
ho suši baru v Trnave Reného Kopiariho.
Ukáže vám, ako pripravovať suši, grilova-
né ryby aj miestnu kuchyňu. 
Náš tip: Chorvátsko, Hotel Sunce***

Akadémia tanca
Milujete latino, chcete sa ho konečne na-
učiť alebo ho už viete, ale bez tanca sa
vám dovolenka neráta? Exotický a dyna-
mický tanečník z River Park Dance School
Leon Bembo vás bude dvakrát za deň roz-
tancovávať na zvodné rytmy kubánskej
rumby, salsy, sonu, čače, merengue, ba-
chaty, afro tanca ndombolo či na karneva-
lovú congu. 
Náš tip: Kréta, Hotel Aquis Blue Sea Re-
sort&Spa***** ultra all inclusive
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Akčné prázdniny
Prineste si z dovolenky okrem 

oddýchnutej mysle aj množstvo zážitkov. 

Viac informácií nájdete na stránke www.satur.sk
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