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Dovolenka na lodi

VYBERTE SI!
Ponuka plavieb je úctyhodná, často 

s výhodnými uvádzacími cenami, 

sezónnymi zľavami a ponukovými 

balíčkami. Dôležitý je čas, ktorý chce-

te stráviť na lodi – týždeň, dva, alebo 

hoci 30 či viac dní na jedinečnej plav-

be okolo sveta. Čakajú vás najzaují-

mavejšie miesta Pyrenejského polo-

strova, Severnej Európy, Spojených 

arabských emirátov, krásy Aljašky, 

Kanárskych ostrovov, Stredomorie, 

ostrovy Indického oceánu, Karibik, 

magnetom pre mnohých sú aj plavby 

na riečnych lodiach.

Dovolenky na lodi sa rýchlo stali hitom a ponúknu ešte viac...

Plavby s výborným kurzom

Už ste čo-to precestovali, videli, zažili, skúsili a ochutnali. Osobný cestovný bedeker sa pýši exotickými 

cieľmi, výbornými adresami i ťažko dostupnými vrcholmi.  Ak vám predsa k pocitu úplnej spokojnosti 

čosi chýba a stále ešte čakáte na príležitosť vychutnať si dovolenku snov, je viac ako isté, že ste nezažili 

plavbu na exkluzívnej lodi. 

Slovenský sprievodca je na nezapla-

tenie, znamená pocit istoty a komfor-

tu. Postará sa o potrebné formality 

a organizačné detaily, optimálny spô-

sob dopravy do prístavu, pomôže pri 

výbere a orientácii. Môžete sa s ním 

spoľahlivo vydať obdivovať Kanárske 

ostrovy, Karibik, Perly Východného 

i Západného Stredomoria, jedineč-

né Nórske fj ordy (súčasť UNESCO), 

Jadranské a Egejské more i Pulzujúce 

metropoly Stredomoria.

Cestovná kancelária SATUR ako jedi-

ná organizuje plavby so slovenským 

sprievodcom (sú samozrejmosťou aj 

pri plavbách po Níle).

COSTA CONCORDIA JE PÝ-

CHOU FLOTILY
Ak sa rozhodnete pre taliansku spoloč-

nosť Costa Crociére, je to výborná voľba. 

Costa má 16 lodí, ktoré brázdia moria 

a oceány celého sveta, sú komfortné, 

luxusné, mimoriadne obľúbené a vynika-

júco reprezentujú logo materskej spoloč-

nosti. Ladná a elegantná Costa Concordia 
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Dovolenka na lodi

patrí medzi najdlhšie a najväčšie plavidlá. 

Medzi 3 780 pasažiermi sa ani náhodou 

nestratíte a aby ste sa cítili výnimočne, 

o to sa okrem príťažlivej trasy a programu 

postará 1 100 členov posádky. Ak patríte 

k zábavným, športovým či relaxačným 

exihibicionistom, na jednej zo 14 palúb 

(spolu ich je 17) si to skutočne užijete. 

Pýchou tejto lode sú okrem iných tech-

nických a iných zázrakov Samsara spa 

wellness na 2 palubách na ploche 6 000 

metrov štvorcových, relax a fi tnes.

VITAJTE NA PALUBE! 
Čakajú vás komfortne zariadené kli-

matizované kajuty (niektoré lode majú 

takmer 20 kategórií), druh, ktorý si vybe-

riete, sa rozhodujúcou mierou podpíše 

na celkovej cene – vnútorná, vonkajšia, 

s oknom, balkónom, suita, veľká, malá, 

horná, dolná, v prednej, strednej či 

zadnej časti lode. Extra tip: dať si raňajky, 

rozvoniavajúcu kávu a prečítať čerstvé 

noviny v príjemnom morskom vánku je 

pocit, ktorému sa nič nevyrovná! 

Reštaurácie s vyberanými gur-

mánskymi špecialitami, bary, kluby, 

divadlá, kiná, muzikály, varieté, 

večerné show, tanečné školy, pre 

nežnejšie polovičky shoppingový 

raj – nákupné zóny s kaviarničkami, 

oddychom, zeleňou, pre pánov kasí-

na, koňakové či cigarové kluby. 

Tí, ktorí si dovolenku nevedia pred-

staviť bez obľúbených aktivít, na lodi 

nájdu bežeckú dráhu, squashové 

ihrisko, lezeckú stenu, golfový a Grand 

Prix simulátor, minigolf, bowling, multi-

funkčné športoviská, ihriská, bazény.

Pre tých, ktorým sa aj kvalita a kom-

fort mália a stále chcú niečo extra: suity 

s jacuzzi, Samsara spa, Wi-Fi v lobby, pri 

bazéne alebo v kajute, business servis, 

24 hodín služby osobného kajutového 

stevarda, prednostné nalodenie, časť 

lode oddelenú recepciou, privátny bar, 

suity s priamym vstupom do spa, all 

inclusive menu v každej reštaurácii.

Plávajúci hotel
Exkluzívna výletná loď vás dopraví 

každý deň do iného prístavu. Nemusíte 

sa baliť, sťahovať, za históriou, kultúrou, 

pamiatkami a zážitkami sa plavíte s 

kompletným plávajúcim hotelovým 

zázemím. Každý deň môžete absolvovať 

výlety na inom mieste, v inom meste, za 

inými krásami. Mimochodom – výhoda 

pre všetkých, ktorí z rôznych dôvodov 

neznášajú lietanie. A čo morská choroba?

Nie ste predsa na nejakej plachetnici 

alebo rybárskej bárke. Ale na technicky 

dokonalom plavidle, ktoré je špičkou 

vo svojej triede, vybavenom stabilizá-

tormi, ktoré sa starajú o pokojný pohyb 

lode aj na väčších vlnách. Inak – lieky 

proti nevoľnosti, alebo ešte lepšie – 

drink, sú vždy dobrým riešením.
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Dovolenka na lodi

Lodné noviny
Nepohnete sa bez nich ani na krok a 

dozviete sa z nich všetko (každý večer 

ich dostanete priamo do kajuty): Sú 

zárukou dobrej orientácie a kvalitného 

výberu z takého množstva ponúk, ktoré 

nemôžete jednoducho stihnúť (aj to je 

jeden z dôvodov, prečo sa po absolvova-

ní plavby mnohí rozhodujú pre ďalšiu). 

Vyberiete si, čo vám najviac vyhovuje: 

kultúrny, športový či relaxačný typ zá-

bavy, program na pevnine, fakultatívne 

výlety. Zorientujete sa v ponuke reštau-

rácií, barov, klubov, obchodov a butikov 

v nákupných zónach. Programy pre rodi-

čov, rodiny s deťmi, single, zamilovaných, 

športovcov, lenivcov, pôžitkárov...

V noci to žije
Okrem dvoch gala večerí s kapitánom 

s predpísaným slávnostným obleče-

ním, svoje najlepšie kúsky oblečenia 

prevetráte v divadlách, na music show, 

varieté, v baroch a na diskotékach 

s hudbou všetkého druhu – od klasiky 

cez rock, pop, dance, techno, samozrej-

me, nechýba živá hudba a najrozlič-

nejšie kapely. O zábavu je jednoducho 

postarané! Život na lodi pre mnohých 

začína až po večeri. Čudujete sa?

 

Financie
Plastová karta, ktorú dostanete po 

kontrole dokladov a odovzdaní palub-

ného lístka po nalodení, sa stáva vaším 

identifi kátorom a spoločníkom po celý 

čas plavby. Elektronicky vám eviduje 

služby a pohyb na lodi. Ešte pred kú-

pou produktu si overte, za čo platíte 

a čo je zahrnuté v all inclusive. Využite 

ponuku balíčkov služieb, výletov či 

nápojov, oplatia sa.

Deti neotravujú
– Pravdupovediac, ani o nich niekedy 

nebudete vedieť. Nielen vy, ale vaše ra-

tolesti si od vás oddýchnu. Detské zóny 

sú naplnené takými aktivitami, že je 

problém malých klientov z nich vôbec 

dostať – kútiky s profesionálnym do-

hľadom a starostlivosťou pre najmen-

ších, detské kids kluby odstupňované 

podľa veku s bohatým programom 

a atrakciami od výmyslu sveta, hry 

a šantenie s animátormi na ihriskách, 

toboganoch, v bazénoch či aquapar-

koch. Samozrejmosťou je jedlo, nápoje, 

non-stop bufety a pod.

Výletné plavby provokujú i napĺňajú 

túžby po nevšedných zážitkoch, po-

hodlí a relaxe, dovolenke, ktorej sa len 

tak niečo nevyrovná. Aj tu platí: nie sú 

len pre celebrity, či úzke skupiny špeci-

fi ckých klientov. Práve naopak. Sú sy-

nonymom kvalitnej rodinnej dovolen-

ky, pre starších, mladých, pre tých, čo 

sú single i pre zamilovaných. Nakoniec, 

presvedčte sa na vlastnej koži!

Marta Turisová

snímky CK SATUR 

TOTO VÁS DOSTANE
Rodiny s deťmi

Perly západného Stredomoria, 8-dňo-

vá plavba zo Savony, so zastávkami 

v Barcelone, Palme de Mallorca, na 

Malte, v Palerme, Ríme...

Výhody: 2 deti do 18 rokov zdarma, 

ale aj 1 dospelý a 1 dieťa za špeciálnu 

cenu, doprava z Viedne/možnosti aj 

z Bratislavy, výhodný balíček 3 výletov 

za špeciálnu cenu 99 eur.

Milovníci Jadranu
Jadran a Egejské more, 8-dňová 

plavba z Benátok, so zastávkami v Bari, 

Olympii, Santorini, voľným dňom na 

mori, v Dubrovníku...

Výhody: 2 deti do 18 rokov zdarma, 

slovenský sprievodca, balíček výletov 

– Santorini, Bari, Rodos – za špeciálnu 

cenu 109 eur.

Poznávací fajnšmekri
Kanárske ostrovy, 11-dňová plavba zo 

Savony, so zastávkami v Civitavecchia, 

Malage, na Madeire, Tenerife, v Maro-

ku, Barcelone...

Výhody: 2 deti do 18 rokov zdarma, 

jedinečné výlety – St. Cruz de Tenerife, 

fascinujúca Madeira, majstrovské diela 

a záhady starovekého Ríma.

www.satur.sk,

callcentrum 0850 333 333


