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Má rada grécke ostrovy a 
každoročne na nich niekoľ-
ko dní čerpá energiu. 
Je generálnou riaditeľkou 
cestovnej kancelárie, 
ktorá si dokázala dlhodobo 
udržať štandard kvalitnej 
dovolenky. Krátky 
rozhovor nám poskytla 
Mgr. Eleonóra Fedorová.

Ste riaditeľkou najobľúbe-
nejšej CK, ktorej názov je 
bezpochyby zárukou kvality 
a spoľahlivosti. Je to však aj 
veľká zodpovednosť tento 
status udržať, keďže je u nás 
konkurencia naozaj veľká...
V čom vidíte podstatu Vášho 
úspechu?

- Slovenskí dovolenkári sú z 
roka na rok náročnejší a to nám 

hrá do kariet. Dlhodobo sa totiž 
držíme zásady, že nepôjdeme 
dolu s cenou na úkor kvality, 
dôvera klientov nás zaväzuje. 
Aj my by sme mohli „výhodne“ 
kúpiť izby v hoteli, ktorý má 
podľa oficiálneho hodnotenia 
4 hviezdičky a takto ho klien-
tom ponúkať, ale pokiaľ má 
ten hotel podľa nášho subjek-
tívneho hodnotenia nárok len 
na 3 hviezdičky, tak ho bude-
me predávať ako trojhviezdič-
kový. Aj my môžeme ponúkať 
dvojhviezdičkový hotel alebo 
najlacnejší apartmán, ale aj 
ja sa v ňom musím cítiť dobre 
a nesmiem mať problém tam 
prenocovať. Myslím si, že čo nás 
odlišuje od konkurencie je, že 
sme dokázali si dlhodobo udr-
žať štandard kvalitnej dovolen-

ky. A samozrejme každoročné 
nové destinácie a produkty...

     
Vaša ponuka je skutočne ši-
roká - pobytové, poznávacie, 
výletné plavby, pobyty na 
Slovensku...Naši ľudia túžia 
cez dovolenky prevažne oddy-
chovať. Darí sa vám predávať 
pobyty na Slovensku prípad-
ne poznávacie zájazdy, ktoré 
sú fyzicky náročnejšie?

- Záujem o poznávacie zájazdy 
je z roka na rok väčší. A to nielen 
o Európske krajiny ale aj o exo-
tické krajiny. Najlepšou kombi-
náciou sú komfortné pobytovo-
poznávacie zájazdy do Turecka, 
na grécke ostrovy, do Španielska 
či Talianska - Kalábria, Sardínia 
či tohtoročná novinka Kam-
pánia. A poznávanie z paluby 

zaoceánskej lode so všetkým 
komfortom sa teší tiež veľkému 
záujmu.

A o dovolenku na Slovensku je 
tiež záujem - aktuálne hlavne o 
wellnes pobyty alebo pobyty na 
horách či pri jazerách. Ceny sú 
totiž najnižšie za posledné dva 
roky.

Keby ste mali vy sama dopo-
ručiť klientom miesto pre ide-
álny relax, ktoré by to z vašej 
ponuky bolo?

-  Ja mám rada grécke ostrovy 
kvôlí krásnym pokojným plá-
žam, výbornej stredomorskej 
kuchyni a atmosfére úzkych 
uličiek v historických mestách 
Každoročne strávim aspoň pár 
dní na jednom z nich - Rodos, 
Kos, Kréta, Korfu či Zakyntos.   n

SATUR  je vždy zárukou 
kvality a spokojnosti

Mgr. eleonóra Fedorová 
generálna riaditeľka CK SATUR 


