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DOVOLENKA

Spolu s cestovnou kanceláriou Satur sme 
zostavili rebríček piatich najčastejších 
záujmov (na poradí nezáleží), prečo by ženy 
mohli, mali a s veľkým potešením i chceli 
cestovať samy. Sú nimi: 1. shopping,  
2. zábava, 3. fitnes, 4. wellness a 5. cestovanie 
s malými detičkami, ktorých oteckovia 
nemajú čas a mamičky sú také šikovné 
a sebestačné, že si poradia aj bez nich. Tu je 
niekoľko zaručených shopp tipov CK Satur:

Big shopping
New York: Big Apple 
(17.08. - 23.08. a 01.12. - 07.12.) 

Sedemdňový výlet do New Yorku, na aký len tak ľahko nezabudnete. 
Satur zabezpečí priamy let z Viedne do New Yorku a v meste Veľkého 
jablka slovenského sprievodcu, ktorý New York predstaví v plnej 

pokracuje
Dámska 
jazda

S

V minulom čísle Miau sme 
si vysvetlili, prečo ženám 
občas dobre padne vydať 
sa na čisto ženskú dovolenku 
a užiť si ju presne tak, ako 
chcú len ony a nik iný než 
ony. Poradili sme vám, ako 
a kde si nájsť ženskú partiu, 
ktorá zmýšľa rovnako ako vy 
a chce cestovať v spoločnosti 
iných žien. V tomto čísle naša 
dámska jazda pokračuje! 
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paráde: jeho najslávnejšie mrakodrapy, ulice, parky, mosty, štvrte, 
múzeá a, samozrejme, najslávnejšie módne domy: Saks Fifth Avenue, 
Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Barneys, Macy‘s (inak najväčší 
módny dom na svete) a Forever 21 (najväčší obchodný dom venovaný 
jednej značke), ktorý má 151 kabínok a je otvorený do druhej ráno!

Miláno: Mesto módy (18.11. - 20.11.) 
Miláno je chrámom talianskych i svetových módnych značiek a kráľovstvom, 
v ktorom si žezlo a jablko, teda moc a slávu už roky delia hneď dvaja králi 
módy: Versace a Armani. Módny dom Versace, v ktorom po Gianniho 
smrti vládne sestra Donatella, zaberá na Via Montenapoleone až štyri 
poschodia. Práve táto ikonická ulica spolu s Via Sant’Andrea, Via Monzani 
a Via della Spiga Dona tvoria slávny Quadrilateral, zlatý štvoruholník 
a mekku shoppingovania v najmódnejšom a najštýlovejšom spomedzi 

všetkých talianskych miest. Okrem Armaniho 
a Versaceho sa tu usídlili také značky ako 
Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Gucci, 
Missoni, Prada, Trussardi, Valentino a mnoho 
ďalších, ktoré dopĺňajú kvintesenciu svetovej módy. 

Malorka (kedykoľvek v lete)
Tento V.I.P ostrov hostí rozmaznáva 
aj prostredníctvom skvelých možností 
shoppingovania. V hlavnom meste na 
nákupnej ulici Avinguda Jaume III nájdete 
všetky známe módne značky a v obchodných 
centrách El Corte Inglés či Porto Pi vás 
zachváti nákupná horúčka, či chcete alebo nie. 

Nočný život
Aby ste si užili zábavu, ako sa patrí, treba navštíviť 
rušnejšie prímorské strediská, kde to žije vo dne v noci 
a kde hudba v kaviarňach, diskotékach a nočných 
baroch utícha až nadránom, tanec je rovnako horúci ako 
slnečný kúpeľ na pravé poludnie a long drinky (Sex on 
the Beach, Piña Colada, Caipirinha či Tequila Sunrise, 
na poradí nezáleží) rovnako dlhé ako noc strávená na 
parkete a mrazivé ako len mrazivá môže byť vášeň... 
Tu je niekoľko zaručených hot tipov CK Satur:

Costa Brava a Costa 
del Maresme 
S dlhými promenádami plnými obchodníkov, 
reštaurácií a barov. Mestečko Lloret de Mar je 
najväčším a najobľúbenejším strediskom na Costa 
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Brava. Aj keď tu treba rátať s rušným nočným životom až do skorých 
ranných hodín, Hotel Sunrise (tip Saturu) má výbornú polohu, mimo 
priameho hluku, ale pár metrov na dosah od zábavy a kultúry.

El Arenal Malorka 
Pobrežie na juhu Malorky tvorí jedna súvislá, až 8 kilometrov dlhá 
promenáda s množstvom hotelov, obchodov, barov, reštaurácií, 
diskoték, s rušným denným i nočným životom. Malorka nikdy nespí, 
aspoň pokiaľ ide o juhozápad ostrova. Tu sa žije vo dne i v noci... 
Hotel Gran Fiesta nájdete priamo v centre živej pobrežnej promenády, 
iba niekoľko kilometrov od hlavného mesta Palma de Mallorca. 

Fit & fun
Že leňošenie pri mori nie je vašou silnou stránkou a ako doma, tak 
i na dovolenke sa potrebujete stále hýbať? Žiaden problém, ide sa na 
to! Prosím hudba!! A už sa to deje, môžete tancovať, poskakovať, vrtieť 
bokmi, dvíhať ruky, „šejkovať“ zadkom – spolu s kamoškami to ide 
ako po masle! Zumba fitnes je totiž viac tancom ako cvičením, spája 
v sebe aerobné fitnes prvky s latinskoamerickými tanečnými krokmi, 
orientálnymi tancami, ba dokonca i prvkami kankánu či hip-hopu.
Chcete si zacvičiť, zatancovať, nabrať kondičku či trochu 
schudnúť a popritom si vychutnať krásy dovolenky pri 
mori? Tu je niekoľko zaručených fit tipov CK Satur:   

Zumba a flowin
Hotel Esperides Beach vo Faliraki na Rodose (18.09. - 25.09.)
Spolu s profesionálnymi cvičiteľkami Ingrid a Monikou cvičíte 
dvakrát denne (s výnimkou prvého a posledného dňa pobytu). 

Ráno náročnejší flowin s Monikou a popoludní 
tanečnejšia zumba s Ingrid alebo naopak. Pre úplnosť 
dodajme, že flowin je nový koncept cvičenia zo 
Švédska, ktorý využíva pri cvičení špeciálnu podložku 
a štyri hladké kĺzavé platne pod končatiny.

Tanečná horúčka s Leonom
Hotel Aquis Blue Sea Resort na Kréte (26.06 - 03.07.)
Leon Bembo sa síce narodil v Prahe, v jeho žilách však 
koluje horúca africká krv. Naučí vás hýbať sa v rytme 
afrokubánskych tancov, trénovať budete dvakrát denne, takže 
na tvári miesta zažijete minimálne desať tanečných hodín.

Salsa horúčka s Norikou
Hotel Aurora v Slnečnej zátoke v 
Chorvátsku (30.8. - 6.9.) – do tretice.
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Egypt: Hotel Crowne Plaza v Marsa 
Alam so svetoznámym  kúpeľným konceptom 
Six Senses založeným na myšlienke 
rozmaznávania piatich zmyslov.  

Dovolenka s detičkami 
V minulosti niečo nepredstaviteľné, dnes už 
celkom bežné – dovolenku pri mori trávia 
mamičky so svojimi ratolesťami buď single, 
alebo v partii s inými mamičkami (kamarátky 
a ich deti), často tiež v trojgeneračnom 
zložení babičky – mamičky - bábätká/deti. 
V moderných hotelových komplexoch je o deti 
dobre postarané: okrem tradičných celodenných 
animačných programov pre tie väčšie, fungujú 
aj tzv. baby kluby (pre detičky zvyčajne do 3 
rokov), ba dokonca i babysitting (opatrovateľská 
služba), o detských stoličkách v reštaurácii 
a postieľkach na izbe ani nehovoriac. 
Odporúčaná destinácia: Turecko. Na 
tureckej riviére nájdete takú koncentráciu 
vodných atrakcií pre deti, o akých sa 
Európe môže len snívať! Vlastný aquapark 
má takmer každý väčší hotelový komplex. 
Turecko má tiež najkvalitnejšie prepracovaný 
koncept all inclusive služieb. Tu je niekoľko 
zaručených baby friendly tipov CK Satur:

Turecko: Hotelový komplex Ela Quality 
s množstvom vodných atrakcií. V tomto hoteli 
môžete svoje dieťa dokonca pozorovať na 
prenosnej obrazovke. Kamera v detskom klube 
sníma v pravidelnom intervale jednotlivé 
miestnosti, takže stačí si len počkať na 
pohyblivé obrázky svojej spokojnej ratolesti.

Turecko: Hotel Turan Prince Residence 
v Side, kde funguje detský mini klub pre 
deti od 4 do 12 rokov a tiež zábavný park 
s ruským kolesom, kolotočmi a hojdačkami.

Korfu: Hotel Gelina Village s voľným 
vstupom do vodného parku Hydropolis, 
ktorý je súčasťou hotelového komplexu. 
K ďalším výhodám patrí možnosť zapožičať 
si kočík, babysitting na vyžiadanie, mini ZOO. 
Všetky izby sú vybavené kuchynským kútom 
s varičom a, samozrejme, chladničkou. 
  
Viac info
www.satur.sk, infolinka 0904 422 222 
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Wellness pri mori
Mnohé hotely ponúkajú bohaté wellness programy, takže okrem plávania, 
hotelového fitnes a rôznych pohybových animačných programov si môžete za 

skutočne prijateľné ceny dopriať rôzne 
wellness a skrášľovacie procedúry, turecký 
hammam či masáž kráľovnej Kleopatry. 
Odporúčané destinácie: Turecko, 
Egypt, Tunis, Cyprus
Ak uprednostňujete dovolenky na starom 
dobrom európskom kontinente, potom je 
pre vás grécky Cyprus tá najlepšia voľba. 
Dovolenkovať na najteplejšom ostrove 
v Stredozemnom mori môžete aj koncom 

októbra. Plávať v teplom mori sa dá od mája až do polovice novembra. A sú to iba 
tri hodiny letu z Bratislavy! Tu je niekoľko zaručených wellness tipov CK Satur: 
  
Cyprus: Le Meridien Limassol Spa and Resort, jediný 
päťhviezdičkový hotel priamo na pláži v Limassole s bazénmi s morskou 
vodou, padajúcimi vodopádmi a vnútorným i vonkajším spa centrom 
s 34 liečivými miestnosťami, jediný svojho druhu v Európe. 

Turecko: Luxusný hotel Susessi and Spa v tesnej blízkosti mestečka Belek. 

Kréta (východ): Nový luxusný hotelový komplex Atlantica Caldera Sensatori 
Palace  s jedným  najväčších wellness centier Grécka s ponukou thalassoterapie. 

Tunis: Hotel Thalassa Mahdia so spa centrom Elyssa, ktoré okrem 
tradičného hammamu ponúka kvetinový kúpeľ či zábaly z rias a bahna.


