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Hity tohtoročnej 
sezóny
Exotika láka predo-
všetkým jedinečnou 
atmosférou Kuby, 
popularite sa teší 
aj Dominikánska 
republika, Dubaj 
vzdialený len niekoľko 
hodín letu, poznáva-
nie majských kultúr 
v Mexiku, ostrovné 
Maldivy a Maurícius, 
pestrofarebné Thaj-

sko, India a Čína. Pravdepodobne najzaujímavejšou je pre Slovákov kom-
binácia poznávania s pobytom pri mori, a to nielen v exotických krajinách. 
„Už na základe doterajšieho predaja môžeme povedať, že kombinácie Egypt 
– Jordánsko – Izrael či okruh Sicíliou, Kampániou, Tureckom alebo Gréc-
kom zakončené niekoľkodňovým pobytom pri mori v kvalitnom hoteli so 
službami all inclusive budú hitmi tejto sezóny,“ dopĺňa E. Fedorová. 
Slováci chodia na dovolenku častejšie, komfortnejšie a plánujú ju v pred-
stihu. „Predaj počas obdobia first moment zliav je doteraz vyšší ako minulý 
rok. Klienti oceňujú vysoké zľavy pri nevyhnutnosti zaplatiť len 20 % z ceny 
zájazdu, dieťa ako spolucestujúci cestuje pri nákupe počas obdobia first 
moment úplne zdarma. Klienti si uvedomujú výšku poskytnutej protihodno-
ty – zľava je vyššia ako úrok v banke a možnosti výberu lokality a termínu 
najširšie,“ podčiarkuje Eleonóra Fedorová. 
Podľa prieskumu agentúry Marketvision vnímajú dovolenkári cestovnú 
kanceláriu SATUR ako profesionálneho a spoľahlivého partnera s prijateľ-
nými cenami a zárukou kvality, na ktorého sa môžu s dôverou obrátiť.

Najatraktívnejšou a zároveň najdostupnejšou prímorskou destináciou pre klientov CK SATUR 
ostáva aj naďalej Chorvátsko, hneď za ním nasleduje Taliansko, najobľúbenejšími leteckými 
destináciami sú Turecko a Egypt, veľkej popularite sa aj naďalej tešia všetky grécke ostrovy 
a Španielsko. Exotike vládne Karibik – Kuba a Dominikánska republika, úspešné sú aj Maldi-
vy, Maurícius, Dubaj a Thajsko.
V kurze sú predovšetkým zájazdy v komfortnom balení: pohodlie štvor- a päťhviezdičkových 
hotelov, komfort leteckého transportu či all inclusive služieb tak v lete, ako aj v zime. Oproti 
minulosti však all inclusive už nepredstavuje len koncept stravovania, v cene je zahrnuté celé 
spektrum aktivít – od športových cez relax až po vzdelávanie. Hitom roka sa stali výletné 
plavby luxusnými loďami. Najobľúbenejšími trasami Slovákov boli západ a východ Stredomo-
ria, Kanárske ostrovy, Emiráty a Karibik.

Top destinácia – Jadran
Hlavnou činnosťou CK SATUR je realizácia pobytov pri mori. Top destináciou naďalej ostáva 
Jadranské pobrežie v Chorvátsku, nasledujú talianske oblasti Benátska riviéra, Ligúria – 
Toskánsko a novinka Kampánia. Záujem o dovolenky v talianskych letoviskách neustále 
rastie, neohraničuje sa však len na oblasť letovísk Jadranského mora, ale zahŕňa aj Kalábriu, 
Sardíniu a Sicíliu, čarovný ostrov Capri či Ischiu, Toskánsko a oblasť jazera Lago di Garda. 
Atraktívne metropoly, gurmánske a vínne cesty či známy Benátsky karneval – to všetko robí 
z tejto krajiny najobľúbenejší cieľ poznávacích zájazdov klientov CK SATUR. 

„Z našich prieskumov vyplýva, že pre klienta je najdôležitejšia lokalita a kvalita poskytnutých 
služieb. Preto v tomto roku očakávame zvýšený záujem aj o taliansku Kampániu, ostrov Cyp-
rus či egyptský raj potápačov Marsa Alam,“ hovorí Eleonóra Fedorová, generálna riaditeľka 
cestovnej kancelárie SATUR.

„Na základe predaja v decembri môžeme konštatovať vyšší záujem o ak-
tívny typ dovolenky, medzi cestovateľmi zarezonovali klubové hotely, ako 
aj naše vlastné rodinné kluby so slovenskými animátormi. V najžiadanej-
ších 4- a 5-hviezdičkových hoteloch ponúkame služby all inclusive nielen 
v rámci stravovania, ale aj v rámci aktivít. Nejde pritom len o „klasické“ 
aktivity, ako je plážový volejbal, stolný tenis alebo akvaaerobik, ale aj 
o možnosť jazdy na koni, tenis, squash či moderné wellness centrá,“ 
uvádza ďalej E. Fedorová. 

Kompletnú ponuku nájdete na www.satur.sk
Call Centrum 0850 333 333 (Po-Pia: 9.00 – 20.00)  
ponuky@ba.satur.sk

Akú dovolenku majú Slováci najradšej 
a kam budú viesť ich kroky v roku 2011?

CK SATUR


