
Rok 2010

Bohatý a plný
horúcich noviniek!
Budúcoročná ponuka cestovnej kancelárie SATUR je skutočne výnimočná: 
bohatá a plná horúcich noviniek, so skvelými cenami a ešte vyššími zľavami za
včasný nákup ako vlani. Nové katalógy Pobyty pri mori 2010 a Poznávacie zá-
jazdy 2010 sú plné tipov a inšpirácií.

NAŠE TIPY:
● Plavba na luxusnej lodi s jedineènými

kulinárskymi, relaxačnými a zábav-
nými zážitkami obohatenými o mno-
hé ďalšie z výletov do vnútrozemia,
so slovenským sprievodcom.

● Zábavu a rozptýlenie na niektorej 
z najväčších diskoték v Európe na
Ibize, ktorá je nabitá temperamen-
tom a zábavou.

● Prechádzka nádherným parkom v oko-
lí zámku Achilleon na Korfu, ktorý mi-
lovala aj cisárovná Sissi.

● Užiť si more, prírodu a históriu na
Malte a okrem toho sa ešte aj naučiť
jazyk. Kurzy ušité na mieru začiatoč-
níkom i pokročilým možno absolvo-
vať počas celého roka a nástup je
možný každú nedeľu.

● Potápať sa v novodobom raji v egypt-
skom Marsa Alam, v destinácii na ko-
ralovom pobreží Červeného mora so
sugestívnou atmosférou, luxusnými
hotelmi, a nezabudnúť navštíviť ne-
ďaleký prístav Port Ghalib.

● Poznávacie zájazdy spojené s poby-
tom pri mori: Perly južného Talianska,
Portugalsko, Malta a Sicília.

● Ïalšie miesta, ktoré stoja za to,
aby ste ich objavili: Škótsko, kra-
jina whisky, Lochness a nádhernej
prírody, Island – krajina ľadovcov,
vodopádov a gejzírov, Formula 1 v
Monze – najrýchlejší okruh, rýchle
monoposty, krásne ženy, Deò D na
pobreží v Normandii, Rumunsko so
svojimi mýtmi a legendami, Cisársky
valčík na Dunaji počas plavby z Pas-
sau do Viedne…

záujmu shoppingy v období veľkých výpreda-
jov v New Yorku. Po januárovom termíne sa
môžu tešiť na ďalší v máji. Osvedčili sa nám
plavby luxusnou loďou, ktoré sú jedinečným
spojením komfortu, vynikajúceho programu a
výletov na pevnine, neváhali sme a prišli s ďal-
šími zaujímavými okruhmi, aj so slovenským
sprievodcom.

A čo rodiny s deťmi?
– Sme radi, že sa neustále zvyšuje záujem

našich klientov o aktívnu dovolenku, o rodinnú
dovolenku s filozofiou klubových hotelov Pla-
net Fun a Aktiv Fun. Ako matka som presved-
čená, že novinku, ktorú sme zaradili do po-
nuky – baby hotely so servisom, výbornou
starostlivosťou a komfortom, mamičky určite
uvítajú…

Rada by so som všetkým našim klientom
poďakovala za dôveru, v novom roku po-
priala veľa zdravia a šťastia a ubezpečila
ich, že je nám potešením i cťou premieňať
ich dovolenkové sny na skutočnosť.

M. Turisová
Snímky: CK SATUR

PREÈO DOVOLENKA S CK SATUR
A PREÈO PRÁVE TERAZ?

Pretože je ten najlepší čas. Ak si kúpite letnú
dovolenku teraz, v rámci akcie First moment,
ktorá platí do 31. januára, ušetríte až 23%, do-

konca stačí, ak zaplatíte len 20% z ceny zá-
jazdu, na zvyšných splátkach sa dohodnete.
Dôležité je, že sú bez akéhokoľvek navýšenia,
a teda výhodnejšie ako napr. pôžička v banke.
V tomto období si môžete aj najlepšie vybrať 
z najbohatšej ponuky a kompletných produktov.

„Záujem o nákup v období First mo-
ment, rovnako ako o rodinnú dovolenku,
z¾avy pre rodiny s deťmi, ktoré tvoria 
v letných mesiacoch 60 % našich klientov,
je skutoène ve¾ký: deti môžu cestovať len
za detský paušál, alebo aj úplne zadarmo,
z¾avy sa vzťahujú i na ratolesti, ktoré do-
volenkujú len s matkou alebo otcom. 
Z našich prieskumov vieme, že poèet spo-
kojných klientov, ktorí s nami opakovane
dovolenkujú, z roka na rok rastie. Ich dô-
veru a vernosť si vážime, oceòujeme ich
finanènými výhodami i bonusmi a zároveò
pre nich starostlivo vyberáme a pripravu-
jeme portfólio mimoriadnych a zaujíma-
vých noviniek,“ prezentuje filozofiu First mo-
ment zliav generálna riaditeľka CK SATUR
Mgr. Eleonóra Fedorová.

Aké novinky by si klienti nemali
nechať ujsť?

– Atraktívne Kanárske ostrovy Gran Canaria
a Tenerife, temperamentnú Ibizu, mýtické
Korfu, slnečnú Maltu, egyptský Marsa Alam…
Naši klienti sú skúsení i nároční cestovatelia, 
z roka na rok má väčší úspech poznávanie spo-
jené s relaxom, s pobytom pri mori… naprík-
lad južné Taliansko, Sardínia či Sicília. Podľa
ohlasov sa najmä u dám tešia mimoriadnemu

NEDAJTE SI UJSŤ:
● Klubové hotely Planet fun pre rodiny

s deťmi, v ktorých sa o zábavu stará
od rána do včera v plnej sezóne krea-
tívny a skúsený tím animátorov CK
SATUR v hoteloch v Egypte, Chor-
vátsku, na Korfu, Kréte, v Tunisku a
Turecku.

● Niektorý z 13 hotelov s aquaparkom
a inými možnosťami zábavy.

● Aktiv Fun, dovolenku plnú aktivít, 
s bohatými možnosťami zahrať si te-
nis, volejbal, squash, bocciu, sadnúť
si na bicykel, vyskúšať aquaerobik,
on-line korčuľovanie či jazdu na koni.

● 18+, hotely pre nerušený relax do-
spelých.

● Hotely pre náročných so súkromným
bazénom alebo sharing poolom tak-
mer vo všetkých destináciách.
●  Aktívnu dovolenku, ktorá láka mi-
lovníkov golfu, potápania, tenisu či
wellnessu.

● Predĺžené víkendy pri mori ako
skvelú formu relaxu pre zane-
prázdnených.

●  Fit pobyty v Chorvátsku v júni 
a septembri.

● Ďalšie špeciálne zľavy pre dôchodcov
a novomanželov.

Všetky podrobné informácie sa dozviete na www.satur.sk alebo na infolinke 0904 422 222.                           Výber vám uľahčí on-line systém, v ktorom si možno zarezervovať priamo reálnu kapacitu.

Pri nákupe do 31. 1. 2010 môžete využiť
First moment zľavy až 23 percent!

Viac informácií na 
www.satur.sk 

alebo na infolinke 
0904 422 222.


