
VIP servis
Túžite po tom, aby vás rozmaznávali? Vieme,
ako na to! K odletovým terminálom na vieden-
skom Schwechate vás dopraví cestovná kan-
celária a odovzdá vás do rúk letušiek. Po pri-
státí v Turecku, Grécku, na Kanárskych ostro-
voch, Cypre, Sardínii či na Sicílii vás bude čakať
taxík, ktorý vás dopraví do hotela na úrovni De
Luxe. Počas dovolenky vám bude k dispozícii
osobný delegát a ten vám odporučí aj miesta,
kam sa masy turistov bežne nedostanú. 

Špecialitami amerického a britského cestov-
ného trhu sú hotely výhradne pre dospelých
„Adults only“. Aj vy si môžete vybrať z takejto
ponuky a plávať v bazéne bez toho, aby vám na
hlavu skočila čiasi nespratná ratolesť. Nočné
kluby a zašité reštaurácie čakajú na milencov
a partie ľudí, ktorí chcú prežúrovať celé noci.
Kalábria či Grécko vám takéto hotely plné vzru-
šenia rady ponúknu. Špeciálny VIP servis vám
ušijú na mieru priamo v CK SATUR.

Najlepšia rodinná dovolenka
Budete na ňu spomínať s láskou, pretože ten-
toraz budete mať vstup do fantastického akva-
parku v mieste svojho pobytu zahrnutý už
v cene. Kluby Planet Fun nájdete už aj v obľú-
benom Chorvátsku, egyptskom stredisku pre
rodiny Marsa Alam alebo aj na Slovensku!
V rezortoch nastavených na detského dovolen-
kára zabavia vyškolení slovenskí animátori nie-
len vašu ratolesť, ale aj vás. 

Od vodných športov, kurzov tanca až po
havajské noci... Zažite prekvapenia, ktoré vašu
rodinu ešte viac stmelia.

Ak však túžite po súkromí, rozhodnite sa pre
„sharing pool“, teda bazén, do ktorého je prí-
stup len z piatich, šiestich izieb. Zbaľte niekoľ-
ko priateľov s rodinami a súkromný priestor
v hoteloch na Rodose, Kréte, Korfu alebo
v Turecku bude len váš.

Vyberte si 
už teraz zo 
skvelých ponúk 
letných dovoleniek!
Ušetríte si eurá 
aj nervy.

EMMA tip:

Nečakajte do jari, objednajte si letnú dovolenku už teraz!

Prekvapia vás veľké zľavy a skvelé ceny v ponukách 

first moment. V CK SATUR vás radi urobia šťastnými. 

Po viac informácií si „skočte“ na stránku www.satur.sk.
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Plánujte extra

LETO!
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