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s visačkou V.I.P.  ONLY
Dovolenka

N
Nič proti chutnučkým detičkám, ale aj tá najkrajšia pláž, najpriezračnejšie more a najmodrejšia 
obloha sa zatiahne mračnami, keď kdesi vo vašej blízkosti usedavo plače, miestami až 
vrieska, poriadne sa zlostí, vzlykmi sa priam zadúša brunátne červené bábätko. Alebo 
keď sa štvorica šarvancov hrá priamo pod vaším nosom, obhadzuje sa lopatkami plnými 
piesku, pričom občas, keď im uletí ruka, plný zásah medzi oči schytáte práve vy. Nehovoriac 
o skupinke tínedžerov, ktorí sa hlučne prekrikujú v snahe upútať na seba pozornosť: ak nie 
celého sveta, tak aspoň určite tejto pláže... To vám v ústach zhorkne aj ten na najlepší drink 
z najpríjemnejšieho plážového baru! Ach jaj, prvý povzdych: chcelo by to trochu súkromia! 
Ach jaj, druhý povzdych: nech nám je odpustené, sme predsa príkladné matky, ale prežiť 
tak aspoň deň bez večernej mini disco – to by bola úľava! To by bola dovolenka na úrovni! 
Prestaňte snívať a chyťte sa príležitosti, ktorú vám ponúka CK SATUR − prežiť dovolenku podľa 
svojich predstáv! Takže čo si z ich tohtoročnej ponuky vyberiete? Sharing pool alebo radšej 
private pool? Adults only, prosím? A k tomu private transfer a departure from Vienna?
Poďme teda po poriadku. Čo všetko je v SATUR-e možné? Okrem toho, že vám v Grónsku 
vyčaruje pieskové pláže a na Sahare vo vode šantiace delfíny, takmer všetko. Tak sa na to pozrime.

ie, naozaj to nemusí byť o tom, že už od rozkoše neviete, čo so sebou! Dôvod 
vášho rozhodnutia pre V.I.P. dovolenku tkvie jednoducho v tom, že si až 
príliš vážite tých pár voľných dní, ktoré sú vám dopriate stráviť kdesi na 
slnečnom ostrove obkolesenom šírym morom. A tiež, že presne viete, čo vám 
ich môže poriadne otráviť. Ešte šťastie, že máte možnosť sa rozhodnúť!

PRIVATE POOL
Bazén iba pre vás! Stačí spraviť len pár 
krokov z vašej izby a čľup, už ste vo 
vode. V ktorúkoľvek dennú či nočnú 
hodinu. Môžete si užívať i privátne 
slniečko na privátnej terase. Samozrejme, 
že iba v privátnej a vami vopred 
starostlivo vybranej spoločnosti!

Tipy na hoTely 
CK SaTUR 
Mallorca Blau Porto Petro Beach Resort, 
luxusný a rozľahlý hotelový komplex 
tiahnuci sa pozdĺž pobrežia v blízkosti 
národného prírodného parku Mondrago 
a čarovného mestečka Porto Petro.

124

Kreta, Blue Sea Village Kos, Atlantica Porto Bello Royal Sensimar, Sea Side



februárfebruár

Dovolenka

Viac info
www.satur.sk  
infolinka 0904 422 222
Katalóg CK SATUR  
Pobyty pri mori 2010

 
SHARING POOL
Bazén takmer iba pre vás! Budete sa oň 
deliť s hosťami niekoľkých ďalších izieb, 
s vašimi milými susedmi od vedľa, iste veľmi 
tichými a príjemným spoločníkmi, s ktorými 
si večer radi zájdete na drink do baru.

Tipy na hoTely 
CK SaTUR 
Kréta východ rozľahlý hotelový komplex Sensimar Sea 
Side Resort and Spa rozprestierajúci sa na skalnatom 
útese v zálive Mononaftis s nádherným panoramatickým 
výhľadom na more. Ponúka vynikajúce možnosti 
na potápanie, šnorchlovanie a vodné športy.
Kréta východ Nový, luxusný hotelový komplex Atlantica 
Caldera Sensatori Palace postavený v neoklasickom 
štýle. Nájdete tu tiež jedno z najväčších wellness 
centier Grécka s ponukou thalassoterapie.
Kos Hotel Atlantica Porto Bello Royal s krásnym 
výhľadom na sopečný ostrov Nissyros.
Kos Hotel Palazzo del Mare v blízkosti jednej 
z najkrajších piesočnatých pláží na ostrove.
Cyprus Obľúbený hotelový komplex Atlantica 
Aeneas Resort situovaný v tichšej časti letoviska Agia 
Napa. Nádherná pláž Nissi pokrytá jemným svetlým 
pieskom je vzdialená od hotela asi 150 metrov.
Turecko Hotel Ela Quality Resort nachádzajúci 
sa pokojnej časti mesta Belek.
Egypt Luxusný hotelový komplex Laguna Vista Beach Resort 
v časti Nabq Bay s krásnou promenádou v Sharm el Sheikhu. 

ADULTS ONLY
Tipy na hoTely 
Mnohým starostlivým matkám, ktoré chcú pre svoje deti len to najlepšie, sa to môže zdať 
priam trestuhodné (ale ruku na srdce, nezatúžili ste niekedy stráviť dovolenku práve takto?), ale 
výraz Adults Only natvrdo a bez servítky označuje hotely s vylúčením detskej spoločnosti. Aj 
keď všeobecne platí, že deti sú naša budúcnosť a mládež je nositeľkou rána, raňajky v týchto 
hoteloch zažijete bez detského džavotu, poliatych obrusov a rozsypaných cornflakeov.

Korfu Hotel Aquis Agios Gordios Beach sa rozprestiera vo svahu, na jednom z najkrajších 
miest na Korfu, v prekrásnom idylickom prostredí, obkolesený zeleňou.
Kuba Luxusný rezort hotelovej siete Sol Meliá Hotel Paradisus Princesa 
del Mar leží priamo na krásnej piesočnatej pláži Varadero.

Kréta západ Atlantica Caldera Creta Paradise, 
klubový komplex obklopený prekrásnou subtropickou 

vegetáciou, len niekoľko kilometrov od mesta 
Chania, niekdajšieho sídla benátskych dóžov.

Kréta východ Novo zrekonštruovaný 
hotelový komplex Aquis Blue Sea and Spa 
v pokojnej časti rušného letoviska Stalida.

Cyprus Le Meridien Limassol Spa and Resort, 
jediný päťhviezdičkový hotel priamo na pláži 

v Limassole s bazénmi s morskou vodou, 
padajúcimi vodopádmi a vnútorným a vonkajším 

spa centrom, jediným svojho druhu v Európe. 
Turecko Luxusný hotel Susessi and Spa 

v tesnej blízkosti mestečka Belek.
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PRIVATE TRANSFER
Jeden, dva, tri, štyri... koľko ešte? Koľko hotelov budete musieť ešte obkrúžiť, koľko 
zastávok pretrpieť, koľko kufrov vyteperiť, kým sa konečne dotrmácate do toho svojho? 
Ani jeden! Pravda, ak využijete služby svojho privátneho šoféra, ktorý vás z letiska odvezie 
priamo do vášho hotela. Žiadne prestoje, iba jedna jediná zastávka, a to práve tá vaša!

DEPARTURE FROM VIENNA
To má byť výhoda? Namiesto z Bratislavy, kde máme letisko takpovediac za rohom, 
cestovať ešte niekoľko desiatok kilometrov do Viedne? Áno, také sú požiadavky 
slovenských klientov, predovšetkým tých, ktorí sa už na letisku túžia naplno oddať 
opojnému vzrušeniu z cestovania. Na to, kým sa aj z bratislavského letiska stane 
vzrušujúca brána do sveta, si ešte musíme počkať. A propos, žiaden strach, ak ste si nie 
až takí istí v letiskovej reči, znakoch, tabuliach, orientácii, čo kde vyplniť, ako to nahlásiť, 
kde čo hľadať a kam sa posunúť. Ak si to prajete, zo Slovenska až do Viedne vám bude 
robiť garde dobrá víla z planéty SATUR, ktorá priamo na letisku vybaví všetko za vás. 
A vám nezostane nič iné na práci, len jej so širokým úsmevom zamávať na rozlúčku...

Turecko, Susesi and spa

Kréta, Blue Sea Village


