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KUBA KOMPLETKA
Ostrov rytmov a vôní nestačí vidieť len z jednej pláže, veď Kuba ich má

nespočetne. Spojte poznávací výlet s dostatkom oddychu a vyberte si

Kubu all inclusive. Havana s nábrežím Malecón, vápence v Pinar del

Rio či Trinidad s farebnými uličkami vás nevyčerpajú, lebo biele pláže

Varadera čakajú len na váš relax.

EUROVÍKENDY VO FLORENCII A V MADRIDE
Kto miluje umenie, dobré jedlo a vášeň pre život, musí navštíviť tieto dve
úchvatné mestá. V talianskej Florencii je najviac umelcov na meter štvorcový,
Botticelliho, Donatella či Michelangela stretnete na každom kroku. Tu sídli
slávna Galéria Uffizi a rovnako známy most Ponte Vecchio, neďaleko v Pise sa
nad vami nakláňa šikmá veža. Madrid je zas domovom Cervantesovho Dona
Quijota, ale aj múzea El Prado s dielami El Greca či Goyu. Na Veľkú noc si pri-
pomeňte kresťanskú históriu na jedinečných poznávacích zájazdoch. 

Kuba All Inclusive

27. 3. – 6. 4.

11 dní

od 1 194 €

LYŽOVAČKA V RAKÚSKU
Stavte na istotu a lyžujte na Kaprune pod ľadovcom Kitzs-
teinhorn. Rustikálny rodinný hotel Zur Mühle je snom kaž-
dého lyžiara – veď zo svahu môže letieť rovno do bazéna,
ktorý je aj napriek snehu navôkol stále vyhriaty na 28 stup-
ňov. Za bežkárskymi traťami či do lyžiarskeho strediska
Maiskogelbahn vás odvezie skibus zadarmo. A po výdatnej
rakúskej večeri si doprajte vínko z hotelovej vinárne.

Gasthof Hotel Zur Mühle****

20. 3. – 3. 4. 

8 dní s polpenziou

od 500 €/os.

Poznávací zájazd na Maltu

31. 3. — 4. 4.

5 dní

od 689 €

Florencia

2. 4. – 5. 4.

4 dni letecky

od 449 €

Madrid

2. 4. – 5. 4.

4 dni letecky

od 479 €

pozdrav
cestovanie
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Veľkonočný
First moment sa skutočne
oplatí a Veľká noc nie je tak
ďaleko, ako sa zdá. 

Baška – Corinthia*** 
8 dní s polpenziou
od 211 €

Solaris, Hotel Ivan****
8 dní s polpenziou
od 402 €

CHORVÁTSKA 
THALASSOTERAPIA
Blahodarný vplyv morskej vody vo wellness pro-cedúrach už môžete vychutnávať v mnohýchchorvátskych rezortoch. Obľúbené centrumBaška na Istrii je na dosah a jej hotelový kom-plex Corinthia obklopuje pláž s drobným štrkoma pozvoľný prístup do mora žičí rodinnej dovo-lenke. Vo wellnesscentre vás nielen vymasírujú,ale aj skrášlia. Alebo vám k srdcu prirástolŠibenik? Štvorhviezdičkový hotel Ivan susedí soskvelým relaxačným centrom s vírivkami a fín-skymi saunami. Štrková pláž pod píniami sľu-buje viac než fantastickú dovolenku.

WELLNESS NA SRÍ LANKE
Piesočnaté pláže sú lemované kokosovými palmami,
na pahorkoch sa tiahnu čajovníkové plantáže, kam
oko dovidí. Najväčší ostrov v Indickom oceáne sa
oddávna spája s umením ajurvédy, vedou o dlhom
živote. Telo sa tam dostáva do harmónie s dušou.
Vyskúšajte si to napríklad v elegantnom hotelovom
komplexe Eden Resort Spa v stredisku Beruwela. 
Do rúk si vás vezmú profesionáli na relaxáciu a vy
vyskúšate techniky, o akých sa vám ani nesnívalo. 
Takto oddýchnutí sa potom môžete ponoriť 
do okolitých záhrad alebo sa 
vrhnúť do spoznávania 
prekrásneho ostrova.

Eden Resort Spa****

Odlet 29. 3. alebo 5. 4.

8 dní

od 979 €

PLAVBA 
PO KANÁRSKYCH OSTROVOCH
Pre morské vlčice ako stvorené! Štvorhviezdičková Costa
Serena vás dopraví od talianskej Savony až po španielsku
Malagu. Zastavíte sa v marockej Casablance, na Lanzarote,
na Tenerife aj na farebnej Madeire a medzitým si budete
užívať špičkové služby a wellness na luxusnej lodi. 

Plavba Kanárskymi ostrovmi 

na Costa Serena****

25. 3. – 5. 4.

12 dní 

od 899 €

MALTA A JEJ RYTIERI
Za päť dní sa toho dá veľa stihnúť, o tom vás presvedčí
Malta, poklad Stredozemného mora. Valletta, mesto rytier-
skeho pôvodu, je barokový skvost, stredoveká Medina berie
dych sakrálnymi pamiatkami. No aj neďaleký ostrov Gozo
má svoje tajomstvá, napríklad blankytné „Vnútorné more“
či obrovskú, morom vymletú bránu „Okno modrej oblohy“.
Spoznáte miestne tradície, chuť vína aj olivového oleja. 
Študovať jazyky sa najviac oplatí práve na Malte.

Na First Momente ušetríte až 23 % 

Incekum Beach, Planet Fun, Turecko 

12-dňový zájazd s odletom 18. júna.

Základná cena bez zľavy pre štvorčlennú rodinu: 2 234 €
Zľava First Moment (pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2010, pri

úhrade 100 % ceny zájazdu, pre držiteľa klubovej karty 

a pri platbe cez internet) 23 % zo základnej ceny pre

dospelých. Ušetríte 353,28 €. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE
NA STRÁNKE www.satur.sk
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