
inzertný projekt

4 top trendy

Bazénový svet, hotel pre bábätká či
dovolenka na vlnách? Vyberte si!

na cesty

Čoraz viac dovolenkárov má
vo svojich túžbach jasno:
„Chcem ísť k moru, chcem

ho mať na dosah, ale priamo pod
oknom musím mať super bazén!“
Moderné letoviská sa pretekajú
v lákavej ponuke umelých vodných
plôch len pár krokov od hotelovej
izby. Nechcete sa o bazén s nikým
deliť? Hľadajte „private pool“,
súkromný bazén. Vyhovejú vám
napríklad na Kréte v Aquis Blue Sea
and Spa alebo v rezorte Seaside, na
Kose v Marmari Palace sa vám dych
zatají pri pohľade na úžasnú
bazénovú plochu. V obľúbenom
Turecku zvoľte komplex Susessi and
Spa. Chystáte sa  k moru celá partia
aj s deťmi? Vybavte si „sharing

pool“, ktorý je spoločný len pre päť,
šesť izieb. Skúste letieť na Cyprus
do rezortu Atlantica Aeneas, do
tureckého Ela Quality alebo na
grécky Kos do krásneho
Palazzo del Mare.
Od väčších detí budete mať svätý
pokoj, ak ich zoberiete do
hotelového komplexu s vlastným
akvaparkom. Horúca novinka,
egyptský Marsa Alam s rezortom
Akassia Beach má všetko, po čom
túžite, takisto aj Liimak Lara
v Turecku. Nech sa decká naháňajú
na toboganoch a vodných
atrakciách, vy si pokojne
vychutnávajte zarosený drink
v bazénovom bare. No nie 
je to pohoda? 

V Palazzo del Mare na gréckom
Kose budete mať bazén pre
seba a svoju rodinu. 

1.

EXTRA SLUŽBY 

PRE BÁBÄTKÁ

M ladí rodičia sú dnes omnoho
odvážnejší ako kedysi. Chcú
si užiť dovolenku, hoci majú

v príručnej batožine batoľa. Našťastie
sa nemusia stresovať pri výbere
hotelov. Dnes sú mnohé destinácie
nastavené na špeciálne potreby
bábätiek v takzvaných baby hoteloch.
Ohrievač fľašiek či požičovňa kočíkov
sú samozrejmosťou. Ak sa vám podarí
svoju ratolesť uspať, môžete zbehnúť
do hotelovej reštaurácie
s „bejbyfónom“ pri uchu či pozorovať
malé na monitore. Niektoré zariadenia
idú skutočne s dobou a ponúkajú pre
batoľatá čerstvú biostravu. Personál je
vyškolený postarať sa o vaše dieťatko,
ak má viac ako šesť mesiacov, a deti
do dvoch rokov zabavia vo veselých
kútikoch. A vy si môžete bez stresu
vyložiť nohy alebo si ísť zaplávať.
Vysokú úroveň takýchto služieb
hľadajte na Sardínii (Santa Clara),
v talianskej Kalábrii (Rocca Nettuno
Garden), ale aj v Turecku (Ela Quality
Resort), na Rodose (Mikripoli) či na
Cypre (Le Meridien).  Podarilo sa vám
nechať deti na prázdninách u babičky?
Tak si zopakujte horúcu romantiku
a dovolenkujte v hoteloch „Adults only“
pripravených na nerušený relax
dospelých.

S bábätkom si to užijete v Rocca
Nettuno Garden v juhotalianskej

Kalábrii.

Viac informácií sa dozviete

na  HYPERLINK 

„http://www.satur.sk“

www.satur.sk

Infolinka 0904 422 222

VODNÝ SVET POD OKNOM
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