
Všetko potrebné 
sa dozviete aj 
na www.satur.sk
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PRE ÚŽASNÉ POZNÁVANIE 
Hotel Intercontinental*****, Taba

Čoraz obľúbenejšia Taba má naozaj čo ponúknuť. Hraničné mesto 
s Izraelom je vyhľadávaným letoviskom Akabského zálivu.

Luxusný hotelový komplex Intercontinental obklopujú hory, púšť a Červe-
né more. K hotelu dokonca tiahne umelo vytvorená lagúna s morskou

vodou lemovaná piesočnatou plážou s ležadlami a so slnečníkmi. Well-
ness centrum, salón krásy, bary a reštaurácie dopĺňa dokonca kasíno. 
Aktívnu dovolenku môžete prežiť na golfovom ihrisku, ktoré disponuje

jednými z najlepších greenov v Egypte. Na neďalekom Faraónovom ostro-
ve stojí pevnosť sultána Salah el-Dina. Pod hladinou ju lemujú koralové

útesy, nad ktorými zaplesá srdce každého potápača. Neruší ich silné
prúdenie vody, a tak je toto miesto ako stvorené pre začiatočníkov. 

Z Taby si nedajte ujsť výlet do Jordánska. Prejdite Petru a jej ružové skal-
né mesto alebo Jerash s „Pompejami Východu“. Izrael je tiež na dosah,

objavte Jeruzalem a Betlehem, zbožnosťou pretkané miesta.

PRE RODINNÚ POHODU
Hotel s akvaparkom Akassia Swiss
Resort*****, El Quseir
Tento rezort spĺňa všetko, čo si rodiny s deťmi
predstavujú pod heslom Active&Fun. Aktívne
totiž budú nielen deti pri pohľade na miestny
akvapark, ktorý je najväčším na brehu Červe-
ného mora. Ponúka viac ako dvadsať toboga-
nov a šmykľaviek, bazén s obrovskými vlna-
mi, divokú rieku, adrenalínové tobogany pre
dospelých, rafting, twister, cunami, teda
dohromady neutíchajúcu zábavu pre všet-
kých. Aby nebolo ľúto ani najmenším, areál 
s klubmi je vybavený aj pre ich hravé požia-
davky. Vymáčaná rodinka sa môže večer vyžiť
v divadle alebo na diskotéke, či dokonca 
v orientálnom stánku pri vodnej fajke. Tú
však odporúčame len starším ročníkom.

Sprej do nosa s morskou vodou
Pre každodennú hygienu nosa celej rodiny

Ewopharma spol. s r.o.
Hlavná 17, 831 01 Bratislava
Tel. 02/5479 3508, info@ewopharma.sk

HYPOMER® ISOTONIC JE PRÍRODNÝ
IZOTONICKÝ, STERILIZOVANÝ ROZTOK
MORSKEJ VODY.

HYPOMER® ISOTONIC
Prináša úľavu od príznakov prechladnutia 
a nádchy. Chráni nosnú sliznicu pred 
vonkajšími vplyvmi. Je určený na 
každodennú preventívnu hygienu nosa.
Uľahčuje dýchanie a tým zároveň pomáha
redukovať chrápanie. Odporúča sa ako 
podporná liečba pri zápale priedušiek 
a prínosových dutín. Pomáha pri ďalších
ušno-nosno-krčných infekciách. Je vhodný
na podporu dýchania pri astme. 

ZLEPŠUJE KVALITU VÁŠHO ŽIVOTA.

NAJLEPŠIA
cena na trhu
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