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RAKÚSKO
Hohe Tauern
Hotel priamo v centre národného parku
Fusch je ideálnym východiskom na výlety do
okolia, nordic walking, cyklistiku. Nechajte
sa rozmaznávať v hotelovom wellness a vy-
chutnajte si pôžitky pre telo aj dušu – kú-
peľné a saunové zariadenia, masáže, skrášľujúce a liečebné programy.

Náš tip: Hotel Römerhof ***
Polpenzia, wellness, deti do 12 r. zdarma.
Cena s polpenziou na noc už od 44 EUR.

Schladming
Rakúsko sa pýši 128 golfovými ihri-
skami, ktoré sú zasadené do neopakova-
teľného obrazu krajiny, očaria a zlákajú
každého golfistu.

Náš tip: Hotel Posthotel ****
Hotel leží uprostred prázdninového mestečka. Po-
núka návštevníkom turistické chodníky, množ-
stvo cyklistických trás, na svoje si prídu aj vyzná-
vači raftingu, kaňoningu, paraglidingu a golfu.
V hoteli je aj kompletne vybavený wellness.
Cena s plnou penziou a Kartou výhod na 5 nocí už od 188 Eur.

MAĎARSKO
Balaton
Najväčšie európske jazero patrí k vyhľadávaným
destináciám. Okrem kúpania sa a vodných špor-
tov ponúka bohaté možnosti na pešiu turistiku,
cyklistiku, rybárčenie a jazdu na koňoch.

Náš tip: Club Tihany ****
Hotel priamo pri jazere s animáciami a wellnessom.
Cena s polpenziou, vrátane parkoviska a
vstupu do wellness, na noc už od 53 EUR.

TALIANSKO
Toskánsko
Jedna z najkrajších
častí Talianska, je snom
mnohých cestovateľov.
Malebné dedinky, bo-
hatá história miest, vi-
nicami pokryté kopce
a drsné hory ostro kon-
trastujú s prímorským pobrežím. Pokiaľ chcete dovolenku
prežiť netradične, vyberte sa práve sem. Prežijete ju
v kontakte s prírodou pri poznávaní histórie, kultúry, fol-
klóru a chutnej miestnej kuchyne.

Náš tip: Apartmány
La Colombaia****
Starobylá vidiecka kamenná
usadlosť neďaleko dedinky
Massa Marittima len 20 km od
mora – s úžasnou casalingou,

gazdinou a kuchárkou.
Cena s polpenziou na 5 dní už od 126 EUR.

Lago di Garda
Najväčšie a najkrajšie ta-
lianske jazero ponúka vý-
borné možnosti pre cyklo-
turistov, na skalných
útesoch si prídu na svoje
horolezci, ale aj vyznávači

vodných športov. Jazero je ideálne na jachting, windsur-
fing, vodné lyžovanie ale aj na člnkovanie a kúpanie sa.

Náš tip: Gargnano,
hotel Bogliaco***
Hotel je uprostred letoviska,
priamo pri jazere, má bazén
s oddelenou časťou pre deti,
ležadlá, slnečníky, detské
ihrisko, neďaleko je aquapark.
Cena s polpenziou na noc už od 53 EUR.

DOVOLENKA PRI JAZERÁCH
– DOVOLENKA V HORÁCH

Uprednostňujete počas letnej dovolenky aktívny pobyt v lesoch,
pri jazerách a agroturistiku? Vyberte si z ponuky CK SATUR

Viac informácií na
www.satur.sk

infolinka 0904 422 222


