
Exkluzívne plavby s CK SATUR sa veľmi rýchlo stali hitom sezóny

Nesnívajte, 
prežite dovolenku snov!
Niekoľkoposchodový dômyselný technický zázrak s absolútnym komfortom, rozprávko-
vými službami, exkluzívnou zábavou, relaxom a aktivitami, ktoré inde na jednom mieste 
nenájdete. Čaká vás gala večera s kapitánom, personál pripravený splniť vám každé želanie 
a 8 dní, ktoré prekonajú vaše doterajšie predstavy o dovolenke snov.   

COSTA CONCORDIA
JE PÝCHOU FLOTILY
• Nádherná, ladná a elegantná Costa Concordia patrí 

medzi najdlhšie a najväčšie dovolenkové fenomény fl o-
tily Costa Crociere. Medzi 3780 pasažiermi sa ani náho-
dou nestratíte a aby ste sa cítili jedinečne a výnimočne, 
o to sa okrem mimoriadne príťažlivej trasy a programu 
postará 1100 členov posádky. A ak patríte k zábavným, 
športovým či relaxačným exihibicionistom, na jednej 
zo 14 palúb (spolu ich je až 17) si to skutočne užijete. 
Pýchou tejto lode sú okrem iných príjemných zázrakov 
Samsara Spa a wellness na 2 palubách na ploche 6000 
metrov štvorcových, relax a fi tnes. 

SATUR vás zbalí
• na bezkonkurenčné zľavy a zľavy 

pre rodiny s deťmi (2 deti zdarma)
• ponukové balíky, ktoré sa oplatia
• komfortné služby slovenského 

sprievodcu
• na skvelú cenu už od 698 eur!

NÁŠ TIP
 Perly západného Stredomoria, 8-dňová plavba 
zo Savony, so zastávkami v Barcelone, Palme de 
Mallorca, na Malte, v  Palerme, Ríme...
 Výhody: 2 deti do 18 rokov zdarma, ale aj 
1 dospelý a 1 dieťa za špeciálnu cenu, doprava 
autobusom z Bratislavy, výhodný balíček 3 výletov 
za špeciálnu cenu 99 eur, ktoré si určite nene-
chajte ujsť.

Vás zbalí

www.satur.sk                        call centrum: 0850 333 333

Do 31. marca zľava až 17 %!

VITAJTE NA PALUBE!   
• Čakajú vás komfortne zariadené klimatizované kajuty 

(s balkónom  či priamym vstupom do spa), 24-hodino-
vý kajutový servis, osobný steward, raňajky do postele.  
Rozvoniavajúcu kávu i čerstvé noviny si tak vychutnáte 
v príjemnom morskom vánku. 

• Reštaurácie s vyberanými gurmánskymi špecialitami, 
bary, kluby, divadlá, kiná, muzikály, varieté, večerné 
show, tanečné školy, nežnejšie polovičky čaká shoppin-
gový raj – nákupné zóny s kaviarničkami, oddychom, 
zeleňou, pánov zasa kasína, koňakové či cigarové kluby, 
knižnice.  

• Milovníci športu sa budú rozhodovať medzi multifunk-
čnými športoviskami, ihriskami, bežeckými dráhami, si-
mulátormi, joggingom na palube, fi tnes, bazénmi...

• Pýchou Costy sú Samsara Spa a wellness s relaxačnými 
a skrášľujúcimi procedúrami od výmyslu sveta: exotické 
masáže, turecké kúpele, sauny a jacuzzi, thalasso tera-
pia. Pokojne si naplánujte druhé medové týždne, preto-
že na luxusnej výletnej plavbe sa budete cítiť výnimočne 
a luxusne.  A kým budete relaxovať...

• ...vaše ratolesti si od vás oddýchnu. Detské zóny sú na-
plnené takými aktivitami, že je problém malých klientov 
z nich vôbec dostať – detské kútiky s profesionálnym 
dohľadom a starostlivosťou pre najmenších, detské 
kluby odstupňované podľa veku s bohatým programom 
a atrakciami od výmyslu sveta, hry a šantenie s animá-
tormi na ihriskách, toboganoch, v bazénoch či aquapar-
koch.

Dovolenky na lodi sú trendom, ktorý symbolizuje náš ži-
votný štýl, túžbu po nevšedných zážitkoch, pohodlí, relaxe, 
skrátka – výbornej dovolenke. Výletné plavby však nie sú 
len pre celebrity. Práve naopak. Sú synonymom kvalitnej 
rodinnej dovolenky, pre starších, mladých, pre tých, čo sú 
single i pre zamilovaných. Dovolenku na lodi treba jedno-
ducho zažiť! Takže – stretneme sa na palube, priatelia!

Marta Turisová, snímky: CK SATUR


