
Cestovateľ 9/2010 3

TURECKO
– Neznášate teploty blížia-
ce sa k 40 stupňom? Čas
veľkých horúčav sa na plá-
žach Turecka práve končí.
Približne do polovice
októbra sa teplota vody
udrží na úrovni 28 stupňov
a teplota vzduchu sa každý
deň priblíži k 30 stupňom.
Je tam krásne a horúce
leto.

CYPRUS
– Žiada sa vám prežiť dovolenku v gréckom prostredí, so zárukou
letného slnka a kvalitných služieb? Cyprus, to je Grécko s brit-
skými tradíciami a službami. Skĺbenie mediteránskej atmosféry s
najvyššou kvalitou služieb, čo si ešte môžete želať v období, keď leto
krásne pokračuje a ponúka vám svoju usmiatu náruč.

TUNISKO
– V tomto roku stúpol záujem o túto krajinu. A odôvodnene pokra-
čuje. Letné horúčavy sa zmierňujú a leto tu dostáva príjemnejšiu,
30-stupňovú podobu. Ideálny čas na kúpanie sa, poznávanie Sahary,
alebo aj na ranné či podvečerné chvíle na golfových ihriskách.

EGYPT
– Atraktívna stálica v po-
nuke našej cestovnej kan-
celárie. Aj tu leto dostáva
jemnejšiu podobu. Ešte je
horúco, pod 30 stupňov
začne teplota častejšie kle-
sať až v druhej polovici
októbra, ale teplé noci, vý-
borné služby a miernejšie
počasie, to je to pravé leto,
ktoré našinec vyhľadáva.

KANÁRSKE OSTROVY
– Hovorí sa im aj ostrovy večnej jari. Skutočne, tu nikdy nie je
zima a nikdy nie sú ani priveľké horúčavy. Navyše, sú to ostrovy vý-
borných služieb, úžasných kultúrnych zážitkov, sú to ostrovy kva-
litnej a kultivovanej dovolenky.

ANDALÚZIA
– Južné Španielsko, to samé osebe nádherne znie. Čakajú vás mestá
s arabským nádychom, piesočnaté pláže pod južným slnkom a at-
mosféra, akú dokáže ponúknuť len juh nádherného Španielska.
Práve sa tu začína najkrajšia časť leta.

So SATUROM sa leto nekončí

Viac informácií na
www.satur.sk

infolinka 0850 232 333

Tradične dobrá dovolenka
Leto sa končí, zo stromov padá lístie,

nastal čas školy, chladných rán a chytania
poludňajšieho, ešte teplého slnka.

Jeseň má svoju krásu, má aj svoje prednosti.
Vyvoláva v nás však aj pocit nostalgie. 

Nebolo to leto akési krátke? Nepreletelo
okolo nás vo víre rušných udalostí, pri plnení si
každodenných povinností?

Nie je pravda, že leto sa končí. Stačí len
zmeniť uhol pohľadu. Veď niekde sa leto ešte
iba začína. A inde pokračuje v plnom prúde,
bez zastavenia a daždivého zaváhania.

Všade tam, kde leto pokračuje, je aj CK SA-
TUR. Nemusíte hľadať krásne kúty sveta, stačí
si vybrať z ponuky pokračujúceho leta.

Zábava, služby a more – to je Turecko

Egypt – nastáva čas pridať k oddychu
aj poznávanie

Na Kanárskych ostrovoch sa neusmieva len slnko
Tuniské pláže ešte dlho neosirejú

Tradične dobrá dovolenka


