
Čo poviete napríklad na
PARADISUS VARADERO?

Tento špičkový 5-hviezdičkový hotel na svetoznámej pláži Vara-
dero na Kube ponúka služby ultra all inclusive, animácie, golf,
wellness aj potápanie. Dovolenka v tomto hoteli prináša silné zá-
žitky.

Pôjdeme na Kostariku? Do hotela
OCCIDENTAL GRAND 
PAPAGAYO?

Aj tomuto hotelu právom patrí 5 hviezdičiek. Prináša silné zážitky
v pohodlí, kvalite služieb, v nádhernej tropickej krajine a v úchvat-
nom mori. Je to zaujímavé, ale kamkoľvek v karibskej oblasti prí-
dete, všade sa filmovo krásna krajina snúbi s kvalitou služieb.

Ostrov Aruba ponúka
WESTIN ARUBA RESORT

Je tam všetko, čo hľadá náročný dovolenkár. A tak ako všade, ne-
chýbajú ani výlety po krajine.

Alebo vás zaujme
GRAND PALLADIUM PALACE
RESORT&SPA?

Päťhviezdičkový hotelový komplex, pýcha Dominikánskej repu-
bliky, samozrejme, priamo na pláži. Ak sa vám nechce v horúčave
kráčať tropickou záhradou, v ktorej dominujú kokosové palmy, od-
veziete sa turistickým vláčikom. Služby sú, samozrejme, all inclu-
sieve, nechýba možnosť zahrať si golf, pomaznať svoje telo vo well-
ness či potápať sa v priezračnom Karibiku.

Alebo si vyberiete ostrov CURACAO s hotelom
BREEZES CURACAO RESORT
SPA&CASINO?

Platí to, čo inde, navyše ste na menšom ostrove, ktorý ľahko
spoznáte. A poznávať ho je úžasné. Jeho temperament, krajinu,
špičkové služby.

Celkove 25 hotelov v Karibiku. Taká je ponuka CK SATUR. A ak
sa vám to máli, môžete si vybrať aj poznávací pobytový zájazd na
Kubu. Pýtajte si v pobočkách CK SATUR katalóg EXOTIKA 2010/ 2011.

KUBA – DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA –
KOSTARIKA – ARUBA a CURACAO
To najlepšie a najkrajšie, čo vám ponúka exotická dovolenka.
Služby all inclusive, alebo super all inclusive l Hotely priamo na pláži l Na Kube a v Dominikán-
skej republike slovenskí delegáti

Chcete sa potápať? Chcete hrať golf? Túžite poznávať karibskú kultúru a prírodu? Hľadáte špičkové
hotely s wellness a SPA? Radi si krátite tropické noci hrou v kasíne? Chcete si vybrať ubytovanie na ma-
terských ostrovoch alebo na malých ostrovčekoch?

Splňte si svoje sny o Karibiku s CK SATUR!

CK SATUR plní vaše sny
o Karibiku

Viac informácií na
www.satur.sk

infolinka 0850 333 333
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