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Veľmi si vážime dôveru našich klien-
tov, preto každý rok pre nich pri-
pravujeme nové produkty. Naši
stáli klienti majú klubovú kartu,
ktorá predstavuje nielen zľavu
z ceny zájazdu počas celého ro-
ka, ale platí aj pri nákupe v rám-
ci first moment alebo last minu-
te. Okrem toho klubovú kartu
môžu využiť na lacnejšie služ-
by alebo výhodný nákup
v partnerských obchodoch

a reštauráciách, a to nielen na Slo-
vensku, ale aj v mnohých zahranič-

ných letoviskách.

� Na aké novinky sa môžu klienti
tešiť v roku 2010?
Sú to naozaj zaujímavé novinky. Spo-
meniem dve destinácie na Ibize, z Ka-
nárskych ostrovov Gran Canaria a Te-
nerife, tri dovolenkové miesta na Kor-
fu, atraktívne jazykové pobyty na
Malte, exkluzívne plavby so sloven-
ským sprievodcom, víkendové rela-
xačné pobyty pri mori, ale i júnové
a septembrové fit-pobyty na chorvát-
skom Jadrane. Horúcou novinkou sú
aj pobytovo-poznávacie zájazdy na
Sardíniu a Sicíliu.

� Majú Slováci záujem o pobytové
zájazdy?

Rozširuje-
me ponu-
ku zájaz-
dov, ktoré
ponúkame
v lete aj
v zime. Naši
klienti sú
z roka na rok
a k t í v n e j š í
a vyhľadávajú
poznávanie
a aktivity v re-
zortoch, radi
hrajú tenis,
golf, užívajú si

wellness a potápanie. Rastie po-
čet tých, ktorí uprednostňujú
kombinovanú dovolenku. Poby-
tovo-poznávací zájazd im umožní

nielen oddýchnuť si, ale aj pozná-
vať nové a atraktívne miesta.

� Iste nie je náhoda, že CK SATUR si
obľúbili predovšetkým rodiny s deť-
mi.
Najmä v letných mesiacoch júl a au-
gust tvoria rodičia s deťmi viac ako
polovicu klientov. V našej bohatej po-
nuke nájdu aj najviac výhod – klubo-
vé hotely Planet fun, hotely so sloven-
ským animátorom, s aquaparkami...
Stačí si vybrať. Výhodou sú aj znížené
ceny pre deti alebo deti môžu cesto-
vať aj úplne zadarmo. Nezabudli sme
ani na osamelé matky či oteckov
s deťmi. Už nemusia platiť druhé lôž-
ko v izbe v plnej cene, lebo na dieťa
sa vzťahujú detské zľavy ako v iných
prípadoch.

� A čo ostatní klienti – s partnermi
alebo single, ktorým momentálne
ešte nič nehovorí výchova detí?
Aj tým, ktorí radšej dovolenkujú ďalej
od detského džavotu, radi vyhovieme
a nájdeme pokojné miesta, kde sa
s deťmi vôbec nestretnú. Máme totiž
aj program „18+“...

� Priblížte nám, prosím, filozofiu
Planet fun a Active fun.
Sú to naše vlastné produkty rodinnej
dovolenky v klubových hoteloch.Pla-
net fun predstavuje aktívnu dovolen-
ku plnú hier, súťaží a zábavy pre rodi-
čov s deťmi bez ohľadu na vek. O zá-
bavu sa stará tím našich skúsených
animátorov. Active fun je zameraný
na široké spektrum aktivít, akými sú
jazda na koni, squash, hodiny aquae-
robiku, spinning, on-line korčuľova-
nie... V ponuke máme aj ďalšiu prí-
jemnú novinku – baby hotely pre ma-
mičky s bábätkami s vynikajúcimi
službami a servisom.

� Aké lákadlá máte pre ostatné ve-
kové kategórie, napríklad pre star-
ších?
Ak ste v roku, keď cestujete, dovŕšili
šesťdesiat rokov, automaticky máte
u nás nárok na sedempercentnú zľa-
vu. Nemusíte však byť seniorom. Ak
ste novomanželia a od vašej svadby
neuplynul ešte rok, cenu zájazdu vám
tiež znížime – o päť percent.

� Trendom je dnes už nakupovanie
cez internet...
Sme na to hrdí, že sme ako prví zača-
li s on-line predajom. Klient v systéme
vidí, čo je voľné, a môže si rezervovať
priamo reálnu kapacitu. Navyše má
v tomto prípade výhodu ďalšej zľavy.

� Na záver už len jedna otázka: Aké
je vaše obľúbené miesto a kam sa
chystá na letnú dovolenku generál-
na riaditeľka CK SATUR?
Mojím obľúbeným miestom sú gréc-
ke ostrovy. Milujem ich históriu, at-
mosféru, typickú srdečnosť a pohos-
tinnosť domácich. Budem rada, ak sy-
novia strávia so starými rodičmi dva
týždne na mýtickom Korfu v klubo-
vom hoteli Gelina Village s progra-
mom Planet fun. S manželom určite
pôjdeme za nimi aspoň na predĺžený
víkend.
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� Čoraz častejšie sa stretávame
s tým, že ľudia kupujú dovolenkové
poukazy ako vianočný darček. Je to
skutočne výhodné? Nie je to trochu
skoro?
Myslím si, že je to ten najlepší čas, ale
aj príležitosť. Ak si totiž naši klienti
kúpia zájazd v rámci first moment,
môžu získať až dvadsaťpercentnú zľa-
vu. Navyše majú k dispozícii celý pro-
dukt – môžu si vyberať z najširšej po-

nuky, zatiaľ čo neskôr im to už ne-
môžeme garantovať. Je to výhoda,
najmä ak do toho istého hotela mieni
spolu cestovať viac rodín, majú istotu,
že miesta ešte nebudú obsadené.

� Pred sviatkami máme väčšie vý-
davky. Môžem si kúpiť letnú dovo-
lenku už teraz, aj keď momentálne
nemám na ňu dostatok peňazí?
Stačí zaplatiť dvadsať percent z ceny
zájazdu a akcia first moment sa vzťa-
huje aj na vás. Výhodou pre našich
klientov je, že zostávajúce splátky za-
platia v ďalších troch termínoch, na
ktorých sa s našimi pracovníkmi do-
hodnú, a nebudú platiť žiadne per-
centá navyše.

� Zvýhodňujete nejakým spôso-
bom klientov, ktorí vám zostávajú
verní?

TIPY NA DOVOLENKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA SATUR PRIPRAVILA PRE SVOJICH KLIENTOV HORÚCE NOVINKY

Vianoce rozvoniavajú na každom kroku,
ani sa nenazdáme, oslávime Silvestra
a Nový rok. Skúsení dovolenkári vedia,
že je najlepší čas premýšľať nad letnou
dovolenkou. Máme pre vás horúce tipy
od Eleonóry Fedorovej, generálnej
riaditeľky CK SATUR.

Dovolenka
je najlepší darček
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Eleonóra
Fedorová:
„Veľmi si
vážime dôveru
našich
klientov, preto
každý rok pre
nich
pripravujeme
nové
produkty. “


