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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB

ď a k u J e M e  z a  va Š u  v e r n o s ť

Milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola odteraz ešte lepšia a pohodlnejšia, prinášame Vám nový 
vylepšený vernostný program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10%  
a iné cestovateľské výhody. 

zľavy a výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

zľavy a výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVyšE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

v i a C  i n F o  n a  w w w. s at u r . s k / s at u r k l u B

platný od 1.9.2015
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X detí v sprievode 2 dospelých 
osôb majú pobyt – ubytovanie 
na prístelke a stravovanie (ak 
je súčasťou služieb) zdarma  
a platia len za dopravu – 
detský paušál (pri väčšine 
zájazdov leteckou dopravou 
sme deti zvýhodnili špeciálnou 
cenou letenky).

Hotel vhodný pre rodiny  
s malými deťmi. Podrobné 
informácie viď sekcia PRE 
DETI pri každom hoteli.

Wi-Fi pripojenie je v takto 
označenom hoteli buď zdarma 
alebo za poplatok.

V takto označenom hoteli 
pôsobia slovenskí animátori. 

Na takto označenom zájazde sa o zábavu 
detí na palube autobusu stará slovenský 
animátor.

RODINNÁ CENA OD uvedená v katalógu 
zahŕňa FIRST MOMENT zľavy a iné výhody 
platné do 30.11.2016, nezahŕňa vernostné 
zľavy VIP/TOP klientov a platí pri 100% 
úhrade zájazdu pri jeho objednaní.

FIRST MOMENT A VERNOSTNé zľAVy

FAMILY2016/2017

FIRST 
MOMENT
ZĽAVY AŽ DO33%

  rakúsko Schloss Rosenegg ****
   rakúsko   Falkensteiner Hotel Funimation 

Club Katschberg ****
  rakúsko  Falkensteiner Hotel  

Sonnenalpe ****
   Španielsko  Intertur Hotel Hawaii  

Mallorca & Suites ****

  taliansko Eden Village li Cupulatti ****+

  taliansko Apartmány Villaggio Europa ****
  Chorvátsko Family Hotel Amarin ****+

   Chorvátsko   Medora Auri Family  
Beach Resort ****

  Bulharsko Dit Evrika Beach Club Hotel ****+

  grécko Nana Beach *****

  grécko Fodele Beach *****
  grécko Rodos Princess ****+

  grécko Louis zante Beach Hotel ****+

  Cyprus St. Elias Resort ****+

  Cyprus Adams Beach Hotel *****
   grécke  
ostrovy

NOVINKy V KATALóGU

PIKTOGRAMy

Výletná plavba na  
MSC Sinfonia ***+

DO X R.
ZDARMA

X
DO X ROKOV

ZDARMA

BABY HOTEL

WI-FI

SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

Klientom, ktorí si do 30.04.2017 objednajú zájazd 
z katalógu FAMILy 2017, poskytujeme možnosť 
priplatiť si službu „FLEXIBILNÁ DOVOLENKA“. 
Táto služba umožňuje bezplatnú zmenu zájazdu 
z už zakúpenej destinácie do inej ľubovoľnej 
destinácie z ponuky našej cestovnej kancelárie. 
Pre nový vybraný zájazd platí cena a podmienky, 
ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd  
v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková 
cena nového zájazdu nesmie byť nižšia ako 
cena pôvodne objednaného zájazdu. zmenu je 
možné vykonať najneskôr 21 dní pred nástupom 
na pôvodný zájazd a môže byť vykonaná 
iba jeden krát na jednu zmluvu o obstaraní 
zájazdu. Táto služba musí byť objednaná a v 
plnej výške uhradená pri uzatváraní zmluvy o 
obstaraní zájazdu, a to za všetky osoby uvedené 
v tejto zmluve. Cena za službu „FLEXIBILNÁ 
DOVOLENKA“ je určená na osobu a pobyt a jej 
výška je rovnaká pre každú osobu uvedenú na 
zmluve, s výnimkou detí do 2 rokov (rozhodujúci 
je vek v čase do posledného dňa zájazdu). 
Viac info v cenníku ku katalógu FAMILy 2017.

CENA PRE RODINU

NOVINKAFLEXIBILNÁ
DOVOLENKA

DETI UŽ ZA 1 EURO
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PEKNé A KVALITNé hOTELy  
PRE cELú FAMÍLIU

Starostlivo sme pre vás, no najmä, pre vaše deti 
vyberali hotely, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá 
a požiadavky na rodinnú dovolenku. Kládli sme 
dôraz na kvalitu ubytovania v rodinných izbách, 
hotely disponujúce vybavením nielen pre deti, ale aj 
pre batoľatá a mamičky. zásadnú úlohu vydarenej 
rodinnej dovolenky hrajú priestranné bazény, veľké 
tobogany a šmýkačky rôzneho druhu, rýchlosti 
a stupňa adrenalínu, ihriská s preliezačkami, výborná 
strava s detským menu a kútikom v reštaurácii. 

MORE ZÁžITKOV A ZÁBAVy  
PRE DETI

Po celý deň je o program Vašich detí postarané. 
zažijú FUN-tastickú zábavu plnú dobrodružstiev 
a radosti. Každý hotel má svoj detský klub rozdelený 
podľa vekových kategórií s jedinečnými animáciami, 
možnosťami vodných atrakcií a športových 
aktivít. Detské ihriská spĺňajú predpísané normy 
bezpečnosti. Naši slovenskí animátori z PLANET FUN 
budú s Vašimi deťmi neustále v pohybe, vytvárať 
kreatívne animácie, realizovať súťaže, starať sa o vaše 
bezstarostné dovolenkové chvíle. O dotankovanie 
energie dbá ľahký snack a all inclusive služby 
v mnohých rodinných hoteloch.

DOVOLENKy NA RôZNE SPôSOBy 
Stačí si len vybrať, čím chcete tento rok vaše deti 
potešiť. zábavou pri mori? Dobrodružstvom a 
adrenalínom pri poznávaní Európy či Exotiky? Plavte 
sa ako námorníci rozprávkovými svetmi, šantite 
v aquaparkoch, oddychujte aktívne na turistike 
brázdiac horským vzduchom alebo dobrodružne 
v zábavných parkoch, či náučné pozorovaním zvierat 
v národných parkoch. Toto všetko rýchlo a pohodlne 
klimatizovanými autobusmi, individuálne alebo 
letecky s minimálnym počtom prestupov.

ZÁBAVA PRE DETI, ODDych  
PRE RODIčOV

Rodičia, navodíme Vám atmosféru z dovoleniek 
ako keď ste boli ešte slobodní. Všetko starostlivo 
vyberáme s prihliadnutím špeciálne na zábavu detí 
a pohodlie rodičov. Počas celého dňa v rámci nášho 
rodinného klubu PLANET FUN „zaneprázdnime“ 
vaše deti, kým vy oddychujete pri mori, vo wellnesse 
či SPA alebo ak Vám deti dovolia J, zabavíte sa 
spolu s nimi v MINI kluboch.

DôVERUjTE TAKMER  
100 ROčNýM SKúSENOSTIAM

Sme lídrami v cestovnom ruchu. Naše služby vám 
ponúkame na 50 pobočkách alebo formou online 
rezervácií. Sme najväčšia CK s medzinárodnými 
skúsenosťami a orientáciou na zákazníka. Pre klientov 
máme najširšiu ponuku až 130 destinácii a neustále 
na trh prinášame novinky. Ročne na dovolenku 
zbalíme 90 000 klientov. Hrdíme sa ocenením 
Superbrands Slovakia 2013, 2014, 2015 a 2016  
10x sme získali titul najobľúbenejšia CK a sme tiež 
TOP firma mladých.

MÁME ZľAVU PRE KAžDéhO
S nami vždy ušetríte! Nákupom First Moment 
zájazdov šetríte peniaze a vyberáte z najširšej 
ponuky jednotlivých letovísk a ubytovacích kapacít. 
Detské paušály môžete mať už za 1 EURO. Pre 
flexibilné rodiny, preferujúce odchod na poslednú 
chvíľu, pripravujeme Last Minute ponuky. Pri kalkulácii 
zájazdov zohľadňujeme zľavnené ceny a vstupy pre 
deti. Vaše deti tiež potešíme aj výhodnými detskými 
balíčkami a animáciami v cene.

FREE  
WI-FI

SELFIE 
S DELFI

Vieme aké dôležité je ostať 

v kontakte so svetom aj počas 

vašej dovolenky, preto sme tento 

rok pre vás opäť vybrali množstvo 

hotelov so službou  

FREE WI-FI

Aj ty patríš k tým, ktorí sa radi fotia 

kdekoľvek sa nachádzaš a neodolal si 

ošialu selfie fotiek? Urob si selfie s Delfi 

a pošli ich na planetfun@ba.satur.sk.  

Nájdeš ma až v 9 rezortoch a na palube 

2 výletných lodí. Viac na www.satur.sk 

alebo WWW.SATURPLANETFUN.SK

DOVOLENKA pRE cELú RODINU





cENy
Formou výhodného detského paušálu.

VSTUPy
Vo výpočte ceny zájazdu pre dieťa 
zohľadňujeme, že vstupy do niektorých 
pamiatok sú pre deti zdarma alebo 
do určitého veku zľavnené.

PROGRAM ZÁjAZDU
Aktivity sú prispôsobené záujmom detí 
(pozorovanie zvierat, zábavné parky, 
adrenalínové atrakcie). Na niektorých 
poznávacích zájazdoch je na palube aj 
slovenský animátor.

TERMÍNy ZÁjAZDOV
Počas „ideálnych“ mesiacov z hľadiska 
klimatických podmienok a počas 
jarných, letných, jesenných, zimných 
a veľkonočných prázdnin.

LETEcKÁ DOPRAVA
Preferujeme destinácie s priamymi letmi  
a s časovým posunom max. 6 hodín.  

POZEMNÁ PREPRAVA
Denné presuny realizujeme v maximálnej 
dĺžke 4-6 hodín, s častejšími zastávkami 
prispôsobenými potrebám detí.

UByTOVANIE
V kvalitných hoteloch zodpovedajúcich 
európskym štandardom, vo väčšine 
destinácií 4* kategórie, s rodinnými izbami 
alebo možnosťou ubytovania  
detí na prístelke.

STRAVA
Reštaurácie ponúkajúce aj možnosť 
„západného“ stravovania, raňajky formou 
európskeho bufetového štýlu.

ZDRAVIE
Krajiny čisté a bezpečné, vyhovujúce 
zdravotným štandardom starostlivých 
rodičov s minimálnymi nárokmi 
na očkovanie.

SPRIEVODcOVIA
Okrem dokonalej znalosti lokality majú 
k najmladším účastníkom zájazdov 
pozitívny vzťah, výnimkou nie je ich 
pedagogické vzdelanie.

PRE KOhO
zájazdy sú pripravované s ohľadom 
na potreby a záujmy najmladších 
účastníkov, avšak zúčastniť sa, samozrejme, 
môžu aj dospelí klienti bez detí.

pOZNÁVAME SVET  
S cELOU RODINOU



NAUč SA SO MNOU  
ZNELKU PLANET FUN

OBjAV MOjU WEBKU
ktorá je plná zábavy, dobrodružstiev  
a zážitkov

V galaxii SATUR, pri súhvezdí zábavy, sa nachádza vám dobre známa Planet Fun, na 
ktorej, okrem dovolenkárov, žijem aj ja – jeden z najpriateľskejších a najspoločenskejších 

tvorov tejto planéty - delfín. Vyskytujem sa po celom svete, najmä ale v prímorských 
destináciách, kde bezstarostne dovolenkujem s množstvom detí, tínedžerov a rodín. 
Spríjemňujem pobyt dovolenkárom v každom veku a som všade tam, kde je zábava, 

pretože som inteligentný, hravý tvor a družný cicavec. Toto je dôvod, pre ktorý vás opäť 
pozývam dovolenkovať do rodinného klubu Planet Fun. Teším sa na šantenie s Vami, na 

nové dobrodružstvá a šibalstvá, ktoré spolu prežijeme. 

Váš DELFI

3x Alala ólala, alala ólala,  

alala Planet Fun

Slnko more pláž, to bol vždy náš sen

zo Slovenska až na vysnívanú zem

Tak už sme tu, toto nás osloví

Každý kto chce, tak sa zabaví

V diaľke vidím tých, čo už idú k nám

Opálení, to sú naši z Planet Fun

Slnko, more, pláž, veľká pohoda

Že sme prišli sem, nebola náhoda

2x Alala ólala, alala ólala,  

alala Planet Fun

PREZRADÍM VÁM O SEBE: 
   narodil som sa 1. júla, v deň keď začínajú letné 

prázdniny a s nimi dva mesiace vody, slnka a tepla

   rád spievam znelku Planet Fun, tancujem minidisko 

a klubové tance

  zbožňujem plávanie a (pod)vodné šibalstvá

  rád trávim čas v miniklube obklopený deťmi

  zapájam sa do športových aktivít a súťaží

  obľubujem pózovať pred foťákom 

  rád čítam a vzdelávam sa 

  zaujímam sa o to, čo delfíny dokážu

VEDELI STE O MNE, žE: 
   v svetových oceánoch nás pláva  

takmer 40 druhov

   najvyšší vek, ktorého sa môžeme dožiť  

je 40 až 50 rokov 

   naša chrbtová plutva je unikátna a slúži na to,  

aby sme sa od seba odlíšili

   vyskočíme do výšky až 3 - 4 metrov, pričom dĺžka 

skoku môže byť až 10 metrov

  dokážeme plávať rýchlosťou až do 40 km/h

  vieme sa ponoriť do hĺbky až 1 000 metrov

   naša koža je veľmi krehká a môže  

sa ľahko poškodiť

   keď spíme, odpočíva iba jedna strana nášho 

mozgu. To nám umožňuje zároveň dávať pozor na 

možné nebezpečenstvo

   máme dva žalúdky. Jeden slúži na ukladanie 

potravy, v druhom prebieha trávenie

  dorozumievame sa zvukmi s rôznou frekvenciou 

VOLAJú MA DELFI :)

www.saturplanetfun.sk







28 SLOVENSKých ANIMÁTOROV
14 hOTELOV SO SLOVENSKýMI ANIMÁTORMI

14 POZNÁVAcÍch ZÁjAZDOV S ANIMÁTOROM NA PALUBE

(2 – 6 SLOVENSKÍ ANIMÁTORI)

S ANIMÁTOROM NA PALUBE

ANIMÁTORI DEŤOM

HOTELY S RODINNÝM KLUBOM  
pLANET FUN

pOZNÁVAcIE ZÁJAZDY pRE DETI

hOTEL PARK **** Slovensko – Piešťany strana 16

GRAND hOTEL BELLEVUE **** Slovensko – Horný Smokovec strana 18

SchLOSS ROSSENEGG **** Rakúsko – Fieberbrunn strana 24

BAIA DEI PINI **** Taliansko – Sardínia strana 32

PORTO cARRAS SIThONIA **** Grécko – Chalkidiki strana 54

GELLINA VILLAGE **** Grécko – Korfu  strana 56

KAyA ARTEMIS *****  Severný Cyprus strana 70

ARcANUS ***** Turecko – Side strana 78 

RIXOS BAB AL BAhR ***** Spojené Arabské Emiráty strana 82

OKRUžNÁ PLAVBA **** Grécke ostrovy  strana 84

OKRUžNÁ PLAVBA **** Baleárske ostrovy  strana 86

Legoland – detský sen Nemecko strana 95

Korutánsko - rodinný víkend Rakúsko strana 95

Viedeň cez kľúčovú dierku Rakúsko strana 96

Rozprávkový family park Rakúsko strana 96
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MINI KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2017)

  vhodný pre deti vo veku od 4 – 12 rokov
  program 6x do týždňa
   veselé raňajky s animátormi bez rodičov  

(2 x týždenne)
   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h  
(zmena času vyhradená)

   poobedný program v čase cca od 15:00 – 17:30 h  
(zmena času vyhradená)

   večera bez rodičov po ukončení popoludňajšieho 
programu v miniklube (1x týždenne)

  večerný program - minidisco

Deti sa zmenia na indiánov či pirátov hľadajúcich stratený 
poklad. Vlastnoručne vyrobené masky predvedú na 
mini karnevale a zdokonalia sa v kuchárskom umení 
alebo pečení miestnych maškŕt. Naučia sa zaujímavosti 
o krajine, v ktorej dovolenkujú. V kreatívnom mini klube 
zase modelovať, kresliť či maľovať na tvár alebo prírodný 
materiál. A aby len nesedeli, čakajú ich aj športové hry. 
Tešiť sa môžu na mini olympiádu, športové hry a turnaje. 
Naučia sa hrať petangue (typický letný šport) a využijú 
všetky možnosti športových aktivít, ktoré hotel ponúka. 
Hry na pláži a vo vode budú veľkým lákadlom nielen pre 
malých, ale aj veľkých.

TEENAGE KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2017)

   vhodný pre deti vo veku od 13 – 18 rokov
  program 6x do týždňa
   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)
   poobedný program v čase cca od 15:00 – 17:30 h  

(zmena času vyhradená)
  tematické večerné programy plné zábavy 

Vieme veľmi dobre ako radi sa teenageri na 
dovolenkách zabávajú. Naši animátori sa preto na 
teenagerov dobre pripravili a počas dovolenky vám 
ponúknu rôzne druhy zábavných aktivít. Čakajú vás 
hodiny tanca (napr. hip-hop, latinsko-americké a 
karibské tance), vodné športy (napr. plávanie, vodné 
pólo), outdoorové aktivity (napr. plážový volejbal, tenis, 
futbal), indoorové aktivity (napr. šach, spoločenské hry), 
teenage olympiáda, zábavné kvízy, tematické večere, 
večerné show, ktorých sa sami môžete zúčastniť, 
diskotéky a iné. Určite využijeme všetky možnosti, 
ktoré hotel ponúka. Teenage klub je možnosť vyskúšať 
si nové veci a spoznať nových ľudí v rovnakom veku. 
Vždy bude čo objavovať a nikdy sa nebudete nudiť. A tí 
odvážni si na jeden deň budú môcť vyskúšať aké je to 
byť animátorom. 

hAPPy BIRThDAy

Má vaše dieťa počas dovolenky narodeniny? Oslovte 
našich animátorov a spolu s nimi pripravte svojej ratolesti 
krásnu a nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu.

šPORTOVÁ AKADéMIA
 

Ešte športovejšia a aktívnejšia dovolenka pre vaše deti 
bude v hoteli KAYA ARTEMIS ***** na severnom Cypre. 
Počas BEZPLATNÝCH kurzov naučia naši animátori vaše 
deti plávať, hrať tenis alebo futbal.

šPORTOVé A RELAXAčNé AKTIVITy

  vhodné pre všetky vekové kategórie
   časy aktivít nájdete vypísané na určenom mieste  

v každom hoteli alebo sa opýtajte svojho  
animátora PLANET FUN

   z ponuky vyberáme: futbal, plážový volejbal, 
petangue, aquaerobic, vodné pólo, zumba či strečing. 
Využijeme všetky možnosti športového relaxu, ktoré 
daný hotel ponúka.

VEčERy PLNé ZÁBAVy 

Vychutnajte si večerné animačné programy s ponukou 
slávnych muzikálov, komédií či skečov a skvelých 
tanečných vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo 
hotelového animačného tímu. Nebudú chýbať ani vtipné 
súťaže, hry a disco pre deti aj dospelých.

VýLETy S ANIMÁTORMI NA PALUBE 

Obľúbili ste si našich animátorov a chceli by ste s nimi 
zažiť ešte viac zábavy? Vyberte sa s nimi aj na niektorý  
z našich fakultatívnych výletov s animátorom na palube. 
O zábavu bude postarané. J

využite výhody rodinného klubu planet Fun vo vybraných 
hoteloch a tí najlepší slovenskí animátori spestria zábavou každý 
deň vašej dovolenky. naši animátori všetky aktivity prispôsobujú 

schopnostiam, možnostiam a veku detí.

A la la ó la la, a la la ó la la .....PLANET FUN
Tešíme sa na Vás
Vaši animátori

NOVINKA

RODINNÝ KLUB pLANET FUN
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TripAdvisor
38 hodnotiacich 3,5

265 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 44 eur na osobu

001

TYPY IZIEB
Dvojlôžková izba (možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka, 
posedenie na balkóne, výhľad do prírody) • Apartmán (dvojizbový,  
1/2 spálňa, obývacia izba s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek, 
chladnička, varná kanvica, čajový a kávový servis, niektoré s klimatizáciou 
za poplatok 6 EUR/noc) • Štúdio LUX (dvojlôžkové s možnosťou  
2 prísteliek na rozťahovacom gauči, obývacia časť s terasou, chladnička, 
varná kanvica, čajový a kávový servis, terasa so záhradným nábytkom) • 
Apartmány Family LUX v pre 4 až 6 osôb (1/2 alebo 2/2 spálne, obývacia 
izba s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek, chladnička, varná 
kanvica, čajový a kávový servis, trezor, klimatizácia za poplatok  
6 EUR/noc)

STRAVOVANIE
raňajky, obedy aj večere formou bufetových stolov • šalátový bufet • 
dezerty • strava pre celiatikov

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v kúpeľnom meste Piešťany len 300 m od pešej zóny v centre •  
v príjemnom prostredí mestského parku • pri ramene rieky Váh

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
detské ihrisko • wellness centrum (wellness a spa procedúry za 
poplatok) • sauny (fínska, parná, infra) • fitnes • bazén  
s vodopádom, dnovým gejzírom a vodnými kreslami prepojený  
s letnou terasou • detský kútik • kaderníctvo • manikúra • 
pedikúra •  Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na vlastnom 
parkovisku (uzatvorené, poplatok 2 EUR/noc)

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • káblová LCD TV • Wi-Fi • rádiobudík • telefón • 
sušič na vlasy • trezor • chladnička • balkón • župany pre dospelé 
osoby • väčšina izieb s klimatizáciou (za poplatok 6 EUR/noc)

2
DO 16 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WI-FI WELLNESSDO 15 R.
ZDARmA

slovensko | PiešťAny

HOTEL park     
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PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

REŠTAURácIE
reštaurácia • kaviareň s letnou terasou a detským ihriskom • Cafe 
Panorama s vyhliadkovou terasou (na 6. poschodí)

BAZÉNY
vnútorný bazén (16x8 m) s vodopádom, dnovým gejzírom  
a vodnými kreslami prepojený s letnou terasou

ŠPORT A ZáBAVA
priamo v hoteli fit program 3x týždenne • večery so živou hudbou 
• biliard • požičovňa bicyklov a palíc na nordic walking • v blízkosti 
golfové ihrisko • vodné lyžovanie • tenis

TIPY NA VÝLETY
turistické vychádzky • cyklistické trasy • hrad Tematín • zámok
Červený Kameň • hrad Beckov • Bratislava s možnosťou využitia
výletnej plavby po Dunaji • Kálnica bikepark (pri Moravanoch) •
Zoofarma Modrov

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
v čase 01.07. – 31.07.2017 (minimálny pobyt na 3 noci):
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage club pre deti  
od 13 – 18 rokov • mini disco • tematické dni - pirátsky poklad, 
indiánske leto, športová mini olympiáda, obľúbený rozprávkový 
hrdina a iné • tvorivé dielne • facepainting • modelovanie 
balónov • púšťanie balónov šťastia • (pod)vodné šibalstvá • 
pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje • detské 
kvízy • kino • súťaže

bazén a vodné atrakcie • detské ihrisko • detské bufety (fresh 
nápoje, zákusok, zmrzlina) • detská postieľka • detská stolička

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov na prístelke zdarma • možnosť ubytovania  
v rodinných izbách 2+2 prístelky• akcia 7=6 • FM zľava 10%

PiešťAny | slovensko
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www.satur.sk/ghb

TripAdvisor
71 hodnotiacich 4,0

GraND HOTEL BELLEvUE    

360 eurod

2 dospelí, 2 deti do 6 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 48 eur na osobu

002

POLOhA
hotelový komplex GRAND HOTEL BELLEVUE sa nachádza 
v centre Vysokých Tatier • v nadmorskej výške 1010 m • na úpätí 
Slavkovského štítu • na mieste nazvanom Pekná Vyhliadka • 
jej preklad do francúzskeho jazyka poskytol aj názov hotela 
BELLEVUE

VYBAVENIE ZARIADENIA / ĎALŠIE SLUŽBY
wellness centrum (20 m plavecký bazén, saunový svet, kúpeľné 
procedúry) • beauty salón • športoviská (squash, bowling, biliard, 
stolný tenis, fitnes, telocvičňa na loptové hry a pod.) • Wi-Fi vo 
všetkých priestoroch zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma • 
všetky izby a priestory hotela sú nefajčiarske • pre fajčiarov sú  
k dispozícii priestory fajčiarskeho salónika Havana Club

UBYTOVANIE
SAT TV • Wi-Fi • minibar • trezor • kúpeľňa • sušič vlasov • župany 
pre dospelé osoby • detské postieľky na požiadanie zdarma 

TYPY IZIEB 
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (izby na južnej strane aj balkón) 
• Rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (2 prepojené izby so spoločnou 
kúpeľňou a WC, izby na južnej strane aj balkón) • Apartmány pre  
2-4 osoby (1/2 spálňa, obývacia izba s rozťahovacím gaučom s možnosťou 
1 prístelky pre dospelú osobu alebo 2 deti, balkón) • Apartmány De Luxe 
(nadštandardne vybavené apartmány pre 2 osoby s terasou s nádherným 
výhľadom)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou 
bufetu (pri nižšom počte hostí výber z menu)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

1
DO 16 R.
ZDARMA

2
DO 16 R.
ZDARMA

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 15 R.
ZDARmA

DO 6 R.
ZDARmA

slovensko | HoRnÝ sMokoveC
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PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

REŠTAURácIE
slovenská reštaurácia • reštaurácia Savarin • lobby bar •  
nočný bar Lucullus

BAZÉNY 
vnútorný 20 m plavecký bazén 

ŠPORT A ZáBAVA 
priamo v hoteli squash, bowling, biliard, stolný tenis, fitnes, 
telocvičňa na loptové hry a pod. • vonkajšie detské ihrisko • 
turistické vychádzky • bicykle

WELLNESS & SPA
saunový svet (fínska, bylinková parná, soľná parná, eukalyptová 
parná) • relaxačná miestnosť • masáže (za poplatok) • vírivky 

TIPY NA VÝLETY
turistické vychádzky • vysokohorská turistika • poznávanie 
(Spišský hrad, Levoča, Vlkolínec, drevené kostolíky) • jaskyne 
(Belianska jaskyňa) • Múzeum Tanap-u • Múzeum lyžovania

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
v čase 01.08. – 20.08.2017  (minimálny pobyt na 3 noci):
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage club pre deti  
od 13 – 18 rokov • mini disco • tematické dni - pirátsky poklad, 
indiánske leto, športová mini olympiáda, obľúbený rozprávkový 
hrdina a iné • tvorivé dielne • facepainting • modelovanie 
balónov • púšťanie balónov šťastia • (pod)vodné šibalstvá • 
pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje • detské 
kvízy • kino • súťaže

Balíček na minimálne 3 noci zahŕňa: 
ubytovanie s polpenziou • vstup do všetkých priestorov 
(wellness, bazén, športoviská, animácie s profesionálnymi 
animátormi) • bonusy: pitný režim pre deti v cene, 10% zľava na 
zapožičanie bicyklov, 10% zľava pre dospelých na procedúry, 
10% zľava na kozmetické ošetrenie, manikúru a pedikúru, 15% 
zľava pre celú rodinu na vstup do Termálneho parku vo Vrbove, 
15% zľava na taxi-službu • možnosť zakúpenia zľavovej karty 
Tatry Card na recepcii

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 6 rokov zdarma • do 31.03.2017 jedno dieťa do  
15 rokov zdarma • rodinné izby 2+2 prístelky

 HoRnÝ sMokoveC | slovensko
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TripAdvisor
66 hodnotiacich 3,5

PRE DETI

Športové aktivity
zdarma: futbal • volejbal • basketbal 
• stolný tenis • badminton • tenis • 
1x vodný bicykel alebo kanoe alebo 
bicykel pre 2 osoby v cene (1 hod) •  
za poplatok: minigolf • biliard • 
trampolína 

vnútorný plavecký bazén • počas 
leta hotelová pláž s lagúnou pre deti 
• pozvoľný vstup do jazera • detské 
ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami  
a šmýkačkou • Danubius Bubbles Club 
(interaktívne programy) • detské disco 
• detský kútik • športové animácie 
• detské ihrisko • detské menu 
v reštaurácii • detská stolička  
v reštaurácii • detská postieľka  
a vanička

VÝhODY PRE RODINY

dieťa do 6 rokov zdarma • dostupnosť 
hotelovej pláže • možnosť ubytovania 
1+1, 2+2, 2+3 • od 4 nocí zvýhodnená 
cena (až do výšky 30%)

TYPY IZIEB
Standard izba (jednolôžková, dvojlôžková, dvojlôžková  
s možnosťou prístelky, 3 samostatné lôžka) • Superior 
izba (dvojlôžková s klimatizáciou) • Rodinná izba (dve 
izby vedľa seba - neprepojené)

STRAVOVANIE
all Inclusive 

PLáŽ
vlastná pláž s časťou pre deti • lehátka zdarma • vstup do 
jazera po schodíkoch • malý záliv pre deti

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
na brehu Balatonu • v blízkosti centra v zelenom prostredí 
s vlastnou plážou • asi 10 km od poloostrova Tihany •  
175 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma • 
trezor • reštaurácia • parkovisko • krytý plavecký bazén 
(25x8x5 m) • sauna • masáže (za poplatok) • kaderníctvo 
• kozmetika • plážový volejbal • stolný tenis • badminton 
• mini golf • biliard • kolky • detské ihrisko • požičovňa 
surfov, člnov, plachetníc, vodných bicyklov • v blízkosti 
tenisový kurt • motorkárska dráha • jazda na koni • pre 
deti bohatý celodenný a večerný animačný program 
Danubius Bubbles Clubu s maskotom dráčika • detský 
kútik • detské ihrisko • parkovanie

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC a vaňou • sušič vlasov • telefón • minibar • 
SAT TV • klimatizácia (za poplatok 10 EUR/deň) • balkón

DaNUBIUS HOTEL marINa    
1
DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WI-FI WELLNESS PSÍKDO 6 R.
ZDARmA

MAĎARsko | BAlATon - BAlATonFUReD

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

304 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 6 rokov, 4 nocí
CENA PRE RODINU

od 38 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • 11:00 – 18:00 h bohaté občerstvenie 
(palacinky, sendviče, ovocie, zmrzlina) • 07:00 – 
24:00 h nealko nápoje, káva, čaj • 11:00 – 24:00 
h stolové víno a čapované pivo • 17:00 – 24:00 h 
miestne alkoholické nápoje (aperitívy a koktaily) • 
animácie

ALL INcLUSIVE

003

www.satur.sk/ghb20
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TripAdvisor
98 hodnotiacich3,5

PRE DETI

Animačné aktivity
animačné aktivity v období  
od 02.07. - 29.08. • kreatívne aktivity 
• športové podujatia • ručné práce • 
večerné programy • disco

Športové aktivity
tenis • squash • bowling • biliard • 
stolný tenis • minigolf • požičovňa 
bicyklov

plavecký, zážitkový a detský bazén • 
detské ihrisko • detská strava • detská 
stolička • detská postieľka zdarma

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 11 rokov zdarma (aj v 1+1)  
• oddelená spálňa s obývacou 
miestnosťou • možnosť ubytovania  
2+2, 2+3 (BGW) • First Minute akcia 
-10% pri rezerváciách do 30.4.2017 
(ubytovanie okrem stravy) • akcie: 4=3, 
7=5 a 7=6 vo vybraných termínoch

(jedno a dvojlôžková – max. 2 osoby, klimatizovaná)
B2+2 - Kalmár - max. pre 2 dospelé osoby a 2 deti do  
10 r. (dvojlôžková menšia spálňa - oddelené lôžka  
a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom - 150x190 cm) 
• v radovej zástavbe priamo vo svahu lesa, dostupné po 
schodoch • B4+1 - átrium - max. pre 5 osôb (dvojlôžková 
menšia spálňa na prízemí - oddelené lôžka, obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu, na poschodí 
otvorená galéria s dvojlôžkom) • klimatizácia

STRAVOVANIE
hotel: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu
bungalovy: individuálne, možnosť doplatenia stravy

PLáŽ
500 m dlhá pláž • vstup do jazera po schodíkoch • počas 
sezóny ležadlá zdarma • vodné športy

OFIcIáLNE hODNOTENIE hOTELA **** 

POLOhA
na okraji polostrova Tihany • v uzavretom priestore 
13 ha starobylého parku s bohatou zeleňou a mierne 
svahovitým terénom • na brehu jazera Balaton •  
180 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova – hotel • drevené domčeky –  
bungalovy • spoločná recepcia • Wi-Fi v lobby bare 
zdarma • reštaurácia • bar • wellness s liečivým 
prameňom: zážitkový bazén, plavecký bazén, fínska, 
parná a infra sauna, jacuzzi • fitness • športoviská • 
športové centrum Wimbledon (za poplatok) • centrálne 

parkovisko

UBYTOVANIE
hotel: kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
minibar (za poplatok)
bungalovy: obývacia miestnosť s vybaveným kuchynským 
kútom (elektrická varná doska, mikrovlnná rúra, 
chladnička, kávovar, riady, príbor, poháre) • kúpeľňa s WC 
• TV • rádio • telefón • terasa

TYPY IZIEB
hotel: Štandard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť 
prístelky alebo detskej postieľky) • Štandard plus izba 

HOTEL CLUB TIHaNY     / BUNGaLOW CLUB TIHaNY

TIHaNY – balaToN | MaĎaRSKo 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

132 eurod

2 dospelí, 2 deti do 10 rokov, 4 nocí
CENA PRE RODINU

od 44 eur na osobu

004

1
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WELLNESSDO 11 R.
ZDARmA
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www.satur.sk/flora

TripAdvisor
104 hodnotiacich 3,5MAĎARsko | seveRovÝCHoDnÉ MAĎARsko - eGeR

PRE DETI

detský bazén (hotelové wellness 
centrum) • detské bazény (termálne 
kúpalisko) • tobogany (termálne 
kúpalisko) • detský župan • detské 
ihrisko (termálne kúpalisko)

detský kútik • herňa (biliard, stolný 
futbal, šípky) • X-Box izba • detská 
postieľka • detská vanička • detské 
WC • protišmykové podlahy • detská 
stolička v reštaurácii • detská strava 

VÝhODY PRE RODINY

dieťa do 4 rokov zdarma • dostupnosť 
termálneho kúpaliska • možnosť 
oddelenej spálne s obývacou 
miestnosťou • možnosť ubytovania 
1+1, 2+2

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • telefón • minibar • SAT TV • klimatizácia 
(za poplatok 10 EUR/deň) • Wi-Fi • balkón (okrem 
niektorých jednolôžkových izieb)

TYPY IZIEB
Standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • 
Rodinná izba (dvojpodlažná) • Bezbariérové izby

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
uprostred liečebných prameňov • v centre mesta • 
prepojený vyhrievanou chodbou s termálnymi kúpeľmi 
a kúpaliskom • 140 km východne od Budapešti • 158 km 
od Košíc

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • kaviareň • lobby bar • slnečná terasa • 
hotelový wellness ostrov (zážitkový bazén, detský bazén, 
jacuzzi, sauny (fínska, parná, infra, aróma), Kneippov 
chodník) • termálne kúpalisko (prepojené s hotelom 
chodbou) • fitnes • solárium • soľná jaskyňa • biliard • 
liečebné centrum • procedúry • lekárska prehliadka • 
masáže • zdravotný telocvik • kúpele v termálnej vode • 
bahenné zábaly • elektroterapia • manikúra • kaderníctvo 
• pedikúra • tenisový kurt • detský kútik • x-box • biliard 
• požičovňa bicyklov • Wi-Fi zdarma • parkovanie za 
poplatok 3 EUR/noc

HUNGUEST HOTEL FLÓra   
1
DO 16 R.
ZDARMA
DO 4 R.

ZDARmA
WI-FI WELLNESS PSÍK

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

258 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 4 rokov, 3 nocí
CENA PRE RODINU

od 43 eur na osobu

005
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www.satur.sk/sol

TripAdvisor
45 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
animačné aktivity v období od 01.07. - 
01.09. (Hungarospa termálne kúpalisko)

vstup na termálne, plážové kúpalisko 
HUNGAROSPA • vstup do krytého 
Aquaparku AQUA PALACE

detský kútik • X-Box izba • detská 
strava • detská stolička • detská 
postieľka • detské ihrisko (Hungarospa 
termálne kúpalisko) • minigolf za 
poplatok • požičovňa bicyklov za 
poplatok (susedný hotel Béke)

VÝhODY PRE RODINY

zvýhodnené ceny pre deti • spojenie 
hotela s termálnym kúpaliskom 
Hungarospa a krytým aquaparkom 
chodbou • možnosť ubytovania 2+2  
v rodinných izbách 

UBYTOVANIE
kúpeľňa s vaňou a WC • telefón • klimatizácia • sušič 
vlasov • župan • SAT TV • telefón • minibar • trezor • 
Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB
Standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • 
Rodinná izba (oddelená spálňa, obývačka s rozkladacím 
lôžkom pre 2 deti do 12 rokov) • Bezbariérové izby a izby 
pre alergikov

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou bufetu

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v centre rekreačnej zóny • v susedstve najväčšie liečebné, 
plážové kúpele a aquapark v strednej Európe • 200 km 
východne od Budapešti • 160 km od Košíc

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • bar • obchod so suvenírmi • požičovňa 
bicyklov • malé hotelové wellness centrum (bazén, 
jacuzzi, sauna) • liečebné a plážové kúpele Hungarospa 
Hajdúszoboszlo a Aqua Palace priamo prepojené  
s hotelom • spa a wellness • plavecké bazény • perličkový 
a vlnový bazén • termálné bazény • detský bazén  
s atrakciami • prímorské pobrežie počas leta (piesočnatá 
pláž, maják, pirátska loď, zábavné a športové programy) • 
Aquapark s tobogánmi (za poplatok) • člnkovanie • vodné 
bicykle • športový areál • procedúry • lekárska prehliadka 
• masáže • fitnes • solárium • kozmetika • zdravotná 
gymnastika • balneoterapia • fyzioterapia • soľná terapia 
• Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie za poplatok 
2 EUR/noc  

HUNGUEST HOTEL aQUa SOL    

AQUAPARK WELLNESS WI-FI

HAJDÚsZoBosZlÓ - veĽkÁ MAĎARskÁ nÍŽinA | MAĎARsko 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

297 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 4 rokov, 2 noci
CENA PRE RODINU

od 68 eur na osobu

006
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www.satur.sk/rose

TripAdvisor
317 hodnotiacich 4,0

859 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 47 eur na osobu

NOVINKA

007

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby prevažne v zámockom štýle • kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou/WC • sušič vlasov • rádio • telefón • kablová TV • trezor 
(zdarma) 

TYPY IZIEB 
Štandardná izba dvojlôžková (economy 20 m2, pre 2 osoby) • Štandardná 
izba dvojlôžková s možnosťou jednej prístelky (22 m2 pre 2 dospelé 
osoby a jedno dieťa maximálne do 13 rokov) • Superior izba dvojlôžková 
s možnosťou 2 prísteliek (26 m2)

STRAVOVANIE
polpenzia plus 

POLOhA
hotel sa nachádza v stredisku Rosenegg na okraji mesta 
Fieberbrunn • cca 1,5 km od centra • uprostred krásnej alpskej 
prírody • obchod s potravinami 100 m • nákupné možnosti vo 
Fieberbrunne 100 m • železničná stanica 1 km • sedačková lanovka 
2,3 km • kúpalisko cca 1 km • zábavný park Familienland 2,5 km • 
regionálny autobus v údolí Pillersee zdarma 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zámocký hotel so stredovekou atmosférou pozostáva z viacerých 
budov navzájom prepojených podzemnou chodbou • vstupná 
hala s recepciu • lobby • spoločenská miestnosť • konferenčná 
a seminárna miestnosť • Wi-Fi a internetové pripojenie 
v priestoroch recepcie zdarma • parkovisko vzdialené cca 100 m 
od hotela zdarma • garáž zdarma (podľa dostupnosti) • hotelová 
záhrada • slnečná lúka s ležadlami 

2
DO 16 R.
ZDARMA

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 13 R.
ZDARmA

RAkÚsko | FieBeRBRUnn

SCHLOSS rOSENEGG     

POLPENZIA PLUS privítací drink • raňajky formou bufetu •  
od 12:00 -13:00 h. malý obedový snack (polievka, šalát, chlieb) • pre deti do  
15 rokov počas pobytu v miniklube voda so sirupom a olovrant • 4 chodové 
večere s možnosťou výberu z dvoch hlavných jedál alebo tematický bufet • 
detské nápoje k večeri

24



PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

REŠTAURácIE
dve reštaurácie Maria Theresia a reštaurácia Rose (obe len pre 
hotelových hostí) • hotelový bar 

BAZÉNY 
vnútorný bazén s vírivkou (od 07:00 – 20:00 h) • vstup pre deti 
len v sprievode dospelých, nie je vhodný pre neplavcov 

ŠPORT A ZABAVA
fitness • raz za týždeň tanečný večer so živou hudbou • raz do 
týždňa rakúsky večer s ukážkami tradícií tirolských tancov • 
turistické vychádzky • bicykle za (poplatok)

WELLNESS & SPA
sauna • parný kúpeľ (od 16.00 - 20.00 h) • infračervená kabína • 
relaxačná miestnosť • za poplatok: masáže • relaxačné kúpele • 
služby SPA centra 

TIPY NA VÝLETY
turistické vychádzky • viac ako 800 km cyklistických trás 
pre horské bicykle • región ponúka vynikajúce možnosti pre 
horolezcov • golfové ihriská v Kitzbühelských Alpách • jazdenie  
na koni • tenis 

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
v čase 08.07. – 22.07.2017: mini klub pre deti od 3 - 15 rokov 
• mini disco • tematické dni - pirátsky poklad, indiánske leto, 
športová mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné • 
tvorivé dielne • facepainting • modelovanie balónov • púšťanie 
balónov šťastia • (pod)vodné šibalstvá • lezecké preteky • 
rôzne športové hry a turnaje • detské kvízy • kino • súťaže

lezecká stena • detské ihrisko • herňa • detské menu  
v reštaurácii • detská stolička • detské nápoje k večeri • pre 
deti do 15 rokov počas pobytu v klube voda so sirupom  
a olovrant • detská postieľka (za poplatok)

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 13 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+2

možnosť zakúpenia karty výhod „Sommer card“ (priamo na 
mieste) na ľubovoľný počet dní, na základe ktorej klienti majú:
lanovky zadarmo
zľavy u zmluvných partnerov:
• vstup na kúpaliská so zľavou 25 – 50%
• zľava 25% na výlety v okolí (jazda vláčikom, návšteva farmy,  

návšteva bane, ...)
• návšteva múzeí so zľavou 25 – 50%

FieBeRBRUnn | RAkÚsko
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www.satur.sk/kat

TripAdvisor
267 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné a zábavné aktivity
detský klub FALKYLAND pre deti od 
3 - 12 rokov (nedeľa – piatok od 09.00 
-20.30 h, v sobotu od 10.00 – 18.00 h) • 
Falky SPA pre deti (za polatok - sauna, 
kozmetika, masáže, parný kúpeľ) • 
aktivity pre tínedžerov od 12 - 16 rokov

bar s nápojmi pre deti vo FALKYLANDE 
• lezecká stena • vodný svet pre deti 
- bazén s toboganom • minidisco • 
herňa • detská reštaurácia • detská 
stolička v reštaurácii • opatrovanie 
detí do 3 rokov (na vyžiadanie, za 
poplatok) • možnosť zapožičať kočík, 
vaničku, prebalovaciu podložku, fľašu 
na zohrievanie a teplomer

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 6 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 a 2+3

TYPY IZIEB 
Štandardná izba (dvojlôžková izba 19 m2) • Rodinná 
izba (27 m2, pre 2 dospelých a 1-2 deti, 2 miestnosti 
s oddelenou časťou pre deti, poschodová posteľ) • 
Rodinná suita (3 miestnosti, 2-lôžková izba, oddelený 
spací priestor pre deti - poschodová posteľ a obývacia 
miestnosť)
 
STRAVOVANIE
plná penzia Plus • privítací drink • raňajky formou 
bohatého bufetu • obedový snack (ľahké teplé a studené 
jedlá) • večere s rozmanitým výberom menu alebo 
tematických bufetov (korutánske špeciality, taliansky 
bufet) • nápoje k obedu a k večeri (stolové víno, pivo, 
voda, džúsy)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
rodinný hotel • v nadmorskej výške asi 1 600 m • 
uprostred alpskej krajiny • 500 m od centra Katschbergu 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • parkovisko • za poplatok garáž • 
vonkajší a vnútorný bazén • slnečná terasa • wellness 
a SPA na ploche cca 2 000 m2 • zdarma: rôzne sauny, 
parný kúpeľ, vírivka, masážne ležadlá • relaxačné 
miestnosti • za poplatok manikúra, pedikúra, kozmetika, 
masáže, peeling, solárium • stolný tenis • šípky • fitnes • 
lezecká stena • vodná gymnastika • biliard (za poplatok) • 
animačné programy • divadlo

UBYTOVANIE
• kúpeľňa so sprchou/WC •  sušič vlasov • rádio • telefón 
• SAT TV • trezor • niektoré izby majú balkón alebo terasu

2
DO 16 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESSDO 6 R.
ZDARmA

RAkÚsko | kATsCHBeRG

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

324 eurod

2 dospelí, 2 deti do  6 rokov,  2 nocí 
CENA PRE RODINU

od 68 eur na osobu

008 FaLkENSTEINEr HOTEL FUNImaTION CLUB kaTSCHBErG    

NOVINKA
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www.satur.sk/son

TripAdvisor
266 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné a zábavné aktivity
detský klub FALKYLAND pre deti od 
3 - 12 rokov • 2x do týždňa detská noc • 
vodný svet • 15 m tobogan

nápoje pre deti vo FALKYLANDE • 
herňa • ihrisko • detská stolička  
v reštaurácii • bufet pre deti počas 
večere • možnosť zapožičať
kočík, vaničku a baby telefón

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 6 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 a 2+3 

TYPY IZIEB 
Štandardná izba (dvojlôžková izba 24 – 30 m2) •  
Rodinná izba (40 m2, pre 2 dospelých a 1-3 deti,  
2 miestnosti, obývacia spálňa, oddelený spací priestor  
pre deti) • Rodinná suita (cca 70 m2 pre 2 dospelých  
a 1-3 deti, 3 miestnosti, obývacia miestnosť a dve spálne)

STRAVOVANIE
plná penzia Plus • privítací drink • raňajky formou 
bohatého bufetu • obedový snack (ľahké občerstvenie) 
• večere s možnosťou výberu menu • nápoje počas jedál 
v reštaurácii (stolové víno, pivo, nealkoholické nápoje)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
hotel sa nachádza v nadmorskej výške asi 1500 m • pri 
priesmyku Nassfeld • pri lanovke • cca 15 km od hotela  
18 jamkové golfové ihrisko

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • Wi-Fi v niektorých 
spoločných priestoroch zdarma • 3 internetové terminály 
v looby (zdarma) • parkovisko • za poplatok garáž • 
vonkajší a vnútorný bazén • slnečná terasa • wellness 
a SPA na ploche cca 1 700 m2 • zdarma: rôzne sauny, 
parný kúpeľ, vírivka • relaxačné miestnosti • za poplatok 
manikúra, pedikúra, kozmetika, masáže • fitnes • stolný 
tenis • šípky • biliard • požičovňa bicyklov 

UBYTOVANIE
izby zariadené v modernom alpskom štýle • kúpeľňa so 
sprchou/WC • sušič vlasov • rádio • telefón • SAT TV • 
trezor • chladnička • niektoré izby majú balkón 

2
DO 16 R.
ZDARMA

AQUAPARK WI-FI WELLNESS GOLF PSÍKDO 6 R.
ZDARmA

nAssFelD | RAkÚsko 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

339 eurod

2 dospelí, 2 deti do  6 rokov,  2 nocí
CENA PRE RODINU

od 69 eur na osobu

009FaLkENSTEINEr HOTEL SONNENaLpE    

NOVINKA
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www.satur.sk/malaga

TripAdvisor
1 180 hodnotiacich 4,0šPAnielsko | AnDAlÚZiA - ToRRoX CosTA

ALL INcLUSIVE

PRE DETI

Animačné aktivity
miniklub pre deti od 4 - 7 rokov • 
maxiklub pre deti od 8 - 12 rokov • 
rôzne súťaže • kreslenie • aktivity  
pri bazéne

Športové aktivity
stolný tenis • basketbal • futbal 

bazén • aquapark • pozvoľný vstup 
do mora • detské ihrisko • zmrzlina 
a ovocie • detská postieľka • detská 
stolička • mini disco • herňa

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 13 rokov zdarma • 
apartmánové izby pre 2+2 alebo 3+1

TYPY IZIEB
Štandardná izba (31 m2, možnosť 1 prístelky pre dieťa) 
• Apartmán (36 m2, 1 spálňa, možnosť 2 prísteliek 
– rozkladacie lôžka, oddelený kuchynský kútik)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • od hotela 
oddelená pobrežnou promenádou • vodné športy  
(za poplatok) • ležadlá a slnečníky (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v turistickom stredisku Torrox • centrum strediska cca 
200 m od hotela • vzdialenosť od letiska v Malage 60 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex leží v subtropickej záhrade • hlavná budova 
a dva apartmánové bloky • Wi-Fi (zdarma) • reštaurácia 
• kaviareň • pool bar • animácie • bazén • aquapark • 
ležadlá • slnečníky • uteráky pri bazéne (na kauciu) • 
vnútorný bazén • wellness centrum (za poplatok) • stolný 
tenis • fitnes • basketbal • futbal • strečing • golf (10 km)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky pre 
dieťa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
telefón • minibar (za poplatok) • trezor (za poplatok) 
• balkón alebo terasa • izby apartmánového typu 
s dvomi prístelkami (sofa) • oddelený kuchynský kútik • 
v samostatných dvoch budovách

IBErOSTar maLaGa pLaYa     
2
ZDARMADO 13 R.
ZDARmA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI GOLF

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

1 920 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 861 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h) 
• obedy (13:30-15:30 h) • večere (19:00-22:00 h) 
formou bohatých bufetových stolov • počas dňa 
snacky, ovocie, zmrzlina • káva • čaj • sušienky 
• nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané 
importované nápoje (10:30-24:00 h)
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www.satur.sk/viva

TripAdvisor
569 hodnotiacich4,5 CAlA MesQUiDA - MAloRkA | šPAnielsko

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub • animácie • rôzne 
súťaže • tance • aktivity pri bazéne

Športové aktivity
volejbal • basketbal • stolný tenis • 
boccia • minigolf • lukostreľba • šípky • 
požičovňa bicyklov • biliard 

detské bazény • pozvoľný vstup do 
mora • detské ihrisko • pirátska loď • 
nafukovací hrad • detské menu  
v reštaurácii •

jazdenie na poníkoch (za poplatok) • 
videohry • DVD filmy • detská postieľka 
(za poplatok) • 

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • ubytovanie 
v apartmánoch s oddelenou obývacou 
časťou až pre 3+1

UBYTOVANIE
apartmány s jednou spálňou a obývacím priestorom • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • Wi-Fi • kuchynský kút s mikrovlnkou • 
chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Premium apartmán (možnosť 2 prísteliek – rozkladacie 
lôžka) • Premium Sea View apartmán (možnosť  
2 prísteliek – rozkladacie lôžka, výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • cca 100 m  
od hotela • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
pri jednej z najkrajších pláží na Malorke • stredisko Cala 
Ratjada cca 7 km • letisko Palma de Mallorca cca 75 km

DĹŽKA TRANSFERU
60 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a 10 apartmánových blokov • vstupná 
hala s recepciou • reštaurácie • viaceré bary • 2 vonkajšie 
bazény pre dospelých • bazén pre deti • Wi-Fi v celom 
komplexe zdarma • fitnes • volejbal • aerobik • basketbal 
• stolný tenis • boccia • minigolf • lukostreľba • šípky • za 
poplatok: tenis • požičovňa bicyklov • biliard • wellness: 
sauna, jacuzzi, turecký kúpeľ, masáže (za poplatok)

vIva CaLa mESQUIDa rESOrT     +
2
ZDARMA ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 12 R.

ZDARmA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufetových stolov v reštaurácii 
Caprice • neskoré raňajky • počas dňa snacky • 
zmrzlina • vybrané miestne a importované alko 
a nealko nápoje (10:30-23:30 h) • 1 večera počas 
pobytu v à la carte reštauráciách (nutná rezervácia 
vopred)

ALL INcLUSIVE

2 351 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 977 eur na osobu
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www.satur.sk/inter

TripAdvisor
3 210 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
•  detský miniklub Panda  

pre deti 4-12 rokov 
• animačné a športové aktivity 
• detské ihrisko 
• detská stolička v reštaurácii

VÝhODY PRE RODINY

• 1 dieťa do 12 rokov zdarma 
• možnosť ubytovania 2+2

TYPY IZIEB
Štandardná izba (možnosť jednej prístelky) • Rodinná 
izba s výhľadom na more (s možnosťou 2 prísteliek) 

STRAVOVANIE
polpenzia, možnosť doplatku za all inclusive

PLáŽ
hotel je postavený na útese s priamym vstupom do mora 
• najbližšia piesočnatá pláž 50 m • ležadlá a slnečníky  
(za poplatok) • plážové uteráky za depozit • vodné športy 
za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v pokojnejšom stredisku Palma Nova • centrum 
mimoriadne živého strediska Magaluf s reštauráciami, 
obchodmi, barmi a nočnými klubmi 1,5 km • hlavné mesto 
Palma de Mallorca 17 km

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná a vedľajšia budova so suitami a apartmánmi • 
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • niekoľko barov 
(jeden je určený len pre dospelých v čase od 19:00 – 
24:00 h) • vonkajší bazén s terasou na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi • stolný tenis • fitnes • vonkajšie fitnes • 
biliard (za poplatok) • animácie • supermarket

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • SAT TV• minichladnička • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • balkón alebo terasa (okrem jednolôžkových 
izieb) • servis na prípravu kávy a čaju • Wi-Fi (za poplatok)

INTErTUr HOTEL HaWaII maLLOrCa & SUITES    
1
DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FIDO 12 R.
ZDARmA

šPAnielsko | MAloRkA - PAlMA novA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1 848 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 604 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy  
a večere formou bufetu • ľahké predpoludňajšie  
a popoludňajšie občerstvenie • vybrané nealkoholické  
a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:30 
– 23:30 h) • káva, čaj, koláče (17:00 – 18:00 h) • 
tematické večere (španielska, orientálna) • animačné 
programy • vybrané športové aktivity – vodná 
gymnastika, lukostreľba, šípky, boccia, vodné pólo

 ALL INcLUSIVE NOVINKA
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www.satur.sk/tau

TripAdvisor
1 616 hodnotiacich3,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský klub pre deti 4 - 12 rokov 
• klub pre mládež 12 - 18 rokov • 
detská diskotéka

Športové aktivity
tenis • lukostreľba • volejbal

detský bazén • detské ihrisko  
v hoteli Paradise • aquapark Taurito 
Oasis s atrakciami a s morskou 
vodou • detská diskotéka

detský bufet • detská stolička • 
detská postieľka zdarma • zmrzlina 
• opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • 
oddelená spálňa s obývacou 
miestnosťou • možnosť ubytovania 
2+2 • vstup do aquaparku v cene

UBYTOVANIE
260 izieb • klimatizované dvojlôžkové izby • kúpeľňa • 
telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • Wi-Fi pripojenie 
zdarma • chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Standard izba (30 m2), dve lôžka, možnosť prístelky • 
Family izba (40 m2) apartmánového typu, s oddelenou 
spálňou • na 4. - 9. poschodí • izby oboch typov  
s výhľadom na more 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
tmavá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora len 
50 m od hotela • krásna pláž Amadores s bielym pieskom 
vzdialená cca 4 km a dostupná miestnou dopravou • 
priamo pri komplexe • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
na juhu Gran Canarie • v pokojnej časti Taurito • iba  
3 km od malebného Puerto Mogán • do prístavu Mogán 
s obchodmi premáva bus alebo taxi • niekoľko menších 
obchodíkov v okolí hotela • 60 km od letiska

DĹŽKA TRANSFERU 
55 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný 9-posch. hotel • priestranná hala  
s recepciou • Wi-Fi pripojenie zdarma • piano bar • 
klimatizovaná reštaurácia • diskotéka • bar • obchod • 
v záhrade veľký bazén (v zime vyhrievaný) • ležadlá  
a slnečníky pri bazéne v cene • vírivka • hotel je súčasťou 
Paradiso Resort Taurito a niektoré zariadenia sú spoločné 
• fitnes • tenis • za poplatok: 4 tenisové kurty • squash • 
bowling • minigolf • golfové ihrisko 8 km od hotela • bohatý 
animačný program • večer pravidelne živá hudba 

paraDISE LaGO TaUrITO    +
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 12 R.
ZDARmA

GRaN CaNaRIa – KaNáRSKe oSTRovY | špaNIelSKo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bohatého bufetu • show cooking • tematické 
bufety • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 - 23:00 h • dopoludnia i popoludní ľahké 
občerstvenie • polnočný snack • zmrzlina (pre deti) 
• vstup do aquaparku Taurito oasis • zľava v spa • 
basketbal • lukostreľba • volejbal • fitnes

ALL INcLUSIVE

2 294 eurod

2 dospelí, 2 deti do 4 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 848 eur na osobu
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www.satur.sk/pini

TripAdvisor
476 hodnotiacich 4,0

rEZOrT BaIa DEI pINI     +

1 357 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 554 eur na osobu

ALL INcLUSIVE

014

ALL INcLUSIVE raňajky (07:30-09:30 h), obedy (12:45-14:00 h) 
a večere (19:45-21:30 h) formou bufetu • počas jedál minerálka, čapované pivo 
a víno, nealkoholické nápoje • počas dňa v baroch nealko nápoje, víno a voda 
z dispenzorov, káva • snacky (11:00-12:00 h a 17:00-18:00 h)

UBYTOVANIE
zariadené sardínskym vidieckym štýlom • kúpeľňa s WC • sušič vlasov 
• klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor zdarma • chladnička (v deň 
príchodu 2 fľaše vody) • väčšina izieb s balkónom alebo terasou 

TYPY IZIEB
Dvojlôžkové izby (20 m2, s možnosťou jednej prístelky) • Štvorlôžkové 
izby (27 m2, poschodová posteľ) • Rodinné izby (30 m2, s dvomi 
prepojenými izbami a dvomi soc. zariadeniami)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
cca 800 m od mestečka Budoni • 16 km od mesta San Teodoros • 
letisko v Olbii cca 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
cca 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna budova s recepciou • reštaurácia • lobby bar • obchodík 
• záhradné vilky s izbami • slnečná terasa • požičovňa bicyklov • 
fitness • amfiteáter • priestor pre bábätká otvorený 24 hodín •  
Wi-Fi (v lobby bare zdarma) • večerné animácie

PLáŽ
300 m od hotela • široká pláž s bielym pieskom • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis od tretej rady (slnečník a dve ležadlá na 
izbu) zdarma • plážové osušky (za poplatok) • vodné športy  
(za poplatok)

2
DO 5 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ

ANIMÁTORI
BABY HOTEL BEZ BARIÉRDO 12 R.

ZDARmA

TAliAnsko | seveRnÁ sARDÍniA - BUDoni
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

REŠTAURácIE
hlavná reštaurácia • Grill reštaurácia (zdarma, nutná rezervácia)

BAZÉNY
dva bazény s barmi • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma • areál pre najmenšie deti s ihriskom, bazénikom  
a miestnosťou pre bábätká

ŠPORT & ZáBAVA
3 tenisové kurty • futbalové ihrisko • stolný tenis • fitnes • 
animácie • lukostreľba • vodná gymnastika • aerobic • plážový 
volejbal

WELLNESS & SPA
za poplatok: masáže

TIPY NA VÝLETY
súostrovie La Maddalena • Costa Smeralda • ostrov Korzika • 
nákupy v San Teodoros

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
(júl – august): mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • Bfree  
(buď voľný) pre juniorov o 14 - 17 rokov • minidisco a fotenie  
s delfínom • tematické dni - pirátsky poklad, indiánske leto, 
športová mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné 
• tvorivé dielne - maľovanie tričiek, origami, facepainting, 
modelovanie balónov • púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek 
prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne 
športové hry a turnaje 

komplex bazénov • špeciálna časť s bazénom, záhradou  
a ihriskom • večer zábavné show v amfiteátri • detské ihrisko  
s trávnatým povrchom • detské menu • detská stolička • detská 
postieľka • dojčenské služby v dojčenskom kútiku (zdarma) 
– miestnosť so sterilizátormi, ohrievačmi fľašiek, mikrovlnkou, 
prebalovacím pultom a stoličkami • špeciálna detská strava – 
zeleninový vývar, malé cestoviny, čerstvé mlieko, jogurt, džemy, 
ovocie a iné

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+2

BUDoni - seveRnÁ sARDÍniA | TAliAnsko
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NOVINKA

015

www.satur.sk/cup

TripAdvisor
430 hodnotiacich 4,0

1 798 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 599 eur na osobu

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INcLUSIVE

PRE DETI

Animačné aktivity
mini klub pre deti 3 -12 rokov • junior 
klub pre deti 12-18 rokov • denné 
a večerné animačné programy 

Športové aktivity
tenis • basketbal • futbal • bocca • 
stolný tenis 

bazén s oddelenou detskou časťou • 
detské ihrisko • detská postieľka  
(za poplatok)

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 15 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov ponúkajúce národné 
a Sardínske špeciality, tematické večere • snacky 
(16:30 - 17:30 h) • počas hlavných jedál voda, 
nealkoholické nápoje, víno a čapované pivo • 
nealkoholické nápoje z dispenzorov (11:00 - 23:00 h) 
• hard all inclusive (za doplatok) zahŕňa navyše: víno, 
pivo, miestne alkoholické nápoje, vybrané kokteily, 
zmrzlina, káva a čaj (11:00-23:00 h)

1
DO 16 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FIDO 15 R.
ZDARmA

TalIaNSKo | SeveRNá SaRdíNIa – bUdoNI

POLOhA
nákupné možnosti v dedinke Budoni vzdialenej cca 2 km • 
35 km od letiska v Olbii

VYBAVENIE ZARIADENIA 
centrálna budova s recepciou • reštaurácia • bar • 
bazén s oddelenou časťou pre deti • 3 tenisové kurty • 
basketball • futbal • bocca • detské ihrisko • stolný tenis 
• trafika • Wi-Fi • prenájom áut, motoriek a bicyklov za 
poplatok • denný a večerný animačný program s turnajmi, 
kabaretom a vystúpeniami v amfiteátri 

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v tradičnom sardínskom štýle • 
umiestnené v domčekoch obklopených kvetinovou 
záhradou • kúpeľňa s WC • terasa • klimatizácia • minibar 
(za poplatok) • TV • telefón • trezor 

TYPY IZIEB 
Štandardná izba (dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
prístelky) • Rodinná izba (s poschodovou posteľou alebo 
mezonetová izba)

STRAVOVANIE 
all inclusive

PLáŽ
široká biela piesková pláž obklopená píniovým lesíkom 
vzdialená cca 100 m • pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis od druhej rady zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá na 
izbu) • plážové osušky (na kauciu) • v blízkosti sú ďalšie 
pláže a zátoky 

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

EDEN vILLaGE LI CUpULaTTI     +
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www.satur.sk/valtur

TripAdvisor
490 hodnotiacich3,5

PRE DETI

Animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august) • mini 
klub pre deti 4 - 12 rokov s bazénom 
pre deti, ležadlami a slnečníkmi • 
v interiéri vybavený postieľkami 
a kuchynkou • detské animácie  
a programy • teens klub do 18 rokov – 
súťaže, futbalové a volejbalové turnaje 
na pláži, diskotéka na pláži

detský bazén • ihrisko s pieskom  
v blízkosti lesíka • rozľahlá záhrada 
so subtropickou vegetáciou • detské 
stoličky v reštaurácii • detská postieľka
(za poplatok 5 EUR/deň, platba 
na mieste) • kuchynka vybavená 
ohrievačom fliaš, rýchlovarnou kanvicou 
a prebaľovacím pultom • Ihrisko • 
reštaurácia a bar na pláži

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 • dĺžka letu len  
1,5 hodiny

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • 
telefón • TV • minichladnička • trezor (za poplatok, platba 
na mieste) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby 2-lôžkové s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnato-kamienková pláž • asi 300 m od hotela • 
oddeľuje ju píniový les • pizzeria a bar na pláži • slnečníky 
a ležadlá zdarma • osušky za depozit (výmena za 
poplatok) • ponuka vodných športov za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na Tyrhénskom pobreží medzi mestami Pizzo a Lamezia 
Terme • mestečko Pizzo s historickým centrom preslávené 
svojou zmrzlinou Tartufo je vzdialené 10 km a dostupné 
kyvadlovou dopravou (za poplatok) • vzdialenosť od 
letiska cca 15 km

DĹŽKA TRANSFERU
20 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v určitých častiach (zdarma) • 
internetový kútik (za poplatok) • konferenčné miestnosti 
• obchodík • trafika • 2 bazény s vodopádmi • aerobik • 
posilňovňa • wellness centrum za poplatok • à la carte 
reštaurácia • disko bar za poplatok

CLUB vaLTUr GarDEN rESOrT     +

ACConiA Di CURinGA - kAlÁBRiA | TAliAnsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

ALL INcLUSIVE Raňajky (07:00-10:00 h),  
obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) 
formou bufetových stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10:00-24:00 h), v plážovom 
bare (10:00-18:00 h) • šport: tenis • stolný tenis • 
lukostreľba • volejbal • minifutbal • boccia • animácie

ALL INcLUSIVE

1 319 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 510 eur na osobu

016

2
DO 5 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WI-FI WELLNESS BABY HOTELDO 15 R.
ZDARmA
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www.satur.sk/garda

TripAdvisor
2 242 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

20 tematických izieb:
cirkus • doba ľadová • kráľovstvo 
princeznej • magický dom kapitána 
Prezzemola • zátoka pirátov 

detský bazén • animácie •  
4 rozprávkové pavilóny • ihriská • lenivá 
rieka • herňa • detská postieľka (za 
poplatok 5 EUR/noc, platba na mieste)

VÝhODY PRE RODINY

deti vo veku 0 - 3 rokov zdarma 
na lôžku rodiča • kombinovaný 
1-dňový lístok do Gardaland parku + 
1-dňový lístok do Sea Life Aquarium 
(podmorský svet) • možnosť 
ubytovania 2+2 • rodinné izby pre  
2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov 
• nápoje k jedlám v cene • krátka 
vzdialenosť od Bratislavy

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) • 
Superior izba • 20 tematických izieb (cirkus, doba 
ľadová, kráľovstvo princeznej, magický dom kapitána 
Prezzemola, zátoka pirátov) • 5 junior suit • 6 suit • 
Rodinné izby (veľká manželská posteľ a rozťahovací gauč) 
• Jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatého bufetu • za doplatok večere 
formou bufetu alebo v à la carte reštaurácii

PLáŽ
hotel sa nachádza 1 km od jazera Lago di Garda

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
800 m od zábavného parku Gardaland, s ktorým je 
prepojený shuttle servisom každých 30 minút • 3 km 
od hotela železničná stanica v Peschiera del Garda • 
v blízkosti: SPA centrum • historické centrum Verony  
25 km • stredoveké mestečká Bardolino a Garda 20 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
4 rozprávkové pavilóny • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • 3 bary • modrá lagúna (17. 05.–21. 09. , 
kúpacia čiapka povinná): komplex bazénov na ploche 
3 000 m2 • veľká hydromasážna časť • lenivá rieka • 
vodopád • snack bar v záhrade • ležadlá a uteráky za 
poplatok • 2 parkoviská (zdarma) • garáže (za poplatok 
15 EUR/deň)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia (individuálna) • LCD 
SAT TV • telefón • Wi-Fi • minibar • pripojenie na internet 
(na vyžiadanie) • trezor • výhľad na bazén alebo do 
vnútornej záhrady • k dispozícií bezbariérové izby

GarDaLaND HOTEL    

ANIMÁCIE WI-FI BEZ BARIÉR

TAliAnsko | lAGo Di GARDA - CAsTelnUovo Del GARDA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

128 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 1 noc
CENA PRE RODINU

od 52 eur na osobu

017
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www.satur.sk/gardaland

TripAdvisor
145 hodnotiacich4,0

PRE DETI

80 tematických izieb:
dobrodružstvo v džungli • 
dobrodružstvo na divokom západe 
• polárne dobrodružstvo • arabské 
dobrodružstvo

detský bazén • animácie • 2 tematické 
rozprávkové pavilóny • detské ihrisko • 
lenivá rieka • detská herňa s videohrami 
(za poplatok) • detské menu s nealko 
nápojom • detská postieľka (za 
poplatok 5 EUR/noc, platba na mieste) 

VÝhODY PRE RODINY

deti vo veku 0 - 3 rokov zdarma na 
lôžku rodiča • kombinovaný lístok 
do Gardaland Parku a do Sea Life 
Aquarium (podmorský svet) – v jeden 
deň alebo 2 dni po sebe • možnosť 
ubytovania 2+2, 2+3 • izby pre  
2 – 5 osôb - manželská posteľ,  
2 samostatné lôžka s možnosťou 
prístelky • nápoje k jedlám v cene • 
krátka vzdialenosť od Bratislavy

TYPY IZIEB
80 štandardných tematických izieb (dobrodružstvo 
v džungli, na divokom západe, polárne a arabské) • 
18 superior tematických izieb s balkónom • 2 junior 
tematické suity • pre 2-5 osôb • manželská posteľ,  
2 samostatné lôžka s možnosťou prístelky (pre dieťa  
do 8 rokov) • jednolôžkové izby za príplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatého bufetu • za doplatok večere 
formou bufetu

PLáŽ
hotel sa nachádza 1 km od jazera Lago di Garda

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
pár metrov od Gardaland Hotela • 800 m od zábavného 
parku Gardaland a akvária, s ktorým je prepojený shuttle 
servisom každých 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
novopostavený hotel • 2 rozprávkové tematické pavilóny 
• vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v spoločenských 
priestoroch • tematická reštaurácia Tutankhamon • bar 
Tutankhamon • bar pri bazéne • vstup do komplexu 
bazénov Blue Lagoon na ploche 3 000 m2 (jún - 
september) • záhrada • veľké parkovisko (zdarma) • 
garáže (za poplatok 15 EUR/deň)

UBYTOVANIE
elegantne zariadené • kúpeľňa so sprchou/vaňou a WC 
• sušič vlasov • klimatizácia (individuálna) • SAT TV • 
telefón • Wi-Fi • pripojenie na intrernet • trezor • minibar • 
rýchlovarná kanvica • k dispozícií bezbariérové izby 

GarDaLaND aDvENTUrE HOTEL    

CAsTelnUovo Del GARDA - lAGo Di GARDA | TAliAnsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

186 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 1 noc
CENA PRE RODINU

od 65 eur na osobu

018

ANIMÁCIE WI-FI BEZ BARIÉR
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www.satur.sk/imperial

TripAdvisor
130 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
starostlivosť o bábätká vo veku 0 - 2 
roky • mini klub pre deti vo veku 3 - 9 
rokov • aktivity pre juniorov vo veku  
10 - 16 rokov • denné a večerné animácie

bazén • detské ihrisko priamo na pláži • 
pozvoľný vstup do mora, plytká voda na 
hranie v mori • detské procedúry v SPA 
• veľká herňa vybavená hrami, plyšovými 
hračkami, play-station • malá knižnica 
pre deti poobedňajšie občerstvenie 
• postieľka (zdarma) • každý deň iné 
detské menu • detská strava, špeciálna 
strava, bezlepková strava • práčky  
a sušičky na mince • opatrovanie detí 
(za poplatok) 

plne vybavené apartmány: mikrovlnná 
rúra, podložka k umývadlu, redukcia 
na WC • prebalovací pult, vaničky, 
ohrievače fliaš, nočníky • kočíky, bicykle 
pre deti s prilbami, detské sedačky

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 5 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2, 2+3, 2+4 • krátka 
vzdialenosť zo Slovenska

TYPY APARTmáNOV
Family Suite (bilocal, pre 2-4 osoby, obývacia miestnosť 
s rozkladacím gaučom, spálňa s manželskou posteľou 
a gaučom, veľká krytá terasa s bočným výhľadom 
na more) • Family Panoramic (trilocal, pre 4-6 osôb, 
obývacia miestnosť s 2 samostatnými rozkladacími 
lôžkami, spálňa s manželskou posteľou a 2 samostatnými 
lôžkami, veľká krytá terasa s priamym výhľadom na more)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu alebo 
menu miestnej a medzinárodnej kuchyne • možnosť 
doobjednania obedov

PLáŽ
priamo pri piesočnej pláži • pozvoľný vstup do mora 
• v súkromnej časti sú k dispozícii zdarma kabínky 
a plážový servis (slnečník, ležadlo a stolička/1 apartmán) • 
plážové uteráky (zdarma) • plážový volejbal

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v centrálnej časti Bibione • v blízkosti hlavnej promenády 
s množstvom obchodov, reštaurácií, barov, kaviarní 
a diskoték

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
3 budovy • priestranná vstupná hala s recepciou • bar • 
klimatizované priestory • bezbariérový prístup • 3 výťahy 
• reštaurácia • slnečná terasa pri pláži s 3 bazénmi • 
relaxačná zóna s vírivkou a vodnými tryskami • slnečníky 
a ležadlá • snack bar „Terazza Sul Mare” • Wi-Fi (zdarma) 
• posilňovňa • stolný tenis • parkovisko (1 parkovacie 
miesto/1 apartmán)

UBYTOVANIE
kuchynský kút s chladničkou • kúpeľňa so sprchovacím 
kútom • sušič vlasov • klimatizácia • TV • telefón • trezor 
• Wi-Fi (zdarma) • terasa

aparTHOTEL ImpErIaL     +
3

DO 5 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WI-FI BABY HOTELDO 5 R.
ZDARmA

TAliAnsko | BiBione

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

321 eurod

2 dospelí, 2 deti do 5 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 54 eur na osobu

019
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www.satur.sk/luna

TripAdvisor
71 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie v hoteli Imperial (100 m)  
pre rôzne vekové skupiny: baby, deti  
a junior • 1x týždenne detská párty  
a v prírode s maskotom “Mariom” 
s jazdou na vláčiku • aktivity pre 
teenagerov v hoteli Imperial (100 m): 
športové turnaje • hudobné súťaže • 
tanečné súťaže • minikurzy golfu  
a tenisu

bazén • veľká herňa • detské menu • 
detská stolička v reštaurácii • detská 
postieľka • vybavenie pre batoľatá na 
vyžiadanie (ohrievače fliaš, prebalovací 
pult, detská vanička) • bicykle 
s detskou sedačkou • opatrovanie detí 
(na vyžiadanie, za poplatok)

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 6 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • osušky  
k bazénu • SAT TV • telefón • minibar • trezor • Wi-Fi • 
balkón 

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
prístelky) • Rodinná izba (dve lôžka, možnosť dvoch 
prísteliek formou poschodovej postele – 1 miestnosť) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
100 m od súkromnej časti piesočnatej pláže • plážový 
servis zdarma (slnečník, 2 ležadlá/izba) • plážové osušky 
(zdarma) • široká ponuka vodných športov za poplatok 
(windsurfing, potápanie, vodné bicykle)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v centre Bibione • 300 m od kúpeľov • v blízkosti pešej 
zóny s množstvom obchodíkov, barov a reštaurácií • 
aquapark Aqualandia a golfové ihrisko vo vedľajšom 
stredisku Lignano 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • lobby • bar • reštaurácia • 
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • klimatizácia • 2 výťahy • 
bazén s vírivkou a gejzírom • slnečná terasa • ležadlá  
a slnečníky zdarma • záhrada • požičovňa bicyklov 
zdarma • 30% zľava do Golf Club Lignano • vonkajšie  
a vnútorné parkovacie miesta (podľa dostupnosti)

LUNa     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI GOLFDO 6 R.
ZDARmA

BiBione | TAliAnsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

ALL INcLUSIVE uvítací nápoj a darček • 
raňajky formou bohatého bufetu s bio kútikom  
(07:30 - 09:30 h), obedový bufet s predjedlami, 
studenými a teplými jedlami, dezertmi (12:30 - 13:30 
h) • zákusky, ovocie, káva a čaj (16:00 - 17:00 h) 
• večere formou bufetu (19:00 – 20:30 h) • voda, 
nealko. nápoje a čapované víno (10:00 – 22:00 h) • 
požičovňa bicyklov • animácie pre deti a dospelých  
v hoteli Imperial (100 m) 21.05.-16.09. 

ALL INcLUSIVE

1 008 eurod

2 dospelí, 2 deti do 6 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 72 eur na osobu

020
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www.satur.sk/europa

TripAdvisor
150 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
medzinárodný mini klub (v termíne 
13.05. - 09.09.) - športové aktivity, 
súťaže, hry • zábavný mini klub pre 
mladšie deti • vyškolený personál 
organizujúci zábavu pre deti s mnohými 
aktivitami

nový a moderný vodný park  
s toboganmi a rôznymi vodnými 
atrakciami • umelá rieka s 3 rýchlosťami 
a veľkými gumenými kolesami •
komplex bazénov pre deti (v období 
13.05. - 16.09.) • nová Aréna, kde 
sa večer konajú spevácke, tanečné 
súťaže a večerné show • veľa plôch na 
hranie • zábavná arkáda • plytká voda, 
pozvoľný vstup do vody vhodný pre 
deti na hranie • detské menu • stánok 
so zmrzlinou • detská postieľka (za 
poplatok 21 EUR/týždeň) • chladnička 
v apartmáne

VÝhODY PRE RODINY

možnosť ubytovania: 2+2, 2+3, 4+2, 
4+3 • oddelená spálňa s obývacou 
miestnosťou • akcia 7=6 • krátka 
vzdialenosť od Slovenska

TYPY APARTmáNOV
cOLONIAL (4-6 osôb, dve 2-lôžkové spálne a obývacia 
miestnosť s rozkladacou sedacou súpravou (dvojlôžko) 
• LAGUNA (5 osôb, 2-lôžková a 3-lôžková spálňa, 
obývacia miestnosť) • mINILAGUNA (3 osôb, jedna 
väčšia miestnosť, kuchynský kút a 3 lôžka) • EXOTIc 
mAXIcARAVAN A PERLA (7 osôb, dve 2-lôžkové a jedna 
3-lôžková spálňa - s jednou závesnou alebo poschodovou 
postelou, obývacia miestnosť)

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doobjednania stravy formou 
bufetu

PLáŽ
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora • priamo 
pri komplexe • vhodná pre deti a neplavcov • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/apartmán) • bar • 
vodné športy za poplatok (vodné bicykle, windsurfing, 
plachtenie)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na okraji letoviska Grado • 5 km od centra • dostupné 
miestnou autobusovou dopravou • mesto Trieste 
cca 20 km • Benátky dostupné vlakom

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • klimatizovaná reštaurácia • á la carte 
reštaurácia • bar • diskotéka • supermarket • v záhrade 
bazén so slnečnou terasou a ležadlami zdarma • vodný 
park a bar • tenisové kurty • stolný tenis • basketbal • 
futbal • denné animácie so športovými programami • 
večery so živou hudbou • parkovisko zdarma  
(1 parkovacie miesto/apartmán)

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány • kuchynský kút • kávovar • 
trezor • kúpeľňa • chladnička • terasa s dvomi ležadlami  

aparTmáNY vILLaGGIO EUrOpa    

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE AQUAPARK BEZ BARIÉR

TAliAnsko | GRADo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

605 eurod

2 dospelí, 3 deti do 18 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

za apartmán

021

NOVINKA
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www.satur.sk/air

TripAdvisor
281 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie (23. 05. - 12. 09.) • mini klub 
pre deti od 3 - 12 rokov, taliansky, 
nemecký a anglický jazyk) • mini 
diskotéky • súťaže • show • tvorivé 
dielničky (maľovanie, kreslenie, 
modelovanie) • maľovanie na tvár • mini 
olympiáda • hľadanie pokladu • rodinné 
hry a súťaže na pláži

bazén so SPA • ihrisko • menu • 
postieľka (za poplatok 3 EUR/deň) • 
stolička (za poplatok 3 EUR/deň)

VÝhODY PRE RODINY

4 deti do 7 rokov zdarma na prístelke • 
možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3, 4+2 
• neobmedzené množstvo nápojov  
k jedlám v cene

TYPY APARTmáNOV
Apartmány Bilo pre max. 4 osoby v poschodových 
rezidenciách • Adriatico (36 m2 s balkónom, 18 m2 sú 
situované na poschodí, majú navyše 2-lôžkovú spálňu) 
• Adriatico Superior (38 m2 s terasou, sú situované na 
prízemí, majú predzáhradku a navyše 2-lôžkovú spálňu 
s prístelkou pre dieťa) • Apartmány Trilo pre max.  
6 osôb v samostatných villete • Adriatico de Luxe (60 m2, 
dvojpodlažné, 2 dvojlôžkové spálne, balkón alebo terasa 
s grilom)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLáŽ
cca 300 m od komplexu • súkromná piesočnatá pláž Oasi 
cca 700 m • dostupná kyvadlovou dopravou (zdarma) •  
1 slnečník a 1 ležadlo/apt. zdarma • ostatné plážové 
ležadlá za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v pokojnom prostredí Lido di Nazioni • obkolesený 
píniovým lesíkom • obchody, reštaurácie a kaviarne sa 
nachádzajú 500 m od komplexu • mestečko Comacchio 
cca 9 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • internet (zdarma) • reštaurácia 
a pizzeria • bar • à la carte reštaurácia • wellness  
(za poplatok) • amfiteáter • bazén s vírivkou, barom, terasou 
s plážovým servisom zdarma • Wi-Fi v spoločenských 
priestoroch • tenisové kurty • stolný tenis • požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby 
• klimatizácia • kuchynský kút (základné vybavenie, 
sporák, mikrovlnná rúra, chladnička) • SAT TV • telefón • 
internetové pripojenie (zdarma) • kúpeľňa so sprchou/WC 
• sušič vlasov • bezbariérové 

rEZIDENCIa aIrONE BIaNCO    
4

DO 7 R.
ZDARMA

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESS BEZ BARIÉR PSÍKDO 7 R.
ZDARmA

liDo Di nAZioni | TAliAnsko 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

LIGhT ALL INcLUSIVE plná penzia • 
raňajky formou bufetu • 3-chodové obedy a večere 
formou výberu z menu • počas obedov a večerí víno, 
voda a nealkoholické nápoje

LIGhT ALL INcLUSIVE

332 eurod

2 dospelí, 4 deti do 7 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 56 eur na osobu

022

41



www.satur.sk/sunce

TripAdvisor
8 hodnotiacich 3,0

PRE DETI

Animácie podľa vypísaného  
programu so slovenským  
animátorom (júl – august):
animácie pre deti od 4 - 12 rokov • 
mini disco • tematické dni - pirátsky 
poklad, indiánske leto, športová mini 
olympiáda a iné • tvorivé dielne • 
facepainting • modelovanie balónov • 
púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek 
prianí • (pod)vodné šibalstvá • plážové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry 
a turnaje • spoločenské hry • výlety  
s animátorom po okolí

vonkajší bazén so sladkou vodou • 
detský bazén • detská stolička v jedálni 
• detská postieľka

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 7 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1 a 2+2

TYPY IZIEB
ekonomy izba – dvojlôžková, niektoré s prístelkou,  
bez balkóna na prízemí alebo 1. poschodí, orientované  
do okolia • standard izba - dvojlôžková, niektoré  
s  prístelkou (rozkladacie lôžko vhodné najmä pre dieťa) 
alebo rozkladacím dvojlôžkom pre 1 dospelého, resp.  
2 deti • väčšina s balkónom, všetky orientované na 
morskú stranu • rodinná izba - samostatná dvojlôžková 
spálňa a obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom pre  
1 dospelého, resp. 2 deti • niektoré s balkónom • 
orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • večere výber  
z 3 menu s obsluhou • polievka a šalát formou bufetu •  
0,2 dcl miestny nápoj k večeri (nealko, pivo a víno)

PLáŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou 
• široká a dlhá štrková a pláž • tiahne sa na obe strany 
letoviska • ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy 
s možnosťou prenajatia potrieb

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
cca 500 m južne od centra • na okraji turistického strediska 
• medzi Makarskou (50 km) a Dubrovníkom (110 km)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný komplex • pozostáva z 3 samostatných 
budov • recepcia • internetový kútik zdarma • aperitív 
bar • reštaurácia • izby sú vo všetkých 3 pavilónoch 
• na slnečnej terase bazény so sladkou vodou • väčší 
s oddelenou časťou pre deti a menší bazén • ležadlá 
v obmedzenom počte zdarma • terasa s príjemným 
posedením • Wi-Fi v celom objekte zdarma • v sezóne 
hrá večer na terase niekoľko krát do týždňa živá hudba 
• počas sezóny animácie • parkovanie v areáli zdarma • 
promenáda sa tiahne až do centra letoviska • poskytuje 
možnosť príjemného posedenia na terasách priamo pri 
mori a konzumácie dalmatínskych špecialít

UBYTOVANIE
klimatizované izby • prístelky formou rozkladacieho lôžka 
vhodného najmä pre deti • kúpeľňa • chladnička • SAT TV 
• Wi-Fi zdarma 

SUNCE    

CHoRvÁTsko | sTReDnÁ DAlMÁCiA - GRADAC

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

372 eurod

2 dospelí, 2 deti do 7rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 155 eur na osobu

023

2
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WI-FI ANIMÁCIEDO 7 R.
ZDARmA

EXKLUZíVNE LEN S cK SATUR

42



www.satur.sk/amarin

TripAdvisor
45 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detské kluby a programy: pozerám, 
počúvam a spoznávam svet okolo seba 
(pre deti 1–3 rokov) • hovorím, snívam, 
budujem (pre deti 4 - 6 rokov) • učím 
sa a bádam (pre deti 7 - 9 rokov) 
• premýšľam, pátram, tvorím (pre 
deti 10 - 13 rokov) • cítim, vytváram, 
osamostatňujem sa (pre deti  
14 - 16 rokov) 

vnútorný detský bazén • bazén pre 
deti a batoľatá • detské ihriská novej 
generácie • detská posilňovňa • herňa 
• videohry • detské menu • bufet so 
zdravou stravou • detská postieľka 
zdarma (na vyžiadanie) • detská 
stolička v reštaurácii • opatrovanie detí 
(na vyžiadanie, za poplatok) 

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2, 4+3 

TYPY IZIEB
Štandardná izba (28-30 m2, manželské dvojlôžko, 
možnosť 1 prístelky, morská strana) • Premium izba 
(29 m2, 2 lôžka, možnosť 2 prísteliek, morská strana) • 
Premium rodinná izba (56-59 m2, 1 štandardná izba  
a 1 izba premium prepojené dverami, manželské 
dvojlôžko, 2 lôžka, možnosť 3 prísteliek 2 kúpeľne,  
2 balkóny, morská strana) 

STRAVOVANIE
plná penzia – raňajky, obedy a večere formou bufetu

PLáŽ
50 m od upravenej kamenisto –štrkovej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora • sprchy • ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma • široká ponuka vodných 
športov za poplatok (v stredisku Amarin 200 m)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na zalesnenom polostrove • 4 km od historického mesta 
Rovinj • spojenie s Rovinjom možné shuttle busom 
zdarma 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
novospostavený hotel v modernom štýle • vstupná hala 
s recepciou • klimatizácia • Wi-Fi • 3 výťahy • zmenáreň 
• reštaurácia • à la carte reštaurácia • 2 bary • pool bar • 
3 vonkajšie bazény so sladkou vodou • slnečná terasa • 
ležadlá, slnečníky a osušky zdarma • fitnes • multifunkčné 
ihrisko • plážový volejbal • stolný tenis • za poplatok: 
požičovňa bicyklov, tenisové kurty (v stredisku Amarin 
200 m) • obchod s dennou tlačou • wellness centrum • 
2 vnútorné bazény s hydromasážnou zónou • Kneippov 
chodník • 4 druhy sáun • relaxačná zóna • parkovisko 
(podľa dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/vaňou a WC • sušič 
vlasov • osušky k bazénu • SAT TV • telefón • minibar • 
trezor • balkón 

FamILY HOTEL amarIN     +
3

DO 5 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WI-FI WELLNESS PSÍKDO 14 R.
ZDARmA

RovinJ - isTRiA | CHoRvÁTsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

NOVINKA

680 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 5 nocí
CENA PRE RODINU

od 64 eur na osobu

024

43



www.satur.sk/istra

TripAdvisor
663 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detské kluby: Klub 4 (8 mesiacov –  
4 roky) • Klub 8 (5 – 8 rokov) • Klub  
13 (9 – 13 rokov) • Klub 17 (14 – 17 rokov, 
júl – august) • animačné centrum: pre 
deti 5 – 12 rokov vstup a občerstvenie 
zdarma, pre deti 4 – 5 rokov a deti  
12 – 14 rokov vstup zdarma  
a občerstvenie za poplatok 10 EUR/deň 
• vstup do animačného centra pre deti 
bez sprievodu dospelých

bazénový svet 1 100 m2 s detskými 
bazénmi • vodný park s rôznymi 
atrakciami • vodné ihrisko • 3 tobogany 
(jún – september) • hvezdáreň  
s observatóriom a teleskopom • mini 
check-in • detská stolička • detské 
ihrisko • detská herňa • detská 
postieľka zdarma

VÝhODY PRE RODINY

dieťa do 12 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 2+3 • možnosť 
ubytovania single s deťmi

UBYTOVANIE
moderné izby • klimatizácia • sušič vlasov • SAT TV •  
Wi-Fi zdarma • minibar • telefón • trezor zdarma • balkón

TYPY IZIEB
hotel Sol Garden Istra: izba classic (36 m2, 2 lôžka, 
možnosť prístelky • kúpeľňa • minibar), Depandanse: 
rodinná izba (58 m2, 2 izby prepojené dverami, 4 lôžka, 
možnosť prístelky • 2 kúpeľne), Suita (spálňa s 2 lôžkami 
• obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby 
• kúpeľňa)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu • bonus pre deti 
5–12 rokov v animačnom centre: obed od 13:00 do 15:00 h,  
nealko nápoje, voda od 12:00 do 17:00 h, popoludní 
zmrzlina alebo dezert

PLáŽ
štrkovo-kamenistá upravená pláž s pieskovým dnom 
250 m • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v rekreačnej časti Katoro • s Umagom spojený 3 km 
pobrežnou promenádou • miesto pre milovníkov športu 
a zábavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel a viaceré depandanse • recepcia • 3 reštaurácie 
• bary • herňa za poplatok • Wi-Fi zdarma • vnútorný 
bazén (v mimosezóne) • vonkajší bazénový komplex  
1  100 m2 • vodný park s atrakciami a tobogánmi • wellness 
za poplatok: sauny, vírivka, masáže a rôzne procedúry 
• obchodík so suvenírmi • slnečná terasa s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • fitnes • plážový volejbal • stolný 
tenis • rôzne športové aktivity: vodný aerobic, spinning, 
pilates, zumba • večerný program pre všetky vekové 
skupiny • služby pre cyklistov: garáž, info kútik • prenájom 
bicyklov za poplatok • v blízkosti hotela: jazdecká škola, 
komplex s 26 tenisovými kurtami a multifunkčné ihriská 
na loptové hry • bezplatné parkovisko

SOL GarDEN ISTra    
1
DO 16 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI CYKLO–
TURISTIKA

DO 12 R.
ZDARmA

CHoRvÁTsko | isTRiA - UMAG

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

450 eurod

2 dospelí, 3 deti do 12 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 39 eur na osobu

025
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www.satur.sk/val

TripAdvisor
311 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detské Maro kluby pre rôzne vekové 
kategórie • animátori počas obedov 
a večerí 

bazénový komplex s atrakciami, 
šmýkačkami a vodopádmi • vonkajší 
bazén pre deti do 6 rokov • bazén  
pre bábätká • detské ihrisko  
s pieskoviskom, hojdačkami  
a šmýkačkou • detské herne pre 
rôzne vekové skupiny: hrací automat, 
videohry • vonkajšie atrakcie: 
autodrom, indiánska dedinka, farma  
so zvieratami • tvorivé dielne  
a kresliarne • dobrodružné programy 
pre “násťročných”: paintball a motokáry 
• diskotéka a kino Maro • detská časť 
v reštaurácii, detské stoly a stoličky 
• večerné animácie • na požiadanie 
vybavenie pre prebaľovanie detí • 
detská postieľka za poplatok 5 EUR/ 
deň • opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 16 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 • možnosť 
ubytovania single s dieťaťom

UBYTOVANIE
moderné izby • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov •  
SAT TV • minibar • Wi-Fi zdarma • trezor • balkón

TYPY IZIEB
Izba štandardná (20-23 m2, dve lôžka), Rodinná izba  
(40 m2, 2 izby prepojené dverami, 2 kúpeľne) 

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLáŽ
kamenistá, upravená ako aj štrková a piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom 100 m • ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok • prírodný tieň • široká ponuka vodných 
športov za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na zalesenenom polostrove Lanterna • centrum mesta 
Poreč vzdialené 13 km • v hlavnej sezóne lodné spojenie  
s Porečom a Novigradom

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex hotelov Valamar Club Tamaris a Agava • 
spoločná recepcia • reštaurácia • istrijská taverna • 
bary • zmenáreň • Wi-Fi zdarma • internetový kútik za 
poplatok • slnečná terasa s bazénmi so sladkou vodou 
a aktrakciami (whirlpool, vodopády, tobogan, protiprúd) 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • za poplatok: 
sauna, masáže, manikúra, pedikúra • 100 m od hotela  
16 vonkajších a 2 vnútorné tenisové kurty • fitnes • 
cyklotúry • minigolf • požičovňa bicyklov zdarma • 
plážový volejbal • stolný tenis • aerobic • rôzne športové 
aktivity • večerný program pre všetky vekové skupiny • 
parkovisko zdarma

HOTEL vaLamar CLUB TamarIS     
2

DO 16 R.
ZDARMA

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESS BEZ BARIÉRDO 16 R.
ZDARmA

PoReČ - isTRiA | CHoRvÁTsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

LIGhT ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetu, k obedu a večeri miestne 
nápoje (nealko, pivo, víno). Neskoré raňajky a ľahký 
obed v istrijskej taverne. športy: aerobik, fitnes, 
cyklotúry, športoviská pre loptové hry, minigolf, 
stolný tenis, lukostreľba, petang

LIGhT ALL INcLUSIVE

529 eurod

2 dospelí, 2 deti do 16 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 43 eur na osobu

026
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www.satur.sk/vespera

TripAdvisor
245 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
baby klub (2 – 5 rokov) • mini klub  
(5 – 12 rokov) • teen klub (12 – 16 rokov)  
• baby a mini klub s celodenným 
programom v období 03. 06. – 10. 09. 
(okrem soboty)

rodinný vodný svet s bazénmi s morskou 
vodou na ploche 3 000 m2 • dva detské 
bazény s vodopádmi a toboganom • 
pre deti v baby a mini klube obedňajšie 
a popoludňajšie občerstvenie s nápojmi • 
detské herne pre všetky vekové kategórie 
• rôzne zábavné, športové a spoločenské 
hry • športové aktivity: stolný tenis • 
minigolf • kolky • detská časť v reštaurácii 
s detským bufetom, detské stoly a stoličky 
• večerný program pre celú rodinu • 
kabaret • kvíz, živá hudba, tematické 
večery a iné • na požiadanie vybavenie 
pre batoľatá za depozit: kočíky, fľašky, 
ohrievače fliaš, prebalovací pult • postieľka 
za poplatok (4 EUR/deň) • opatrovanie 
detí na vyžiadanie za doplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti d 16 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2, 2+3, 2+4

TYPY IZIEB
Izba štandard (20 m2, 2 lôžka, možnosť prístelky) • 
Rodinná izba (40 m2, 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami, možnosť 2 prísteliek pre deti do 12 rokov,  
2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu + show 
cooking • k večeri voda, prírodné a sýtené džúsy

PLáŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako 
aj menšie štrkové pláže vhodné pre deti priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • široká 
ponuka vodných športov za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v “Slnečnej zátoke” obklopený mediteránskou zeleňou • 
centrum Malého Lošinja vzdialené 20 min. prechádzkou • 
nový aquapark „Čikat“ 3 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia s oddelenou časťou pre mamičky 
s deťmi • apetitív bar • zmenáreň • konferenčná miestnosť 
• Wi-Fi zdarma • obchod s dennou tlačou a suvenírmi 
• slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi pri bazénoch 
zdarma • vonkajšie bazény s morskou vodou na ploche 
3 000 m2 s vírivkou, vodopádmi, protiprúdom • za 
poplatok: masáže, solárium, kozmetické procedúry, 
manikúra, pedikúra v hoteli Aurora • 8 tenisových kurtov 
• multifunkčné ihrisko pre loptové hry • stolný tenis • 
kolky • minigolf • petang • požičovňa bicyklov • denné 
a večerné animácie pre deti a dospelých • parkovisko

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • balkón • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • minibar • telefón • trezor • Wi-Fi 
• plážová taška s uterákom/pobyt/osoba

FamILY HOTEL vESpEra    
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WI-FI BABY HOTEL BEZ BARIÉR CYKLO–
TURISTIKA

DO 16 R.
ZDARmA

CHoRvÁTsko | osTRov lošinJ - MAli lošinJ

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

447 eurod

2 dospelí, 2 deti do 16 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 43 eur na osobu, 1 noc

027
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www.satur.sk/borik

TripAdvisor
497 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský klub FALKYLAND v čase od  
24. 05. – 16. 09. • pre deti od 3 rokov 
• svet hry a zábavy • detské disko • 
animačné aktivity • denné a večerné 
animácie • detská olympiáda • športové 
hry • mini disco • večerný show 
program

Športové aktivity
v čase od 24.05. – 16. 09. • tenisové 
kurty • futbal • plážový volejbal • 
badminton 

bazénový komplex so sladkou vodou, 
toboganom a vodnými efektmi • krytý 
bazén s vyhrievanou vodou • detské 
ihrisko a pieskovisko • detská stolička • 
detská postieľka v rodinných izbách  
a suite (na vyžiadanie zdarma) 

VÝhODY PRE RODINY

až 3 deti do 7 rokov zdarma • oddelená 
spálňa • možnosť ubytovania 2+2, 2+3

TYPY IZIEB
Standard izba (max. 2 osoby) • mini fam (spálňa 
a poschodová posteľ pre deti do 12 rokov v priestore 
bez okna, oddeleného závesom) • Fam royal (spálňa 
oddelená posuvnými dverami od obývacieho priestoru 
s poschodovou posteľou) • Suita (spálňa, obývací priestor 
s rozkladacím lôžkom a poschodová posteľ v priestore 
bez okna, oddeleného závesom) • poschodová posteľ je 
len pre deti do výšky 160 cm

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • v komplexe aj štrková pláž • 
vodné športy

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v stredisku Borik • centrum Zadaru asi 5 km • dostupné 
prechádzkou, turistickým vláčikom resp. autobusovou 
dopravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
2 hotely prepojené sklenenou chodbou • klimatizované • 
centrálna recepcia (Wi-Fi zdarma) • zmenáreň • aperitív 
bar • reštaurácia • na terase komplex bazénov (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • vírivka • tobogan • krytý bazén 
s vyhrievanou vodou • spa centrum • tenisové kurty • 
badminton • joga • fitnes • aerobik

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• telefón • Wi-Fi zdarma • minibar • trezor • niektoré 
s balkónom • orientované na morskú stranu, parkovisko 
alebo do okolia

FaLkENSTEINEr CLUB FUNImaTION BOrIk    
3

DO 7 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESSDO 7 R.
ZDARmA

ZADAR - seveRnÁ DAlMÁCiA | CHoRvÁTsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov • miestne čapované 
nápoje k hlavnému jedlu (nealko, pivo, stolové víno) 
• popoludní zmrzlina pre deti • miestne čapované 
nápoje v bare Tramontana (10:00-22:00 h) • vybrané 
druhy športov • animácie a športové podujatia podľa 
vypísaného programu

ALL INcLUSIVE

130 eurod

2 dospelí, 2 deti do 7rokov, 1 noc
CENA PRE RODINU

od 62 eur na osobu, 1 noc

028

47



www.satur.sk/and

TripAdvisor
274 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny •  
2x denne (10:00-12:00 h a 17:00-19:00 h)  
• animačný team a maskot Solaris 
• závaba a kreatívne hry vo voľnom 
priestore • spievanie • tancovanie 

typický detský hotel • rodinná pláž  
pod hotelom s pozvoľným vstupom do 
mora • vonkajší bazén s morskou vodou 
• detský bazén • aquapark  
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou 
riekou (za poplatok) • detské ihrisko • 
vláčik SOLARIS EXPRES (za poplatok) 
• oddelená časť jedálne kompletne 
prispôsobená len deťom (bufetové 
stoly, malé stoly a stoličky) • kútik 
v jedálni pre matky s bábätkami 
(mikrovlna rúra, sterilizátor, mixér) 
• večerná zábava pre deti niekoľko 
krát týždenne počas sezóny • detská 
postieľka zdarma • opatrovanie detí  
(za poplatok) 

VÝhODY PRE RODINY

až 4 deti do 12 rokov zdarma • family 
izba - 2 samostatné prepojené izby • 
možnosť ubytovania 2+2, 2+4

TYPY IZIEB
Dvojlôžková izba (menšia ekonomy izba - max 2 osoby) 
• Dvojlôžková izba s prístelkou (rozkladacie lôžko pre 
dieťa do 12 rokov) • Dvojlôžková izba s 2 prístelkami 
(poschodová posteľ pre 2 deti do 12 r., s balkónom, resp, 
francúzskym balkónom) • Rodinná izba (2 prepojené 
dvojlôžkové izby s 2 prístelkami a balkónom)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

PLáŽ
priamo pred hotelom • oddelená parkovou zeleňou • 
jemno štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy • potápačské centrum • v areáli aj  
piesková pláž 

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na jednom z okrajov strediska Solaris • v blízkosti 
aquaparku • obkolesený mediteránskou zeleňou •  
6 km od Šibeniku

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • prezentovaný ako typický 
detský hotel • recepcia • trezor • Wi-Fi za poplatok 
• detská recepcia • reštaurácia s oddelenou časťou 
prispôsobenou pre deti • denný bar s letnou terasou • 
zmenáreň • obchodík so suvenírmi • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou • nový detský bazén • ležadlá 
a slnečníky zdarma • wellness a spa centrum vstup za 
poplatok • v sezóne animácie pre deti a dospelých • rôzne 
športové možnosti • parkovanie: na vyhradenom mieste 
za poplatok 4 EUR/deň do 30. 06. a od 01. 09. •  
7 EUR/deň v hlavnej sezóne od 01.07. do 31.08.

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• telefón • Wi-Fi za poplatok • minibar • orientované do 
okolitého lesoparku alebo parkovisko

kIDS HOTEL aNDrIJa     
4

DO 7 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 12 R.
ZDARmA

CHoRvÁTsko | seveRnÁ DAlMÁCiA - solARis

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

195 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 2 noci
CENA PRE RODINU

od 43 eur na osobu, 1 noc

029
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www.satur.sk/neptun

TripAdvisor
239 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny 
• detský klub pre deti 4 – 12 rokov • 
detský klub pre deti 12 – 16 rokov • 
večerná zábava pre deti niekoľko krát 
týždenne počas sezóny

vonkajší bazén so sladkou vodou • 
detský bazén • detské ihrisko • detské 
menu • detská stolička v jedálni • 
detská postieľka (10 EUR/noc)

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2, 2+3

UBYTOVANIE
klimatizované izby • trezor • SAT TV • telefón • trezor • 
Wi-Fi zdarma • kúpeľňa • sušič vlasov • balkón

TYPY IZIEB
hotel: standard dvojlôžková izba • superior dvojlôžková 
izba s prístelkou – rozkladacie lôžko, orientované na 
morskú stranu alebo okolie  
depandase: standard dvojlôžková izba • rodinná izba– 
dve dvojlôžkové izby (jedna s možnosťou prístelky), 
spojené vstupnou chodbičkou • spoločná kúpeľňa • 
orientované do parkovo upravenej zelene

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou 
• jemno štrková a pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy s možnosťou prenajatia potrieb

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
priamo na pláži • v bujnej mediteránskej vegetácií 
okrasného parku • na okraji strediska • 4 km južne od 
Makarskej • 67 km od Splitu • centrum cca 1 200 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný hotel Neptun a 5 pavilónov Maslinik 
• v hotelovej časti: recepcia • reštaurácia • aperitív bar 
• obchod so suvenírmi • na terase veľký a detský bazén 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • Wi-Fi 
v celom objekte a internetový kútik zdarma • biliard • 
aerobik • fitnes a malý vnútorný bazén v hoteli Alga •  
v športovom centre Slatina: tenisové kurty • ihrisko pre 
loptové hry • plážový volejbal • petang • stolný tenis • 
požičovňa bicyklov • parkovanie v okolí hotela zdarma • 
priamo pod hotelom plážová promenáda s obchodíkmi, 
kaviarňami a reštauráciami s príjemným posedením

HOTEL NEpTUN     /DEpaNDaNSE maSLINIk     

3
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WI-FI ANIMÁCIEDO 14 R.
ZDARmA

TUČePi - sTReDnÁ DAlMÁCiA | CHoRvÁTsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INcLUSIVE privítací drink • raňajky, 
obedy, večere podávané formou bufetu • neskoré 
klasické raňajky • čaj o piatej • vo vyhradenom čase 
domáce alko i nealko nápoje v aperitív bare a v bare 
pri bazéne • 1x do týždňa dalmatínska večera •  
1x do týždňa večera s prekvapením pri bazéne •  
6x do týždňa zábavné hry

ALL INcLUSIVE

357 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 49 eur na osobu, 1 noc

030
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www.satur.sk/auri

TripAdvisor
85 hodnotiacich 3,5

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny

vonkajší bazén so sladkou vodou • 
detský bazén • detské ihrisko • štyri 
herne pre deti • večerná zábava pre 
deti niekoľko krát týždenne počas 
sezóny • upravená časť reštaurácie pre 
deti • detská stolička v jedálni • detská 
postieľka • opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2

UBYTOVANIE
klimatizované izby • trezor • SAT TV • Wi-Fi zdarma 
• minibar (za poplatok) • varná kanvica (čaj, káva) • 
kúpeľňa • sušič vlasov • balkón

TYPY IZIEB
hotel: dvojlôžková izba s prístelkou – rozkladacie lôžko 
(21,50 m2), orientované na morskú stranu • Rodinná 
izba (37 až 41 m2) – dve dvojlôžkové izby prepojené izby 
vnútornými dverami, orientované na morskú stranu
Pavilóny: rodinná izba (38 m2) – dve dvojlôžkové izby 
prepojené izby vnútornými dverami, orientované na 
morskú stranu alebo okolie

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu, možnosť doplatenia večerí formou 
bufetu so show cooking

PLáŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou 
• jemno štrková a pláž • plážový bar Indigo • ležadlá 
a slnečníky s VIP zónou s ležadlami s baldachýnmi za 
poplatok • vodné športy s možnosťou prenajatia potrieb

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
priamo na pláži • pod horským masívom Biokovo • 9 km 
južne od Makarskej • 95 km od Splitu • na okraji centra 
strediska

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný, plne klimatizovaný hotel 
a pavilóny (2015-2016) • v hotelovej časti: recepcia • 
Wi-Fi zdarma v celom objekte • internetový kútik za 
poplatok • reštaurácia • lobby bar • na slnečnej terase 
bazény so sladkou vodou • pre dospelých (časť čiastočne 
vyhrievaná) • pre deti • bar pri bazéne • zdarma 
ležadlá, slnečníky a osušky k bazénu • zdarma wellness 
(sauny, jacuzzi, relax zóna) a hotelové aktivity (fitnes, 
posilňovňa, aqua aerobic, nordic walking) • animácie 
podľa vypísaného programu • niekoľko krát týždenne 
večerná zábava so živou hudbou • parkovanie v blízkosti 
hotela (od 10.06. do 22.09. - 6 EUR/deň, inak zdarma) • 
priamo pod hotelom plážová promenáda s obchodíkmi, 
kaviarňami a reštauráciami s príjemným posedením

mEDOra aUrI FamILY BEaCH rESOrT     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 14 R.
ZDARmA

CHoRvÁTsko | sTReDnÁ DAlMÁCiA - PoDGoRA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

417 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 5 nocí
CENA PRE RODINU

od 42 eur na osobu, 1 noc

NOVINKA

031
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www.satur.sk/dub

TripAdvisor
702 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny • 
Maro Club (4 - 12 rokov) pod vedením 
Valamar animačného teamu -  
6x týždenne aktivity v čase 09:00-
12:00 h a 15:00- 18:00 h, vrátane nealko 
nápoja pre deti • Teens Lounge  
(13 - 17 rokov) • základný detský 
program (pirátsky deň, deň olympiády, 
ihrisko)

vonkajší bazén so sladkou vodou 
• detský bazén • upravená časť 
reštaurácie pre deti • detská stolička 
v jedálni • opatrovanie detí (za 
poplatok)

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2

UBYTOVANIE
klimatizované izby • trezor • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
kúpeľňa • sušič vlasov • balkón • orientované na morskú 
stranu alebo okolie

TYPY IZIEB
Dvojlôžková izba (19 m2), niektoré izby s prístelkou – 
rozkladacie lôžko • Rodinná izba – dve dvojlôžkové izby 
prepojené vnútornými dverami

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLáŽ
štrková pláž Copacabana 150 m pod hotelovým 
komplexom • pozvoľný vstup do mora • ležadlá  
a slnečníky za poplatok • plážový bar • v stredisku aj nová 
pláž Cava a pláž pred hotelom President (250 m) • vodné 
športy s možnosťou zapožičania potrieb • potápačské 
centrum

OFIcIáLNE hODNOTENIE ***

POLOhA
uprostred bujnej mediteránskej zelene • na polostrove 
Babin Kuk • 4 km od historického centra mesta Dubrovník 
dostupného miestnou dopravou • 22 km od letiska

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • lobby bar 
• reštaurácia s terasou (samostatná časť pre deti) • 
hotelový obchodík • na slnečnej terase veľký vonkajší 
bazén so sladkou vodou • detský bazén • ležadlá  
a slnečníky zdarma • snack bar s terasou pri bazéne • 
niekoľko krát týždenne zábavné a animačné večery so 
živou hudbou • šport v okolí: 2 tenisové kurty • volejbal • 
plážový volejbal • basketbal • minigolf • petang • stolný 
tenis • wellness v hoteloch Valamar President a Lacroma 
za poplatok • parkovanie na vyhradenom mieste zdarma

vaLamar CLUB DUBrOvNIk    +
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FIDO 14 R.
ZDARmA

  dUbRovNíK – jUžNá dalMáCIa | CHoRváTSKo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

LIGhT ALL INcLUSIVE raňajky formou 
bufetu • obedy a večere formou bufetu so show 
cooking • miestne čapované nápoje k hlavnému jedlu 
- nealko, pivo, biele a červené víno a filtrovaná káva 
(podávané len v reštaurácii) • 1x týždenne chorvátsky 
a 1x týždenne mediteránsky večer • zmrzlina pre deti 
v čase 16:00-17:00 h • animačné a športové aktivity 
podľa vypísaného programu

LIGhT ALL INcLUSIVE

675 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 5 nocí
CENA PRE RODINU

od 42 eur na osobu, 1 noc

032
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www.satur.sk/dit

TripAdvisor
792 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský miniklub pre deti od 4 - 12 rokov 
• 6x týždenne v čase 12:00 – 17:00 h • 
animačné a športové aktivity

aquapark • detský bazén • detské 
ihrisko a atrakcie • mini disco • detské 
menu v reštaurácii (počas večere) • 
detská stolička • detská postieľka

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 12 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 • aquapark v cene

TYPY IZIEB
Štandardná izba s možnosťou jednej prístelky 
s výhľadom na more, bazén alebo do záhrady (28 m2) • 
Štúdio (28 m2, priestranná izba s dekoratívnou stenou 
oddeľujúcou manželskú posteľ a poschodovú posteľ pre 
deti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
priamo pred hotelom • 8 km dlhá piesočnatá pláž • 
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • vodné 
športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v severnej časti Slnečného pobrežia • starobylé mesto 
Nessebar 5 km • v blízkosti reštaurácie, obchody, bary 
a nočné kluby

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 6 barov • 
2 vonkajšie bazény s terasou na slnenie a ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • vonkajšia vírivka a aquapark 
s atrakciami • tenisové kurty • lezecká stena • fitnes • 
futbal • relaxačno – kúpeľné centrum (jacuzzi, sauna) • 
animácie • večerná zábava • za poplatok: masáže • biliard 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) 
• telefón • SAT TV• minichladnička • trezor (zdarma) • 
balkón alebo terasa

DIT EvrIka BEaCH CLUB HOTEL      +
1
DO 16 R.
ZDARMA
DO 12 R.
ZDARmA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESS

BUlHARsko | slneČnÉ PoBReŽie

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1 665 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 567 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy  
a večere formou bufetu • neskoré raňajky • ľahké 
popoludňajšie občerstvenie • zmrzlina káva, čaj, 
koláče (15:00 – 17:00 h) • vybrané nealko a alko 
nápoje miestnej produkcie a kokteily (10:00–24:00 
h) • 3 á la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) 
• denné a večerné animačné programy pre deti aj 
dospelých a večery so živou hudbou

ALL INcLUSIVE NOVINKA

033
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www.satur.sk/barcelo

TripAdvisor
893 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský klub pre deti 4 – 12 rokov  
(v čase 09:00 – 12:00 h a 15:00 – 18:00 h)  
• hry • súťaže • maľovanie • detská 
diskotéka každý večer

vodný a zábavný park (700 m od 
hotela) • detský bazén • detské 
ihrisko • športové aktivity • herňa • 
detská stolička • detská postieľka • 
opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa zdarma • oddelená spálňa  
s obývacou miestnosťou v rodinných 
izbách • možnosť ubytovania 2+2

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné izby • klimatizácia • 
telefón • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • pripojenie 
na internet (zdarma) • minibar (za poplatok) • trezor 
(zdarma) • balkón

TYPY IZIEB
Štandardná izba (47 m2, manželská posteľ alebo  
2 samostatné lôžka, prístelka-rozkladacie lôžko) 
• Rodinná izba - apartmán s 1 spálňou (52-65 m2, 
dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť, kuchynský kútik, 
rozkladacie lôžko pre deti)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu, možnosť doplatiť all inclusive

PLáŽ
8 km dlhá piesočnatá pláž • asi 70 m od hotela • slnečníky 
a ležadlá za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
100 m od centra Slnečného pobrežia • letisko v Burgase 
29 km • starobylé mesto Nessebar 7 km • Sveti Vlas 7 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • reštaurácia • à la carte reštaurácia • lobby bar 
• bar pri bazéne • sports bar • konferenčná miestnosť • 
vnútorný bazén • relaxačno-kúpeľné centrum (jacuzzi, 
turecké kúpele, solárium, sauna, fitnes) • 2 vonkajšie bazény 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • nákupné centrum 
• animačné programy

BarCELO rOYaL BEaCH     
1
DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSZDARmA

slneČnÉ PoBReŽie | BUlHARsko 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • počas dňa ľahké občerstvenie 
(12:00-17:00) • neobmedzené množstvo miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov, káva, čaj • 
à la carte reštaurácia 1x za pobyt • večery so živou 
hudbou

ALL INcLUSIVE

1 319 eurod

2 dospelí, 2 deti, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 466 eur na osobu

034

53



www.satur.sk/sit

TripAdvisor
833 hodnotiacich 4,0

pOrTO CarraS SITHONIa     +

1 114 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 436 eur na osobu

ALL INcLUSIVE

035

ALL INcLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere 
(19:00-21:30 h) formou bufetu • snacky (koláče, sendviče, ovocie, zmrzlina) 
11:00-13:00 h, 15:30-17:30 h • 4 tematické večere týždenne • možnosť večere 
vo vybranej à la carte reštaurácii na základe rezervácie • možnosť neskorej 
večere (23:00-24:00 h) • detské menu (18:00-21:30 h) • voda, káva (automat), 
čaj, miestne alko (víno, pivo, ouzo, tsipouro, brandy, whiskey, vodka, gin, rum) 
a nealko nápoje podávané v bare pri bazéne (11:00-19:00 h), na pláži (10:00-
24:00 h), v purple bare (11:00-01:30 h) a v nočnom klube (21:00-01:30 h, po 
polnoci sa nápoje účtujú) • 2 fľaše min. vody na izbe za pobyt • animácie • fitness

PLáŽ
9 km vlastných pláží s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubým pieskom 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • pláže ocenené „modrou vlajkou“ 

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • telefón • SAT TV • rádio • internet • minibar • 
individuálna klimatizácia • balkón • Wi-Fi (zdarma)

TYPY IZIEB
Superior (30 – 36 m2, dvojlôžkové s možnosťou jednej prístelky, výhľad na 
golfové ihrisko alebo more) • Junior Suite (29 – 31 m2, dvojlôžkové izby 
s možnosťou dvoch prísteliek (1 rozkladacia sofa pre deti), výhľad na golfové 
ihrisko alebo more)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
120 km od Thessalonik • 1 763 ha (rozloha ako 2 850 futbalových 
ihrísk) ohradený a strážený areál s dvomi hotelmi a luxusnou vilou 
• cca 2 km od centra letoviska Neos Marmaras (15 min prechádzka 
po pláži alebo možnosť plavby lodičkou za cca 3 EUR na osobu)

DĹŽKA TRANSFERU
cca 90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex • súkromný jachtový prístav • vlastná vinica, 
medzinárodne ocenené vína (možnosť ochutnávky vín za poplatok 
cca 3 EUR) • všetky potraviny vypestované v areáli sú pestované bio 
• 18 jamkové golfové ihrisko • jazdecká akadémia • tenisový klub • 
potápačské centrum • casíno • wellness centrum (fitness, turecké 
kúpele, sauna zdarma) • letné kino • minimarket • bowling (hotel 
Meliton) • Wi-Fi zdarma

2
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

3 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WI-FI WELLNESS GOLFDO 12 R.
ZDARmA

GRÉCko | CHAlkiDiki - PoRTo CARRAs
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

REŠTAURácIE
Mediterraneo (hlavná reštaurácia) • White Room • Pergola 
(samoobslužná reštaurácia, možnosť obedu) • Veranda Casino  
(à la carte reštaurácia, možnosť večere) • Trattoria (talianska) •  
Purple Bar (živá hudba) • Wet bar (pri bazéne) • Beach Bar (na pláži) 
• nočný klub

BAZÉNY
2 vonkajšie bazény • 2 vnútorné bazény (len pre dospelých) • detský 
bazén • vnútorné a vonkajšie vírivky • aquapark s tromi toboganmi

ŠPORT & ZáBAVA
potápanie • šnorchlovanie • vodné športy (1 hodina vodného 
bicyklovania zdarma) • plachtenie • bicyklovanie • turistické a bežecké 
chodníky (28 km) • plážový volejbal • basketbal • ping pong • futbal • 
tenis (1 hodina využitia kurtu zdarma) • golf (za poplatok) • jazda na 
koni (za poplatok) • exkurzia po vinohradoch Porto Carras, vínnych 
pivniciach a do historickej vily Vila Galini

WELLNESS & SPA
Sithonia Thalassotherapy & Spa Center (za poplatok, nad 16 rokov) •  
2 275 m2 • vnútorný bazén s morskou vodou (zdarma) • sauna (zdarma) 
• fitness (zdarma)

rODINNÝ kLUB 
S TrOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
(júl – august): mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage 
club pre deti od 13 – 18 rokov • mini disco a fotenie s delfínom 
• tematické dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová 
mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé 
dielne - maľovanie tričiek, origami, facepainting, modelovanie 
balónov • púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)
vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry 
a turnaje 

aquapark s 3 toboganmi • bazény a detský bazén • detské 
ihrisko • detské menu (reštaurácia Mediterrano 18:00 – 21:30 
h) • detská stolička • detská postieľka • vláčik po rezorte • 
opatrovanie detí (za poplatok)

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+1, 2+2 • 
krátky let

PoRTo CARRAs - CHAlkiDiki | GRÉCko 
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www.satur.sk/gv

TripAdvisor
430 hodnotiacich 3,0

GELLINa vILLaGE    

875 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 437 eur na osobu

ALL INcLUSIVE

036

ALL INcLUSIVE raňajky (americké a kontinentálne), obedy a večere 
formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie • káva • čaj • čokoláda • 
koláčiky • snacky • zmrzlina • polnočný snack • miestne nealko a alko nápoje, 
koktaily (10:00-23:00 h) • ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne zdarma • 
neobmedzený vstup do vodného parku Hydropolis (15.5-15.9.) • tenis • volejbal • 
basketbal • minifutbal • stolné hry • stolný tenis • šípky • vodné pólo • aerobik • 
v mesiacoch júl a august v hoteli animačný tím SaTUR plaNeT FUN

UBYTOVANIE
klimatizácia (15. 6.–15. 9. ) • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) • Apartmán (dve 
lôžka, možnosť 2 prísteliek, pevné lôžko, 2 miestnosti) • Suita (dve lôžka, 
možnosť 3 prísteliek, pevné lôžko, 3 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
centrum strediska Acharavi cca 500 m • hlavné mesto Korfu - 
Kerkyra 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a poschodové pavilóny • vstupná hala s recepciou • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • minimarket • klenotníctvo 
• TV miestnosť

PLáŽ
dlhá piesočnatá pláž miestami premiešaná s kamienkami • 
pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli • plážové uteráky 
za depozit (výmena za poplatok) • slnečníky a ležadlá zdarma • 
vodné športy za poplatok

3
DO 5 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WI-FI BABY HOTELDO 12 R.
ZDARmA

GRÉCko | koRFU - ACHARAvi
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 72 %

REŠTAURácIE
hlavná reštaurácia • taverna • lobby bar • bar pri bazéne •  
plážový bar

BAZÉNY
4 vonkajšie bazény • 2 detské bazény • aquapark • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové uteráky (výmena  
za poplatok)

ŠPORT & ZáBAVA
tenis • volejbal • basketbal • minifutbal • stolné hry • stolný tenis 
• futbal • šípky • vodné pólo • aerobik • animácie • biliard a stolný 
futbal (za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • obchodíky • 
grécky večer so živou hudbou

WELLNESS & SPA
wellness centrum za poplatok • vnútorný vyhrievaný bazén • 
vírivka • sauna • rôzne procedúry • fitnes • masáže • vital bar

TIPY NA VÝLETY
nočná Kerkyra • modrá lagúna • okruh loďou spojený s barbeque

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
(júl – august): mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage club 
pre deti od 13 – 18 rokov • mini disco a fotenie s delfínom • 
tematické dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini 
olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne 
- maľovanie tričiek, origami, facepainting, modelovanie balónov 
• púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné 
šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry  
a turnaje 

Športové aktivity
plážový volejbal • shuffle board • vodné polo • badminton • 
vodný basketbal • šípky • tenis • futbal • basketball 

aquapark (5 toboganov, lievik, lenivá rieka, detský bazén so 
šmýkačkami) • ihrisko s preliezačkami • kolotoče • mini ZOO • 
detská stolička • detská postieľka

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 12 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+2, 
v apartmánoch 2+2, a v suitách 2+3 • aquapark v cene

ACHARAvi - koRFU | GRÉCko
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www.satur.sk/nana

TripAdvisor
1 396 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub - doobedňajšie  
a poobedné programy • skoré večery 
pre deti (17:00 - 18:00 h) • večerné mini 
disco • kreatívne dielne • športové hry 
• kvízy

Športové aktivity
mini futbal • basketbal • volejbal • 
stolný tenis • gymnastika • aerobik 

bazény so šmýkačkami • detské ihrisko 
• detský kútik • detský bufet • detská 
stolička v reštaurácii • detská postieľka 
• opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania v izbách s 2 prístelkami

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) • Izba 
s výhľadom na more (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, 
výhľad na more) • Rodinný apartmán (dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek – 2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž ocenená modrou vlajkou • pozvoľný 
vstup do mora • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážové uteráky za depozit • vodné športy za 
poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
v upravenej záhrade • najbližšie nákupné možnosti  
v stredisku Stalis (1 km) • hlavné mesto Heraklion 32 km

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových bungalovov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru (za poplatok) • internetový kútik (za poplatok) •  
3 reštaurácie • 3 à la carte reštaurácie (grécka, talianska, 
rybia) • bary • 4 vonkajšie bazény • vírivka • ležadlá  
a slnečníky zdarma • aerobik • tenis (za poplatok) • basketbal 
• minifutbal • volejbal • vodná gymnastika • vodné pólo • 
stolný tenis • biliard • šípky • fitness • wellness centrum za 
poplatok • amfiteáter • denné animácie • večerné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor (za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) • 
balkón alebo terasa

NaNa BEaCH     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 12 R.
ZDARmA

GRéCKo | KRéTa – HeRSoNISSoS

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1 753 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 677 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h),  
obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (18:30 - 22:00 h)  
formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) 
• teplé a studené snacky • čaj • káva • koláče • 
zmrzlina • tematické večere • vybrané miestne alko  
a nealko nápoje (10:30 - 00:45 h) • večera v à la carte 
reštaurácii (rezervácia vopred, 1x za pobyt)

ALL INcLUSIVE NOVINKA

037
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www.satur.sk/fod

TripAdvisor
816 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský miniklub pre deti 4 - 12 rokov • 
doobedňajšie a poobedné programy • 
večerné mini disco • kreatívne dielne • 
športové hry • kvízy

Športové aktivity
basketbal • mini futbal • volejbal • 
stolný tenis • tenis • aerobik

aquapark – 6 bazénov a 7 šmýkačiek • 
bazén • detské ihrisko • detská stolička 
v reštaurácii • detská postieľka • 
opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 13 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania v rodinných izbách s dvoma 
miestnosťami

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná izba (22 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Izba s výhľadom na more (22 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Superior izba (28 m2, dve 
lôžka, možnosť 2 prísteliek) • Rodinná izba (32 m2, dve 
lôžka, možnosť 2 prísteliek – 2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • pri vstupe miestami kamienky • priamo 
pri hoteli • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové uteráky 
zdarma (výmena za poplatok) • vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
v pokojnej časti strediska Fodele • obchody a reštaurácie  
v stredisku vzdialené 3 km • hlavné mesto Heraklion 16 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových bungalovov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi  
(za poplatok) • hlavná reštaurácia • 2 à la carte 
reštaurácie (za poplatok, rezervácia vopred) • bary •  
2 vonkajšie bazény • ležadlá a slnečníky zdarma • aerobik 
• tenis (1 hodina denne, osvetlenie za poplatok) • šípky • 
basketbal • volejbal • minigolf • minifutbal • stolný tenis • 
biliard (za poplatok) • fitness • wellness centrum  
za poplatok • TV miestnosť • animácie

FODELE BEaCH     
2

DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 13 R.
ZDARmA

Fodele – KRéTa | GRéCKo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INcLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 
h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 
h) formou bufetu • skoré raňajky (5:00 -7:00 h) • 
neskoré raňajky (10:00-11:00 h) • neskoré večere 
(21:30 - 23:00 h) • teplé a studené snacky • čaj • káva 
• koláče • zmrzlina • vybrané miestne alko a nealko 
nápoje (10:00 - 23:00 h) • grécky večer (raz za 
pobyt) • tematické večere

NOVINKA ALL INcLUSIVE

2 193 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 726 eur na osobu

038
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www.satur.sk/lp

TripAdvisor
1 811 hodnotiacich 4,5GRÉCko | RoDos - lARDos

PRE DETI

Animačné aktivity
slovensky hovoriaci animátor (júl – 
august) • detský klub pre deti  
od 4 - 12 rokov • v čase 10:00 – 13:00 h 
a 15:00 – 17:30 h • junior klub pre deti 
od 13 – 17 rokov • animácie  
6 dní v týždni: tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto • športové hry 
a mini olympiáda • lampióny šťastia  
a lodičky prianí • tvorivá dielnička 
• večer mágie a kúziel – výroba 
kúzelníckych rekvizít, tajomstvo kúziel 
a večerné predstavenie • večerné mini 
diskotéky

Športové aktivity
tenis • minigolf • basketbal • futbal • 
stolný tenis • plážový volejbal 

bazény so šmýkačkami • detské ihrisko 
• video hry • detský bufet a detská 
stolička v reštaurácii • detská postieľka 
• detský kočík • sanita prispôsobená 
pre deti • opatrovanie detí za poplatok 

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania v rodinnej izbe 2+3

TYPY IZIEB
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, 
hlavná budova) • Bungalov (25 m2, dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek) • Rodinná izba (27 m2, manželská posteľ, 
možnosť 3 prísteliek – pevné lôžka - oddelené posuvnými 
dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
priamo na piesočnato-kamienkovej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, ležadlá a plážové uteráky zdarma • 
vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
neďaleko dedinky Lardos • cca 7 km od historického 
mesta Lindos • od hlavného mesta Rodos cca 55 km • 
obchodíky a reštaurácie priamo pri hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných budov • vstupná hala s recepciou • internet 
(za poplatok) • Wi-Fi • 3 reštaurácie • bary • amfiteáter • 
3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá zdarma) • fitnes 
• wellness centrum • animácie počas celého dňa i večer • 
v mesiacoch júl a august slovenský animátor

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • minibar • 
SAT TV • trezor • Wi-Fi • balkón alebo terasa

LINDOS prINCESS     
3

DO 5 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK WI-FIDO 14 R.
ZDARmA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

1 648 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 674 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), 
obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-21:30 h) formou 
bufetu • skoré kontinentálne raňajky (5:00-7:00 h) • 
teplé a studené snacky (10:30-18:00 h a 21:30-24:00 
h) • káva, čaj, nealko nápoje a vybrané miestne 
a importované alko nápoje (07:30-24:00 h) • minibar 
na izbe (pivo, minerálna voda, nealko) • večera v à la 
carte reštaurácii (raz za pobyt, rezervácia vopred) 

ALL INcLUSIVE

039
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www.satur.sk/rp

TripAdvisor
1 408 hodnotiacich4,5 kioTARi - RoDos | GRÉCko

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub pre deti od 4 - 12 
rokov • doobedňajšie a poobedné 
programy • večerné mini disco • junior 
klub pre deti od 12 - 17 rokov • kreatívne 
dielne • športové hry • kvízy

Športové aktivity
futbal • basketbal • volejbal • stolný 
tenis • aerobik

2 bazény, 1 so šmýkačkami • detský 
bufet v reštaurácii • detské ihrisko • 
detská stolička v reštaurácii • detská 
postieľka • opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma •  
možnosť ubytovania rodinných izbách  
s 2 prístelkami

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón 
• minibar • trezor (za poplatok) • Wi-Fi • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
Izba s výhľadom na more (25 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Rodinná izba s výhľadom na 
more (28 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek – oddelené 
posuvnými dverami, výhľad na more) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
Piesočnato-kamienková pláž oddelená miestnou 
komunikáciou • ocenená Modrou vajkou • pozvoľný vstup 
do mora • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky zdarma • 
plážové uteráky za depozit • vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
na kopci v pokojnej časti strediska Kiotari • najbližšie 
nákupné možnosti v stredisku pri hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
100 minút

 VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových budov 
obklopených záhradou • vstupná hala s recepciou • 
nákupná pasáž • Wi-Fi • internetový kútik (za poplatok) 
• hlavná reštaurácia • taverna • bary • 4 vonkajšie bazény 
• ležadlá a slnečníky zdarma • aerobik • tenis (osvetlenie 
za poplatok) • basketbal • minigolf • volejbal • vodné 
pólo • stolný tenis • biliard (za poplatok) • šípky • fitness 
• wellness centrum za poplatok • amfiteáter • denné 
a večerné programy • grécky večer (raz do týždňa) 

rODOS prINCESS     +
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 12 R.
ZDARmA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h),  
obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h)  
formou bufetu • skoré kontinentálne raňajky • 
neskoré raňajky • neskoré večere (22:00 - 24:00 h)  
• teplé a studené snacky • čaj • káva • koláče • 
zmrzlina • tematické večere • vybrané miestne alko  
a nealko nápoje (10:00 - 24:00 h) • minibar na izbe

ALL INcLUSIVE

2 109 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 654 eur na osobu

040

NOVINKA
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www.satur.sk/cal

TripAdvisor
472 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub pre deti 4 – 12 rokov 
• denné a večerné animácie 6 dní 
v týždni • rôzne súťaže • kreslenie • 
aktivity pri bazéne

Športové aktivity
tenis • volejbal • basketbal • minigolf • 
stolný tenis 

bazén s toboganom • bazén aj pre 
najmenšie deti do 2 rokov • detské 
ihrisko • detská stolička v reštaurácii • 
detská postieľka

VÝhODY PRE RODINY

2 deti zdarma • možnosť ubytovania  
v izbe 2+2

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) • Izba 
s výhľadom na more (2 lôžka, možnosť 2 prísteliek, výhľad 
na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
priamo na širokej piesočnatej pláži • slnečníky, ležadlá 
a plážové uteráky zdarma • vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
priamo na pláži • približne 2 km od centra Faliraki • 12 km 
od hlavného mesta Rodos

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • konferenčná miestnosť • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi zdarma • hlavný bar • snack 
bar • bar pri bazéne • vonkajší bazén s tobogánom • 
ležadlá a slnečníky zdarma • telocvičňa • tenisový kurt • 
volejbalové a basketbalové ihrisko • šípky • stolný tenis 
• minigolf • biliard • sauna • masáže (za poplatok) • 
animácie počas dňa i večer • živá hudba niekoľkokrát  
do týždňa

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia (jún - september) • kúpeľňa •  
SAT TV • trezor • telefón • rádio • chladnička • Wi-Fi • 
sušič vlasov • balkón

CaLYpSO BEaCH      
2

DO 5 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FIZDARmA

GRÉCko | RoDos - FAliRAki

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

1 810 eurod

2 dospelí, 2 deti do 6 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 606 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h),  
obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-21:30 h) 
formou bufetu • vybrané miestne nealko a alko 
nápoje (10:00-02:00 h), káva, čaj v hlavnej reštaurácii 
a baroch • teplé a studené snacky (10:00-17:00 h) • 
sendviče • zmrzlina • koláče • raz za pobyt večera  
v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • 
tematické večere (grécka, talianska, rybia)

ALL INcLUSIVE

041
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www.satur.sk/eb

TripAdvisor
702 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský miniklub pre deti od 4 – 14 rokov 
• denné a večerné animácie (6 dní  
v týždni) • mini disco

Športové aktivity 
Tenis • mini futbal • volejbal • minigolf 
• stolný tenis

bazény so šmýkačkami a toboganom • 
bazén aj pre najmenšie deti do 2 rokov 
• bazén s lezeckou stenou • nafukovací 
hrad • detský kolotoč • detské ihrisko 
• popcorn a cukrová vata na detskom 
ihrisku (v čase určenom hotelom) • 
detské kino a premietanie rozprávok 
• herňa • autodrom • baby telefón • 
detská stolička v reštaurácii • detská 
postieľka • detský kočík • opatrovanie 
detí

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, v rodinných izbách 2+2

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia zdarma (01.0 6. – 30.0 9.) • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • telefón • chladnička • Wi-Fi • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) •  
Izba s výhľadom na more (dve lôžka, možnosť 1 prístelky, 
výhľad na more) • Rodinná izba (manželská posteľ, 
možnosť 2 prísteliek – poschodová posteľ oddelená 
posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
široká kamienková pláž • ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu • priamo pred hotelom • ležadlá, slnečníky 
a plážové uteráky zdarma • vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v pokojnom prostredí Faliraki • cca 3 km od centra • 
hlavné mesto Rodos 13 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná a dve vedľajšie budovy • recepcia • minimarket 
• trezor za poplatok • reštaurácia • bary • internetový 
kútik za poplatok • Wi-Fi • sauna • masáže (za poplatok) 
• 2 vonkajšie bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
• tenis (osvetlenie za poplatok) • volejbal • biliard 
(za poplatok) • počas dňa a večer bohatý animačný 
program • raz za týždeň grécky večer so živou hudbou

ESpErIDES BEaCH      
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK WI-FI BABY HOTELDO 15 R.
ZDARmA

FAliRAki - RoDos | GRÉCko 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h),  
obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:00-21:15 h) 
podávané formou bufetu • neskoré kontinentálne 
raňajky (10:00-11:00 h) • káva, čaj, pečivo (16:00-
18:00 h) • zmrzlina (10:00-22:00 h) • vybrané 
miestne nealko a alko nápoje (10:00-24:00 h) • 
studené a teplé snacky (10:00-12:30 a 14:30-18:00 h) 
• studené snacky (21:30-24:00 h) • tematické večere

ALL INcLUSIVE

1 595 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 569 eur na osobu

042
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www.satur.sk/kol

TripAdvisor
722 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub pre deti od 4 – 12 rokov 
• animácie • rôzne súťaže • kreslenie • 
aktivity pri bazéne

Športové aktivity
volejbal • minigolf • basketbal • stolný 
tenis • šípky 

novovybudovaný aquapark • detské 
bazény • detské ihrisko • herňa • TV 
miestnosť • detský bufet • detská stolička 
v reštaurácii • detská postieľka 

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 12 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania v rodinných izbách superior  
s dvomi prístelkami oddelenými 
posuvnými dverami • novovybudovaný 
aquapark v cene

TYPY IZIEB
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Rodinná izba (28 m2, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek – pevné lôžka) • Rodinná izba superior 
(38 m2, manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek – pevné 
lôžka - oddelené posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou bufetu • all inclusive 
za doplatok

PLáŽ
piesočnato-kamienková pláž • vzdialená cca 250 m 
od hotela • dostupná po málo frekventovanej ceste • 
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v pokojnom prostredí letoviska Kolymbia • hlavné mesto 
Rodos a stredisko Lindos cca 25 km

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodových budov • vstupná 
hala s recepciou • minimarket • reštaurácia • bar s terasou 
• TV miestnosť • Wi-Fi • internetový kútik (za poplatok) •  
2 bazény s časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • trezor na recepcii (za poplatok) • biliard 
(za poplatok) • minigolf • tenis (za poplatok) • volejbal • 
stolný tenis • šípky • denné a večerné animačné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia (15. 06. – 15. 09. ) zdarma • kúpeľňa • telefón • 
chladnička • rádio • SAT TV • sušič vlasov • balkón alebo 
terasa • Wi-Fi

kOLYmBIa STar     +
1
DO 16 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 12 R.
ZDARmA

GRÉCko | RoDos - kolyMBiA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

1 807 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 494 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), 
obedy (12:30-14:00 h), večere (18:30-21:00 h) formou 
bufetových stolov • káva a čaj (17:00-18:00 h) •  
ľahké občerstvenie počas dňa (10:00-12:00 h  
a 14:00-18:00 h) • nealkoholické a alkoholické  
nápoje miestnej výroby (10:00-23:00 h)

ALL INcLUSIVE

043
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www.satur.sk/zante

TripAdvisor
1 476 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský mini klub pre deti 4 - 12 rokov • 
v čase 10:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 • 
animačné a Športové aktivity

Športové aktivity
tenis • stolný tenis • biliard

detský bazén • pirátska loď • detské 
menu v reštaurácií (počas večere) • 
opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 12 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2

TYPY IZIEB
Štandardná izba s výhľadom na more alebo do záhrady 
(21 m2, možnosť jednej prístelky) • Superior Bungalow 
s výhľadom do záhrady (28 m2, 2 samostatné lôžka,  
2 prístelky – sofa bed) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
dlhá piesočnatá pláž priamo pred hotelom • ležadlá  
a slnečníky (za poplatok) • plážové uteráky za depozit • 
vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
priamo v známej ,,korytnačej“ zátoke Laganas • centrum 
strediska Laganas s reštauráciami, obchodmi, barmi 
a nočnými klubmi 1,5 km • hlavné mesto Zakyntos 8 km 

DĹŽKA TRANSFERU
10 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a poschodové pavilóny • vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • ázijská à la carte reštaurácia • 
niekoľko barov • bazén s terasou na slnenie a ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • Wi-Fi (za poplatok) • tenisové 
kurty • stolný tenis • fitnes • biliard (za poplatok) • 
animácie • minimarket

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • SAT TV• minichladnička • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • balkón alebo terasa

LOUIS ZaNTE BEaCH HOTEL    +
1
DO 16 R.
ZDARMA
DO 12 R.
ZDARmA

ALL
INCLUSIVE

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WI-FI

GRÉCko | ZAkynTos

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1 616 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 758 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 – 12:00 h) • 
ľahké predpoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie 
(10:00 - 12:00 h a 15:00 – 18:00 h) • polnočný snack 
(22:00 – 24:00 h) • vybrané nealkoholické  
a alkoholické nápoje miestnej produkcie a kokteily 
(10:00 – 24:00 h) • ázijská á la carte reštaurácia  
v rámci all inclusive 1x za pobyt zdarma • animačné 
programy • vybrané športové aktivity – volejbal, 
aerobik, boccia 

ALL INcLUSIVE

044

NOVINKA
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www.satur.sk/elias

TripAdvisor
168 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
• 2 detské kluby 
• animácie 
• detský bazén s vodnými šmýkačkami 
• detské ihrisko 
•  detský bufet v reštaurácii počas večer

VÝhODY PRE RODINY

1 dieťa do 12 rokov zdarma • možnosť 
bytovania v suitách 2+2, 2+4

UBYTOVANIE
nadčasový dizajn izieb • kúpeľňa s WC • priestranná 
terasa • klimatizácia • sušič vlasov • SAT TV •  Wi-Fi 
(zdarma) •  trezor (za poplatok) • servis na prípravu kávy 
a čaju • telefón • minichladnička

TYPY IZIEB 
Štúdio (38 m2, manželská posteľ a sofa, 2-3 osoby) •  
Suita s jednou spálňou (51 m2, manželská posteľ a sofa, 
2-4 osoby) • Suita s dvomi spálňami (78 m2, manželská 
posteľ, 2 jednolôžkové postele a sofa, 3-6 osôb)

STRAVOVANIE 
ultra all inclusive

PLáŽ
známa pláž Fig Beach • vzdialená 15 minút chôdze 
(shuttle bus) • slnečníky a ležadlá (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v krásnej záhrade • neďaleko najkrajšej pláže v Protarase 
– Fig Tree Beach •  5 min od rušného centra a nákupných 
možností  • 60 km od letiska v Larnace • autobusová 
zástavka miestnej dopravy cca 200 m • vodný park 10 km

VYBAVENIE ZARIADENIA 
novo zrekonštruovaný  rezort s jedinečnou architektúrou  
• vstupná hala s recepciou • 152 priestranných štúdií  
a suít • Wi-Fi v spoločných priestoroch • hlavná 
reštaurácia s terasou • à la carte reštaurácia • 2 bary • 
bazén 200 m s jacuzzi• detský bazén • bazén s vodnými 
šmýkalkami • tenisový kurt • úplne nové spa centrum 
(sauna, parný kúpeľ, fitnes) • priestranná slnečná terasa • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne (zdarma) • denne 
rôzne športové aktivity •  animácie • obchod so suvenírmi

ST. ELIaS rESOrT     +
1
DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESS BEZ BARIÉRDO 12 R.
ZDARmA

AyiA nAPA | CyPRUs - JUH

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky (7:30-
10:00 h), obedy (12:30-15:00 h), večere (19:00 - 21:30 
h) formou bufetových stolov • tematické večere 
(cyperská, mexická, ázijská, talianska a pod.) •  
à la carte reštaurácia (19:00-22:00 h) • nealkoholické  
a lokálne a vybrané importované  alkoholické nápoje 
(10:00-24:00 h) • snacky v bazénovom bare (10:00-
12:00 a 15:00 – 18:00 h ) • čaj, káva, horúca čokoláda 
(07:30 – 24:00 h)

NOVINKA ULTRA ALL INcLUSIVE

1 840 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 870 eur na osobu

045
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www.satur.sk/mal

TripAdvisor
945 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský klub Malamino Mini Club pre deti 
od 4 – 12 rokov • súťaž v stavaní hradov 
z piesku • kino • hry • večerné párty • 
detské disko v bazéne • mini olympiáda 
• výroba masiek • kvízy • maľovanie na 
tvár • plážové aktivity

Športové aktivity
tenisové kurty • stolný tenis • plážový 
volejbal • videohry • biliard 

detský bazén • detské ihrisko  
a pieskovisko • detská postieľka zdarma 
• detský bufet v reštaurácii • detská 
stolička • opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • oddelená 
spálňa s obývacou miestnosťou • 
možnosť ubytovania 2+2, 4+2

TYPY IZIEB
Suita pre 2-4 osoby (50 m2, dvojlôžková spálňa, obývacia 
miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby) • Suita 
pre 4-6 osôb (106 m2, dve dvojlôžkové spálne, obývacia 
miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž (v mori s kamienkami) v menšom zálive • 
priamo pri komplexe • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
vodné športy (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE ****

POLOhA
v nádhernej záhrade • centrum letoviska Protaras 
vzdialené 7 km • letisko Larnaca vzdialené 60 km

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
dvojposchodové vilky • recepcia • internetový kútik (za 
poplatok) • trezor (za poplatok) • reštaurácie • à la carte 
reštaurácia • 3 bary • minimarket • 2 bazény s tryskami 
• vnútorný bazén • SPA centrum (za poplatok) • fitnes • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne zdarma • animácie 
a športové aktivity • Wi-Fi zdarma • squash • tenis • stolný 
tenis • volejbal • lukostreľba

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné suity • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • trezor (za 
poplatok) • chladnička • plne vybavený kuchynský kútik • 
balkón alebo terasa • telefón

maLama BEaCH HOLIDaY vILLaGE     +
2

DO 5 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI WELLNESSDO 15 R.
ZDARmA

CyPRUs - JUH | PRoTARAs

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

1 725 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 764 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h),  
obedy (12:30-15:30 h) a večere (18:30-21:30 h) 
formou bufetových stolov • večere aj s tematickým 
zameraním • káva a koláče v bare s výhľadom na 
more a v le Repos bare (16:00-18:00 h) • vybrané 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, koktaily, 
víno (do pohára), pivo (10:00-24:00 h) • pre deti do 
12 rokov zmrzlina (10:00-18:00 h) 

ALL INcLUSIVE

046

68



www.satur.sk/adams

TripAdvisor
1 320 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
mini klub pre deti od 4 – 12 rokov • 
detské animácie

Športové aktivity
stolný tenis • biliard • volejbal 

detský bazén • detské vodné šmýkačky 
• detské ihrisko • hracia izba • detská 
postieľka • detské menu • detské 
stoličky • opatrovanie detí nad  
3 roky (za poplatok) 

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 14 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2, 2+3

TYPY IZIEB 
Štandardná izba (24 m2, 2 lôžková posteľ, 2-3 osoby) 

• Superior izba (29 m2, 2 lôžková posteľ a poschodová 
posteľ / sofa, 2-4 osoby) • Rodinná suita (37 m2,  
2 lôžková posteľ a poschodová posteľ / sofa, 2 izby 
oddelené posuvnými dverami, 2-5 osôb)

STRAVOVANIE
polpenzia • plná penzia (za poplatok)

PLáŽ
známa pláž Nissi beach s bielym pieskom ocenená 
modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • 
osušky (na kauciu) 

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
na krásnej pláži Nissi Beach známej bielym pieskom • 
nákupné možnosti cca 100 m • centrum mesta Ayia Napa 
3 km • letisko Larnaka 45 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
reštaurácie • à la carte reštaurácia • bary (bazénový 
bar, sushi bar, piano bar) • 24 h recepcia • zmenáreň • 
suveníry • Wi-Fi • internetový kútik • prenájom áut (za 
poplatok) • kaderníctvo • posilňovňa • bazény • vnútorný 
bazén • detský bazén • wellness (sauna, parný kúpeľ, 
masáže a procedúry za poplatok) • aerobic • tenis • 
stolný tenis • hracia izba • biliard • volejbal • vírivka 
• vodné šmýkačky • ležadlá a slnečníky (pri bazéne 
zdarma) • animácie • kaplnka

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
minichladnička • sušič • trezor (za poplatok) • Wi-Fi 
zdarma • ovocie a voda pri príchode • servis na prípravu 
kávy a čaju (v suitách a Superior izbe)

aDamS BEaCH HOTEL      
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESS BEZ BARIÉRDO 14 R.
ZDARmA

AyiA nAPA | CyPRUs - JUH

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

NOVINKA

1 600 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 651 eur na osobu

047
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www.satur.sk/ka

TripAdvisor
1 059 hodnotiacich 4,0

kaYa arTEmIS rESOrT & CaSINO     

1 048 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 noci
CENA PRE RODINU

od 524 eur na osobu

ULTRA ALL INcLUSIVE

048

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-
14:30 h) a večere (18:45-21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • miestne 
a vybrané dovozové nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v lobby bare 
(09:00-01:00 h), v bare na pláži (09:00-19:00 h) a pri bazéne (09:00-24:00 h)  
• snacky (12:00-16:00 h) • zmrzlina (16:00-18:00 h) • zákusky (16:30-18:30 h) 
• nočný bufet (01:00-03:00 h) • ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne • 
aquapark • vodný park pre deti • animácie

UBYTOVANIE
v hlavnej budove a v záhradných vilkách s výhľadom do záhrady • všetky 
izby majú: klimatizáciu • kúpeľňu s WC • sušič vlasov • telefón • LCD TV • 
minibar - nealko nápoje, pivo a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • vo vilkách balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
v hlavnej budove: Štandardná izba (34 m2, dvojlôžková s možnosťou 
prístelky - rozťahovací gauč pre max. 2 deti) • v záhradných vilkách: 
Štandardná izba (34 m2, dvojlôžková s možnosťou 1 prístelky a lôžka  
90x190 cm), Duplex room (78 m2, 2-poschodový mezonet pre 2 dospelé 
osoby a max. 4 deti, 2 spálne, 2 WC)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
na severnom pobreží Cypru v turistickom stredisku Bafra • 32 km 
od centra starobylej Famagusty • 65 km od letiska Ercan • 85 km 
od letiska Larnaca

DĹŽKA TRANSFERU
cca 60 minút z letiska Ercan • cca 90 min z letiska Larnaca

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle antického 
paláca a krásna záhrada s vilkami • recepcia • Wi-Fi v celom 
areáli (zdarma) • kasíno • amfiteáter • minimarket • kaderníctvo • 
animácie

PLáŽ
široká 250 m dlhá pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na 
kartu (zdarma) • baldachýny na pláži a na móle (za poplatok) • 
motorizované vodné športy (za poplatok)

2
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 6 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WI-FI BABY HOTELZDARmA

CyPRUs - seveR | BAFRA

EXKLUZíVNE LEN S cK SATUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

REŠTAURácIE
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre klientov 16+ •  
4 à la carte reštaurácie (za poplatok) • bary • cukráreň

BAZÉNY
hlavný bazén • bazén 16+ • vnútorné bazény • aquapark • vodný 
park • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky na kartu (zdarma)

ŠPORT & ZáBAVA
aquapark • šípky • minifutbal • stolný tenis • aerobik • plážový 
volejbal • vodná gymnastika • basketbal • vodné pólo • plážový 
futbal • minibasketbal • pilates • tenis • fitnes • živá hudba • open-
air disco • biliard • amfiteáter • diskotéka na pláži • kasíno (od  
25 rokov)

WELLNESS & SPA
SPA centrum Diana a SPA centrum Hera • 2 vnútorné bazény • 
fitnes • sauna • turecké a fínske kúpele • masáže (za poplatok)

rODINNÝ kLUB 
SO šIESTImI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
(júl – august): mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage 
club pre deti od 13 – 18 rokov • mini disco a fotenie s delfínom 
• tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, športová 
mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé 
dielne - maľovanie tričiek, origami, facepainting, modelovanie 
balónov • púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)
vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne hry a turnaje 
• hodiny tanca 

bazénový komplex • aquapark s toboganmi a šmýkačkami • 
mini aquapark • pozvoľný vstup do mora • detské ihrisko • 
herňa s video hrami (za poplatok) • nafukovacie hrady • detské 
menu v à la carte reštaurácii • detská stolička • detská postieľka

ŠPORTOVá AKADÉmIA

bezplatné kurzy plávania • bezplatné kurzy tenisu • bezplatné 
kurzy futbalu • plážový volejbal • vodné pólo • šípky • stolný 
tenis • skákanie z móla • a ešte viac športu a aktivít pre deti

VÝhODY PRE RODINY

2 deti zdarma • možnosť ubytovania 2+2, 2+4 • aquapark  
a vodný park v cene • možnosť priamych letov

BAFRA | CyPRUs - seveR

NOvINka
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www.satur.sk/royal

TripAdvisor
1 028 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
Mini klub pre deti 4 – 12 rokov • stolné 
hry • tematické dni, maľovanie na tvár 
• mini disco

Športové aktivity
plážový volejbal • stolný tenis • šípky • 
tenis • bowling za poplatok • biliard  
za poplatok • mini basketbal 

detský bazén so šmýkačkami  
a toboganmi • zábavný park • detské 
ihrisko • herňa • detská postieľka • 
detská stolička (v reštaurácií) • detský 
bufet (za poplatok) • zmrzlina

VÝhODY PRE RODINY

2 deti zdarma • možnosť ubytovania 
2+2 v štandardnej izbe • zábavný park 
zdarma

TYPY IZIEB
Štandardná superior izba (46 m2, možnosť 2 prísteliek, 
rozkladacie lôžka, možnosť výhľadu na more za poplatok) 
• Rodinná izba (60 m2 – 75 m2, 2 prepojené miestnosti 
alebo mezonetový štýl, max. obsadenie 4 osoby)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLáŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
17 km od centra Antalye • od letiska v Antalyi vzdialený  
15 km • nákupne možnosti v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
20 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 10 poschodovej budovy • 
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (za poplatok) • 
Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • niekoľko 
barov • obchody • vonkajšie bazény aj so šmýkačkami 
• detský bazén • aquapark a zábavný park pre deti aj 
dospelých • wellness za poplatok, turecké kúpele a sauna 
zdarma • fitnes • plážový volejbal • stolný tenis • šípky • 
tenis • animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) •  
SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič vlasov • 
balkón • varná kanvica, čajový a kávový set

rOYaL HOLIDaY paLaCE     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIZDARmA

TUReCKo | aNTalYa – laRa

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

1 757 eurod

2 dospelí, 2 deti do 10 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 729 eur na osobu

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov • 
neskoré raňajky • snacky a zmrzlina počas dňa • 
polnočný snack (24:00-07:00 h) • miestne a vybrané 
importované alko a nealko nápoje (10:00-24:00 h), 
v pera lobby bare 24 h

ULTRA ALL INcLUSIVE

049
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www.satur.sk/mir

TripAdvisor
764 hodnotiacich4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
mini club pre deti od 4 – 8 rokov • midi 
club pre deti o 9 – 11 rokov • teenage 
club pre deti od 12 – 16 rokov

Športové aktivity 
basketbal • tenis • plážový volejbal • 
stolný tenis • šípky • minigolf

aquapark so šmýkačkami a toboganmi 
• detský bazén so šmýkačkami • detský 
vnútorný bazén • detské ihrisko • mini 
disco • herňa (za poplatok) • kino • 
detská postieľka • detská stolička  
(v reštaurácii) • detský bufet • zmrzlina

VÝhODY PRE RODINY

dieťa do 13 rokov zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 v štandardnej izbe

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne) •  
SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič vlasov • 
telefón • balkón • Wi-Fi

TYPY IZIEB
Štandardná izba (30 m2, možnosť 2 prísteliek, možnosť 
výhľadu na more za poplatok) • Rodinná izba (60 m2,  
2 štandardné izby prepojené dverami, max. obsadenie 
2+3)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLáŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma • motorizované a nemotorizované športy (za 
poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
v Antalyi časť Lara • 11 km od centra mesta Antalya •  
od letiska v Antalyi vzdialený 15 km • nákupné možnosti  
v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
15 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 9 poschodovej budovy • 
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (za poplatok) • 
Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • niekoľko 
barov • obchody • kino • vonkajšie bazény • detský bazén 
• vnútorný bazén • vodné šmýkačky • wellness a masáže 
za poplatok, turecké kúpele a sauna zdarma • fitnes • 
basketbal • tenis • plážový volejbal • stolný tenis • šípky • 
minigolf • denné a večerné animácie

mIraCLE rESOrT HOTEL     
3

DO 7 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI BABY HOTELDO 13 R.
ZDARmA

lARA - AnTAlyA | TUReCko 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov • 
neskoré raňajky • rôzne snacky a zmrzlina počas 
dňa • polnočný snack (24:00-06:00 h) • miestne 
a vybrané importované alko a nealko nápoje (10:00-
02:00 h)

ULTRA ALL INcLUSIVE

2 422 eurod

2 dospelí, 3 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 684 eur na osobu

050
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www.satur.sk/lara

TripAdvisor
417 hodnotiacich 4,0

PRE DETI

Animačné aktivity
detský min iklub pre deti 4 – 12 rokov 
• junior klub pre deti 13 – 16 rokov • 
animačné a športové aktivity • mini 
disco

aquapark • detské bazény • detské 
ihrisko • herňa • kino • detské menu 
• detská stolička • detská postieľka • 
opatrovanie detí

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 14 rokov zdarma • rodinná 
izba • možnosť ubytovania 1+1, 2+2

TYPY IZIEB
De Lux izba (25 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, 
možnosť výhľadu na more za poplatok) • Rodinná  
De Lux izba (33 m2, manželská posteľ, rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
v časti Lara 14 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
16 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

DĹŽKA TRANSFERU
20 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 5 à la 
carte reštaurácií (za poplatok) • bary • Wi-Fi pripojenie 
v lobby zdarma • internetový kútik (za poplatok) • disco 
• vnútorný bazén • fitness • parná sauna a turecké kúpele 
(zdarma) • stolný tenis • plážový volejbal • v areáli hotela 
2 vonkajšie bazény aj so šmýkačkami • detský bazén • 
tenisový kurt • biliard a bowling (za poplatok) • bohaté 
denné a večerné animácie • za poplatok: masáže • služby 
wellness centra

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • 
minibar (denne dopĺňaný zdarma) • LCD SAT TV • telefón 
• balkón • kávový a čajový set

FamE rESIDENCE Lara     
2

DO 16 R.
ZDARMA
DO 14 R.
ZDARmA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI WELLNESS

TUReCKo | aNTalYa – laRa

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

1 855 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 612 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní rôzne 
snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné 
snacky • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10:00-03:00 h) • šport a relax: tenisový kurt • fitness 
• sauna • turecké kúpele

ALL INcLUSIVE

051
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www.satur.sk/pal

TripAdvisor
1 729 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský min klub pre deti 4 – 7 rokov  
a 8 – 12 rokov • teenage club pre deti 
12 – 16 rokov • animačné a športové 
aktivity • mini disco

aquapark • detské bazény • oddelená 
časť bazéna pre batoľatá • detský 
uvítací balíček • detské ihriská  
a atrakcie • umelecký ateliér • kolotoč • 
kino • detská reštaurácia • detský bufet 
v reštaurácii • detská stolička • detská 
postieľka • opatrovanie detí za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 13 rokov zdarma • oddelená 
spálňa s obývacou miestnosťou • 
možnosť ubytovania 2+2

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov •  
SAT TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi a pivom) • Wi-Fi (zdarma) • varná kanvica, 
kávový a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
Štandardná izba (27 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) 
• Rodinná izba (50 m2, 2 miestnosti, manželská posteľ, 
rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • nemotorizované vodné športy • motorizované 
vodné športy za poplatok

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
postavený v súlade s prírodou • v nádhernej záhrade 
• v blízkosti golfové ihrisko • centrum Beleku 700 m • 
letisko v Antalyi 35 km • nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
35 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel zrekonštruovaný v roku 2014 • 37 blokov v areáli 
hotela • Wi-Fi zdarma • obchody • à la carte reštaurácie 
(3 zdarma, 3 za poplatok) • bary • aquapark • bazény •  
2 detské bazény • relaxačný bazén • plážový bar • 
plážový bar len pre dospelých • turecké kúpele • sauna 
• fitnes • plážový volejbal • šípky • boccia • aerobik • 
stolný tenis • minigolf • za poplatok: služby SPA centra 
• tenisové kurty • golfové ihriská pri hoteli • denné aj 
večerné animácie

paLOma GrIDa rESOrT & Spa     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI BABY HOTELDO 13 R.
ZDARmA

Belek - TUReCkÁ RiviÉRA | TUReCko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetu • neskoré raňajky • 3 à la 
carte reštaurácie v rámci ultra all inclusive • počas 
dňa zmrzlina, káva, čaj, koláče • miestne nealko a alko 
nápoje a niektoré importované nápoje • 24 h bar

ULTRA ALL INcLUSIVE

1 365 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 582 eur na osobu

052
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www.satur.sk/limak

TripAdvisor
3 180 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
detský klub pre deti 4 -12 rokov • junior 
klub pre deti od 13 - 16 rokov • denné  
a večerné animácie

Športové aktivity
vodné športy • tenisové kurty • biliard 
(za poplatok) • bowling (za poplatok) • 
šípky • aerobic • plážový volejbal 

vnútorné a vonkajšie bazény so 
šmykľavkami • detské ihrisko • kino pre 
deti • detská stolička • detský bufet • 
detská postieľka

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • oddelená 
spálňa s obývacou miestnosťou • 
možnosť ubytovania 1+1, 2+2

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť dvoch prísteliek) • 
Rodinná izba (dve miestnosti, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek - rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • nemotorizované vodné športy 
(zdarma)

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
od centra mesta Belek cca 5 km • nákupné možnosti 
priamo v hoteli • v blízkosti golfových ihrísk • letisko 
v Antalyi 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi zdarma • internetová 
kaviareň (za poplatok) • reštaurácia • 6 à la carte 
reštaurácií (niektoré za poplatok) • bary • disco • sauna • 
parný kúpeľ • turecké kúpele • jacuzzi • vnútorný bazén 
• SPA centrum, masáže, wellness, biliard a bowling za 
poplatok • relaxačný bazén • aquapark • tenisové kurty • 
fitness • basketbal • plážový volejbal • aerobik • minigolf • 
futbal • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT 
TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými 
nápojmi a pivom) • balkón

LImak aTLaNTIS DE LUXE HOTEL & rESOrT      

2
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIDO 15 R.
ZDARmA

TUReCko | TUReCkÁ RiviÉRA - Belek

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

1 196 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 597 eur na osobu

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov • neskoré raňajky 
• počas dňa snacky • popoludní káva, čaj, koláče, 
zmrzlina • polnočný snack a polievka • nealkoholické 
a alkoholické miestne nápoje a niektoré importované 
nápoje v čase 10.00 h – 24.00 h, v niektorom z barov 
24 h • vybrané à la carte reštaurácie raz za pobyt 
zdarma

ULTRA ALL INcLUSIVE

053
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www.satur.sk/ra

TripAdvisor
629 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
mini klub pre deti 4 – 12 rokov • 
animácie počas dňa a večera • stolné 
hry • tematické dni • maľovanie na tvár 
• mini disco

Športové aktivity
plážový volejbal • stolný tenis • šípky • 
bowling • biliard a hracia miestnosť  
(za poplatok) • mini futbal • mini 
basketbal

detský bazén so šmýkačkami  
a toboganmi • zábavný park • detské 
ihrisko • detská postieľka • detská 
stolička (v reštaurácií) • detský bufet • 
zmrzlina

VÝhODY PRE RODINY

2 deti zdarma • možnosť ubytovania 
2+2 v štandardnej izbe • zábavný park 
zdarma

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) •  
SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič vlasov • 
telefón • balkón

TYPY IZIEB
Štandardná superior izba (40 m2, možnosť 2 prísteliek, 
rozkladacie lôžka, možnosť výhľadu na more za poplatok) 
• Rodinná izba (72 m2 - 80 m2, 2 prepojené miestnosti 
alebo mezonetový štýl, max. obsadenie 4 osoby)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLáŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma • 
motorizované a nemotorizované športy (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
9 km od historického centra mesta Side • od letiska 
v Antalyi vzdialený 40 km • nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
70 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 6 poschodovej budovy • 
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (za poplatok) • 
Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • niekoľko 
barov • obchody • vonkajšie bazény aj so šmýkačkami 
• detský bazén • zábavný park pre deti aj dospelých • 
wellness za poplatok • turecké kúpele a sauna • fitnes • 
plážový volejbal • stolný tenis • šípky • aerobik • animácie 
počas dňa a večera

rOYaL aLHamBra paLaCE     
2

DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FIZDARmA

siDe | TUReCko 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov • 
neskoré raňajky • snacky a zmrzlina počas dňa • 
polnočný snack (24:00-07:00 h) • miestne a vybrané 
importované alko a nealko nápoje v čase od 10:00-
24:00 h, v bowling bare 24 h

ULTRA ALL INcLUSIVE

2 028 eurod

2 dospelí, 2 deti do 10 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 714 eur na osobu
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www.satur.sk/arc

TripAdvisor
338 hodnotiacich 4,0

arCaNUS      

1 224 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 561 eur na osobu

ULTRA ALL INcLUSIVE

055

ULTRA ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• neskoré kontinentálne raňajky • poobedňajšie snacky • káva • čaj • koláče • 
polnočný snack (23:00-24:00 h) • à la carte reštaurácia raz za pobyt • zmrzlina 
vo vybraných baroch a určenom čase • gözleme (12:00-16:00 h) • wafle v bare 
pri bazéne (16:00-17:00 h) • pivný bar v záhrade (15:00-17:00 h) • miestne 
nealko, alko a niektoré importované nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 h.

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • centrálna klimatizácia • LCD SAT TV • telefón • 
minibar (denne dopĺňaný) • trezor (zdarma) • balkón 

TYPY IZIEB
Štandardná izba (21 m2, možnosť prístelky, možnosť doplatku za výhľad 
na more) • Štandardná izba s poschodovou posteľou (21 m2, 2 prístelky 
riešené poschodovou posteľou len pre deti) • Rodinná izba (34 m2,  
2 miestnosti, jacuzzi na balkóne, výhľad na more, max. obsadenie 3+1, 
pevné lôžka a rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
v pokojnom prostredí píniových lesov • vo východnej časti Side, 
oblasť Sorgun • od centra Side 5 km • letisko v Antalyi 75 km • 
nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchody • disco • Wi-Fi na recepcii 
a v okolí bazéna (zdarma) • fitnes • hlavný bazén • bazén so 
šmýkačkami a detský bazén • šport zdarma: tenisové kurty • 
stolný tenis • šípky • lukostreľba • šach • boccia • streľba zo 
vzduchovky • aerobic • turecké kúpele • sauna • služby  
SPA centra (za poplatok)

PLáŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • 
mólo • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma

2
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WELLNESSWI-FIDO 15 R.
ZDARmA

TUReCko | siDe
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

REŠTAURácIE
hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie • bary • cukráreň • snack 
bary

BAZÉNY
v záhrade hlavný bazén • bazén s toboganmi • detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky

ŠPORT & ZáBAVA
tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis 
• fitnes • denné a večerné animácie • obchodíky • šípky • 
lukostreľba • aerobic • boccia • miniclub • diskotéka

WELLNESS & SPA
procedúry wellness centra za poplatok • turecké kúpele • sauna • 
masáže (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
Pammukale • Green Kanyon • Perge – Aspendos – Kursunlu • 
rafting

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi  
(júl – august): mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage 
club pre deti od 13 – 18 rokov • mini disco a fotenie s delfínom 
• tematické dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová 
mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé 
dielne - maľovanie tričiek, origami, facepainting, modelovanie 
balónov • maľovanie kamienkov a maľovanie na sklo • obrázky 
z farebného piesku • púšťanie balónov šťastia alebo lodičiek 
prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne 
športové hry a turnaje 

Športové aktivity 
stolný tenis • šípky • lukostreľba • plážový volejbal • šach • 
streľba zo vzduchovky • stolný futbal a elektronické hry - za 
poplatok

bazén so šmýkačkami a toboganmi • detský bazén • detské 
ihrisko • detský kútik v reštaurácii • zmrzlina • wafle • gözleme 
• popcorn

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 1+2 a 2+2  
v izbe s poschodovou posteľou alebo v rodinnej izbe 
pozostávajúcej z 2 miestností

siDe | TUReCko
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www.satur.sk/aka

TripAdvisor
49 hodnotiacich 4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
mini club pre deti od 3 - 11 rokov  
v čase 10:00 – 12:00 h a 15:00 – 17:00 h 
• teeneger club pre deti od 12 - 16 rokov 
• animácie • mini disco

Športové aktivity 
Stolný tenis • futbal • šípky • 
lukostreľba • volejbal

aquapark (22 atrakcií, z toho  
6 šmykľaviek pre deti) • bazén  
s umelým vlnobitím a divoká rieka •  
2 detské ihriská • detský kútik v hlavnej 
reštaurácii • detská stolička v reštaurácii 
• mikrovlnná rúra v reštaurácii • detská 
postieľka • ohrievač fliaš v baroch • 
detský kočík k dispozícii • možnosť 
opatrovania detí (za poplatok) • 

VÝhODY PRE RODINY

1. dieťa do 14 rokov zdarma • 2. dieťa do 
6 rokov zdarma • možnosť ubytovania 
2 + 2 v štandardnej aj rodinnej izbe • 
aquapark v cene

kúpeľňa • SAT TV • sušič vlasov • telefón • balkón alebo 
terasa • rodinné izby s oddelenou spálňou • za poplatok: 
minibar • trezor • Wi-Fi

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dvojlôžková izba s možnosťou  
2 prísteliek), Rodinná izba (dvojpriestorová izba pre  
max. 4 osoby), Beach front (dvojlôžková izba 
s možnosťou 2 prísteliek, priamo pri pláži)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora (umelo 
vybudovaný bazén v mori) alebo vstup z móla • slnečníky, 
osušky a ležadlá na pláži zdarma • vodné športy • 
šnorchlovanie • potápanie (za poplatok)

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
pokojná, izolovanejšia poloha • 10 minút od centra 
El Quseir • hotelový autobus za poplatok • 36 km  
od letiska Marsa Alam • dve časti: Club Calimera  
a LTI Akassia Beach

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch lobby 
baru zdarma • internet v kaviarni za poplatok • orientálny 
stánok • obchodíky so suvenírmi • hlavná a à la carte 
reštaurácia • bary • bazény • slnečníky • ležadlá a osušky 
pri bazéne zdarma • tenisové kurty • boccia • stolný tenis 
• futbal • biliard • vodné pólo • šípky • plážový volejbal • 
wellness • masáže • vírivka • fitnes • divadlo • diskotéky • 
večerné programy • animácie • aquapark 

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) v časti Club Calimera • 

CLUB CaLImEra akaSSIa SWISS rESOrT     

1
DO 16 R.
ZDARMA

2
DO 16 R.
ZDARMA
DO 6 R.

ZDARmA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI POTÁPANIEDO 14 R.
ZDARmA

eGyPT | MARsA AlAM - el QUseiR

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

873 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 7nocí
CENA PRE RODINU

od 436 eur na osobu

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, 
snack a zmrzlina v hotelom určenom čase • vybrané 
športové aktivity • vstup do aquaparku

ALL INcLUSIVE

056
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www.satur.sk/sam

TripAdvisor
2 586 hodnotiacich4,5

PRE DETI

Animačné aktivity
mini klub • teenage • animačné 
programy • mini disco

Športové aktivity 
stolný tenis • stolný futbal • šípky 
• biliard • golf • potápanie • vodné 
športy • šlapadlá a kanoe na pláži 

aquapark so 6 toboganmi • „Lenivá 
rieka“ • pirátska loď s toboganmi pre 
menšie deti • vodné atrakcie • detské 
ihrisko • detská postieľka na vyžiadanie 
• detský bazén

VÝhODY PRE RODINY

2 deti do 13 rokov zdarma • aquapark 
v cene • miniklub s detským ihriskom 
• stráženie detí (za poplatok) • detská 
posteľka (zdarma)

UBYTOVANIE
705 izieb • kúpeľňa/WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar 
• trezor • individuálna klimatizácia • telefón • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardné izby (nezrekonštruované, bez možnosti 
prístelky, francúzske okno) • Superior izby (s možnosťou 
1 prístelky, balkón alebo terasa) • Deluxe izby 
(s možnosťou 1 prístelky, komfortnejšie zariadenie, balkón 
alebo terasa) • Rodinné izby (s možnosťou 2 prísteliek)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLáŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • cez záhradu 
• slnečníky, lehátka a osušky zdarma • vodné športy 
za poplatok, niektoré nemotorové zdarma • mólo • 
šnorchlovanie • potápačské centrum

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
6 km od letiska • za golfovým ihriskom hotela 
Steigenberger Al Dau Beach • nákupné možnosti pri 
hoteli • centrum Hurghady cca 7 km

DĹŽKA TRANSFERU
10 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
niekoľko budov • reštaurácie (hlavná, detská, na pláži,  
2 à la carte) • bary (snack, lobby, 2 pri bazénoch, strešný, 
plážový) • bazény • aquapark • obchody • wellness centrum 
• posilňovňa • stolný tenis • stolný futbal • šípky • biliard • 
9-jamkové golfové ihrisko • bezplatný shuttle bus do centra 
• Wi-Fi v lobby zdarma • detské ihrisko • slnečníky, lehátka 
a osušky zdarma

STEIGENBErGEr aQUa maGIC     
2

DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI GOLF POTÁPANIEDO 13 R.
ZDARmA

HURGHADA | eGyPT 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

ALL INcLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufetových stolov • skoré 
raňajky • neskorá večera • polnočné občerstvenie 
• vybrané miestne alko a nealko nápoje v baroch 
a reštauráciách podľa otváracích hodín  
(v lobby bare 24 h) • úvodné kurzy potápania 
a windsurfingu • úvodná lekcia golfu • golf v čase  
od 07:30 h do 18:00 h • posilňovňa

ALL INcLUSIVE

1 253 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 443 eur na osobu

057
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TripAdvisor
2 031 hodnotiacich 4,0

rIXOS BaB aL BaHr     

2 290 eurod

2 dospelí, 3 deti do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 803 eur na osobu

ULTRA ALL INcLUSIVE

058

ULTRA ALL INcLUSIVE v hlavnej reštaurácii Seven Heights 
• raňajky • obedy • večere • Toast‘N burger (24h) • večere v à la carte 
reštauráciách • káva • alkoholické i nealkoholické koktaily • vybrané destiláty • 
víno • pivo • nealkoholické nápoje • džúsy • bar pri bazéne – denne snacky

PLáŽ
nádherná piesková pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážové osušky zdarma (výmenou za kartičky) • vodné športy  
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, bazén alebo na 
Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • papuče • LCD TV • minibar 
(denne dopĺňaný v rámci all inclusive) • trezor • (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) 
• izbový servis (za poplatok) 

TYPY IZIEB
classic (32 m2, bez balkóna) • Deluxe (35 m2, bez balkóna) • Premium 
(niektoré s balkónom) • Rodinné izby (70 m2, 2 samostatné miestnosti, 
niektoré izby majú balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFIcIáLNE hODNOTENIE *****

POLOhA
luxusný komplex známej hotelovej siete Rixos • otvorený v roku 
2014 • nádherná piesková pláž • na umelo vybudovanom ostrove 
Al Marjan • 50 minút od medzinárodného letiska v Dubaji • 
neďaleko hotela nákupné centrum Al Hamra Mall • centrum 
strediska cca 25 min. autom • vodný park Iceland a nákupné 
centrum Manar Mall cca 15 minút autom

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel s veľmi zaujímavou architektúrou • tri budovy v tvare 
pyramíd • nákupná arkáda (souk) • rôzne animačné programy pre 
deti i dospelých počas dňa • večer vystúpenia • párty • slnečníky, 
ležadlá a uteráky na pláži i pri bazéne zdarma • shuttle bus do Al 
Hamra Mall zdarma • Wi-Fi zdarma

3
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WI-FI WELLNESS BABY HOTELDO 14 R.
ZDARmA

sAe | RAs Al kHAiMAH

82



PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVá SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

REŠTAURácIE
14 reštaurácií a barov • miestna a medzinárodná kuchyňa • all day dinning 
reštaurácia • talianska • ázijská • turecká • rybia • Meat point s americkou 
kuchyňou • pool bar • lobby lounge • mojito bar • Sea & See bar • Cup´n 
go • Cigar bar • Nargila/Shisha bar – vodná fajka za poplatok

BAZÉNY
niekoľko vonkajších bazénov • nový bazén len pre dospelých • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma

ŠPORT & ZáBAVA
v cene: fitnes • tenisové kurty • plážový volejbal • minifutbalové ihrisko 
• stolný tenis • stolný futbal • vodné pólo • joga • zumba • športové 
programy počas dňa • za poplatok: požičovňa tenisových rakiet 
a loptičiek • vybrané procedúry a hamám v Spa centre • salón krásy • 
vodné športy na pláži • osobní tréneri • špeciálne večerné predstavenia 
• nočný klub Inferno (extra poplatok za súkromný stôl/lounge a vybrané 
alkoholické nápoje)

WELLNESS & SPA
2 luxusné Ottoman Spa – jedno pre mužov, jedno pre ženy • súkromný 
bazén • hammám • masážne miestnosti • parné miestnosti • sauna • 
ľadová fontána • procedúry • manikúra • pedikúra

rODINNÝ kLUB 
S DvOmI SLOvENSkÝmI aNImáTOrmI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi (apríl – máj):
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage club pre deti od 13 – 
18 rokov • mini disco • tematické dni - pirátsky poklad, indiánske 
leto, športová mini olympiáda, obľúbený rozprávkový hrdina  
a iné • tvorivé dielne - maľovanie tričiek, origami, facepainting, 
modelovanie balónov • maľovanie kamienkov a maľovanie 
na sklo • obrázky z farebného piesku • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje 
Poznámka: mimo mesiacov apríl a máj sú v hoteli k dispozícii 
medzinárodné detské kluby: detský klub Rixy (4 - 12 rokov) • 
teenage republic (10 - 17 rokov)

komplex bazénov • detský bazén • šmýkačky a tobogan • Rixy 
fitnes centrum pre deti • herňa s rôznymi spoločenskými hrami • 
detské kino • detská postieľka na vyžiadanie • kompletný servis 
pre dojčatá (ohrievače, sterilizátory) • opatrovanie detí  
za poplatok

VÝhODY PRE RODINY

3 deti do 14 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3, 
4+2, • priamy let z Bratislavy s dĺžkou letu len 5,5 h

RAs Al kHAiMAH | sAe
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www.satur.sk/gr

1 940 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 970 eur na osobu

NOVINKA

lIght All INclusIVe Plná penzia v hlavnej alebo v bufetovej 
reštaurácii, občerstvenie počas dňa napr. v Hamburger Paradise a Pizza&Pasta 
kútiku na vonkajšej terase pri bazéne, z nápojov je v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii z automatov. K dispozícii špeciálne menu pre deti, menu 
pre osoby s bezlepkovou diétou alebo vegetariánske menu. 

oKružné Plavby

84

059

kajuty s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom (pre 2 až 3 osoby) 
a suity s balkónom (pre 2 až 3 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 

stRAVOVANIe
Light all inclusive. 

ReštAuRácIe A bARy 
4 reštaurácie (hlavná, bufetová, Hamburger Paradise a Pizza&Pasta kútik, 
panoramatická Il Covo (za poplatok) a 11 barov.

DOPRAVA DO/Z PRÍstAVu 
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

tIPy NA VÝlety
beNátKy 
Pešia prehliadka centra 30 EUR/dosp. os. a 20 EUR/dieťa do 14 r.

sPlIt 
Výlet do národného parku Krka 62 EUR/dosp.os. a 45 EUR/dieťa do 14 r.
Pešia prehliadka centra mesta 20 EUR/dosp. os. a 15 EUR/dieťa do 14 r.

lOĎ A JeJ VybAVeNIe
Výletná loď MSC SINFONIA bola postavená v roku 2002 
a zrekonštruovaná v roku 2015. Patrí ku komfortným a moderným 
lodiam s kapacitou 2679 pasažierov a 976 členov posádky. 
Celkovo má 13 palúb (z toho 9 pre pasažierov). K vybaveniu 
lode patrí: MSC AUREA SPA wellness a fitnes centrum, 2 bazény, 
2 vírivky, Doremi vodné ihrisko pre deti, areál len pre dospelých, 
multifunkčné športovisko (tenis, basketbal, volejbal), minigolf, 
vonkajšia bežecká dráha, divadlo, disko, kasíno, animácie pre deti 
i dospelých počas celého dňa, detské kluby rozdelené podľa veku: 
Baby (0-3 roky), Mini (3-6 rokov), Junior (7-11 rokov), Young  
(12-14 rokov) a Teens (15-17 rokov), LEGO® a CHICCO® herňa, 
Namco® videoherňa, knižnica, kartáreň, nákupná galéria, 
medicínske centrum, konferenčné miestnosti. 

ubytOVANIe
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 
vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, sušičom na 
vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), 

grécke ostrovy
Luxusná výletná plavba na Msc sinfonia    

lIght All INclusIVe 650 Km Z bRAtIslAVy VhODNé PRe DetI OD 6 mesIAcOV



www.satur.sk/gr

roDINNÝ kLUB 
so sLoveNskÝM aNIMátoroM

PRe DetI

Rodinný klub PlANet FuN so slovenským animátorom
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne • 
facepainting • modelovanie balónov • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje

športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • minigolf

bazény a vodné ihrisko • detské kluby podľa veku • LEGO® 
herňa • CHICCO® herňa • videoherňa • špeciálne menu pre deti, 
bezlepková strava

VÝhODy PRe RODINy

až 2 deti do 12 rokov zdarma • all in one (40% zľava pre dieťa 
na základnom lôžku) • tandem (oddelená kajuta pre deti) •
Teens & Twens (zľava pre mladých od 18–29 rokov)

oKružné Plavby

85

myKONOs
Večerná prechádzka mestom 20 EUR/dosp. os. a 15 EUR/dieťa do 14 r.

sANtORINI 
Výlet do malebnej dedinky Oia 65 EUR/dosp.os. a 49 EUR/dieťa do 14 r.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ItINeRáR PRÍchOD ODchOD
1. deň: Benátky (Taliansko) 17.00

2. deň: Split (Chorvátsko) 08.00 18.00

3. deň: na mori 15.00

4. deň: Santorini (Grécko) 09.00 15.00

4. deň: Mykonos (Grécko) 20.00

5. deň: Mykonos (Grécko) 02.00

6. deň: Dubrovník 13.00 19.00 

7. deň: Ancona (Taliansko) 10.00 18.00 

8. deň: Benátky (Taliansko) 08.00

Taliansko

Benátky

Dubrovník

Santorini
Mykonos

Ancona

Chorvátsko

Grécko

Split
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BaLeárske ostrovy
Luxusná výletná plavba na Msc armonia    

1 796 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 898 eur na osobu

060

stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby),  
kajuty s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom (pre 2 až 3 osoby) 
a suity s balkónom (pre 2 až 3 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

stRAVOVANIe
Light all inclusive. 

ReštAuRácIe A bARy 
4 reštaurácie (hlavná, bufetová,Gril bar a Pizzeria, panoramatická 
La Pergola) a 11 barov.

DOPRAVA DO/Z PRÍstAVu 
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

tIPy NA VÝlety
mARseIlle 
Po stopách Grófa Monte Christo 62 EUR/dosp. os. a 45 EUR/dieťa do 14 r.

PAlmA De mAllORcA 
Marineland zábavný park 65 EUR/dosp. os. a 49 EUR/dieťa do 14 r.

lOĎ A JeJ VybAVeNIe
Výletná loď MSC ARMONIA bola postavená v roku 2004 
a zrekonštruovaná v roku 2014. Patrí ku komfortným a moderným 
lodiam s kapacitou 2579 pasažierov a 976 členov posádky. 
Celkovo má 13 palúb (z toho 9 pre pasažierov). K vybaveniu 
lode patrí: MSC AUREA SPA wellness a fitnes centrum, 2 bazény, 
2 vírivky, multifunkčné športovisko (tenis, basketbal, volejbal), 
minigolf, vonkajšia bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, 
kasíno, animácie pre deti i dospelých počas celého dňa, detské 
kluby rozdelené podľa veku: Baby (0-3 roky), Mini (3-6 rokov),  
Junior (7-11 rokov), Young (12-14 rokov) a Teens (15-17 rokov), 
LEGO® herňa, CHICCO® herňa (PlayStation, Xbox), videoherňa, 
knižnica, kartáreň, nákupná galéria, medicínske centrum, 
konferenčné miestnosti. 

ubytOVANIe
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 
vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, sušičom na 
vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre suity osobný kajutový 

oKružné Plavby
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lIght All INclusIVe 1030 Km Z bRAtIslAVy VhODNé PRe DetI OD 6 mesIAcOV

lIght All INclusIVe Plná penzia v hlavnej alebo v bufetovej 
reštaurácii, občerstvenie počas dňa napr. v Hamburger Paradise a Pizza&Pasta 
kútiku na vonkajšej terase pri bazéne, z nápojov je v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii z automatov. K dispozícii špeciálne menu pre deti, menu 
pre osoby s bezlepkovou diétou alebo vegetariánske menu. 



www.satur.sk/bo

roDINNÝ kLUB 
so sLoveNskÝM aNIMátoroM

PRe DetI

Rodinný klub PlANet FuN so slovenským animátorom
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne • 
facepainting • modelovanie balónov • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje

športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • minigolf

bazény a vodné ihrisko • detské kluby podľa veku • LEGO® 
herňa • CHICCO® herňa • videoherňa • špeciálne menu pre deti, 
bezlepková strava

VÝhODy PRe RODINy

až 2 deti do 12 rokov zdarma • all in one (40% zľava pre dieťa 
na základnom lôžku) • tandem (oddelená kajuta pre deti) •
Teens & Twens (zľava pre mladých od 18–29 rokov)

oKružné Plavby
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ItINeRáR PRÍchOD ODchOD
1. deň: Janov (Taliansko) 18.00

2. deň: Marseille (Taliansko) 09.00 18.00

3. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 15.00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 01.00

4. deň: Ibiza (Španielsko) 09.00

5. deň: Ibiza (Španielsko) 07.00 

6. deň: Olbia/Sardínia (Taliansko) 09.00 18.00 

7. deň: Livorno/Florencia/Pisa (Taliansko) 08.00 19.00 

8. deň: Janov (Taliansko) 09.00

Palma de
Malorca

Marseille

Janov

Livorno

Ibiza

Olbia

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

IbIZA
Okruh ostrovom Ibiza 42 EUR/dosp. os. a 32 EUR/dieťa do 14 r.

OlbIA
Výlet na ostrovy La Maddalena 59 EUR/dosp. os. a 42 EUR/dieťa do 14 r.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné.
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www.satur.sk/harry

502 eur
na osobu

CENA OD

1 deň
Odlet do Londýna, po prílete 
transfer do hotela. Vydáme sa 
spoznávať mesto, prejdeme sa 
k Westminsterskému opátstvu, 
parlamentu a pekne zblízka si 
pozrieme symbol mesta big ben. 
Deťom aj dospelým naskočia 
zimomriavky pri pohľade na 
majestátne žraloky – najznámejších 
obyvateľov londýnskeho akvária. 
Určite vás potešia aj ich susedia 
– tučniaci alebo drobní a vzácni 
morskí koníci. Nakoniec si prezrieme 
mesto ešte raz, tentokrát z vtáčej 
perspektívy počas „letu“ na 
londýnskom oku, z ktorého sa toto 
mesto javí ako nekonečné. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Dnes nás cesta zavedie za 
najznámejším čarodejníkom Anglicka 
- harrym Potterom. Úchvatná 
atrakcia londýnskych filmových 
štúdií vám odhalí mnoho tajomstiev 
z tvorby veľkolepých filmových 
príbehov o tomto čarodejníkovi, 
vrátane faktov o špeciálnych efektoch 
a animáciách, ktoré tieto filmy 
preslávili po celom svete. Čaká na vás 
dobrodružstvo skryté za filmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych 
filmových scén, kostýmov, rekvizít 
a interaktívnych exponátov, ktoré 
vás vtiahnu priamo do deja. Návrat 
do Londýna. Stretnutie so svetovými 
celebritami nás čaká v múzeu 
voskových figurín madame tussaud’s. 

Pre mamičky budú určite príjemným 
spestrením a oddychom nákupy 
na Oxford street, odkiaľ sa neskôr 
vydáme k ďalšiemu významnému 
symbolu mesta – Piccadilly circus. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Raňajky. Fakultatívne návšteva 
jedného z najnavštevovanejších 
rodinných tematických parkov 
v Európe – legoland Windsor 
Resort®, ktorý sa nachádza iba  
30 minút vlakom z centra Londýna. 
Celodenná návšteva parku s vyše 
55 atrakciami a jazdami. Uniknite 
pred obávanými drakmi, zažite 
vzrušujúcu jazdu po divokej rieke 
s vikingskou posádkou alebo sa 
pripojte k potápačom z ponorky 
Atlantis. Nielen najznámejšie 
pamiatky Londýna si budete môcť 
pozrieť ako zmenšené modely 
v Minilande, na ktorý sa spotrebovalo 
najväčšie množstvo LEGO® kociek 
z celého parku, až 40 miliónov kusov. 
Alternatívou je voľný deň v Londýne, 
vhodný na návštevu vychýrených 
múzeí. Navštívime múzeum 
kráľovského letectva s množstvom 
vystavených historických 
a moderných lietadiel a vrtuľníkov,  

čo určite poteší tatkov a ich 
potomkov. Kto si vyskúša aké je to 
byť pilotom? Potom nazrieme do 
tajov histórie Zeme. Ako vyzerala 
naša planéta v dobách pred 
príchodom človeka? Kto je väčší - my 
či dinosaury? A kto je bystrejší? Koľko 
zubov má v tlame hroch? A koľko ich 
mal taký tyranosaurus? Všetko a ešte 
viac sa dozvieme a na vlastné oči 
uvidíme v Prírodovednom múzeu. 
Hneď vedľa sa nachádza technické 
múzeum, kde sa dozvieme ako 
funguje parný stroj a pozrieme si 
model prvej parnej lokomotívy.

4 deň
Po raňajkách sa vlakom presunieme 
do greenwich, kde absolvujeme 
krátku prechádzku. Odtiaľ sa loďou 
prevezieme späť do centra a posledný 
krát sa môžeme kochať pohľadom 
na majestátny Tower Bridge a Tower, 
vojnový krížnik HMS Belfast, 
Shakespearovo divadlo, Tate Modern. 
Transfer na letisko a odlet z Londýna.

Náš tIP
Zakúpte si kombinovanú vstupenku 
na 3 atrakcie (Londýnske akvárium, 
Londýnske oko a Madame Tussaud’s, 
ktoré zahŕňa neobmedzený vstup 
do hlavnej časti Madame Tussaud’s,  
Sherlocka Holmesa, „Marvel 4D“)  
a Star Wars) spolu so zájazdom  
a výrazne ušetríte.

PRe DetI
•  História a  múzeá
•  Akvárium s morským svetom
•  Legoland Windsor Resort® 
•  Filmové štúdia  

čarodejníka Harryho Pottera
•  Jazda na najväčšom  

vyhliadkovom kolese
•  Stretnutie so svetovými  

celebritami v múzeu
•  Plavba loďou

VÝhODy PRe RODINy
•  Detský paušál
•  Vstupy do vybraných  

múzeí zadarmo
•  Zvýhodnené vstupenky pre deti  

do cca 15 rokov
•  Zvýhodnené kombinované 

vstupenky na viac atrakcií 
(Londýnske akvárium, Londýnske 
oko a Madame Tussaud’s)

•  Vstupenka na Harry  
Potter Studio Tour v cene

•  Odchod z BA
•  Možnosť doobjednania večerí
•  Ubytovanie v 3* hoteli
•  Termíny cez prázdniny

ČAsOVÝ POsuN: -1 hODINAPRe DetI OD 6 ROKOVlet: 2 hODINy

Veľká
Británia

London
Windsor

4-dňový letecký zájazd
harry potter 
a LegoLaNDLoNDÝN pre DetI

euróPa | veľKá británia

88
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www.satur.sk/skand

988 eur
na osobu

CENA OD

let: 2 hODINyPRe DetI OD 6 ROKOV

PRe DetI
• Poznávanie histórie a múzeá
•  Zábavné parky plné atrakcíí
•  Akvárium 
•  ZOO a safari parky 
•  Plavba loďou 
•  Detské ochutnávky dánskych 

špecialít
• Vedecké centrum
• Planetárium
• Strašidelné laboratórium
•  Tropický prales s voľne sa 

pohybujúcimi zvieratami
•  Najstarší skanzen na svete so živými 

zvieratkami a ukážkou remesiel
•  Ochutnávka slávnej lízanky 

Polkagrisar

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál
•  Detské ceny vstupov
•  Výhodný paušál vstupov pre rodiny
• Termín cez prázdniny

Porozprávame si príbeh, prečo sa 
táto obrovská loď potopila iba po 
1 300 m plavby.  Určite nás ohromí jej 
veľkosť. Poobede si toto krásne mesto 
pozrieme aj z výšky, z vrchu globen 
arény. V prípade záujmu návšteva 
zábavného parku gröna lund. Návrat 
na ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách nášho posledného dňa 
v Štokholme návšteva motýlieho 
sveta – Viete si predstaviť, že sa zrazu 
ocitnete medzi stovkami lietajúcich 
motýľov? Budeme sa cítiť ako 
v inom svete. Zrazu bude okolo nás 
voľne lietať až 700 druhov motýľov. 
Na záver ešte navštívime najstarší 
skanzen na svete, založený už v roku 
1891. Môžeme  tu obdivovať, okrem 
drevenej architektúry, živé severské 
zvieratá, ako aj skanzenské akvárium 
alebo tradičné remeslá. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
vo Viedni a odlet do Kodane. 
Transfer do hlavného mesta Dánska. 
Prehliadka zameraná na detské 
atrakcie s možnosťou ochutnávky 
dánskych špecialít. Roberta Ripleyho 
fascinovali odlišnosti, ktoré stvárňoval 
vo svojich komixoch. To ho tak 
preslávilo, že už v roku 1933 otvoril 
prvé múzeum bizarností. Domy 
kuriozít a podivností boli postupne 
otvárané v rôznych metropolách vo 
svete. A práve jedno sa nachádza aj 
v Kodani, ktoré navštívime - Verte 
alebo nie! Nechajme sa prekvapiť 
kuriozitami, ako napríklad mužom 
s najväčšou nohou na svete, 
listom napísanom na zrnku ryže 
alebo mužom s kovovým nosom.  
Pokračujeme do múzea rozprávok 
hansa christiana Andersena, kde 
sa nachádzajú expozície, ktoré 
pripomínajú najslávnejšie rozprávky 
tohto spisovateľa – Cisárové nové 
šaty, Malá morská víla či snehová 
kráľovná. Všetko je prezentované 
so zvukom a svetelnými efektmi 
na farebných tabuliach. Dokonca 
si prehliadneme aj jeho pracovňu. 
Počas ďalšej zastávky sa ocitneme 
medzi guinessovými rekordmi. 
Pozrieme, čo nám ponúka strašidelné 
laboratórium. Prehliadka dánskeho 
akvária. Popoludní si doprajeme 
plavbu po kanáloch Kodane a z lode 
uvidíme dom, v ktorom býval Hans 
Christian Andersen. Večer navštívime 
zábavný park tivoli alebo najväčšie 
severské planetárium Tycha Brahe. 
Ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách presun po 
Oresundskom moste, ktorý spája 
Kodaň a švédske Malmö. Presun 
do druhého najväčšieho švédskeho 
mesta Göteborgu. Tu navštívime 
najväčšie severské vedecké centrum 

universum. Pod jednou strechou 
nájdeme obrovský tropický prales, 
v ktorom sa poprechádzame s voľne 
sa pohybujúcimi zvieratami. Zároveň 
môžeme strčiť hlavu do vesmíru či 
ponoriť sa v hlbinách svetových 
oceánov. A čo by to bolo za vedecké 
múzeum, keby sme si nemohli pozrieť 
a vyskúšať rôzne technológie či 
experimenty? V meste sa nachádza 
aj najväčší severský zábavný park 
liseberg. Čaká na nás bohatá 
ponuka atrakcií pre deti aj rodičov. 
Spolu je ich až 42. Po dokonalom dni 
plného nových zážitkov, odchod na 
ubytovanie. 

3 deň
Raňajky. V mestečku huskvarna 
navštívime fabrikantské múzeum 
venované výrobkom tejto 
svetoznámej značky. V múzeu si 
prídu na svoje malí aj veľkí, ženy aj 
muži. U nás známa značka najmä 
vďaka technike na kosenie. No 
počas jej histórie výroba prešla 
rôznymi stupňami. Od výroby 
zbraní, cez šijacie stroje, rôzne 
mlynčeky, kachle, bicykle, či dokonca 
motocykle. Presunieme sa do gräny, 
kde ochutnáme slávne lízanky 
Polkagrisar, ktoré sa vyrábajú už od 
polovice 19. storočia. Ubytovanie. 

4 deň
Dnes náš čaká safari a ZOO 
Kolmården. Známa je tým, že sa 
nachádza v krásnej prírode a je 
domovom 750 zvierat.  Určite aj nás 
uchváti živá show delfínov. Odchod 
na ubytovanie v okolí Štokholmu.

5 deň
Raňajky. Prehliadka hlavného 
mesta štokholm cez  zázračný 
svet rozprávok Astrid Lindgrenovej 
Junibacken. Vo Vasa múzeu objavíme 
v pôvodnej veľkosti zrekonštruovanú 
loď Vasa, ktorá sa v roku 1628 
potopila pár minút po vyplávaní. 

Vimmerby
Borås

Huskvarna

Dánsko

Nórsko

most Öresundsbron

Kodaň

Stockholm

Švédsko

6-dňový letecký zájazd
NIeLeN 
pre DetIŠkaNDINávIa

šKandinávia | euróPa

89
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www.satur.sk/lego

808 eur
na osobu

CENA OD

PRe DetI
•  Kráľovstvo legových hračiek  

s možnosťou postaviť si svet podľa 
vlastnej fantázie

•  Rozprávkový svet Hansa Christiana 
Andersena

•  Aquapark plný vodných 
dobrodružstiev

• Pozorovanie zvierat
• Možnosť kúpania v mori
•  Planetárium a zábavné parky  

plné atrakcií
•  Verte alebo nie! Objavíte svet  

plný kuriozít
• Poznávanie histórie
•  Ochutnávka dánskych špecialít
• Plavba loďou
•  Pozorovanie morského  

sveta v akváriu

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál
• Termín cez prázdniny

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a odlet do Kodane. 
Transfer do hlavného mesta Dánska. 
Prehliadka zameraná na detské 
atrakcie s možnosťou ochutnávky 
dánskych špecialít. Roberta Ripleyho 
fascinovali odlišnosti, ktoré stvárňoval 
vo svojich komixoch. To ho tak 
preslávilo, že už v roku 1933 otvoril 
prvé múzeum bizarností. Domy 
kuriozít a podivností boli postupne 
otvárané v rôznych metropolách vo 
svete. A práve jedno sa nachádza aj 
v Kodani, ktoré navštívime - Verte 
alebo nie! Nechajme sa prekvapiť 
kuriozitami, ako napríklad mužom 
s najväčšou nohou na svete, list 
napísaný na zrnku ryže alebo muža 
s kovovým nosom.  Pokračujeme do 
múzea rozprávok hansa christiana 
Andersena, kde sa nachádzajú 
expozície, ktoré pripomínajú 
najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárové nové šaty, Malá 
morská víla či snehová kráľovná. 
Všetko je prezentované so zvukom 
a svetelnými efektmi na farebných 
tabuliach. Dokonca si prehliadneme 
aj jeho pracovňu. Popoludní si 
doprajeme plavbu po kanáloch 
Kodane a z lode vzhliadneme dom, 
v ktorom býval Hans Christian 
Andersen. Večer navštívime 
zábavný park tivoli alebo návšteva 
najväčšieho severského planetária 
Tycha Brahe. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj 
trochu báť. Pozrieme si, čo všetko 
ponúka Strašidelné laboratórium. 
Počas ďalšej zastávky sa ocitneme 
medzi guinessovými rekordmi. 
Ďalším zaujímavým miestom bude 
modrá planéta. Nie, nebudeme 
cestovať do vesmíru, ale do morského 
sveta v dánskom akváriu, kde 
sa nachádza až 20 000 druhov 
rýb a morských živočíchov, ktoré 
sú umiestnené v 53 akváriách 
a nádržiach. Večer navštívime 
zábavný park tivoli, plného rôznych 
kolotočov a iných atrakcií nie len pre 
deti. Ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme do 
neďalekého mestečka. Dnes 
budeme celý deň cestovať v čase. 
Dozvieme o predkoch Škandinávcov, 
o Vikingoch. Vzhliadneme vikingské 
plavidlá v mestečku Roskilde. Ďalšia 
zastávka bude „Krajina legiend“ - 
praveká dedinka v Lejre. V múzeu 
v prírode sa nachádza ohromná 
zbierka prehistorických usadlostí 
ešte z doby kamennej a vikingského 
obdobia. Rodný dom najslávnejšieho 
rozprávkara na svete hansa 

christiana Andersena v mestečku 
Odense, kde sa dozvieme viac 
o jeho detstve a živote. Odchod na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Presun do mestečka Billund. 
Najväčšia atrakcia , ktorá poteší nielen 
deti, ale určite aj rodičov a istotne 
v nás zanechá  veľmi príjemné 
spomienky. legoland (v preklade 
pekne sa hraj) je zábavný park 
stavebnice Lego. Hneď pri vchode 
nás privíta Hans Christian Andersen 
s otvorenou knihou a rôzne miniatúry 
dánskych významných pamiatok. 
Ale nájdeme tu aj vybudovaný 
Amsterdam. Niektoré postavičky 
sú dokonca aj pohyblivé. Kto sa 
odvezie v legových autáčkach cez 
safari, kde zvieratká sú vyrobené 
opäť zo stavebnice lega? Koho 
zaujíma kozmonautika, môže sa 
pozrieť na kozmickú základňu. Alebo 
sa prevezieme na loďke a pozrieme 
si lego hrad.  Jedna časť parku je 
venovaná aj malým experimentom, 
kde si každý môže z kociek niečo 
postaviť. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Urobíme si prehliadku 
safariparku v Give. Budeme jazdiť cez 
africkú Saharu, kde budeme mať na 
dosah rúk africké zvieratá. Opäť sa 
presunieme do Billundu, ale tentoktrát 
naše kroky zamieria do severského 
aquaparku lalandia, v ktorom si užijú 
vodné dobrodružstvo nielen deti. 
Ubytovanie.

6 deň
Dnes dokončíme prehliadku mesta 
Kodaň. Na mesto sa pozrieme z výšky 
z Okrúhlej veže, kde nie sú žiadne 
schody iba šikmá plošina, ktorá nás 
dovedie až hore. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

Odense
Kodaň

Nemecko

Dánsko

Knuthenborg

Rødby

Kongens Lyngby
Billund

Roskilde

Lejre

a roZprávkovÝ  
svet pre DetILegoLaND

6-dňový letecký zájazd

PRe DetI OD 4 ROKOVlet: 2 hODINy

euróPa | šKandinávia
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www.satur.sk/bar

403 eur
na osobu

CENA OD

PRe DetI
• História
• Lunapark s 25 atrakciami
•  Akvárium s 80 m dlhým 

podvodným tunelom s pohyblivým 
chodníkom a žralokmi

• Lodné múzeum
•  Vedecké múzeum so simulátorom 

vĺn a tornád
• Múzeum voskových figurín
• Zaujímavé Gaudího stavby
•  Záhradný park plný farebných 

stavieb, v ktorom je takmer všetko 
zaguľatené

•  Hudobno – svetelná show  
magickej fontány

•  Obdivovanie trofejí, pohárov  
a futbalových hráčov na štadióne  
FC Barcelona

•  Najkrajšia barcelónska cukráreň
•  ZOO s možnosťou člnkovania po 

jazere a fotením sa s mamutom

VÝhODy PRe RODINy
• Detské ceny vstupov
• Detský paušál
• Termín cez prázdniny

1 deň
Odlet z Viedne do Barcelony, transfer 
do hotela. Objavovanie mesta 
začneme prechádzkou po populárnej 
promenáde la Rambla, ktorou sa 
dostaneme k rôznym  zaujímavostiam, 
ako napr. Museu de Cera  - múzeum 
voskových figurín, v ktorom sa 
nachádza viac ako 360 figurín kráľov, 
zločincov, pápežov a rôznych známych 
osobností nielen z katalánskej 
a španielskej histórie, ktoré sú na 
nerozoznanie od živých modelov. 
O pár krokov ďalej vyhliadková veža 
Krištofa Kolumba, z ktorej je krásny 
výhľad na prístav. Ďalej môžeme 
navštíviť  l’Aquari – barcelónske 
akvárium, ktoré patrí medzi najväčšie 
v Európe, leží pri mori na malom 
polostrove medzi Torre Jaume  
a Barcelonettou a dá sa  
k nemu dostať moderným mostom pre 
peších Rambla de Mar, inšpirovanom 
morskými vlnami. Najväčšou atrakciou 
je 80 metrom dlhý podvodný tunnel 
s pohyblivým chodníkom, z ktorého 
možno pozorovať 11 000 morských 
živočíchov v šiestich miliónoch litrov 
vody. Ďalej sa tu nachádza  
22 obrovských a nespočetné množstvo 
malých akvárií. Ponoriť sa do sveta 
žralokov, rají, murén a morských 
koníkov je nezabudnteľný zážitok. Pre 
budúcich moreplavcov je nevyhnutná 
návšteva museu maritim, bývalých 
Kráľovských lodeníc.

2 deň
Raňajky. Raňajky. Začneme 
návštevou Parc guëll, záhradného 
komplexu plného nekonvenčných 
stavieb veselých  farieb. V parku 
plnom stĺporadí, vymyslených tvorov 
a okrasných prvkov sa nenachádzajú 
skoro žiadne ostré línie a všetko 
je zaguľatené. Medzi obľúbené 
ciele patrí aj terasa, z ktorej je 
výhľad na mesto a je na nej aj jedna 
z najdlhších lavičiek sveta.  Ďalej si 

pozrieme budovy postavené známym 
architektom Gaudím: sagrada 
Família – novogotický chrám Svätej 
rodiny,  ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, casa batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou 
pripomínajúcou chrbát obrovského 
jaštera a stĺpy dole nohy slona, či 
casa milá, prezývaná la Pedrera 
(kameňolom).  Večer si môžeme 
pozrieť hudobno – svetelnú show 
magickej fontány – La Font Mágica.

3 deň
Raňajky. Dnes sa vydáme za 
poznaním i zábavou. Ako prvé 
navštívime cosmo caixa – vedecké 
ineraktívne múzeum – jedno 
z najzaujímavejších a s plochou 
30 000 m2 aj najväčších múzeí 
nielen v Barcelone, ale aj v celom 
Španielsku. Malí aj väčší návštevníci 
sa tu rozhodne nebudú nudiť 
- na každom rohu sa tu dá niečo 
niečo vyskúšať, objaviť, alebo 
urobiť malý vedecký experiment 
z oblasti fyziky, techniky, geológie, 
či chémie. Gigantickou špirálou, 
ktorá sa vinie okolo 30 metrového 
stromu z Amazonského pralesa 
sa dostaneme do suterénu so 
simulátorom vĺn a tornád. Je tu 
aj geologická stena, kde sa dajú 
skúmať rôzne typy hornín. V skleníku 
s rozlohou 1 000 m2 možno vidieť, 
okrem tropického pralesa, aj voľne 
žijúce živočíchy. Netreba sa však báť 
– nebezpečné hady sú samozrejme 
za sklom.  Popoludní sa vydáme do 
lunaparku Park d´Atraccions de 
tibidado z roku 1901, ktorý ponúka 
viac ako 25 atrakcií. 

4 deň
Raňajky, individuálne voľno, podľa 
časových možností fakultatívne 
návšteva jednej z najkrajších 
cukrární v Barcelone – Pastisseria 
Escribá. Pre tých, ktorí majú radšej 

zvieratká bude vhodnejšia návšteva 
barcelonskej ZOO, ktorá sa nachádza 
v krásnom parku La Ciutadela, kde 
sa dá počlnkovať na veľkom jazere 
a urobiť si fotografiu so sochou 
mamuta. Ďalšou možnosťou je 
prehliadka štadiónu Fc barcelona, 
kde možno vidieť nielen trofeje 
a poháre slávneho klubu, ale i šatne 
hráčov. Transfer na letisko. Odlet do 
Viedne.

Madrid

Španielsko

Barcelona

pre  
DetIBarceLoNa

4-dňový letecký zájazd

let: 2 hODINy 15 mINútPRe DetI OD 6 ROKOV

šPanielsKo | euróPa
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259 eur
na osobu

CENA OD

165 eur
na osobu

CENA OD

PRe DetI OD 4 ROKOV cestA: 18 hODÍN

Paríž

Francúzsko

Disneyland

Asterix park

1 deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 15:00 h), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Paríža. 
Návšteva známeho a deťmi veľmi 
obľúbeného zábavného Asterix Parku 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám), kde sa návštevníci 
stretnú s filmovými a rozprávkovými 
postavičkami Asterixa a Obelixa 
a dozvedia sa aj o ich boji proti 
Rimanom. Večer návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pešia prehliadka francúzskej 
metropoly (Eiffelova veža, gotická 
katedrála Notre Dame, Sainte-Chapelle, 
možnosť individuálne navštíviť 
obrazovú galériu Louvre, fakultatívne 
plavba loďou po Seine). Návrat na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do svetoznámeho 
zábavného rezortu Disneylandu, ktorý 
je snom nielen malých detí, ale jeho 
čaru prepadne aj nejeden dospelý 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám). Disney Park sa 
delí na päť častí: Main Street (hlavná 
ulica), Fantasyland (Krajina fantázie), 
Adventureland (Dobrodružná krajina), 
Frontierland (Krajina Divokého 
Západu) a Discoveryland (Krajina 
objavov). V neskorších hodinách 
odchod na Slovensko.

5 deň
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, 
návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.

Rezort Disneyland sa nachádza  
32 km východne od mesta Paríž  
(v oblasti Marne la Vallée). Bol 

postavený v roku 1992, ročne ho 
navštívi 12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie 
sú inšpirované rozprávkami Walta 
Disneyho. 

Asterix park je zábavný park 
vzdialený od Paríža približne 35 km 
na sever. Ponúka množstvo atrakcií 
ako je napríklad delfinárium, rôzne 
vlnovky, súboje mušketierov, či 
kúzelník.

PRe DetI
• Poznávanie histórie Paríža 
•  Zábavný Asterix Park, v ktorom sa 

stretneme s Asterixom a Obelixom 
•  Zábavný park Disneyland, kde 

spoznáme život Walta Disneyho 
a staneme sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv a zažijeme 
voľný pád do štvrtej dimenzie 

•  Eiffelova veža

VÝhODy PRe RODINy
•  Detský paušál 
•  Detské ceny vstupov

DIsNeyLaND  
a astérIx parkparíž

PRe DetI OD 4 ROKOVcestA: 8 hODÍN

Minimundus

Gardaland

Taliansko

Rakúsko

Rím

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06:30 h), 
tranzit cez Rakúsko. V popoludňajších 
hodinách krátka zastávka pri jazere 
Wőrthersee, na tzv. Rakúskej 
riviére, s možnosťou návštevy 
parku minimundus – Svet v malom, 
s miniatúrnymi modelmi známych 
stavieb (zastúpených je tu vyše  
54 štátov sveta). Pokračovanie  
v ceste do Talianska, vo večerných 
hodinách príchod na ubytovanie.

2 deň
Raňajky, celodenná návšteva 
zábavného parku gardaland, ktorý 
sa rozprestiera na brehu jazera lago 
di garda. Počas svojej dlhoročnej 
histórie presvedčil malých i veľkých 
návštevníkov o tom, že má čo 
ponúknuť. Veď kto by sa nechcel 
ocitnúť v Údolí kráľov starovekého 
Egypta, navštíviť Jaskyňu korzárov, 
preplávať v gumových kolesách 

okolo horiacej sopky či vidieť delfíniu 
show? Množstvo toboganov, rýchlodráh 
či iných adrenalínových atrakcií, ale 
aj oáza krásnej prírody, westernové 
mestečko a plavba po dravej rieke do 
ázijskej džungle okolo budhistických 
chrámov. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pred cestou domov máme 
poslednú šancu objaviť novú dimenziu 
zábavy a prežiť deň plný zážitkov 
vo filmovom a vodnom svete caneva 
World (2 hlavné časti – Movieland 
a Aquaparadise). Movieland– svet 
filmového diania sa nám priblíži 
v tematických celkoch: Akčný film, 
Thriller, Back Stage, Klasický film 
a Juniorský útok. Aquaparadise – raj pre 
každého, v ktorom nájdete vulkanický 
ostrov s potokmi, lesmi, jaskyňami, 
veľké bazény a mnoho vodných atrakcií, 
kde sa môžete potápať, plávať, hrať 
a tráviť čas s priateľmi. Stretnete sa 
s krutými karibskými pirátmi, uvidíte 
antické španielske plachetnice 
a zažijete neľútostný zápas o prežitie 
pred zúrivými žralokmi. Dva dni 
plné zábavy sa končia a v neskorých 
večerných hodinách je naplánovaný 
odchod na Slovensko.

4 deň
Návrat na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.

PRe DetI
•  Park Minimundus s miniatúrami 

stavieb sveta
•  Zábavný park Gardaland  

s tobogánmi, rýchlodráhami
•  Zábavný park Caneva World 

s filmovým a vodným svetom

VÝhODy PRe RODINy
• Detské ceny vstupov
• Detský paušál
• Termín cez prázdniny 

s NávŠtevoU 
caNeva WorLDgarDaLaND

5-dňový autokarový zájazd4-dňový autokarový zájazd

euróPa | taliansKo, francúzsKo
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385 eur
na osobu

CENA OD

let: 2 hODINyPRe DetI OD 4 ROKOV

Paríž

Francúzsko

Disneyland

PRe DetI
•  Poznávanie histórie Paríža 
•  Zábavný park Disneyland, kde 

spoznáme život Walta Disneyho 
a staneme sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv a zažijeme 
voľný pád do štvrtej dimenzie 

•  Zábavný Asterix Park, v ktorom sa 
stretneme s Asterixom a Obelixom 
a dozvieme sa o ich bojoch proti 
Rimanom 

•  Adrenalínové atrakcie od 
najjednoduchších až po náročné 

•  Obchody s hračkami a oblečením 
s motívom Walta Disneyho

•  Eiffelova veža

VÝhODy PRe RODINy
•  Detský paušál 
•  Detské ceny vstupov
•  Termín zájazdu na Veľkú noc  

a počas prázdnin
• Odchod z BA

1 deň
Transfer na letisko, odlet do Paríža. 
Po prílete autokarová prehliadka 
francúzskej metropoly (Latinská 
štvrť, Notre Dame, Sainte – Chapelle, 
Justičný palác), fakultatívne plavba 
loďou po Seine, transfer do hotela, 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod do Disneylandu  
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý návštevník hradí sám),  
v neskorších večerných hodinách 
návrat do hotela.

3 deň
Raňajky, odchod do Disneylandu 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý návštevník hradí sám), 
možnosť individuálnej návštevy 
Asterix Parku, v neskorších večerných 
hodinách návrat do hotela.

4 deň
Raňajky, odchod do Paríža – pešia 
prehliadka mesta (eiffelova veža), 
v popoludňajších hodinách transfer 
na letisko, odlet z Paríža, po prílete 
transfer do Bratislavy.

ReZORt DIsNeylAND sa nachádza 
32 km východne od mesta Paríž  
(v oblasti Marne la Vallée). Bol 
postavený v roku 1992, ročne ho 
navštívi 12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie 
sú inšpirované rozprávkami Walta 
Disneyho. 

DIsNeylAND PARK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(Dobrodružná krajina), Frontierland 
(Krajina Divokého Západu) 
a Discoveryland (Krajina objavov). 

Na Hlavnej ulici sa ocitnete v malom 
americkom mestečku z čias 

detstva Walta Disneyho. Ulicou 
niekoľkokrát denne prechádza 
sprievod tancujúcich a spievajúcich 
rozprávkových postavičiek a ako 
v rozprávke sa budete cítiť aj 
v obchodíkoch s hračkami, oblečením 
či v štýlových reštauráciach. Cez 
ružový zámok Šípkovej Ruženky prídete 
do Krajiny Fantázie, kde si môžete 
pozrieť predstavenie o dobrodružstvách 
Pinocchia, zablúdiť v labyrinte Alice 
v Krajine zázrakov alebo sa povoziť 
v obrovských čajových šálkach.

Dobrodružná krajina láka 
adrenalínovou horskou dráhou 
Indianu Jonesa a skutočne skvelou 
atrakciou, ktorá poteší malých aj 
veľkých sú Piráti z Karibiku. Túto 
atrakciu tvorí jaskyňa, cez ktorú 
prechádzate na loďke a okolo Vás sa 
odohráva nefalšované prepadnutie 
mesta pirátmi. V Krajine Divokého 
Západu si môžete vybrať jazdu 
na nervy drásajúcej dráhe cez 
Horu Veľkého Hromu, previesť sa 
originálnym parníkom po jazere alebo 
sa nechať strašiť mŕtvou nevestou 
v Dome hrôzy. V Krajine objavov 
je zážitkom prejsť autom okruh na 
Autopii, pozrieť si ponorku kapitána 
Nema a pre odvážnych pokoriť vesmír 
na lodi Space Mountain.  

WAlt DIsNey stuDIOs  
V štúdiách na Vás čakajú veľkolepé 
shows: Armageddon – skaza vesmírnej 
lode, či dych vyrážajúce zrážky 
áut.  Z atrakcií v štúdiách musíme 
spomenúť asi najväčšiu „bombu“ 
v celom Disneylande, ktorou je Veža 
teroru – Voľný pád do 4. dimenzie. 
Ide o výťah, v ktorom neskutočnou 
rýchlosťou padáte do čiernej hĺbky. 
Hoci sa nám tak podľa názvu nezdá, 
adrenalínovou atrakciou je aj „Crush‘s 
Coaster“ z filmu „Hľadá sa Nemo“, kde 
v lastúrach zažijete šialenú plavbu 
pod hladinou oceánu.  

NAše tIPy NA ubytOVANIe 
PRIAmO V DIsNeylANDe
hOlIDAy INN mARNe  
lA VAllée 3* 
Zrenovovaný hotel v mestečku 
Noisy-Le-Grand, ležiacom na trase 
Paríž – Disneyland. Výborná poloha 
v blízkosti stanice RER a nákupného 
centra s reštauráciami. 

DIsNey‘s hOtel  
sANtA Fe 2* 
Hotel priamo s dedinke Disneylandu, 
zariadený v štýle juho-západnej 
Ameriky. Izby žiaria jasnými farbami, 
k dispozícii aj detský kútik, ihrisko 
s indiánskymi stanmi a westernová 
reštaurácia.

DIsNey‘s hOtel  
NeW yORK 4*
Hotel v areály Disney dedinky  
ponúka romantickú atmosféru „New 
York City“ , izby zariadené v štýle Art 
Déco, krytý bazén, saunu, vonkajšie 
ihrisko a mnoho ďalších služieb 
vysokej kvality.

seN NIeLeN  
pre NajMeNŠíchDIsNeyLaND

4-dňový letecký zájazd

francúzsKo | euróPa
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205 eur
na osobu

CENA OD

385 eur
na osobu

CENA OD

cestA: 6 hODÍNPRe DetI OD 4 ROKOVlet: 2 hODINy PRe DetI OD 5 ROKOV

Mníchov

Herrenchiemsee

Ruhpolding

Nemecko

Rakúsko

1 deň
Odchod v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:00 h). Po príchode 
do Ruhpoldingu navštívime zábavný 
park, učupený v krásnej alpskej prírode, 
ktorý nás unesie do okúzľujúceho 
sveta fantázie. Veľkú zábavu zažijeme 
pri jazde na dračom kolotoči, či 
v šmykľavkovom raji. Podvečer presun 
do Mníchova, ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Návšteva unikátneho Olympia 
Parku, ktorý bol postavený ako veľmi 
nadčasové olympijské mestečko. 
Už z diaľky vás upúta vysoká veža, 
z ktorej je prekrásny výhľad na celý 
Mníchov. Pod vežou sa nachádza 
morské akvárium, kde cez sklenený 
tunel uvidíte žralokov a ďalších 
4 500 druhov morských rýb. Veľkou 
atrakciou tohto areálu je aj svet bmW, 
kde je okrem krásnych modelov áut aj 
množstvo interaktívnych hier pre deti 
aj dospelých. Popoludní prehliadka 
pamiatok v centre Mníchova a v rámci 
individuálneho voľna možnosť návštevy 
múzea hračiek. Návrat do hotela.

3 deň
Raňajky. Návšteva mníchovskej ZOO, 
ktorá bola založená v roku 1911 ako 
prvá geo-zoo na svete. Je to skôr 
prírodná rezervácia s nedotknutou 
krajinou obývaná zvieratami žijúcimi 
v prírodných podmienkach. Popoludní 
návšteva filmových štúdií Bavaria, ktoré 
patria k najväčším v Európe. Odfotíte 
sa s „Falcom“ z Nekonečného príbehu 
a o zábavu sa postará aj 4D kino 
a vzrušujúce kaskadérske show. Návrat 
do hotela.
 
4 deň

Raňajky. Odchod k jazeru 
herrenchiemsee, ktoré je pre svoju 
veľkosť nazvané aj Bavorské more. 
Plavba loďou k Panskému ostrovu 
a návšteva rozprávkového zámku 

Herrenchiemsee, ktorý si nechal 
postaviť bavorský kráľ Ľudovít II podľa 
vzoru francúzskeho zámku Versailles. 
Po prehliadke odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách.

PRe DetI
• Návšteva zábavného parku
•  Morské akvárium s viac ako  

4 500 druhmi morských rýb
• BMW svet – splnený sen
• 4D kino
• Kaskadérske show
• ZOO
• Múzeum hračiek

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál
•  Zvýhodnené vstupné  

pre deti do 12 rokov
•  Vstupné do sveta BMW zadarmo
• Termín cez prázdniny

pre MaLÝch  
aj veĽkÝchMNíchov

Nice

Francúzsko

Marineland

1 deň
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Nice. Po prílete 
do Nice presun na ubytovanie.  
Prechádzka starým mestom, Opera, 
Promenade des Anglais, slávny 
Hotel Negresco, a ďalšie. Turistickým 
vyhliadkovým vláčikom si pozrieme 
celé mesto a vyvezieme sa na hradný 
kopec, odkiaľ je najmalebnejší pohľad 
na anjelskú zátoku a celé mesto 
budeme mať ako na dlani. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Transfer (vlakom) do 
jedného z najväčších a najkrajších 
vodných parkov v Európe – 
marineland v mestečku Antibes. 
Vodný svet Marineland sa rozprestiera 
približne 4 km východne od mesta 
Antibes a nachádza sa v ňom viac 
ako 4 500 morských živočíchov. 
Uvidíme show delfínov a tuleňov, 
kosatky a ich úžasnú show. Môžeme 
obdivovať ľadové medvede a pavilón 

tučniakov. Kto bude mať záujem, 
môže navštíviť Aquasplash park, ktorý 
je hneď vedľa Marinelandu. Je plný 
tobogánov, bazénov a iných vodných 
atrakcií. Zažijeme deň plný zábavy 
a dobrodružstva. Návrat vlakom do 
Nice. Ubytovanie. 

3 deň
Raňajky. Relax na pláži v Nice. 
Fakultatívne možnosť  výletu do 
monackého kniežatstva. Pozrieme 
si  palác, kde žijú monacké kniežatá, 
slávne monacké kasíno, Oceanografické 
múzeum s 90 nádržami plnými rýb 
a koralov. Prejdeme sa po ceste kde 
sa jazdí Formula 1 alebo sa povozíme 
turistickým vláčikom. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, rozlúčka s Nice. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

PRe DetI
•  Poznávanie Nice  

a Francúzskej riviéry
• Šantenie na pláži
•  Obrovský vodný svet  

Marineland
• Show delfínov
•  Miesto, kde môžete vidieť kosatky
•  Vodné atrakcie v aquaparku
•  Prechádzka tunelom so žralokmi  

a rajami
•  Stretnutie s lemurmi  

a ľadovými medveďmi 
• Jazda vláčikom

VÝhODy PRe RODINy
•  Detský paušál 
•  Zvýhodnené vstupné  

pre deti do 12 rokov
• Termín cez prázdniny

pre DetI s NávŠtevoU 
MarINeLaNDUNIce

4-dňový autokarový zájazd4-dňový letecký zájazd

euróPa | francúzsKo, nemecKo
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na osobu

CENA OD

071070

www.satur.sk/korwww.satur.sk/legoland

169 eur
na osobu

CENA OD

133 eur

3-dňový autokarový zájazd

PRe DetI OD 3 ROKOVcestA: 6 hODÍN

Günzburg
Prien am Chiemsee

Bratislava

Nemecko

Rakúsko

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 7:00 h). 
Príchod k jazeru Herrenchiemsee, 
ktoré je pre svoju veľkosť 
nazývané i Bavorské more. 
Plavba loďou k Panskému ostrovu 
a návšteva rozprávkového zámku 
Herrenchiemsee, ktorý si nechal 
postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. 
Podľa vzoru francúzskeho zámku 
Versailles. Podvečer presun na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Príchod do Legolandu, 
celodenný pobyt v zábavnom 
parku, ktorý bol vyhlásený za jeden 
z najlepších zábavných parkov 
v Európe a  nadchne nielen deti, ale 
i dospelých. Vstúpite do sveta, ktorý 
je vybudovaný z viac ako 50 miliónov 
kociek lega. Legoland Vám ponúkne 
takpovediac ,, svet v malom “ na 
ploche viac ako 26 futbalových ihrísk. 

Nachádzajú sa tu Benátky, Amsterdam, 
rôzne najznámejšie miesta a stavby 
Európy, všetko vybudované z farebných 
kociek. Budete sa môcť povoziť na lego 
autách alebo sa vydáte na expedíciu 
lego džungľou plnou dinosaurov, 
mäsožravých rastlín. Nájdete tu 
i továreň, kde sa priamo pred Vašimi 
očami vyrába lego. V podmorskom 
svete Legolandu stretnete naozajstného 
žraloka, pirane a raje. Nechýba tu 
ani množstvo reštaurácií a stánkov 
s občerstvením. Fakultatívne 
večera. Bohatý deň na zábavu končí 
a v neskorých večerných hodinách 
odchod na Slovensko. Večerná 
rozprávka a nocľah v autobuse.

3 deň
Príchod na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.

PRe DetI
• Návšteva rozprávkového zámku
• Ubytovanie priamo v Legolande  

(za doplatok)
• Súťaženie v rytierskom súboji
• Veslovanie na prvom kanoe
• Lyžovanie na vodných lyžiach
• Plavba v obrej Lego loďke cez divokú 

rieku
• Adrenalínové jazdy na horských 

dráhach 
• Prechádzka v safari a sledovanie lego 

zvieratiek
• Jazda na lego autách a získanie 

prvého vodičského preukazu
• Jazda vláčikom Lego Express
• Expedícia Lego džungľou
• Návšteva Lego Factory
• Návšteva testovacieho centra Lego
• Obchodík Lego kocky, kde sa za 

stavebnice platí podľa hmotnosti

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál
• Termín cez prázdniny 

Wörthersee

Spittal an
der Donau

Alpen Wildpark
Feld am See

Rakúsko

Minimundus

Bratislava

3-dňový autokarový zájazd

PRe DetI OD 5 ROKOV cestA: 4 hODINyNOVINKANOVINKA

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách (08:30 hod). Presunieme sa 
až k nádhernému tyrkysovému jazeru 
Wörthersee, ktoré spája a rozdeľuje 
Rakúsko, Taliansko a Slovinsko. 
Patrí medzi najznámejšie a zároveň 
najkrajšie jazerá v krajine a neokúpať 
sa, by bol doslova hriech. Absolvujeme 
tiež príjemnú plavbu a následne sa 
presunieme ďalej. minimundus – svet 
miniatúr v ktorom  počas niekoľkých 
hodín navštívime Francúzsko, Taliansko, 
Japonsko, Indiu a v podstate celý svet. 
Mestečko Klagenfurt nás očarí jedným 
z najkrajších historických centier mesta 
v Rakúsku. Následne sa presunieme na 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky, dnešný program si deti určite 
zamilujú a možno v sebe odhalia aj 
skrytý talent. Do sveta alpskej divočiny 
nahliadneme v príjemnom a veľmi 
obľúbenom Alpen Wildpark. Deti sa 
tu dozvedia množstvo zaujímavostí 
o exotických, ale aj miestnych 
zvieratkách, no a nebude chýbať ani 
kŕmenie malých kozičiek, poníkov či 
lám. Jedinečné dobrodružstvo pre 
celú rodinu nás bude čakať v granatiu. 
Vydáme sa do sveta po stopách 
granátu, ktorého tmavočervená 
magická farba fascinuje ľudí po 
tisícročia. Na záver našej baníckej 
cesty si budeme môcť vyťažiť granát 
priamo zo skalnej steny, vyumývať ho 
podľa tradície vo vodnom mlyne a na 
záver si ho nechať vybrúsiť skutočným 
profesionálom. Následný presun na 
ubytovanie.

3 deň
Dnešok bude venovaný čarovnej 
rakúskej prírode. Doobeda absolvujeme 

príjemnú túru v nenáročnom tempe. 
Cieľom totižto nebude prejsť desiatky 
kilometrov, ale vychutnať si spolu 
s deťmi neopísateľnú krásnu prírodu, 
či výhľady na nádherné, slnkom 
zaliate jazero millstäter see. Poobede 
sa pomaly s Korutánskom rozlúčime. 
Predpokladaný návrat do Bratislavy je 
okolo 18:00.

PRe DetI
• História
• Park Minimundus s miniatúrami 

stavieb sveta
• Detský Alpen Wildpard 
• Banícke dobrodružstvo v Granatiu
• Plavba loďkou
• Prechádzka v prírode

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál
• Detské ceny vstupov
• Víkendový termín počas  

letných prázdnin
• Vstupné do Granatia  

do 6 rokov zadarmo

roDINNÝ  
víkeNDkorUtáNsko

nemecKo, raKúsKo | euróPa

LegoLaND DetskÝ  
seN
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PRe DetI OD 3 ROKOVPRe DetI OD 4 ROKOV

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 08:00 h) 
Prvou zastávkou bude Dom 
morí (Haus des Meers), ktorý je 
najväčším podvodným svetom 
v Rakúsku. Stretneme sa zoči–voči 
so žralokom mlatkohlavým, ktorého 
hlava pripomína vodidlá na bicykli, 
objavíme farebný svet tropických 
koralových morí, dáme si pozor 
na dravé pirane, skontrolujeme 
krokodílie tesáky, zbystríme zrak pri 
obrovských chlpatých tarantulách. 
Uvidíme jedovaté škorpióny, 
niekoľkometrové pytóny a ešte 

nebezpečnejšie mamby. Cestu nám 
určite skríži najväčší suchozemský 
krab na svete – Coconat crab, ktorý 
dorastá až do neuveriteľných 40 
cm! Uvidíme preslávenú barakudu, 
morskú korytnačku a na záver 
prelezieme cez tropickú záhradu 
s voľne pobehujúcimi opičkami. 
Presunieme sa na zámok schönbrunn, 
kde na najmenších čaká bohatý 
program, návšteva ZOO a detského 
múzea. Prajeme dobrú zábavu! Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 19:00 h).

v schÖNBrUNNeMIkULáŠ
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:30 h)  
do 140 km vzdialeného maissau, 
ktoré je jedným z dvadsiatich 
nálezísk ametystu prúžkovaného 
na svete a nachádza sa tu najväčšia 
odkrytá ametystová žila. Okolo tejto 
celosvetovej rarity vznikol zážitkový 
areál svet ametystu s viacerými 
unikátnymi atrakciami pre malých 
i veľkých. V návštevníckom centre 
sa dozvieme rôzne zaujímavosti 
o vzácnom fialovom drahokame, čaká 
nás prehliadka ukážkovej banskej 
štôlne s geologickým výkladom, 

pozrieme si výstavu o význame 
ametystu a drahých kameňov 
v dejinách a príležitosť budú mať aj 
hľadači pokladov, ktorí si v starom lome 
môžu nájsť svoj vlastný drahokam. 
Gumové čižmy a potrebné nástroje na 
hľadanie sa dajú prenajať na mieste. 
V popoludňajších hodinách odchod 
do 30 km vzdialeného mestečka 
schiltern na návštevu zážitkových 
záhrad Kittenberger erlebnisgärten, 
kde budeme môcť obdivovať asi 
40 ukážkových záhrad na ploche viac 
ako 30 tisíc m2. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách s príchodom 
do Bratislavy približne o 20:00 h.

kráĽovstvo aMetystU

PRe DetI OD 3 ROKOVPRe DetI OD 3 ROKOV

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 08:00 h), 
príchod do rozprávkového Family 
parku Neusiedlersee (60 km od 
Bratislavy),  cieľa jedinečných 
rodinných výletov v blízkosti 
Neusiedlerského jazera, ktorý očarí 
nielen deti, ale aj dospelých. Na 
všetkých hrách sa budete aktívne 
podieľať s vašimi ratolesťami! 
Šantiť, skúšať, objavovať, blázniť 
a zabávať sa v rozprávkovom lese, 
na gazdovskom dvore, na hrade 
príbehov alebo na dobrodružnom 

ostrove. Na ploche približne 
100 000 m2 zažijete nekonečnú zábavu. 
Najväčší rakúsky zábavný a rodinný 
park je jedinečný a vždy sa postará 
o príjemné prekvapenia. Ako by sa vám 
páčila skvelá Krokodília vodná dráha 
alebo novučičká Traktorová dráha? 
Na hladné žalúdky tu čaká množstvo 
reštaurácií a na maškrtné jazýčky 
zmrzlina a sladkosti od výmyslu sveta. 
Vo večerných hodinách nasleduje 
návrat na Slovensko (cca o 19:30 h).

faMILy  
parkroZprávkovÝ

Výlet rozprávkovým detským 
autobusom sa začína v Bratislave, kde  
v ranných hodinách (cca o 08:00 h) 
vyrazíme na dobrodružnú jazdu za 
objavovaním kráľovnej – Viedne. V jej 
srdci, niekoľko metrov od Opery, je 
v skleníku Kráľovského paláca Hofburg 
ukrytý Dom motýľov. Nemusíte byť 
zanietený biológ alebo mať jednotku 
z prírodopisu, návšteva vás určite 
nadchne. Presunieme sa na zámok 
schönbrunn. Vo svojich komnatách 
ukrýva tajomstvá, ktoré poodhalíme 
v detskom múzeu. Veď kto aspoň raz 
netúžil vkĺznuť do šiat, povinností, 

radostí i starostí života detí v minulých 
storočiach? Kto nie je zvedavý, ako sa 
obliekali, ako mali prestretý cisársky stôl? 
Ak vás neláka sláva cisárskeho dvora, 
pozývame vás do sveta schönbrunnskej 
ZOO, domova pre viac ako 4 000 zvierat 
zo všetkých kontinentov sveta, po 
berlínskej ZOO jedinej v celej Európe, kde 
môžete vidieť obrovské pandy Yang Yang  
a Long Hui. Cez deň budete mať 
príležitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, 
afrických slonov, tučniakov, austrálskych 
koál, supov, nazrieť do ríše dravých piraní, 
zažiť tropickú búrku dažďového pralesa. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca o 19:30 h).

ceZ kĽÚČovÚ  
DIerkUvIeDeŇ

1-dňový zájazd1-dňový zájazd

1-dňový zájazd1-dňový zájazd

16 eur
na osobu

CENA  
OD

19 eur
na osobu

CENA  
OD

19 eur
na osobu

CENA  
OD

24 eur
na osobu

CENA  
OD
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PRe DetI OD 3 ROKOV

1-dňový zájazd

Výlet loďou začneme v Bratislave 
cca o 09:00 h, nalodíme sa na 
rýchloloď do Viedne. Bude to 
zážitková plavba s naším animátorom, 
počas ktorej uvidíme preplavenie 
plavebných komôr vo Freudenau 
a vychutnáme si prírodné krásy 
Dunaja a jeho okolia. Po príchode do 
Viedne sa presunieme metrom do 
centra. V jej srdci, niekoľko metrov 
od Opery, navštívime Dom motýľov, 
ktorý je ukrytý v skleníku Kráľovského 
paláca Hofburg. Počas prechádzky sa 
posilníme zákuskom, či viedenskou 
kávou. Presunieme sa k Domu morí 

(Haus des Meers), ktorý je najväčším 
podvodným svetom v Rakúsku. 
Stretneme sa zoči-voči so žralokom 
mlatkohlavým, objavíme farebný 
svet koralových morí, dáme si pozor 
na pirane, skontrolujeme krokodílie 
tesáky a zbystríme zrak pri tarantulách. 
Uvidíme i škorpióny, pytóny  
a mamby. Cestu nám skríži najväčší 
suchozemský krab na svete – Coconut 
crab, ktorý dorastá až do 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 
tropickú záhradu s voľne pobehujúcimi 
opičkami. V poobedných hodinách sa 
presunieme späť do prístavu, nalodíme 
sa a preplavíme do Bratislavy. Návrat 
do Bratislavy cca o 19:15 h.

PRe DetI OD 4 ROKOVPRe DetI OD 4 ROKOV

PRe DetI OD 3 ROKOV

kráLové a  
perNíková krajINasafarI DvŮr a DetskÝ  

svetZLíN
Odchod z Bratislavy cca o 7:00 h. 
Návšteva Múzea Juhovýchodnej 
Moravy v Zlíne. Svojím rozsahom 
ide o jedinečné múzeum v Európe. 
Privíta nás niekoľko zaujímavých 
expozícii. Obuvnícka, kde nájdeme 
aj originálny obuvnícky dopravník 
z 30-tich rokov minulého storočia, 
ktorý fungoval ako pásová výroba 
podobná dnešnej. Množstvo 
zaujímavých topánok z celého sveta. 
Filmová expozícia - slávne štúdio 
bonton bolo pôvodne založené ako 
malé štúdio T. Baťom na natáčanie 
reklamných filmov. Jedna z ďalších 
expozícií je cestovateľská venovaná 
známej dvojici, Miroslavovi Zikmundovi 

a Jiřímu hanzelkovi. Interaktívne múzeum 
zaujme deti aj ich rodičov. Navštívime 
aj ZOO, ktorá je miestom, kde môžu 
návštevníci vidieť zvieratá zo všetkých 
kontinentov v prírodnom bioparku 
s voľným výbehom. ZOO patrí k najkrajším 
a najnavštevovanejším miestam na Morave 
a k videniu sú tu slony, žirafy, nosorožce, 
zebry, medvede, gibony, klokany, tigre, 
emu, lamy a mnoho ďalších zvierat. 
Očarí tiež nová tropická hala Yucatan, 
ktorá je spomienkou na civilizáciu Mayov 
a historický zámok lešná, starý viac ako 
200 rokov. Večer odchod do Bratislavy 
s príchodom o cca 21.00 h.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách, príchod do safari 
Dvůr Králové okolo obeda. ZOO 
je vďaka počtu zvierat najväčšou 
a najznámejšou v Českej republike, 
patrí však tiež medzi najkrajšie 
v Európe a na svete. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do dedinky Ráby pri 
Pardubiciach. Cieľom našej cesty bude 
Perníková krajina. Najdôležitejšou 

osobnosťou tohto rozprávkového 
sveta je pani Ježibaba. V Perníkovej 
chalúpke má Ježibaba stále plno 
návštevníkov, deti aj dospelých, a kto 
zaklope, pozdraví sa a poprosí, dostane 
od Ježibabky perníček. Popoludní nás 
privíta mesto Pardubice. Naše stopy 
povedú k Arnoštovi z Pardubíc. Ide 
o osobnú motorovú loď, ktorou sa 
prevezieme, cez malebnú prírodu, či 
plavebnú komoru. Nenecháme si ujsť 
ani návštevu zámku slatiňany, ktorý 
je skutočným rajom pre milovníkov 
histórie, kultúry a prírody. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(do Bratislavy o cca 21:00 h).

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 h). 
Dnešný deň strávime v unikátnej 
pražskej ZOO, ktorá bola vyhlásená 
za 7. najlepšiu zoologickú záhradu 
na svete. Ocitneme sa v ríši zvierat 
zo všetkých kútov sveta. Odchod na 
ubytovanie.
 
2 deň

Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet 
pozemnou lanovkou na vrch Petřín. 
Okrem vyhliadkovej veže, kópie 
Eifelovej veže sa tam nachádza 

taktiež zrkadlové bludisko. Z Petřína sa 
pešo presunieme ku areálu Pražského 
hradu, kde navštívime múzeum hračiek 
alebo múzeum miniatúr. V blízkosti 
Staroměstského námestia možnosť 
návštevy múzea voskových figurín 
s postavami Harryho Pottera, Michaela 
Jacksona a iných alebo múzea  
čokolády, ktoré poteší všetky maškrtné 
jazýčky. V neskorých popoludňajších 
hodinách odchod z Prahy, návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách (cca 
o 22:00 h). 

1-dňový zájazd2-dňový zájazd

2-dňový zájazd
pre  
DetIprahaDoM Morí a MotÝĽov

79 eur
na osobu

CENA  
OD

28 eur
na osobu

CENA  
OD

39 eur
na osobu

CENA  
OD

74 eur
na osobu

CENA  
OD

PlAVbA: 1 h 30 mIN NOVINKANOVINKA
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PRe DetI OD 3 ROKOVPRe DetI OD 3 ROKOV

PRe DetI OD 3 ROKOVPRe DetI OD 4 ROKOV

BUDapeŠťtropIkárIUMv BUDapeŠtIDetskÝ víkeND

roZprávková  
cestaZNojMo a poDyjía voDNÝ  

svetsLovácko

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách, po príchode do budapešti, 
pokračujeme do ZOO, prípadne 
do preslávených neobarokových 
kúpeľov széchenyi (fakultatívne 
možnosť vstupu). Popoludní 
odchod do tropikária – najväčšieho 
stredoeurópskeho morského akvária, 
kde zažijeme neopakovateľnú 
atmosféru tropického sveta, 
uvidíme exotické zvieratá a zblízka 
môžeme pozorovať podmorský svet. 
Hlavnou atrakciou je 1,6 mil. litrové 
žraločie akvárium s 11 metrov dlhým 
vyhliadkovým tunelom. Obdivovať 

môžeme až dvojmetrových tigrovaných 
či hnedých žralokov pochádzajúcich 
z Floridy, ktoré patria medzi 
10 najnebezpečnejších druhov. Ďalšou 
nemenej zaujímavou atrakciou je prales, 
v ktorom zažijeme autentickú tropickú 
klímu. Vo večerných hodinách návrat na 
Slovensko (cca o 19:30 h).

1 deň
Odchod z Bratislavy cca o 08:00 h. 
Po príchode do budapešti navštívime 
jednu z najstarších ZOO na svete 
s množstvom zvierat a rastlín. Deň 
zakončíme jazdou po okolí Budapešti 
tzv. detskou železnicou. Odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Dnes navštívime Aquaworld 
s množstvom vodných atrakcií, 

ktoré sú rozmiestnené pod 
obrovskou kupolou. Deti môžu 
vyskúšať bazény s rôznymi hĺbkami, 
vybavené vzrušujúcimi atrakciami. Pre 
dospelých sa ponúka aj komplex sáun 
v orientálnom duchu. Popoludní sa 
presunieme do tropikária – najväčšieho 
morského akvária v strednej Európe. 
Po návšteve Tropikária sa vyberieme na 
spiatočnú cestu na Slovensko. Návrat 
vo večerných hodinách (cca o 21:00 h).

Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách. Znojmo nás prekvapí 
čarom historického mesta. Podzemie 
sa ťahá pod celým mestom a po 
stáročia slúžilo ako zásobáreň. 
Má štyri poschodia, množstvo 
zákutí, dlhú prehliadkovú trasu 
a dostatok strašidiel a povestí pre 
deti. Po prehliadke si pozrieme 
historické centrum s úzkymi 
uličkami a z radničnej veže si 
vychutnáme pohľad na okolitú 
krajinu a majestátny Znojemský 
hrad. Popoludní sa vydáme smerom 
k rakúskym hraniciam do dedinky 
Čížov, kde na jeho konci sú zachovalé 
pohraničné zátarasy s ostnatým 

drôtom a strážnou vežou, ktoré nám 
pripomenú časy „železnej opony“. 
Milovníci pekných fotografií by si 
nemali nechať ujsť možnosť navštíviť 
hardeggskú vyhliadku. Štýlový drevený 
altánok z r. 1885 stojí na 90 m vysokej 
skale a ponúka nádherný výhľad 
do údolia Dyje s hradom a mestom 
Hardegg. Cez most sa dostaneme 
do najmenšieho mesta Rakúska pod 
mohutným stredovekým hradom. 
Interiér gotického hradu z 12. st. ponúka 
návštevníkom expozíciu o mexickom 
cisárovi maximiliánovi. Odchod na 
Slovensko.

1 deň
Odchod zo Slovenska. Vyberieme 
sa do tajuplného moravského krasu 
so stovkami jaskýň, priepasťami, 
divokými kaňonmi. Naše cesty 
povedú k najhlbšej sprístupnenej 
priepasti v Čechách, macoche. Na 
jej dne v hĺbke 138,7 m sa vynára 
podzemná riečka Punkva, po jej 
smaragdovozelenej vode sa člnmi 
dostaneme do Rozprávkového dómu 
s kvapľovými útvarmi jedinečnej krásy. 
Presun do Westernového mestečka 
pri Boskoviciach. Ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Vodná cesta baťov kanál, 
ktorý bol využívaný na zavlažovanie 
územia a zároveň na prepravu 
materiálu z baní. Budeme sa plaviť cez 
bohaté meandry na trase Veselí nad 
Moravou – Strážnice. Obec modrá  
s vodným svetom Živá voda. Nielen 
deti, ale aj rodičia sa zoznámia 
so životom vo vode a okolo nej, 
s vodnými živočíchmi či rastlinami. 
Nájdeme tu aj typické moravské 
biotopy s jej charakteristickými 
bylinami a drevinami. Cesta späť 
na Slovensko, príchod vo večerných 
hodinách (do Bratislavy o cca 20.30 h). 

1-dňový zájazd2-dňový zájazd

1-dňový zájazd2-dňový zájazd
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Objavujte svet s naším 
cestovným poistením.

Svet za hranicami sa najlepšie 
spoznáva bez obmedzení.  
Vyberte si preto cestovné poistenie  
s neobmedzeným krytím liečebných 
nákladov, skvelými non-stop 
asistenčnými službami a množstvom 
pripoistení. 

Cestovné poistenie si uzatvorte: 
•  v našich predajných miestach 
•  telefonicky na 0800 122 222 
•  alebo na www.allianzsp.sk

CESTOVNÉ POISTENIE

ASP CP 2016_cestujeme A4.indd   1 24/06/16   13:19
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www.satur.sk/fan

1 168 eur
na osobu

CENA OD

Abu Dhabi

Dubaj

polostrov
Musandam

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Ras Al-Khaimah

PRe DetI
•  Výstup na najvyššiu budovu  

sveta Burj Khalifa
•  Púštne safari – jazda na ťavách, 

nádherný západ slnka, výborná 
večera v beduínskom kempe

•  Návšteva Ski Dubai – tučniaky
•  Zábavný vodný park Aquaventure
•  Zábavný tematický park Ferrari 

World
• S pobytom pri mori

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Vstupy a výlety v cene
• Možnosť ubytovania 2+2
•  Priamy let z Viedne  

a Bratislavy
• Termíny cez prázdniny
•  Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch
• Malé skupinky max. 16 osôb

1 deň
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. 
Už po prílete na nás dýchne duch 
tejto nádhernej arabskej krajiny 
s množstvom architektonických 
skvostov, ktoré nemajú nikde inde vo 
svete konkurenciu. Transfer do hotela.

2 deň
Po raňajkách sa vydáme objavovať 
najznámejší emirát Dubaj, ktorý 
vyrástol z púšte v neuveriteľne 
krátkom čase. Nahliadneme do 
tajov dávnych štvrtí Bastakia 
a Deira, vyfotíme si belostnú mešitu 
Jumeirah. Na vodnom taxíku Abra 
sa prevezieme cez dubajskú zátoku 
Dubai Creek, prejdeme sa trhom 
s korením a známym trhom so 
zlatom „Gold souk“, kde budeme 
môcť obdivovať najväčší zlatý prsteň 
na svete. Vystúpime na najvyššiu 
vežu sveta, 828 metrov vysokú burj 
Khalifa, ktorá je súčasťou najväčšieho 
nákupného centra Dubai Mall 
a z ktorej sú neuveriteľné výhľady na 
celý Dubaj. Už len samotný presun 
najrýchlejším výťahom na svete je 
veľkým zážitkom.  Zastavíme sa 
aj pri najznámejšom hoteli sveta 
burj Al Arab. Popoludní nás čaká 
adrenalínový zážitok, púštne safari. 
Zažijeme adrenalínovú jazdu po 
piesočnatých dunách, v kempe 
nahliadneme do života beduínov, 
pomaľujeme sa henou, vyskúšame si 
miestne tradičné odevy a vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera 
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3 deň
Dopoludnia strávime čas s malými 
tučniakmi v ski Dubai. Deti si ich 
budú môcť pohladkať, dozvedia 
sa o ich živote, uvidia ich kŕmenie 
a zabavia sa na ich neuveriteľných 
kúskoch. Presunieme sa na Palmový 
ostrov a nejaký čas strávime 
v najväčšom vodnom parku na 
Strednom východe Aquaventure. 
Jedinečný svet zábavy s bazénmi, 
toboganmi, umelými vlnami, detským 
hradom s rôznymi šmykľavkami 
a mnohými ďalšími vodnými 
atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom najmä pre deti je návšteva 
Dolphin Bay, umelo vybudovaná 
lagúna s delfínmi, kde sa deti za 
pomoci inštruktorov dostanú do 
úzkeho kontaktu s týmito milými 
tvormi (vstup je za poplatok, 
v prípade záujmu odporúčame 
rezervovať si vstup vopred v CK alebo 
hneď po príchode u sprievodcu). 
V podvečerných hodinách si 
vychutnáme plavbu s výbornou 
večerou na typickej drevenej lodi 
po Dubai creeku, kochajúc sa 
nádhernými scenériami mesta pri 
západe slnka.

4 deň
Tento deň bude veľkým zážitkom 
najmä pre malých pretekárov 

a oteckov. Pred nami je totiž návšteva 
jednej z najväčších atrakcií Emirátov 
a zároveň najväčšieho indoorového 
tematického parku na  svete – Ferrari 
World v Abú Dhabí. Každému 
členovi rodiny ponúka zábavu, chvíle 
relaxu i adrenalínu. Dozvieme sa 
celú históriu stajne Ferrari, virtuálne, 
ako piloti lietadla navštívime domov 
Ferrari – Taliansko, zajazdíme si 
s najväčšími svetovými šampiónmi, 
na trenažéroch si osobne vyskúšame 
rýchlosť monopostov. Tí odvážnejší 
vyskúšajú rýchlodráhu Formula 
Rossa, pre deti je pripravený Junior 
GT, kde si môžu na malých autíčkach 
urobiť školu šoférovania, zažijú 
atmosféru skutočných pretekov na 
Junior Grand Prix a veľkou zábavou 
sú i malé autíčka na diaľkové 
ovládanie. Zaujímavá bude i návšteva 
miestnych obchodov s tovarom pod 
značkou Ferrari. Pred nami je ešte 
krátka prehliadka mesta Abu Dhabi 
a návšteva najväčšej a najkrajšej 
mešity emirátoch - sheikh Zayed 
mosque.

5 –  6 deň
V dopoludňajších hodinách sa 
presunieme do emirátu Ras Al 
Khaimah. Ubytujeme sa v plážovom 
hoteli. Pobyt na pláži alebo možnosť 
fakultatívneho výletu k brehom 
polostrova musandam, nachádzajúci 
sa na hraniciach sultanátu Omán. 
Navštívime typickú dedinku Dibba, 
preslávenú výrobou drevených lodí 
Dhows, nalodíme sa na arabskú 
plachetnicu, kde nás čaká výborný 
obed, šnorchlovanie, plávanie 
v kryštálovo čistých vodách a zábava 
v rytmoch arabskej hudby.  

7 –  8 deň
Relax na pláži, kúpanie alebo nákupy. 
Transfer na letisko a odlet v ranných 
hodinách do Európy.

let: 5 hODÍN 30 mINút ČAsOVÝ POsuN: +2 / +3 hODINyPRe DetI OD 6 ROKOV

svet faNtastIckÝch  
atrakcIíDUBaj

8-dňový letecký zájazd

ázia | sPoJené arabsKé emiráty
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www.satur.sk/mar

862 eur
na osobu

CENA OD
Maroko

Zagora
Ouarzazate

Erfoud
Tinghir

Marrakech

Merzouga
Camp

PRe DetI
• Filmové štúdiá
•  Objavovanie predsaharskej 

architektúry
•  Pieskový zámok Ait Benhaddou 

Kasbahs
• Berberské dedinky
•  Jazda na ťavách  

na púštnych dunách
• Výlet na bicykloch
• Oázy a údolia
• Rozprávkové paláce
•  Zaklínači hadov, krotitelia zvierat, 

rozprávači, zápasníci na námestí 
Djemaa El Fna

•  Jazda na tradičných kočoch  
z 18. storočia

• Jazda na oslíkoch
•  Ubytovanie v tradičnom  

púštnom hoteli

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál do 12 rokov
•  Vstupy, výlety a všetky  

aktivity v cene 
•  Malé skupinky max. 16 osôb

1 deň
Odlet z Európy, prílet do 
Maroka, krajiny plnej nádherných 
rozprávkových palácov, tajomných 
miest, starých berberských dedín 
a najmä, krajiny, kde dodnes ožívajú 
staré príbehy a rozprávky. 

2 deň
Cesta nás povedie do nádherného 
mesta Ouarzazate, ktoré sa 
rozprestiera pod najvyššími vrcholmi 
Vysokého Atlasu a leží na križovatke 
tradičným marockých obchodných 
ciest. Mesto obklopuje nádherná 
krajina, kde sa hory stretávajú 
s púšťou.  Žije tu prevažne berberské 
obyvateľstvo a turisti sem mieria 
najmä vďaka svetoznámym filmovým 
štúdiám Atlas Film Corporation. 
Ouarzazate sa stalo najvýznamnejšou 
filmárskou lokalitou v Afrike. Aj tí, 
ktorí v Maroku nikdy neboli, túto 
oblasť určite videli v mnohých filmoch 
– repliky stavieb zo starého Ríma, 
replika tisícročného egyptského 
chrámu, všetky. Ouarzazate má 
vlastné Filmové múzeum, ktoré je 
venované vzťahom s Hollywoodom. 
Navštívime nádherný „pieskový 
zámok“ Ait benhaddou Kasbahs 
(UNESCO). Mesto je jednou 
z najdokonalejších ukážok starobylej 
predsaharskej architektúry na 
svete. Vďaka svojej neopakovateľnej 
atmosfére sa stal súčasťou filmov 
Lawrenc z Arábie, Múmia, Sedem 
rokov v Tibete  a mnohých ďalších.

3 deň
Z Ouarzazate sa vydáme na cestu 
do Zagory. Prejazdom údolím rieky 
Draa sa dostaneme do jedného 
z najkrajších miest v Maroku. Mesto je 
plné červených buganvílii, ružových 
oleandrov  a paliem. Žijú tu hlavne 
berberské rodiny v typických malých 
domčekoch z červenej hliny. Zagora 

bola poslednou oázou na starobylej 
ceste, po ktorej chodili karavány 
a v meste sa zastavovali, aby sa 
občerstvili. Na vrchole Jebel Zagora 
nad mestom s a týčia pozostatky 
starej pevnosti. Deti aj rodičia sa 
povozia na miestnom dopravnom 
prostriedku – na oslíkoch. 

4 deň
erfoud, rozľahlé mesto plné domov 
postavených vedľa púšte. Mesto 
obklopujú ďatlovníkové háje, ktoré 
sú hlavným zdrojom príjmov a celá 
oblasť vyzerá ako oáza. Pred nami je 
cesta na džípoch do malej dedinky 
merzouga, ktorá je ukrytá v oblasti 
pieskových dún. Vďaka svojej polohe 
neďaleko púšte je častým cieľom 
turistov, no napriek tomu tu ľudia 
stále žujú svojim tradičným životom. 
Vyskúšame si ako sa jazdí na ťavách 
po púštnych pieskových dunách. 
Ubytujeme sa v tradičnom púštnom 
stanovom hoteli.

5 deň
Vydáme sa na cestu do mesta 
tinerhir. Míňať budeme nádherné 
oázy a údolím Dades sa dostaneme 
do samotného mesta. Toto nádherné 
mesto sa rozkladá na kaskádovitých 
terasách kopírujúcich líniu okolitej 
krajiny. Domčeky sú postavené 
z  červených tehál v tradičnom 
predsaharskom štýle. Okolie mesta 
je známe najmä hlbokými roklinami, 
vďaka ktorým sa stalo obľúbeným 
miestom na turistiku. Požičiame 
si bicykle a vydáme sa objavovať 
rozprávkovo krásnu krajinu.

76 deň–
A na koniec rozprávky to najlepšie, 
kráľovské mesto marakéš (UNESCO). 
Druhé najstaršie z kráľovských miest 
nazývané aj „Perla juhu“. Pozrieme 
si najväčšie pamiatky – 70 m vysoký 
minaret Koutoubia, Menara  

a záhrady, hrobky dynastie 
Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle 
(za poplatok) s hrobom majstra módy 
Yves Saint Laurenta. Nevynecháme 
ani medinu, najznámejšie miestne 
súky a námestie Djemaa El Fna 
so zaklínačmi hadov, hudobníkmi, 
zápasníkmi, krotiteľmi zvierat 
a rozprávačmi. Povozíme sa po meste 
i tradičným kočom z 18. storočia.

8 deň
Každá rozprávka sa raz skončí a končí 
sa aj tá naša. Pred nami je už len 
transfer na letisko a odlet domov.

let: 4 hODINy 30 mINútČAsOVÝ POsuN: -1 / -2 hODINy PRe DetI OD 6 ROKOV

roZprávka  
NažIvoMaroko

maroKo | afriKa

8-dňový letecký zájazd
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www.satur.sk/srk

1 222 eur
na osobu

CENA OD

ČAsOVÝ POsuN: +5 / +6 hODÍNPRe DetI OD 6 ROKOVlet: 10 hODÍN

Kandy

Matale

Trincomalee

Sigiriya
Pinnawala

Colombo

Negombo

SRÍ LANKA

PRe DetI
•  Sloníky v sloňom sirotinci 

v Pinnawale
•  Pozorovanie delfínov a veľrýb
•  Preskúmame ako rastie a pestuje  

sa pravý cejlónsky čaj
•  Návšteva nádherných  

čajovníkových plantáží
•  Safari v národných parkoch
•  Pozorovanie rôznych druhov zvierat 

– vtáky, motýle, slony  
v ich prirodzenom prostredí

•  Vystúpenie kandyjských tanečníkov
•  Nádherné piesočnaté pláže  

a teplé more
•  Poznatky o mýtoch a legendách

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Vstupy v cene
•  Možnosť ubytovania v rodinných 

prepojených izbách 2+2
• Termíny cez prázdniny
•  Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch
• Malé skupinky max. 16 osôb

21 deň–
Odlet z Európy a prílet do colomba. 
Presunieme sa do oblasti Negombo, 
oddych po ceste, prehliadka rybárskeho 
mestečka. 

3 deň
Presun do Kandy. Cestou sa zastavíme 
v sloňom sirotinci v Pinnawale. Bol 
založený v roku 1975 a začínal len  
s 25 slonmi. S dnešným počtom slonov, 
ktoré tu žijú sa zaradil medzi najväčšie 
zariadenia svojho druhu na svete. 
Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj 
kúpanie slonov, keď sa 70 dupajúcich 
slonov presúva k asi 400 m vzdialenej 
rieke. Zastávka v kráľovskej botanickej 
záhrade Peradeniya. Večer navštívime 
chrám nad mestom Kandy a stretneme 
sa s budhistickým mníchom.

4 deň
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí 
najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa - chrám budhovho 
zubu. Pozrieme si toto nádherné 
mesto a navštívime miestne trhy. Cesta 
nás povedie i k čajovým plantážam, 
kde navštívime miestnu továreň na 
spracovanie čaju. Vodopády Ramboda.

5 deň
Ráno sa vydáme na cestu do známeho 
rybárskeho prístavu trincomalee, ktorý 
je dôležitým obchodným miestom. 
Prístav je známy aj rybolovom, 
budeme mať možnosť sledovať návrat 

rybárov s ich úlovkami na nádherných 
farebných lodičkách. Prístav nás 
vtiahne do svojho čulého denného 
života. Za návštevu stojí aj miestny 
rybí trh a Portugalská pevnosť. Cestou 
sa zastavíme v hinduistickom chráme 
a v záhrade s korením v matale. 
Jedným z najznámejších Národných 
parkov je Pigeon Island, ktorého 
pobrežie je pokryté koralovými útesmi 
s bohatým podmorským životom.

76 deň–
Pobyt na nádherným plážach 
v trincomalee, možnosť fakultatívneho 
výletu na Pigeon Island alebo 
pozorovanie veľrýb v oblasti Nilaveli.

8 deň
Dopoludnia si pozrieme mesto, rybí trh 
a pevnosť, popoludní sa vydáme do NP 
minneriya. 8800 hektárov  je svätyňou 
pre stáda voľne žijúcich slonov. Migruje 
ich tu naraz až 300. V NP je možnosť 
vidieť až 160 druhov exotických vtákov, 
25 druhov plazov, 26 druhov rýb a až 
78 druhov motýľov. Raritou oblasti sú 
bambusové stromy, ktoré sa nikde inde 
na Srí Lanke nevyskytujú. 

9 deň
sigirya - „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa.  „Pevnosť v oblakoch“, 
skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 

div sveta. Na tejto pevnosti sa odohral 
príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžete čítať zo zvyškov kráľovského 
paláca a fresiek dievčenských postáv. 
Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Spoznávanie okolia 
Dambully. Možnosť jazdy na slonoch 
(fakultatívne).

1110 deň–
colombo. Hlavné mesto Srí Lanky je 
zaujímavou zmesou roznych kultúr, 
ktoré tu zanechali svoje stopy za 
posledných 600 rokov.  Najlepším 
dokazom toho sú štvrte Fort alebo 
Pettah. Nachádza sa tu budova 
Prezidentského paláca, prekrásna 
budova z pieskovca, ktorá je sídlom 
úradu prezidenta a parlamentu, 
a ktorá silne pripomína anglický 
Whitehall. galle Face green - jednu 
míľu dlhá pešia zóna, ktorá hraničí so 
štvrťou Fort na juhu, je najrozľahlejším 
a rušným miestom. štvrť Fort je tiež 
veľmi príťažlivá pre nakupujúcich, je 
tu množstvo starých obchodov, ktoré 
sa špecializujú na predaj drahokamov, 
hodvábu, starých poštových známok 
a kvalitného koženého tovaru. štvrť 
Pettah, ktorá skôr tvorila vonkajší okraj 
štvrti Fort, je najrušnejším bazárom 
v meste. Oblasti, špecializujúce sa 
na rôzne druhy tovaru, je možné 
od seba odlíšiť iba podľa ulíc. Sú 
tu ulice predajcov textilu a sárí, 
korenia, ulice zlatníkov, klenotníkov, 
veľkoobchodníkov s ryžou, cukrom, 
šošovicou alebo paprikou. Jedna 
z miestnych ulíc, Gabo´s Lane, sa 
stále špecializuje na predaj bylín 
pre ajurvédske liečenie. Na okraji 
mesta sa nachádzajú dve turisticky 
veľmi príťažlivé zaujímavosti. Jednou 
z nich je Kelaniaya Raja Maha Vihara 
– budhistický chrám, ktorý navštívil 
Budha. Vo večerných hodinách transfer 
na letisko. V skorých ranných hodinách 
odlet do Európy.

tajoMNá cesta
pre MaLÝch I veĽkÝchsrí LaNka

11-dňový letecký zájazd

ázia | srí lanKa
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087

www.satur.sk/nc

1 168 eur
na osobu

CENA OD

ČAsOVÝ POsuN: -6 hODÍN PRe DetI OD 7 ROKOV

New York 

Washington

USA

PRe DetI
•  Najlepší shopping – posledné 

módne hity, top hračky a cool  
„i“ vecičky

•  Neskutočná panoráma mrakodrapov 
z vyhliadky Top of the Rock

•  Pouliční zabávači, kúzelníci  
a hudobníci v Battery Parku

•  Jazda na koči a plavba trajektom
• ZOO v Central Parku
• Zábavný park v Brooklyne
• Najväčší Legoshop
•  Detské ihrisko so  

striekacími atrakciami
• Muzikály na Broadway
•  Svetielkujúce Times Square 

s obrovským hračkárstvom

VÝhODy PRe RODINy
• Detský paušál do 12 r.
•  Výhodný paušál vstupov pre rodiny
• Termín cez prázdniny
•  Možnosť predĺženia pobytu pri mori
• Malé skupinky max. 16 osôb

1 deň
Odlet do New yorku. Už na ceste 
z letiska nás prekvapí veľké množstvo 
žltých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 tisíc. Ubytovanie v hoteli. 

2 deň
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. 
Začneme kolekciou naj mrakodrapov. 
Legendárna empire state building, 
Rockefeller center a jeho vyhliadka 
Top Of the Rock, kde medzi 67. 
a 70. podlažím nájdeme odpoveď 
na otázku, o čom ten New York 
vlastne je. Čakanie v rade si môžeme 
spríjemniť spoločnou fotkou v štýle 
svetoznámej „Rockefeller beam“, na 
ktorej si robotníci vychutnávajú svoju 
desiatovú prestávku. Zastavíme sa  
i v najväčšom legoshope. Nasleduje 
central Park, zelené pľúca mesta. 
Alebo dáme prednosť „staromódnej“ 
jazde drožkou či miestnej ZOO? 
Bezkonkurenčné detské ihrisko 
Heckscher s množstvom striekacích 
atrakcií. TOP hitom bude návšteva 
10-metrovej sklenenej kocky, nonstop 
otvoreného Apple store plného 
úžasných „i“-vecičiek. Pri parku sa 
nachádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková 
loď všetkých hračkárstiev. A nakoniec 
slávna broadway! Ulica známa veľkým 
počtom divadiel. Kto nebude veľmi 
unavený bude mať možnosť spestriť 
si večer vystúpením v jednom z nich 
(napr. Leví kráľ, Mary Poppins, Blue 
Men´s Group). 

3 deň
socha slobody na Ellis Island 
v newyorskom prístave je 
symbolom amerického sna, slobody 
a demokracie. 20-minútová okružná 
plavba trajektom staten Island 
ferry je zadarmo a ponúka okrem 
výhľadu na Sochu Slobody aj 
krásnu panorámou mrakodrapov 
dolného Manhattanu. Po návrate 

smerujeme do štvrti china town 
s kľukatými uličkami posiatymi 
množstvom rodinných reštaurácií 
a klasických obchodíkov. Legendárna 
je aj miestna zmrzlináreň s tými 
najneuveriteľnejšími príchuťami. 
battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, break-dancerov, 
kúzelníkov, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rollexiek. Nenechajte 
si ujsť ani prechádzku po brooklyn 
bridge, prvom a najslávnejšom 
moste New Yorku. Pokiaľ sa metrom 
odveziete až na coney Island, máte 
poruke celú kopu nefalšovaných 
amerických zážitkov: najlepší 
a najstarší hot-dog Nathan´s Famous, 
slávnu horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč 
z roku 1922.

4 deň
Návšteva múzea moderného umenia 
(momA), ktoré bravúrne zvláda 
priblížiť moderné diela deťom (už od  
4 rokov). Intrepid – námorné, 
vzdušné a vesmírne múzeum 
s pavilónom raketoplánov. Jedným 
z „prominentov“ je tu aj Enterprise, 
prvá vesmírna loď NASA. Mužskú 
časť výpravy uchváti aj zbierka 
30 kompletne zrekonštruovaných 
lietadiel, ponorka Growler 
a lietadlo Concord. Na výber máte 
aj Guggenheimovo múzeum, 
Metropolitné múzeum umenia, 
či Múzeum prírodnej histórie so 
známymi kostrami dinosaurov. 
Nákupy, nákupy, nákupy! Na rušnej 
Herald Square na Broadway je 
najväčší obchodný dom na svete, 
macy´s. V blízkosti Ground Zero 
máme otvorený ďalší nákupný raj, 
century 21 so záplavou značkového 
oblečenia za polovičné až štvrtinové 
ceny. Najlepšie obchody s oblečením 
pre deti sa nachádzajú na madison 
Avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
Podvečer sa nezabudnite vrátiť na 

times square, osvetlené stovkami 
blikajúcich neónov. Na „križovatke 
sveta“ nájdete ohromujúce 
hračkárstvo toys „R“ us otvorené 
až do polnoci. Vlastne nejde 
o hračkárstvo, ale akýsi zábavný park. 
Vaše deti vás budú milovať, ak im 
dovolíte jazdu na kolese Ferris Wheel. 

65 deň–
Check out z hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

DetskÝ koktejL  
ZáBavyNeW york

6-dňový letecký zájazd

usa | ameriKa

let: 9 hODÍN 30 mINút
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088

www.satur.sk/mia

1 798 eur
na osobu

CENA OD

PRe DetI OD 5 ROKOV ČAsOVÝ POsuN: -6 hODÍNlet: 9 hODÍN 30 mINút

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

PRe DetI
•  Najlepšie a najznámejšie zábavné, 

vodné a tematické parky sveta
•  Filmové štúdia Universal Studio´s  

a Disney World
•  Stretnutie so živými rozprávkovými 

postavami
•  Najbláznivejšie atrakcie
•  Show kosatiek a delfínov v parku 

Sea World
•  Kúpanie na slávnych plážach  

v Miami
•  Plávanie s delfínmi a tuleňmi  

v Theatre of the Sea
•  Návšteva prírodnej rezervácie 

Everglades
•  Možnosť predĺženia pobytu pri mori

VÝhODy PRe RODINy
•  Detský paušál do 12 r.
•  Výhodný paušál vstupov pre rodiny
•  Vybrané vstupy v cene
•  Možnosť ubytovania v rodinných 

izbách
•  Termíny cez prázdniny
•  Malé skupinky max. 10 osôb

1 deň
Odlet z Európy na Floridu, prílet do 
miami, mesta pláží, hotelov, boháčov 
a luxusných jácht. Transfer do hotela, 
uvítanie sprievodcom, voľný program.

2 deň
Cez štvrť little havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. 
Downtown miami a obľúbené 
Bayside. Voľný program, kúpanie na 
plážach v blízkosti hotela.

3 deň
Ranná prehliadka vyhlásenej south 
beach, centra módy a letných 
párty, známej i vďaka budovám 
v Art Deco štýle. Ocean Drive, 
Clevelander Hotel i vila Versace. 
Pokračovanie za dobrodružstvom 
do prírodnej rezervácie everglades, 
kde podnikneme plavbu špeciálnym 
vodným vznášadlom medzi hustými 
mangrovníkovými hájmi. Okolo našej 
loďky, uprostred močarísk, budú 
neustále krúžiť aligátory a desiatky 
druhov vtákov. Týmto dravcom sa 
dostaneme „do papule“ na neďalekej 
farme. Naučíme sa, aký je rozdiel 
medzi krokodílom a aligátorom. 
Prejazd do Orlanda, rozprávkového 
mesta Walta Disneyho. 

54 deň–
Orlando a jeho zábavné parky – 
detské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy, pre malých aj veľkých, 
ponúka neskutočné množstvo 

atrakcií. Stačí si len vybrať. Show 
s kosatkami, delfínmi a tuleňmi 
s jedinečnými horskými dráhami 
v morskom svete sea World. Nielen 
deti budú žasnúť a tlieskať nadšením! 
V rozprávkovom kráľovstve magic 
Kingdom s prekrásnym Popoluškiným 
hradom Vaše deti konečne stretnú 
aj toho sľúbeného, živého Mickey 
Mousa! universal studio‘s Islands 
of Adventure, park inšpirovaný 
najznámejšími filmovými trhákmi 
Hollywoodu, ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA, The 
Incredible Hulk Coaster. Alternatívne 
(5. deň) možnosť návštevy 
Kennedyho vesmírneho strediska 
na myse Cape Canaveral s centrom 
vesmírneho a kozmického programu 
agentúry NASA. Kozmodrom, 
gigantické hangáre, štartovacia rampa 
raketoplánu a kino IMAX s unikátnymi 
filmami natočenými americkými 
astronautmi.

76 deň–
Presun cez Miami do skutočného 
tropického raja Floridy. Po prekročení 
úseku medzi floridskou pevninou 
a prvým ostrovom Key Largo bude 
naša cesta pokračovať cez desiatky 
ostrovov a ostrovčekov rôznych 
veľkostí, končiacich najjužnejším 
ostrovom USA – Key West. Cestou 
sa zastavíme na ostrove Islamorada, 

navštívime Theater Of The Sea 
(Morské divadlo), kde sa deti 
dozvedia o rôznych tvoroch žijúcich  
v oceáne, uvidia show a dokonca 
môžu zažiť individuálne plávanie  
s delfínmi, tuleňmi či rajami! Prejazd 
cez jeden z najdlhších mostov sveta – 
7 Miles Bridge (11-kilometrový kolos). 
Kúpanie na niektorej z prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer 
presun na námestie pouličných 
zabávačov a umelcov mallory square, 
s tým najromantickejším a najkrajším 
západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice Duval 
Street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! 
Prehliadka historického Key Westu 
(vzdialenosť od Kuby iba 145 km) – 
Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, 
maják, múzeum pokladu z lodi 
Atocha. Návrat do miami. 

98 deň–
Voľný program v Miami, transfer na 
letisko a návrat do Európy.

9-dňový letecký zájazd
DIsNey,  
orLaNDo MIaMIsLNeČNá fLorIDa

ameriKa | usa
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www.satur.sk/los

1 618 eur
na osobu

CENA OD

PRe DetI
•  Celodenná návšteva  

Universal Studios
•  Jazda na najlepších tematických 

dráhach sveta
•  Návštevy chodníka slávy, kde má 

svoju hviezdu i Godzilla
•  Možnosť kúpania na pláži v Malibu  

a na Santa Monica Beach
•  Slávna Venice Beach plná 

zabávačov, umelcov a prístav plný 
kolotočov

•  Návšteva gigantického národného 
parku Grand Canyon a neopísateľné 
panorámy

•  Úchvatné pohľady na obrovskú 
vodnú priehradu Hoover Dam

VÝhODy PRe RODINy
• Vstupy v cene
•  Možnosť ubytovania  

v rodinných izbách 
•  Malá skupinka max. 10 osôb

ČAsOVÝ POsuN: -8 hODÍN PRe DetI OD 10 ROKOV let: 13 hODÍN

Grand CanyonLas Vegas 

Los Angeles

Hoover  Dam

1 deň
Odlet do Los Angeles, oddych po 
dlhom lete. Ubytovanie, nocľah.

2 deň
L. A. – začíname s prehliadkou 
mesta - hollywood, Beverly Hills, 
Santa Monica. Filmové snívanie 
v Hollywoode, štvrť boháčov Beverly 
Hills. Neuveriteľná paleta ľudí na 
Venice beach. Nočná santa monica 
s pouličnými žonglérmi, hudobníkmi 
a umelcami. Pre tých, ktorí už L. A. 
navštívili, budeme mať náhradný 
program - nákupy, oddych na pláži 
a pod. (po dohode so sprievodcom 
priamo na mieste).

3 deň
Los Angeles – dnes máme pred sebou 
celodennú návštevu najznámejších 
filmových štúdií Universal Studios 
alebo do okolia L. A. a výlet do 
Malibu, ktoré sa rozprestiera celou 
svojou dĺžkou na pobreží oceána. 
Večer nás čaká návšteva hviezdneho 
Holywoodu a drink.

4 deň
Prejazd do Las Vegas. Urobíme si 
prehliadku večerného Las Vegas – 
zorientujeme sa v meste a v kasínach. 
Nevada, kráľovstvo rodea a kasín. 
Nikdy nespiace centrum hazardu 
v Nevadskej púšti, nablýskaná hráčska 
metropola Ameriky, ktorú ročne 
navštívia desaťtisíce zanietených 
hráčov z celého sveta, las Vegas.
Záplava farebných svetiel na 6 km 
dlhej ulici, Las Vegas Strip - Benátky, 
Rím, Rozprávkový hrad, Eiffelovka, 
Cheopsova pyramída, spievajúca 
fontána, fotografovanie s Elvisom, 
alebo radšej drive-in svadba?

5 deň
Las Vegas – individuálne môžeme 
navštíviť kasína, voľný program, 

nákupy v outletoch v Las Vegas. 
Prejdeme sa centrálnym bulvárom, 
tzv. strip, ktorý je známy unikátnou 
architektúrou hotelov a kasín, 
spievajúca fontána Bellagio, výhľad 
na svetielkujúcu metropolu púšte 
z Eiffel Tower (zrkadlová kópia 
originálu z Paríža v pomere 1:2), show 
ohňa a vody v Mirage Volcano. Vo 
večerných hodinách individuálny 
program – rozhodne odporúčame 
navštíviť niektorú zo svetoznámych 
vegaských show (Cirque du Soleil, 
Celine Dion, David Copperfield 
a mnohé ďalšie. Sprievodca vás 
oboznámi s aktuálnym programom 
a odporučí).

6 deň
Dnes si urobíme celodenný výlet 
do Grand Canyon – v cene. Jeden 
z najatraktívnejších prírodných 
útvarov na svete - úchvatný gran 
canyon v štáte Arizona. Majestátnosť 
a krása, neuveriteľné a slovami 
neopísateľné panorámy najhlbšieho 
kaňonu sveta, ktorý mení svoje 
farby v hre lúčov slnka. Scénický 
fenomén, ktorý nemá obdobu! 
Tú nádheru si pozrieme spoločne 
z úchvatných vyhliadok pozdĺž hrany 
kaňonu. Fakultatívne možnosť letu 
helikoptérou.

7 deň
Po raňajkách check out z hotela vo 
Vegas. Cestou do Los Angeles si 
urobíme prehliadku hoover Dam,  
úchvatnej klenbovej priehrady na 
rieke Colorado. Príchod do Los 
Angeles, ubytovanie, nocľah.

98 deň–
Uvoľnenie izieb, check-out z hotela, 
individuálny program. Využijeme 
posledné hodiny na nákupy, či si 
ešte oddýchneme na Santa Monica 
Beach? Transfer na letisko, odlet z Los 
Angeles späť do Európy.

Los aNgeLes a Las vegas
9-dňový letecký zájazd

usa | ameriKa
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ZoZNaM vecí Na NaŠU DovoLeNkU

bAtOľAtá
  Detský kočík vrátane  

slnečníka, pláštenky na kočík
  Detská taška
  Taška s prebaľovacími potrebami
 Baby phone
  Nočná lampička
  Kúpacie koleso

  Podbradník/kapesník
  Deka na hranie
  Cumlík
  Hryzátko
 Plienky
  Fľaška, ohrievač fliaš
  Detská výživa

  Hygienické pomôcky/vlhčené utierky
  Zavinovačka
  Podložka na prebalovanie
  Hrkálka
  Kýblik, lopatka, formičky
  Obľúbená hračka

DetI
  Detský skladací kočík
   Pomôcky na maľovanie
   Obľúbená hračka
   MP3 prehrávač
  Playstation / elektronické hry
  Nafukovacie koleso / rukavníky

   Potápačské okuliare
  Výbava na šnorchlovanie
   Plutvy
   Nafukovačka
   Kýblik, lopatka, formičky, kanvička 

na zalievanie

   Nafukovacia lopta
   Pokrývka hlavy
   Obuv na kúpanie
   Pršiplášť

ZDRAVIe
 Overiť potrebu očkovania
  Cestovné poistenie
  Opaľovacie ochranné krémy
  Lieky proti cestovnej nevoľnosti
  Protizápalové lieky/lieky proti bolesti 

  Prípravky proti uštipnutiu hmyzom
  Lieky proti nevoľnosti, zvracaniu, 

hnačke
  Prípravky na dezinfekciu
  Hojivé a liečivé maste

  Náplasť
  Teplomer

VšeObecNé
  Občiansky preukaz/pas
  Vodičský preukaz
 Kreditná karta
  Karta zdravotnej poisťovne
 Ubytovací poukaz (Voucher)
  Kópie dôležitých dokumentov

  Adaptér na elektrinu
 Fotoaparát
  Videokamera
  Mobilný telefón
  Nabíjačky
  Šijacie potreby

  Okuliare na čítanie
  Slnečné okuliare
  Knihy, noviny, časopisy
  Adresár pre zaslanie pohľadníc

 Servisná kontrola vozidla
  Lekárnička prvej pomoci
  Výstražný trojuholník
  Reflexná vesta
  Baterka
  Protislnečná clona

 Detská autosedačka
  Ďalekohľad
  Otvárač na fľaše a konzervy
  Hry a CD
  Náhradné oblečenie
  Vankúš, deka

  Strava a nápoje
  Navigácia / mapa
  Obľúbená hračka

s INDIVIDuálNOu DOPRAVOu

letecKy
  Letenky / elektronické letenky
  Kontrola odletových a príletových 

časov
 Visačka / menovka na kufor

 Zámok na kufor
  Mince na vozík na batožinu
  Náhradné oblečenie
  Vrecúško s hygienickými potrebami

 Vankúšik
  Balzam na pery
  Obľúbená hračka



ZoZnam predajných miest cK satUr

ZoZnam vybraných aUtoriZovaných predajcov cK satUr

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46  
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18 
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16  
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

BORy MAll 
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

Dunajská 18 
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Galleria Eurovea
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/2091 52 65
eurovea@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23 
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3 
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1  
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POlUS City Center
Vajnorská 100 
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29 
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5  
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945  
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5 
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19  
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55  
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1 
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19 
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov) 
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Na Bašte 2 
934 01 levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1  
031 13 liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12 
984 01 lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30 
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34  
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52  
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116  
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6 
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17 
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23  
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312 
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7  
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10 
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694 
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890 
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261  
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
City Aréna Trnava NC
Kollárova 20
917 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

Vajanského ul. 1 
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6  
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11  
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9  
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A 
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

Nájdete nás  
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROyAl
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
AGENTÚRA ZÁJAZDy.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

EXTRAWEll - lMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

PEGASUS AGENCy
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEl.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 
0915 794 530
info@airtop.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /4441 199
3s@mail.t-com.sk

KOŠICE
AlVIA TRAVEl
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

ElyS TRAVEl
Hlavná 66
0907 206 282
elystravel@elystravel.sk

VEVA travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Maximum Travel
Námestie osloboditeľov 68
0908 535 420
zuzana@maximumtravel.sk

MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MAlKO POlO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
SlOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEl
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MEDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SABINOV
SlOVREA
Nám. Slobody 80
0905 777 620
ca.slovrea@gmail.com

SENEC
BITTNER TRAVEl
lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SEREĎ
CA VEMA REAl
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEl
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

STROPKOV
CK EUROTOUR
Hlavná 52
0915 841 764
eurotour@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M. R. Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com

TRENČIANSKE TEPLICE
KENAX
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Duklianska 4
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEl
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk



špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí

www.senspa.sk  |   0850 333 333  |   info@senspa.sk

Prvý online 
wellness portál
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