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SENIORI Ak dovŕšite vek 60 rokov v kalendárnom roku, v ktorom cestujete s nami na dovolenku, máte nárok na zľavu 7 % 
zo základnej ceny vybraného zájazdu z tohto katalógu.

MLADÍ Ak ste držiteľom karty ISIC alebo EURO<26, máte nárok na zľavu 7 % zo základnej ceny vybraného zájazdu z tohto 
katalógu.

NOVOMANŽELIA Ak ste novomanželia a od Vášho sobáša uplynulo menej ako 1 rok, máte nárok na 5 % zľavu zo základnej ceny vybraného 
zájazdu z tohto katalógu.

SKUPINOVÉ ZĽAVY Ak plánujete stráviť dovolenku ako partia minimálne 8 priateľov, kolegov alebo známych, už máte nárok na zľavu zo základnej 
ceny vybraného zájazdu.

8 % pri skupine 8 - 12 plne platiacich osôb

10 % pri skupine 13 a viac plne platiacich osôb
Pri skupine viac ako 20 plne platiacich osôb (okrem skupinovej zľavy) cestuje aj 21. osoba zdarma *.
Pri skupine viac ako 40 plne platiacich osôb (okrem skupinovej zľavy) cestuje aj 41. a 42. osoba zdarma *.
* hradí iba povinné poplatky
Plne platiaca osoba je klient, ktorý zaplatil 100% ceny zájazdu uvedenú v cenníku. Plne platiaca osoba nie je dospelá osoba 
na prístelke a dieťa čerpajúce percentuálnu zľavu alebo platiace detský paušál.

ZĽAVY PRE 
VEĹKOODBERATEĹOV

Pri jednorazovej objednávke zájazdov vo väčšom objeme sme pripravili zľavy až 10% platné počas celého roka.

6 %  pri objeme 8.000,- EUR – 12.000,- EUR

8 %  pri objeme 12.000,- EUR – 20.000,- EUR

10 %  pri objeme nad 20.000,- EUR

SATUR VÁS ZBALÍ ...

ZĽAVY POČAS CELÉHO ROKA

Všetky vyššie uvedené zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu okrem zájazdov do SAE. na Kanárske ostrovy a na Futbalovú školu FC Manchester United, ak nie je uvedené inak. 
Tieto zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, ak nie je uvedené inak, a vzťahujú sa len na základnú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a dospelej osoby a dieťaťa na prístelke, ako aj na 
autobusovú dopravu (ak je súčasťou zájazdu). Nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky a ani na detské paušály a paušály pre dospelých. Nevzťahujú sa na špeciálne ponuky, ponuky so zľavou za 
včasný nákup alebo „Last minute“ a je možné ich uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch a pobytoch CK SATUR.Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý 
je v súlade s podmienkami akcie pre neho najvýhodnejší. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne.

SATUR KLUB

ĎAĽŠIE VÝHODY 
PRE ČLENOV KLUBU

Všetci naši stáli zákazníci, ktorí dostali klubovú kartu, majú na základe jej predloženia nárok na základnú

10 % zľavu na zájazdy z tohto katalógu počas jeho platnosti (okrem plavieb bez slovenského sprievodcu).

Počas platnosti „zliav za včasný nákup“ extra zľava +5 % VIP karta
     +3 % TOP karta
Na zájazdy v akcii „last minute“ extra zľava +3 % pre TOP aj VIP karty. 

Tieto extra zľavy nie je možné uplatniť spolu s ďalšími zľavami okrem vyššie uvedených. 
Týmto zabezpečujeme všetkým držiteľom klubových kariet najvýhodnejšiu cenu v momente kupovania zájazdu.

   zľavy v partnerských obchodoch, reštauráciách a prevádzkach na Slovensku a v zahraničných letoviskách
    špeciálne zľavy a výhody u generálnych partnerov Satur Klubu 

* viac info o členstve v Satur Klube nájdete na www.satur.sk
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ZĽAVA AŽ DO 29%                                         

A K TOMU AŽ 2 DETI ZA 99 EUR *
                  
* dieťa platí len povinné poplatky a prípadne iné príplatky.  

DOVOLENKA ZA 20 % V období platnosti zliav za včasný nákup stačí zaplatiť len 20% z celkovej ceny zájazdu a všetky zľavy sú Vaše!
Ďalej Vám umožníme doplatiť za dovolenku v troch splátkach v termínoch podľa dohody a bez navýšenia!
Celu sumu musíte uhradiť najneskôr do 46 dní pred nástupom na dovolenku.
Bližšie informácie dostanete vo všetkých pobočkách CK SATUR.

AK SI DOVOLENKU ZAKÚPITE DO UVEDENÉHO DÁTUMU, PLATIA NASLEDOVNÉ ZĽAVY ZO ZÁKLADNÝCH CIEN:

ZÁJAZDY LETECKOU DOPRAVOU

DO 31.1.2013 15% 
DO 31.3.2013 12%

+ 5% ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV VIP KLUBOVÝCH KARIET 

+ 3% ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV TOP KLUBOVÝCH KARIET 

+ 5%  ZĽAVA PRE HOTELY OZNAČENÉ LOGOM „XXL ZĽAVA“ 

+ 2%  ZĽAVA PRI ÚHRADE 100% CENY ZÁJAZDU HNEĎ PRI JEHO 
OBJEDNANÍ

+ 2%  ZĽAVA PRE SENIOROV (VEK 60 ROKOV  A VIAC) ALEBO 
PRE MLADÝCH (DRŽITEĽOV KARTY ISIC A EURO<26)

ZÁJAZDY AUTOBUSOVOU A INDIVIDUÁLNOU DOPRAVOU 
A PLAVBY SO SLOVENSKÝM SPRIEVODCOM

DO 31.1.2013 10% 
DO 31.3.2013 7%
+ 5% ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV VIP KLUBOVÝCH KARIET 

+ 3% ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV TOP KLUBOVÝCH KARIET 

+ 5%  ZĽAVA PRE HOTELY OZNAČENÉ LOGOM „XXL ZĽAVA“

+ 2%  ZĽAVA PRI ÚHRADE 100% CENY ZÁJAZDU HNEĎ PRI JEHO 
OBJEDNANÍ

+ 2%  ZĽAVA PRE SENIOROV (VEK 60 ROKOV A VIAC) ALEBO 
PRE MLADÝCH (DRŽITEĽOV KARTY ISIC A EURO<26)

Zľavy sa vzťahujú na základnú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a dospelej osoby a dieťaťa na prístelke, ako aj na autobusovú dopravu (ak je súčasťou zájazdu). 
Zľavy sa nevzťahujú na povinné a iné doplatky a ani na detské paušály a paušály pre dospelých!
Upozornenie: Zľava za včasný nákup sa nevzťahuje na zájazdy do SAE, na Kanárske ostrovy, na plavby loďou bez slovenského sprievodcu a na na Futbalovú školu FC 
Manchester United.

... NA NAJVYŠŠIE ZĽAVY !

ZĽAVY ZA VČASNÝ NÁKUP
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Let Letisko / kód letiska Dĺžka zájazdu Letecká spoločnosť Odletový deň Približná dĺžka letu Časový posun Mena

Z BRATISLAVY (BTS)
ŠPANIELSKO

Andalúzia Malaga (AGP) 8/15 Travel Service streda 3:00 hod. 0 hod. EUR
Mallorca Palma (PMI) 8/15 Travel Service streda 2:35 hod. 0 hod. EUR

TALIANSKO
Sardínia Olbia (OLB) 8/15 Travel Service pondelok 1:55 hod. 0 hod. EUR

Kampánia Salerno (QSR) 8/15 Danube Wings streda 2:30 hod. 0 hod. EUR
Puglia Bari (BRI) 8/15 Travel Service pondelok 2:30 hod. 0 hod. EUR

Kalábria Lamezia Terme (SUF) 8/15 Travel Service nedeľa 2:30 hod. 0 hod. EUR
BULHARSKO

Burgas Burgas (BOJ) 8/15 Bulgaria Air streda 1:40 hod. + 1 hod. BGN
Burgas Burgas (BOJ) 11/12 Travel Service utorok/piatok 1:40 hod. + 1 hod. BGN

GRÉCKO
Korfu Corfu (CFU) 8/15 Travel Service pondelok 1:40 hod. +1 hod. EUR
Korfu Corfu (CFU) 11/12 Travel Service pondelok/štvrtok 1:40 +1 hod. EUR

Zakyntos Zakyntos (ZTH) 11/12 Travel Service utorok/piatok 2:30 hod. + 1 hod. EUR
Kréta Heraklion (HER) 11/12 Travel Service streda/sobota 2:30 hod. + 1 hod. EUR
Rodos Rhodos (RHO) 8/15 Travel Service nedeľa 2:30 hod. + 1 hod. EUR
Rodos Rhodos (RHO) 11/12 Travel Service utorok/piatok 2:30 hod. + 1 hod. EUR

CYPRUS Larnaca (LCA) 11/12 Travel Service pondelok/štvrtok 3:05 hod. + 1 hod. EUR
CYPRUS (CEZ ANTALYU) Ercan (ECN) 8/15 Free Bird sobota 3:40 hod. +1 hod. TRY
TURECKO

Antalya Antalya (AYT) 8/15 Travel Service streda, sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY
Antalya Antalya (AYT) 11/12 Travel Service streda/sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY

EGYPT
Hurghada Hurghada (HRG) 8/15 Travel Service nedeľa 4 hod. + 1 hod. EGP
Hurghada Hurghada (HRG) 11/12 Travel Service pondelok/štvrtok 4 hod. + 1 hod. EGP

Marsa Alam Marsa Alam (RMF) 11/12 Travel Service štvrtok/nedeľa 4 hod. + 1 hod. EGP
Taba Taba (TCP) 11/12 Travel Service streda/sobota 4 hod. + 1 hod. EGP

TUNISKO
Monastir Monastir (MIR) 8/15 Travel Service utorok 2:30 hod. 0 hod. TND
Monastir Monastir (MIR) 11/12 Travel Service utorok/piatok 2:30 hod. 0 hod. TND

KAPVERDSKÉ OSTROVY
Sal (SID) 8/15 Travel Service pondelok 7:20 hod. - 1 hod. CVE
Sal (SID) 11/12 Travel Service utorok/piatok 7:20 hod -1 hod CVE 

Z KOŠÍC (KSC)
BULHARSKO

Burgas Burgas (BOJ) 8/15 Travel Service štvrtok 1:40 hod. + 1 hod. BGN
Burgas Burgas (BOJ) 11/12 Travel Service utorok/piatok 1:40 hod. + 1 hod. BGN

GRÉCKO
Kréta Heraklion (HER) 11/12 Travel Service streda/sobota 2:30 hod. + 1 hod. EUR

Rhodos Rhodos (RHO) 11/12 Travel Service utorok/piatok 2:30 hod. + 1 hod. EUR
CYPRUS (CEZ ANTALYU) Ercan (ECN) 8/15 Free Bird sobota 3:40 hod. +1 hod. TRY
TURECKO

Antalya Antalya (AYT) 8/15 Travel Service sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY
Antalya Antalya (AYT) 11/12 Travel Service streda/sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY

EGYPT
Hurghada Hurghada (HRG) 11/12 Travel Service streda/sobota 4 hod. + 1 hod. EGP

TUNISKO
Monastir Monastir (MIR) 11/12 Travel Service utorok/piatok 2:30 hod. 0 hod. TND

Z POPRADU (TAT)
BULHARSKO

Burgas Burgas (BOJ) 11/12 Travel Service utorok/piatok 1:40 hod. + 1 hod. BGN
ZO SLIAČA (SLD)
BULHARSKO

Burgas Burgas (BOJ) 11/12 Travel Service utorok/piatok 1:40 hod. + 1 hod. BGN
TURECKO

Antalya Antalya (AYT) 11/12 Travel Service streda/sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY
Z VIEDNE (VIE)
ŠPANIELSKO

Gran Canaria Gran Canaria (LPA) 8/15 Austrian Airlines sobota 4:30 hod. - 1 hod. EUR
Tenerife Teneriffa Sud (TFS) 8/15 Austrian Airlines sobota 4:30 hod. - 1 hod. EUR

Fuerteventura Fuerteventura (FUE) 8/15 Austrian Airlines sobota 4:30 hod. - 1 hod. EUR
Costa del Maresme Barcelona (BCN) 8/15 Air Berlin/Austrian Airlines piatok 2:30 hod. 0 hod. EUR

Andalúzia Jerez de la Frontera (XRY) 8/15 Air Berlin/Austrian Airlines piatok 2:40 hod 0 hod. EUR
Menorca Mahon (MAH) 8/15 Air Berlin/Austrian Airlines štvrtok 2:15 hod 0 hod. EUR

TALIANSKO
Sardínia Olbia (OLB) 8/15 Air Berlin/Austrian Airlines sobota 1:45 hod. 0 hod. EUR

Cagliari (CAG) 8/15 Air Berlin/Austrian Airlines sobota 1:45 hod. 0 hod. EUR
CHORVÁTSKO

Dubrovník Dubrovník (DBV) 8/15 Austrian Airlines sobota 1:25 hod 0 hod. HRK
CYPRUS

Cyprus Larnaca (LCA) 8/15 Austrian Airlines nedeľa 3:05 hod. + 1 hod. EUR
TURECKO

Antalya Antalya (AYT) 8/15 Air Berlin/Lauda Air sobota 2:30 hod. + 1 hod. TRY
SAE

Dubaj Dubai (DXB) 8/15 Emirates streda 6 hod. + 2 hod. AED

PREHĽAD LETOV V SEZÓNE 2013
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

TRASY PRÍPOJOV V SR K POBYTOVÝM ZÁJAZDOM AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Krajina, smer, trasa
Približná 

dĺžka cesty 
od hraníc SR

Cena dopravy 
pri kúpe 
zájazdu

Cena 
jednosmernej 

dopravy

Príplatok za 
dopravu bez 

pobytu

Príplatok za 
spojenie dvoch 
po sebe idúcich 

termínov

Miestenka Trasy prípojov v SR

EUR EUR EUR EUR EUR smer na Bratislavu smer na Košice

TALIANSKO

Lignano, Bibione, Caorle, 
Lido di Jesolo

9 82 60 20 20 7 1,2,3 –

Cervia, Milano Maritima 12 98 65 20 20 7 1,2,3 –

Rimini, Misano Adriatico 13 115 75 20 20 7 1,2,3 –

Toskansko 17 125 85 20 20 7 1*,2* –

CHORVÁTSKO

Umag, Novigrad, Poreč, 
Vrsar, Rovinj, Rabac

9 82 60 20 20 7 1,2,3 –

Krk, Baška 10 82 60 20 20 7 1,2,3 –

Zaton, Petrčane, Zadar, 
Filip Jakov, Vodice, Šibenik

10 86 65 20 20 7 1,2,3 –

Baška Voda, Makarska, 
Tučepi, Podgora, Gradac

12 93 69 20 20 7 1,2,3 –

BULHARSKO

Slnečné pobrežie, Nesebar 22-24 145 100 20 20 7 5*, 6* 7*

Poznámka:
Autobusová doprava je realizovaná luxusnými autokarmi (klimatizácia, video, predaj teplých a studených nápojov, WC)
Ceny autokarovej dopravy sú stanovené s odchodom z Bratislavy, resp. z Košíc. V každom termíne bude CK Satur organizovať prípoje po trasách za doplatky ako je uvedené nižšie.
Trasa označená (*) ide len vo vybraných termínoch. Bližšie informácie k trasám Vám podajú v našich pobočkách.
Všetci účastníci zájazdov, vrátane detí, musia mať svoje miesto v autokare. Ponúkame Vám možnosť zarezervovať si miesta v prednej časti autokaru za príplatok. 
Rezervácia konkrétneho sedadla (čísla sedadla) nie je možná, pri prideľovaní miest v autokare sa snažíme zohľadňovať termín prihlásenia na zájazd a vek jednotlivých účastníkov.

PRÍPOJ-1 PRÍPOJ-2 PRÍPOJ-3

Nástup/výstup Doplatok Nástup/výstup Doplatok Nástup/výstup Doplatok

Poprad PP 16 EUR B.Bystrica BB 14 EUR Prešov PO 20 EUR

L. Mikuláš LM 16 EUR Zvolen ZV 14 EUR Košice KE 18 EUR

Ružomberok RK 16 EUR Žiar nad Hronom ZH 14 EUR Rožňava RV 18 EUR

Martin MT 14 EUR Prievidza PD 14 EUR Lučenec LC 14 EUR

Žilina ZA 14 EUR Partizánske PR 10 EUR V. Krtíš VK 14 EUR

Pov. Bystrica PB 14 EUR Topoľčany TO 10 EUR Levice LV 14 EUR

Trenčín TN 10 EUR Nitra NR 10 EUR N. Zámky NZ 10 EUR

Nové M. n.Váhom NM 10 EUR Šaľa SA 7 EUR Komárno KN 10 EUR

Piešťany PN 10 EUR Galanta GA 7 EUR D. Streda DS 7 EUR

Trnava TT 7 EUR Bratislava BA 0 EUR Bratislava BA 0 EUR

Bratislava BA 0 EUR

PRÍPOJ-5 PRÍPOJ-6 PRÍPOJ-7

Nástup/výstup Doplatok Nástup/výstup Doplatok Nástup/výstup Doplatok

B. Bystrica BB 14 EUR Žilina ZA 14 EUR Žilina ZA 14 EUR

Zvolen ZV 14 EUR Pov. Bystrica PB 14 EUR Martin MT 14 EUR

Žiar nad Hronom ZH 14 EUR Trenčín TN 10 EUR Ružomberok RK 14 EUR

Prievidza PD 14 EUR Nové m. N. Váhom NM 10 EUR L. Mikuláš LM 14 EUR

Partizánske PR 10 EUR Piešťany PN 10 EUR Poprad PP 10 EUR

Topoľčany TO 10 EUR Trnava TT 7 EUR Prešov PO 7 EUR

Nitra NR 10 EUR Bratislava BA 0 EUR Košice KE 0 EUR

Šaľa SA 7 EUR Komárom KN 0 EUR

Galanta GA 7 EUR

Bratislava BA 0 EUR

Komárom KN 0 EUR

Poznámka:
Presné miesto nástupu a čas odchodu autokaru sa dozviete v pokynoch pred odchodom na zájazd. Všetky vyššie uvedené prípoje je možné využiť iba k zájazdom CK Satur Travel. 
Druh prípojového autokaru nemusí byť zhodný s druhom dopravy pri konkrétnom zájazde. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo zmeny trasy a nástupných miest prípojov k zájazdu.
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PROGRAM POBYTOVÝCH ZÁJAZDOV

PROGRAM ZÁJAZDU 
LETECKOU DOPRAVOU

PROGRAM ZÁJAZDU 
AUTOBUSOVOU 

DOPRAVOU

1. deň    odlet z Bratislavy resp. Viedne, Košíc, Popradu a Sliača, transfer z letiska do pobytového strediska – 
do vášho ubytovacieho zariadenia

2. – 7. (9., 10., 11., 12., 14.) deň 
  pobyt pri mori, služby podľa cenníka, možnosť účasti na fakultatívnych výletoch
8. (10., 11., 12., 13., 15.) deň 
   uvoľnenie izieb/apartmánov podľa pokynov delegáta CK, transfer na letisko, odlet do Bratislavy resp. 

Viedne, Košíc, Popradu a Sliača

1. deň    odchod zo Slovenska (z Bratislavy v poobedňajších hodinách, jazda s povinnými technickými 
prestávkami) 

2. deň    príchod do letoviska v ranných až doobedňajších hodinách, ubytovanie v poobedňajších hodinách 
(pri vlastnej doprave deň nástupu) 

3. – 8. (11., 15.) deň  pobyt pri mori, služby podľa cenníka, možnosť účasti na fakultatívnych výletoch
9. (12., 16.) deň  uvoľnenie izieb/apartmánov podľa pokynov recepcie/delegáta CK, odchod z letoviska vo večerných 

hodinách, jazda s povinnými technickými prestávkami (pri vlastnej doprave posledný deň pobytu) 
10. (13., 17.) deň  príchod na územie Slovenska (do Bratislavy v ranných až doobedňajších hodinách)

ONLINE PREDAJ V pohodlí domova si vyberte, kam, kedy a koľkí si chcete ísť s nami oddýchnuť, rozhodnite 
sa pre niektorú z poskytovaných služieb a vytvorte si rezerváciu. 
Platbu na základe prideleného rezervačného čísla realizujte prevodným 
príkazom alebo ihneď prostredníctvom služby Tatrapay. 

Cez online rezervácie máte nonstop prístup k aktuálnym cenám a zľavám.

CALL CENTRUM 0850 333 333 (Po – Ne: 9.00 – 20.00)

www.satur.sk   

info@ba.satur.sk

dnite 

NONSTOP SERVIS
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ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ") rozumie obchodná spoločnosť SATUR TRA-

VEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 
I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B. 

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ") rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom 
uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. 
III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie 
v jednotnom čísle „objednávateľ" a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní 
zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré 
sprostredkovávajú služby obstarávateľa.  Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchá-
dzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným 
zástupcom . 

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa (podľa čl. I. bod 
3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávateľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo posky-
tovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných 
prospektoch. 

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene objednávateľa zájazdu uzatvoriť 
zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. b/ zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou 
na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo 
na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné 
informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré 
poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, 
nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných 
obstarávateľom. 

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. I. bod 5 
druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIE-
NOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 

7. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronic-
kej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom  bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné 
podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou  súčasťou 
zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom defi novaným v tomto bode.

 
II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa rozumie 

celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku 
zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav 
nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s 
obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti 
s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu. 

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmie-

nok poskytnutia služieb. 
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných 

služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný 
zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím 
čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný 
zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obstarávateľa umožňuje, banko-
vým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané 
na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený písomne 
odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nespl-
nením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého 
zisku. 

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom začiatku zájazdu, resp. 
začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k: 
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú 

zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu  zvýšenia ceny zájazdu z dôvo-
dov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou 
zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, 
ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo 
čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, 
najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 
tohto článku.

 
III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:

a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i oboznámenie 

sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel. 
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto 

podmienok. 
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto 

oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí 
obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti 
na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 
objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu sním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa 
vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto 
podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade 
obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa 
administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, no minimálne 30,-  euro na osobu.

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje 

všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané 
služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiados-
ťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a 

pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, 
ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstaráva-
teľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ nezodpovedá za riadne 
zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie 
všetkých potrebných náležitosti (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie 
zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto 
skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem 
storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej 
lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi. 

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich 
uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obstarávateľa. 
g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami v SR alebo v zahraničí, 

dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, 
potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.). 

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštíve-
nej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb 
je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, 
a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, 
v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný 
dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje. 

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, 
rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v 
predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho 
využitia objednaných služieb. 

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:

a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo 
na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g). 

b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
 
V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, je obstarávateľ 
povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri 
závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje 
zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v 
podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, 
zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o 
menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie 
zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal. 

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 10 účastníkov („výhrada mini-
málneho počtu účastníkov"), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom 
na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

d) Pri dodatočnom doobjednaní služieb objednávateľom si obstarávateľ účtuje administratívny poplatok 3,50 euro na osobu a službu, ktorý 
nezahŕňa odplatu za doobjednanú službu.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov 

vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť 
a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:
• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, 

pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategó-
rie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté 

náhradné plnenie, alebo 
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, 
ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z 
dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, 
štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa). 

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu 
a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom 

jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je 
objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote  46 dní a viac pred termínom 

začatia čerpania služieb,
b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 -29 dní pred termínom 

začatia čerpania služieb,
c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 -15 dní pred termínom 

začatia čerpania služieb,
d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní pred termínom 

začatia čerpania služieb,
e) vo výške 100% ceny zájazdu , ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby 
v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jedno-
lôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb.  Pre 
určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj 
v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie  alebo služby s iným objednávateľom 
na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného 
rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

4.  V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je obstarávateľ schopný 
zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je 
dohodnuté inak.

 
VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstráne-

nie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu 
obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je 
reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po 
návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať 
podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam 
urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, 
zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, 
ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s 
poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a 
nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie 
odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné 
nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie 
lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.  

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v 

zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého 
ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:
• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak obstarávateľ 

vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú 

informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. 
Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré 
sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

3. 0bjednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami tý-
kajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje obstarávateľovi súhlas 
so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj obstarávateľom určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia 
zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, 
ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom 
obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre 
objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných 
údajov aj pre potreby marketingových aktivít obstarávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch obstarávateľa, a to po 
dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, 
prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj 
v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2013. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i 
jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku 
dňu ich vydania.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Vážení zákazníci,  
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere Vašej dovolenky. Dovoľte nám dať Vám do pozornosti
nasledujúce informácie a odporúčania, vzťahujúce sa na služby poskytované v rámci zájazdov, ktoré 
sú spolu
so Zmluvnými podmienkami CK SATUR TRAVEL (ďalej len „CK“) súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.

LETECKÁ DOPRAVA
Na základe predpisov a dohôd platných v medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzuje možnosť 
zmeny miesta odletu, trasy letu, medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. 
Presné platné časy odletu a príletu sú uvedené vo Vašich pokynoch na cestu. Rešpektujte, prosím, 
pokyny CK, kde je presne uvedený čas, kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť na letisko. 
V prípade oneskorenia alebo omeškania CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá 
nárok na vrátenie ceny za nevyčerpané služby, a to  ani v prípade nevycestovania. Prvý a posledný deň 
leteckých zájazdov je určený k preprave a nie k samotnej dovolenke. Odlet, resp. prílet sa môže usku-
točniť v akomkoľvek čase, tak v ranných ako aj nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania 
čiastočne aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. Platenými službami sú nocľahy s vybraným 
stravovaním a nie pobytové dni.
Lety sa uskutočňujú v časoch stanovených leteckými úradmi, pričom naša CK sa snažila zabezpečiť 
maximálny počet letov v denných hodinách. Napriek tomu sa môže stať, že dôjde vo výnimočných 
situáciách k zmene odletových časov iba niekoľko hodín pred plánovaným odletom alebo k dlhšiemu 
meškaniu lietadla. Tieto skutočnosti však nemôže žiadna cestovná kancelária ovplyvniť, sú spôsobené 
okrem počasia a technických problémov hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov, čo sa dotýka 
predovšetkým chartrových letov. V prípade, že CK bude mať vopred o tejto skutočnosti vedomosť, 
budeme sa snažiť Vás o všetkých takýchto skutočnostiach vopred informovať. Za časové posuny 
začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie 
CK zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Keďže CK nemá možnosť 
ovplyvniť tieto prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje klienta na 
zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK. Pri plánovaní ďalších ciest a prípojov 
je potrebné počítať s niekoľkohodinovým meškaním. Klient berie na vedomie, že po dobu pobytu 
v odletových a príletových halách, ako aj v lietadle, preberá zodpovednosť letecká spoločnosť. Klient 
je povinný riadiť sa jej pokynmi.
Cestovné doklady dostanete priamo na letisku. Letenku, ak je súčasťou cestovných dokladov, si po 
príchode do cieľového miesta bezpečne uschovajte. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia letenky 
delegát  v spolupráci s leteckou spoločnosťou vystaví novú letenku vo výške skutočne vzniknutých 
nákladov, ktoré klient uhradí priamo na mieste. 
Upozorňujeme klientov, že nie je v kompetencii CK zabezpečovať rezerváciu miest v lietadle. 
Prideľovanie miest v lietadle sa realizuje pri kontrolnom pulte priamo na letisku. Miesta sú prideľované 
v závislosti od času prihlásenia pri odbavovacom pulte (check-in) príslušnej leteckej spoločnosti, ktorá 
let zabezpečuje, predloženia letenky a odovzdania batožiny. Po odbavení, každý cestujúci absolvuje 
pasovú a colnú kontrolu, po ktorej už nie je možné opustiť odletovú halu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, 
že pri prílete pred opustením príletovej haly letiska ako aj pri prekročení pasovej kontroly pred odletom 
z destinácie nie je povolená prítomnosť delegáta ani iného zástupcu CK. 
Každý cestujúci (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na samostatné miesto v lietadle) má nárok na 
bezplatnú dopravu batožiny tzv. zapisovanej, do maximálnej váhy podľa prepravného poriadku prísluš-
nej leteckej spoločnosti, prostredníctvom ktorej je let zabezpečovaný. Pri nadváhe je účtovaný príslušný 
poplatok. Hmotnosť, obsah a rozmer príručnej batožiny, ktorú si cestujúci berie so sebou do kabíny 
lietadla, je obmedzená. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas leteckej prepravy plne zodpovedá 
letecká spoločnosť. Pokiaľ príde k strate alebo poškodeniu batožiny, musí byť táto skutočnosť nahláse-
ná ihneď po zistení na príslušnom mieste na letisku a spísaný protokol (P.I.R.), v opačnom prípade Váš 
nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká (naviac, strata a poškodenie batožiny je vo väčšine poist-
ných podmienok vylúčená z poistného krytia). Náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí klient. 
Po prílete sú našimi delegátmi na mieste pobytu organizované transfery do jednotlivých letovísk. 
Pre menšie skupiny môžu byť pristavené aj minibusy, resp. taxíky. Uvádzané dĺžky času transferov sú 
orientačné, ich realizácia závisí najmä od aktuálneho stavu cestnej premávky, počtu klientov, rozvozu 
klientov do viacerých hotelov a pod. Transfery letisko – hotel - letisko nie vždy môžu byť sprevádzané 
delegátom resp. zástupcom CK  a vzhľadom na organizačno-prevádzkové okolnosti môže mať 
zastávky vo viacerých hoteloch a z tohto dôvodu sa môže dĺžka transferu predĺžiť. Za svoju batožinu si 
zodpovedá každý účastník sám, odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Všetky autobusové zájazdy sú zabezpečované kvalitnými modernými autobusmi, ktoré spĺňajú 
technické normy na vykonávanie dopravy v SR i v zahraničí. Trasa a časy odchodov a návratov budú 
uvedené vo Vašich pokynoch na cestu. CK si vyhradzuje v prípade potreby alebo vyskytnutia sa iných 
skutočností, ktoré nie je možné vopred predvídať, právo na zmeny týchto údajov. Vzhľadom k limito-
vanému úložnému priestoru, nemožnosti preťažovania autobusu a v neposlednej rade i vzhľadom k 
zabezpečeniu určitej kultúry cestovania je obmedzená horná hranica prepravovanej batožiny, ktorá je 
uvedená v písomných informáciách na cestu. Každý cestujúci je povinný si za asistencie vodiča svoju 
batožinu naložiť do autobusu a v cieľovom mieste si batožinu vyzdvihnúť. Ďalej upozorňujeme, že 
CK negarantuje stráženie batožiny pred ubytovaním v deň príjazdu a pri ukončení ubytovania v deň 
odjazdu. Všetky miesta v autobuse majú rovnakú hodnotu a nie je možné si vopred zarezervovať 
presné miesto na sedenie, okrem prípadov, kde ponúkame možnosť zakúpenia miestenky v autobuse, 
ktorou je zaistené miesto v prednej časti autobusu. Prvý a posledný deň autobusových zájazdov je 
určený predovšetkým na prepravu do a z miesta pobytu. Odchody do väčšiny pobytových miest sú 
plánované vo večerných hodinách, takže je treba počítať s prepravou v noci. Počas prepravy sa konajú 
pravidelné technické a bezpečnostné zastávky, a to presne v súlade s medzinárodne platnými predpis-
mi. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti (ako sú napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, 
technické problémy a pod.), môže prísť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. CK sa vždy snaží mini-
malizovať takéto nepríjemné vplyvy, napriek tomu Vás prosíme v prípade nutných zmien o pochopenie. 

VLASTNÁ DOPRAVA
Klient, ktorý použije vlastnú dopravu, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia 
pobytu, a teda aj čerpanie, resp. nečerpanie zabezpečených služieb. Pri plánovaní cesty je potrebné 
vziať do úvahy, že nástup na ubytovanie je možný v poobedňajších hodinách a v deň odchodu je treba 
izby uvoľniť v dopoludňajších hodinách. Presné časy budú uvedené v pokynoch na cestu.

UBYTOVANIE
Všetky ubytovacie zariadenia v našej ponuke sme starostlivo vybrali a naši pracovníci ich počas sezóny 
aj pravidelne kontrolujú. Pre uľahčenie Vašej orientácie v kategóriách ubytovacích zariadení, ktoré 
vychádzajú z kritérií stanovenými konkrétnymi štátmi a môžu sa podstatným spôsobom od krajiny ku 
krajine odlišovať, uvádzame pri ubytovacom zariadení jednak oficiálnu kategóriu ako aj naše vlastné 
hodnotenie, ktoré je vyjadrením nášho názoru na dané ubytovanie. V niektorých hoteloch a apartmá-
noch ponúkame špeciálne typy izieb (cenovo zvýhodnené izby) za zníženú cenu. Ich vybavenie zod-
povedá minimálne najnižšej kategórii a popisu v katalógu a môžu byť znevýhodnené polohou. Počet 
týchto izieb je obmedzený. Na základe uzavretej zmluvy máte nárok na ubytovanie v tej kategórii, 
ktorú máte potvrdenú a zaplatenú. Aj napriek tomu sa však občas vyskytnú prípady “overbookingu“ 
– preobsadenia ubytovacieho zariadenia jeho vlastnou chybou, kedy Vám však musí byť poskytnuté 
ubytovanie minimálne tej istej, prípadne vyššej kategórie ako Vami pôvodne objednané ubytovanie. 
Pri dodatočne vypísaných ponukách typu last minute s anonymným ubytovaním garantujeme iba 
kategóriu ubytovacieho zariadenia, pričom nemusí vždy ísť o hotel z našej ponuky. Presný názov hotela 
sa dozvie klient až po príchode do cieľovej oblasti. Poskytnutie zľavy systémom last minute môže zna-
menať aj to, že kvalita služieb sa nemusí rovnať kvalite služieb zakúpených za plnú katalógovú cenu.
Prideľovanie izieb je vždy plne v kompetencii recepcie a naša CK nemá možnosť ho ovplyvniť. 
Vybavenie, veľkosť a poloha jednotlivých izieb v tom istom zariadení nemusí byť vždy rovnaké, určité 
rozdiely sa môžu vyskytnúť aj v ubytovaní rovnakej kategórie a ceny. Katalógové fotografie izieb ubyto-
vacích zariadení sú ilustračné, každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, 
vybavením, resp. dizajnom. Jednoposteľové izby, aj keď sú s príplatkom, sú väčšinou menšie, horšie 
situované, často bez balkóna. V niektorých hoteloch sa za trojlôžkovú izbu považuje dvojlôžková izba s 
prístelkou. Obytný priestor izieb s viacerými prístelkami môže byť značne obmedzený. Menšie pohodlie 
v 3-4 lôžkovej izbe je zohľadnené vo výraznej zľave pre osoby na prístelke alebo pre deti úplne zadar-
mo. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč alebo ležadlo, v prípade dvoch prísteliek môže byť 
poskytnuté jedno rozkladacie dvojlôžko. Pri ubytovaní v izbe s výhľadom na more ide o izbu väčšinou 
s balkónom a priamym alebo bočným výhľadom na more, avšak nemožno vylúčiť, že výhľad môže byť 
čiastočne zastretý zeleňou alebo časťou budovy. Pri ubytovaní v izbe s orientáciou na morskú stranu 
ide o bližšiu špecifikáciu umiestnenia izby. 
Pri väčšine apartmánového typu ubytovania nie je záverečné upratovanie zahrnuté v základnej cene 
zájazdu. Aj za predpokladu, že záverečné upratovanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradené 
formou fakultatívneho či povinného príplatku, je potrebné uskutočniť bežné upratanie (napr. vynese-
nie odpadkového koša, odmrazenie chladničky, umytie riadu a pod). Prosíme Vás, aby ste nechávali 
apartmány upratané a v pôvodnom stave. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ubytovania v 
apartmáne sa v prevažnej väčšine prípadov na mieste skladá vratná kaucia, ktorá slúži ako zábezpeka 
za nepoškodenie zariadenia a vybavenia apartmánu. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k 
dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené väčšinou dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské 
vybavenie, ktoré je k dispozícii, sa skladá iba zo základného riadu. Nie je možné teda očakávať plne 
vybavenú kuchynku. Upozorňujeme na skutočnosť, že môže chýbať napr. otvárač na konzervy alebo 
riad na varenie nemusí byť v dostatočnom množstve.
V hoteloch so solárnym vyhrievaním sa môže občas stať, že tečie vlažná voda. V niektorých kraji-
nách môže dochádzať k výpadkom elektrickej energie, a tým aj klimatizácie a zásobovaniu vodou. 
Klimatizácia môže byť individuálne alebo centrálne riadená, pričom nemusí byť v prevádzke 24 hodín 
denne, čo závisí od rozhodnutia hotela. U hotelov nižšej kategórie sa stáva, že klimatizácia býva v 
prevádzke iba niekoľko hodín denne. Hluk pri prevádzke klimatizácie, žiaľ, nemožno vylúčiť. Rýchlo 
sa rozvíjajúci cestovný ruch spôsobuje stavebnú činnosť, ktorú nemá žiadna cestovná kancelária 
možnosť ovplyvniť alebo je zabrániť. Stavebný štýl niektorých budov spôsobuje, že bude počuť z jednej 
izby do druhej.
K dovolenke patrí aj večerná zábava, animačné programy, bary, diskotéky a nočné kluby, ktoré môžu 
spôsobovať hluk. Niektoré zábavné/animačné programy sa uskutočnia iba v prípade dostatočného 
záujmu, resp. pri dosiahnutí minimálneho počtu účastníkov. Slovenský animátor môže byť aj súčasťou 
hotelového animačného tímu a v uvedených kapacitách je k dispozícii väčšinou len v hlavnej sezóne. 
Jeden deň v týždni majú animátori spravidla voľný deň, určený na regeneráciu síl.
Obdobie pred a po sezóne so sebou okrem výhodných cien prináša aj riziko, že niektoré reštaurácie, 
diskotéky a obchody nie sú v prevádzke.
Na základe medzinárodných predpisov a zvyklostí musia byť izby v deň odchodu uvoľnené do 12.00 
hod. (v niektorých prípadoch už do 10.00 hod.), možnosť ubytovania sa v deň príchodu je najskôr o 
14.00 hod. Včasný príchod alebo neskorý odchod neoprávňujú k dlhšiemu používaniu izby. Ak je to 
z kapacitných dôvodov možné, o neskoršom vysťahovaní z izby sa dá individuálne dohodnúť priamo 
v ubytovacom zariadení. Táto služba je však spoplatnená priamo na mieste (cena doplatku závisí od 
cenníka zariadenia). Je však potrebné upozorniť, že v čase plnej obsadenosti izieb nemusí byť táto 
služba z kapacitných dôvodov poskytovaná.

PLÁŽE, BAZÉNY
Počet ležadiel a slnečníkov na pláži, resp. v areáli ubytovacieho zariadenia nemusí vždy zodpovedať 
kapacite ubytovacieho zariadenia. Pláže vo väčšine destinácií sú verejné a prístupné aj miestnemu 
obyvateľstvu, ktoré sa svojou mentalitou a správaním môže odlišovať od našich zvyklostí. Pláže pred 
hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve, takže ich čistenie je v kompetencii 
miestnych obcí, resp. mestských častí.  Odporúčame pri pohybe na pláži používať plážovú obuv. Nedá 
sa vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy rias, vodných tráv 
a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Ležadlá a slnečníky na pláži 
si skoro všade môžete prenajať za poplatok. Údaje o vzdialenosti hotela od pláže, uvedené v katalógu, 
sú len orientačné. Pod plážovým servisom sa rozumejú rôzne kombinácie ležadiel, plážových stoličiek 
a slnečníkov. 
Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody v bazéne chemikálie. Osobám s citlivou pokožkou 
odporúčame konzultovať tento problém so svojim lekárom pred realizáciou pobytu. Nie všetky 
hotelové bazény majú čistiace/filtračné zariadenie, a preto môžu byť v určitých obdobiach vypúšťané 
a čistené. Je teda nutné počítať s tým, že bazény môžu byť po určitú dobu mimo prevádzky. Užívanie 
bazénov je povolené iba v priebehu prevádzkových hodín vymedzených hotelom a pri dodržiavaní 
pokynov ich využívania a samozrejme, na vlastné nebezpečenstvo, pričom rodičia zodpovedajú za 
svoje deti. Niektoré hotely môžu vyžadovať používanie kúpacích čiapok v bazéne.

00 UVODY A ZAVERY cennik L2013 od 1.1.2013.indd   12600 UVODY A ZAVERY cennik L2013 od 1.1.2013.indd   126 14.12.2012   16:2614.12.2012   16:26



127

STRAVOVANIE
Typ stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne raňajky väčšinou pozostávajú z 
kávy, čaju, pečiva, masla, džemu alebo syra, občas sú obohatené o salámu alebo vajíčka. Stravovanie 
formou bufetových stolov znamená voľnú konzumáciu z ponuky, zodpovedajúcej príslušnej kategórii 
hotela a konkrétnej krajine. Servírované večere sú s obsluhou a večere formou menu ponúkajú výber 
z niekoľkých menu, niekedy šaláty a dezerty ponúkané formou bufetu. Nápoje pri večerách nie sú 
zahrnuté v cene, s výnimkou hotelov, pri ktorých to uvádzame. All inclusive znamená plnú penziu 
a časovo čiastočne obmedzenú konzumáciu (prevažne) miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov podľa rozpisu hotela. Rozsah, sortiment a harmonogram poskytovania služieb all inclusive je 
v plnej miere v kompetencii hotela, súvisí s úrovňou ubytovacieho zariadenia a miestnymi zvyklosťami. 
Z organizačných dôvodov je vo väčšine hotelov v režime all inclusive nutné nosiť náramok alebo iné 
označenie. Nevyužité služby v rámci all inclusive nie je možné refundovať, v prvý deň je možné čerpať 
služby až po ubytovaní (po check in)  a v posledný deň čerpania služieb je v zmysle interných hotelo-
vých predpisov je ich možné čerpať väčšinou len do 12.00 hod. 
Zákazníkov upozorňujeme na možnosť zmeškania objednanej stravy z dôvodu neskorého príchodu 
alebo skorého odchodu z hotela. Vo väčšine hotelov platí striktný zákaz nosenia vlastných jedál 
a nápojov do izby a zároveň aj zákaz vynášania jedál a nápojov z reštaurácie alebo jedálne hotela. V 
hoteloch vyšších kategórií sa vyžaduje, aby muži nosili dlhé nohavice na večeru. 

DELEGÁT, VÝLETY
Pri všetkých zájazdoch, pokiaľ nie je uvedené inak, sú zabezpečené aj služby delegáta. Pri úvodnej 
informačnej schôdzke Vás delegáti bližšie oboznámia s pobytovým miestom, poskytovanými službami, 
s možnosťou fakultatívnych výletov a odpovedia na Vaše otázky. Vzhľadom na to, že delegát má na 
starosti viac ubytovacích zariadení v danom letovisku a niekedy aj stredísk, odporúčame Vám využívať 
pre riešenie možných záležitostí predovšetkým stanovené info hodiny alebo pravidelné schôdzky, 
ktoré sú vopred oznámené na informačnej tabuli v ubytovacom zariadení. Tu je taktiež uvedené 
kontaktné spojenie na delegáta pre prípad mimoriadnej udalosti alebo potreby okamžitej pomoci. 
V niektorých pobytových miestach, resp. termínoch nemá naša CK svojho delegáta, vtedy sa môžete 
obrátiť na kontaktnú osobu uvedenú v písomných informáciách k zájazdu. Vzhľadom na spoluprácu 
s ďalšími cestovnými kanceláriami môže byť v jednotlivých strediskách aj zástupca inej CK, pričom o 
tejto skutočnosti budete informovaní vopred v informáciách k zájazdu. Delegáti vo väčšine krajín nie 
sú oprávnení sprevádzať fakultatívne výlety alebo poznávacie zájazdy a podávať počas nich odborný 
výklad, preto ich nemožno považovať za sprievodcov. Výklad podávajú licencovaní miestni sprievod-
covia s jazykovými znalosťami za asistencie delegátov, ktorí sú väčšinou zamestnancami partnerskej 
cestovnej kancelárie CK. Všetky výlety nemusia byť sprevádzané slovenským sprievodcom. V prípade 
nízkej účasti slovenských klientov môže dôjsť k zrušeniu výletu, prípadne k spojeniu slovenskej skupiny 
s inou zahraničnou skupinou klientov. Presné informácie o fakultatívnych výletoch (program, cena) 
Vám poskytne stály delegát CK na mieste pobytu. Upozorňujeme na určité obmedzenia návštev 
historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo 
osláv v mieste pobytu. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výletov je nevyhnutné riešiť na 
mieste pobytu, pretože organizátorom týchto výletov sú vždy miestne subjekty. V prípade, že z dôvodu 
skorého odchodu na fakultatívny výlet nie je možné využiť raňajky, informujte sa vopred v hoteli na 
možnosť prípravy balíčku s jedlom.

CESTOVNÉ POISTENIE 
Spolu s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu Vám odporúčame uzavrieť aj poistnú zmluvu na cestov-
né poistenie počas trvania Vašej dovolenky. Pracovníci našej cestovnej kancelárie Vám radi poradia pri 
výbere toho najvýhodnejšieho poistného produktu, v závislosti od Vašich požiadaviek a plánovaného 
zájazdu. Najčastejším cestovným poistením je komplexne cestovné poistenie, zahrňujúce najdôležitej-
šie poistné prípady ako poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie straty/poškodenia 
batožiny, rôzne asistenčné služby a iné poistné prípady, v závislosti od konkrétneho poistného produk-
tu, a taktiež poistenie storna - pre prípad, že Vám vzniknú náklady v súvislosti s odstúpením od Zmluvy 
o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia, resp. v iných prípadoch v zmysle poistných 
podmienok. Pre platnosť poistenia storna je nevyhnutné, aby celé poistné bolo zaplatené v rovnaký 
deň ako je uzavretá zmluva o obstaraní zájazdu.
 Do pozornosti Vám dávame aj pripoistenie „Meškanie lietadla plus“, predmetom ktorého je poistenie 
náhrady  nákladov (na ubytovanie, stravu, náhradnú dopravu) vynaložených poisteným z dôvodu 
meškanie lietadla (resp. zrušenie letu) alebo iného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín 
z dôvodu živelnej udalosti (vrátane výbuchu sopky), štrajku (ktorý v čase dojednania poistenia nebol 
ohlásený ani očakávaný) alebo teroristického činu (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený 
ani očakávaný). 

Poistná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom zájazdu a poisťovňou, z čoho vyplýva, že 
prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poistnej udalosti CK nie 
je oprávnená posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z poistného vzťahu. V prí-
slušných podkladoch poisťovne, ktoré objednávateľ dostane pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu, sú 
uvedené podrobnosti o podmienkach a rozsahu poistenia. Upozorňujeme klientov, aby si pred začatím 
zájazdu podrobne a dôkladne preštudovali poistné podmienky poisťovne!
V prípade, ak nebudete mať záujem o sprostredkovanie cestovného poistenia, poprosíme Vás o potvr-
denie toho podpísaním písomného prehlásenia, keďže ponúknutie sprostredkovania cestovného 
poistenia je jednou zo zákonných povinností cestovnej kancelárie.
Cestovná kancelária SATUR má riadne splnené všetky povinnosti súvisiace s poistením cestovných 
kancelárií pre prípad ich úpadku. Príslušný doklad obdržíte spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu.

Ďalšie rady a odporúčania:
Vzhľadom k exotike južných krajín Vám odporúčame vziať si so sebou prostriedky proti hmyzu, 
pretože tento sa napriek snahe hotelierov môže občas vyskytovať vo zvýšenom množstve. CK nenesie 
zodpovednosť za prípadný výskyt hmyzu a táto skutočnosť nie je dôvodom na prípadnú reklamáciu.
Odporúčame venovať pozornosť aj cennostiam, ktoré ste sa rozhodli zobrať so sebou na dovolenku a 
podľa možnosti využívať trezory na izbách alebo na recepcii. Za cenné veci ponechané na izbe nenesie 
hotel ani CK zodpovednosť.
Obyvatelia južných krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie. Preto Vám pitnú vodu na 
tieto účely odporúčame kúpiť v miestnych obchodoch alebo v hoteloch. 
V prípade zdravotných problémov kontaktujte delegáta alebo priamo recepciu hotela. Väčšina hotelov 
má zmluvných lekárov. Môže sa stať, že za lekárske ošetrenie a lieky je potrebné zaplatiť v hotovosti. 
Na základe lekárskej správy a potvrdenia o zaplatení za lieky Vám poisťovňa po návrate do SR 
danú čiastku, po splnení aj prípadných ďalších zmluvných podmienok cestovného poistenia, uhradí. 
Odporúčame Vám vziať si so sebou dostatočné množstvo liekov, ktoré bežne užívate! Do krajín EU si 
nezabudnite so sebou vziať Európsky preukaz zdravotného poistenia.
Akékoľvek zľavy si môžete uplatňovať výhradne pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu, a teda nie 
je možné si ich nárokovať dodatočne. Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav je dosiah-
nutý vek dieťaťa a počet dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. Pri každom ubytovacom 
zariadení je uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné zľavy alebo špeciálne ponuky. Pod 
vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa nesmie dovŕšiť v deň návratu zo zájazdu do SR. Dieťa od 5 
rokov musí mať vlastný cestovný pas. Deti do 5 rokov, ktoré nemajú vlastný pas, musia byť zapísané v 
cestovnom pase matky alebo otca. 
V prípade, keď sa rozhodnete odísť z miesta pobytu skôr, je dôležité situáciu riešiť s delegátom CK. 
Treba brať na vedomie, že s tým súvisia ďalšie náklady (poplatok za transfer, vystavenie novej letenky, 
stornopoplatok za zrušenie hotela...), ktoré musia byť uhradené na mieste ešte pred odchodom. Za 
nevyčerpané služby Vám zo strany CK nebude poskytnutá žiadna refundácia.
Vaše želania, ktoré sa uvádzajú do poznámok v Zmluve o obstaraní zájazdu (ubytovanie na poschodí, 
výhľad na more, ubytovanie vedľa Vašich známych...) sa budeme snažiť splniť, nemôžeme ich však 
z kapacitných a organizačných dôvodov garantovať. V prípade nesplnenia Vašich požiadaviek nevzniká 
nárok na žiadnu kompenzáciu.

Platba dovolenkovými poukážkami a Holiday pasmi
Zájazdy a pobyty uvedené v  tomto katalógu je možné zaplatiť aj poukážkami, vydanými partnerskými 
spoločnosťami, ktoré je možno uplatniť výhradne na vlastných obchodných pobočkách CK Satur a 
o ktorých viac informácii nájdete vo všetkých pobočkách našej CK alebo na našej webovej stránke 
www.satur.sk. Týmito poukážkami je možné zaplatiť základnú (katalógovú) cenu zájazdu, bez povin-
ných a ostatných doplatkov.
Pri platbe zájazdov so zľavou je platba poukážkami možná maximálne do výšky 50,- EUR na osobu 
na základnom lôžku.
Platba poukážkami na Plavby loďou, jazykové kurzy na Malte a zájazdy do Francúzska nie je možná. 
Poukážky nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť!

Veríme, že týmito radami Vám pomôžeme predísť možným nedorozumeniam počas Vašej dovolenky, 
takže na záver nám už nezostáva nič iné, len Vás pozvať do pobočiek našej cestovnej kancelárie SATUR 
TRAVEL, kde Vám naši pracovníci ochotne poradia pri výbere a zabezpečia dovolenku podľa Vašich 
predstáv, pri trávení ktorej Vám celý kolektív CK SATUR TRAVEL praje len tie najpríjemnejšie, ničím 
nerušené chvíle a množstvo zážitkov, na ktoré budete ešte radi a dlho spomínať.

Obstarávateľ je oprávnený v súlade s § 741c Občianskeho zákonníka zvýšiť jednostranným úkonom cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných 
nákladov vrátane cien pohonných látok alebo k zvýšeniu platieb spojených so zabezpečovanou dopravou. Ceny leteckej dopravy sú kalkulované pri cene leteckého 
paliva, ktoré sa odvíja od ceny leteckého paliva obchodovateľného podľa FOB Rotterdam. Spôsob výpočtu tzv. palivového príplatku resp. preplatku pri leteckej 
doprave je nasledovný:

CENA PALIVA EGYPT TURECKO ŠPANIELSKO GRÉCKO TUNISKO TALIANSKO
400-600 USD/t -30 EUR -25 EUR -25 EUR -25 EUR -25 EUR -25 EUR

600-800 USD/t 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

800-1000 USD/t 30 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR

V prípade poklesu ceny paliva pod 400 USD/t alebo nárastu nad 1000 USD/t sa uplatní alikvótny výpočet palivového príplatku resp. preplatku. V prípade nutnosti 
zavedenia palivového príplatku bude obstarávateľ postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie CK SATUR TRAVEL, a.s.

PALIVOVÝ PRÍPLATOK
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA 
Nám.SNP 23 
974 01  Banská Bystrica 1
Tel.: 048/ 4143616, 4142569 
Fax: 048/ 4142 568
E-mail: bystrica@satur.sk
 
BARDEJOV 
Radničné nám. 46 
085 01  Bardejov 1
Tel.: 054/ 4744140 
Fax: 054/ 4881761
E-mail: bardejov@satur.sk

BRATISLAVA
AUPARK 
Einsteinova 18, 
851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6241 1443
E-mail: aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16, 
821 04  Bratislava
Tel.: 02/32602365, 66
E-mail: avion.ba@satur.sk.

Dunajská 18 
811 08  Bratislava 1
Tel.: 02/ 52636598                                                   
Fax: 02/ 52636599 
E-mail: dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01  Bratislava 1
Tel.: 02/ 54410131, 54410128                           
Fax: 02/ 5441 0138 
E-mail: jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23 
811 06  Bratislava 1
Tel.: 02/ 52637961                                                  
Fax: 02/ 52637962                                                  
E-mail: kollarovonam@satur.sk 
  
Mánesovo nám. 3  
851 01  Bratislava 5
Tel.: 02/ 62522362                                                   
Fax: 02/ 62522363 
E-mail: manesovo@satur.sk

Miletičova 1
824 72  Bratislava 26
Tel.: 02/ 50113425,50113141, 
50113142
Fax: 02/ 55425968
E-mail: provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava 
Tel: 02/44441135
E-mail: polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN                                                     
Radlinského ul. 29            
026 01  Dolný Kubín 1
Tel.: 043/ 5864 917 
Fax: 043/ 5864 876
E-mail: kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA                                                    
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 05  Dunajská Streda 1 
Tel.: 031/ 5501622 
Fax: 031/ 5501623
E-mail: dunajstreda@satur.sk

GALANTA    
Hlavná ul. 945 
924 01  Galanta 1     
Tel.: 031/ 7801881 
E-mail: galanta@satur.sk

HLOHOVEC 
Ul. M.R.Štefánika 9 
920 01  Hlohovec 1
Tel.: 033/ 7320551 
E-mail: hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ 
ul. 26. novembra 5
066 01  Humenné 1 
Tel.: 057/ 7784 635
Fax: 057/ 7784 635
E-mail: humenne@satur.sk

KEŽMAROK           
Hviezdoslavova 19
060 26  Kežmarok 1                                               
Tel.: 052/ 4523 121 
E-mail: kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO 
Nádvorie Európy 55
945 01  Komárno 1  
Tel.: 035/ 7733870, 7733871
Fax: 035/ 7733872
E-mail: komarno@satur.sk

KOŠICE                                          
OC Aupark Košice
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
Tel.: 055/ 3260234, 235
E-mail: kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01  Košice 1 
Tel.: 055/7299146 
Fax: 055/7299148
E-mail: kosice.alzbetina@satur.sk

LEVICE 
Ul. sv. Michala 2
934 82  Levice 1 
Tel.: 036/ 6332090 
Fax: 036/ 6332091
E-mail: levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ                                                             
Štúrova ul. 1 
031 13  Liptovský Mikuláš                
Tel.: 044/5570540                                     
E-mail: mikulas@satur.sk

LUČENEC 
Železničná 12 
984 01  Lučenec 1           
Tel.: 047/ 4511610 
Fax: 047/ 4511610
E-mail: lucenec@satur.sk 

MALACKY 
Záhorácka ul. 46/30 
901 01  Malacky
Tel.: 034/ 7723 860 
Fax: 034/ 7743 511
E-mail: malacky@satur.sk

MARTIN 
M. R. Štefánika 34
036 01  Martin 1  
Tel.: 043/ 4302732 
E-mail: martin@satur.sk

MICHALOVCE                                                          
Nám. osloboditeľov 2
071 01  Michalovce 1
Tel.: 056/ 6888721 
Fax: 056/ 6431 247
E-mail: michalovce@satur.sk

NITRA                                                                      
Štefánikova tr. 52
949 75  Nitra 1 
Tel.: 037/ 6528 248, 6528247 
Fax: 037/ 6580591
E-mail: nitra@satur.sk
                             
NOVÉ ZÁMKY                                                             
Ul. M.Oláha 4 
940 01  Nové Zámky 1  
Tel.: 035/ 6445030 
Fax: 035/ 6445031
E-mail: novezamky@satur.sk

PEZINOK                                                                      
Kollárova 11
902 01  Pezinok 1  
Tel.: 033/ 6400470 
E-mail: pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY  
AUPARK                                                                 
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany              
Tel.: 033/ 7730251 
E-mail: piestany@satur.sk

POPRAD                                                                     
Nám. Sv. Egídia 3006/116
058 01  Poprad 1
Tel.: 052/ 7721740 
E-mail: poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Štúrova ul. 4/6 
017 01  Považská Bystrica 1
Tel.: 042/ 4322017, 4330740 
E-mail: povbystrica@satur.sk

PREŠOV                                                                   
Hlavná ul. 17           
080 01  Prešov 
Tel.: 051/ 7599371, 7724042
E-mail: presov@satur.sk

PRIEVIDZA 
Ul. A. Hlinku 23
971 01  Prievidza 1                 
Tel.: 046/ 5422102                                                        
Fax: 046/ 5422 923
E-mail: prievidza@satur.sk
 
PÚCHOV                                                                
Moravská 4312 
020 01  Púchov                        
Tel.: 042/4710531  
Fax: 042/4710532
E-mail: puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK                                                                 
Ul. Karola Salvu 7
034 01  Ružomberok 1  
Tel.: 044/ 4303077                                   
E-mail: ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES                                                        
Štefánikovo nám.10
052 01  Spišská Nová Ves 1  
Tel.: 053/ 4298490 
Fax: 053/ 4422621
E-mail: spisska@satur.sk

SVIDNÍK                                                                           
Centrálna ul. 80/694
089 01  Svidník                    
Tel.: 054/ 7881270 
E-mail: svidnik@satur.sk

ŠAĽA                                                                                 
Vlčanská 890 
927 01  Šaľa 1   
Tel.: 031/ 7701811 
Fax: 031/ 7704 344
E-mail: sala@satur.sk

TOPOĽČANY                                                                 
Nám. M. R. Štefánika 2261   
955 51  Topoľčany 1
Tel.: 038/ 5324 365                                                    
Fax: 038/ 5324 365
E-mail: topolcany@satur.sk

TRENČÍN                                                                       
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01  Trenčín 1
Tel.: 032/ 7435 107, 7434 040 
Fax: 032/ 7434 689
E-mail: trencin@satur.sk

TRNAVA                                                                       
Vajanského ul. 1
917 39  Trnava 1 
Tel.: 033/ 5511 176, 5511 763                                         
E-mail: trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ                                                               
Nám. A. H. Škultétyho 6 
990 80  Veľký Krtíš
Tel.: 047/4830103 
Fax: 047/4911111
E-mail: vkrtis@satur.sk

VRANOV NAD TOPĽOU                                               
Nám. slobody 2
093 01  Vranov nad Topľou 1
Tel.: 057/ 4421 060 
Fax: 057/ 4464 158
E-mail: vranov@satur.sk 

ZVOLEN                                                                       
Ul. Kozačeka 2182/11 
960 01  Zvolen 1
Tel.: 045/ 5401855 
Fax: 045/ 5320 569
E-mail: zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM                                                    
Nám. Matice slovenskej 9
965 01  Žiar nad Hronom 1  
Tel.: 045/ 6725 534                    
Fax: 045/ 6735600
E-mail: ziar@satur.sk

ŽILINA
OC AUPARK Žilina
Veľká okružná 59A
010 01  Žilina 1          
Tel.: 0903 280 448 
E-mail: zilina.aupark@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
Tel.: 048/4156068,69
E-mail: koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25
Tel./fax: 054/4726273
E-mail: spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
Tel./fax: 046/5430851
E-mail: 
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
CA TIMEX 
Dulovo nám.2
Tel./fax: 02/55968874 
E-mail: timex@nextra.sk

CA KATKA
OC Centrál, Metodova 6
Tel.: 02/55 56 65 42
E-mail: 
agenturakatka@stonline.sk

EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
Tel.: 02/52931579
E-mail: 
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
Tel.: 02/20648220
E-mail: poradca@invia.sk

MEDITERRAN TRAVEL
Grosslingova 9
Tel: 0903/158569
e-mail: 
mediterrantravel@gmail.com

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
Tel./fax: 02/52444190
E-mail: info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24,OC Aupark
Tel.: 02/33872835
E-mail: info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
Tel./fax.: 041/4334135
E-mail: cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
Tel./fax: 045/5459696
E-mail: info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526  
Tel./fax: 031/7802106
E-mail: gita.b@stonline.sk

TINA TRAVEL CK
Sídl. Jas 1625
Tel./fax: 031/7899839
E-mail: tinatravelck@netco-
mga.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
Tel./fax: 034/6516108
E-mail: jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Nám. Slobody 28
Tel./fax: 057/7750700
E-mail: gama.travel@stonline.sk

KOŠICE
CK KOLUMBUS
Hotel Yasmin, Tyršovo nábr. 1
Tel.: 055/6254476
E-mail: zajazdy@kolumbus.sk

BAEDEKER
Werferova 3
Tel.: 055/7298933
E-mail: zajazdy@baedeker.sk

LEVICE 
DEKAMPO
Sv. Michala 2
Tel.: 036/6222219
E-mail: dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
Tel./fax: 047/4331395
E-mail: cklux@isternet.sk

MALACKY
M-TATRA-TOUR
Radlinského 2751
Tel./fax: 034/7726606
E-mail: m-tatra@stonline.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
Tel.: 043/4300244
E-mail: avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
Tel./fax: 034/6214064
E-mail: ck@letenky.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
Tel.: 032/719016
E-mail: slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
Tel: 038/7492981
E-mail: 
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
LF TRAVEL
Holubyho  27,OC Plus
Tel: 0915/841996
E-mail: 
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
Tel./fax: 042/4260990
E-mail: etours@stonline.sk

PREŠOV
DOVOLENKA
Hlavná 40
Tel./fax: 051/7763363
E-mail: 2a@dovolenka1.sk

VIP TOURS
Martina Benku 3
Tel./fax: 051/7753308
E-mail: viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
Tel./fax: 046/5422577
E-mail: jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
Tel./fax: 047/5811737
E-mail: ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
Tel./fax: 02/45927282
E-mail: 
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
Tel.: 034/6546454
E-mail: 
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
VEMA REAL  
M. R. Štefánika 1152 
Tel.: 031/7894513
E-mail: vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
Tel.: 034/6684213
E-mail: amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Partizánska 2538/29
Tel/fax.: 057/7621629
E-mail: carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
Tel./fax: 02/65934316
E-mail: via@viastupava.sk

ŠAMORÍN
LINDTNER
Lipová 41/10
Tel.: 031/5603638
E-mail: lindtner@lindtner.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
Tel.: 056/6726619
E-mail: kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
Tel./fax: 032/6552361
E-mail: sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
Tel.: 032/7446082
E-mail: predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
Tel./fax: 033/5511352
E-mail: helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
Tel./fax: 033/5514877
E-mail: primatour@primatour.sk  
 
ZVOLEN
CA  KATKA
Trhova  1
Tel.: 045/5326727
E-mail: 
agenturakatka@stonline.sk
 

                                                                         

   

 

                                                                         

Nájdete nás na facebooku:
http://www.facebook.com/pages/SATUR-Travel-
as/342507974805
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