
● Nepochybne máte svoje
zásady, ktorými sa riadite
v biznise turistického
priemyslu.

Usilujeme sa uspokojiť každého
klienta, bez ohľadu na jeho sol-
ventnosť. Nikdy by sme si nedo-
volili poslať klientov na miesto,
ktoré by sme osobne nepoznali.
Zakladáme si na výbere kvalit-
ných sprievodcov, ale aj na výbe-
re miestnych spolupracovníkov,
dokonale znalých danej lokality,
pretože len tak je možné priamo
na mieste a k spokojnosti klienta
zariadiť každé jeho želanie. Pozo-
rujeme určitý rozlet vo výbere do-
volenkových destinácií. Naši klienti
sa pomaly posúvajú už aj ďaleko
za doterajšie hranice Stredomo-
ria. Robíme všetko pre to, aby 
klient túžiaci po neobyčajnej do-
volenke v nádhernom prostredí,

pri gurmánskych zážitkoch
a skvelom servise si splnil svoj do-
volenkový sen. Bez ohľadu na to,
či chce stráviť len príjemný pre-
dĺžený víkend, prežiť kombináciu
relaxu na pláži s poznávaním ale-
bo ísť na dlhšie na jedno miesto.
Aj preto má k dispozícii – ako 
prvý krok – náš katalóg Exclusive
by Satur. 

● Nie je asi jednoduché
uspokojiť všetky želania
náročných klientov...

Poskytujeme skutočne nebývalé
možnosti výberu. Tým, že sa lieta
z Viedne (a späť), zvyšuje sa
komfort cestovania. Viete, máme
klientov, ktorí chcú kvalitný hotel,
so všetkými službami daného ho-
telového komplexu, zopár krokov
na pláž a bodka. Máme však aj
takých klientov, ktorí túžia po

väčšom súkromí. Preferujú osa-
motené, luxusné vilky, v blízkosti
bielych piesočnatých pláží, či 
priamo na mori, avšak s poskyto-
vaním všetkých služieb hotelových
komplexov. Gurmánske zážitky
v kvalitných reštauráciách, kvalitné
golfové ihriská, výborne vybavené
wellness a spa centrá, to všetko
ponúkajú hotely renomovaných
hotelových sietí Kempinski či Four
seasons, alebo hotely združené
v Leading hotels of the world.
Dnešní klienti však hľadajú okrem
komfortu aj iné zážitky – ubyto-
vanie v luxusných stanoch či vo
vilkách pri napájadlách, kde uvi-
dia slony, nosorožce, levy v Afrike,
prelet helikoptérou ponad ostrovy
Francúzskej Polynézie, jazdu na
oldtimerových kabrioletoch po sta-
rej Havane, privátny katamarán na
Mauríciu s langustou na obed, po-

● individuálna dovolenka sa
prispôsobí klientovi: víkend
pri mori, návšteva
jedinečného koncertu,
gourmet reštaurácie, plavba
loďou, ubytovanie na
majáku, v stanoch v púšti či
shopingová terapia .. 

● individuálny prístup ku
klientovi, vysoká diskrétnosť.
Všetci naši klienti sa na nás
spoliehajú ,nemusia listovať
katalógy, sledovať trendy, čítať
recenzie. Tento čas im
ušetríme a zároveň ich
správne nasmerujeme. 

● Hotely v katalógu sme
navštívili a vybrali na základe
preferencií našich klientov,
renomované siete : Starwood
– Sheraton, St. Regis, Four
Seasons, Hilton, luxusné
plavby : Silversea, Crystal, Sea
clipper. 

● prestíž hotelov  sa mení aj
podľa toho kto tam
chodieva, ale navyše sa to
oficiálne tají .. pretože každý
má právo na súkromie.
Vieme , kde dovolenkujú
hviezdy , svetová smotánka,
politici, finančníci. 

Bratislavská rodáčka, vyštudovala
manažment na Univerzite Komenského. 

Vo francúzskom Nice skončila 
hotelový manažment a manažment

cestovného ruchu. 
V cestovnom ruchu sa pohybuje už od

svojich 18 rokov, keď začínala ako
turistická sprievodkyňa. 

V cestovnej kancelárii Satur pracuje 
od roku 1996. 

Začínala ako referentka, posledných 
10 rokov vedie spoločnosť ako 

generálna riaditeľka.

ELEONÓRA FEDOROVÁ

dovolenka na mieru

Dovolenka: 
Poznávanie 

i dobrodružstvo
Poznávanie 

i dobrodružstvo
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tápanie so žralokmi v klietke v Ju-
hoafrickej republike, jazdu v púšti na
arabských plnokrvníkoch či plavbu
počas západu Slnka na Maldivách.
Všetko spomenuté vieme zariadiť
našim klientom, či si vyberú Karibik,
ostrovy v Tichom oceáne východo-
afrického pobrežia...

● Ľudia aj v čase dovolenky
túžia po poznávaní,
dobrodružstve. Sú určite aj
takí, ktorí sa chcú v nejakej
exotickej krajine zosobášiť,
prípadne v rámci safari by si
chceli aj zapoľovať. Čo
s tým?

Hovoríme tomu – poznávanie na 
mieru. Spoločným menovateľom
podmienok našich klientov je kva-
litné ubytovanie, kvalitný program
a kvalitný sprievodca. Keďže toto 
vieme zariadiť bez problémov, zos-

táva čas na riešenie a uspokojovanie
nápadov a želaní. Máme sprievod-
cov, ale aj partnerov priamo v danej
destinácii, vieme vybaviť poľovačku,
a vieme tiež vybaviť sobáš. Pozoru-
jeme dosť veľký záujem o svadby.
Najskôr sa predstavy klientov orien-
tovali na grécke ostrovy, postupne
sa prechádzalo na indonézsky ost-
rov Bali, Maldivy a záujem je aj
o svadby na ostrove Maurícius pri
východoafrickom pobreží Indického
oceánu. Z tohto hľadiska je výhod-
nou destináciou Kuba, ktorá je kre-
sťanskou krajinou a snúbencom do-
káže vystrojiť nádherný kresťanský
sobáš.

● Ďaleká Ázia, Orient, joga,
relaxačné masáže, ajurvéda.
Ako riešite vo svojej 
ponuke tento vzrušujúci
kontinent?

Ázijské krajiny sú pre klientov veľmi zau-
jímavé nielen na poznávanie kultúry, mi-
est, ale aj exkluzívnymi kulinárskymi zážit-
kami. Zdvorilosť a úslužnosť je pre nich
niečo samozrejmé, vyplývajúce z ich kul-
túry správania sa k hosťom. Nemám na
mysli iba Thajsko, ale Slováci už objavili
aj menej navštevované Japonsko. Klienti
si však v ázijských krajinách hlavne po-
chvaľujú súkromie viliek s privátnymi
bazénmi na malých thajských ostrovoch.
Veľkej obľube sa tešia aj pobyty v Ma-
lajzii, Indonézii (ostrov Bali)... Každý
návštevník určite vyskúša aspoň jednu
ajurvédsku masáž a keď im príde na
chuť, môže si objednať špeciálny
ajurvédsky program spojený s jogou. Mi-
lovníci masáží si môžu zas napr. na Ba-
li užiť masáže v komforte vlastnej hote-
lovej suity. 

Viac informácií na
www.satur-exclusive.sk

Ľudia sú dnes náročnejší ,
aktívnejší ,  vzdelanejší ,
lepšie informovaní
a hlavne scestovanejší .  Aj
najvzdialenejšie exotické
destinácie sú
dostupnejšie vďaka
dobrému leteckému
spojeniu. Naše životné
tempo je veľmi rýchle
a človek potrebuje
aktívne relaxovať. Túžia
po jedinečnom mieste na
svoj relax a môžu si
vybrať, či pôjdu na safari
do Afriky alebo potápať
sa na Galapágy. Veríme,
že náš katalóg Exclusive
by Satur je pre nich tou
správnou inšpiráciou.

Eleonóra Fedorová

● Aktivity : golf – najlepšie hotely s golfovnými ihriskami – Maurícius :
Beachcomber, Constance Lemuria,  Portugalsko – Sheraton Algarve,
Španielsko Kempinski Bahia Estepona, Grécko – Costa Navarino,
Malajzia Tha Andaman a Luxury collection resort , Paradisus Palma
Real v Dominikánskej  Spa a wellness - Thajsko – W retreat Koh Samui,
Bali – St. Regis Bali alebo Alila Villas Uluwatu, Seychely – Constance
Lemuria resort, Srí Lanka – joga, ajurveda v Amanwella alebo
Amangalla hoteloch. 

● Zaujímavosť - Thanda
Private Game reserve
v Juhoafrickej
republike – luxusné
safari stany, privátne
vily s výhľadom na
napájadlo
navštevované big five 

● Jedna z najväčších víl
s privátnym bazénom
s rozlohou 
2000 m2 Alila Villas
Uluwatu na Bali 
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