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Beauty&Woman   cestovanie

Poznávacie okruhy, potulky po národných parkoch, svetové unikáty, návštevy miest snov či umenia, gurmánske 
a vínne cesty a všetko ostatné naj... môžete zažiť počas zájazdmi nabitej a „horúcej“ poznávacej jesene s ces-
tovnou kanceláriou SATUR. Čakajú na vás skvosty spomedzi veľkomiest ako Londýn s výletom do Windsoru 
a Oxfordu, ďalej Terst, Paríž aj s jeho okolím, „večné mesto“ Rím, umenie Madridu, stovežatá Praha i Budapešť. 
Skutočne zážitkové poznávanie. 

CESTOVANIE

Večné mesto
Rím – Večné mesto môžete s CK Satur ešte viac spo-
znať počas 4-dňového leteckého zájazdu v dňoch 1. 11. 
až 4. 11. 2012 a 15. 11. až 18. 11. 2012 alebo 5-dňového 
autokarového zájazdu od 10. 10 do 14. 10. 2012. Ťažko 
povedať, čo vám v Ríme najviac vyrazí dych – či štát 
v štáte Vatikán, milióny mačiek v zrúcanine starovekého 
štadióna Koloseum, kde pre potešenie rozmaznaných 
Rimanov zomrelo mnoho udatných gladiátorov, nád-
herná Sixtínska kaplnka alebo účet za vaše Cafe Latte, 
napríklad v najstaršej kaviarni v Ríme (založená v roku 
1760) Antico Cafe Greco, kde si môžete ako skutočný 
Talian vychutnať ranné presso – zásadne postojačky! 
Ak by ste sa radšej rozhodli pre Sicíliu, Satur vám 
ponúka 4-dňové potulky západnou Sicíliou s návšte-
vou Palerma od 1. 11. do 4. 11. 2012 aj s pobytom pri 
mori. Rušné Palermo sa preslávilo ako temné mesto 
talianskej mafie. Prekvapí vás svojou farebnosťou, 
rôznorodosťou, čulým ruchom a kozmopolitnosťou. Žijú 
tu ľudia rôznych národností a všetkých farieb pleti.

Krajiny námorníkov
Vydajte sa so Saturom do krajín námorníkov a zažite 
španielsku Andalúziu v rytmoch Flamenca alebo na 
veľkú okružnú jazdu Portugalskom. Radi tancujete? 
Zavítate do Sevilly, lebo Andalúzia bez flamenca nie 
je Andalúziou. Flamenco je druh piesne, hry na gitaru 
a tanca, ktorý symbolizuje je zložitú dušu. Ak ste mi-
lovníkom histórie, nadchnú vás Malaga a Grenada. Ak 
ste prišli za španielskym vínom, zaujme vás Kordóba. 
Andalúzia vám počas ôsmich dní nastaví hneď niekoľko 
tvárí, ktoré si zamilujete. 
Láka vás veľký okruh Portugalskom?  Počas 8-dňového 
leteckého zájazdu navštívite o. i. Lisabon – mesto, na 
ktoré sa díva socha Krista. Rezervujte si naň termín 
od 4. 10. do 11. 10. 2012. V dňoch 30. 10 až 4. 11. 2012 
čaká na vás v Portugalsku aj putovanie za vínom. Počas 
neho navštívite mnohé mestá a mestečká a nakuknete 
do vínnych pivníc s ochutnávkou pravého „portského“ 
vína. Navštívite aj ďalšie rodinné vinice a vinárske 
podniky a napokon v mestečku Amarante (znamená 
milovať) zídete do pivníc, ktoré produkujú mladé 
pološumivé „zelené“ víno (vinho verde), typické len pre 
Portugalsko. Štvordňový letecký zájazd Madrid – mesto 
umenia v dňoch 19. 10. až 22. 10. 2012 vám ponúka 
návštevu moderného mesta plného kultúry a umelec-
kého života so stovkami múzeí, galérií a divadiel. A na 
druhej strane temperamentný nočný život a možnosti 
na nakupovanie. Pokiaľ chcete úplný relax, dajte si 
šálku kvalitnej kávy v jednej z množstva kaviarní 
a len sa kochajte neopakovateľnou atmosférou tohto 
veľkomesta.

Kompletnú ponuku 
nájdete na www.satur.sk
callcentrum 
0850 333 333
ponuky@ba.satur.sk

„Horúca“ poznávacia jeseň
so Saturom


