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DOVOLENKA POD STROMČEK? 
PREČO NIE!

Prečo si kupovať letnú dovolenku už te-
raz? Na to nám odpovie generálna riadi-
teľka CK SATUR Eleonóra Fedorová.
„V prvom rade je výhodou, že si na začiatku 
predaja môžu klienti vyberať z celej ponu-
ky. Zaujímave to je predovšetkým pre rodiny 
s deťmi, pretože sú ešte k dispozícii izby s dvomi 
prístelkami, kde sú ubytovanie a služby pre deti 
zdarma a platia iba zvýhodnenú cenu letenky. 
V ramci fi rst moment zliav je cena detskej leten-
ky 1 Euro. Okrem toho si málokto uvedomuje, že 
viac ako 70% hotelov sa do last minute ponuky 
ani nedostane. 
V rámci zliav za včasný nákup ponúkame zľavy 

až do výšky 32 % a k tomu az dve deti poces-
tuju za 1 euro. Okrem uvedenych výhod – cela 
ponuka, deti za 1 euro, su výhody pre stálych 
klientov, extra zlavy pre mladých a seniorov. Pri 
uvedených zľavách je úspora už citeľná.”

Aké novinky pripravil SATUR na  budúcu  
sezónu?
„Rozšírili sme ponuku dovoleniek o nové oblasti 
v Taliansku – oblasť Apúlie s krásnymi plážami 
a výbornou gastronómiou, sever aj juh Sardínie, 
Kapverdský ostrov Sal. Asi najatraktívnejšou no-
vinkou pre slovenského klienta na základe jeho 
požiadaviek je severný Cyprus, ktorý ponúka 

turecké služby v rámci all inclusive a ceny sú 
o 20% nižšie. Pre milovníkov Turecka sme do 
ponuky zaradili  viac kvalitných hotelov aj so 
službami ultra all inclusive, v rámci Chorvátska 
prinášame tiež niekoľko noviniek.”

Zastavte sa na minútku v predvianočnom zhone, popustite uzdu fantázii  a preneste sa do dovolenkových 
rajov. Cestovná kancelária SATUR sa rozhodla, že vás v týchto dňoch zbalí: na slnko, leto, najkrajšie pláže, 
najlepšie hotely, vzrušujúce poznávanie a na takú bohatú paletu produktov a služieb, ktoré inde nenájdete. 
Pri myšlienke na dovolenku je dovolené naozaj všetko. A vzhľadom na čoraz bohatšiu a zároveň cenovo do-
stupnejšiu ponuku sa sen môže ľahko premeniť na skutok. Zbytočne neváhajte a poďte sa (nechať) rýchlo 
zbaliť. Byť medzi prvými je vždy výhoda!
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