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Tento najlepší ajurvédický rezort v Indii sa nachádza 
na západnom pobreží Indie v štáte Karnataka, v 
blízkosti mýtického chrámového mestečka Gokarna, 
pre Indov významného hinduistického pútnického 
miesta. Rezort postavený vo farbách zeme obklopujú 
vlniace sa hory a pokojné palmové háje a vytvára 
tak vstupnú bránu, ktorou sa môžete vydať na 
objavnú cestu do svojho vnútra, posilnenú jogou, 
meditáciou, ajurvédou, zdravou organickou stravou, 
hudbou a umením. Môžete si vybrať z viacerých 
tematických pobytov: Swastha sa zameriava na 
detoxikáciu a očistu, Prana vyznáva ajurvédsky 
spôsob života a liečenie, Shanti sa venuje hlavne 
joge, pričom v rámci programu sa striktne dodržiava 
vegetariánska diéta, program Swa kombinuje jogu, 
ajurvédu a holistický prístup s organickou diétou.

SwaSwara

Viac info
www.satur-exclusive.sk, www.luxusne.satur.sk

V novom katalógu EXCLUSIVE BY SATUR - Edícia Exotika vám cestovná 
kancelária Satur prináša ponuku jedinečných pobytov v hoteloch, ktorých 
výnimočnosť potvrdzujú najprestížnejšie svetové ocenenia. Z čoho 
všetkého si teda možno vyberať? Tu sú najhorúcejšie vychytávky: 
• Pobyty v novootvorených hoteloch ako napríklad Cape Weligama 
Resort na južnom pobreží Srí Lanky, s nostalgickým šarmom bohatej 
kultúrnej tradície. Hotel je postavený vysoko na útese s úchvatným 
výhľadom na Indický oceán, obklopený dvoma plážami. Neďaleko leží 
pamiatka z koloniálnych čias - pevnosť Galle s úžasnou históriou, ktorú 
začali v 16. storočí písať portugalskí a neskôr holandskí kolonizátori.
• Ultra all inclusive v podobe komplexných klubových služieb v 
najlepších a najprestížnejších  hoteloch v exotike. Spomeňme napríklad  

Americký herec Marlon Brando po prvý raz vstúpil na ostrov 
Tetiaroa (asi 50 km od Tahiti) počas nakrúcania legendárneho 
filmu Vzbura na lodi Bounty. Bola to láska na prvý pohľad, ktorá 
mu vydržala do smrti, na rozdiel od lásky k mladej tahitskej 
herečke Tarite, ktorú si zobral za svoju tretiu manželku a s ktorou 
mal dve deti. V roku 1966 Brando ostrov kúpil a vybudoval 
na ňom prosté sídlo pre seba a svojich priateľov, ktoré neskôr 
zmodernizoval, avšak s hlbokým rešpektom k okolitej prírode 
a princípom ekológie. Preto aj dnes hotel využíva energiu 
z obnoviteľných zdrojov, solárnych panelov či termálnej 
elektrárne. V roku 2014 potomkovia slávneho herca otvorili na 
ostrove Tetiaroa luxusný šesťhviezdičkový all inclusive rezort 
s jednoduchým názvom The Brando. Hotelový rezort, ktorý 
tvoria nenápadné vilky, utopené v tropickej zeleni, obklopuje 
snehobiela piesočná pláž a malebná lagúna s koralovými 
útesmi a pestrofarebným podmorský životom. Konzultantom 
dvoch hotelových reštaurácií je parížsky šéfkuchár Guy Martin 
z reštaurácie Le Grand Vefour s dvomi michelinskými hviezdami. 

The Brando

Volá sa Royal Clipper a v Guinnessovej knihe rekordov je zapísaná ako najväčšia plachetnica na svete. Jej oceľový 
trup s ponorom 5,63 metrov je 134 metrov dlhý. Má 42 sťažňov a keby ste rozprestreli všetky jej plachty, ich plocha 
by zabrala 5.202 m2. Táto najväčšia osobná plachetnicová loď na svete, ktorú v roku 2000 pokrstila švédska kráľovná 
Silvia, pojme do svojich útrob 227 cestujúcich a 106 členov posádky, z ktorých asi 20 zodpovedá výlučne za 
manipuláciu s plachtami. Na takmer dvoch kilometroch otvorených palúb sa nachádzajú tri bazény s morskou i sladkou 
vodou, jeden so skleným dnom, ktoré je zároveň stropom Piano baru. Trojposchodovú reštauráciu dopĺňa niekoľko 
barov, knižnica s krbom, fitnes centrum či kúpele Captain Nemo, situované pod vodnou hladinou, odkiaľ možno 
pozorovať osvetlený podmorský svet. A kam sa s Royal Clipper budete plaviť? Okrem Barbadosu navštívite aj ďalšie 
karibské ostrovy ako Sv. Vincent a Grenadína, Grenada, Martinique, ostrov Sv. Lucia, Guadeloupe a Dominika...

PlavBy na najväčšej PlacheTnici na SveTe

luxusný boutique hotel Grace Marrakech v Maroku, ktorý ponúka 
zaujímavú kombináciu moderného mestského a tradičného vidieckeho 
štýlu. Jedinečnú atmosféru hotela vyberaného vkusu dotvára 
nádherná záhrada, púštne duny či vlastná farma s olivovým hájom. 
• Luxusné súkromné vilky pri mori, napríklad The Nam Hai - A 
GHM Hotel vo Vietname, postavené na princípoch feng shui priamo 
na pláži uprostred tropickej zelene alebo Six Senses Samui na 
severnom cípe ostrova Koh Samui v Thajsku. Tento rezort patrí do 
prestížnej hotelovej siete Six Senses a tvoria ho privátne vily postavené 
na miernom kopci s nádherným panoramatickým výhľadom. 
• Ajurvédický rezort SwaSwara v Indii, s ocenením najlepší SPA 
koncept v Indii - až 80 % hostí sa doň opakovane vracia. Rezort nájdete 
v blízkosti mýtického miesta Gokarna, na západnom pobreží Indie. 
• Vychytené golfové ihriská, napríklad na Seychelách pri hoteli 
Constance Lemuria Resort, ktorý patrí do siete luxusných hotelov 
The Leading Hotels of the World. Ďalší golfový raj nájdete v hoteli 
Beachcomber Paradis na Mauríciu. Ten okrem golfu ponúka inclusive 
široké spektrum ďalších športov ako windsurfing, kajaky, vodné lyže 
a možno tu v bazéne absolvovať aj úvodnú lekciu potápania. Jedinečná 
golfová akadémia José Maria Olazabala vás priláka na romantický 
ostrov s bielymi plážami Velaa Private Island na Maldivách. 
• Šesťhviezdičkový all inclusive rezort The Brando vo Francúzskej 
Polynézii, ktorý bol kedysi rajským útočiskom hollywoodskej hviezdy 
Marlona Branda a dnes je rezortom, ktorý otvorili a vedú jeho potomkovia.  
• Plavby na luxusných výletných lodiach alebo na najväčšej 
plachetnici sveta, kde zažijete privilegovanú kombináciu 
luxusného odpočinku a cestovateľského dobrodružstva. 
• Všetky rezorty, renomované hotelové siete i luxusné plavby, ktoré 
nájdete v novom katalógu, pracovníci cestovnej kancelárie Satur osobne 
navštívili a vyberali aj na 
základe odporúčaní svojich 
klientov. Navyše, pre tento 
katalóg fungujú v cestovke 
tzv. VIP poradcovia, ktorí 
pomôžu zorientovať sa 
v ponuke destinácií a hotelov 
a zostaviť dovolenku na 
mieru podľa vašich možností, 
individuálneho vkusu 
a požiadaviek. Najvyššie zľavy 
platia do 31.októbra 2015.

 Keď exotika,   
  tak exclusive!

Vyberte si z exkluzívnej kolekcie tých najlepších exotických 
destinácií, ako sú Maldivy, Seychely, Maurícius či Srí Lanka 
a ich najprestížnejších hotelov s osobným VIP servisom,  
s preslávenými gurmánskymi reštauráciami, bohatou wellness 
ponukou a neviditeľnou diskrétnosťou. 


