
Zájazd  
ako darček pod stromček
December je mesiac, keď sa nevieme doč-
kať Vianoc a vo veľkom nakupujeme darče-
ky. Fantázii sa medze nekladú, tak prečo si 
nedať pod stromček napríklad dovolenku. 
Ľudí, ktorí takto rozmýšľajú, pribúda a ces-
tovné kancelárie to vedia. Preto mnohé pri-
chádzajú s novými katalógmi na trh práve te-
raz. S lákadlami pre klientov v podobe zliav 
first moment a  rôznych výhod, ak si zájazd 
objednajú čo najskôr. 

NAJVYŠŠIE ZĽAVY
O  výhodách first momentu, teda včasné-
ho nákupu, sa netreba rozpisovať. Tie hlav-
né sú, že zájazdy sú lacnejšie ako v bežnom 
predaji (a často lacnejšie aj ako populárny 
last minute) a výber najlepší, lebo v ponuke 
je ešte celé portfólio zájazdov, hotelov, ro-
dinných izieb a aj termínov. Zájazdy typu first 
moment sa predávajú väčšinou až do konca 
februára, ale najlepší výber a  najvyššie zľa-
vy sú hneď na začiatku predaja, to zname-
ná tento mesiac – do konca roka. Dovolenka 
sa dá kúpiť teraz najvýhodnejšie, možno ako 
vianočný darček pre seba a svojich blízkych 
alebo len tak.

„Keďže slovenský klient je náročný a  čo-
raz scestovanejší, od cestovných kancelárií 
očakáva, že ho budú novinkami prekvapo-
vať každý rok. „Z toho sme vychádzali aj my 
v  CK SATUR, keď sme tvorili nový katalóg 
na leto 2016. Ten práve v týchto dňoch vy-
chádza a od 4. decembra z neho spúšťame 
predaj zájazdov na letnú sezónu,“ poveda-
la Fedorová, generálna riaditeľka CK SATUR. 
Kto bude pohotový alebo chce kúpiť dovo-
lenku za výhodnejšiu cenu, tak ak si ju kú-
pi do konca roka, môže ušetriť až do 30 per-

cent z pôvodnej ceny zájazdu a za deti v nie-
ktorých destináciách a  typoch zájazdov za-
platiť len jedno euro. 

NOVINKY SEZÓNY 
V novej ponuke je hneď niekoľko naozaj za-
ujímavých noviniek. „Napríklad grécke Chal-
kidiki, ktoré sa na trh cestovného ruchu vra-
cajú po dlhšej dobe. Priaznivci bio a zdra-
vého životného štýlu tu nájdu veľký hotelo-
vý komplex, ktorý pozostáva z  dvoch ho-
telov a  jeden z  nich si suroviny, z  ktorých 
varí, dopestuje sám pri zachovávaní prin-
cípov ekologického pestovania. Navyše tu 
pre klientov v ponuke máme aj najlepší all 
inclusive hotel v Európe,“ hovorí Fedorová. 
Priaznivcov jednej z  najobľúbenejších des-
tinácií a  objavu posledných rokov, ktorou 
sa stal Severný Cyprus, určite poteší, že sa 
sem bude konečne lietať priamo, bez me-
dzipristátia v Turecku, čo cestu sem výraz-
ne skráti a zjednoduší. A určite priláka ďal-
ších záujemcov o  krásne pláže a more na 
severe tohto ostrova. Lebo práve kompli-
kovanejšia cesta bolo to, čo niektorých ľu-
dí od dovolenky na Severnom Cypre odrá-
dzalo. „Pre tých, ktorým sa nechce cesto-
vať na dovolenku lietadlom, ale uprednost-
ňujú cestovanie po pevnej zemi, sme rozší-
rili tiež ponuku o nové hotely v Chorvátsku. 
A po čase sme do katalógu opäť zaradili aj 
Slovensko a slovenské hotely, ktoré vybave-
ním a službami už v ničom nezaostávajú za 
hotelmi rovnakej kategórie v zahraničí,“ do-
dáva Fedorová. 

DETI SI ŽIADAJÚ ANIMÁTOROV
Letné dovolenky pri mori budú zase v zna-
mení klubových dovoleniek so slovenskými 

animátormi, keďže slovenské deti chcú ani-
mátorov, ktorým rozumejú. Aj tu sú v kataló-
gu novinky, pretože rodinný klub Planet Fun 
so slovenskými animátormi bude aj v  Spo-
jených arabských emirátoch, v  hoteli Rixos 
Bab Al Bahr. Dubaj je jednou z  destinácií, 
o ktorú záujem stále rastie, najmä odvtedy, 
čo tam ani Slováci nepotrebujú víza a zlep-
šila sa aj dopravná dostupnosť prostredníc-
tvom letov z Bratislavy. 

TIpY SpRIEVODcu cK SATuRu
Na plavbu aj s deťmi. Ďalšia novinka po-
teší tých, ktorí by sa radi vybrali na okružnú 
plavbu výletnou loďou, ale nevedia si celkom 
predstaviť, ako by ju zvládli ich deti – klub 
so slovenskými animátormi bude v  nasle-
dujúcej letnej sezóne aj na okružných plav-
bách okolo Baleárskych ostrovov. A ak by sa 
v súvislosti s plavbou našli aj obavy zo stra-
ny dospelých, na palube bude aj slovenský 
sprievodca. 
Exotika celý rok. Donedávna pri výbere 
dovoleniek platilo – v  lete európske more, 
v zime lyžovačka a exotika. Aj tu sa správa-
nie klientov mení, pribúda tých, ktorí chcú ísť 
dovolenkovať k rovníku aj počas leta. V po-
nuke na novú sezónu je preto zaradená aj 
„celoročná“ exotika v podobe dovoleniek na 
Maldivách alebo Srí Lanke.
pre tinedžerov. Dovolenka s  tinedžermi je 
často utrpením pre obidve strany, rodičov 
aj mládežníkov. Nemusí byť, ak sa vyberie-
te do hotela s teenage klubom Planet Fun so 
slovenskými animátormi, ktorý je určený pre 
mládež od 13 do 18 rokov. Čakajú ich naprí-
klad hodiny tanca, vodné športy, tematické 
večery a tí odvážni si budú môcť aj vyskúšať, 
aké je to byť animátorom. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

GRÉCKO CHALKIDIKI 
SITHONIA HOTEL *****
8 dní, premium all inclusive 
2 deti do 12 rokov zdarma 
Slovenskí animátori 
Detský paušál od 1 €
cena od: 480 €

SEvERNý CypRuS 
KAyA ARTEMIS *****
8 dní, ultra all inclusive 
2 deti zdarma 
Slovenskí animátori 
Detský paušál od 99 €
cena od: 582 €

OKRuŽNÁ pLAvBA 
MSC ARMONIA ****
8 dní, light all inclusive 
2 deti do 12 rokov zdarma 
Slovenskí animátori 
Slovenský sprievodca 
cena od: 763 €


