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SOREA Trigan *** • • • 8
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FIS *** • • • 10

Grandhotel **** • • 10

Grandhotel Praha **** • • 10

NÍZKE TATRY 11

Grand **** • • • 11
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VERNOSTNý PROGRAM 

SATUR KLUB
platný od 1.9.2018

Ď a k u j e m e  z a  Va š u  V e r n o s ť

milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola ešte lepšia a pohodlnejšia, predstavujeme Vám vernostný 
program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10 % a iné cestovateľské 
výhody. 

zĽaVy a Výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

zĽaVy a Výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVYŠE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

V i a c  i n f o  n a  w w w. s at u r . s k / s at u r k l u B
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FIRST MOMENT A VERNOSTNé ZľAVY

Všetky uvedené zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu. Zľavy nie sú kumulovateľné (ak nie je uvedené inak) a nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky, 
na detské paušály a paušály pre dospelých a taktiež na špeciálne ponuky. Všetky zľavy možno uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch 
a to hneď pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu. Žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. VIP a TOP klienti sú členmi vernostného programu SATUR 
Klub. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s., ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o obstaraní zájazdu. Upozornenie: Zájazdy uvedené v tomto katalógu sú kryté poistením insolventnosti CK. Zároveň odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie 
vrátanie poistenia storna zájazdu a poistenia zimných športov – viac informácii v pobočkách CK SATUR. 

Zľavy za včasný nákup na vybrané hotely  
označené FM zľava do 31. 10. 2018    až  do 15 % 

Zľavy pre TOP klientov +2 %

Zľavy pre VIP klientov +3 %

NOVINKY
RAKÚSKO
  Mallnitz- Ferienhotel´s Alber ****

  Kaprun – St. Florian ***

  Zell am See – Landhotel Martha ***

  Bad Hofgastein – Alpina ****

  Pichl bei Schladming – Gut Raunerhof ****

  Kals am Grossglockner – Scol Sport Hotel Grossglockner

  Mariazell – Himmelreich ***

TALIANSKO
  Campitello di Fassa – Stella Montis ****

  San Lorenzo – Sporthotel Winkler *****

  Anterselva di Mezzo – Antholzerhof ***

  Rasun di Anterselva – Brunnerhof ***

  Madonna di Campiglio – Apartmány Antares ***

  Folgarida – Alaska ***

  Folgarida – Park Folgarida ****

  Passo Tonale – Sporthotel Vittoria ****

  Livigno – Lac Salin ****

  Livigno - Alpen Village ***

ZIMA2018/2019

FIRST  
momenT
zľAvy 
Až do15 %

do 31.10.2018
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sloVensko | štrBské Pleso 
s dVomi sloVenskými animÁtormi

rakúsko | innerkrems
so sloVenskými animÁtormi 
a inštruktorom lyžoVania

cena zahŔŇa

UBYTOVANIE
5x resp. 7x ubytovanie v 3* hoteli

STRAVOVANIE
5x resp. 7x polpenzia (raňajky a večere 
formou bufetových stolov, obedy za 
doplatok výberom z menu)

VÝHODY PRE RODINY
jedno dieťa do 15 rokov zdarma
možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 2+3
certifikát „Zariadenie priateľské k rodinám 
a deťom“ v rámci projektu „Vstúpte  
s dieťaťom“

Pre deti

Rodinný klub PLANET FUN  
s dvomi slovenskými animátormi:
dopoludňajšie lyžovanie s animátormi  
(v závislosti od počasia) pre samostatných 
lyžiarov vo veku od 4 rokov • aktivity po 
lyžovaní s deťmi vo veku od 4 – 12 rokov: 
tematické dni • tvorivé dielničky • rôzne 
zimné aktivity • detský bazén • detský 
kútik • minidiskotéka • raňajky a večera 
s animátormi • detské menu • stolný tenis  
• spoločenské hry • detská postieľka

Viac info na str. 8

cena zahŔŇa

UBYTOVANIE
7x ubytovanie v 4* hoteli priamo pri  
12 vlekoch a lanovkách

STRAVOVANIE
7x plná penzia (raňajky a obedy bufetové 
stoly, 4 - chodové večere výberom z menu)

VÝHODY PRE RODINY
3 deti do 6 rokov zdarma
možnosť ubytovania 2+2, 2+3
detský bufet
zvýhodnená cena skipasu

Pre deti

Rodinný klub PLANET FUN  
so slovenským animátorom  
a slovenským inštruktorom lyžovania:
výuka lyžovania 6x do týždňa pre deti vo 
veku od 4 rokov a rôznej lyžiarskej úrovne 
• aktivity s deťmi vo veku od 4 – 12 rokov • 
minidisco • tematické dni • tvorivé dielničky 
• zimné aktivity • herňa • osvetlená 
sánkarská dráha • lyžovanie s fakľami • 
kolkáreň • bufet • kúzelník • stolný tenis 
• kino (v nemeckom jazyku) • postieľka • 
funpark pre teenagerov • preteky na  
lyžiach • raňajky a večere s animátormi

Viac info na str. 18

6 RESP. 8-DňOVÝ ZÁjAZD V TERMÍNE
16.02. – 09.03.

8-DňOVÝ ZÁjAZD V TERMÍNE
16.02. – 23.02., 23.02. – 02.03. a 02.03. – 09.03.

FM zľava 13%

j2AUT011 16.02. - 23.02. 23.02. - 02.03. 02.03. - 09.03.
Osoba na zákl. lôžku 1/2, 1/2+1, 
1/2+2 848 848 848

Osoba na zákl. lôžku F1/2+2 968 968 968
Dieťa 6-15 r. na prístelke 524 524 524
Dieťa do 6 r. na prístelke 0 0 0

LYŽOVAČKY SO SLOVENSKýMI ANIMÁTORMI A VýUKOU LYŽOVANIA

hotel sorea triGan RRR hotel frÜhauf RRRR

3j2SVK12 16.02.-09.03.  
5 NOCÍ

16.02.-09.03 
7 NOCÍ

Dospelý na zákl. lôžku 315 431
Dieťa do 15 r. na zákl. lôžku 205 287

PRíKLAd UbyTOVAnIA PRíKLAd UbyTOVAnIA
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LYŽOVAČKY SO SLOVENSKýMI ANIMÁTORMI A VýUKOU LYŽOVANIA
rakúsko | nassfeld 
so sloVenskými animÁtormi 
a inštruktorom lyžoVania

taliansko | dolomiti suPerski
s dVomi sloVenskými animÁtormi

cena zahŔŇa

UBYTOVANIE
7x ubytovanie v 4* hoteli priamo 
uprostred lyžiarskeho strediska

STRAVOVANIE
7x plná penzia (raňajky formou bufetu, 
malý obedový snack, večere výberom
z menu)

VÝHODY PRE RODINY
možnosť ubytovania 2+2, 2+3
detský herný komplex
detské kúpele Falky-KinderSPA
detské menu
nápoje v miniklube zdarma

Pre deti

Rodinný klub PLANET FUN  
so slovenským animátorom  
a slovenským inštruktorom lyžovania:
výuka lyžovania 6x do týždňa pre deti  
vo veku od 4 rokov a rôznej lyžiarskej 
úrovne • aktivity s deťmi vo veku od  
4 – 12 rokov • minidisco • tematické dni  
• tvorivé dielničky • zimné aktivity • detský  
herný komplex • osvetlená sánkarská  
dráha • sauna a bazén pre deti • wellness  
s animátormi • bazénové hry • stolný futbal 
• spoločenské hry • detské menu • raňajky  
a večera s animátormi • preteky na lyžiach

Viac info na str. 22

cena zahŔŇa

UBYTOVANIE
7x ubytovanie v 3* hoteli uprostred  
údolia Val di Fassa

STRAVOVANIE
7x polpenzia s nápojmi (raňajky  
a večere bufetové stoly), popoludňajšie 
sladké občerstvenie, nápoje k večeri

VÝHODY PRE RODINY
1. dieťa do 15 rokov zdarma
2. a 3. dieťa do 10 rokov zdarma
možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 2+3
bufetové stravovanie a nápoje k večeri

Pre deti

Rodinný klub PLANET FUN  
s dvomi slovenskými animátormi:
dopoludňajšie lyžovanie s animátormi  
(v závislosti od počasia) pre samostatných 
lyžiarov vo veku od 6 rokov • aktivity po 
lyžovaní s deťmi vo veku od 4 – 15 rokov: 
tematické dni • tvorivé dielničky • rôzne 
zimné aktivity • stolný tenis a stolný futbal  
• multifunkčná herňa pre deti • minidiskotéka 
• raňajky a večera s animátormi • detské menu 

Viac info na str. 38

8-DňOVÝ ZÁjAZD V TERMÍNE
23.02. – 02.03.

8-DňOVÝ ZÁjAZD V TERMÍNE
16.02. - 23.02 a 23.02. - 02.03

FM zľava 8% FM zľava 15%

7j2AUT421 23.02. - 02.03.
Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1sup 1 084
Osoba na zákl. lôžku v F2+3 1 278
Dieťa 6-15 r. na prístelke 698
Dieťa do 6 r. na prístelke 458

falkensteiner  
hotel sonnenalPe RRRR hotel reGina e fassa RRR+

7j2ITA011 16.02. - 23.02. 23.02. - 02.03.
Osoba na zákl. lôžku 498 498
Dospelý na prístelke 328 328
1. dieťa 2-15 r. na prístelke 0 0
2. a 3. dieťa 2-10 r. na prístelke 0 0
2. a 3. dieťa 10-15 r. na prístelke 228 228

PRíKLAd UbyTOVAnIA PRíKLAd UbyTOVAnIA
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slovensko | štrbské pleso

Štrbské Pleso 
hotel soreA trigAn RRR
Dieťa Do 15 rokov zDarma • Wellness • Wi ‑Fi • roDiny s Deťmi

UByTovanie
dvojlôžkové izby • možnosť prístelky • sprcha alebo vaňa • 
toaleta • LCD SAT TV • rádio • telefón • bezbariérové izby  
• apartmány • rodinné izby (2+2 prístelky alebo 2+3 prístelky 
alebo 3+1 prístelka)

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu 
• detské menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • vianočná 
a silvestrovská večera • 1x za celý pobyt vstup do wellness • 
dieťa do 15 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma  
pri ubytovaní s dvomi plne platiacimi osobami • deti do 3 rokov 
bez nároku na služby zdarma • počas pobytu s animátormi 

polohA
vyhľadávaný KONGRES a WELLNESS RELAX Hotel *** SOREA 
TRIGAN • pri Novom Štrbskom plese • certifikát „Zariadenie 
priateľské k rodinám a deťom“ v rámci projektu „Vstúpte 
s dieťaťom“ • areál lyžiarskych vlekov 1 300 m od hotela • 
hotelový skibus zdarma

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • lobby bar • vyhliadková terasa • wellness svet 
regenerácie a oddychu • nerezové bazény • vodné trysky 
• ležadlová masáž • 2x parná sauna • fínska sauna • fitnes 
• odpočiváreň • detský bazénik • široká ponuka masáží 
a relaxačných zábalov za poplatok (pre ubytovaných zľava 20%) 
• Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • biliard za poplatok • stolný 
tenis a spoločenské hry zdarma • parkovanie pred hotelom na 
nestráženom parkovisku zdarma

CeNA oD

47
eUr

FM zľava 5%tripAdvisor
49 hodnotiacich

TermÍny a Ceny

3J2SVK12 DOSPelý  
NA záKl. lôžKU 

DIeťA DO 15 R.  
NA záKl. lôžKU 

15.12. - 21.12., 23.04. - 03.05. 47 34
22.12. - 28.12., 17.04. - 22.04. 65 47
29.12. - 01.01. 90 64
02.01. - 15.02. 58 41
10.03. - 16.04. 50 36
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slovensko | štrbské pleso

rodinného klubu Planet Fun v termíne od 16.02. – 09.03. cena 
zahŕňa 5x resp. 7x ubytovanie s polpenziou a slovenských 
animátorov

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
obedy 9 €/dospelá osoba, 8 €/dieťa do 15 rokov • domáce 
zviera za poplatok 10 €/noc

poZnÁMkA
ceny platia pri pobytoch na min. 2 noci • Veľká noc, Vianoce  
a Silvester na min. 4 noci • pobyty počas rodinného klubu 
PLANET FUN na 5 alebo 7 nocí • priestory rodinného hotela 
SOREA TRIGAN sú nefajčiarske • k dispozícii fajčiareň

PRe DeTI
Rodinný klub PlANeT FUN s dvomi slovenskými animátormi

Termín: 16.02. – 09.03. 

dopoludňajšie lyžovanie s animátormi (v závislosti od počasia)  
pre samostatných lyžiarov vo veku od 4 rokov • aktivity po lyžovaní  
s deťmi vo veku od 4 – 12 rokov: tematické dni ako doba ľadová,  
zlatá horúčka, po stopách Yetiho, olympiáda • tvorivé dielničky: 
maľovanie na tvár, origami, modelovanie balónov • rôzne zimné 
aktivity: stavanie snehuliaka a guľovačka • detský bazén • detský  
kútik • minidiskotéka • raňajky a večera s animátormi • detské menu  
• stolný tenis • spoločenské hry • detská postieľka 

VýhODy PRe RODINy
1. dieťa až do 15 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 
2+3 • bufetové stravovanie • vybavenie pre najmenšie deti (vanička, 
prebaľovací pult, ohrievačka mlieka)

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI 

PRíKLAD UbYTOVANIA

TermÍny a Ceny

PlANeT FUN DOSPelý  
NA záKl. lôžKU 

DIeťA DO 15 R.  
NA záKl. lôžKU 

16.02. - 09.03.2019 (5 nocí) 315 205
16.02. - 09.03.2019 (7 nocí) 431 287
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KRIVÁŇ
2 494 m

VEĽKÉ SOLISKO ŠTRBSKÝ ŠTÍT
2 404 m 2 385 m

Mlynická
dolina

Chata pod
Soliskom

KÔPROVSKÝ ŠTÍT
2 367 m

VYSOKÁ
2 560 m

Popradské pleso
1 494 m

Chata pri Popradskom plese 
a Majláthová chata

VYŠNÉ HÁGY
1 125 m NOVÁ POLIANKA

1 060 m

TATRANSKÁ POLIANKA
1 060 m

DOLNÝSTARÝ SMOKOVEC
1 018 m

SMOKOVEC

NOVÁ LESNÁ

STARÁ LESNÁ

SPIŠSKÁ TEPLICA

MATEJOVCE

SPIŠSKÁ SOBOTA

STRÁŽE POD TATRAMI

VEĽKÝ SLAVKOV

TATRANSKÁ KOTLINA 

MALÝ SLAVKOV

SPIŠSKÁ BELÁ

VEĽKÁ LOMNICA

HUNCOVCE

KEŽMAROK

MLYNICA

GÁNOVCE

VEĽKÁ

HOZELEC

ŠVÁBOVCE

SVIT

BATIZOVCE

GERLACHOV

Jakubkova lúka

2 448 m
BATIZOVSKÝ ŠTÍT GERLACHOVSKÝ ŠTÍT

2 654 m
BRADAVICA

2 476 m
JAVOROVÝ ŠTÍT

2 418 m 2 452 m
SLAVKOVSKÝ ŠTÍT ĽADOVÝ ŠTÍT

2 628 m
LOMNICKÝ ŠTÍT KEŽMARSKÝ ŠTÍT

2 634 m 2 558 m

Chata Zelené pleso

BELIANSKE TATRY

Chata Plesnivec 

Zbojnícka
chata Skalnaté

pleso

Téryho
chata

ŠTRBSKÉ PLESO
1 355 m

Jamské
pleso

ŠTRBA

TATRANSKÁ ŠTRBA

ŠUŇAVA

ŠTÔLA
VAŽEC

MENGUSOVCE

LUČIVNÁ

6

6 Slieszky dom

Skalnatá chata

Zamkovského chata

Bilíková
chata

2 499 m
RYSY

HREBIENOK
1 263 m

TATRANSKÁ
LESNÁ

Rainerova
chata

TATRANSKÉ ZRUBY
995 m

TATRANSKÉ
MATLIARE

885 m

HORNÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA
850 m

2

86

4

4

3

4

15

A3

C2

C1A5-A10
A3-A4

B3

B1

B2

D1-D5

POPRAD

A1-A2

VySOKé TATRy Nadmorská výška
(m n. m.)

zjazdovky (km) lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý

Štrbské Pleso 1 400 – 1 840 1,5 6 – – 3 3 14 – Vysoké Tatry
Tatranská lomnica 888 – 2 196 5 4 1,2 3 4 – 21 – Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1 025 – 1 480 5 0,6 – – – 5 15 1x Vysoké Tatry

SLOVENSKO
340 KM OD BRATISlAVy

WWW.vT.sk

tAtrANská lomNiCA grAndhotel prAhA RRRR

stArý smokoveC grAndhotel RRRR

Štrbské Pleso hoTel Fis RRR

Wellness • Wi‑Fi 

Wellness • Wi‑Fi 

Priamo Pri vlekU • Wi ‑Fi

polohA
neďaleko nástupnej stanice na Skalnaté Pleso 
a Lomnický Štít

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácie • bary • Grand Lounge s krbom 
• wellness Grand Mountain Spa • vnútorná 
a exteriérová časť • interiérový aj exteriérový 
bazén • sauny • ionizačná soľná stena • vírivka  
• Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • detská postieľka 
zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma

polohA
v centre Vysokých Tatier • v Starom Smokovci • 
neďaleko hotela stanica lanovky na Hrebienok • 
dojazd lyžiarskej a sánkarskej dráhy • zastávka 
skibusu do Tatranskej Lomnice (6 km) pod 
hotelom

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácie • bary • wellness • bazén • 3 sauny 
• whirlpool • tepidárium • fitnes • masáže za 
poplatok • Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • pri 
recepcii internetový kútik • parkovanie zdarma

UByTovanie
rekonštruované izby • jednolôžkové alebo 
dvojlôžkové izby (možnosť prístelky) • apartmány 
(1/2 spálňa a obývacia izba s možnosťou  
2 prísteliek) • komfortne zariadené izby • kúpeľňa 
• WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar • telefón • 
trezor • detská postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy 
výber z menu, večere formou bufetov alebo 
servírovaného menu v závislosti od obsadenosti 
hotela

polohA
priamo v centre športového areálu • len 50 m od 
zjazdovky

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • kaviareň • bar • Natural 
Wellness & Spa • fitnes • športová hala •  
stolný tenis • biliard • požičovňa športových 
potrieb • Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • 
parkovisko zdarma

UByTovanie
vynovené dvojlôžkové izby Standard Double 
(manželská posteľ a možnosť prístelky) alebo 

Economy Twin (oddelené lôžka) alebo rodinné 
izby (2 lôžka a 2 prístelky) • sprcha • WC • sušič 
vlasov • SAT TV • detská postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetu • obedy výber z jedálneho 
lístka • večere formou bufetových stolov

UByTovanie
dvojlôžkové izby typu Classic a Deluxe • možnosť 
1 – 2 prísteliek • kúpeľňa • sušič vlasov • WC 
• SAT TV • rádio • telefón • trezor • minibar 
• apartmány (1/2 spálňa a obývacia izba 
s možnosťou 1 ‑ 2 prísteliek, apartmány Deluxe  
sa nachádzajú v novej časti hotela) • detská 
postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy výber 
z jedálneho lístka • večere formou bufetov alebo 
servírovaného menu v závislosti od obsadenosti 
hotela

CeNA oD

57
eUr

CeNA oD

52
eUr

CeNA oD

35
eUr

tripAdvisor
339 hodnotiacich

tripAdvisor
87 hodnotiacich

tripAdvisor
248 hodnotiacich

Zdroj: región vysoké tatry
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33

34

31

36

53

33

35 

32

31a

33a

32a

34b

34c

34c
1a 3

7

11a
1b

1c
40

7a

10

10b

10a

13

41

1

6

12

42

2b

44

2

2a

5

5

11

43

45

14

14

12a

5a

34a

C9 C8

A5

C10

B6 4

C5

C14

A2

B3 4

C3

C4

A3

B5 4

B4 4

B7 2

B2 6

B8 6

B1 6

A1

A4

A6
NEW

2018/2019

C12

C11

HAPPY END

FUNIBAR

BERNARDINO
BURGER

KIDS ZONE

SNACK BAR
ROVNÁ HOĽA

KOSODREVINA
RESTAURANT

TOP GASTRONOMY

VON ROLL
LUKOVÁ

ANGUS RESTAURANT
TOP GASTRONOMY

P3

P1

P2

P4

P

P

P

NEW

NEW

NEW
BOUTIQUE
HOTEL POŠTA

CHALETS JASNÁ
DE LUXE II.

HORSKÝ HOTEL
SRDIEČKO

HOTEL GRAND
JASNÁ

CHALETS JASNÁ
DE LUXE

ROTUNDA CHOPOK 2004m

P5 OUTLET SHOP

NEW

CRYSTAL
BAR

CENTRUM JASNÁ
NEW

A1

C3

A2

A4

B1 6

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

SEDAČKOVÁ LANOVKA
CHAIR LIFT

VLEK
SKI LIFT

3

1a

41

ŤAŽKÁ TRASA
DIFFICULT SKI TRAIL

STREDNE ŤAŽKÁ TRASA
MEDIUM SKI TRAIL

13 ĽAHKÁ TRASA
EASY SKI TRAIL

LYŽIARSKA CESTA
SKIROAD

NOČNÉ LYŽOVANIE
NIGHT SKIING

FREERIDE ZÓNA
FREERIDE ZONE

LEGENDA  /  LEGEND

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
MOUNTAIN RESCUE SERVICE
EMERGENCY CALL: 18 300

KABÍNKOVÉ LANOVKY / CABLEWAYS
Priehyba - Chopok
Kosodrevina - Chopok
Grand - Brhliská
Jasná - Priehyba
Krupová - Kosodrevina
Biela Púť - Priehyba

SEDAČKOVÉ LANOVKY / CHAIR LIFTS
Záhradky - Rovná Hoľa
Záhradky - Priehyba
Biela púť - Jasná
Jasná - Luková
Otupné - Luková
Srdiečko - Kosodrevina
Rovná Hoľa - Konský Grúň
Lúčky - Vyhliadka

VLEKY / SKI LIFTS
Jasná - Luková
Otupné - Zrkadlo
Brhliská
Krupová I
Krupová II
Kosodrevina - Lúčka
Kosodrevina
Chopok - juh
Zadné Dereše

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
CHOPOK SEVER / NORTH

Pretekárska Priehyba - Záhradky
Pretekárska Luková - Priehyba
Pretekárska Konský Grúň - Luková
Pretekárska Chopok - Konský grúň
Májová  Priehyba - Jasná 
Májová Rovná Hoľa - Priehyba
Májová Priehyba - Jasná
Spravodlivá
Turistická
Turistická
Slalomový svah 
Majstrovská
Otupné
Vrbická
Vrbická
Vrbická 
FIS Rovná Hoľa - Záhradky
FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa
Jelení Grúň
Jelení Grúň
Biela Púť
Lúčky

1
1a
1b
1c
2
2a
2b
3
5
5a
6
7
7a
10
10a
10b
11
11a
12
12a
13
14

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
CHOPOK JUH / SOUTH

Slnečná
Tréningová
Vyhliadková
Vyhliadková
Zjazdárska
Zjazdárska
Panoráma Srdiečko - Krupová
Panoráma Kosodrevina - Srdiečko
Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina
Panoráma Chopok - Predné Dereše
Derešská
Krupová

LYŽIARSKE CESTY / SKIROADS
SEVER & JUH / NORTH & SOUTH

Chopok - Luková 
Jasná - Otupné
Priehyba - Jelení Grúň
Turistická - FIS
Maxiland
FIS - Turistická
Vyhliadková

31
31a
32
32a
33
33a
34
34a
34b
34c
35
36

40
41
42
43
44
45
53

www.jasna.sk
operated by:

LANOVKY A ZJAZDOVKY / CABLEWAYS AND SKI SLOPES

A1
A2
A3
A4
A5
A6

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

C3
C4
C5
C8
C9
C10
C11
C12
C14

SKI PATROL
JASNÁ
+421 904 751 700 

LYŽIARSKY LÍSTOK JE NEPRENOSNÝ. MONITOROVANIE UŽÍVATEĽOV SKIPASU.
SKIPASS JEST NIEZBYWALNY. MONITORING UŻYTKOWNIKÓW SKIPASSU.
SKIPASS IS NON TRANSFERABLE. SKI PASS HOLDERS ARE MONITORED.
ЛЫЖНЫЙ БИЛЕТ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ ДРУГОМУ ЛИЦУ.  МОНИТОРИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СКИ-ПАСА.

INFOCENTRUM BIELA PÚŤ, LÚČKY
+421 907 88 66 44 • INFO�JASNA.SK
INFOCENTRUM KRUPOVÁ CHOPOK JUH 
+421 911 85 63 91 • INFOJUH�JASNA.SK

 NEW IN WINTER
 2018/2019

NEW

NEW

OBCHOD
SHOP

SKI & SNB DEPOT
SKI & SNB DEPOT

SKIPAS VRÁTENIE ZÁLOHY
SKIPASS RETURN MACHINE

BAR
BAR

UBYTOVANIE
ACCOMMODATION

ZASTÁVKA BUS
BUS STOP

BANKOMAT
ATM

P5 PARKOVISKO
PARKING

NEW

POKLADŇA
CASH DESK

OUTLET
DEMÄNOVÁ

KONTROLA LAV. VYHĽADÁVAČA
BEACON CHECKPOINT - LVS

SHOP
INTERSPORT

POŽIČOVŇA
RENT

SKI & SNB SERVIS
SKI & SNB SERVICE

REŠTAURÁCIA
RESTAURANT

FUN ZONE
FUN ZONE

SKILINE ARENA
SKILINE ARENA

SNOWPARK
SNOWPARK

WORLD CUP
PLAZA

MAXILAND 
SKI SCHOOL

Aktivita je realizovaná s �nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

JAsNá hotel grAnd RRRR

JAsNá - ZáhrADky ChAlets de lUXe RRRR

DemäNovská DoliNA hoTel Tri sTUDničky RRRR

Priamo Pri vlekU • Wellness • Wi ‑Fi

Priamo Pri vlekU • Wellness • Wi ‑Fi

Wellness • Wi‑Fi

polohA
priamo v centre strediska Jasná • na severnej 
strane Chopku • v tesnej blízkosti lanovky

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • bar • wellness & spa (vnútorná aj 
vonkajšia časť) • bazén • sauny • fitnes • jacuzzi 
• detský kútik • požičovňa športových potrieb • 
lyžiarska škola • Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • 
parkovanie pri hoteli

polohA
dokonalý luxus a pohodlie štýlovej francúzskej 
chaty priamo s výhľadom na svah • v tesnej 
blízkosti nástupných staníc na lanovky  
na Záhradkách v Jasnej
vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
chatu tvoria dva samostatné susediace 
apartmány (Štandard a Deluxe) s možnosťou 
prepojenia dverami v obývacej izbe • apartmány 
zdieľajú spoločné wellness centrum (infra sauna, 
fínska sauna, relaxačná miestnosť s krbom, 
niektoré s vírivkou na terase) • v každom 
apartmáne je s obývačkou spojená kuchyňa 
s kompletným vybavením pre náročných 
(obedová zostava pre 6 ľudí, mikrovlnná rúra, 

polohA
hotel sa nachádza na začiatku Demänovskej 
doliny • prvý feng shui hotel na Slovensku • 
klenot ponúkajúci nezvyčajnú atmosféru horskej 
chaty s náznakom lákavej prestíže odlišujúcim 
sa od masy iných • skibus do strediska Jasná

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
štýlová reštaurácia so skvelou gastronómiou 
• Lobby bar • terasa • exkluzívne boutique 
wellness (vonkajší a vnútorný vírivý bazén, 
vonkajšia fínska sauna, parná sauna, infrasauna, 
relaxačná miestnosť, horská pláž) • Wi‑Fi 
v celom hoteli zdarma • konferenčné priestory  
• parkovanie pri hoteli 

JASNá NízKe TATRy Nadmorská výška
(m n. m.)

zjazdovky (km) lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý

Jasná Nízke Tatry 1 028 – 2 024 11 18 7 4 7 18 – 1x Jasná Nízke Tatry

www.jasna.skNíZKE TATRY

300 KM OD BRATISlAVy

UByTovanie
dvojlôžkové izby typu Štandard (zrekonštruované 
kúpeľne) alebo Deluxe (kompletne zrekonštruované 
izby) • možnosť prístelky • kúpeľňa • sušič vlasov  
• TV • rádio • minibar • detská postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetu • obedy výber z menu  
• večere formou bufetu prípadne výber z menu  
v závislosti od obsadenosti hotela

sporák, umývačka riadu, kávovar) • kúpeľne so 
sprchovacím kútom sa nachádzajú na prízemí aj 
na poschodí • župany a papučky • Wi ‑Fi zdarma
UByTovanie
každý apartmán má dve komfortné dvojlôžkové 
spálne na poschodí • obývacia izba na prízemí  
• krb • balkón • SAT TV • rozťahovací gauč, 
ktorý môže slúžiť ako prístelka pre 1 dospelého 
alebo 2 deti • apartmán Deluxe sa odlišuje 
väčšou rozlohou a in‑house wellnessom  
v každom chalete • detská postieľka zdarma
strAvovAnie
raňajky formou donášky

UByTovanie
každá izba je unikátna • rustikálny štýl umocnený 
použitím troch prírodných materiálov dreva, 
medi a kameňa • dvojlôžkové izby Štandard  
(20 m2) a Deluxe (20 až 40 m2) • možnosť 
prístelky • kúpeľňa a WC • SAT TV • telefón • 
minibar • trezor • apartmán (dvojlôžková spálňa, 
obývacia izba s rozkladacou sedacou súpravou, 
kávový a čajový servis, kávovar) • niektoré izby  
a apartmány balkón

strAvovAnie
raňajky formou bufetu • obedy a večere formou 
gurmánskeho menu

CeNA oD

47
eUr

CeNA oD

79
eUr

CeNA oD

55
eUr

tripAdvisor
45 hodnotiacich

tripAdvisor
258 hodnotiacich

tripAdvisor
41 hodnotiacich
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PRíKLAD UbYTOVANIA

PRíKLAD UbYTOVANIA

Štrbské Pleso hotel toliAr RRR

Štrbské Pleso hotel pAtriA RRRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma • Wellness • Wi ‑Fi • akCia 7 = 6

Dieťa Do 12 rokov zDarma • Wellness • Wi ‑Fi

polohA
možnosti lyžovania 900 m od hotela •  
lyžiarske svahy Solisko a Interski • skibus 
k zjazdovkám zdarma

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • kaviareň/cukráreň • Wi‑Fi vo 
verejných priestoroch zdarma • detský kútik • 
vitálny svet • bazén so slanou vodou • sauny • 
masáže za poplatok • detský bazén • parkovisko 
• garážové státie zdarma

UByTovanie
dvojlôžkové izby (možnosť prístelky) • rodinné 
izby (2 prepojené dvojlôžkové izby • vlastné 
sociálne zariadenie) • štúdiá (dvojlôžkové 
s možnosťou 2 prísteliek) • sprcha • WC • SAT TV 
• štúdiá (kuchynský kútik • chladnička • sporák • 
varná kanvica) • detská postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy  
výber z menu • večere výber z menu, príp. 
bufetové stoly

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc  
• vstup do vitálneho sveta • miestny poplatok • 
dieťa do 12 r. ubytovanie na prístelke pri  
2 dospelých osobách zdarma • cena v rodinnej 
izbe platí pri ubytovaní 4 osôb

PovinnÉ DoPlaTky
vianočná večera 42 €/dospelá os., 24 €/dieťa  
2 ‑ 12 rokov • silvestrovská večera 84 €/dospelá 
os., 48 €/dieťa 2 ‑ 12 rokov

osTaTnÉ DoPlaTky
večera 12 €/dosp. os., 6 €/dieťa 6 ‑ 12 rokov  
• dieťa do 6 rokov večere zdarma • domáce  
zviera 30 €/pobyt

poZnÁMkA
v termíne od 27.12. – 06.01. pobyt na min. 5 nocí 
• Veľká noc na min. 3 noci • akcia 7 = 6 v termíne 
od 01.11. – 22.12.

polohA
na konci Mlynickej doliny • vo výške 1 355 m  
• na severnom brehu Štrbského Plesa • možnosti 
lyžovania pre začiatočníkov a pokročilých 
v oblasti Soliska a Interski • ideálne podmienky 
pre beh na lyžiach • skibus od hotela zdarma

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
lobby bar • slnečná reštaurácia • vinotéka  
• nočný Vatra club s bowlingom • koliba Partia 
pri jazere • Patria Aqua Paradise Wellness • 
soľný a eukalyptový parný kúpeľ • bylinková 
inhalácia • sanárium • tepidárium • tropický dážď 
• whirlpool • masážny bazén • prívalová sprcha 
• vodná cesta • ľadová jaskyňa • vonkajšie sauny 
a vírivky • oddychová miestnosť • krytý bazén 
• rôzne druhy masáží za poplatok • bankovanie 
• ricochet • detská herňa • požičovňa lyží • ski 
servis • lyžiarska škola • Wi‑Fi v celom hoteli 
zdarma • parkovanie na stráženom parkovisku 
zdarma alebo v garáži (za poplatok 15 €/deň) • 
nefajčiarsky hotel

UByTovanie
dvojlôžkové izby Štandard a Lux (kompletne 
rekonštruované izby) s možnosťou prístelky 
(vhodná pre deti, rozkladacie kreslo) • kúpeľňa 
• WC • SAT TV • rádio • sušič vlasov • telefón 
• minibar • župany na každej izbe zdarma 
• apartmány (1/2 spálňa; obývacia izba 

s možnosťou 2 prísteliek) • izby od 3.poschodia 
len na vyžiadanie za doplatok 8 €/osoba/noc • 
detská postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy výber 
z menu • večere formou bufetových stolov, 
prípadne výber z menu (podľa počtu hostí)

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc  
• vstup do bazéna • wellness • fitnes • stolný 
tenis • skibus • dieťa do 12 rokov ubytovanie na 
prístelke zdarma pri obsadení dvoma dospelými 
osobami 

PovinnÉ DoPlaTky
vianočná večera 72 €/dospelá osoba, 36 €/dieťa 
3 ‑ 12 rokov • silvestrovská večera 132 €/dospelá 
osoba, 66 €/dieťa 3 ‑ 12 rokov • miestny poplatok 
(platba na mieste) • večera 12 €/dieťa 3 ‑ 12 rokov 

osTaTnÉ DoPlaTky
domáce zviera za poplatok 25 €/noc • za balkón 
8 €/os./noc

poZnÁMkA
v termíne od 23.12. – 28.12. pobyty na min. 3 noci • 
v termíne od 28.12. – 03.01. pobyty na min. 4 noci

CeNA oD

42
eUr

CeNA oD

78
eUr

FM zľava 5%tripAdvisor
51 hodnotiacich

TermÍny a Ceny

3J2SVK10
OSOBA NA záKl. 

lôžKU V 1/2 
ŠTANDARD

OSOBA NA záKl. 
lôžKU V 1/2 lUx

01.11. - 22.12. 78 94
23.12. - 27.12. 98 114
28.12. - 02.01. 114 130
03.01. - 31.03. 92 108

TermÍny a Ceny

3J2SVK09
OSOBA NA 

záKl. lôžKU 
V 1/2

OSOBA NA 
záKl. lôžKU 
V ROD. IzBe

OSOBA NA 
záKl. lôžKU  

V ŠTÚDIU
23.12. - 26.12. 49 42 60
27.12. - 05.01. 60 51 72
06.01. - 17.04. 42 36 53
18.04. - 21.04. 56 46 66

tripAdvisor
163 hodnotiacich
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slovensko | vysokÉ TaTry

PRíKLAD UbYTOVANIA

Štrbské Pleso Wellness hoTel BoroviCa RRRR

tAtrANská lomNiCA hotel soreA UrÁn RRR

Wellness • Wi‑Fi • skiBUs

Dieťa Do 12 rokov zDarma • Pri vlekU • Wellness • Wi‑Fi

polohA
priamo na Štrbskom Plese • v tichom prírodnom 
prostredí 

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • lobby bar s vinotékou •  
anglický salónik s krbom • wellness centrum • 
plavecký bazén (20 m) • bazén pre batoľatá • 
interiérová vírivka • sauny (fínska, turecká,  
infra, eukalyptová, bylinková) • Kneippov kúpeľ 
• tepidárium • ochladzovací bazén • relax bar • 
fitnes • vírivka na streche hotela s výhľadom na 
tatranskú prírodu • zábaly • masáže • ošetrenie 
pleti • kozmetika • kaderníctvo • vonkajšia 
lezecká stena vysoká 11,8 m • detská herňa  
a ihrisko • golfový simulátor • ďalekohľad 
• biliard • Wi‑Fi v celom hoteli zdarma 
• parkovanie monitorované kamerovým 
systémom zdarma • skibus zdarma 

UByTovanie
izby Classic (24,6 m2, obsadené 1 alebo  
2 osobami) • izby Lux (35‑40 m2, dvojlôžková 
s možnosťou 2 prísteliek, niektoré s krbom) 
• prémium apartmán (50‑65 m2, dvojlôžková 
spálňa, obývacia izba s možnosťou 2 prísteliek) 
• rodinný apartmán (55,5 m2, pre 4 osoby, 
možnosť 1 prístelky, 2 spálne, obývačka) • 
bezbariérová izba kúpeľňa • WC • SAT TV 
• minibar • trezor • Wi‑Fi v celom hoteli 
zdarma • telefón s priamou voľbou • balkón 
• detská postieľka zdarma • prístelky formou 
rozťahovacieho kresla vhodné pre 2 deti alebo  
1 dospelú osobu

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy 
formou à la carte • večere formou servírovaného 
4‑chodového menu, pričom hlavný chod sa 
vyberá z troch jedál 

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 
uvítací nápoj • neobmedzený vstup do wellness 
a fitnes • úschovňa bicyklov a lyží • deti do  
4 rokov bez nároku na lôžko zdarma • bONUS 
pri pobytoch od 4 nocí exteriérová jacuzza na 
terase hotela 1x za pobyt grátis (neplatí počas 
Vianoc a Veľkej noci)

PovinnÉ DoPlaTky
vianočná večera 95 €/dospelá osoba,  
56 €/dieťa 4‑12 rokov • miestny poplatok 
(platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
domáce zviera za poplatok 35 €/noc 

poZnÁMkA
počas Veľkej noci pobyty na minimálne 4 noci

polohA
priamo pod lyžiarskym strediskom

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • bar • wellness Urania (nerezový 
relaxačný bazén, dva detské bazény, fínska a parná 
sauna, masáže za poplatok) • stolný tenis • biliard  
• Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • detský kútik  
• parkovanie vonku zdarma, v hotelovej garáži 
za poplatok 5 €/noc

UByTovanie
2‑lôžkové izby (možnosť prístelky • kúpeľňa  
• WC • LCD SAT TV • telefón • balkón) • 
trojlôžková rodinná izba s možnosťou prístelky 
(2 prepojené izby so spoločným sociálnym 
zariadením) • bezbariérové izby • detská 
postieľka za poplatok 2 €/noc

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetových stolov  
• obedy výber z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc  
• vianočná a silvestrovská večera • 1x za celý 
pobyt vstup do wellness centra na 2 h • dieťa  
do 12 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia 
zdarma pri ubytovaní s 2 dospelá osoba • deti 
do 3 rokov bez nároku na služby zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
obed 9 €/dosp. os • 8 €/dieťa do 15 r. • domáce 
zviera za poplatok 10 €/noc

poZnÁMkA
ceny platia pri pobytoch na min. 2 noci • Veľká 
noc, Vianoce a Silvester minimálne na 4 noci

PRíKLAD UbYTOVANIA

CeNA oD

76
eUr

CeNA oD

44
eUr

TermÍny a Ceny

3J2SVK14 DOSPelý  
NA záKl. lôžKU 

DIeťA DO 15 R.  
NA záKl. lôžKU 

15.12. - 21.12., 23.04. - 03.05. 44 31
22.12. - 28.12., 17.04. - 22.04. 64 45
29.12. - 01.01. 87 61
02.01. - 08.03. 56 40
09.03. - 16.04. 48 34

3J6svk24
OSOBA NA záKl. 

lôžKU V IzBe  
1/2 ClASSIC 

OSOBA NA záKl. 
lôžKU V IzBe  

1/2 lUx
02.01. - 05.01., 20.12. - 27.12., 18.04. - 22.04. 91 100
06.01. - 09.03., 28.06. - 14.09. 86 96
10.03. - 17.04., 23.04. - 27.06., 15.09. - 19.12. 76 86

FM zľava 5%tripAdvisor
26 hodnotiacich

tripAdvisor
82 hodnotiacich
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slovensko | vysokÉ TaTry

PRíKLAD UbYTOVANIA

PRíKLAD UbYTOVANIA

tAtrANská lomNiCA hotel loMniCA RRRR

tAtrANská lomNiCA hotel soreA titris RRR

Wellness • Wi‑Fi 

Dieťa Do 12 rokov zDarma • Wellness • Wi‑Fi

polohA
novozrekonštruovaný hotel s tradíciou priamo 
v centre Tatranskej Lomnice • lyžiarske stredisko 
asi 500 m od hotela

vyBavenie/ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia Sisi (otvorená od štvrtka do nedele 
a hostia si môžu vybrať z ponuky à la carte 
v podobe 5 alebo 8‑chodového degustačného 
menu) • kaviareň Mozart • reštaurácia a vináreň 
Franz Josef (otvorená denne a obedy/večere 
sa podávajú od 12:00 ‑ 21:00 h) • wellness 
centrum (bazén s protiprúdom, suchá, parná 
a infra sauna, zážitková sprcha, soľné a tatranské 
tepidárium, klasické, športové alebo relaxačné 
masáže za poplatok, beauty salón a kaderníctvo) 
• galéria s originálmi slovenských autorov • Wi ‑Fi 
v celom hoteli zdarma • parkovanie pred hotelom 
zdarma alebo v hotelovej garáži za poplatok

UByTovanie
priestranné a komfortne zariadené izby 
typu štandard • suity • apartmány • niektoré 
s balkónom alebo terasou • možnosť prísteliek  
• detské postieľky na požiadanie zdarma

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov (podávajú sa 
do 11:00 h) • obedy a gurmánske večere výber 
z menu • špičkový gastronomický koncept

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
welcome drink • portier servis • minerálna voda 
pri príchode • voľný vstup do wellness • voľný 
vstup do Galérie Lomnica • parkovanie pri hoteli 
• Wi ‑Fi • dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko 
stravovanie v rozsahu rodičov zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste) • vianočná  
a silvestrovská večera 

poZnÁMkA
v termíne 27.12. – 07.01. pobyt na minimálne
4 noci • akcia 4 = 3 a 3 = 2 vo vybraných
termínoch

polohA
neďaleko centra Tatranskej Lomnice  
• vleky a zjazdovky asi 1,5 km od hotela

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • bar • biliard • úschovňa športových 
potrieb • Aqua Relax centrum • sauny • masáže 
za poplatok • Wi‑Fi v celom hoteli zdarma • 
pripojenie na internet na izbách zdarma  
• detský kútik • detská postieľka zdarma  
• parkovanie pri hoteli zdarma

UByTovanie
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby (možnosť 
prístelky) • apartmány • sprcha • WC • SAT TV  
• rádio • rodinné izby (2 dvojlôžkové prepojené 
izby, vlastné sociálne zariadenie)

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetových stolov  
• obedy výber z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc  
• vianočná a silvestrovská večera • 1x za celý 
pobyt vstup do „Mix zóny“ v Aqua Relax centre 
na 2 hod. • dieťa do 12 r. ubytovanie na prístelke 
a polpenzia zdarma pri ubytovaní s dvomi 
dospelými osobami • deti do 3 r. bez nároku  
na služby zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
obed 9 €/dospelá osoba • 8 €/dieťa do 15 r.

poZnÁMkA
ceny platia pri pobytoch na min. 2 noci  
• Veľká noc, Vianoce a Silvester min. na 4 noci 

FM zľava 10%tripAdvisor
91 hodnotiacich

CeNA oD

78
eUr

CeNA oD

42
eUr

TermÍny a Ceny

3J2SVK40 OSOBA NA záKl. 
lôžKU V 1/2 STANDARD 

DIeťA 6-12 R.  
NA PRíSTelKe 

01.11. - 22.12. 78 42
27.12. - 06.01. 102 42
07.01. - 21.02., 03.03. - 18.04. 87 42
22.02. - 02.03. 93 42

FM zľava 5%tripAdvisor
46 hodnotiacich

TermÍny a Ceny

3J2SVK15 DOSPelý NA  
záKl. lôžKU 

DIeťA DO 15 R.  
NA záKl. lôžKU 

15.12. - 21.12., 23.04. - 03.05. 42 30
22.12. - 28.12., 17.04. - 22.04. 62 44
29.12. - 01.01. 85 60
02.01. - 08.03. 54 38
09.03. - 16.04. 46 33
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slovensko | vysokÉ TaTry

JAsNá hotel soreA snp RRR

liPtovský JáN hotel soreA MÁj RRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma • Priamo na svahU • Wi ‑Fi

Dieťa Do 15 rokov zDarma • Wellness • Wi ‑Fi • roDinnÉ izBy

polohA
priamo pri zjazdovke biela púť

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • denný bar • kaviareň • sauna  
• masáže • biliard • stolný tenis • detská  
herňa • požičovňa a úschovňa športových 
potrieb • ski ‑servis • lyžiarska škola • Wi‑Fi  
v spoločenských priestoroch zdarma • 
parkovanie pred hotelom za poplatok

UByTovanie
dvojlôžkové izby (niektoré s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • SAT TV • rádio • telefón) 
• rodinné izby (v zložení dve 2‑lôžkové alebo 
2‑lôžková a 1‑lôžková • izby sú prepojené 
• samostatné sociálne zariadenie) • detská 
postieľka zdarma

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetu • obedy 
výberom z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 
vianočná a silvestrovská večera • dieťa do 12 r. 
ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma  
pri ubytovaní s 2 dospelými osobami • deti do  
3 r. bez nároku na služby • 1x za pobyt vstup  
do bazéna v hoteli Máj v Liptovskom Jáne

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
obed 9 €/dospelá osoba, 8 €/dieťa do 15 r. • 
domáce zviera za poplatok 12 €/noc

poZnÁMkA
ceny platia pri pobytoch 
na min. 2 noci • Veľká noc, Vianoce a Silvester 
na min. 4 noci

polohA
lyžiarske stredisko Závažná Poruba 7 km •  
Jasná 20 km

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy 
reštaurácia • aperitív bar • krytý bazén (25 x 12,5 m) 
s termálnou vodou 28 °C • sauna • vírivá vaňa • 
relaxačný kúpeľ • fitnes • požičovňa športových 
potrieb • biliard • stolný tenis • šípky • stolný 
futbal • detský kútik • Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma 
• parkovanie na nestrážnom parkovisku zdarma

UByTovanie
1 a 2‑lôžkové izby (možnosť prístelky) • rodinné 
izby 2+2 prístelky (miestnosť rozdelená na 
spálňovú časť a obývaciu časť so sedacou 
súpravou) • kúpeľňa • WC • rádio • SAT TV • 
telefón • balkón • detská postieľka zdarma • 
apartmány s chladničkou • na prízemí izby  
pre imobilných hostí

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetových stolov  
• obedy výber z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 
vianočná a silvestrovská večera • vstup do bazéna 
• dieťa do 15 rokov na prístelke zdarma • deti do  
3 rokov bez nároku na služby zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
obed 9 €/dospelá osoba, 8 €/ dieťa do 15 rokov  
• domáce zviera za poplatok 10 €/noc

poZnÁMkA
ceny platia pri pobytoch na minimálne 2 noci 
• Veľká noc, Vianoce a Silvester na minimálne 
4 noci

FM zľava 5%tripAdvisor
48 hodnotiacich

PRíKLAD UbYTOVANIA

PRíKLAD UbYTOVANIA

CeNA oD

48
eUr

CeNA oD

43
eUr

TermÍny a Ceny

3J2SVK21 DOSPelý  
NA záKl. lôžKU 

DIeťA 3-15 R.  
NA záKl. lôžKU 

15.12. - 21.12., 23.04. - 03.05. 48 34
22.12. - 28.12., 05.01. - 25.01., 
17.04. - 22.04. 62 44

29.12. - 01.01. 85 60
02.01. - 04.01., 26.01. - 08.03. 67 47
09.03. - 16.04. 59 42

TermÍny a Ceny

3J2SVK13 DOSPelý 
 NA záKl. lôžKU 

DIeťA 3-15 R.  
NA záKl. lôžKU

15.12. - 21.12., 23.04. - 03.05. 43 31
22.12. - 28.12., 17.04. - 22.04. 60 42
29.12. - 01.01. 82 59
02.01. - 08.03. 49 35
09.03. - 16.04. 47 34

tripAdvisor
40 hodnotiacich
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PRíKLAD UbYTOVANIA

PRíKLAD UbYTOVANIA

vrátNA DoliNA hoTel BoBoTy RRR

Wellness • Wi ‑Fi • roDiny s Deťmi

polohA
priamo v horskom prostredí národného parku 
Malá Fatra • lyžiarske stredisko Vrátna len  
2 km • skibus od hotela zdarma

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia • wellness centrum: bazén, fínska 
sauna, masáže za poplatok • detský kútik  
• detské ihrisko • biliard • stolný tenis • lyžiareň  
• Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie  
pred hotelom zdarma

UByTovanie
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby štandard 
(orientované na sever bez možnosti prístelky) 
• dvojlôžkové izby komfort (s balkónom, 
orientované na juh s možnosťou 1 prístelky) 
• rodinná izba štandard (2 prepojené izby 
orientované na sever so spoločnou kúpeľňou) 
• rodinná izba komfort (2 prepojené izby 
orientované na juh, každá s možnosťou 
prístelky) • všetky izby s kúpeľňou, Wi ‑Fi, SAT 
TV • detská postieľka na vyžiadanie zdarma

strAvovAnie
raňajky a večere formou bufetu • obedy výber 
z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc  
• vstup do bazéna • parkovanie • dieťa do  
6 rokov bez nároku na lôžko stravovanie  
v rozsahu rodičov zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
vianočná večera 28 €/dospelá osoba,  
21 €/dieťa 6 ‑ 12 rokov, 14 €/dieťa do 6 rokov  
• silvestrovská večera 110 €/dospelá osoba,  
64 €/dieťa 6 ‑ 12 rokov, 18 €/dieťa do 6 rokov  
• miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
večere 15 €/dospelý, 10 €/dieťa 6 ‑ 12 rokov,  
7 €/dieťa do 6 rokov

poZnÁMkA
v termíne 24.12. ‑ 07.01. pobyty na minimálne  
4 noci • cena v rodinnej izbe platí pri obsadení  
4 osobami • zľavy na skipasy do strediska Vrátna

slovensko | veĽkÁ FaTra, malÁ FaTra

DoNovAly šport hotel RRR

Dieťa Do 6 rokov zDarma • Wi ‑Fi • Wellness

polohA
moderne zrekonštruovaný wellness hotel  
• v centre turistického a lyžiarskeho strediska 
Donovaly • cca 500 m od sedačkovej lanovky 
na Novú hoľu • 300 m od lyžiarskeho svahu 
Záhradište • Fun Park s atrakciami pre celé 
rodiny cca 10 min od hotela • Únia materských 
centier certifikovala Šport Hotel ***  
ako zariadenie priateľské k deťom a rodinám

vyBavenie, ĎalŠie slUŽBy
reštaurácia Panoráma • kaviareň • bazénový svet 
(veľký a malý bazén, oddychová časť) • Saunový 
svet (4 druhy sáun – fínska, infra, parná, soľná) 
• ochladzovací bazén • odpočiváreň • privátna 
vírivka • fitnes • masáže za poplatok • detské 
ihrisko pred hotelom • multifunkčné ihrisko  
pri hoteli (tenis, volejbal…) • lyžiareň • fajčiareň  
• Wi ‑Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie  
pred hotelom zdarma

UByTovanie
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby Standard 
(bez možnosti prístelky) alebo Superior 
(s možnosťou 1 prístelky) • rodinné Family  
Suite (dve dvojlôžkové izby prepojené dverami)  
• detská postieľka v izbe Superior zdarma  
• všetky izby majú kúpeľňu s WC, SAT TV, 
minibar, telefón, Wi ‑Fi

strAvovAnie
raňajky formou bufetových stolov • obedy  
výber z menu • večere formou bufetových 
stolov, prípadne výber z menu

CenA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou za osobu a pobyt 
• welcome drink • neobmedzený vstup do 
wellness centra • Park Snow karta plná zliav • 
20% zľava na športové potreby a lyžiarsku školu 
v Dami Sport • dieťa do 5 rokov pri 2 dospelých 
osobách na prístelke zdarma • dieťa do 4 rokov 
bez nároku na lôžko zdarma

PovinnÉ DoPlaTky
miestny poplatok (platba na mieste)

osTaTnÉ DoPlaTky
domáce zviera za poplatok 16 €/noc

poZnÁMkA
zvýhodnené ceny pre deti do 12 rokov  
už pri pobyte s jednou dospelou osobou

CeNA oD

54
eUr

CeNA oD

46
eUr

TermÍny a Ceny

3J2SVK32
DOSPelý  
NA záKl. 

lôžKU 2 NOCI

DOSPelý 
NA záKl. 

lôžKU 4 NOCI

DOSPelý  
NA záKl. 

lôžKU 6 NOCí

04.09. - 30.11. 119 225 323
01.12. - 20.12., 03.01. - 30.03. 151 257 372

TermÍny a Ceny

3J2SVK34

OSOBA  
NA záKl. 

lôžKU V IzBe 
ŠTANDARD

OSOBA  
NA záKl. 

lôžKU V 1/2 
IzBe KOMFORT

OSOBA  
NA záKl. lôžKU  

V RODINNeJ 
IzBe KOMFORT

01.11. - 23.12., 07.01. - 29.04. 46 52 46
24.12. - 06.01. 52 69 58

tripAdvisor
26 hodnotiacich

tripAdvisor
51 hodnotiacich
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PRIAMO PRI VLEKU • WELLNESS • WI ‑FI • AKCIA 7 = 6 • AKCIA 4 = 3 • AKCIA 5 = 4

Innerkrems hOtEL BERghOF RRRR

POLOHA
priamo pri vleku • 9 km od mestečka Kremsbrücke 
• bežkárske trate 3 km (skibus zdarma)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • miestnosť s krbom • 
Wi ‑Fi zdarma v celom hoteli • bar • vyhrievaná 
úschovňa lyží a lyžiarskych topánok • parkovisko 
• turecký kúpeľ • sauna • infračervená kabína 
• fitnes • stolný tenis • za poplatok: solárium, 
masáže, župan a bowling

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek • rodinné izby s dvomi oddelenými 
miestnosťami • kúpeľňa so sprchou a WC •  
sušič vlasov • telefón • SAT TV • trezor • 
niektoré izby majú balkón za príplatok

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4‑chodové 
večere s možnosťou výberu z 3 jedál od 2. dňa  
• šalátový bufet • vianočná a silvestrovská 
večera v cene

PRE DETI
postieľka zdarma • stolička • menu a bufet • 
herňa • baby phone

Rodinný klub PLANET FUN  
so slovenským animátorom 
a slovenským lyžiarskym inštruktorom
(popis aktivít rodinného klubu PLANET 
FUN nájdete na strane 18)

Termín: 16.02. – 23.02. a 23.02. – 02.03.  
a 02.03. – 09.03.

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc •
počas pobytu s animátormi rodinného klubu 
Planet Fun v termíne od 16.02. – 23.02.,  
23.02. – 02.03., 02.03. – 09.03. cena zahŕňa  
7x ubytovanie s polpenziou, slovenských 
animátorov a slovenského inštruktora lyžovania 

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 1,95 €/osoba od 17 rokov/noc

POZNÁMKA
pobyt je možný na 7 nocí v období 26.12. – 02.01. 
s nástupom v stredu a v období 02.02. – 09.03. 
s nástupom v sobotu • v ostatných termínoch 
minimálna dĺžka od 3 nocí s nástupom  
denne • akcia 7 = 6 v období 05.01. – 26.01.  
a 09.03. – 15.04. • akcia 5 = 4 v období  
06.01. – 27.01. a 10.03. – 14.04. • akcia  
4 = 3 v období 15.12. – 26.12. • domáce zvieratá  
10 €/deň (platba na mieste) • dieťa 0 ‑ 3 roky  
na prístelke v rodinnej izbe platí 22 €/noc

INNERkREms Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Innerkrems 1 550 - 2 200 5 36 4 - 2 11 25 1x Innerkrems 219/197,50 124/119

395 km OD BRATIsLAVY

WWW.INNERKREMS.AtRAKÚSKO

TripAdvisor
23 hodnotiacich FM zľava 5-13%

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

73
eUr

tERMÍNY A CENY

7J2AUT26  
(CENA ZA 1 NOC)
FM zľava 5%

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2+1B  
A 1/2+2B

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2+2

DIEťA 
12-17 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1B  
A 1/2+2B

DIEťA 
12-17 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2

DIEťA 
7-12 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1B  
A 1/2+2B

DIEťA 
7-12 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2

DIEťA 
3-7 R. NA 

PRísTELkE 
1/2+1B, 1/2+2B

DIEťA 
3-7 R. NA 

PRísTELkE 
1/2+2

15.12. - 25.12., 05.01. - 25.01., 09.03. - 29.03. 79 73 56 52 48 44 32 30
26.12. - 04.01. 98 91 69 64 59 55 40 37
26.01. - 01.02., 30.03. - 21.04. 83 77 59 54 50 47 34 31
02.02. - 08.03. 86 79 61 56 52 48 35 32
7J2AUT261  
PLANET FUN (CENA ZA 7 NOCí)
FM zľava 13%

OsOBA NA ZákL. LôžkU 
1/2+1B, 1/2+2B 

OsOBA NA ZákL. LôžkU 
1/2+1, 1/2+2

DIEťA 6-15 R. NA PRísTELkE 
1/2+1B A 1/2+2B 

DIEťA 6-15 R. NA PRísTELkE 
1/2+1 A 1/2+2

16.02. - 23.02. 748 688 478 448
23.02. - 02.03. 748 688 478 448
02.03. - 09.03. 748 688 478 448
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Innerkrems  
hOtEL FRÜhAUF RRRR
3 DEtI DO 6 ROKOV ZDARMA • PRIAMO PRI VLEKU • WELLNES • PLANEt FUN • WI‑FI • 2 + 2 • 2 + 3

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • dvojlôžkové 
izby s možnosťou dvoch prísteliek (poschodová posteľ alebo 
rozťahovací gauč) • rodinné izby pre 4 ‑ 5 osôb pozostávajúce 
z dvoch samostatných izieb oddelených spojovacími dverami • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • kúpací plášť je možné 
zapožičať za kauciu 25 € • SAT TV • trezor zdarma • Wi ‑Fi 
zdarma • niektoré izby majú balkón

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky formou bufetu • obedy (mäso, zeleninové 
a ľahké jedlá, šaláty) formou bufetu • popoludní koláče, müsli 
alebo čerstvé ovocie • 4‑chodové večere možnosťou výberu 
z menu, šalátový bufet • vianočná a silvestrovská večera v cene

POLOHA
priamo pri vlekoch • 9 km od mestečka Kremsbrücke • 45 km 
zjazdoviek všetkých druhov náročnosti: 12 vlekov a lanoviek, 
15 km upravených bežeckých tratí • skibus zdarma • v stredisku 
sa nachádza lyžiarska škola pre deti od 3 rokov

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • TV miestnosť • bar • Wi ‑Fi zdarma • 
lyžiareň • parkovisko zdarma • wellness (má 2 časti ‑ pre rodiny  
s deťmi a dospelých) • krytý bazén • vonkajší bazén s teplotou 
vody 30 stupňov je k dispozícii od 16:00 ‑ 20:00 h • fínska sauna 
• rodinná sauna • parný kúpeľ • infračervená kabína • relaxačná 
miestnosť • fitnes • za poplatok solárium, masáže a kozmetické 
procedúry • pre osoby od 16 rokov vonkajšia sauna, soľný 
parný kúpeľ, masážny pavilón, relaxačná miestnosť • vychádzky 
s fakľami a vareným vínom • zábava v apres ski baroch priamo  
na svahu • zábava v chate so živou hudbou a s ohňostrojom

CenA OD

90
eUr

FM zľava 8-13%TripAdvisor
36 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY
7J2AUT01  
(CENA ZA 1 NOC)
FM zľava 8%

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2, 1/2+1, 

1/2+2

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU F1/2+3

DIEťA 6-15 R. NA 
PRísTELkE 1/2+1, 

1/2+2 

DIEťA 6-15 R.  
NA PRísTELkE  

F 1/2+3

DIEťA 3-6 R. NA 
PRísTELkE  

V 1/2+1, 1/2+2 

DIEťA 3-6 R. NA 
PRísTELkE F1/2+3

25.12. - 05.01. 125 144 63 72 38 44
06.01. - 19.01. 96 117 48 59 29 36
20.01. - 01.02., 09.03. - 26.03. 90 110 45 55 27 33
02.02. - 16.02. 99 118 50 59 30 36
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CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s plnou penziou na osobu za 1 noc • počas  
pobytu s animátormi rodinného klubu Planet Fun v termíne  
od 16.02. – 23.02., 23.02. – 02.03., 02.03. – 09.03. cena zahŕňa 
7x ubytovanie s plnou penziou, slovenských animátorov 
a slovenského inštruktora lyžovania

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 1,95 €/osoba od 16 rokov/noc (platba na mieste)

POZNÁMKA
v období 06.01. – 20.01. a 02.02. – 09.03. je pobyt možný na  
7 nocí s nástupom v sobotu • v období 25.12. – 05.01.  
a 20.01. – 30.01. od 4 nocí s nástupom denne • domáce  
zvieratá za poplatok 5 €/noc (na vyžiadanie)

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenským animátorom 
a slovenským lyžiarskym inštruktorom

Termín: 16.02. – 23.02. a 23.02. – 02.03. a 02.03. – 09.03.

výuka lyžovania 6x do týždňa pre deti vo veku od 4 rokov a rôznej 
lyžiarskej úrovne • aktivity s deťmi vo veku od 4 – 12 rokov • minidisco 
• tematické dni: doba ľadová, zlatá horúčka, po stopách yetiho, zimná 
olympiáda, snehová kráľovná • tvorivé dielničky: maľovanie na tvár, 
origami, modelovanie balónov • rôzne zimné aktivity: sánkovanie, 
stavanie snehuliaka a guľovačka • herňa • osvetlená sánkarská dráha • 
lyžovanie s fakľami • wellness s animátormi • kolkáreň • detský bufet 
• kúzelník • stolný tenis • kino (v nemeckom jazyku) • postieľka na 
vyžiadanie zdarma • funpark pre teenagerov • raňajky a večera  
s animátormi • preteky na lyžiach

VýhODY PRE RODINY
3 deti do 6 rokov zdarma vo vybraných termínoch • možnosť ubytovania 
2+2, 2+3 • wellness pre rodiny s deťmi • zvýhodnená cena skipasu

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMÁTOROM  
A SLOVENSKÝM INŠTRUKTOROM LYŽOVANIA

tERMÍNY A CENY
7J2AUT011  
PLANET FUN (CENA NA 7 NOCí)
FM zľava 13%

OsOBA NA ZákL. LôžkU 
1/2, 1/2+1, 1/2+2

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU F1/2+3

DIEťA 6-15 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA DO 6 R.  
NA PRísTELkE

16.02. - 23.02., 23.02. - 02.03., 02.03. - 09.03. 848 968 524 0

PRíKlAd ubyTOVAniA
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POLOHA
kompletne zrenovovaný hotel v roku 2017 
• priamo pri zjazdovke • 50 m od stanice 
Millennium Express

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi ‑Fi zdarma • lobby bar • 
reštaurácia • útulný salónik • hudobný klub 
• konferenčné miestnosti • požičovňa lyží • 
parkovisko zdarma podľa dostupnosti • sauna  
• parný kúpeľ • relaxačná miestnosť • biliard  
a šípky za poplatok • lezecká stena

UBYTOVANIE
menšie dvojlôžkové izby (21 m2) • dvojlôžkové 
izby (24 m2) • dvojlôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek – rozťahovací gauč (29 m2) • 
rodinné izby pozostávajúce z opticky oddelenej 
obývacej časti s rozťahovacím gaučom a spálne 
s dvojlôžkom (cca 33 m2) • kúpeľňa so sprchou, 
WC • SAT TV • Wi‑Fi (zdarma) • predsieň 
s priestorom na odkladanie lyžiarskej výstroje

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou  
bufetu (regionálne špeciality) • vianočná  
a silvestrovská večera za doplatok

PRE DETI
detská herňa • bufet • vysoká stolička 
v reštaurácii

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na 1 noc 

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 2,50 €/osoba od 17 r./noc  
(platba na mieste) • doplatok za vianočnú 
večeru 30 €/osoba • doplatok za silvestrovskú 
večeru 80 €/osoba (platba na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu od 2 nocí v termíne 
07.12. ‑ 27.12., 06.01. ‑ 01.02, 24.02. ‑ 31.03.,  
31.03. ‑ 22.04. • od 5 nocí v termíne  
01.02. ‑ 24.02. a 27.12.‑ 06.01. • domáce zvieratá  
za poplatok 10 €/deň (platba na mieste)

PRIAMO NA SVAhU • WI ‑FI • 2 + 2

nAssFeLD-trÖpOLACh hOtEL FRANZ FERDINAND RRR FM zľava 5%TripAdvisor
31 hodnotiacich

WWW.NASSWALD.At

460 km OD BRATIsLAVY

nASSFEld

NAssFELD Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Nasfeld 610 - 2 020 30 69 11 5 9 16 80 1x Nassfeld - Pressegersee 245/237 140/136

tERMÍNY A CENY

7J2AUT44  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2E

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU I1/2+2

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU F1/2+2

DOsPELý  
NA PRísTELkE

DIEťA 6-14 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA 2-6 R.  
NA PRísTELkE

07.12. - 26.12., 31.03. - 21.04. 78 84 90 102 74 43 0
27.12. - 05.01. 113 119 125 137 90 59 33
06.01. - 31.01., 24.02. - 30.03. 93 99 105 117 74 43 0
01.02. - 23.02. 103 109 115 127 90 59 33

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

78
eUr
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POLOHA
priamo na svahu • pri lanovke • cca 600 m 
od centra Passhohe nassfeld

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • vstupná hala • Wi ‑Fi zdarma • 
raňajková miestnosť • jedáleň • reštaurácia  
• kaviareň • vyhrievaná úschovňa lyží • 
parkovisko zdarma • sauna • bio sauna  
• parný kúpeľ • relaxačná miestnosť •  
do wellness majú deti vstup od 16 rokov

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s jednou prístelkou • dvojlôžkové 
izby s dvomi prístelkami (minimálna obsadenosť  
3 osoby) • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC 
• sušič vlasov • telefón • SAT TV • Wi ‑Fi zdarma

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4‑chodové 
večere čiastočne vo forme bufetu • šalátový bufet

PRE DETI
postieľka • vysoká stolička

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na 3 noci s nástupom 
od štvrtka do nedele alebo na 4 noci s nástupom 
od nedele do štvrtka alebo na 7 nocí v období  
od 23.12. ‑ 06.01. a 03.02. ‑ 24.02.

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 2,50 €/osoba od 17 rokov/noc, 
platba na mieste • vianočná večera 48 €, deti  
do 7 rokov zdarma, deti 7 ‑ 13 rokov 24 €, deti  
od 13 ‑ 17 rokov 34 € • za silvestrovskú večeru  
58 €, deti do 7 rokov zdarma, deti 7 ‑ 13 rokov  
29 €, deti od 13 ‑ 17 rokov 40 €

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí v období  
23.12. ‑ 06.01. a 03.02. ‑ 24.02. s nástupom 
v nedeľu • v ostatných termínoch 4 noci od 
nedele do štvrtka a 3 noci od štvrtka do nedele  
• domáce zvieratá za poplatok 10 €/deň  
(platba na mieste)

tERMÍNY A CENY

7J2AUT49  
(CENA ZA 3, 4 REsP. 7 NOCí)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V 1/2+1

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+2

DIEťA 13-17 R. NA 
PRísTELkE 1/2+1

DIEťA 13-17 R. NA 
PRísTELkE 1/2+2 

DIEťA 7-13 R. NA 
PRísTELkE 1/2+1 

DIEťA 7-13 R. NA 
PRísTELkE 1/2+2

06.12. - 22.12., 17.03. - 20.04. 255 271 179 190 128 136
23.12. - 29.12. 606 635 425 445 303 318
30.12. - 05.01. 745 789 522 553 373 395
06.01. - 02.02., 24.02. - 16.03. 271 287 190 201 136 144
03.02. - 23.02. 664 695 465 487 332 348

tERMÍNY A CENY

7J2AUT46  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU  
V 1/2, 1/2+2

DOsPELý  
NA PRísTELkE

DIEťA 6-14 R. 
NA PRísTELkE

26.12. - 27.12., 06.01. - 02.02. 88 88 44
28.12. - 05.01. 153 153 77
03.02. - 23.02. 124 124 62
24.02. - 16.03. 98 98 49
03.02. - 23.02. 664 695 465

CenA OD

64
eUr

nAssFeLD-sOnnenALpe ALM HOTEL KäRNTEN RRRR

sOnnenALpe BERghOF

2 DEtI DO 7 ROKOV ZDARMA • PRIAMO NA SVAhU • WI ‑FI • WELLNESS

2 DEtI DO 6 ROKOV ZDARMA • PRIAMO NA SVAhU • WI‑FI • WELLNESS

POLOHA
priamo na svahu • 500 m od centra nassfeldu  
• nákupné možnosti Hermagor 30 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • lobby • Wi‑Fi (zdarma) •  
reštaurácia • raňajková miestnosť • bar  
• kaviareň • spoločenská miestnosť s TV •  
čitáreň • úschovňa lyží • parkovisko (zdarma) 
• sauna • parný kúpeľ • infračervená kabína • 
relaxačná miestnosť • za poplatok masáže

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby a dvojlôžkové izby s možnosťou 
1‑2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • telefón • káblová TV  s integrovaným 
rádiom • Wi‑Fi (zdarma) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • trojchodové 
večere s možnosťou výberu menu • šalátový 
bufet

PRE DETI
postieľka • herňa • detské menu • vysoká stolička

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 2,90 €/os. od 16 rokov/noc 
(platba na mieste) 

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu od 5 noci v termínoch 
28.12. ‑ 06.01. a 03.02. ‑ 24.02. s nástupom 
denne • 2 noci v období 11.01. ‑ 28.01. od piatku 
do nedele alebo od soboty do pondelka • 
v ostatných termínoch od 2 nocí s nástupom 
denne • domáce zvieratá na vyžiadanie  
za poplatok 15 €/noc 

FM zľava 3%TripAdvisor
21 hodnotiacich

FM zľava 3%TripAdvisor
13 hodnotiacich

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

88
eUr
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nAssFeLD  
FALKENStEINER hOtEL SONNENALPE RRRR
PRIAMO NA SVAhU • WELLNESS • WI ‑FI

tERMÍNY A CENY
7J2AUT42  
(CENA ZA 1 NOC)
FM zľava 3%

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2 COm 

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+1 sUP

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU F1/2+3 COm 

DIEťA 6-14 R.  
NA PRísTELkE

DIEťA 3-6 R.  
NA PRísTELkE

07.12. - 21.12., 30.03. - 21.04., 22.04. - 28.04. 99 119 143 64 0
22.12. - 25.12., 02.02. - 22.02., 02.03. - 09.03. 139 158 184 85 52
26.12. - 01.01. 183 198 218 115 70
02.01. - 05.01. 148 168 194 97 59
06.01. - 01.02., 23.02. - 01.03., 10.03. - 29.03. 119 139 164 70 43

FM zľava 3-8%TripAdvisor
377 hodnotiacich

kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC • sušič vlasov • kúpací plášť 
počas pobytu (zdarma) SAT TV • rádio • mini bar (1 fľaša minerálky 
po príchode) • telefón • trezor • chladnička • niektoré izby majú 
balkón

STRAVOVANIE
plná penzia • privítací drink • raňajky formou bufetu • malý 
obedový snack • večere výberom z menu, predjedlo formou 
bufetu

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s plnou penziou na osobu za 1 noc • počas pobytu 
s animátormi rodinného klubu Planet Fun v termíne od  
23.02. ‑ 02.03. cena zahŕňa 7x ubytovanie s plnou penziou, 
slovenských animátorov a slovenského inštruktora lyžovania

POLOHA
priamo uprostred lyžiarskeho strediska nassfeld • v nadmorskej 
výške 1 500 m • 12 km od dedinky Tröplach

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciu • reštaurácia s rôznymi salónikmi • bar • 
terasa • konferenčná miestnosť • Wi ‑Fi v niektorých častiach hotela 
zdarma • lyžiareň • parkovisko zdarma • garáž za poplatok 9 €/deň 
• vodný a wellness svet Acquapura SPA s rozlohou 1 700 m2  
(fitnes • krytý bazén • sauny • parný kúpeľ • relaxačné miestnosti • 
solárium, masáže a služby SPA centra za poplatok) • detské  
kúpele Falky KinderSPA • detský komplex Falky Almland každý deň  
v čase 10:00 ‑ 20:00 h

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, junior suity a rodinné 
izby s 1 ‑ 3 prístelkami s oddeleným spacím priestorom pre deti • 

CenA OD

99
eUr



23VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | NASSFELD

tERMÍNY A CENY
7J2AUT421  
PLANET FUN (CENA NA 7 NOCí)
FM zľava 8%

OsOBA NA  
ZákL. LôžkU  

V 1/2+1sUP

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V F2+3

DIEťA 6-15 R. 
 NA PRísTELkE 

DIEťA DO 6 R.  
NA PRísTELkE

23.02. - 02.03. 1 084 1 278 698 458

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa cca 2,50 €/osoba/noc (platba na mieste) • 
doplatok za silvestrovskú večeru 130 €/osoba od 15 rokov 

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 7 noci v termíne 26.12. ‑ 02.01.  
(nástup v stredu) a v období 02.02. ‑ 23.02. a 02.03. ‑ 09.03. 
s nástupom v sobotu alebo v nedeľu • od 2 nocí 07.12. ‑ 08.12., 
14.12. ‑ 16.12., 31.03. ‑ 12.04. • od 3 nocí 21.12. ‑ 25.12., 06.01. ‑ 01.02.,  
24.02. ‑ 01.03., 10.03. ‑ 30.03., 12.04. ‑ 21.04. • 4 noci  
od 02.01. ‑ 06.01. • od 1 noci 09.12. ‑ 13.12. a 16.12. ‑ 20.12.  
• domáce zvieratá (len psy) na vyžiadanie za poplatok 15 €/noc 

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenským animátorom 
a slovenským lyžiarskym inštruktorom

Termín: 23.02. - 02.03.

výuka lyžovania 6x do týždňa pre deti vo veku od 4 rokov a rôznej 
lyžiarskej úrovne • aktivity s deťmi vo veku od 4 – 12 rokov • minidisco 
• tematické dni: doba ľadová, zlatá horúčka, po stopách yetiho, zimná 
olympiáda, snehová kráľovná • tvorivé dielničky: maľovanie na tvár, 
origami, modelovanie balónov • rôzne zimné aktivity: sánkovanie, 
stavanie snehuliaka a guľovačka • detský herný komplex • osvetlená 
sánkarská dráha • sauna a bazén pre deti • wellness s animátormi • 
bazénové hry stolný futbal • spoločenské hry • detské menu • raňajky  
a večera s animátormi • preteky na lyžiach

VýhODY PRE RODINY
možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2, 2+3 • zdarma nápoje 
v miniklube • výbava pre najmenšie deti (kočík, vanička,  
prebaľovacia podložka)

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMÁTOROM  
A SLOVENSKÝM INŠTRUKTOROM LYŽOVANIA

PRíKlAd ubyTOVAniA



24 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | KAtSChBERg

tERMÍNY A CENY

7J2AUT11  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 
1/2COmFORT

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

F1/2+2COmFORT

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU sUI 

1/2+2COm

DOsPELý  
NA PRísTELkE

DIEťA 6-15 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA 3-6 R.  
NA PRísTELkE

06.12. - 08.12., 14.12. - 15.12., 05.1. - 01.02. ,  
23.02. - 01.03. 09.03. - 30.03. 96 113 125 117 65 39

09.12. - 13.12., 16.12. - 21.12. 86 103 115 107 60 36
22.12. - 28.12. 138 158 178 164 91 55
29.12. - 31.12., 01.01. - 04.01. 160 185 205 187 104 63
02.02. - 22.02., 02.03. - 08.03. 110 128 146 136 76 45

FALKENStEINER CLUB FUNIMAtION KAtSChBERg RRRR

PRI VLEKOCh • WELLNESS 2 000 M2 • MINIKLUB PRE DEtI • RODINNE IZBY • WI ‑FI

POLOHA
20 m od vleku • 500 m od centra strediska

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • lyžiareň • 
parkovisko zdarma • bazén • sauny • vírivka 
• relaxačná miestnosť • fitnes • za poplatok: 
solárium, masáže, kozmetické procedúry, biliard 
• Falky‑land: detský svet s rozlohou 1 000 m2 
na hranie, zábavu a vybláznenie sa pre deti od 
3 rokov • svet vodných zážitkov Falky pre deti 
• Wi ‑Fi zdarma • zábava: večerné sánkovanie, 
nočné lyžovanie, jazda na poníkoch, après ski 
večierky

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • rodinné izby s oddeleným 
spacím priestorom pre deti (gauč alebo 
poschodová posteľ) • kúpeľňa so sprchou/WC  
• SAT TV • Wi ‑Fi zdarma • trezor • väčšina 
izieb má balkón alebo terasu

STRAVOVANIE
plná penzia v zmodernizovanej reštaurácii 
• privítací drink • raňajky, obedový snack 
a tematické večere formou bufetu • nápoje 
k obednému snacku a k večeri (pivo, víno,  
voda, džúsy)

PRE DETI
postieľka zdarma • ohrievač fliaš • prebaľovací 
pult • vanička • bazén • šmýkačka • stolný tenis 
• šípky • stolný futbal • miniklub 3 ‑ 12 rokov • 
detský džúsový bar

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s plnou penziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 2,50 €/os. nad 17 r./noc, platba  
na mieste • silvestrovská večera 80 €/os. nad 15 r.

POZNÁMKA
pobyty od 3 nocí v termíne 06.12. ‑ 29.12. 
a 09.03. ‑ 31.03. s nástupom denne • 
v ostatných termínoch 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá nie sú povolené

FM zľava 3%TripAdvisor
333 hodnotiacich

WWW.KAtSChI.At

380 km OD BRATIsLAVY

KATSCHbERg

kATsChBERg Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

katschberg - Aineck 1 066 - 2 220 10 50 10 3 5 8 38 1x Top skipass gold kärnten 245/227 140/130

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

86
eUr



25VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKÚSKO | ANKOgEL

tERMÍNY A CENY

7J2AUT20  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA  
NA ZákL. LôžkU

DOsPELý  
NA PRísTELkE

DIEťA 13-16 R.  
NA PRísTELkE

26.10. - 23.12. 51 36 26

CENA ZA 3 REsP. 4 NOCI OsOBA  
NA ZákL. LôžkU

DOsPELý  
NA PRísTELkE 

DIEťA 13-16 R. 
NA PRísTELkE

06.01. - 09.02., 10.03. - 22.03.,  
13.04. - 20.04. 188 132 94

10.02. - 09.03. 200 140 100

mALLnItZ FERIENhOtEL´S ALBER RRRR

POLOHA
v centre strediska • lyžiarske svahy Ankogel  
sú vzdialené cca 2 km • ľadovec Mölltaler  
23 km • zastávka lyžiarskeho autobusu  
pri hoteli (zdarma)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi‑Fi zdarma • 
reštaurácia • bar • jedáleň • salónik s krbom  
• knižnica • spoločenská miestnosť s TV •  
lyžiareň • parkovisko (zdarma) • wellness  
(deti majú povolený vstup od 14 rokov):  
parný kúpeľ • vírivka • bylinková sauna •  
fínska sauna • fitness • za poplatok solárium, 
beauty centrum a masáže

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 – 2 prísteliek • 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, WC • telefón • 
SAT TV • Wi‑Fi zdarma 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu •  
malé popoludňajšie občerstvenie a koláče  
(bez nápojov) • 4‑chodové večere  
s možnosťou výberu menu • šalátový bufet 

PRE DETI
detská postieľka • opatrovanie detí od 3 rokov 
od pondelka do piatku 8 hodín denne

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na 3 noci s nástupom 
od štvrtka do nedele alebo na 4 noci s nástupom 
od nedele do štvrtku • v termíne 26.10. ‑ 23.12. 
ubytovanie s polpenziou na 1 noc 

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 3,10 €/os. od 18 r./noc,  
deti do 6 rokov zdarma, deti od 6 – 18 rokov  
0,70 €/osoba/noc (platba na mieste) 

POZNÁMKA
v období 06.01. ‑ 21.04. minimálna dĺžka pobytu 
4 noci od nedele do štvrtka a 3 noci od štvrtka 
do nedele • v období od 26.10. ‑ 23.12. pobyty 
od 1 noci s nástupom denne (okrem termínu 
02.11. ‑ 02.12. kedy je nástup v piatok a pobyt  
je možný len do nedele, od nedele do piatku  
je hotel zatvorený) • domáce zvieratá (len pes)  
sú povolené na vyžiadanie, za poplatok 5 €/deň 
(platba na mieste)

2 DEtI DO 13 ROKOV ZDARMA • WI‑FI • WELLNESS

WWW.ANKOgEL‑SKI.At

450 km OD BRATIsLAVY

AnKOgEl

ANkOgEL nadmorská výška
(m n. m.)

zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Ankogel - mallnitz 1 266 - 2 636 2,8 5 5 2 0 3 25 - ski hit 2018/19 kärnten/Osttiro 243/224 139/129

PRíKlAd ubyTOVAniA

NOVINkA

CenA OD

47
eUr

FM zľava 3%TripAdvisor
50 hodnotiacich



26 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKÚSKO | HEILIgENBLUT

GrOsskIrChheIm HOTEL POST RRR

heILIGenbLUt HUNgUEST HOTEL HEILIgENBLUT

2 DEtI DO 10 ROKOV ZDARMA • SKIPAS V CENE • WELLNES • RODINNÉ IZBY

2 DEtI DO 6 ROKOV ZDARMA • V BLÍZKOStI VLEKOV • SKIPAS V CENE • WELLNESS • RODINNÉ IZBY • WI ‑FI

POLOHA: centrum 200 m • lyžiarske stredisko 
Heiligenblut 8 km • skibus 100 m
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY: recepcia •  
a là carte reštaurácia • spoločenská miestnosť 
s krbom • jedáleň • bar • vináreň • lyžiareň • 
parkovisko zdarma • parný kúpeľ • sauna • 
zážitkové sprchy • solárium a masáže  
za poplatok (deti od 14 rokov majú vstup  
do wellness len s dospelými)
UBYTOVANIE: 2‑lôžkové izby s možnosťou  
1 prístelky • rodinné izby pre 2 ‑ 4 os. a väčšie 
pre 2 ‑ 5 osôb (obývacia miestnosť s 2‑lôžkom 
a miestnosť s 2 ‑ 3 lôžkami • kúpeľňa so sprchou  
a WC • telefón • SAT TV

STRAVOVANIE: bufetové raňajky • 3‑chodové 
večere • vianočná a silvestrovská večera v cene
PRE DETI: detská postieľka zdarma
CENA ZAhŔŇA: 7x ubytovanie s polpenziou 
a 6‑dňovým skipasom pre oblasť grossglockner–
Heiligenblut
POVINNÉ DOPLATKY: platby na mieste: pobytová 
taxa 2 €/os. od 15 r./noc • depozit za key‑card 5 €/
os. • poplatok za skipas 3 €/deň/pre dieťa do 10 r.
POZNÁMKA: pri pobytoch so skipasom je 
minimálna dĺžka 7 nocí, nástupný deň sobota • 
ceny za pobyty bez skipasu – informácie v CK 
alebo na intenete • domáce zvieratá nie sú 
povolené • cena za dieťa 10 ‑ 13 r. 114 €

POLOHA: 300 m od centra a vlekov • zdarma 
skibus 20 m • bežecké trate 100 m
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY: jedáleň • 
reštaurácia • spoločenská miestnosť s TV • 
čitáreň • kaviareň s internetom a Wi‑Fi • lyžiareň • 
parkovisko zdarma • garáž 6 €/deň • wellness  
(od 16 r.): bazén (deti do 16 r. vstup len  
v sprievode dospelej osoby), parný kúpeľ, sauna, 
infračervená kabína • masáže za poplatok • stolný 
tenis • carlling • za poplatok squash a tenis
UBYTOVANIE: 2‑lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • rodinné izby (2 miestnosti typu 
mezonet ‑ min. 4 osoby) • kúpeľňa so sprchou 
a WC • kúpací plášť za poplatok • sušič vlasov • 
telefón • rádio • SAT TV • trezor • Wi‑Fi zdarma

STRAVOVANIE: bufetové raňajky • bufetové 
večere s predjedlom, šalát, dezert • vianočná 
večera v cene • 1 minerálka po príchode na izbu
PRE DETI: postieľka • herňa • požičiavanie hier • 
menu • stolička • miniklub od 3 r. 
CENA ZAhŔŇA: ubytovanie na 7 nocí (nástup 
v sobotu) s polpenziou a 6‑dňovým skipasom  
pre oblasť grossglockner – Heiligenblut 
POVINNÉ DOPLATKY: pobytová taxa 2,50 €/os. 
od 17 r./noc • silvestrovská večera 62 €, dieťa  
6 ‑ 16 r. 31 € • depozit za key‑card 5 €/os • 
poplatok za skipas pre dieťa do 10 rokov 3 €/deň 
POZNÁMKA: ceny za pobyty bez skipasu – 
informácie v CK alebo na intenete • domáce 
zvieratá za poplatok 12 €/deň

HEiligEnbluT WWW.gROSS ‑gLOCKNER.At

490 km OD BRATIsLAVY

hEILIgENBLUT Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

heiligenblut 1 301 - 2 902 20 34 1 4 1 6 26 - heiligenblut skipas 225,50/207,50 133/122,50

tERMÍNY A CENY

7J2AUT081  
7 NOCí + 6-DŃOVý skIPAs

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2, 1/2+1

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

F1/2+2

DOsPELý NA 
PRísTELkE 

1/2+1

DOsPELý NA 
PRísTELkE 

F1/2+2

DIEťA 15-18 R. 
NA PRísTELkE 

1/2+1 

DIEťA 15-18 R. 
NA PRísTELkE 

F1/2+2 

DIEťA 13-15 R. 
NA PRísTELkE 

1/2+1

DIEťA 13-15 R. 
NA PRísTELkE 

F1/2+2 

22.12. - 28.12. 697 720 550 572 413 429 346 361
29.12. - 04.01. 768 792 600 623 449 464 382 397
05.01. - 01.02. 585 608 461 482 345 361 300 316
02.02. - 08.02., 02.03. - 08.03. 624 648 500 521 382 398 309 325
09.02. - 01.03. 676 699 535 557 402 418 335 351
09.03. - 15.03. 569 587 461 479 349 362 282 295
16.03. - 29.03. 530 548 422 440 318 331 273 286

TripAdvisor
17 hodnotiacich FM zľava 3%

TripAdvisor
59 hodnotiacich FM zľava 5%

tERMÍNY A CENY

7J2AUT071  
(7 NOCí + 6 DŇOVý skIPAs)

OsOBA  
NA ZákL. 

LôžkU 1/2E

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2, 1/2+1

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

V F1/2+2

22.12. - 28.12., 02.02. - 22.02. 902 942 962
29.12. - 04.01. 1 014 801 1 072
05.01. - 01.02., 16.03. - 22.03. 762 797 818
23.02. - 15.03. 801 836 856
23.03. - 29.03. 700 735 755

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

76
eUr

CenA OD

100
eUr



27VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | gLEtSChERWELt

2 DEtI DO 12 ROKOV ZDARMA • PRIAMO NA SVAhU • WELLNES • SKIPAS V CENE • 7 = 6 • 5 = 4

POLOHA
na svahu pri stanici lanovky • prístup do hotela 
len lanovkou do 16:00 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hala • spoločenská miestnosť • čitáreň 
• zimná záhrada • internetový kútik zdarma • 
reštaurácia • bar • bar s krbom • lyžiareň • krytý 
bazén • sauna • parný kúpeľ • infračervená 
kabína • relaxačná miestnosť • fitnes • stolný 
tenis • stolný futbal • biliard • lezecká stena • 
parkovisko pri údolnej stanici lanovky zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
(poschodové postele), typu štandard alebo 
komfort • kúpeľňa so sprchou a WC • SAT TV

STRAVOVANIE
polpenzia • bufetové raňajky • 4‑chodové večere 
formou bufetu • od 08.12. – 22.12., 05.01. – 02.02.  
a 23.03. – 07.04. v cene obedový snack

PRE DETI
postieľka na vyžiadanie zdarma • stolička • herňa 
• požičovňa hier • menu

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou a skipasom na osobu  
za 1 noc pre oblasť Weißee gletscherwelt

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa cca 1,30 €/os. od 15 r./noc  
(platba na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu od 3 nocí v termíne 
14.12. ‑ 29.12. a 23.03. ‑ 07.04. s nástupom  
denne • v ostatných termínoch 7 nocí  
(v termíne 22.12. ‑ 09.03. s nástupom v sobotu, 
07.04. ‑ 28.04. s nástupom v nedeľu,  
09.03. ‑ 23.03. s nástupom v sobotu alebo 
v nedeľu) • akcia 7 = 6 od 14.12. ‑ 22.12.,  
05.01. ‑ 02.02. a 23.03. ‑ 07.04. • akcia 5 = 4 
v termíne 23.03. ‑ 07.04. • domáce zvieratá  
na vyžiadanie za poplatok (platba na mieste)

UttenDOrF BERghOtEL RUDOLFShÜttE RRR

WWW.gLEtSChERWELtWEISSEE.At

480 km OD BRATIsLAVY

glETSCHERWElT WEiSSEE

WEIssEE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Weissee 804 - 2 600 5 16 2 2 2 4 52 - Weissee 200/183 103/93

FM zľava 5%TripAdvisor
103 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY

7J2AUT17  
(7 NOCí + 6 DŇOVý skIPAs)

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU  
V I1/2

OsOBA 
NA ZákL.

LôžkU 
F1/2+2 

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
F1/2+2COm 

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
F1/2+2 

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
F1/2+2COm 

DIEťA 
15-18R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2 

DIEťA 
15-18R. NA 
PRísTELkE 
F1/2+2COm 

DIEťA 
12-15R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2 

DIEťA 
12-15R. NA 
PRísTELkE 
F1/2+2COm

14.12. - 21.12., 23.03. - 06.04., 5.1. - 1.2. 99 104 108 94 98 73 76 52 54
22.12. - 04.01., 23.02. - 08.03., 14.4. - 28.4. 132 138 142 125 128 97 100 69 71
02.02. - 22.02., 9.3. - 22.3., 7.4. - 13.4. 124 130 135 117 122 91 95 65 68

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

99
eUr



28 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | ZELL AM SEE ‑ KAPRUN

WWW.ZELLAMSEE ‑KAPRUN.COM/SK

450 km OD BRATIsLAVY

ZEll AM SEE ‑ KAPRun

ZELL Am sEE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

kaprun/Zell am see 750 - 3 029 28 50 28 10 15 7 96 4x kaprun/Zell am see 260/233 152/137
Ľadovec kitzsteinhorn 911 - 3 029 13 25 3 6 5 5 53 1x kitzsteinhorn 260/233 152/137

FUsCh PENZIóN WASSERFALL RRR

WELLNESS • WI‑FI • 7 = 6, 4 = 3

POLOHA
10 km od mesta Zell am See • 15 km od Kaprunu 
• zastávka skibusu 250 m zdarma • cvičný vlek 
600 m • bežkárske trate 200 m

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť • jedáleň • 
výťah • lyžiareň • parkovisko zdarma • Wi‑Fi 
v reštaurácii zdarma • sauna • parný kúpeľ • 
infračervená kabína • relaxačná miestnosť

UBYTOVANIE
menšie dvojlôžkové izby bez balkóna, 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
(poschodová posteľ alebo rozkladacie lôžko) 
• kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • 
káblová TV s rádiom • trezor • Wi‑Fi zdarma • 
jednolôžkové izby • niektoré izby majú balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bohatého bufetu • 
večere 3‑chodové menu so šalátom alebo bufet 
• 3x do týždňa malé popoludňajšie občerstvenie 
(pondelok, streda, piatok)

PRE DETI
postieľka na vyžiadanie zdarma 

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 1,10 €/osoba nad 15 rokov/noc 
(platba na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí v termíne  
29.12. ‑ 05.01. a 02.02. ‑ 09.03. s nástupom 
v sobotu • od 2 nocí v období 27.12. ‑ 29.12., 
05.01. ‑ 02.02. a 09.03. ‑ 30.03. s nástupom 
denne • od 4 nocí od 13.04. ‑ 22.04. s nástupom 
denne • od 1 noci od 01.12. ‑ 22.12. s nástupom 
denne • akcia 7 = 6 v období 01.12. ‑ 22.12.,  
05.01. ‑ 02.02. a 09.03. ‑ 30.03. (pobyty od 
soboty do soboty) • akcia 4 = 3 (len pobyty 
nedeľa – štvrtok) s nástupom 02.12., 09.12., 16.12., 
06.01., 13.01., 20.01., 17.03. a 24.03. • domáce 
zvieratá nie sú povolené

tERMÍNY A CENY

7J2AUT25 
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V I1/2E

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+1

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+2

DOsPELý  
NA PRísTELkE  

1/2+1

DIEťA 12-15 R.  
NA PRísTELkE  

1/2+1, 1/2+2 

DIEťA 6-12 R. 
NA PRísTELkE 

1/2+1,1/2+2

DIEťA 3-6 R.  
NA PRísTELkE 

1/2+1, 1/2+2

01.12. - 14.12. 44 49 51 45 36 26 6
15.12. - 21.12., 05.01. - 01.02., 
09.03. - 29.03. 48 53 55 48 39 28 6

27.12. - 28.12., 02.02. - 08.03. 57 62 64 56 45 32 7
29.12. - 04.01. 70 75 77 68 54 39 8
13.04. - 21.04. 50 55 57 50 40 29 6

TripAdvisor
53 hodnotiacich FM zľava 8%

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

44
eUr



29VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | ZELL AM SEE ‑ KAPRUN

kAprUn hOtEL St. FLORIAN RRR

ZeLL Am see LANDHOTEL MARTHA RRR

2 DEtI DO 7 R. ZDARMA • WI‑FI • 7 = 6 • 4 = 3

PRI SVAhU • WELLNES • WI‑FI • 7 = 6

POLOHA
200 m od centra strediska • 200 m od lanovky 
Schaufelberg lift • ľadovec Kitzsteinhorn je 
vzdialený cca 5 km • osvetlené bežkárske 
trate sú 50 m od hotela • zastávka lyžiarskeho 
autobusu 50 m • lyžiarska škola a požičovňa 
lyží 200 m 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi‑Fi zdarma v lobby • salónik 
s krbom • reštaurácia • miestnosť na odkladanie 
lyží • parkovisko zdarma • garáž za poplatok 
5 €/deň • wellness (deti vstup len v sprievode 
dospelej osoby) od 16:00 – 21:00 h, zdarma: 
sauna, infračervená kabína, zážitková sprcha, 
relaxačná miestnosť • za poplatok solárium • 
posilňovňa zdarma 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou a WC •  
sušič vlasov • rádio • telefón • trezor • minibar 
za poplatok • Wi‑Fi čiastočne zdarma •  
káblová TV 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4‑chodové 
večere s možnosťou výberu • šalátový bufet • 
vianočná a silvestrovská večera v cene

PRE DETI
postieľka na vyžiadanie zdarma • menu, stolička 
v reštaurácii

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa (platba na mieste) 

POZNÁMKA
pobyt možný od 2 nocí v období 18.11. ‑ 02.12. 
s nástupom denne • od 3 nocí v období  
20.12. ‑ 26.12. s nástupom štvrtok, piatok, 
sobota, nedeľa • 7 nocí v termíne 26.12. ‑ 02.01. 
a 4 noci v termíne 02.01. ‑ 06.01. • v ostatných 
termínoch minimálna dĺžka pobytu 3 noci 
s nástupom v nedeľu a vo štvrtok • akcia  
7 = 6 v období 18.11. ‑ 20.12., 06.01. ‑ 03.02.,  
10.03. ‑ 28.04. • akcia 4 = 3 v období  
18.11. ‑ 20.12. a 17.03. ‑ 28.04. (platí len pre 
pobyty s nástupom v nedeľu • domáce zvieratá  
na vyžiadanie za poplatok 5 €/noc

POLOHA
len 150 m od lanovky, pri lyžiarskom svahu 
Schmittenhöhe • 1,5 km od centra • ľadovec 
Kitzsteinhorn je vzdialený cca 10 km • bežkárske 
trate 4,5 km • zastávka lyžiarskeho autobusu 
priamo pri hoteli (zdarma iba počas prevádzky 
lanovky Schmittenhöhebahn Zell am See) 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • vstupná hala • Wi‑Fi zdarma • 
raňajková miestnosť • reštaurácia • bar • 
vyhrievaná miestnosť na odkladanie lyží • 
parkovisko zdarma • Wellness (deti vstup  
len od 15 rokov) zdarma: parný kúpeľ •  
fínska sauna • relaxačná miestnosť • vírivka  
za poplatok 5 €/25 minút

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1‑2 prísteliek • rodinné izby, 
pozostávajúce z dvoch miestností, minimálna 
obsadenosť 3 plne platiace osoby • kúpeľňa so 
sprchou, WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
trezor (zdarma) • minibar (za poplatok) • Wi‑Fi 
zdarma • balkón 

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatého bufetu s teplými 
a studenými jedlami • privítací drink

PRE DETI
detská postieľka na vyžiadanie za poplatok  
5 €/noc • stolička v reštaurácii • prenájom hier

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s raňajkami na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 1,20 €/os. od 15 rokov/noc 
(platba na mieste) 

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 2 noci v období  
06.12. ‑ 22.12. a 23.03. ‑ 22.04. s nástupom 
denne • 3 noci v období 05.01. ‑ 02.02.  
a 09.03. ‑ 16.03. s nástupom sobota, streda • 
v ostatných termínoch na 7 nocí s nástupom 
v sobotu • akcia 7 = 6 v období 06.12. ‑ 22.12., 
12.01. ‑ 26.01. a 09.03. ‑ 22.04. • domáce zvieratá 
na vyžiadanie za poplatok 10 €/noc

FM zľava 5%TripAdvisor
48 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY
7J2AUT57  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA  
ZákL. LôžkU

OsOBA OD 13 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA 7-13 R.  
NA PRísTELkE

18.11. - 22.12., 24.03. - 28.04. 70 56 35
23.12. - 25.12., 02.01. - 02.02. 80 64 40
26.12. - 01.01. 96 77 48
03.02. - 09.03. 87 70 44
10.03. - 23.03. 75 60 38

tERMÍNY A CENY

7J2AUT56  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA 
NA ZákL. 
LôžkU 1/2

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
1/2+2

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
F1/3+1

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
1/2+2

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
F1/3+1

DIEťA 
7-13 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2

DIEťA 
7-13 R. NA 
PRísTELkE 

F1/3+1 

DIEťA 
4-7 R. NA 

PRísTELkE 
1/2+2 

DIEťA 
4-7 R. NA 

PRísTELkE 
F1/3+1

06.12. - 21.12., 23.03. - 21.04. 52 55 59 50 54 39 42 28 30
22.12. - 28.12., 02.02. - 22.02. 75 77 82 70 74 54 58 39 41
29.12. - 04.01. 101 104 108 94 98 73 76 52 54
05.01. - 01.02., 09.03. - 15.03. 66 70 73 63 66 49 52 35 37
23.02. - 08.03. 84 88 91 80 82 62 64 44 46
16.03. - 22.03. 55 58 62 53 56 41 44 29 31

PRíKlAd ubyTOVAniA

PRíKlAd ubyTOVAniA

NOVINkA

CenA OD

70
eUr

NOVINkA

CenA OD

52
eUr

FM zľava 5%TripAdvisor
30 hodnotiacich



30 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | BAD gAStEIN ‑ hOFgAStEIN

WWW.SKIgAStEIN.COM

450 km OD BRATIsLAVY

bAd gASTEin

BAD gAsTEIN Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Bad gastein 840 - 2 300 34 59 5 7 10 5 57 1x Bad gastein 266/247,50 158,50/147,50

bAD hOFGAsteIn HOTEL ALPINA RRRR

2 DEtI DO 6 R. ZDARMA • WELLNESS • WI‑FI • 5 = 4 • 7 = 6

POLOHA
300 od centra a nákupných možností • 400 m 
od lanovky • zastávka lyžiarskeho autobusu 
priamo pred hotelom • bežkárske trate sú 
vzdialené asi 300 m od hotela • vedľajšia 
budova Tauernblick 30 m
 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • vstupná hala • Wi‑Fi zdarma • 
reštaurácia • bar • lyžiareň • verejné parkovisko 
zdarma • garáže za poplatok 5 €/noc • wellness 
(deti do 12 rokov majú povolený vstup len 
v sprievode dospelej osoby) • zdarma: krytý 
bazén s protiprúdom • parný kúpeľ • sauna • 
zážitkové sprchy • kneippov chodník •  
za poplatok: solárium, masáže a kozmetické 
procedúry, hotelové termálne radónové kúpele  
• wellness taška so županom a šľapkami len  
pre hostí z hlavnej budovy • raz do týždňa 
tanečný večer

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 ‑ 2 prísteliek s balkónom • 
jednolôžkové izby • kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, WC • telefón • SAT TV • rádio • trezor 
(za depozit 20 €) 

STRAVOVANIE
polopenzia • raňajky formou bufetu • 
odpoludňajší snack po lyžovačke od 15:30 do 
17:00 hod. • 4‑chodové večere s možnosťou 

výberu menu • čiastočne šalátový bufet • 
čiastočne bufet s predjedlami a dezertami • 
vianočná večera • silvestrovská večera so živou 
hudbou v cene • všetky jedlá sú podávané  
v hoteli Alpina

PRE DETI
detská postieľka na vyžiadanie zdarma 

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 2,40 €/os. od 15 rokov/noc 
(platba na mieste) 

POZNÁMKA
pobyty sú možné od 2 nocí v období  
01.12. ‑ 26.12. a 09.03. ‑ 30.03. s nástupom denne  
• 7 nocí v termíne 26.12. ‑ 02.01. s nástupom 
v stredu • v ostatných termínoch minimálna 
dĺžka 3 noci s nástupom denne • akcia 5 = 4 
v období 01.12. ‑ 22.12. a 09.03. ‑ 30.03. • akcia 
7 = 6 v termíne 12.01. ‑ 19.01. a 02.02. ‑ 09.02. • 
domáce zvieratá za poplatok 11 €/noc (nemajú 
povolený vstup do reštaurácie a do priestorov 
wellness)

FM zľava 3%TripAdvisor
79 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY

7J2AUT53  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V 1/1

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V 1/2

OsOBA NA ZákL 
LôžkU V 1/2+1, 1/2+2

DOsPELý  
NA PRísTELkE 

DIEťA 12-16 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA 6-12 R.  
NA PRísTELkE

01.12. - 25.12.,12.01. - 01.02., 
09.03. - 06.04. 94 97 102 72 50 34

26.12. - 04.01. 143 132 137 96 50 34
05.01. - 11.01., 02.02. - 08.03. 104 108 113 80 50 34

PRíKlAd ubyTOVAniA

NOVINkA

CenA OD

94
eUr



31VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKÚSKO | PLANAI

WWW.PLANAI.At

360 km OD BRATIsLAVY

SCHlAdMing‑dACHSTEin TAuERn

ZELL Am sEE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

schladming-Dachstein 843 - 2 700 98 119 17 9 29 66 472 7x schlading-Dachstein 266/247,50 158,50/147,50

tERMÍNY A CENY

7J2AUT21  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU  
V 1/2

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
1/2+1

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
F1/2+2

DIEťA 
13-15 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1 

DIEťA 
13-15 R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2 

DIEťA 
10-13 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1 

DIEťA 
10-13 R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2 

DIEťA 
6-10 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1

DIEťA 
6-10 R. NA 
PRísTELkE 
V F1/2+2

22.12. - 04.01. 81 84 88 76 80 42 44 21 22
05.01. - 11.01. , 09.03. - 23.03. 56 60 63 54 57 30 32 15 16
12.01. - 25.01., 23.02. - 08.03. 65 69 73 63 66 35 37 18 19
26.01. - 22.02. 73 76 80 69 72 38 40 19 20

POLOHA
hotel pozostávajúci z 2 budov • v centre 
Ramsau • lyžiarska oblasť Planai 6 km • Ramsau 
4 km • zastávka skibusu priamo pred hotelom • 
nákupné možnosti 200 m • ľadovec dachstein 
cca 10 km • bežkárske trate Ramsau 10 m

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor za poplatok • Wi ‑Fi za 
poplatok 3 €/24 hodín • spoločenská miestnosť 
s TV • čitáreň • jedáleň • reštaurácia • lyžiareň 
• parkovisko zdarma podľa dostupnosti • stolný 
futbal • wellness (deti do 12 rokov vstup  
len v sprievode dospelých) vnútorný bazén • 
infračervená kabína • relaxačná miestnosť • 
solárium, skrášľovacie centrum a bowling  
za poplatok

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky a rodinné 
izby pre 2 ‑ 4 osoby tvorené 2 miestnosťami (prístelky 
sú možné len pre deti do 15 rokov) • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC • župan za poplatok • 
sušič vlasov • rádio • telefón • SAT TV • trezor za 
poplatok • izby sú v hlavnej alebo vedľajšej budove

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • 
vianočná a silvestrovská večera v rámci polpenzie 
v cene • vegetariánske jedlá (na vyžiadanie) •  
jedlá sú podávané v hlavnej budove

PRE DETI
detská postieľka • vysoká stolička

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na os. a 1 noc

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 2,50 €/os. od 15 r./noc (platba 
na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu od 3 nocí s nástupom 
denne • akcia 7 = 6 v období 05.01. – 22.02. 
a 09.03. – 24.03. • zvieratá nie sú povolené

2 DEtI DO 6 ROKOV ZDARMA • WELLNESS • WI ‑FI

rAmsAU Am DAChsteIn HOTEL POST RRR

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

56
eUr

FM zľava 5%TripAdvisor
26 hodnotiacich



32 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKÚSKO | PLANAI

pIChL beI sChLADmInG gUt RAUNERhOF RRRR FM zľava 3%TripAdvisor
34 hodnotiacich

PRIAMO NA SVAhU • WELLNESS • WI‑FI

POLOHA
priamo na svahu Reiteralm‑Schladming • len 
50 m od lanovky • bežkárske trate Pichl 2 km • 
ľadovec dachstein 20 km • Schladming 8 km 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • vstupná hala • lobby • Wi‑Fi v lobby 
zdarma • internetový kútik na recepcii zdarma 
• spoločenská miestnosť • salónik • reštaurácia 
• bar • vinná pivnica • miestnosť na odkladanie 
lyží • parkovisko zdarma • wellness (deti vstup 
od 12 rokov): sauna • parný kúpeľ • infračervená 
kabína • soľný kúpeľ • zážitkové sprchy • 
kneippov chodník • za poplatok: solárium, 
masáže vírivka 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby (bez balkóna) • dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1‑2 prísteliek s balkónom • 
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC • sušič 
vlasov • župan a šľapky (zapožičanie zdarma)  
• telefón • káblová TV • rádio • trezor zdarma

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • malé 
odpoludňajšie občerstvenie (koláče, chlieb 
s nátierkou) • 5‑chodové večere s možnosťou 
výberu z 3 hlavných jedál • šalátový bufet • 
syrový bufet • vianočná a silvestrovská večera 
v cene 

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 4 €/noc (platí sa 
na mieste) • herňa • stolička v reštaurácii

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 1,50 €/os. od 15 rokov/noc 
(platba na mieste) 

POZNÁMKA
pobyty sú možné od nedele do štvrtka na  
4 noci • od štvrtka do nedele na 3 noci • 
domáce zvieratá za poplatok 15 €/noc

POLOHA
1600 m od centra a nákupných možností 
• 1600 m od lanovky Schladming ‑Planai • 
bežkárske trate 5 km • zastávka skibusu 170 m

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi ‑Fi (500 Mb zdarma) •  
jedáleň • raňajková miestnosť • úschovňa lyží •  
parkovisko zdarma • wellness (pre deti od  
12 rokov, vstup len v sprievode dospelej osoby) 
• fínska sauna, biosauna, infračervená kabína  
a relaxačná miestnosť 

UBYTOVANIE
2‑lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC • sušič vlasov • telefón • rádio • Wi ‑Fi 
(500 Mb zdarma)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • trojchodové 
večere s možnosťou výberu hlavného jedla 
(okrem dňa nástupu) • šalátový bufet • 
silvestrovská večera v cene

PRE DETI
detská postieľka

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou  
na osobu za 1 noc

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 1,50 €/osoba od 15 rokov/noc 
• vianočná večera 12 €/osoba, deti do 2 rokov 
zdarma, od 2 ‑ 6 rokov 6 € a od 6 ‑ 14 rokov 
8,40 € (platba na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu od 7 nocí v termíne 
29.12. ‑ 05.01., 26.01. ‑ 02.02. a 02.03. ‑ 09.03. 
s nástupom v sobotu • v ostatných termínoch 
od 3 nocí s nástupom v sobotu a v stredu • 
domáce zvieratá nie sú povolené

WELLNESS • WI ‑FI 

sChLADmInG hOtEL SChLADMINgERhOF RRR FM zľava 3%TripAdvisor
37 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY

7J2AUT48  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU V 1/1

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU

DOsPELý  
NA PRísTELkE 

DIEťA 6-14 R.  
NA PRísTELkE 

DIEťA 2-6 R.  
NA PRísTELkE

22.12. - 28.12., 16.03. - 29.03. 91 77 70 54 39
29.12. - 04.01., 26.01. - 15.02., 23.02. - 08.03. 101 87 79 61 44
05.01. - 25.01., 09.03. - 15.03. 93 79 72 56 40

tERMÍNY A CENY

7J2AUT55 (CENA ZA 1 NOC) - CENY ZA  
1 NOC, PRI UBYTOVANí NA 3, REsP. 4 NOCI

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2 

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+2

DIEťA 13-16 R. NA 
PRísTELkE 1/2+2 

DIEťA 7-13 R. NA 
PRísTELkE 1/2+2 

DIEťA 3-7 R. NA 
PRísTELkE 1/2+2 

29.11. - 08.12. (3 noci) 76 80 56 40 24
29.11. - 08.12. (4 noci) 66 69 49 35 21
09.12. - 22.12. (3 noci) 89 96 68 48 29
09.12. - 22.12. (4 noci) 75 80 56 40 24
23.12. - 26.12., 06.01. - 26.01. (3/4 noci) 104 119 84 60 36
27.12. - 05.01. (3/4 noci) 136 150 105 75 45
27.01. - 02.02. (3/4 noci) 116 130 91 65 39
03.02. - 02.03. (3/4 noci) 116 130 91 65 39
03.03. - 30.03. (3/4 noci) 97 108 76 54 33

PRíKlAd ubyTOVAniA

PRíKlAd ubyTOVAniA

NOVINkA

CenA OD

66
eUr

CenA OD

91
eUr



33VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKÚSKO | MATREI IN OSTTIROL

tERMÍNY A CENY

7J2AUT68  
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
1/2+2B

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 
1/2+2B VEDĽ. 

BUDOVA

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
F1/2+2B

DIEťA 
13-18 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2B

DIEťA 13-18 R. 
NA PRísTELkE 
1/2+2B VEDĽ. 

BUDOVA 

DIEťA 
13-18 R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2B

DIEťA 
4-13 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2B

DIEťA 4-13 R. 
NA PRísTELkE 
1/2+2B VEDĽ. 

BUDOVA

DIEťA 
4-13 R. NA 
PRísTELkE 

F1/2+2B
08.12. - 21.12. 57 55 64 40 39 45 29 28 32
29.12. - 04.01. 129 124 143 91 87 101 65 62 72
05.01. - 18.01., 16.03. - 22.03.,  
04.04. - 21.04. 82 79 97 58 56 68 41 40 49

22.12. - .28.12., 19.01. - 01.02.,  
09.03. - 15.03. 90 86 104 63 61 73 45 43 53

02.02. - 08.03. 103 99 117 73 70 82 52 50 59

kALs Am GrOssGLOCkner SCOL SPORthOtEL gROSSgLOCKNER
WI‑FI • PLNÁ PENZIA • NÁPOJE K VEčERI

POLOHA
v centre • hotel pozostáva z hlavnej budovy 
Jenshof a cca 20 m vzdialenej budovy Figol 
• lyžiarska oblasť Kals je vzdialená asi 50 m • 
bežkárske trate 50 m • nákupné možnosti  
cca 1,5 km 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia s trezorom • Wi‑Fi zdarma • lobby 
• reštaurácia • jedáleň • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • salónik • miestnosť na 
odkladanie lyží • parkovisko (zdarma) • wellness 
v budove Figol • vnútorný bazén (deti vstup len 
s dospelou osobou) • sauna (deti vstup od  
16 rokov) • fitness • stolný tenis • stolný futbal  
• počítačové hry

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 ‑ 2 prísteliek 
v budove Jenshof • dvojlôžkové izby 
a dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek 
v budove Figol • rodinné izby pre 2 ‑ 4 osoby 
pozostávajúce z dvoch miestností • kúpeľňa 
s vaňou alebo so sprchou, WC • sušič vlasov • 
SAT TV • niektoré izby majú balkón alebo terasu

FM zľava 3%TripAdvisor
17 hodnotiacich

WWW.gg‑RESORt.At

510 km OD BRATIsLAVY

MATREi in OSTTiROl

mATREI IN OsTTIROL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

matrei in Osttirol 975 - 2621 8,5 22,5 6 7 5 3 49 - grossklockner kals - matrei (ski hit Osttirol) 243/224 139/129

STRAVOVANIE
plná penzia plus • raňajky formou bufetu • obed 
• malé odpoľudňajšie občerstvenie • 3‑chodové 
večere • šalátový bufet • nápoje k večeri (pivo, 
víno, nealkoholické nápoje) 18:30 – 20:00 h • 
jedlá pre všetkých klientov sú podávané  
v hlavnej budove Jenshof

PRE DETI
detská postieľka • vysoká stolička • herňa • 
požičiavanie hier

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie plnou penziou plus na 1 noc • 
nápoje k večeri 

POVINNÉ POPLATKY
pobytová taxa 2 €/os. od 15 rokov/noc (platba 
na mieste) 

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu v období 22.12. ‑ 5.1., 2.2. ‑ 9.2.  
a 16.2. ‑ 9.3. • od 3 nocí v období od 4.4. ‑ 22.4. 
s nástupom každý deň • v ostatných termínoch 
od 3 nocí s nástupom v sobotu a vo štvrtok • 
domáce zvieratá nie sú povolené

PRíKlAd ubyTOVAniA

NOVINkA

CenA OD

57
eUr



34 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | KItZBÜhEL

WWW.BERgBAhN ‑KItZBUhEL.At

500 km OD BRATIsLAVY

KiTZbüHEl

kITZBühEL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

kitzbühel 800 - 2 000 101 61 17 11 28 7 126 1x kitzbühel skipas 277/221,50 158/126,50

mIttersILL SPORTHOTEL KOgLER RRRR

3 DEtI DO 7 ROKOV ZDARMA • WELLNESS • RODINNÉ IZBY • WI ‑FI • 7 = 6

POLOHA
na okraji strediska • cca 400 m od centra 
a nákupných možností • 5 km od lyžiarskeho 
strediska a lanovky • 20 km od ľadovca 
Kitzsteinhorn • bežecké trate pri hoteli 20 m • 
zastávka lyžiarskeho autobusu 20 m

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • lobby • internetový 
kútik za poplatok ‑ Wi ‑Fi zdarma • spoločenská 
miestnosť • TV miestnosť • salónik • raňajková 
miestnosť • jedáleň • reštaurácia • bar • 
konferenčná miestnosť • vyhrievaná lyžiareň • 
parkovisko zdarma • wellness (pre deti  
od 6 rokov len v sprievode dospelej osoby): 
bazén, sauny, parný kúpeľ, vírivka • za poplatok: 
solárium, masáže, vonkajší bazén, kozmetické 
centrum • stolný tenis • za poplatok: fitnes,  
biliard, stolný futbal, squash, krytý tenisový kurt  
(od 15.01. – 20.01. je mimo prevádzky)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky •  
izby pre 4 ‑ 5 osôb (opticky oddelená spálňa 
a obývacia časť) • rodinné izby pre 4 ‑ 5 osôb  
2 miestnosti (minimálna obsadenosť 4 osoby) • 
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC  
• sušič vlasov • kúpací plášť možno zapožičať  
pre dospelých zdarma • telefón • káblová TV 
• trezor zdarma • balkón alebo terasa • Wi‑Fi 
zdarma

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3‑chodové 
večere formou bufetu • šalátový bufet • bufet 
s dezertmi • 1x za týždeň tematický bufet • 
vianočná a silvestrovská večera v rámci polpenzie 
v cene

PRE DETI
detská postieľka 8 €/noc • herňa • bazénik • 
vysoká stolička • menu

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

POVINNÉ DOPLATKY
pobytová taxa 1,50 €/osoba od 15 r./noc (platba 
na mieste)

POZNÁMKA
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí od 26.12. ‑ 02.01. 
s nástupom v stredu a od 02.02. ‑ 09.03. 
s nástupom v sobotu • v ostatných termínoch 
od 4 nocí s nástupom denne, v termíne od 
22.12. ‑ 26.12. s nástupom v sobotu • akcia 7 = 6 
v období 24.11. ‑ 19.12. a 09.03. ‑ 22.04. • domáce 
zvieratá na vyžiadanie za poplatok 15 €/noc

FM zľava 5%TripAdvisor
63 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY

7J2AUT22
(CENA ZA 1 NOC)

OsOBA  
NA ZákL. LôžkU 

1/2+1, 1/2+3

OsOBA 
 NA ZákL. LôžkU 

F1/2+3

DOsPELý  
NA PRísTELkE 

1/2+1, 1/2+3

DOsPELý  
NA PRísTELkE 

F1/2+3

DIEťA 7-16 R.  
NA PRísTELkE 

1/2+1, 1/2+3 

DIEťA 7-16 R. 
 NA PRísTELkE 

F1/2+3 

OsOBA  
NA ZákL. LôžkU 

1/1E

24.11. - 21.12. 76 84 61 68 38 42 84
22.12. - 01.01., 02.02 .- 08.03. 98 105 79 84 49 53 105
02.01. - 05.01. 87 94 70 76 44 47 94
06.01. - 01.02., 09.03. - .21.04. 78 86 63 69 39 43 86

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

76
eUr



35VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | PAtSChERKOFEL

IGLs HOTEL BON ALPINA RRR

2 DEtI DO 7 ROKOV ZDARMA • SKIPAS V CENE • WELLNESS • WI ‑FI

POLOHA
3,2 km od lyžiarskych vlekov Patscherkofel • 
200 m od centra mesta igls • 7 km od innsbrucku 
• zastávka skibusu k Stubaiskemu ľadovcu priamo 
pri hoteli zdarma

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi ‑Fi zdarma v priestoroch lobby 
a v reštaurácii • jedáleň • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • bar • lyžiareň • výťah • bezplatné 
parkovisko (cca 500 m) • wellness (deti majú 
povolený vstup len s dospelou osobou) • bazén 
• parný kúpeľ • sauna • relaxačná miestnosť • 
fitnes • solárium, masáže a služby beauty centra 
za poplatok

UBYTOVANIE 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
typu štandard • dvojlôžkové izby typu komfort 
s možnosťou až dvoch prísteliek • jednolôžkové 
izby • kúpeľňa s vaňou alebo sprchou a WC • 
telefón • SAT TV

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3‑chodové 
večere výberom z 2 hlavných jedál • šalátový 
a polievkový bufet • vianočná večera 
a silvestrovská oslava so živou hudbou v cene

PRE DETI
postieľka za poplatok 9 €/noc (platba na mieste) 
• herňa

CENA ZAhŔŇA
ubytovanie s polpenziou na 7 nocí a 6‑dňový 
skipas, v termíne od 22.12. – 26.12. ubytovanie  
s polpenziou na 4 noci a 3‑dňový skipas  
a od 26.12.‑29.12. ubytovanie s polpenziou na  
3 noci a 3 dňový skipas 

POVINNE DOPLATkY
depozit za key ‑card 2 € • poplatok 2 €/deň za 
skipas pre deti do 7 rokov (platba na mieste)

POZNÁMKA
pobyty so skipasom: na 4 noci v termíne  
22.12. ‑ 26.12. s nástupom v sobotu • na 3 noci od 
26.12. ‑ 29.12. s nástupom v stredu • v ostatných 
termínoch pobyty na 7 nocí s nástupom v sobotu, 
v termíne 10.3. ‑ 31.3. nástup v nedeľu • domáce 
zvieratá za poplatok 8,50 €/deň (platba na mieste) 
• ceny pobytov bez skipasu v CK alebo  
na www.satur.sk

570 km OD BRATIsLAVY

WWW.PAtSChERKOFEL.AtPATSCHERKOFEl

PATsChERkOFEL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Patscherkofel 900 - 2 048 10 8 0 1 2 6 8 1x Patcherkofel 170 107

tERMÍNY A CENY

7J2AUT091
OsOBA NA 

ZákL. LôžkU 
1/2, 1/2+1

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2+1COm

OsOBA NA 
ZákL. LôžkU 

1/2+2COm

DIEťA  
10-15 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1

DIEťA  
10-15 R. NA 
PRísTELkE 
1/2+1 COm

DIEťA  
10-15 R. NA 
PRísTELkE 
1/2+2COm

DIEťA 
7-10 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1

DIEťA 
7-10 R. NA 
PRísTELkE 
1/2+1COm

DIEťA 
7-10 R. NA 
PRísTELkE 
1/2+2COm

08.12. - 21.12. 632 660 676 244 252 257 139 147 152
22.12. - 25.12. 417 434 444 159 164 168 93 98 102
26.12. - 28.12. 459 472 485 172 176 180 106 110 114
29.12. - 04.01. 868 899 925 314 324 332 209 219 226
05.01. - 06.04., 26.01. - 01.02. 712 740 762 273 281 288 168 176 183
02.02. - 08.03. 805 836 866 296 305 314 191 200 209
10.03. - 30.03. 556 578 593 221 228 232 116 122 127

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

79
eUr

TripAdvisor
350 hodnotiacich FM zľava 3%



36 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RAKúSKO | MARIAZELL

mArIAZeLL hOtEL WEISSER hIRSCh RRRR

mArIAZeLL hOtEL hIMMELREICh RRR

2 DEtI DO 6 ROKOV ZDARMA • PRI LANOVKE • WELLNESS • WI ‑FI

DIEťA DO 6 R. ZDARMA • SKIPAS V CENE • WI‑ FI

POLOHA: 100 m od centra • 10 m od nákupných 
možností • 50 m od údolnej stanici lanovky 
bürgeralpe Mariazell • zastávka lyžiarskeho 
autobusu na námestí cca 50 m
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY: recepcia • 
vstupná hala • Wi ‑Fi za poplatok • raňajková 
miestnosť • reštaurácia • bar • kaviareň • 
parkovisko zdarma • lyžiareň • wellness (deti 
len s dospelou os.) • krytý bazén • sauna • 
parný kúpeľ • relaxačná miestnosť • infračervená 
kabína a masáže za poplatok
UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby s prístelkou, 
štandard • junior suity pre 2 ‑ 4 osoby • kúpeľňa 
so sprchou a WC • sušič vlasov • rádio • káblová 
TV • telefón • trezor zdarma • Wi ‑Fi za poplatok

POLOHA: v blízkosti známej baziliky • 100 m od 
centra a možností nákupov • lyžiarske stredisko 
Mariazell/bűrgeralpe je vzdialené 250 m 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY: vstupná hala  
s recepciu • spoločenská miestnosť,  Wi‑Fi  
(v reštaurácii a v priestoroch prízemia zdarma) 
• reštaurácia • jedáleň • raňajková miestnosť 
• bar • terasa • lyžiareň • parkovisko (podľa 
dostupnosti zdarma) • infračervená kabína •  
za poplatok  masáže a beauty centrum  
UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby • dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (niektoré majú poschodovú posteľ) • 
jednolôžkové izby • kúpeľňa so sprchou/WC • 
možnosť zapožičať kúpací plášť za poplatok  
3,50 € (platba na mieste) • káblová TV • niektoré 
izby majú balkón alebo terasu

STRAVOVANIE: polopenzia • raňajky formou 
bufetu • 3‑chodové večere s možnosťou výberu 
menu 
PRE DETI: detská postieľka podľa dostupnosti za 
poplatok 12 €/noc • vysoká stolička v reštaurácii 
CENA ZAhŔŇA: ubytovanie s polpenziou na 
osobu za 3 noci • 2‑dňový skipas pre lyžiarske 
oblasti bürgeralpe, gemeindealpe, Annaberg
POVINNÉ POPLATKY: pobytová taxa  
1,50 €/os. od 15 rokov/noc (platba na mieste) 
POZNÁMKA: minimálna dĺžka pobytu na  
3 noci s nástupom denne • domáce zvieratá 
len na vyžiadanie za poplatok 13 €/noc (platba 
na mieste) • pobyty sú možné aj bez skipasu • 
informácie o cenách v CK alebo na www.satur.sk

FM zľava 3%TripAdvisor
129 hodnotiacich

WWW.BUERgERALPE.At

205 km OD BRATIsLAVY

MARiAZEll ‑ büRgERAlPE

mARIAZELL - 
BüRgERALPE

Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

mariazell- Burgeralpe 750 - 3 029 5,5 3,5 2 1 2 2 48 - Bürgeralpe, gemeindalpe, mitterbach, Annaberg 165 98

FM zľava 3%TripAdvisor
80 hodnotiacich

tERMÍNY A CENY

J2AUT40  
(CENA ZA 3 NOCI)

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU 1/2+1

OsOBA NA ZákL. 
LôžkU Js2+2 

DIEťA 12-16 R. NA 
PRísTELkE 1/2+1

DIEťA 12-16 R. NA 
PRísTELkE Js 2+2 

DIEťA 6-12 R. NA 
PRísTELkE 1/2+1

DIEťA 6-12 R. NA 
PRísTELkE Js2+2

22.11.-24.11., 29.11.-1.12.,06.12.-8.12., 13.12.-15.12.,10.2.-24.2. 215 229 151 161 108 115
25.11.-28.11., 2.12.-5.12., 9.12.-12.12., 16.12.-19.12., 
6.1.-30.1., 14.3.-17.3. 192 206 135 145 96 103

20.12.-26.12. 247 261 173 183 124 131
27.12.-5.1.,31.1.-10.2. 258 273 181 192 129 137
24.2.-13.3. 182 197 128 138 91 99

STRAVOVANIE: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3‑chodové večere s možnosťou výberu 
menu • šalátový bufet • vianočná a silvestrovská 
večera v rámci polpenzie v cene
PRE DETI: postieľka • stolička v reštaurácii
CENA ZAhŔŇA: ubytovanie s polpenziou  
na 3 noci (štvrtok ‑ nedeľa) alebo na 4 noci 
(nedeľa ‑ štvrtok) s doplatkom
POVINNÉ DOPLATkY: pobytová taxa 1,50 €/os.  
od 16 r./noc (platby na mieste) • doplatok za pobyt 
na 4 noci v období 31.01. ‑ 24.02. je 41 €/os.,  
v ostatných termínoch 30 €
POZNÁMKA: pobyt je možný na 3 noci 
s nástupom štvrtok – nedeľa alebo na 4 noci 
s nástupom nedeľa – štvrtok • domáce zvieratá 
za poplatok 15 €/deň PRíKlAd ubyTOVAniA

PRíKlAd ubyTOVAniA

CenA OD

46
eUr

CenA OD

67
eUr

tERMÍNY A CENY

7J2AUT16  
(CENA ZA 3 NOCI + 2 DŇOVý skIPAs)

OsOBA 
NA ZákL. 
LôžkU 1/2 

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 1/2+1 

OsOBA 
NA ZákL. 

LôžkU 
1/2+2

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
1/2+1 

DOsPELý 
NA 

PRísTELkE 
1/2+2 

DIEťA 
12-15 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1 

DIEťA 
12-15 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2 

DIEťA 
6-12 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+1 

DIEťA 
6-12 R. NA 
PRísTELkE 

1/2+2 
25.01. - 02.02., 17.02. - 02.03. 202 209 212 168 170 157 159 126 128
03.02. - 16.02. 209 215 217 172 174 162 163 129 131
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CAMPITELLO DI FASSA Hotel stella montis RRRR

WELLNESS • WI-FI

poloHa
asi 350 m od centra • stanica kabínkovej  
lanovky Col Rodella je vzdialená asi 500 m  
• na vyžiadanie hotelová doprava k lanovke  
v Campitello (06.12. - 31.03. v časoch 
stanovených hotelom)

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • reštaurácia • salónik s barom • 
spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi zdarma 
• vyhrievaná lyžiareň • parkovisko podľa 
dostupnosti zdarma • garáže za poplatok  
(5 €/deň podľa dostupnosti) • wellness (vstup 
do wellness od 18 rokov) • zdarma: krytý bazén 
• sauna • parný kúpeľ • infračervená kabína • 
relaxačná miestnosť • posilňovňa • za poplatok 
masáže, solárium a kúpeľné a skrášľovacie 
procedúry 

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou, WC • 
sušič vlasov • župan za poplatok • telefón •  
SAT TV • minibar • Wi-Fi (zdarma)• balkón

straVoVanie
polpenzia • americké raňajky • 4-chodové 
večere s možnosťou výberu menu • šalátový 
bufet • vianočná a silvestrovská večera v cene 

pre deti
detská postieľka za poplatok (platba na mieste) 
• vysoká stolička 

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa 1,30 €/os. od 14 r./noc  
(platba na mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá nie sú povolené

www.dolomitisuperski.Com

650 KM OD BRATISLAVY

DOLOMITI SUPeRSKI Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (eUR) 3 dni (eUR)

Dolomiti Superski 1 000 - 2 950 360 720 120 - - - 940 30x DOLOMITI SUPeRSKI 304/214 173 /121
Val di Fassa - Carezza 1 225 - 3 012 27 90 8 12 26 16 48 6x Val di Fassa - Carezza 265/185 151/105

TALIANSKO

NOVINKA

CENA OD

115
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA47  
(CeNA ZA 1 NOC)

DOSPeLý NA ZáKL. 
LôžKU 1/1

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/2, 1/2+1, 

1/2+2

OSOBA OD 5 R. NA 
1. PRíSTeLKe 

OSOBA OD 5 R.  
NA 2. PRíSTeLKe 

DIeťA 3-5 R.  
NA PRíSTeLKe

08.12. - 21.12., 05.01. - 01.02., 09.03. - 30.03. 115 89 76 63 45
22.12. - 28.12., 02.02. - 08.03. 124 96 82 68 48
29.12. - 04.01. 167 129 110 91 65

tripadvisor
188 hodnotiacich FM zľava 3%

pRíKLAd ubyTOVANIA
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vAL DI FASSA | MAZZIN 
HOTEL REGINA E FASSA RRR+
1 DIEŤA DO 15 R. ZDARMA • 2 DETI DO 10 R. ZDARMA • NÁPOJE K VEČERI • WELLNESS • WI-FI • 2 + 3 • 1 + 1

relaxačná zóna (len pre dospelých) • sauna • masáže za poplatok  
• fitnes • amfiteáter • terasa na slnenie • doprava od hotela a späť  
1x za týždeň na diskotéku v Canazei 

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 3 prísteliek (pevné lôžka) • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • malá chladnička za poplatok 35 €/týždeň 
na vyžiadanie • superior izby - s balkónom za príplatok

straVoVanie
polpenzia • bufetové raňajky • malé popoludňajšie sladké občerstvenie 
po lyžovaní (croissant, štrúdla a pod., horúci čaj, varené víno) • večere 
formou bufetu • 1x za týždeň tematická večera Trentino • nápoje 
neobmedzene k večeri z dávkovača (minerálka, nealkoholické nápoje, 
miestne biele a červené víno, pivo) • nápoje vo fľaškách a plechovkách 
za poplatok • bezlepkové jedlá (podľa možností – na vyžiadanie)

poloHa
cca 700 m od centra Mazzin di Fassa • v nadmorskej výške 1 370 m 
uprostred údolia Val di Fassa • na svahu nad cestou vedúcou do 
Campitella di Fassa • od lyžiarskych vlekov Campitello di Fassa  
cca 4 km, Canazei 6 km a pozza di Fassa 5 km • hotelový skibus 
zdarma k vlekom v pozza di Fassa a Campitello di Fassa priamo  
pred hotelom (v časoch určených hotelom medzi 8:00 – 17:00 h,  
prestávka 13:00 - 15:00) • vodný svet dolaondes v Canazei cca 6 km  
• spa & wellness centrum QC Terme v pozza di Fassa cca 4 km • 
možnosť nočného lyžovania (2x týždenne) na zjazdovke pozza-Aloch  
v pozza di Fassa cca 4 km 

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii za poplatok 10 €/deň  
• Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma • reštaurácia • bar  
s krbom • úschovňa lyží (depozit 10 €/kľúč) • požičovňa a servis lyží 
(za poplatok) • parkovisko zdarma • garáž za poplatok 50 €/týždeň • 

CENA OD

64
EUR

FM zľava 15%tripadvisor
288 hodnotiacich  

termÍnY a CenY

7J2ITA01  
(CeNA ZA 1 NOC) OSOBA NA ZáKL. LôžKU DOSPeLý NA PRíSTeLKe 1. DIeťA 2-10 R.  

NA PRíSTeLKe 
2. A 3. DIeťA 2-10 R.  

NA PRíSTeLKe 

20.12. - 22.12., 07.01. - 01.02., 09.03. - 23.03. 64 45 0 0
23.12. - 25.12., 02.02. - 15.02. 74 52 0 37
26.12. - 01.01. 115 81 58 58
02.01. - 06.01. 108 76 0 54
02.03. - 08.03. 82 58 0 41
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Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou (vrátane nápojov) na 1 noc • 
v termínoch 16.02. - 23.02. a 23.02. - 02.03. na 7 nocí  
a slovenských animátorov

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa cca 1 €/osoba/noc (platba na mieste) • vianočná 
večera 38 €/osoba, dieťa 2 - 10 rokov 19 € • silvestrovská večera 
62 €/osoba, dieťa 2 - 10 rokov 31 €

poZnÁmka
pobyt je možný na 7 nocí s nástupom v sobotu • v termínoch  
20.12. – 23.12. a 23.12. - 26.12. pobyt na 3 noci, 02.01. - 07.01.  
a 07.01. - 12.01. pobyt na 5 nocí • termín 26.12. - 02.01. len  
s nástupom v stredu na 7 nocí • skrátené a víkendové pobyty  
od min. 4 nocí na vyžiadanie za doplatok • dieťa zdarma iba  
vo vybraných termínoch • oficiálna kategória 3*

PRe DeTI
Rodinný klub PLANeT FUN s dvomi slovenskými animátormi

Termín: 16.02. - 23.02. a 23.02. - 02.03. 

dopoludňajšie lyžovanie s animátormi (v závislosti od počasia)  
pre samostatných lyžiarov vo veku od 6 rokov • aktivity po lyžovaní  
s deťmi vo veku od 4 – 15 rokov: tematické dni ako doba ľadová,  
zlatá horúčka, po stopách yetiho, olympiáda • tvorivé dielničky: 
maľovanie na tvár, origami, modelovanie balónov • rôzne zimné 
aktivity: stavanie snehuliaka a guľovačka • stolný tenis a stolný  
futbal • multifunkčná herňa pre deti • minidiskotéka • raňajky  
a večera s animátormi • detské menu • detská postieľka na  
vyžiadanie za poplatok cca 10 €/noc

VýhODY PRe RODINY
1. dieťa až do 15 rokov zdarma (vo vybraných termínoch) • 2. a 3. dieťa 
do 10 rokov zdarma • (vo vybraných termínoch) • možnosť ubytovania 
1+1, 1+2, 2+2, 2+3 • bufetové stravovanie • nápoje k večeri

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI 

termÍnY a CenY

7J2ITA011 PLANeT FUN  
(CeNA NA 7 NOCí)

OSOBA  
NA ZáKL. LôžKU

DOSPeLý  
NA PRíSTeLKe 

1. DIeťA 2-15 R.  
NA PRíSTeLKe 

2. A 3. DIeťA 2-10 R. 
NA PRíSTeLKe 

2. A 3. DIeťA 10-15 R. 
NA PRíSTeLKe 

16.02. - 23.02., 23.02. - 02.03. 498 328 0 0 228

pRíKLAd ubyTOVANIA
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SAN LORENZO DI SEBATO Hotel winkler RRRRR

WI-FI • WELLNESS • AKcIA 7 = 6

poloHa
3 km od centra • 800 m od lyžiarskeho 
strediska plan de Corones • zastávka verejného 
lyžiarskeho autobusu piramo pred hotelom

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
hotel kompletne zrekonštruovaný v roku 2017 
• recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia • reštaurácia à la carte • bar • 
spoločenská miestnosť s TV • miestnosť na 
odkladanie lyží • parkovisko zdarma • garáže  
na vyžiadanie za poplatok • 7 bazénov 
vonkajších i vnútorných • kompletne vybavené 
wellness (deti majú povolený vstup od 16 r.) 
• parný kúpeľ • sauna • infračervená kabína • 
relaxačná miestnosť • vírivka • vonkajšia vírivka 
• zážitkové sprchy • fitnes • SpA centrum  
a skrášľovacie procedúry za poplatok • wellness 
taška (župan, šľapky a uterák) zdarma

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby • junior suity s možnosťou 
1 – 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou, WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi (zdarma)  
• minibar • trezor • balkón

www.kronplatZ.Com

615 KM OD BRATISLAVY

KRONpLATz - pLAN de CORONeS

PLAN De CORONeS Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (eUR) 3 dni (eUR)

Kronplatz - Plan de Corones 1 096 – 2 072 49 42 25 21 5 6 250 1x Plan de Corones 282/254 160/144

FM zľava 3% tripadvisor
676 hodnotiacich  

straVoVanie
polpenzia • americké bufetové raňajky • 
4-chodové večere s možnosťou výberu menu 
• šalátový bufet • vianočná večera v cene • 
možnosť bezlepkovej stravy (na vyžiadanie 
vopred)

pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • stolička 
v reštaurácii na vyžiadanie • mini klub pre deti 
od 0 - 12 rokov • detské menu na vyžiadanie 
• herňa

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa 2,50 €/os. od 14 rokov (platba 
na mieste) • silvestrovská večera 55 €/osoba 
(platba na mieste) 

poZnÁmka
pobyt možný od 3 nocí v období 30.11. – 22.12. 
s nástupom denne • v ostatných termínoch 
minimálna dĺžka 7 nocí s nástupom v sobotu  
• domáce zvieratá (malé psíky) na vyžiadanie, 
za poplatok 10 €/noc (platba na mieste)  
• akcia 7 = 6 v období 05.01. – 12.01.  
a 16.3. – 13.04.

NOVINKA

CENA OD

141
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA44
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/2

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU JSU2+2

OSOBA OD 15R. NA 
PRíSTeLKe JSU2+2

DIeťA 7-15R. NA 
PRíSTeLKe JSU2+2 

DIeťA 3-7R. NA 
PRíSTeLKe JSU2+2

30.11. - 21.12., 05.01. - 25.01., 09.03. - 12.04. 141 157 126 110 79
22.12. - 04.01. 227 244 196 171 122
26.01. - 01.03. 150 162 130 114 81
02.03. - 08.03. 175 191 153 134 96

pRíKLAd ubyTOVANIA
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RASUN DI ANTERSELvA HOTEL BRUNNERHOF RRR

DIEŤA DO 7 R. ZDARMA • WI-FI • WELLNESS

WI-FI • WELLNESS

poloHa
hotel sa nachádza v centre • zjazdovka plan 
de Corones je vzdialená cca 12 km • zastávka 
lyžiarskeho autobusu (so skipasom zdarma)  
50 m od hotela 

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia (07:30 - 22:00 h) • Wi-Fi zdarma  
• reštaurácia • bar • TV miestnosť • miestnosť na 
odkladanie lyží • parkovisko podľa dostupnosti 
zdarma • vnútorný bazén (od 07:00 – 19:00 h) • 
sauna a parný kúpeľ (15:00 – 19:00 h) • deti majú 
vstup do wellness len od 14 rokov • malé fitnes 

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky  
• kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov  
• rádio • telefón • SAT TV • trezor • internetové 
pripojenie • niektoré izby majú balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky rozšírený bufet • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu menu • vianočná 
a silvestrovská večera v cene • privítací drink

pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • herňa • 
stolička v reštaurácii • detské menu  
na vyžiadanie

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu  
za 2, resp. 3, 4 alebo 7 nocí

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste) 

poZnÁmka
pobyt možný od 2 nocí v období 06.12. - 23.12. 
s nástupom denne • na 3 noci s nástupom vo 
štvrtok a 4 noci s nástupom v nedeľu v období 
06.01. - 20.01., 03.02. - 31.03. • 7 nocí v termíne 
26.12. - 06.01. s nástupom denne. • domáce 
zvieratá na vyžiadanie za poplatok 10 €/noc

poloHa
v pokojnom prostredí v meste Rasun, 150 m  
od centra • lyžiarske svahy Olang sú vzdialené  
cca 4 km • bruneck 8 km • zastávka lyžiarskeho 
autobusu je priamo pred hotelom

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia • bar 
• spoločenská miestnosť s TV • miestnosť na 
odkladanie lyží • parkovisko zdarma podľa 
dostupnosti • wellness (od 15:00 – 19:00 h): 
sauna, parný kúpeľ, infračervená kabína, 
relaxačná miestnosť, zážitkové sprchy, 
vírivka, za poplatok solárium • uterák  
a šľapky do wellness zdarma

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky  
• jednolôžkové izby • kúpeľňa so sprchou,  
WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • trezor 
• internetové pripojenie • niektoré izby majú 
balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky rozšírený bufet • 4-chodové 
večere s možnosťou výberu menu • šalátový 
bufet • raz za týždeň tradičná večera  
• silvestrovská večera v cene

pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • stolička 
v reštaurácii na vyžiadanie zdarma

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa 1,70 €/os. od 14 rokov  
(platba na mieste) 

poZnÁmka
pobyt možný od 3 nocí v období 01.12. – 22.12. 
a 09.03. - 22.04. s nástupom denne • v ostatných 
termínoch minimálna dĺžka 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá nie sú povolené

FM zľava 3%tripadvisor
66 hodnotiacich  

FM zľava 8%tripadvisor
186 hodnotiacich  

ANTERSELvA DI MEZZO Hotel ANTHOLZERHOF RRR

NOVINKA

CENA OD

50
EUR

CENA OD

65
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA36 
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/1

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 

DIeťA 12-15 R.  
NA PRíSTeLKe 

DIeťA 6-12 R.  
NA PRíSTeLKe

DIeťA 2-6 R.  
NA PRíSTeLKe

01.12. - 21.12., 09.03. - 21.04., 05.01. - 01.03 79 65 59 46 33
22.12. - 28.12., 02.03. - 08.03. 89 75 68 53 38
29.12. - 04.01. 109 95 86 67 48

termÍnY a CenY

7J2ITA35  
(CeNA ZA 3/4 NOCI)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 3 NOCI

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe  

3 NOCI 

DIeťA 7-15 R.  
NA PRíSTeLKe  

3 NOCI 

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 4 NOCI

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe  

4 NOCI 

DIeťA 7-15 R.  
NA PRíSTeLKe  

4 NOCI
06.01. - 19.01., 10.03. - 30.03. 170 136 85 201 161 101
03.02. - 23.02. 192 154 96 222 178 111
24.02. - 09.03. 209 168 105 238 191 119

7J2ITA35  
(CeNA ZA 7/2 NOCI) OSOBA NA ZáKL. LôžKU DOSPeLý NA PRíSTeLKe DIeťA 7-15 R. NA PRíSTeLKe

26.12. - 05.01. (7 nocí) 512 410 256
06.12. - 08.12. (2 noci) 124 100 62
09.12. - 22.12. (2 noci) 110 88 56

pRíKLAd ubyTOVANIA

pRíKLAd ubyTOVANIA



42 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

taliansko | skirama dolomiti

MADONA DI CAMPIGLIO apartHotel antares RRR

PRIAMO PRI SVAHU • WI-FI

poloHa
pri zjazdovke Miramonti • len niekoľko metrov 
od lanovky • 50 m od centra 

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť • Wi-Fi 
zdarma • za poplatok možnosť využiť 
saunu, relaxačnú miestnosť, masáže a malé 
fitnes v hoteli Miramonti • parkovisko zdarma 
(počet miest obmedzený) • ďalšie možnosti 
parkovania cca 400 m • garáž za poplatok

uBYtoVanie
štúdio S3 pre 2 - 3 osoby (35 m2) má  
dvojlôžko a jedno samostatné lôžko • štúdio  
S4 pre 2 - 4 osoby (40 m2) – pozostáva zo 
samostatnej spálne oddelenej sklenenými 
posuvnými dverami, v obývacej časti je 
rozkladací gauč pre 1 - 2 osoby • apartmán  
A4 pre 2 - 4 osoby (45 m2) má jednu dvojlôžkovú 
spálňa a obývaciu časť s rozkladacím lôžkom • 
apartmán A5 pre 2 - 5 osôb (50 m2) 1 spálňa  
s dvojlôžkom, spálňa oddelená sklenenými 
posuvnými dverami a v obývacej miestnosti je 
rozkladací gauč pre 1 - 2 osoby • všetky štúdia  
a apartmány majú plne vybavený kuchynský kút 

• kúpeľňu so sprchou, WC • sušič vlasov • telefón 
• rádio • TV • Wi-Fi • k dispozícii je posteľná 
bielizeň a uteráky 

straVoVanie
individuálne • možnosť doplatku na raňajky  
a večere v hoteli Miramonti 

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie v apartmáne na 7 nocí vrátane 
kúrenia, vody a energie • posteľná bielizeň  
a uteráky

poVinnÉ poplatkY
záverečné upratovanie 60 €/apartmán  
• pobytová taxa 1,50 €/os./noc (platba na 
mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • povolené sú menšie domáce 
zvieratá za poplatok 105 €/týždeň 

www.skirama.it

770 KM OD BRATISLAVY

SKIRAMA dOLOMITI

SKIRAMA Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (eUR) 3 dni (eUR)

Madona di Campiglio 850 - 2 580 22 23 5 5 13 1 21 1x Madona di Cmpiglio 245/172 141/99

Tonale - Ponte 
di Legno 1 258 - 3 016 10 41 10 5 19 5 43 1x Ponte di Legno 222/157 123/88

Folgarida - Marilleva 1 270 - 2 180 24 30 8 7 14 5 31 1x Folgarida - Marilleva 221/155 125/88
Dolomiti - Skirama - 127 178 40 - - - 299 4x Superskirama 292/204 162/113

NOVINKA

CENA OD

110
EUR

tripadvisor
5 hodnotiacich FM zľava 3%

termÍnY a CenY
7J2ITA37  
(CeNA ZA APARTMáN NA 7 NOCí) S3 S4 A4 A5

01.12. - 21.12., 30.03. - 19.04. 768 842 990 1211
22.12. - 28.12., 05.01. - 11.01. 1222 1327 1538 1643
29.12. - 04.01. 2276 2539 2728 2845
02.01. - 08.01. 1580 1791 1896 2107
12.01. - 25.01., 23.03. - 29.03. 937 1042 1211 1433
26.01. - 08.02., 09.03. - 22.03. 983 1094 1268 1501
09.02. - 08.03. 1274 1379 1590 1696 pRíKLAd ubyTOVANIApRíKLAd ubyTOVANIA
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FOLGARIDA Hotel alaska RRR

FOLGARIDA DI DIMARO HOTEL PARK FOLGARIDA RRRR

PRIAMO PRI ZJAZDOVKE • WELLNESS • WI-FI

PRI ZJAZDOVKE • DIEŤA DO 8 ROKOV ZDARMA • WI-FI • WELLNESS 

poloHa
priamo pri zjazdovke • 1 km od vleku belvedere 
• 13 km od strediska Madona di Campiglio 

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • trezor • Wi-Fi zdarma • reštaurácia 
• bar • spoločenská miestnosť s TV • úschovňa 
lyží • parkovisko • menšie wellness centrum: 
sauna • parný kúpeľ • za poplatok solárium, 
vírivka a masáže 

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
(niektoré majú poschodovú posteľ) • rodinné 
izby, ktoré pozostávajú z dvoch spální • kúpeľňa 
so sprchou, WC • sušič vlasov • SAT TV • rádio  
• telefón • niektoré izby majú balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu menu

pre deti
detská postieľka na vyžiadanie zdarma • 
miniklub pre deti od 3 – 12 rokov • detské menu

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • pobyty na menej dní na vyžiadanie  
• domáce zvieratá za poplatok 10 €/noc  
(platba na mieste) 

poloHa
uprostred lesa • priamo pri zjazdovke •  
cca 1,5 km od vleku belvedere • 3 km od  
centra strediska Folgarida • 13 km od  
Madona di Campiglio 

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • lobby • Wi-Fi (zdarma) • reštaurácia 
• bar • spoločenská miestnosť • konferenčná 
miestnosť • miestnosť na odkladanie lyží  
• parkovisko podľa dostupnosti zdarma •  
garáže za poplatok 10 €/noc podľa dostupnosti 
• vnútorný bazén (deti majú povolený vstup  
vo vyhradených hodinách) • wellness (deti  
majú povolený vstup od 16 rokov): sauna • 
parný kúpeľ • vírivka • masáže za poplatok  
• fitnes • zdarma hotelový shuttlebus k vlekom

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • jednolôžkové izby • kúpeľňa 
so sprchou, WC • sušič vlasov • telefón • SAT 
TV • minibar • trezor • internetové pripojenie • 
niektoré izby majú balkón

straVoVanie
polpenzia • rozšírený bufet • večere formou 
bufetu 

pre deti
herňa • miniklub pre deti od 3 – 12 rokov

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste)

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu v období od 26.12. - 05.01. a od  
12.01. - 16.03. • od 3 nocí v období 08.12. - 26.12., 
od 05.01. - 12.01. a od 16.03. - 31.03. • domáce 
zvieratá (len pes) na vyžiadanie za poplatok 
5 €/noc (platba na mieste) • dieťa do 8 rokov 
je zdarma iba v dvojlôžkovej izbe s jednou 
prístelkou

NOVINKA

CENA OD

72
EUR

NOVINKA

CENA OD

80
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA48  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA 
ZáKL. LôžKU 
V 1/2, 1/2+1

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe 

DIeťA 
8-16 R. NA 
PRíSTeLKe 

DIeťA 
2-8 R. NA 

PRíSTeLKe

06.12. - 21.12., 05.01. - 25.01.,  
30.03. - 12.04. 72 58 51 36

22.12. - 28.12. 98 79 69 49
29.12. - 04.01. 131 105 92 66
26.01. - 15.02., 09.03. - 15.03. 86 69 61 43
16.02. - 08.03. 105 84 74 53
16.03. - 29.03. 76 61 54 38

termÍnY a CenY

7J2ITA43  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU V 1/1

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 

OSOBA OD 8R.  
NA PRíSTeLKe  

1/2+1, 1/2+2

DIeťA 0-8R. NA 
PRíSTeLKe 1/2+2

DIeťA 0-8R. NA 
PRíSTeLKe 1/2+1

08.12. - 21.12., 16.03. - 31.03. 108 80 40 40 0
22.12. - 25.12., 05.01. - 11.01. 110 82 41 41 0
26.12. - 04.01. 192 164 82 82 0
12.01. - 01.02., 09.03. - 15.03. 117 89 45 45 0
02.02. - 15.02. 126 98 49 49 0
16.02. - 08.03. 137 109 55 55 0

FM zľava 3%tripadvisor
311 hodnotiacich  

FM zľava 8%tripadvisor
613 hodnotiacich  
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taliansko | skirama dolomiti

MARILLEvA Hotel solaria RRRR

PASSO TONALE Hotel sport Vittoria RRRR

2 DETI DO 7 ROKOV ZDARMA • PRIAMO NA SVAHU • WELLNESS • WI-FI • 2+2

WI-FI • WELLNESS

poloHa
mestečko Mezzana 8 km • 100 m od vleku •  
50 m od zjazdovky

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • 3 bary • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • spoločenská miestnosť • TV 
miestnosť • herňa • obchod so suvenírmi •  
mini market • disco klub • lyžiareň • parkovisko 
zdarma • služby kozmetického salónu za 
poplatok • bazén • wellness: solárium, fitnes, 
sauna a vírivka za poplatok • stolný tenis • 
biliard • Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou/WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV  
• minibar • rádio • trezor

straVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • 
nápoje k jedlám v cene (1/4 litra vína a 1/2 litra 
vody) • vianočná a silvestrovská večera v cene

pre deti
postieľka • stolička • menu na vyžiadanie • 
herňa • miniklub pre deti od 3 do 10 rokov

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie na osobu za 1 noc s polpenziou

poVinnÉ doplatkY
pobytová taxa 2 €/osoba od 14 r./noc, platba 
na mieste

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom  
v sobotu • domáce zvieratá nie sú povolené

poloHa
cca 50 m od zjazdovky • 20 m od centra 
strediska • cca 10 km od dedinky ponte di Legno

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia  
• bar • spoločenská miestnosť s TV • čitáreň 
• parkovisko podľa dostupnosti • garáž na 
vyžiadanie za poplatok 10 €/noc • lyžiareň  
• wellness (deti do 16 rokov majú povolený 
vstup len do bazéna): vnútorný bazén (kúpacie 
čiapky sú povinné) • sauna • parný kúpeľ  
• zážitkové sprchy • vírivka • čajový kútik  
• fitnes • animačné programy 

uBYtoVanie
štandardné jedno a dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej prístelky • comfortné 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou, WC • sušič vlasov • telefón 
• SAT TV • minibar

straVoVanie
polpenzia • rozšírený bufet • 4-chodové večere 
s možnosťou výberu menu • šalátový bufet  
• vianočná a silvestrovská večera v cene 

pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok  
15 €/noc (platba na mieste) • mini klub  
pre deti 4 – 12 r. • stolička v reštaurácii  
a detské menu na vyžiadanie

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa 1,80 €/os. od 14 rokov  
(platba na mieste) 

poZnÁmka
pobyt možný od 3 nocí v období 01.12. – 22.12. 
a 30.03. - 22.04. s nástupom denne • v ostatných 
termínoch minimálna dĺžka 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá (malé psíky)  
na vyžiadanie, za poplatok 8 €/noc  
(platba na mieste) 

CENA OD

57
EUR

NOVINKA

CENA OD

93
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA15  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA 
ZáKL. LôžKU 

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe  

V 1/2+1

DIeťA 7-15 R. 
NA PRíSTeLKe

22.12. - 28.12., 19.01. - 08.02., 
09.03. - 15.03. 69 56 35

29.12. - 04.01. 126 101 63
05.01. - 18.01., 16.03. - 29.03. 57 46 29
09.02. - 01.03. 75 60 38
02.03. - 08.03. 85 68 43

termÍnY a CenY

7J2ITA45  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA 
NA ZáKL. 
LôžKU 1/1

OSOBA 
NA ZáKL. 

LôžKU 
1/2+1

OSOBA 
NA ZáKL. 

LôžKU 
1/2+1COM, 
1/2+2COM

DOSPeLý 
NA 

PRíSTeLKe 
1/2+1

DOSPeLý 
NA 

PRíSTeLKe 
1/2+1COM, 
1/2+2COM

DIeťA 
8-16 R. NA 
PRíSTeLKe 

1/2+1 

DIeťA 
8-16 R. NA 
PRíSTeLKe 
1/2+1COM, 
1/2+2COM 

DIeťA 
3-8 R. NA 

PRíSTeLKe 
1/2+1

DIeťA 
3-8 R. NA 

PRíSTeLKe 
1/2+1COM

01.12. - 21.12., 30.03. - 21.04. 93 79 86 72 78 56 61 40 43
22.12. - 28.12., 09.02. - 08.03. 117 103 110 93 99 73 77 52 55
29.12. - 04.01. 138 124 136 112 123 87 96 62 68
05.01. - 08.02., 09.03. - 29.03. 98 83 91 75 82 59 64 42 46

FM zľava 5%tripadvisor
594 hodnotiacich  

tripadvisor
567 hodnotiacich FM zľava 8%

pRíKLAd ubyTOVANIA

pRíKLAd ubyTOVANIA
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taliansko | alta Valtelina

BORMIO LA VILLA FELEIT RRR

PRI SVAHU • WI-FI

poloHa
700 m od centra • 50 m od známej zjazdovky 
Stelvio • 500 m od stanice lanovky

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
Wi -Fi zdarma • vyhrievaná úschovňa lyží • 
súkromné parkovisko • práčka

uBYtoVanie
štúdio pre 2 - 3 osoby (S3): jedna miestnosť 
s dvomi lôžkami a rozkladacie lôžko alebo 
poschodová posteľ • apartmán pre 2 - 4 osoby 
(A4): 2-lôžková spálňa, 2 prístelky, obývacia izba 
s rozkladacím gaučom • apartmán pre 6 - 7 osôb 
(A7): 2-lôžková spálňa, spálňa s 2 poschodovými 
posteľami a obývacia izba s rozkladacím gaučom • 
kuchynský kút • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
vlasov • TV • trezor • vo všetkých apartmánoch je 
možné vyžiadať prístelku za poplatok 96 €/pobyt 
• posteľná bielizeň a uteráky sú k dispozícii na 
vyžiadanie za poplatok 10 €/osoba

straVoVanie
individuálne

pre deti
detská postieľka na vyžiadanie • deti  
od 0 - 2 rokov poplatok 25 €/pobyt

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie v apartmáne na 7 nocí vrátane 
kúrenia, vody a energie

poVinnÉ doplatkY
pobytová taxa 1,30/osoba/noc (platba na mieste) 
• vratná kaucia 100 €/apartmán • záverečné 
upratovanie 40 € za S3, 50 € za A4 a 60 € za A7

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • menšie domáce zvieratá za poplatok 
35 €/týždeň

tripadvisor
15 hodnotiacich FM zľava 3%

ALTA VALTeLINA Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelý 6 dní (eUR) 3 dni (eUR)

Livigno 1 816 – 2 785 30 65 20 6 13 11 90 2x Alta Valtellina/Livigno 242/140 140/93

Bormio 1 225 – 3 012 14 32 4 3 5 6 39 1x Alta Valtellina 221/143 123/93

www.katsCHi.at

750 KM OD BRATISLAVY

ALTA VALTeLINA

CENA OD

64
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA27  
(CeNA ZA APARTMáN NA 7 NOCí) S3 A4 A7 DOPLATOK 

ZA PRíSTeLKU

01.12. - 21.12. 495 594 991 96
22.12. - 28.12., 09.02. - 08.03. 793 892 1388 96
29.12. - 04.01. 1299 1596 2578 96
02.01. - 08.01. 953 1109 1733 96
05.01. - 11.01., 26.01. - 08.02.,  
09.03. - 15.03. 694 743 1099 96

12.01. - 25.01., 16.03. - 05.04. 545 694 991 96
06.04. - 19.04. 446 545 942 96 pRíKLAd ubyTOVANIA
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taliansko | alta Valtelina

LIvIGNO Hotel alaska RRR

BORMIO Hotel Girasole RRR

WI-FI • DIEŤA DO 7 ROKOV ZDARMA

2 DETI DO 7 ROKOV ZDARMA • PRIAMO NA SVAHU • NÁPOJE K VEČERI • WELLNESS • WI-FI • AKcIA 7 = 5 A 7 = 6

poloHa
v blízkosti centra strediska • 150 m od zjazdoviek • 
zastávka lyžiarskeho autobusu je vzdialená  
80 m od hotela • 2 km od vodného sveta  
a wellness centra Aquagranda

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • trezor na recepcii • Wi-Fi zdarma • 
reštaurácia • bar • spoločenská miestnosť s TV  
• parkovisko podľa dostupnosti • lyžiareň

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 
jednolôžkové izby • kúpeľňa so sprchou, WC • 
sušič vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi zdarma

straVoVanie
polpenzia • rozšírený bufet • 3-chodové večere 
s možnosťou výberu menu • silvestrovská 
večera v cene 

pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok 12 €/noc 
(platba na mieste) • 

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá (malý psík) na 
vyžiadanie za poplatok 8 €/noc (platba  
na mieste) 

poloHa
priamo na svahu vyhľadávaného lyžiarskeho 
strediska bormio 2000 m n.m. • 9 km od centra 
mesta

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia s centrálnym trezorom • Wi-Fi 
pripojenie za poplatok • výťah • jedáleň •  
disko bar • bar • miestnosť s TV • stolný  
tenis • lyžiareň • parkovisko • posilňovňa • 
sauna a vírivka za poplatok 

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek typu štandard alebo superior • 
kúpeľňa so sprchou a WC • SAT TV • telefón • 
trezor • výhľad do okolia • izby typu štandard 
sú jednoducho zariadené (nezrekonštruované), 
vhodné pre tých, čo hľadajú lacnejšie ubytovanie 
• izby typu superior boli zrekonštruované  
v roku 2014 

straVoVanie
polpenzia • talianske raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu z menu 
• k večeri voda, víno a nealkoholické nápoje 
v cene • vianočná večera v cene • možnosť 
doplatku na plnú penziu (formou samoobsluhy)

pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok (platba  
na mieste) 

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc • 
nápoje k večeri

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa 1,60 €/osoba/noc (platba na 
mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • akcia 7 = 5 v období 01.12. - 29.12. • 
akcia 7 = 6 od 05.01. - 16.02. a 09.03. - 21.04. • 
domáce zvieratá na vyžiadanie za poplatok 

tripadvisor
121 hodnotiacich FM zľava 8%

tripadvisor
39 hodnotiacich FM zľava 3%

CENA OD

71
EUR

CENA OD

48
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA02  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA 
NA ZáKL. 

LôžKU 
V 1/1

OSOBA 
NA ZáKL. 

LôžKU

DOSPeLý 
NA 

PRíSTeLKe

DIeťA 
7-13 R. NA 
PRíSTeLKe

01.12. - 21.12., 06.04. - 12.04., 
20.04. - 26.04. 88 71 57 36

22.12. - 28.12., 26.01. - 01.02., 
23.03. - 29.03., 13.04. - 19.04. 102 85 68 43

29.12. - 04.01. 141 124 100 62
05.01. - 25.01. 99 82 66 41
02.02. - 15.02., 16.03. - 22.03. 106 89 72 45
16.02. - 15.03. 116 99 80 50
30.03. - 05.04. 91 74 60 37

termÍnY a CenY

7J2ITA03  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/2+2

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/2SUP, 

1/2+2SUP

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe 1/2+2

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe 
1/2+2SUP

DIeťA 7-15 R. NA 
PRíSTeLKe 1/2+2 

DIeťA 7-15 R. 
NA PRíSTeLKe 

1/2+2SUP
01.12. - 28.12., 05.01. - 15.02., 09.03. - 20.04. 48 58 39 47 24 29
16.02. - 01.03. 52 62 42 50 26 31
02.03. - 08.03. 58 68 47 55 29 34

pRíKLAd ubyTOVANIA

pRíKLAd ubyTOVANIA
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taliansko | alta Valtelina

LIvIGNO Hotel laC salin RRRR

LIvIGNO Hotel alpen VillaGe RRR

PRIAMO PRI ZJAZDOVKE • WI-FI • WELLNESS • SKIPAS V cENE VO VyBRANýcH TERMíNOcH

SKIPAS V cENE VO VyBRANýcH TERMíNOcH

poloHa
1,4 km od centra strediska • 50 m od lyžiarskej 
oblasti Carosello • 1,8 km od lyžiarskej oblasti 
Mottolino • zastávka lyžiarskeho autobusu 50 m

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma • 2 reštaurácie • bar • 
spoločenská miestnosť s TV • spoločenská miestnosť 
s krbom • lyžiareň • parkovisko (zdarma) podľa 
dostupnosti • garáž (za poplatok) • požičovňa 
a servis lyžiarskeho vybavenia • wellness (deti do 
14 rokov nemajú povolený vstup, len do bazéna) 
• bazén s protiprúdom • sauna • vírivka • parný 
kúpeľ • kneipov chodník • relaxačná miestnosť • za 
poplatok: solárium, masáže, kozmetické a liečebné 
procedúry • fitnes • stolný tenis • za poplatok biliard

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
(rozťahovací gauč) • de luxe izby a suity • kúpeľňa 
so sprchou, WC • sušič vlasov • župan a šľapky 
do wellness • telefón • SAT TV • trezor • Wi-Fi 
(zdarma) • izby majú väčšinou balkón alebo  
terasu • minibar 

straVoVanie
polpenzia • kontinentálne raňajky formou  
bufetu • servírované večere z možnosťou výberu  
zo 4 menu • predjedlá, dezerty, šaláty a syry 
formou bufetu

pre deti
platba za deti 0 - 2 r. 20 €/noc vrátane stravy • 
bazénik • herňa

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc • od 
01.12. - 21.12. a 06.04. - 19.04. je v cene zahrnutý  
aj 6-dňový skipas

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste) 

poZnÁmka
pobyt možný na 7 nocí s nástupom v sobotu • 
pobyty na menej nocí na vyžiadanie • domáce 
zvieratá maximálne do 5 kg na vyžiadanie za 
poplatok 20 €/noc bez jedla

poloHa
ski areál Livigno/Mottolino 150 m • ski areál 
Livigno/Carosello 1,5 km • 1,5 km od centra 
a nákupných možností v centre strediska •  
zastávka lyžiarskeho autobusu je vzdialená  
100 m od hotela • bežkárske trate 1,5 km • 2,5 km 
od vodného sveta a wellness centra Aquagranda

VYBaVenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • lobby • Wi-Fi zdarma • raňajková 
miestnosť • jedáleň • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • duty free Shop (bezcolný 
obchod) • parkovisko podľa dostupnosti • 
lyžiareň • požičovňa lyží a topánok • wellnes 
(deti majú povolený vstup len v sprievode 
dospelej osoby) • vnútorný bazén • sauna • 
relaxačná miestnosť • fitnes

uBYtoVanie
dvojlôžkové izby • kúpeľňa so sprchou, WC  
• sušič vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi zdarma

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufet • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z 3 hlavných jedál  
• šalátový bufet • vianočná a silvestrovská  
večera v cene 

pre deti
postieľka na vyžiadanie • vysoká stolička • herňa 
• detský klub od 4 – 11 rokov

Cena ZaHŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 7 noci • od 
01.12. - 22.12.2018 a 06.04. - 27.04.2019 6-dňový 
skipas pre lyžiarsku oblasť Mottolino a Carosello 
3000

poVinnÉ poplatkY
pobytová taxa (platba na mieste) 

poZnÁmka
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí s nástupom 
v sobotu • domáce zvieratá na vyžiadanie  
za poplatok 10 €/noc (platba na mieste) 

NOVINKA

CENA OD

137
EUR

NOVINKA

CENA OD

92
EUR

termÍnY a CenY

7J2ITA49  
(CeNA ZA 1 NOC)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU 1/2+2

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe 1/2+2

DIeťA 6-12 R. NA 1. A 2. 
PRíSTeLKe 1/2+2 

DIeťA 2-6 R. NA 1. A 2. 
PRíSTeLKe 1/2+2

22.12. - 28.12., 09.02. - 15.02., 02.03. - 08.03., 30.03. - 05.04. 247 173 173 124
29.12. - 04.01. 381 267 267 191
05.01. - 11.01. 175 123 123 88
12.01. - 18.01. 137 96 96 69
19.01. - 25.01., 09.03. - 22.03., 23.03. - 29.03. 154 108 108 77
26.01. - 01.02. 164 115 82 82
02.02. - 08.02. 186 131 131 93
16.02. - 01.03. 231 162 162 116

termÍnY a CenY

7J2ITA50  
(CeNA ZA 7 NOCí) OSOBA NA ZáKL. LôžKU

01.12. - 21.12., 05.01. - 01.02., 16.03. - 12.04. 643
22.12. - 28.12., 02.02. - 01.03.,  
09.03. - 15.03., 13.04. - 26.04. 730

29.12. - 04.01. 1 094
02.03. - 08.03. 825

FM zľava 3%tripadvisor
790 hodnotiacich  

FM zľava 3%tripadvisor
1282 hodnotiacich  

7J2ITA49  
(CeNA ZA 7 NOCí + 6-DŇOVý SKIPAS)

OSOBA NA ZáKL. 
LôžKU V 1/2+2

DOSPeLý NA 
PRíSTeLKe V 1/2+2

DIeťA 6-12 R. NA 1. A 2. 
PRíSTeLKe 1/2+2

DIeťA 2-6 R. NA 1. A 2. 
PRíSTeLKe 1/2+2

01.12. - 21.12., 06.04. - 19.04. 847 595 595 427

pRíKLAd ubyTOVANIA

pRíKLAd ubyTOVANIA



ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I.  ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1.  Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej 

len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 
35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
2427/B.

2.  Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej 
len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu 
o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo 
osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok 
previedol. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa 
sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú 
všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplýva-
júce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3.  Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom 
na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvr-
denej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou 
kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby 
obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu 
objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená 
a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo 
splnomocneným zástupcom.

4.  Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agen-
túra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto 
podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávateľom 
ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi 
informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zá-
jazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5.   Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo 
splnomocnenia oprávnený v mene objednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu 
a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. b/ 
zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Objedná-
vateľ prehlasuje, že disponujem súhlasom na spracúvanie osobných údajov 
tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. 
Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné doklady a informácie, 
ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objedná-
vateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. 
last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny - podrobnejšie 
informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady 
a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocne-
ná osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, 
nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zá-
jazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávate-
ľom.

6.  Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu 
sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) 
oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil 
a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁ-
RIE SATUR TRAVEL a.s.

7.  Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené 
prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komuniká-
cie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto 
zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ 
KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho 
kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu 
zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1.  Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú 

zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvede-
ná v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok 
len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich 
musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti 
využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si 
môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne 
dohodnuté s obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zá-
jazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti 
s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta 
zájazdu.

2.  Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu 
zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

3.  Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až 

zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia 
služieb.

4.  Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy 
v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb 
(okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už 
pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky 
objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní 
pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5.  V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím 
zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % 
ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6.  Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platob-
ných kariet ak to predajné miesto obstarávateľa umožňuje, bankovým prevo-
dom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa pova-
žuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, 
resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7.  V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstará-
vateľom stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený písomne odstúpiť 
od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je po-
vinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných 
povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8.  Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to 
najneskôr do 21 dní pred termínom začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania 
služieb, ak dôjde k: a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných 
hmôt, b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä 
letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú za-
hrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb, c) zmene kurzu EURa 
ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 
5 %.

9.  V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných 
podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa 
bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať prí-
slušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10.  V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku 
môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí 
byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uve-
denú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom 
bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť 
vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom ozná-
mení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať 
podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1.  K základným právam objednávateľa patrí:
a)  Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b)  Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných 

služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, 
o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.

c)  Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom 
čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.

d)  Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní 
iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objed-
návateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom 
čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objed-
návateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté 
podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objed-
naných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 
objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávate-
ľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny 
zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávate-
ľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny 
za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, 
platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, 
keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom 
prípade obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného 
objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo 
služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, 
minimálne však 30 EUR na osobu (s výnimkou vybraných jednodňových po-
znávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde 
poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e)  Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto pod-

mienok.
f)  Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa 

alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti 
v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g)  Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže 
obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý 
je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia 
osobných údajov inej fyzickej osoby objednávateľ prehlasuje, že disponuje jej 
súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť obstarávateľa vie doložiť a zároveň ju 
informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov obstarávateľa.

2.  K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a)  Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu 

a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov 
pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých 
príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb pod-
mienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ 
povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím 
nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b)  Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, 
v opačnom prípade obstarávateľ nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu 
alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci 
zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. paso-
vých, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je 
poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c)  Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle 
čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokla-
dom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže 
obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na ná-
hradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom obstarávateľovi 
vznikla.

d)  V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných 
služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje 
stanovisko obstarávateľovi.

e)  Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných 
a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

f)  V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný 
o tom bezodkladne informovať obstarávateľa.

g)  Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými 
obstarávateľom alebo jeho zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy 
a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné 
cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, 
víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h)  Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať sta-
novený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako 
i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušo-
vaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odo-
prieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto 
ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny 
zájazdu.

i)  Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním 
počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom 
zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j)  Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka 
počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj 
u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k)  Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou pre-
pravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať 
zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim 
apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená 
akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či 
za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a)  Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi 

meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. 
III. bod 1 písm. g).

b)  Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu 
pre prípad jej úpadku.



V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1.  Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a)  V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť 

zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť 
ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi.

b)  Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri 
zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene 
programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služ-
by, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho 
objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne 
rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených 
miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných opera-
tívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je 
zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu 
o menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ob-
jednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu 
na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c)  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol 
prihlásený minimálny počet 10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu 
účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi 
oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom 
čerpania služieb.

2.  Počas čerpania služieb:
a)  Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu 

a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, roz-
hodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, 
ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný 
program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ 
povinný: 

	 •		zabezpečiť	náhradný	program	a	služby	v	rozsahu	a	kvalite	čo	najviac	porov-
nateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prí-
pade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné 
ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky 
objednávateľa	vylúčené,	alebo	•	vrátiť	objednávateľovi	zaplatenú	cenu	za	ne-
poskytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo 

	 •		poskytnúť	 objednávateľovi	 zľavu	 zo	 zaplatenej	 ceny	 služieb,	 ktoré	 neboli	
poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné 
plnenie, alebo 

	 •		poskytnúť	objednávateľovi	bezodkladne	pomoc.
b)  Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkyt-

nutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a ne-
predvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, 
spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhod-
nutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo 
strany obstarávateľa).

c)  Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytova-
nie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto 
reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú 
za neopodstatnené.

VI.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1.  Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy 

odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia 
obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v poboč-
ke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť 
obstarávateľovi nasledovné storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 
osobu bez rozdielu veku):

a)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objedná-
vateľ odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia čerpania 
služieb,

b)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objedná-
vateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 dní pred termínom začatia čerpania 
služieb,

c)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objedná-
vateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní pred termínom začatia čerpania 
služieb,

d)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objedná-
vateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní pred termínom začatia čerpania 
služieb,

e)  vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 
a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb.

2.  V prípade, ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní 
zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) 
a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť 
v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri 
obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne 
stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa 
započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa 
postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento 
objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom 
na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3.  V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabez-
pečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia 
ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu 
za nečerpané služby.

4.  V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej 
objednávky na novú, ak takúto zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, po-
stupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia 
storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1.  V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej 

ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne 
poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bez-
odkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolu-
práci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie 
a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej 
úpravy.

2.  Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí 
objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr 
do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec 
čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, 
inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objed-
návateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. 
V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zapla-
tenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne 
poskytnutými službami.

3.  Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho 
povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu ne-
zavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom 
alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo uda-
losťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo 
v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4.  Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi ma-
ximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a za-
bránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5.  Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám ob-
jedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace 
s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškode-
nie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa 
riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1.  Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poiste-

nia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona 
č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné 
plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do od-
chodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných slu-
žieb)	v	prípade:	•	neposkytnutia	dopravy	z	miesta	pobytu	v	zahraničí	do	SR,	ak	je	
doprava	súčasťou	objednaných	a	zaplatených	služieb,	•	nevrátenia	zaplateného	
preddavku	 alebo	 ceny	 zájazdu	 v	 prípade,	 ak	 sa	 zájazd	 neuskutočnil	 vôbec,	 •	
nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskyt-
nutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.  Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby posky-

tované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne 
písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2.  Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o služ-
bách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym 

v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia 
zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzert-
ných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstará-
vateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov 
uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

3.  V prípade poskytovania služieb obstarávateľom ide o služby adresované oso-
bám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Objednávateľ v zmysle všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje 
obstarávateľovi osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s obstarávateľom, 
plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objed-
návky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi 
Zmluvnými stranami. Obstarávateľ poskytne údaje objednávateľa uvedeným 
príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujú-
cim tretím stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným 
v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva 
obstarávateľovi zo zákona,. Obstarávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými 
údajmi objednávateľa v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona 
o ochrane osobných údajov. Obstarávateľ je povinný svoje osobné údaje uvá-
dzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho 
o ich zmene. V prípade, ak objednávateľ predávajúcemu neposkytne osobné 
údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude obstarávateľ 
spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa 
skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si objednávateľ zakúpil 
zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariade-
nia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. 
V prípade ak obstarávateľ bude pre objednávateľa vybavovať vízovú povinnosť, 
objednávateľ je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. 
Objednávateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Obstarávateľ, má právo 
od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako 
aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. 
Objednávateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti objedná-
vateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, 
najmä pre ich opakujúcu sa povahu, obstarávateľ môže požadovať primeraný 
poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo 
odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa objednávateľ domnieva, že spracú-
vanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa 
rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 
820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže 
objednávateľ adresovať zodpovednej osobe obstarávateľa prostredníctvom e-
-mailovej adresy zodpovednaosoba@ba.satur.sk.

4.  Uzatvorením zmluvy vzniká medzi objednávateľom a obstarávateľom vzťah, 
na základe ktorého obstarávateľ využíva osobné údaje objednávateľa aj na účely 
oslovovania s marketingovými ponukami obstarávateľa. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby 
o vlastných podobných produktoch a službách. Doba spracúvania osobných 
údajov je po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované 
nasledujúcim príjemcom: cestovným agentúram, subjektom, kde poskytnutie 
osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Osobné údaje budú 
poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho 
kde si objednávateľ zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny 
bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona 
o ochrane osobných údajov. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk 
individuálnym potrebám objednávateľa bude obstarávateľ na základe histórie 
objednávok objednávateľa vytvárať personalizované marketingové ponuky. 
Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané akti-
vity objednávateľa na webových sídlach (cookies a google analytics).

5.  Po zrealizovaný zájazdu resp. služby poskytovanej obstarávateľom Vám môže byť 
emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytova-
ných služieb.

6.  Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 
25. 5. 2018. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako  
i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich  
spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich 
vydania.
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ZoZnam predajných miest cK satUr

ZoZnam vybraných aUtoriZovaných predajcov cK satUr
BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL
Radničné námestie 25
054/4726 273
spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
zajazdy@pharmaeduca.eu

BRATISLAVA
PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

CA TÚLAVÉ TOPÁNKY
Miletičova 3/A
0908/024 163
info@cktulavetopanky.sk

ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ
MILAN URBANÍK
Hollého 1835/4
0904/502011,09015/979433
v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46  
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18 
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16  
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

BORY MALL 
Lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

Dunajská 18 
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/209 152 65
eurovea@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Exnárova 44
0915/841763
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL
Moyzesa 1,OD Vtáčnik
046/5425 740
easy@travelonline.sk

CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
M-TOUR
Hviezdoslavova 3
0917/104 915
info@m-tour.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/6516614
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
CA VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52  
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116  
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6 
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17 
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23  
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
STAHL REISEN
29. augusta 9
043/2388766
stahl@stahl.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NÁMESTOVO
DOBRÁ CESTOVKA
Štefánikova 210
0948/449 891
dobra.cestovka@gmail.com

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

NOVÉ ZÁMKY
X-TOUR
Komárňanská 8
0915/841 811
xtour@xtour.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
LOTUS TRAVEL
Meisslova 1605/6
0905/248 682
katka.svitanova@lotustravel.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1 
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19 
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov) 
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Na Bašte 2 
934 01 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1  
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30 
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34  
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

ZVOLEN
CA KATKA
Trhová 1
045/5326 727
agenturakatka@stonline.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

INTERNETOVÝ PREDAJ

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk

DOVOLENKY.COM
0905/ 208 208
info@dovolenky.sk

LASTMINUTKY.SK
0907/975 573
michal@lastminutkz.sk

PETIT PRESS
Lazaretsk8 12
02/5923 395
Info@dovolenka.sme.sk

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk
 

990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11  
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9  
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A 
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526  
031/780 2106
gita@gita.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Nám. Slobody 28
057/7750 700
gama.travel@stonline.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /4441 199
3s@mail.t-com.sk

KOŠICE
VEVA travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LUXURY TOUR
Starozagorská 37
0911/382 574

TRAVEL&FLY
Kováčska 57
055/6714 661
info@travelfly.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

LEVOČA
OÁZA TOUR
Nám. Sv. Pavla 27
053/4514 572
oaza@levonetmail.sk

Miletičova 1  
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100 
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29 
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5  
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5 
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19  
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55  
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 35
02/6593 4316
via@viastupava.sk

ŠAĽA
MAXTRAVEL-SILVIA CSIMMOVÁ
Vlčanská 15
0907/351 137
max-travel@max-travel.sk

TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
038/7487309
mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
M. R. Štefánika 176
056/6726619
kamelot@kamelot.sk

TRENČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905962041
info@motyl.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
PRO TRAVEL
Námestie slobody 1
0911/050 005
ca@protravel.sk 

ZLATÉ MORAVCE
MAXX TRAVEL
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

PÚCHOV
Moravská 4312 
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10 
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694 
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890 
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261  
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
CITY ARÉNA
Kollárova 20
817 01 Trnava
033/321 18 61

Vajanského ul. 1 
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6  
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