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first moment a vernostné zľavy

zľavy platia do 28.02.2019

fiRst  
moment
zľavy 
až do 40 %

dieťa už za 1 euRo

X detí v sprievode  
2 dospelých osôb majú 
pobyt – ubytovanie na 
prístelke a stravovanie 
(ak je súčasťou služieb) 
zdarma a platia len za 
dopravu – detský paušál 
(pri väčšine zájazdov 
leteckou dopravou 
sme deti zvýhodnili 
špeciálnou cenou 
letenky).

Hotel vhodný pre rodiny  
s malými deťmi. Podrobné 
informácie viď sekcia Pre 
Deti pri každom hoteli.

v takto označenom 
hoteli nájdete  
v rámci rodinného 
klubu PLanet 
fUn aj športovú 
akadémiu tematicky 
zameranú na rôzne 
športy.

Wi-fi pripojenie je 
v takto označenom 
hoteli buď zdarma  
alebo za poplatok.

Pri takto označenom 
hoteli prebieha transfer 
klientov priamo z letiska 
na hotel a späť (t.j bez 
zastavenia v iných 
hoteloch).

v takto označenom 
hoteli pôsobia  
slovenskí animátori. 

PiKtoGramy

DO X R.
ZDARMA

roDinnÁ Cena oD uvedená v katalógu zahŕňa first moment zľavy a iné výhody platné do 
30.11.2018, nezahŕňa vernostné zľavy viP/toP klientov a platí pri 100% úhrade zájazdu pri jeho objednaní.

na takto označenom zájazde sa o zábavu detí 
na palube autobusu stará slovenský animátor.

CENA PRE RODINU

Klientom, ktorí si do 30.04.2019 objednajú zájazd z katalógu famiLy 2019, poskytujeme možnosť priplatiť si službu „FLEXIBILNÁ DOVOLENKA“.  
táto služba umožňuje bezplatnú zmenu zájazdu z už zakúpenej destinácie do inej ľubovoľnej destinácie z ponuky našej cestovnej kancelárie. Pre nový 
vybraný zájazd platí cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková cena nového zájazdu 
nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. zmenu je možné vykonať najneskôr 21 dní pred nástupom na pôvodný zájazd a môže byť 
vykonaná iba jeden krát na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu. táto služba musí byť objednaná a v plnej výške uhradená pri uzatváraní zmluvy  
o obstaraní zájazdu, a to za všetky osoby uvedené v tejto zmluve. Cena za službu „FLEXIBILNÁ DOVOLENKA“ je určená na osobu a pobyt a jej  
výška je rovnaká pre každú osobu uvedenú na zmluve, s výnimkou detí do 2 rokov (rozhodujúci je vek v čase do posledného dňa zájazdu). 
Viac info v cenníku ku katalógu FAMILY 2019.

FLEXIBILNÁ DOVOLENKA

novinKy v KataLóGU
  Slovensko sorea trigan ***
  Chorvátsko Girandella family Hotel ****
  Turecko selectum Luxury resort *****
  Bulharsko Wave resort ****

  Severný Cyprus  noah´s ark Deluxe Hotel *****+
   Egypt    Labranda royal makadi ***** 

Labranda Garden makadi ****

  Omán  fanar Hotel & residences *****
  Plavba  Costa fascinosa ***  

ostrovy stredomoria





65 SLOVENSKÝCH ANIMÁTOROV
30 HOTELOV SO SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

13 POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV S ANIMÁTOROM NA PALUBE

(2 – 6 SLOVENSKÍ ANIMÁTORI)

S ANIMÁTOROM NA PALUBE

animÁtoRi deťom

Hotely s RodinnÝm KluBom  
Planet fun

PoznÁvacie zÁjazdy PRe deti

SOREA TRIGAN *** slovensko – Štrbské Pleso strana 18, 28 

PARK **** slovensko – Piešťany strana 26

FRÜHAUF **** rakúsko – innerkrems strana 18

FALKENSTEINER HOTEL SONNENALPE **** rakúsko – nassfeld strana 22

REGINA E FASSA ***+ taliansko – mazzin strana 24

SUNCE *** Chorvátsko – stredná Dalmácia strana 30

SIKANIA RESORT & SPA ****+ taliansko – sicília strana 42

PORTO CARRAS SITHONIA **** Grécko – Chalkidiki strana 46

LYTTOS BEACH ***** Grécko – Kréta strana 52

LINDOS PRINCESS ***** Grécko – rodos strana 54

IONIAN SEA **** Grécko – Kefalónia strana 58

LIMAK CYPRUS *****+ Cyprus – sever strana 60

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO ***** Cyprus – sever strana 62

NOAH´S ARK DELUXE HOTEL *****+ Cyprus – sever strana 64

SEASHELL RESORT & SPA ***** turecko – side strana 74

SENTIDO TURAN PRINCE ***** turecko – side strana 76

ADALYA ELITE LARA ***** turecko – Lara strana 78

ARCANUS ***** turecko – side strana 80

JAZ MAKADI OASIS RESORT ***** egypt – Hurghada strana 84

LABRANDA ROYAL MAKADI ***** egypt – Hurghada strana 86

MALIKIA RESORT ABU DABBAB ***** egypt – marsa alam strana 90

FANAR HOTEL AND RESIDENCES ***** omán – salalah strana 92

OKRUŽNÁ PLAVBA Baleárske ostrovy strana 96

OKRUŽNÁ PLAVBA západné stredomorie strana 98

Disneyland - sen nielen pre najmenších francúzsko strana 104 

Paríž - Disneyland a Asterix Park francúzsko strana 105

Legoland – Detský sen nemecko strana 105 

Dobrodružstvo pri korutánskom „Karibiku“  rakúsko strana 106 

ZOO Schönbrunn rakúsko strana 106 

Dom morí a motýľov rakúsko strana 106 

Viedeň cez kľúčovú dierku rakúsko strana 107 

Kráľovstvo Ametystu rakúsko  strana 107 

Rozprávkový Family Park  rakúsko strana 107 

Safari dvůr Králové a Perníková krajina Česko strana 107 

Macocha & Baťov kanál Česko strana 108 

Kovozoo & Milotice & Vida park Česko strana 108 

Detský víkend v Budapešti maďarsko strana 108 

Tropikárium Budapešť maďarsko strana 108



NAšI ANIMÁTORI

Chceme aby vďaka rodinnému klubu PLANET FUN deti  
prežili nezabudnuteľnú dovolenku. Pôsobia v ňom preto  
iba slovenskí, kvalitne vyškolení animátori, ktorí majú 
s touto prácou množstvo skúseností a mnohí z nich 
majú za sebou už niekoľko animačných sezón v rôznych 
destináciách. Môžete sa tešiť na 2-6 členné tímy, ktoré 
pripravia tie najlepšie programy pre deti aj dospelých. 
Okrem letných animácií ich môžete stretnúť aj počas 
zimnej sezóny na lyžovačkách s animátormi, či rôznych 
poznávacích zájazdoch po Európe počas celého roka J.

MINI KLUB PLANET FUN
(JúL – AUgUsT A Pri vybrANýCh  
hOTELOCh dLhšiE)

  vhodný pre deti vo veku od 4 – 8 rokov
  Program 6x do týždňa
  veselé obedy či večere s animátormi bez rodičov 
   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)
   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 

(zmena času vyhradená)
  večerný program – minidisco

MAXI KLUB PLANET FUN
(JúL – AUgUsT A Pri vybrANýCh  
hOTELOCh dLhšiE)

  vhodný pre deti vo veku od 9 – 12 rokov
  Program 6x do týždňa
   veselé obedy či večere s animátormi bez rodičov  

(min. 2x týždenne)
   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)
   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 

(zmena času vyhradená)
  večerný program – minidisco

TÍNEJDŽ KLUB PLANET FUN
(JúL – AUgUsT A Pri vybrANýCh  
hOTELOCh dLhšiE)

  vhodný pre deti vo veku od 13 – 19 rokov
  Program 6x do týždňa
   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)
   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 

(zmena času vyhradená)
  Tematické programy plné zábavy na celý deň

šPORTOVÁ AKADéMIA

Prináša ešte športovejšiu a aktívnejšiu dovolenku  
pre deti. Počas bezplatných kurzov obľúbených  
športov naučia naši animátori a profesionálni inštruktori  
vaše deti plávať, hrať futbal, tancovať, lyžovať a za 
poplatok dokonca aj windsurfovať! športovú akadémiu 
nájdete v hoteloch označených ikonou športová 
akadémia. viac informácií o športových akadémiách  
na stranách 10 - 14.

SLOVENSKÝ DEŇ 
deň, počas ktorého pre vás naši animátori zorganizujú 
súťaže a rôzne disciplíny od rána až do večera pre 
malých aj veľkých – skrátka pre celú rodinu.

VEčERY PLNé ZÁBAVY

vychutnajte si večerné animačné programy s ponukou 
slávnych muzikálov, komédii či skečov a skvelých tanečných 
vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo hotelového 
animačného tímu. Nebudú chýbať ani vtipné súťaže ako 
Milujem slovensko, slovenský kvíz, hry a disco pre deti aj 
dospelých.

HAPPY BIRTHDAY 

Má vaše dieťa počas dovolenky narodeniny? 
Naši animátori pripravia pre vaše ratolesti krásnu 
a nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu. Oslovte ich,  
a oni už všetko zariadia. 

SPOKOJNOSť KLIENTOV 

Naši animátori svoju prácu milujú a robia ju s láskou  
a zo srdca. Preto sme nesmierne radi, že sa nám  
každý rok darí udržať si priemernú spokojnosť našich 
klientov s prácou animátorov a animačným programom,  
na úrovni až 95 %! 

Ako hovorí náš dlhoročný animátor a šéf animátor rišo:
„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“

RodinnÝ KluB Planet fun

A la la ó la la, a la la ó la la .....PLANET FUN





Planet fun aKtivity

Aj malý saturáčik sa môže stať veľkým Animátorom. J Ak 
si vaše dieťa obľúbilo našich animátorov, potešte ho pravou 
animátorskou mini uniformou. Môžete si ju zakúpiť priamo 
na dovolenke od našich animátorov počas aktivity satur 
market. K dispozícii sú dievčenské aj chlapčenské mini sety 
v rôznych veľkostiach.

STAŇ SA ANIMÁTOROM AJ TY!

spolu s animačným tímom sa vaše deti môžu zapojiť do 
súťaže „Naj foto týždňa“, kde spolu súťažia jednotlivé Planet 
Fun hotely z rôznych destinácií na zvolenú tému. Táto 
skvelá, už tradičná aktivita rozveselí na dovolenke nielen 
deti, ale aj dospelých a výhercom zasielame krásne vecné 
ceny. 

FOTO TÝŽDŇA

veľkolepá súťaž, v ktorej víťaz vyhrá voucher na dovolenku 
pre celú rodinu v hodnote 2000 EUR! stačí ak sa vaše 
dieťa zapojí na kurzy niektorého zo športov našej športovej 
akadémie. Po absolvovaní kurzov prebiehajú záverečné 
preteky, kde sa víťaz stane súčasťou satur olympijského 
tímu a je v hre o vysnívanú dovolenku.

OLYMPIJSKÝ TÍM

Jedna z najobľúbenejších aktivít rodinného klubu Planet 
Fun, ktorá spája celé rodiny. štafety, mini olympiády, 
súťaže, preteky, tímové aktivity... to všetko vás čaká na 
saturovninách v rámci animačného programu Planet 
Fun. Na záver nechýbajú ani ocenenia v podobe medailí 
a diplomov.

SATUROVINY

Obľúbená zábavná slovenská show aj na dovolenke. Naši 
animátori sa postarajú o bohatý program plný zábavy 
a smiechu, špeciálne pre slovenských hostí v duchu známej 
televíznej show Milujem slovensko.

MILUJEM SLOVENSKO

vHodné PRe deti

vHodné PRe celÚ Rodinu

vHodné PRe deti

vHodné PRe deti

vHodné PRe celÚ Rodinu
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rodičia, chcete si užiť romantický večer bez detí? 
Zapojte sa do súťaže a naši animátori sa o ne postarajú. 
vyžrebovaný výherný pár získa tip top zorganizovanú 
večeru so svojou polovičkou na celý večer, zatiaľ čo sa vám 
naši animátori postarajú o deti.

ROMANTICKÁ VEčERA

veľká letná súťaž o voucher na dovolenku v hodnote 500€.  
spravte si na dovolenke s nami tú najkrajšiu fotku a postnite 
ju na svoj instagram s použitím #cestujemsosaturom. 
v priebehu sezóny 2x vyžrebujeme výhercov najkrajšej 
letnej fotky. Tešíme sa na vaše krásne fotky.

#cestujemsosaturom

Nie je nad dokonalý relax na dovolenke a preto kým sa 
vaše deti budú blázniť s animátormi, vy si zatiaľ môžete 
užiť dovolenku spojenú s pohybom, ktorý ozdraví vaše telo 
i myseľ. Nezáleží na tom, či ste v joge začiatočník, alebo  
s ňou už máte skúsenosti, naše slovenské inštruktorky vám 
poradia.

JOGA

Ani na dovolenke by človek nemal zanedbávať svoju fyzickú 
kondíciu. Či už je cvičenie vaším obľúbeným rituálom alebo 
sa len chcete po celom dni trošku pretiahnuť, naši animátori 
vám zostavia skvelý tréning, vďaka ktorému nemusíte mať 
výčitky pri vychutnávaní si dobrôt v hotelovom  
all inclusive J.

FITNES

Relax na lehátku na pláži alebo pri bazéne a k tomu 
dobrá knižka či časopis. To je ideálny spôsob oddychu 
na dovolenke. v našej plážovej knižnici máte k dispozícii 
najnovšie mesačníky dámskych a pánskych magazínov, 
časopisy a zaujímavé knihy na čítanie. stačí sa obrátiť  
na našich animátorov.

PLÁŽOVÁ KNIŽNICA

vHodné PRe dosPelÝcH

vHodné PRe dosPelÝcH

vHodné PRe celÚ Rodinu

vHodné PRe dosPelÝcH

vHodné PRe celÚ Rodinu
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ŠPoRtovÁ aKadémia - PlÁvanie
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Je to veľmi účinná športová aktivita. Zapájajú sa pri nej 
rovnomerne všetky svaly tela. Človek ním získa svalovú 
vytrvalosť a celkovú kondíciu. Pri plávaní je telo v 
horizontálnej polohe a pravidelné vytáčania do strán 
rovnomerne rozvíjajú jeho pravú a ľavú časť. Základné 
plavecké štýly sú motýlik, znak, prsia a kraul.

O čOM JE PLÁVANIE?

Pre všetky deti, ktoré milujú plávanie a vodu, chcú sa  
v tomto športe zdokonaliť a užiť si skvelú zábavu. deti 
budú rozdelené do skupín medzi začiatočníkov (4 - 7 rokov) 
a pokročilých (8 - 18 rokov).

PRE KOHO SÚ KURZY  
PLÁVANIA URčENE?

Počas našich bezplatných kurzov plávania sa deti zábavnou 
formou naučia techniku plávania a zažijú aj tréningy 
vedené formou rôznych zábavných disciplín, súťaží, štafiet 
a na záver budú taktiež ocenené diplomom s medailou za 
úspešné absolvovanie kurzu. Takto si nielen naplno užijú 
dovolenku ale aj precvičia kondíciu, veľké svalové skupiny, 
drobné svaly a naučia sa plavecké štýly.

čO PRINÁšA KURZ PLÁVANIA?

Kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sú zároveň aj vyškolení plaveckí tréneri  
a s bohatými skúsenosťami. Majú množstvo skúseností,  
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom.

KTO VEDIE KURZY PLÁVANIA?

Kurzy prebiehajú vo väčších, alebo menších vnútorných, 
prípadne vonkajších bazénoch hotelov, podľa veku detí 
a ich plaveckých zručností. K dispozícii budú taktiež pre 
všetky deti plavecké dosky, plavecké pásy, či penové „slíže“ 
ako pomôcky určené. pre rôzne cvičenia vo vode.

KDE PREBIEHAJÚ PLAVECKé KURZY?



ŠPoRtovÁ aKadémia - futBal

11

hranie futbalu znamená aeróbny typ cvičenia. Tento druh 
cvičenia je blahodarný pre zdravie, predovšetkým srdce 
a cievny systém. Pôsobí pozitívne okrem fyzického aj na 
duševné zdravie, pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny  
a hormóny šťastia. Futbal je kolektívna hra a preto deti 
počas kurzov nadviažu nové priateľstvá a zažijú kopec 
zábavy. dá sa hrať kdekoľvek na svete, či už na trávnatom 
ihrisku alebo na pláži.

O čOM JE FUTBAL?

Pre všetky deti, ktoré baví behanie a majú radi futbal  
a celkovo loptové hry. Nezáleží na tom, či je začiatočník, 
alebo pokročilý hráč. Kurzy budú prispôsobené podľa veku 
detí a náročnosti. Prihlásiť sa môžu všetky deti od 4-18 
rokov.

PRE KOHO SÚ KURZY  
FUTBALU URčENé?

deti majú možnosť „vyblázniť“ sa a zatrénovať si v jednom.  
Na našich bezplatných kurzoch si zábavno-súťažnou 
formou zlepšia futbalové techniky a pokročilí si precvičia 
aj rôzne „cool“ triky s loptou. Nebudú chýbať ani futbalové 
zápasy, štafety, či cvičenia s kuželami, zábranami alebo 
napríklad súťaž o kráľa strelcov. Na záver kurzu budú deti 
ocenené diplomom a medailou za úspešné absolvovanie 
kurzu. 

čO PRINÁšA FUTBALOVÝ KURZ?

Kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sú zároveň aj vyškolení futbaloví tréneri  
a dlhoroční hráči futbalu.  Majú množstvo skúseností,  
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom. 

KTO VEDIE KURZY FUTBALU?

Na piesočnatej pláži, ktorá sa nachádza priamo pred 
hotelom, alebo na trávnatej ploche, či ihrisku v areáli 
hotela. deti sa tak po skvelom tréningu môžu rovno „hodiť“ 
do vody a osviežiť sa.

KDE PREBIEHAJÚ FUTBALOVé KURZY?



ŠPoRtovÁ aKadémia - tanec

12

Je jedinečný už len tým, že vyčarí úsmev na tvári každému 
človeku, či už dieťaťu alebo dospelému. Zároveň je to 
aj ideálna pohybová aktivita, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou na dovolenke pri mori. Existuje viacero štúdií ktoré 
dokazujú, že vďaka tancu sa ľudia stávajú šťastnejšími,  
a to najmä vďaka vyplaveným endorfínom. Okrem toho 
sa precvičujú aj svaly, na ktoré sa bežne zabúda a učením 
sa nových krokov a choreografií si človek zdokonaľuje aj 
pamäť.

O čOM JE TANEC?

Pre všetky deti a tínedžerov, ktorí milujú tanec, hudbu  
a celkovo pohyb a chcú sa naučiť nové tanečné štýly, 
alebo sa v nich zdokonaliť. A samozrejme užiť si skvelú 
zábavu. Nezáleží na tom, či je začiatočník, alebo pokročilý 
tanečník. Kurzy budú prispôsobené podľa veku a tanečných 
skúseností.

PRE KOHO SÚ KURZY  
TANCA URčENE?

Na tomto bezplatnom kurze tanca sa deti počas dovolenky 
naučia rôzne tanečné štýly v oblasti moderného tanca 
a nacvičia si zábavné choreografie, ktoré vyvrcholia 
spoločným vystúpením pre rodičov. Na záver kurzu budú 
všetci tanečníci ocenení diplomom a medailou za úspešné 
absolvovanie kurzu.

čO PRINÁšA TANEčNÝ KURZ?

Kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sa tancu venujú od detstva a sú špičkoví 
tanečníci. Majú množstvo skúseností, ktoré sú pripravení 
odovzdať všetkým deťom. 

KTO VEDIE KURZY TANCA?

Najlepšie na tanci je, že tancovať sa dá naozaj kdekoľvek. 
Kurzy budú prebiehať v areáli hotelov, či už v ich vonkajšej 
časti, alebo v konkrétnej miestnosti na to určenej.

KDE PREBIEHAJÚ TANEčNE KURZY?



ŠPoRtovÁ aKadémia - lyžovanie

13

Je to ideálna športová aktivita, ktorá spája posilnenie 
svalov a zábavy. deti si naplno užijú rodinnú lyžovačku, 
kopec zábavy na svahu a celkovo si osvoja tento obľúbený 
šport. Okrem toho sú aj na chvíľu preč od neprospešného 
mestského ovzdušia. Pretože nie je nad zdravý horský 
vzduch.

O čOM JE LYŽOVANIE?

Pre všetky deti, ktoré milujú lyžovanie, sneh, chcú sa 
zdokonaliť v lyžovaní a užiť si skvelú zábavu. Nezáleží na 
tom, či je začiatočník, alebo pokročilý lyžiar. Kurzy budú 
prispôsobené podľa veku detí a náročnosti.

PRE KOHO SÚ KURZY  
LYŽOVANIA URčENE?

deti sa naučia „oblúčikovať“, získajú nové znalosti  
a kopu nových zážitkov. Lyžovanie s animátormi prebieha 
zábavnou formou a tento bezplatný kurz je navrhnutý 
tak, aby si ho poriadne užili začiatočníci, ale aj pokročilejší 
lyžiari. Okrem toho na nich čakajú rôzne štafety, súťaže, 
preteky, či zimná mini olympiáda. Na záver kurzu budú 
všetci lyžiari ocenení diplomom a medailou za úspešné 
absolvovanie kurzu.

čO PRINÁšA LYŽIARSKY KURZ?

Kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sú dlhoroční skúsení lyžiari, ale aj  
vyškolení lyžiarski inštruktori s bohatými skúsenosťami, 
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom.

KTO VEDIE KURZY LYŽOVANIA?

Na zasnežených svahoch obľúbených lyžiarskych stredísk.  
vybrať si môžete tradičné slovenské hory, či obľúbené 
rakúske alebo nádherné talianske Alpy. 

KDE PREBIEHAJÚ LYŽIARSKE KURZY?



ŠPoRtovÁ aKadémia - Wind/KitesuRfinG

14

Windsurfing patrí medzi nevšedné a naozaj „cool“ športy. 
Je pohybom v prírode, ktorý naučí vnímať silu vetra, pohyb 
vody a nárabať s nimi vo svoj prospech. spôsob zaťaženia 
organizmu je pri dodržaní správnej techniky všestranný  
a rovnomerne rozložený na celé telo. 
Kitesurfing alebo aj kiting je jeden z najmladších a zároveň 
najdynamickejšie sa rozvíjajúcich adrenalínových športov 
súčasnosti. Základom tohto športu je kite (padák), 
ktorý poháňa jazdca pomocou vetra. Je to kombinácia 
wakebordingu a jachtingu, kde človek stojí na doske bokom 
ako pri snowboarde.

O čOM JE WINDSURFING/KITESURFING?

Pre deti vo veku od 7 rokov, ktoré milujú vodu, zábavu  
a chcú sa naučiť nový, nevšedný druh športu a nájsť v ňom 
záľubu a nové zážitky na dovolenke. Okrem detí sa však 
môžu zapojiť aj dospelí a tak si môže spoločne zasurfovať 
aj celá rodina. Netreba sa ich báť a preto sa na kurzy môžu 
prihlásiť kľudne aj „nešportovci“.

PRE KOHO SÚ KURZY WINDSURFINGU  
& KITESURFINGU URčENé?

Windusrfing - naši inštruktori vás naučia jazdiť na doske  
a využívať pri tom silu vetra. Na širokých a bezpečných 
doskách a so superľahkými plachtami bude pre vás radosť 
učiť sa vytiahnuť plachtu, nastaviť ju na vietor a vyraziť po 
hladine ako šíp.
Katesurfing – naši inštruktori vás naučia správne ovládať 
kite a zvládnutie techniky ako sa postaviť na dosku, 
váš následný progres je už potom naozaj rýchly. Tento 
vysoko návykový šport sa stane úžasným doplnkom vašej 
dovolenky, pri ktorom si začnete užívať ten pravý pocit 
slobody a relaxu.

čO PRINÁšAJÚ KURZY WINDSURFINGU 
& KITESURFINGU NA DOVOLENKE?

Spoplatnené kurzy sú vedené zábavnou formou za pomoci 
skúsených, slovenských inštruktorov - absolventov 
predmetu windsurfing a kitesurfing na FTvš UK so skvelým 
vzťahom k deťom, ktorí vás už za týždeň naučia základy 
týchto jedinečných športov. Majú množstvo skúseností, 
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom.

KTO VEDIE KURZY WINDSURFINGU  
& KITESURFINGU?

Na pláži hotela na nádhernej Sicílii, kde určite chytíte 
poriadnu vlnu a naučíte sa všetky základné techniky 
týchto športov. Pláž hotela sa pýši jemným zlatým pieskom 
s kryštálovo čistým morom. Okrem toho je niekoľko 
kilometrov dlhá a má pozvoľný vstup do mora.

KDE PREBIEHAJÚ KURZY 
WINDSURFINGU & KITESURFINGU?



Čo o Rodinnom KluBe Planet fun  
Povedali tÍ, KtoRÍ Ho zažili na vlastnej Koži

„animátorky boli úžasné, deťom sa naplno 
venovali. aktivity pre deti, ale i pre rodičov mali 

výborne pripravené, trpezlivo sa im venovali. vedeli 
pohotovo reagovať na požiadavky detí, prispôsobiť 
sa im aj individuálne ak bolo potrebné. spoločná 
večera bol veľkým zážitkom pre naše deti, súťaž 

pre rodičov, tiež veľmi dobre premyslená. vyberali 
sme si dovolenku narýchlo a hlavným kritériom 

bolo, aby sme mali sK animátorov. Dcéra nechcela 
ísť vďaka nim domov a aj slzičku za nimi vyronila.“

„animátori radka, evka, marko  

a Luky boli fantastickí! veľmi 

radi sme sa zapájali do všetkých 

aktivít, ktoré organizovali. naozaj 

profesionálne zvládnuté animačné 

programy a stále milí a usmiati 

animátori nám spríjemnili  

2 týždne dovolenky.“

animátorky boli skvelé.  
veľmi sa snažili vytvoriť program pre mladšie aj staršie deti. vedeli si deti nenútene získať a boli ochotné poradiť aj dospelým, ak sme mali nejaké otázky mimo činnosti Planet 

fun klubu.“

„všetky deti boli nadšené! 

myslím, že sa opakovane 

budeme vracať. J“

„animátori Peťka a maťko sa dôkladne 
starali o deti a vytvárali pre nich 

zaujímavý program. spoločné obedy  
a večere s animátormi, plavecký výcvik 
pre začiatočníkov aj pokročilých, kde si 

naše deti zdokonalili techniky plávania.“

„všetci animátori sú fantastickí! Penová 

párty, hry, tobogany, volejbal, programy ako 

milujem slovensko. Dovolenku  

s Planet fun a jeho skvelými animátormi sme 

si vybrali práve preto, že svoju prácu robia 

s láskou, nikdy sa nesťažujú, vždy ochotne 

poradia a usmernia. ešte raz ďakujeme.“

„Deti sa veľmi zabavili, ďakujeme! 

animátorky alex a anet boli veľmi 

profesionálne a zároveň prinášali deťom 

každý deň veľa zábavy. veľmi šikovné!“

„Deti využívali športovú 
akadémiu, kde sa naučili 

plávať a zbožňovali absolútne 
všetkých animátorov. 

Ďakujeme!“

„veľmi milí, usmievaví a a zábavní animátori. nezabudnuteľná joga od edit, super ninkine plávanie a úžasná zumba podaná Karčim. veľa sme sa nasmiali aj my dospelý.  
vďaka, všetko bolo super.

„absolútne super kamarátsky tím animátorov. ktorí 

boli neskutočne milí, pozorní k deťom  

aj mimo oficiálnych hodín. vytvárali naozaj veľmi 

príjemný pocit z dovolenky. Ďakujeme!“

vynikajúci a výnimočný animačný tím Planet 

fun, naozaj skvelí a vždy usmiati mladí ľudia, 

ktorí sa detičkám naplno venovali pri aktivitách 

aj plaveckej či futbalovej akadémii, každý večer 

minidisco... Dcérka ich aj po návrate často 
spomína

„najlepší animátori! vždy dobre 
naladení, aktívni, vedeli si deti 

získať. Plavecká akadémia bola 
vynikajúca. všetko bolo na 100%. 

Deťom sa veľmi páčilo. J“

„nakoľko sme boli na dovolenke so 
7-ročnou dcérkou, veľmi si pochvaľujeme 
prácu animátorov, ktorí vytvorili pestrý 
a zaujímavý program. Ďakujeme im za 

ich skvelý prístup k deťom! v budúcnosti 
plánujeme určite dovolenku s Planet fun.“

vysmiate tváre detí a spokojných rodičov sú pre nás tou najlepšou odmenou.
 Ďakujeme za dôveru a tešíme sa aj na ďalšie skvelé sezóny. J
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SLOVENSKO

sorea trigan - lyžovačky 18 3 98 HB

RAKÚSKO

frühauf 20 4 75 2+2, 2+3 FB

falkensteiner Hotel sonnenalpe 22 4 147 2+1, 2+2, 2+3 FB

TALIANSKO

regina e fassa 24 3+ 125 2+1, 2+2, 2+3, 1+1 HB

SLOVENSKO

Park 26 4 104 2+1, 2+2, 4+2 HB

sorea trigan - letný pobyt 28 3 98 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 HB

CHORVÁTSKO

sunce 30 3+ 39 1+1,2+1,2+2 LAI štrková

TALIANSKO

sikania resort & spa 42 4+ 218 2+1, 2+2 AI piesočnatá

CHALKIDIKI

Porto Carras sithonia 46 4 487 1+1, 2+1, 2+2, 3+1 AI piesočnatá

KRéTA

Lyttos Beach 52 4+ 427 1+1, 2+1, 2+2, 2+3 AI piesočnatá

RODOS

Lindos Princess 54 5 575 1+1, 2+1, 2+2 UAI piesočnato - lamienková

KEFALÓNIA

ionian sea 58 4 87 1+1, 2+1, 2+2, 2+3 AI piesočnatá

CYPRUS

Limak Cyprus 60 5+ 598 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 2+3 UAI piesočnatá

Kaya artemis resort & Casino 62 5 739 2+1, 2+2, 2+3 UAI piesočnatá

noah´s ark Deluxe Hotel 64 5 568 2+1, 2+2, 2+3 UAI piesočnatá

TURECKO

seashell resort & spa 74 5 283 2+2, 2+3, 4+0 UAI piesočnatá

sentido turan Prince 76 5 372 1+1, 2+1, 3+1, 4+0, 2+2 UAI piesočnatá

adalya elite Lara 78 5 606 1+1, 2+1, 3+1, 4+0, 2+2 UAI piesočnatá

arcanus 80 5 463 1+1 2+1 3+1 3+0 2+2 UAI piesočnatá

EGYPT

Jaz makadi oasis resort 84 5 521 1+1, 2+1, 2+2, 3+1 AI piesočnatá

Labranda royal makadi 86 5 491 1+1, 2+1, 2+2, 3+1 AI piesočnatá

malikia resort abu Dabbab 90 5 358 1+1, 2+1, 2+2, 3+1 AI piesočnatá

OMÁN

fanar Hotel and residneces 92 5 400 1, 2+1 ,2+2 AI piesočnatá

PLAVBY

Costa Diadema - západné 
stredomorie

96 4 1854 1+1, 2+1, 2+2, 2+3 FB

Costa fascinosa - ostrovy 
stredomoria

98 4 1508 1+1, 2+1, 2+2 FB

65 slovensKÝcH animÁtoRov

RÝcHly PReHľad o Planet fun HotelocH
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RodinnÝ KluB Planet fun

95 % sPoKojnosť Klientov s animÁciami

  zDarma   za PoPLatoK    sLUŽBa na vyŽiaDanie

AI: all inclusive  LAI: Light all inclusive UAI: Ultra all inclusive HB: Polpenzia FB: Plná penzia
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

001

polpenzia raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výberom 
z menu za doplatok

630 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov, 5 nocí
CENA PRE RODINU

od 42 eur na osobu

TripAdvisor
50 hodnotiacich

slovensko  |  štrbské pleso

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 zaRiaDenia/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

UBYToVanie 
sprcha alebo vaňa • toaleta • LCD SAT TV • rádio • telefón  
• bezbariérové izby

TYpY izieB 
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (vysúvacie lôžko)  
• apartmány v zložení dvojlôžková spálňa s možnosťou jednej prístelky  
a obývacia izba • Rodinné izby v zložení 2+2 prístelky alebo 2+3 prístelky  
alebo 3+1 prístelka

STRaVoVanie
polpenzia 

oFiCiÁlne HoDnoTenie *** 

hotel SoReA tRigAn    

noVinKa

Do 15 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

LYŽIARSKE PODMIENKY ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 90 %

štrbské pleso  |  slovensko

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 • 
tvorivé dielničky • rôzne zimné aktivity • šantenie v bazéne 
• mini diskotéka • raňajky a večere s animátormi • rôzne 
spoločenské hry 

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy lyžovania 

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
sánkovanie • lyžovanie • stolný tenis • stavanie snehuliaka 
a guľovačka • wellness s animátormi  

detský bazén • detský kútik • detské menu • detská postieľka 
zdarma

VÝHoDY pRe RoDinY

1 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“

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia

BazÉnY
Wellness svet regenerácie a oddychu • nerezový bazén • detský 
bazénik  

ŠpoRT a zÁBaVa
stolný tenis a spoločenské hry zdarma • biliard za poplatok 

TYpY na VÝleTY
vysokohorská turistika po značkovaných trasách • lanovka na 
Solisko

šTAndArdná izbA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

002

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

hotel FRÜhAUF    

UBYToVanie 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • župan (možnosť zapožičať  
za kauciu 25 EUR) • SAT TV • trezor zdarma • Wi-Fi zdarma • niektoré  
izby majú balkón

TYpY izieB 
Dvojlôžkové izby (17 m2) • Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (20 m2, poschodová posteľ alebo rozťahovací gauč) • 
Rodinné izby pre 4 - 5 osôb, pozostávajúce z dvoch samostatných izieb 
oddelených spojovacími dverami (34 m2)

STRaVoVanie
plná penzia 

oFiCiÁlne HoDnoTenie **** 

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 zaRiaDenia/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 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

1 526 eurod

2 dospelí, 2 deti do 6 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 110 eur na osobu

rAKÚSKO – KOrUTánSKO  |  innErKrEMS

plnÁ penzia

TripAdvisor
36 hodnotiacich

Do 6 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

LYŽIARSKE PODMIENKY ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 95 %

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi  
A SlovenSKÝmi inŠtRUKtoRmi lYŽovAniA

pRe DeTi 
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi  
a slovenskými lyžiarskymi inštruktormi
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 • rôzne zábavné aktivity s deťmi  
vo veku od 4 – 12 rokov • mini disco • tematické dni: doba 
ľadová, zlatá horúčka, po stopách Yetiho, zimná olympiáda, 
snehová kráľovná • tvorivé dielničky: maľovanie na tvár,  
origami, modelovanie balónov • raňajky a večera s animátormi

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy lyžovania

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
sánkovanie • lyžovanie s fakľami • stolný tenis • preteky  
na lyžiach • stavanie snehuliaka a guľovačka • wellness  
s animátormi • kolkáreň 

osvetlená sánkarská dráha • funpark pre teenagerov • kúzelník 
• herňa • detský bufet • kino (v nemeckom jazyku) • postieľka 
na vyžiadanie zdarma 

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

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia

BazÉnY
krytý bazén • vonkajší bazén s teplotou vody 30 stupňov 

ŠpoRT a zÁBaVa
kolkáreň • stolný tenis • zábava v apres ski baroch priamo  
na svahu • zábava na chate so živou hudbou a s ohňostrojom  
• preteky na lyžiach • sánkovanie • funpark pre teenagerov 

TYpY na VÝleTY
vychádzky s fakľami a vareným vínom

innErKrEMS  |  rAKÚSKO - KOrUTánSKO

SUiTA - čASť KÖnigSTUhl
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003

plnÁ penzia raňajky formou bufetu • malý obedový snack • večere 
výberom z menu, predjelo formou bufetu • privítací drink 

FAlKenSteineR hotel SonnenAlPe ****

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

VYBaVenie zaRiaDenia/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 EUR/deň • vodný a wellness svet Acquapura SPA s rozlohou  
1 700 m2 (fitnes • krytý bazén • sauny • parný kúpeľ • relaxačné 
miestnosti • za poplatok solárium, masáže a služby SPA centra) • 
detské kúpele Falky Kinder SPA • detský komplex Falky Almland 
každý deň v čase 10:00 - 20:00 h

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

TYpY izieB 
Dvojlôžkové izby comfort (cca 24 m2) • Dvojlôžkové izby superior  
s možnosťou jednej prístelky pre dieťa do 14 rokov (cca 32 m2) • Junior 
suity – jedna miestnosť s 1 - 3 prístelkami pre deti do 14 rokov (cca 40 m2) 
• Rodinné izby comfort s oddeleným spacím priestorom pre 1 - 3 deti  
do 14 rokov (cca 40 m2)

STRaVoVanie
plná penzia 

oFiCiÁlne HoDnoTenie **** 

2 495 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 6 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 147 eur na osobu

TripAdvisor
377 hodnotiacich

rAKÚSKO – KOrUTánSKO  |  nASSfEld

plnÁ penzia

rOdinná izbA cOMfOrT
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

LYŽIARSKE PODMIENKY ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 92 %

pRe DeTi 
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi  
a slovenskými lyžiarskymi inštruktormi
Termín: 23.02. – 02.03. 

výuka lyžovania 6x do týždňa pre deti vo veku od 4 rokov 
a rôznej lyžiarskej úrovne • rôzne zábavné aktivity s deťmi  
vo veku od 4 – 12 rokov • mini disco • tematické dni: doba 
ľadová, zlatá horúčka, po stopách Yetiho, zimná olympiáda, 
snehová kráľovná • tvorivé dielničky: maľovanie na tvár,  
origami, modelovanie balónov • raňajky a večera s animátormi

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy lyžovania

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
lyžovanie • sánkovanie • večerné lyžovanie • stolný tenis • 
preteky na lyžiach • stavanie snehuliaka a guľovačka • wellness 
s animátormi • stolný futbal • stolný tenis

osvetlená sánkarská dráha • funpark pre teenagerov  
• sauna a bazén so šmýkačkou pre deti • zdarma nápoje 
v miniklube • detské menu • detský komplex Falky Almland

VÝHoDY pRe RoDinY
možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2, 2+3 • wellness  
pre deti • výbava pre najmenšie deti: postieľka, kočík, 
prebaľovacia podložka

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia s rôznymi salónikmi • bar

BazÉnY
vyhrievaný vnútorný a vonkajší bazén spojený kanálom  
• detský bazén so šmýkačkou

ŠpoRT a zÁBaVa
stolný tenis • stolný futbal • spoločenské hry • bazénové hry • 
sánkovanie (osvetlená sánkarská dráha) • lyžovanie • stavanie 
snehuliaka a guľovačka 

TYpY na VÝleTY
skialpinistické túry • jazda na saniach s koňmi • výpravy  
na snežniciach • zábava v apreski baroch 

nASSfEld  |  rAKÚSKO – KOrUTánSKO

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi  
A SlovenSKÝmi inŠtRUKtoRmi lYŽovAniA

rOdinná izbA SUpEriOr
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004

Do 15 R.
zDaRma

Do 10 R.
zDaRma

polpenzia VRÁTane nÁpoJoV 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  
a poplatok • bezlepkové jedlá (podľa možností – na vyžiadanie)

ReginA e FASSA ***+

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  
08:00 – 17:00 h, prestávka 13:00 - 15:00)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii za poplatok  
10 EUR/deň • Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma • 
úschovňa lyží (depozit 10 EUR/kľúč) • požičovňa a servis lyží 
(za poplatok) • parkovisko zdarma • garáž za poplatok 50 EUR/
týždeň • amfiteáter • terasa na slnenie • doprava od hotela a späť 
1x za týždeň na diskotéku v Canazei

UBYToVanie 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV  
• malá chladnička za poplatok 35 EUR/týždeň na vyžiadanie

TYpY izieB 
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 3 prísteliek (pevné lôžka)  
• Superior izby - s balkónom za príplatok

STRaVoVanie
polpenzia vrátane nápojov 

oFiCiÁlne HoDnoTenie *** 

897 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov  
a 2 deti do 10 rokov, 7 nocí

CENA PRE RODINU

od 58 eur na osobu

TripAdvisor
288 hodnotiacich

TAliAnSKO - VAl di fASSA  |  MAzzin
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

LYŽIARSKE PODMIENKY ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 89 %

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 • raňajky a večera s animátormi

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy lyžovania

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
rôzne zimné aktivity • stavanie snehuliaka a guľovačka  
• stolný tenis • stolný futbal 

multifunkčná herňa pre deti • detské menu • minidiskotéka  
• detská postieľka na vyžiadanie za poplatok cca 10 EUR/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

ReŠTaURÁCie
reštaurácia • bar s krbom

ŠpoRT a zÁBaVa
relaxačná zóna (len pre dospelých) • sauna • masáže za poplatok 
stolný tenis • stolný futbal • fitnes • možnosť nočného lyžovania  
(2x týždenne) na zjazdovke Pozza – Aloch v Pozza di Fassa cca 4 km

TYpY na VÝleTY
vodný svet Dolaondes v Canazei cca 6 km • spa & wellness 
centrum QC Terme v Pozza di Fassa cca 4 km • diskotéka  
v Canazei cca 6 km

MAzzin  |  TAliAnSKO - VAl di fASSA

izbA SUpEriOr
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TripAdvisor
60 hodnotiacich

SlOVEnSKO  |  piEšťAny

hotel PARK    

373 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 35 eur na osobu, 1 noc

005

TYpY izieB
Dvojlôžkové izby (19 - 25 m2, možnosť jednej prístelky v podobe 
rozkladacieho lôžka, posedenie na balkóne s výhľadom do prírody)  
• apartmány (dvojlôžková spálňa 15,7 m2 a obývacia izba 26,7 m2  
s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek, minibar, varná kanvica, 
čajový a kávový servis, niektoré apartmány s klimatizáciou za poplatok 
6 EUR/noc) • Štúdio (57 m2, dvojlôžkové s možnosťou 2 prísteliek na 
rozťahovacom gauči, minibar, varná kanvica, čajový a kávový servis,  
terasa 15,7 m2) • apartmány Family lux pre 4 až 6 osôb (32,2 až 58,5 m2,  
1/2 alebo 2/2 spálne, obývacia izba s rozťahovacím gaučom s možnosťou 
2 prísteliek, minibar, varná kanvica, čajový a kávový servis, trezor, 
klimatizácia za poplatok 6 EUR/noc)

STRaVoVanie
polpenzia 

oFiCiÁlne HoDnoTenie **** 

poloHa 
v kúpeľnom meste Piešťany len 300 m od pešej zóny v centre  
• v príjemnom prostredí mestského parku • pri ramene rieky Váh

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
detské ihrisko • wellness centrum (wellness a spa procedúry  
za poplatok) • sauny (fínska, parná, infra) • fitnes • bazén  
s vodopádom, dnovým gejzírom a vodnými kreslami prepojený  
s letnou terasou s ležadlami a sezónnym barom • detský kútik  
• manikúra • pedikúra • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie 
na vlastnom parkovisku (uzatvorené, poplatok 2 EUR/noc)

UBYToVanie 
kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC • káblová LCD TV 
• Wi-Fi • rádiobudík • telefón • sušič na vlasy • trezor • minibar • 
balkón • župany a papučky pre dospelé osoby • väčšina izieb  
s klimatizáciou (za poplatok 6 EUR/noc)

Do 15 R.
zDaRma

polpenzia raňajky a večere • obedy za doplatok • šalátový bufet • 
dezerty • strava pre celiatikov
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

piEšťAny  |  SlOVEnSKO

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 88 %

ReŠTaURÁCie
reštaurácia • kaviareň s letnou terasou a detským ihriskom  
• Cafe Panorama s vyhliadkovou terasou (na 6. poschodí)

BazÉnY
vnútorný bazén (16x8 m) s vodopádom, dnovým gejzírom  
a vodnými kreslami prepojený s letnou terasou s ležadlami  
a sezónnym barom

ŠpoRT a zÁBaVa
priamo v hoteli fit program 3x týždenne • večery so živou hudbou 
• biliard • požičovňa bicyklov a palíc na nordic walking • v blízkosti 
golfové ihrisko • vodné lyžovanie • tenis

TYpY na VÝleTY
turistické vychádzky • cyklistické trasy • hrad Tematín • zámok 
Červený Kameň • hrad Beckov • Bratislava s možnosťou využitia 
výletnej plavby po Dunaji • Kálnica bikepark (pri Moravanoch) • 
Zoofarma Modrov

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi 

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi 
obdobie: 01.07. – 29.07.2019 (minimálny pobyt na 3 noci) 

mini klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, obľúbený rozprávkový 
hrdina a kopec ďalších • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, 
facepainting, modelovanie balónov • (pod)vodné šibalstvá • 
pieskové dobrodružstvá • púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek 
prianí • mini disco • detské kino • obedy a večere s animátormi  
• tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • rôzne športové hry  
a turnaje • detské kvízy

bazén a vodné atrakcie • detské ihrisko • detské bufety 
(osviežujúce fresh ovocné a zeleninové nápoje, miešané nápoje, 
čerstvý domáci zákusok, zmrzlina a iné pochúťky pre deti) • 
letná terasa s ihriskom • detská stolička a postieľka • kanvica  
na zapožičanie • možnosť ohrevu detskej stravy v reštaurácii

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
cyklistické trasy • wellness s animátormi • športové hry a turnaje

VÝHoDY pRe RoDinY

2 deti do 15 rokov na prístelke zdarma* • možnosť ubytovania  
v rodinných izbách 2+2 prístelky • akcia 7=6

ApArTMán fAMily lUx
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006

398 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov, 3 nocí
CENA PRE RODINU

od 44 eur na osobu

Do 15 R.
zDaRma

polpenzia raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výberom 
z menu za doplatok

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“ 

VYBaVenie zaRiaDenia/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

UBYToVanie 
sprcha alebo vaňa • toaleta • LCD SAT TV • rádio • telefón  
• bezbariérové izby

TYpY izieB 
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (vysúvacie lôžko)  
• apartmány v zložení dvojlôžková spálňa s možnosťou jednej prístelky  
a obývacia izba • Rodinné izby v zložení 2+2 prístelky alebo 2+3 prístelky  
alebo 3+1 prístelka

STRaVoVanie
polpenzia 

oFiCiÁlne HoDnoTenie *** 

hotel SoReA tRigAn   

slovensko  |  štrbské pleso TripAdvisor
50 hodnotiacich

noVinKa
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 90 %

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia

BazÉnY
wellness svet regenerácie a oddychu • nerezový bazén • detský 
bazénik 

ŠpoRT a zÁBaVa
stolný tenis a spoločenské hry zdarma • biliard za poplatok • 
multifunkčné ihrisko (futbal, volejbal) • tenis 

TYpY na VÝleTY
vysokohorská turistika po značkovaných trasách • lanovka na Solisko

pRe DeTi 

Rodinný klub planeT FUn s dvomi slovenskými animátormi
obdobie: 01.07. - 31.08.

mini klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, obľúbený rozprávkový 
hrdina a kopec ďalších • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, 
facepainting, modelovanie balónov • (pod)vodné šibalstvá • 
pieskové dobrodružstvá • púšťanie lampiónov šťastia • mini 
disco • obedy a večere s animátormi • tínejdž klub pre deti  
od 13 – 19 rokov • rôzne športové hry a turnaje • detské kvízy

detský bazén • detský kútik • detské menu • detská postieľka 
zdarma

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
stolný tenis • futbal • tenis • wellness s animátormi • športové 
hry a turnaje

VÝHoDY pRe RoDinY
1 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“

štrbské pleso  |  slovensko
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

519 eurod

2 dospelí, 2 deti do 7 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 31 eur na osobu

ligHT all inClUSiVe privítací nápoj, raňajky (07:00-09:00 h), 
ľahký obed (12:30-13:30 h), večera (18:00-20:00 h) • podávané formou bufetu 
(2 polievky, 3 hlavné jedlá, šalát), dezert s obsluhou • k obedu a večeri 1 miestny 
čapovaný nápoj (výber z: 0,5 l pivo, 0,3 l biele alebo červené víno, 0,5 l sýtená 
malinovka alebo minerálka a neobmedzene zarábané malinovky) • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • v mesiacoch júl a august animácie SATUr 
plAnET fUn • zapožičanie malého slnečníka SATUr (5 EUr vratná kaucia)

SUnCe    +

ligHT all inClUSiVe

TripAdvisor
12 hodnotiacich

007

plÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou • dlhá rôznorodá 
štrková pláž sa tiahne na obe strany letoviska • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy • plážové bary

UBYToVanie
klimatizácia • malá chladnička • SAT TV • telefón • kúpeľňa • Wi-Fi zdarma

TYpY izieB
ekonomy izba (20 m2 jednolôžková, dvojlôžková, niektoré s prístelkou - 
rozkladacie lôžko vhodné najmä pre dieťa, bez balkóna, na prízemí alebo  
1. poschodí, orientované do okolia a na parkovisko • Štandardná izba 
(od 22 m2, jedno a dvojlôžková, niektoré s prístelkou - rozkladacie 
lôžko vhodné najmä pre 1 resp. 2 deti, väčšina s balkónom – za doplatok, 
orientované do okolia alebo na morskú stranu – za doplatok) • Rodinná 
izba (38 m2 na prízemí bez balkóna, 31 m2 na druhom poschodí 
s balkónom – za doplatok, vstupná chodbička, oddelená dvojlôžková 
spálňa, obývacia izba s rozkladacím lôžkom pre 1 dospelého, resp. 2 deti, 
orientované na morskú stranu)

poloHa
priamo na pláži • asi 500 m južne od centra • na okraji turistického 
strediska • medzi Makarskou (45 km) a Dubrovníkom (110 km)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
39 izieb • 3 samostatné budovy na terasách prepojených schodmi 
• v strednej budove (C) je na prízemí recepcia (trezor a sušič vlasov 
zdarma) • aperitív bar • reštaurácia • nad nimi na poschodí sú izby • 
izby sú i v pavilóne (B) pri bazéne a pavilóne (A) vľavo od recepcie • 
pred recepciu veľká terasa s príjemným posedením • Wi -Fi v celom 
objekte zdarma • počas sezóny (júl a august) animácie a na terase 
hrá niekoľkokrát do týždňa živá hudba • parkovanie v areáli zdarma 
• oproti hotelu minimarket • promenáda lemovaná obchodíkmi sa 
tiahne až do centra letoviska • možnosť príjemného posedenia na 
terasách priamo pri mori a konzumácie dalmatinských špecialít

chOrVáTSKO  |  STrEdná dAlMáciA - grAdAc

exKlUzíVne len S CK SaTUR

Do 7 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

STRaVoVanie
light all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie ***

ReŠTaURÁCie 
hotelová reštaurácia poskytuje služby len v rámci light all inclusive 
• v okolí na promenáde množstvo možností občerstvenia

BazÉnY
pred pavilónom B slnečná terasa s 3 vonkajšími bazénmi  
so sladkou vodou • väčší bazén vhodný na plávanie, malý  
detský a okrúhly bazén • ležadlá a slnečníky zdarma

ŠpoRT a zÁBaVa
tenisové kurty pri hoteli Laguna (cca 600 m, nutné vopred 
rezervovať) • športové aktivity (napr. aerobik, pilates, joga) • 
animácie • prehliadka letoviska s výkladom • vodné športy  
za poplatok • obchodíky

TipY na VÝleTY
Dubrovník • Split (obe zapísané v zozname UNESCO) • Bačinské 
jazerá • Mostar • Medžugorie • NP Vodopády Kravica • lodné výlety 
na ostrov Korčula a Hvar, polostrov Pelješac a večerná panoráma

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 03.07. - 26.08.
 
mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa Nemo a kopec ďalších • kreatívny 
workshop – maľovanie tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek z balónov • (pod)vodné 
šibalstvá • hádzanie kamienkov prianí do mora a púšťanie lampiónov 
šťastia • mini disco • púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne 
turnaje a hry • pohybový workshop • spoločenské hry • náučné  
a dobrodružné výlety s animátormi po okolí • obedy a večere  
s animátormi • pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
bedminton • šípky • aerobik • joga • aquagym • strečing • 
rôzne športové hry a turnaje
 
vonkajší bazén so sladkou vodou • detský bazén • detská 
stolička v jedálni • detská postieľka (poplatok 8 EUR/noc)

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 7 rokov na prístelke zdarma* • možnosť ubytovania 
1+1 a 2+2 • 1 dieťa do 2 rokov na lôžku rodiča bez služieb 
zdarma • 1 dieťa do 6 rokov na lôžku rodiča so stravou -  
za paušál 15 EUR/noc

STrEdná dAlMáciA - grAdAc  |  chOrVáTSKO

šTAndArdná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 89 %
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

360 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 48 eur na osobu , 1 noc

pRe DeTi
animačné aktivity
mini klub pre deti 5 - 12 rokov v období 
18.06 – 09.09.
 
Športové aktivity
aquaerobik • v blízkosti hotela za 
poplatok: tenisové kurty so školou tenisu, 
plážový volejbal, potápanie a prenájom 
bicyklov

detské bazény • detské ihrisko • mini 
disco • animačný program 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 1+1, 1+2, 2+1, 2+2

UBYToVanie
moderne zariadené • klimatizácia • kúpeľňa s WC • 
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • minibar • 
trezor • telefón • balkón

TYpY izieB
Štandardná izba (22 m2 dve lôžka, rozkladacie 
lôžko) • Rodinná izba (27 m2, dve lôžka, možnosť 
dvoch prísteliek)

STRaVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých 
bufetových stolov

plÁŽ
Upravená kamienková s plochami na slnenie 
a upravenými vstupmi ako i štrková s pozvoľným 
vstupom do mora priamo pri hoteli • plážový bar 
• vodné športy v blízkosti hotela za poplatok • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

poloHa
na zalesnenom polostrove • v tichom prostredí 
rekreačného strediska Punta • centrum Umagu 
(1 km) dostupné 15 min peknou prechádzkou po 
plážovej promenáde alebo turistickým vláčikom

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
236 izieb • kompletne zrekonštruovaný hotel 
v r. 2016-2017 • plne klimatizovaný • recepcia 
• úschovňa batožín • zmenáreň • bankomat • 
reštaurácie • lobby bar • internetový kútik na 
recepcii zdarma • pool bar • Wi-Fi (zdarma) • 
bazény s morskou vodou • detské bazény • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi zdarma • 
aquaerobik • v blízkosti hotela za poplatok: tenisové 
kurty so školou tenisu, plážový volejbal a prenájom 
bicyklov • animácie a spoločenské aktivity pre 
dospelých (02.07. -01.09.) • večery so živou hudbou 
(18.06. – 09.09.) • nestrážené hotelové parkovisko 
(zdarma podľa dostupnosti)

Sol SiPAR    

chOrVáTSKO  |  iSTriA - UMAg TripAdvisor
73 hodnotiacich

008

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 97 %

Do 12 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 98 %

009

505 eurod

2 dospelí, 2 deti do 16 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 57 eur na osobu, 1 noc

pRe DeTi
animačné aktivity
detské maro kluby pre rôzne vekové 
kategórie • animátori počas obedov  
a večerí
 
Športové aktivity
paintball a motokáry • tenis • fitnes • 
minigolf • plážový volejbal • stolný tenis • 
aerobik • požičovňa bicyklov zdarma

bazénový komplex s atrakciami, 
šmýkačkami a vodopádmi • vonkajší 
bazén pre deti do 6 rokov • bazén pre 
bábätká • detské ihrisko s pieskoviskom, 
hojdačkami a šmýkačkou • detské herne 
pre rôzne vekové skupiny: hrací automat, 
videohry • vonkajšie atrakcie: autodrom, 
indiánska dedinka, farma so zvieratami 
• tvorivé dielne a kresliarne • diskotéka 
a kino Maro • detská časť v reštaurácii, 
detské stoly a stoličky • večerné 
animácie • na požiadanie vybavenie pre 
prebaľovanie detí • detská postieľka za 
poplatok 5 EUR/deň • opatrovanie detí 
za poplatok

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 16 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 • možnosť ubytovania 
single s dieťaťom

UBYToVanie
moderné izby • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov •  
LCD SAT TV • minibar • Wi-Fi zdarma • trezor • balkón

TYpY izieB
izba štandardná (20-23 m2, dve lôžka) • Rodinná izba  
(40 m2, 2 izby prepojené dverami, 2 kúpeľne) 

STRaVoVanie
light all inclusive

plÁŽ
kamenistá, upravená ako aj štrková a piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom 100 m • ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok • prírodný tieň • široká ponuka vodných 
športov za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

poloHa
na zalesenenom polostrove Lanterna • centrum mesta 
Poreč vzdialené 13 km • v hlavnej sezóne lodné spojenie  
s Porečom a Novigradom

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
313 izieb • hotelový komplex pozostávajúci z viacerých 
prepojených častí • spoločná recepcia • reštaurácia • 
istrijská taverna • bary • zmenáreň • Wi-Fi zdarma • 
internetový kútik za poplatok • slnečná terasa s bazénmi 
so sladkou vodou a aktrakciami (whirlpool, vodopády, 
tobogan, protiprúd) • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
zdarma • za poplatok: masáže, manikúra, pedikúra • 100 
m od hotela 16 vonkajších a 2 vnútorné tenisové kurty • 
fitnes • cyklotúry • minigolf • požičovňa bicyklov zdarma 
• plážový volejbal • stolný tenis • aerobik • rôzne športové 
aktivity • večerný program pre všetky vekové skupiny • 
parkovisko zdarma

hotel vAlAmAR ClUB tAmARiS     

pOrEč - iSTriA  |  chOrVáTSKO

ligHT all inClUSiVe raňajky, obedy 
a večere formou bufetu, k obedu a večeri miestne 
nápoje (nealko, pivo, víno) • neskoré raňajky a ľahký 
obed v istrijskej taverne • športy: aerobik, fitnes, 
cyklotúry, športoviská pre loptové hry, minigolf, 
stolný tenis, lukostreľba, petang

ligHT all inClUSiVe

TripAdvisor
389 hodnotiacich

šTAndArdná izbA

Do 16 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

010

407 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 68 eur na osobu

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
maro baby klub (0 – 3 rokov) • maro 
kluby (3 – 7 rokov a 7 – 12 rokov) • Teen 
klub (12+) • každovečerný zábavný 
program • Maro diskotéka • tanečné 
predstavenia • kúzelnícke predstavenia 
• vonkajšie kino (raz do týždňa)
 
Športové aktivity
joga • fitnes • aerobik • zumba • 
minigolf • plážový volejbal • stolný tenis 
• basketbal • futbal • badminton • tenis 
(za poplatok)
 
tobogan • vnútorné detské bazény  
so šmýkačkami • detský kútik • detské 
kino a divadlo • špeciálne vybavená 
miestnosť pre deti • video hry • detské 
vnútorné a vonkajšie ihrisko • bufetová 
reštaurácia prispôsobená deťom • na 
vyžiadanie: kúpeľná stolička • detská 
vanička • detská toaletná súprava • 
stolné hry na izbu 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+1, 2+2 • možnosť 
ubytovania single s dieťaťom 

poloHa 
umiestnený v borovicovom lese • 1 km od centra mesta 
Rabac • v malebnom zálive pri očarujúcej rodinnej pláži • 
1 minútu chôdze od pláže 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
391 izieb • recepcia • zmenáreň • úschovňa batožiny 
• práčovňa • detský kútik • Wi-Fi zdarma • video hry 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • detské 
vnútorné a vonkajšie ihrisko • vnútorné detské bazény 
so šmýkačami • vonkajšie bazény • tobogan • whirpool • 
sauna • vírivka • masáže • jóga • fitnes • aerobik • zumba 
• minigolf • plážový volejbal • stolný tenis • badminton 
• tenisové kurty za poplatok • basketbal • futbal • 
parkovisko zdarma

UBYToVanie 
balkón • kúpeľňa a wc • klimatizácia • sušič vlasov • LCD 
SAT TV • Wi-Fi • trezor (za poplatok) • minibar 

TYpY izieB 
Superior dvojposteľové izby (21-30 m2, 2 lôžka, možnosť 
prístelky, kúpeľňa), Junior suity pre 2-4 osoby (36-39 m2, 
2 lôžka + samostatná izba s 2 pohovkami, kúpeľňa)
 
STRaVoVanie
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu • k večeri 
nápoje (nealkoholícké nápoje, miestne víno a pivo)

plÁŽ 
upravená kamienková a piesočnatá pláž ocenená Modrou 
zástavou • ležadlá a slnečníky za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie **** 

TripAdvisor
94 hodnotiacich

chOrVáTSKO  |  rAbAc – iSTriA

giRAnDellA FAmilY hotel    

šTAndArdná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa

noVinKa
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 94 %

MAli lOšinJ - OSTrOV lOšinJ  |  chOrVáTSKOTripAdvisor
281 hodnotiacich

pRe DeTi
animačné aktivity
baby klub (2 – 5 rokov) • mini klub  
(5 – 12 rokov) • teen klub (12 – 16 rokov)  
• baby a mini klub s celodenným 
programom v období 30. 05. – 13. 09. 
 
Športové aktivity
rôzne zábavné, športové a spoločenské 
hry • stolný tenis • minigolf • kolky
 
rodinný vodný svet s bazénmi s morskou 
vodou na ploche 3 000 m2 • dva detské 
bazény s vodopádmi a toboganom  
• pre deti v baby a mini klube obedňajšie 
a popoludňajšie občerstvenie s nápojmi 
• detská časť v reštaurácii s detským 
bufetom, detské stoly a stoličky • večerný 
program pre celú rodinu • kabaret • kvíz, 
živá hudba, tematické večery a iné • na 
požiadanie vybavenie pre batoľatá za 
depozit: kočíky, fľašky, ohrievače fliaš, 
prebalovací pult • postieľka za poplatok 
(4 EUR/deň) • opatrovanie detí na 
vyžiadanie za doplatok

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti d 16 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2, 2+3, 2+4

TYpY izieB
izba štandard (20 m2, 2 lôžka, možnosť prístelky) • 
Rodinná izba (40 m2, 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami, možnosť 2 prísteliek pre deti do 12 rokov,  
2 kúpeľne)

STRaVoVanie
light all inclusive

plÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako 
aj menšie štrkové pláže vhodné pre deti priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • široká 
ponuka vodných športov za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

poloHa
v “Slnečnej zátoke” obklopený mediteránskou zeleňou • 
centrum Malého Lošinja vzdialené 20 min. prechádzkou • 
nový aquapark „Čikat“ 3 km

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
404 izieb • recepcia • reštaurácia s oddelenou časťou pre 
mamičky s deťmi • apetitív bar • zmenáreň • konferenčná 
miestnosť • Wi-Fi zdarma • obchod s dennou tlačou 
a suvenírmi • slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi pri 
bazénoch zdarma • vonkajšie bazény s morskou vodou 
na ploche 3 000 m2 s vírivkou, vodopádmi, protiprúdom 
• za poplatok: masáže, solárium, kozmetické procedúry, 
manikúra, pedikúra v hoteli Aurora • 8 tenisových kurtov 
• multifunkčné ihrisko pre loptové hry • stolný tenis • 
kolky • minigolf • petang • požičovňa bicyklov • denné 
a večerné animácie pre deti a dospelých • parkovisko

UBYToVanie
moderne zariadené izby • balkón • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • minibar • telefón • trezor • Wi-Fi 
• plážová taška s uterákom/pobyt/osoba

449 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 7 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 75 eur na osobu, 1 noc

011FAmilY hotel veSPeRA    

rOdinná izbA

ligHT all inClUSiVe

ligHT all inClUSiVe raňajky, obedy 
a večere formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie 
(miestne nealkoholické nápoje, pivo, víno)

Do 16 R.
zDaRma

35



TripAdvisor
xxx hodnotiacich

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

012

594 eurod

4 osoby, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 85 eur na noc za apartmán

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

pRe DeTi
animačné aktivity
počas hlavnej sezóny (júl a august) 
miniklub od 3 rokov • teens club do  
15 rokov • mini disco • mini autoškola  
• animačné aktivity

Športové aktivity
aqua aerobik • fitnes • stolný tenis • 
ihriská pre loptové hry • za poplatok: 
12 tenisových kurtov • potápačské 
centrum so školou potápania • jazdecký 
klub so školou • minigolf • nový 
adventure golf • petang • požičovňa 
bicyklov (9 cyklistických okruhov)
 
detský bazén • detské ihrisko a atrakcie 
• detská postieľka za poplatok

VÝHoDY pRe RoDinY
možnosť ubytovania 2+2, 4+2 • počas 
hlavnej sezóny – júl a august denné 
a večerné animačné programy pre deti 
aj dospelých • večery so živou hudbou 
• vybrané športové aktivity

poloHa
v 100 ha borovicovom lesíku • v blízkosti mestečka Nin, 
známeho liečivým blatom • 15 km od mesta Zadar

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
437 apartmánov • recepcia • Wi-Fi podľa pokrytia  
v celom komplexe zdarma • pozdĺž promenády vedúcej 
od recepcie až k pláži sú: rôzne reštaurácie • pekáreň • 
cukráreň • obchodík s ovocím a zeleninou • obchodíky 
so suvenírmi • ambulancia • supermarket pri kempe • 
na slnečnej terase pri mori komplex bazénov so sladkou 
vodou a rôznymi atrakciami • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • diskotéka na okraji strediska • parkovanie  
na vyhradenom mieste zdarma

UBYToVanie
jednoposchodové domčeky • klimatizácia • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom (linka so základným 
riadom, mikrovlnná rúra, kávovar, malá chladnička, 
dvojplatnička) • spálňa (okrem štúdia) • kúpeľňa • sušič 
vlasov • sušiak • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor • balkón 
alebo terasa s možnosťou posedenia

TYpY izieB
Štúdio pre 2 - 3 osoby (25 m2, obývacia miestnosť  
s 2, resp. 3 rozkladacími lôžkami dvojlôžko a jednolôžko, 
len prízemie) • Apartmán pre 4 osoby (36 m2, dvojlôžková 
spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom)  
• apartmán pre 5 osôb (48 m2, 2 dvojlôžkové spálne -  
1 s oddelenými posteľami a obývacia miestnosť  
s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu) • Apartmán pre  
5 - 6 osôb (56 m2, 2 dvojlôžkové spálne - 1 s oddelenými 
posteľami a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom  
pre 2 osoby, 2x SAT TV, 2 kúpeľne, jedno alebo 2 úrovňové)

STRaVoVanie
individuálne • možnosť doplatenia raňajok a večerí  
v samoobslužnej reštaurácii „Bufet Kužina“  
(k večeri čapovaný nápoj)

plÁŽ
piesočnatá a štrková pláž dlhá cca 1 900 m, v chránenej 
zátoke s veľmi pozvoľným vstupom do mora a plytkým 
dnom • 150 – 350 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • rôzne druhy vodných športov • vodné 
atrakcie • tobogan • ihriská pre deti aj dospelých • rôzne 
možnosti občerstvenia

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

ZAton holiDAY ReSoRt    

chOrVáTSKO  |  SEVErná dAlMáciA – zATOn
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 92 %

pRe DeTi
animačné aktivity
detské animácie • mini club (15.6. – 31.8.)
 
Športové aktivity
fitnes • plážový volejbal • za poplatok: 
tenis • minigolf • petang • stolný tenis 
• prenájom bicyklov • na pláži vodné 
športy

vonkajší bazén so sladkou vodou • 
vnútorný bazén so sladkou vodou • 
detský bazén • detské ihrisko • zábavné 
centrum • detská stolička v jedálni • 
detská postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY
1 dieťa do 7 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 • v sezóne 15.6. – 31.8. 
denné a večerné animačné programy 
pre deti aj dospelých • večery so živou 
hudbou

669 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 7 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 48 eur na osobu

poloHa
v borovicovom lese na prírodnom skalnatom polostrove 
• centrum Petrčane asi 500 m prechádzkou popri mori • 
mesto Zadar 12 km

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
340 izieb • 3 navzájom spojené klimatizované krídla • 
recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • aperitív bar • 
koktail bar na terase hotela • reštaurácia • na slnečnej 
terase bazén so sladkou vodou (aj detský) • zdarma 
krytý bazén so sladkou vodou • za poplatok wellness 
& spa „Marea“ (sauny, masáže, jakuzzi, relaxačná 
miestnosť, vstup od 16 rokov) • letný bar priamo na pláži 
• v areáli: dalmatínska konoba • minimarket • suveníry 
• animácie v hlavnej sezóne 15.6. – 31.8. • parkovanie 
zdarma na vyhradenom mieste väčšinou pod stromami • 
v neďalekom centre možnosť občerstvenia a obchodíky 
so suvenírmi

UBYToVanie
klimatizácia • malá chladnička (za poplatok sa plní 
minibar) • SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi zdarma • 
kúpeľňa • sušič vlasov

TYpY izieB
Clasic izba (19 m2, dvojlôžková s možnosťou prístelky - 
rozkladacie lôžko) • Clasic izba (25 m2, dvojlôžková  

s 2 prístelkami - rozkladacie lôžko len pre 2 deti do  
12 rokov) • obe orientované do okolia • premium izba  
(22 m2, dvojlôžková s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, vhodné najmä pre dieťa, balkón za doplatok, 
orientované do okolia) • premium izba (27-29 m2, 
dvojlôžková s 2 prístelkami - rozkladacie lôžko len 
 pre 2 deti do 12 rokov, balkón, orientované na morskú  
stranu za doplatok)

STRaVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • 
show cooking počas večere • možnosť doplatenia obedov 
(bufetové stoly)

plÁŽ
štrková a skalnatá s upravenými plochami na slnenie  
a vstupmi do mora • tiahnu sa okolo celého polostrova • 
prírodný tieň pínijí • sprchy • ležadlá za poplatok • vodné 
športy • požičovňa športových potrieb • plážové bary  
a reštaurácie

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

013

Do 7 R.
zDaRma

PinijA    

TripAdvisor
384 hodnotiacich

pETrčAnE – SEVErná dAlMáciA  |  chOrVáTSKO
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

TripAdvisor
317 hodnotiacich

303 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 51 eur na osobu

pRe DeTi
animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny  
6x týždenne • 2x denne (10:00-12:00 h  
a 17:00-19:00 h) • animačný team • mini 
disco • zábava a kreatívne hry vo voľnom 
priestore • spievanie • tancovanie
 
Športové aktivity
rôzne aktivity v športovom centre – 
futbal • basketbal • plážový volejbal  
• stolný tenis • badminton
 
vonkajší bazén s morskou vodou • 
detský bazén • aquapark s toboganmi, 
šmýkačkami a lenivou riekou (za 
poplatok) • oddelená časť jedálne 
kompletne prispôsobená len deťom 
(bufetové stoly, malé stoly a stoličky)  
• kútik v jedálni pre matky s bábätkami 
(mikrovlna rúra, sterilizátor, mixér) • 
večerná zábava pre deti niekoľkokrát 
týždenne počas sezóny • detská 
postieľka zdarma • opatrovanie detí  
(za poplatok) • rodinná pláž pod 
hotelom s pozvoľným vstupom do mora

VÝHoDY pRe RoDinY
typický detský hotel • až 4 deti  
do 12 rokov zdarma* • family izba -  
2 samostatné prepojené izby •  
možnosť ubytovania 2+2, 2+4

poloHa
na jednom z okrajov strediska Amadria Park (ex. Solaris) • 
v blízkosti aquaparku • obkolesený mediteránskou zeleňou 
• 6 km od Šibeniku

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
243 izieb • klimatizovaný hotel • prezentovaný ako 
typický detský hotel • recepcia • trezor • Wi -Fi zdarma • 
reštaurácia s oddelenou časťou prispôsobenou pre deti 
• denný bar s letnou terasou • zmenáreň • obchodík so 
suvenírmi • na slnečnej terase bazén s morskou vodou • 
nový detský bazén • ležadlá a slnečníky zdarma • wellness 
a spa centrum vstup za poplatok • v sezóne animácie pre 
deti a dospelých • rôzne športové možnosti • parkovanie: 
na vyhradenom mieste za poplatok 5 EUR/deň do 30. 06. 
a od 01. 09. • 8 EUR/deň v hlavnej sezóne od 01. 07. do 
31. 08.

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi -Fi zdarma • minibar • orientované do okolitého 
lesoparku alebo parkovisko

TYpY izieB
ekonomy izba 16 m2 (max. pre 2 osoby) – 2 postele 
90x210cm • Dvojlôžková izba prístelkou 21 m2 - 2 postele 
90x210cm alebo dvojlôžko 180x210cm a rozkladacie  
lôžko 80x180cm pre dieťa do 12 r. • Dvojlôžková izba  
s 2 prístelkami 21 m2 - 2 postele 90x210cm alebo 
dvojlôžko 180x210cm a poschodová posteľ 80x180cm pre 
2 deti do 12 r., s francúzskym oknom alebo balkónom • 
Rodinná izba 2x21 m2 (2 prepojené dvojlôžkové izby  
s 2 prístelkami a balkónom, 2 dospelí zdarma)

STRaVoVanie
raňajky formou bufetu, možnosť doobjednania večerí 
formou bufetu

plÁŽ
priamo pred hotelom • oddelená parkovou zeleňou • 
jemno štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy • potápačské centrum • v areáli aj 
piesková pláž • plážový bar (za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

014 AmADRiA PARK AnDRijA     

chOrVáTSKO  |  šibEniK - SEVErná dAlMáciA

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

Do 12 R.
zDaRma

38



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 95 %

rOdinná izbA

pRe DeTi
animačné aktivity
animácie pre rôzne vekové skupiny 
• detský klub pre deti 4 – 12 rokov • 
detský klub pre deti 12 – 16 rokov • 
večerná zábava pre deti niekoľkokrát 
týždenne počas sezóny

Športové aktivity
centrum Slatina v bezprostrednej 
blízkosti hotela: tenisové kurty • ihrisko 
pre loptové hry • plážový volejbal 
• petang • stolný tenis • požičovňa 
bicyklov • vodné športy

vonkajší bazén so sladkou vodou • 
detský bazén • detské ihrisko • detské 
menu • detská stolička v jedálni • 
detská postieľka (10 EUR/noc)

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2, 2+3

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • SAT TV • 
telefón • Wi -Fi zdarma • balkón

TYpY izieB
Hotel: Štandardná izba (od 21 m2, dvojlôžko) • 
Superior izba (od 21 m2, dvojlôžko a prístelka – 
rozkladacie lôžko) • obe s balkónom, orientované  
na okolie alebo morskú stranu 
Depandanse: Štandardná izba (od 21 m2, dvojlôžko) • 
Rodinná izba (2 x od 21 m2, dvojlôžková a trojlôžková, 
vstupná chodbička, 1 kúpelňa) • obe s balkónom, 
orientované do parkovo upravenej zelene

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou 
• jemno štrková a pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy • plážový bar (za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie ***

poloHa
priamo na pláži • v bujnej mediteránskej vegetácií 
okrasného parku • na okraji strediska • 4 km južne od 
Makarskej • 67 km od Splitu • centrum cca 1  200 m

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
254 izieb • klimatizovaný hotel a 5 pavilónov • v hoteli 
recepcia • reštaurácia • aperitív bar • obchod so suvenírmi 
• na terase veľký a detský bazén so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky zdarma • Wi-Fi v celom objekte  
zdarma • biliard • vodný aerobik • fitnes • parkovanie  
v okolí zdarma • pod hotelom promenáda s obchodíkmi, 
kaviarňami a reštauráciami s posedením

SmARtline hotel nePtUn & DePAnDAnSe mASliniK     

TUčEpi - STrEdná dAlMáciA  |  chOrVáTSKO

all inClUSiVe privítací drink • raňajky, 
obedy, večere podávané formou bufetu • neskoré 
kontinentálne raňajky • rôzne snacky cez deň  
• čaj o piatej • domáce čapované nápoje 
nealkoholické (voda a rôzne ovocné nápoje) 
a alkoholické (pivo, víno, rakija) v bare pri bazéne 
v čase 10:00 – 12:00 h a v reštaurácii počas obeda  
a večere • 1x do týždňa dalmatínska večera  
• 1x do týždňa večera s prekvapením pri bazéne  
• polnočné snacky • 6x do týždňa zábavné  
a športové hry pre všetky vekové kategórie

all inClUSiVe

TripAdvisor
834 hodnotiacich

355 eurod

2 dospelí, 3 deti do 14 rokov, 3 noci
CENA PRE RODINU

od 60 eur na osobu, 1 noc

015

Do 14 R.
zDaRma

39



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

1 557 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 629 eur na osobu

016

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
miniklub (4-12 rokov) 6x týždenne  
v čase 10:00 - 12:00 h a od 14:30 - 17:00 h
 
Športové aktivity
stolný tenis • plážový volejbal a futbal 
• aerobik • šípky • za poplatok: vodné 
športy
 
detský bazén • aquapark • detské 
ihrisko a atrakcie • detská stolička  
• detská postieľka • baby sitting  
(za poplatok)

VÝHoDY pRe RoDinY
1 dieťa do 13 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 • aquapark v cene • 
denné a večerné animačné programy 
pre deti aj dospelých 

UlTRa all inClUSiVe raňajky  
(07:00 – 10:00 h) • obedy (12:30 – 14:00 h) a večere 
(18:00 – 21:00 h) formou bufetu • food corner  
(12:00 – 16:00 h) • vybrané nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie (10:00 – 23:00 h) • minibar 
(doplnený v deň príchodu nealkoholickými nápojmi) 

poloHa
v stredisku Pomorie • od letiska v Burgase 15 km • 
nákupné možnosti 5,5 km Pomorie alebo 10 km Slnečné 
pobrežie

DĹŽKa TRanSFeRU 
20 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
426 izieb • novopostavený hotel (otvorený v máji 2019)• 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • hlavná reštaurácia • 3 À la carte reštaurácie • 
niekoľko barov • 4 vonkajšie bazény • detský bazén •  
2 vnútorne bazény • aquapark • fitnes • animačný 
program • amfiteáter • minimarket • za poplatok: 
kaderník, lekár, procedúry wellness centra, požičovňa áut

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • SAT TV • 
minibar • kávový a čajový set • trezor (zdarma) • balkón 

TYpY izieB
Štandardná izba s výhľadom do záhrady s možnosťou 
jednej prístelky (cca 36 m2, manželská posteľ, prístelka 
vo forme sofa) • Štandardná izba s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek s priamym alebo bočným 
výhľadom na more (cca 36 m2, 2 samostatné lôžka, 
prístelka – 1 pevné ložko a sofa) • Rodinná izba 
(cca 48 m2, 2 prepojené izby – izba s manželskou 
posteľou a  izba s dvomi jednolôžkovými posteľami)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo na súkromnej piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • plážový bar • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • vodné športy za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

bUlhArSKO  |  pOMOriE

wAve ReSoRt     

exKlUzíVne len S CK SaTURUlTRa all inClUSiVe noVinKa

šTAndArdná izbA

40



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

1 389 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 419 eur na osobu

017

TripAdvisor
147 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 94 %

Do 12 R.
zDaRma

all inClUSiVe

pRe DeTi 
animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august)  
• mini a maxi klub pre deti 4 - 12 rokov 
• tematické dni - zlatá horúčka, kovboji 
vs indiáni, mini a maxi olympiáda, 
stavanie hradov z piesku a kopec ďalších 
• kreatívny workshop – maľovanie 
tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • šantenie v bazéne • púšťanie 
lodičiek prianí • športové aktivity – futbal, 
volejbal, tenis, šípky, stolný tenis, biliard, 
petang, šach • večere s animátorom

Športové aktivity
tenis • biliard • fitness • elektronické 
hry • vodné športy (za poplatok) • 
stolný tenis • šípky • vodná gymnastika 
• boccia • šach

detský bazén so šmýkačkami • detské 
ihrisko a atrakcie • detská stolička • 
detská postieľka (zdarma)

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 12 rokov zdarma* • hotel 
ideálny pre rodiny s deťmi • priamo 
na krásnej piesočnatej pláži • pokojná 
dovolenka • bohaté animácie •  
možnosť ubytovania 2+3

all inClUSiVe raňajky (07:30 – 11:00 h), 
obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:00 h) 
formou bufetových stolov • vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
od 10:00 – 22:30 h • ľahké dopoludňajšie 
a popoludňajšie občerstvenie v určenom  
čase (sendviče, čaj, káva, zákusky)

poloHa 
uprostred panenskej prírody v tichom zálive strediska 
Sveti Vlas • centrum letoviska Sveti Vlas je vzdialené 
3 km • Slnečné pobrežie – stredisko nočného života je 
vzdialené 10 km • letisko v Burgase je vzdialené 45 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
50 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
249 izieb • hotel pozostáva z niekoľkých budov •  
4 panoramatické výťahy (umožňujúce prístup na pláž 
a k amfiteátru) • vstupná hala s recepciou • trezor na 
recepcii (za poplatok) • reštaurácia s terasou • lobby bar 
• Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • vonkajší bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • bar pri bazéne 
• bar na pláži (za poplatok) • masáže (za poplatok) • 
amfiteáter • večerné zábavné programy 

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón• 
chladnička • morská strana (za poplatok) • šatníková 
skriňa • pracovný stôl • uteráky

TYpY izieB
moderne zariadené zrekonštruované izby • Dvojlôžková 
izba s možnosťou jednej prístelky • Rodinná izba 
pozostávajúca z 2 miestností – samostatná spálňa dvomi 
lôžkami a obývacia miestnosť s možnosťou až troch 
prísteliek • balkón

STRaVoVanie 
all inclusive

plÁŽ
nádherná piesočnatá pláž, označovaná aj ako rajská 
pláž • priamo pred hotelom • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • plážové 
osušky vratný depozit • vodné športy (za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

SVETi VlAS  |  bUlhArSKO

PARADiSe BeACh     +

šTAndArdná izbA

exKlUzíVne len S CK SaTUR
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

1 093 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 546 eur na osobu

SiKAniA ReSoRt & SPA     +

all inClUSiVe exKlUzíVne len S CK SaTUR

018

all inClUSiVe raňajky, obedy a večere formou bufetu a nápojmi 
(počas hlavných jedál - voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje) • snacky  
(11:30-12:30 a 16:30-17:30 h) • čapované nealkoholické nápoje (08:00-23:00 h)  
• vybrané športové aktivity • denné a večerné animácie • hard all inclusive 
navyše zahŕňa (za doplatok): víno • pivo • vybrané miestne alkoholické likéry  
• americká káva • čaj

plÁŽ
priamo na dlhej niekoľko kilometrov piesočnatej pláži • pozvoľný vstup  
do mora • slnečníky a ležadla (zdarma od 3. rady) • plážové osušky  
(za depozit) • plážový bar

UBYToVanie
moderne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov  
• telefón • plazma TV • minichladnička • trezor (za poplatok)

TYpY izieB
Štandardná izba (22-26 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou  
1-2 prísteliek: štandardné lôžka alebo poschodová posteľ, max. 2-4 osoby, 
väčšina s balkónom/terasou) • Superior izba (22-26 m2, 1 miestnosť, 
dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek, výhľad na more,  
max. 2-4 osoby, balkón/terasa)

STRaVa
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

poloHa
priamo na pláži • uprostred nádhernej krajiny s bohatou 
vegetáciou • v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Tenutella 
s krištáľovo čistým morom a s jemnými zlatými dunami piesku  
• 18 km od mestečka Licata • Agrigento a Údolie chrámov  
je vzdialené 60 km • letisko v Catanii 115 km

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 120 minút (priamy transfer)
 
VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
218 izieb • komplex jednoposchodových budov v krásnej 
udržiavanej kvitnúcej záhrade • recepcia • Wi-Fi (zdarma 
v spoločných priestoroch) • amfiteáter s večerným programom • 
animačný a športový program • disko • kaderníctvo • obchodíky

TAliAnSKO  |  SicíliA - MArinA di bUTErA TripAdvisor
1 469 hodnotiacich

Do 18 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 90 %

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • pizzéria • 2 bary (hlavný a plážový bar) • 
plážová à la carte reštaurácia v hlavnej sezóne (za poplatok) 
 • možnosť bezlepkovej stravy na vyžiadanie

BazÉnY
bazén s ležadlami a slnečníkmi • detský bazén

ŠpoRT & zÁBaVa
multifunkčné ihrisko • futbal • basketbal • tenis (za poplatok) • 
plážový volejbal • stolný tenis • šípky • minigolf (za poplatok)  
• prenájom bicyklov • paddleboarding, windsurfing a kiting  
so slovenskými inštruktormi v období 23.06. - 18.09. (za poplatok) • 
amfiteáter • denné a večerné animácie

WellneSS & Spa
wellness centrum (za poplatok) s výhľadom na more • sauna • 
masáže • vírivka • relaxačná miestnosť • turecké kúpele

TipY na VÝleTY
výlet na sopku Etna s panoramatickými výhľadmi a vulkanickou 
vegetáciou s návštevou mestečka Taormina • Agrigento - Údolie 
chrámov s návštevou archeologického parku a Scala dei Turchi - 
prekrásne biele vápencové skaly nad krištáľovo čistým morom

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 23.06. - 01.09.
(1 animátor: 23.06. - 01.09. a 2 animátori: 30.06. - 01.09.)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku a kopec 
ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek a kamienkov, 
planet fun market, facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • (pod)vodné šibalstvá • mini disco • plážový tenis  
• pohybový workshop • kajakovanie • paddle board • obedy  
a večere s animátormi • show Milujem Slovensko

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia v období 23.06. - 18.09. (za poplatok)
kurzy windsurfingu so slovenskými inštruktormi • kurzy 
kitesurfingu so slovenskými inštruktormi

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
minigolf • plážový volejbal • futbal • šípky • tenis • stolný tenis 
• vodné pólo • joga na pláži • aerobik • aquagym • pilates 

detský bazén • detské ihrisko • postieľka (za poplatok) • detský 
kútik v reštaurácii

VÝHoDY pRe RoDinY
+<
2 deti do 18 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+2 • pozvoľný  
vstup do mora • transfer z letiska priamo na hotel a späť

SicíliA - MArinA di bUTErA  |  TAliAnSKO

šTAndArdná izbA

novinKA
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šTAndArdná izbA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 89 %

pRe DeTi
animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august) • mini  
a maxi klub pre deti 4 - 12 rokov • 
tematické dni - zlatá horúčka, kovboji 
vs indiáni, mini a maxi olympiáda, 
stavanie hradov z piesku a kopec ďalších 
• kreatívny workshop – maľovanie 
tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • šantenie v bazéne • púšťanie 
lodičiek prianí • športové aktivity – futbal, 
plážový volejbal, lukostreľba, aquagym, 
stolný futbal, joga a tanec • spoločenské 
hry • večere s animátorom
 
detský bazén • ihrisko s pieskom  
v blízkosti lesíka • rozľahlá záhrada  
so subtropickou vegetáciou • detské 
stoličky v reštaurácii • detská postieľka  
(za poplatok 5 EUR/deň, platba na mieste) 
• kuchynka vybavená ohrievačom fliaš, 
rýchlovarnou kanvicou a prebaľovacím 
pultom • reštaurácia a bar na pláži

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 15 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 • dĺžka letu len  
1,5 hodiny • krátky a priamy transfer  
z letiska na hotel a späť

UBYToVanie 
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • 
telefón • TV • minichladnička • trezor (za poplatok, platba 
na mieste) • balkón alebo terasa

TYpY izieB 
Štandardná izba (18 - 25 m2, manželská posteľ, 
možnosť 1 alebo 2 prísteliek formou štandardného 
alebo rozkladacieho lôžka, 2 prístelky sú zväčša formou 
poschodovej postele) 

STRaVoVanie 
all inclusive

plÁŽ 
komplex je priamo na pláži, oddeľuje ho len píniový les 
(cca 300 m) • pizzeria a bar na pláži • slnečníky a ležadlá 
zdarma • osušky za poplatok a depozit • ponuka vodných 
športov za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

poloHa 
na Tyrhénskom pobreží medzi mestami Pizzo a Lamezia 
Terme • mestečko Pizzo s historickým centrom preslávené 
svojou zmrzlinou Tartufo je vzdialené 10 km a dostupné 
kyvadlovou dopravou (za poplatok) • vzdialenosť od 
letiska cca 15 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
20 minút (priamy transfer)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
580 izieb • 6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade 
• vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v lobby (zdarma) • 
obchodík • trafika • 2 bazény s vodopádmi • ležadlá  
a slnečníky zdarma • posilňovňa a wellness centrum  
za poplatok • à la carte reštaurácia za poplatok • disko 
bar za poplatok • požičovňa bicyklov za poplatok

AccOniA di cUringA - KAlábriA  |  TAliAnSKO

all inClUSiVe raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (09:00 - 24:00 h) v plážovom 
bare (10:00 - 18:00 h) • šport: tenis (požičanie rakiet 
a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • lukostreľba • 
plážový volejbal • minifutbal • boccia • animácie

TripAdvisor
671 hodnotiacich

1 347 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 524 eur na osobu

019gARDen ReSoRt CAlABRiA    

all inClUSiVe exKlUzíVne len S CK SaTUR

Do 15 R.
zDaRma
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020

804 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 400 eur na osobu

TripAdvisor
1 281 hodnotiacich

all inClUSiVe

Do 12 R.
zDaRma

poloHa
120 km od mesta Thessaloniky (Solún) • areál s rozlohou 1763 ha 
s dvomi hotelmi a luxusnou vilou • cca 2 km od centra letoviska 
Neos Marmaras (cca 25 min prechádzka po pláži alebo možnosť 
plavby lodičkou za cca 3 EUR)

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 90 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
jedna hlavná budova • 487 izieb • súkromný jachtový prístav • 
vlastná vinica, medzinárodne ocenené vína (možnosť ochutnávky 
vín za poplatok cca 6 eur) • 18 jamkové golfové ihrisko • jazdecká 
akadémia • tenisový klub • potápačské centrum • kasíno • wellness 
centrum: fitnes (zdarma), turecké kúpele, sauna • letné kino (pri 
hoteli Grand Resort Meliton) • minimarket • bowling (v susednom 
hoteli Grand Resort Meliton) • Wi-Fi (zdarma) • supermarket  
(v prístave)

plÁŽ
9 km vlastných pláži s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubozrnným 
pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • pláže ocenené 
„modrou vlajkou“ • vodné športy • plážový bar 

UBYToVanie
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor • telefón • SAT TV • rádio • internet • 
minibar • individuálna klimatizácia • balkón • Wi-Fi (zdarma)

TYpY izieB 
Superior dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (29 - 31 m2, výhľad 
na golfové ihrisko alebo more) • Junior suity s možnosťou dvoch prísteliek 
(30-36 m2, jedna rozkladacia pohovka, výhľad na golfové ihrisko, bazén 
alebo bočný výhľad na more)

STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

all inClUSiVe raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (13:00 – 15:00 h) 
a večere (19:00 – 21:30 h) formou bufetu • snacky (koláče, sendviče, ovocie, 
zmrzlina) 11:00-13:00 h, 15:30-17:30 h • 4 tematické večere týždenne • možnosť 
večere vo vybranej À la carte reštaurácii na základe rezervácie • voda, káva 
(automat), čaj, miestne alko (víno, pivo, ouzo, tsipouro, whiskey, brandy, vodka, 
gin, rum) a nealko nápoje podávané v bare pri bazéne (11:00-19:00 h), na pláži 
(10:00-20:00 h), v purple bare (11:00-01:30 h.) • 2 fľaše minerálnej vody na izbe 
za pobyt • animácie • fitnes

PoRto CARRAS SithoniA    

grécKO  |  chAlKidiKi – pOrTO cArrAS

izbA SUpEriOr
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 85 %

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

ReŠTaURÁCie 
Mediterraneo (hlavná reštaurácia) • White Room • Pergola 
(samoobslužná reštaurácia, možnosť obeda) • Tratttoria 
(talianska) • 3 bary

BazÉnY
2 vonkajšie bazény s morskou vodou • vonkajšia vírivka • vnútorný 
bazén s vírivkou • detský bazén • aquapark s tromi toboganmi 

ŠpoRT & zÁBaVa
potápanie • šnorchlovanie • vodné športy (za poplatok) • požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • bežecké chodníky (28 km) • plážový 
volejbal • basketbal • stolný tenis • futbal • tenis (1 hodina využitia 
kurtu zdarma, rakety a loptičky za poplatok) • golf (za poplatok) • 
jazda na koni (za poplatok) • exkurzia po vinohradoch Porto Carras, 
vínnych pivniciach a do historickej vily Vila Galini (za poplatok)

WellneSS & Spa
Sithonia Thalassotherapy & Spa Center s rozlohou 2 275 m2 (za 
poplatok, nad 16 rokov) • vnútorný bazén s morskou vodou (za 
poplatok) • sauna (za poplatok) • fitnes (zdarma) 

TipY na VÝleTY 
Waterland aquapark • pirátska Planet Fun plavba (júl – august)

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti  
od 9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa nemo, stavanie hradov z piesku • 
kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie 
balónov, planet fun market • tobogany • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • minidisco • obedy a večere  
s animátormi • pre dospelých rodinné Saturoviny, show Milujem 
Slovensko, večer plný aktivít a iné
 
ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy plávania
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
futbal • plážový volejbal • tenis • vodné pólo • šípky • joga  
• aquagym • strečing • vodné športy (za poplatok) • bicykle  
(za poplatok) • jazda na koni (za poplatok) • golf (za poplatok)
 
aquapark s 3 toboganmi • bazény a detský bazén • detské ihrisko 
• detské menu • stolička • detská postieľka • vláčik po rezorte

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania  
2+1, 2+2 • krátky let

chAlKidiKi – pOrTO cArrAS  |  grécKO
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

021

980 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 418 eur na osobu

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 96 %

TripAdvisor
175 hodnotiacich

all inClUSiVe

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august) •  
mini a maxi klub pre deti 4 - 12 rokov  
• tematické dni - zlatá horúčka, kovboji 
vs indiáni, mini a maxi olympiáda, 
stavanie hradov z piesku a kopec ďalších 
• kreatívny workshop – maľovanie 
tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • šantenie v bazéne • púšťanie 
lodičiek prianí • športové aktivity – 
futbal, plážový volejbal, aquagym • 
spoločenské hry • večere s animátorom

Športové aktivity
stolný tenis • šípky • biliard  
(za poplatok) • plážový volejbal

2 detské bazény (so sladkou vodou) 
• opatrovanie detí (na vyžiadanie za 
poplatok) • detské ihrisko • detská 
stolička • detská postieľka • herňa 
(elektronické hry, biliard za poplatok)

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania až 2+3 a 4+1 • veľké izby pre 
rodiny • krátky let

poloHa
na polostrove Sithonia s prekrásnym výhľadom na záliv 
Torroneos • cca 2 km od centra mestečka Metamorfosi 
s obchodíkmi (cca 20 min. pešou chôdzou), reštauráciami 
a barmi • cca 6,5 km od rušnejšieho mestečka Nikiti  
• cca 85 km od letiska Thessaloniki

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 60 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
67 izieb, 40 mezonetov a 27 apartmánov • hlavná budova 
a 11 vedľajších budov • recepcia • reštaurácia • salónik  
s TV • minimarket • Wi-Fi (zdarma) • snack bar •  
2 bazény • slnečná terasa (ležadlá a slnečníky zdarma) • 
bar pri bazéne • sauna (zdarma) • požičovňa áut • grécky 
večer so živou hudbou • animačné programy

plÁŽ
piesočnatá pláž je vzdialená asi 100 m od hotela • ležadlá 
a slnečníky za poplatok (cca 3 EUR/deň/set) • plážový 
volejbal

UBYToVanie
kúpeľňa s WC • sprcha • sušič vlasov • telefón • SAT TV  
• individuálna klimatizácia • balkón alebo terasa • trezor 
(za poplatok) • mini chladnička • Wi-Fi (zdarma)

TYpY izieB 
Štandardné izby (cca 22 m2, možnosť 1 prístelky,  
výhľad do záhrady, za doplatok bočný výhľad na more)  
• mezonety (32-36 m2, vrchná časť 12 m2, 1 kúpeľňa  
s WC, poschodová posteľ alebo 2 oddelené lôžka, 160 cm 
dvojposteľ), menšie typu a pre max 2 dospelé osoby  
a 3 deti • väčšie typu B pre max 4 dospelé osoby a 1 dieťa 

STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

all inClUSiVe raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • počas dňa ľahké občerstvenie (11:15 - 12:15 h  
a 17:00 - 18:00 h) • popoludní káva, čaj, koláče • pre deti 
zmrzlina, džúsy, koktejly • počas dňa miestne alkoholické 
nápoje a nealkoholické nápoje, káva, čaj (10:00 - 23:00 h) 
• v reštaurácii počas podávania jedál nealkoholické nápoje, 
pivo a víno • dietný kútik vrátane bezlepkovej stravy

grécKO  |  chAlKidiKi – METAMOrfOSi

villAge mARe     +

šTAndArdná izbA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

022

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 98 %

2 977 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 1 438 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVeexClUSiVe

pRe DeTi
animačné aktivity
Baby klub (4 mesiace – 4 roky)  
za poplatok stráženie detí • mini klub  
(4 – 11 rokov) • maľovanie na tvár  
a tričko • hľadanie pirátskeho pokladu  
• mini disco • detský aerobik •  
Teen klub (12-17 rokov)
 
Športové aktivity
mini olympiáda • stolný tenis •  
stavanie hradov v piesku
 
baby bazén • detský bazén •  
detské ihrisko • detská stolička  
• detská postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY
1 dieťa do 12 rokov zdarma* • 2 oddelené 
spálne • možnosť ubytovania 2+2, 3+1,  
4 dospelé osoby • personalizovaný 
servis • servírovanie nápojov, 
občerstvenia a ovocia • strava pre 
bábätká • stráženie detí na pláži  
(30 min.) zdarma • privátny transfer

UlTRa all inClUSiVe (menu pripravené 
šéfkuchármi s Michellinskou hviezdou) flavors – bufetové 
stoly: raňajky (07:30-11:00 h), obedy (12:30-14:30 h), 
večere (18:30-21:30 h), fusco – talianska • Anaya – 
ázijská • povence – francúzska • občerstvenie • ovocie  
a nápoje pri bazénoch s obsluhou (okrem Aqua 
pool bar) • minibar, značkové koktajly • značkové 
medzinárodné a miestne alko a nealko nápoje.

poloHa
severozápadné pobrežie polostrova Kasandra •  
cca 50 km od Thessalonik • nákupné možnosti  
v meste Nea Moudania cca 1 km

DĹŽKa TRanSFeRU
30 minút

VYBaVenie zaRiaDenia
290 izieb a suít • moderný foyer s panoramatickým 
výhľadom • hlavná reštaurácia • 4 À la carte reštaurácie 
(francúzska, grécka, talianska a ázijska) • 3 bary • Wi-Fi 
zdarma • minimarket • hlavný bazén so sladkou vodou 
(900 m2) • detský bazén so sladkou vodou (200 m2) • 
infinity bazén (300 m2) • vonkajší vyhrievaný pre klientov 
ubytovaných v časti Deluxe Collection • terasa s ležadlami, 
slnečníkmi a osuškami zdarma • vnútorný bazén • vírivka

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • trezor (zdarma) • minibar denne doplnený 
(zdarma) • SMART TV • CD/DVD prehrávač • Nespresso 
kávovar • zariadená terasa alebo balkón

TYpY izieB
Superior sea view (30 m2, možné len pre 2 osoby, výhľad  
na more) • Junior suita sea view (35 m2, obývacia miestnosť 
spojená so spálňou, s možnosťou 1 prístelky, výhľad na more) 
• panorama Junior Suita sea view (35 m2, obývacia izba 
spojená so spálňou, výhľad na more) • Family room sea view 
(60 m2, dve spálne, výhľad na more) a ďalšie typy izieb

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
350 m dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • vodné 
športy (za poplatok) • ležadlá, slnečníky a osušky (zdarma)

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

Do 12 R.
zDaRma

chAlKidiKi – nEA MOUdAniA  |  grécKOTripAdvisor
3654 hodnotiacich

iKoS oCeAniA      

JUniOr SUiTA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

023

1 418 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 568 eur na osobu

all inClUSiVe

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
detský miniklub pre deti 3 – 11 rokov  
• minidisco • junior klub • denný  
a večerný animačný program 

Športové aktivity
tenis • minifutbal • šípky • lukostreľba 
• kolky • boccia • volejbal • basketbal 
• aerobik • strečing • plážový tenis 
• plážový futbal • plážový volejbal • 
fitnes • biliard • požičovňa bicyklov
 
detský bazén • aquasplash so 
šmýkačkami pre deti • detský bufet  
a detská stolička (v reštaurácii)  
• detská postieľka • ihrisko

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v rodinnej izbe • 
krátky transfer

all inClUSiVe raňajky (07:15 - 10:15 h), 
obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:30 h) 
formou bufetových stolov • neskoré raňajky • ľahké 
občerstvenie a snack počas dňa (10:30 –12:30  
a 14:30 - 17:30 h) • káva • čaj • nealkoholické  
a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00 – 23:00 h) 
• tematické večere

poloHa
priamo na pláži • v pokojnom prostredí letoviska Kato 
Gouves • 20 km od hlavného mesta Heraklion • 15 km  
od letiska

DĹŽKa TRanSFeRU
25 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
306 izieb a 90 bungalovov • hlavná budova a štýlové 
bungalovy • vstupná hala s recepciou • mini market • 
Wi-Fi (zdarma) • hlavná reštaurácia • 3 bary • 2 vonkajšie 
bazény • vnútorný bazén • detský bazén • detský 
aquasplash • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • 
wellness, sauna, masáže (za poplatok) • mini golf • fitness 
• detské ihrisko • amfiteáter • denný animačný program

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • 
SAT TV • telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový 
set • balkón alebo terasa
 

TYpY izieB
Štandardná izba (21,50 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky 
pre dieťa, výhľad do záhrady) • izba s výhľadom na more 
(21,50 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, výhľad 
na more) • Rodinná izba (28 m2, manželská posteľ alebo 
dve oddelené lôžka, možnosť 2 prísteliek – poschodová 
posteľ, výhľad do záhrady)

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na piesočnatej pláži, oddelenej od hotela málo 
frekventovanou tichou komunikáciou • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky na pláži (zdarma) • plážové 
uteráky (za depozit) • vodné športy (za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

grécKO  |  KréTA - gOUVES TripAdvisor
179 hodnotiacich

SUnConneCt mARinA BeACh     

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

exKlUzíVne len V CK SaTUR
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

024

1 648 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 824 eur na osobu

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 97 %

all inClUSiVe

pRe DeTi
animačné aktivity
miniklub pre deti 4 – 11 rokov • junior 
klub pre deti 12 – 15 rokov • minidisco • 
denný a večerný animačný program 

Športové aktivity
ihrisko • minifutbal • šípky • stolný tenis 
• plážový volejbal • aerobik • hodiny 
tanca • hodiny gréčtiny • karaoke • 
fitnes • požičovňa bicyklov 

6 detských bazénov (bazén so 
šmýkačkami) • novopostavený 
aquapark so šmýkačkami, toboganmi 
a inými vodnými atrakciami pre deti • 
detská stolička (v reštaurácii) • detská 
postieľka • detský bufet • opatrovanie 
detí (za poplatok) 

VÝHoDY pRe RoDinY
1 dieťa do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania v bungalovoch a rodinných 
izbách • krátky transfer

all inClUSiVe raňajky (07:30 - 10:30 h), 
obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bohatých bufetových stolov • detský bufet • 
skoré raňajky (06:00 – 07:30 na vyžiadanie) • neskoré 
raňajky • neskoré večere • miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 01:00 h)  
• polnočný snack • zmrzlina • káva • čaj

poloHa
v pokojnom prostredí mestečka Hersonissos • rušnejšie 
centrum s množstvom obchodíkov a reštaurácií je 
vzdialené cca 5 min pešou prechádzkou aj pozdĺž pláže • 
vzdialenosť od letiska Heraklion je 24 km

DĹŽKa TRanSFeRU
40 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
680 izieb • dve hlavné budovy a jednoposchodové 
bungalovy • vstupná hala s recepciou • obchodná pasáž  
• kaderníctvo • internetový kútik a Wi-Fi (zdarma) •  
2 hlavné reštaurácie • 4 tematické reštaurácie • 6 barov • 
6 vonkajších bazénov • novopostavený aquapark • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • wellness centrum (za poplatok) • 
vonkajšie kino

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • 
SAT TV • telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový 
set • balkón alebo terasa

TYpY izieB
Štandardná izba deluxe (27 m2, 2 lôžka, možnosť  
1 prístelky, výhľad do záhrady alebo do okolia) • 
k dispozícii izby s výhľadom na more • Bungalovy  
• Rodinné izby a Suity s dvomi prístelkami

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • 
vodné športy (za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

Do 12 R.
zDaRma

KréTA - hErSOniSSOS  |  grécKOTripAdvisor
3 826 hodnotiacich

CRetA mARiS BeACh ReSoRt     

šTAndArdná izbA

OTVOrEniE MáJ 2019
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

025

2 202 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 711 eur na osobu

all inClUSiVe

all inClUSiVe raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:30 - 14:30 h)  
a večere (18:30 - 21:30 h) formou bufetových stolov • neskoré raňajky (10:30 - 
11:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa (11:00 - 18:00 h) • káva • čaj • koláče • 
zmrzlina • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00 - 24:00 h) 
• vybrané importované alkoholické nápoje

poloHa
v udržiavanej záhrade plnej zelene • neďaleko živého letoviska 
Hersonissos • 20 km od hlavného mesta Heraklion • 5 km od  
18 - jamkového golfového ihriska

DĹŽKa TRanSFeRU
40 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
427 izieb • hlavná budova a viacero poschodových budov • 
vstupná hala s recepciou • mini market • Wi-Fi (zdarma) • 
internetový kútik • fitnes amfiteáter • detské ihrisko •  
denný a večerný animačný program • požičovňa bicyklov 
a organizovanie cyklistických výletov

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový set • balkón alebo 
terasa

TYpY izieB
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad do záhrady) 
• izba s výhľadom na more (23 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad 
na more) • Rodinná izba (29 m2, manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek, 
oddelené posuvnými dverami, výhľad do záhrady) • možnosť ubytovania  
v rodinnej izbe 2 + 3

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na piesočnatej pláži ocenenej Modrou vlajkou • pozvoľný vstup  
do mora • ležadlá, slnečníky, plážové uteráky (zdarma) • vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

Do 14 R.
zDaRma

grécKO  |  KréTA - hErSOniSSOS TripAdvisor
940 hodnotiacich

lYttoS BeACh     

exKlUzíVne len V CK SaTUR
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

KréTA - hErSOniSSOS  | grécKO

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre dospelých • kútik  
s bezlepkovou stravou • možnosť vegetariánskej stravy • detský 
bufet a detská stolička (v reštaurácii) • tematická taverna Kalypso 
(grécky, krétsky, mexický, ázijský, taliansky večer) • ázijská 
reštaurácia • bary • rýchle občerstvenie

BazÉnY
3 vonkajšie bazény • bazén s toboganmi a vodnými atrakciami • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

ŠpoRT a zÁBaVa
tenis • minifutbal • šípky • lukostreľba • boccia • basketbal • stolný 
tenis • volejbal • aerobik • zumba • joga • biliard (za poplatok) • 
fitnes • požičovňa bicyklov 

WellneSS a Spa
sauna • masáže a procedúry SPA a kozmetické centrum (za poplatok)

TipY na VÝleTY
výlet pre deti Aqua plus – kúpanie v aquaparku • prehliadka 
ostrova Spinalonga • Knossos

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti  
od 9 – 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa 
Nemo a kopec ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek 
a kamienkov, planet fun market, facepainting, modelovanie 
zvieratiek z balónov • (pod)vodné šibalstvá • hádzanie kamienkov 
prianí do mora a púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • 
púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne turnaje a hry • pohybový 
workshop • spoločenské hry • obedy a večere s animátormi  
• pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy plávania

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
tenis • futbal • minifutbal • stolný tenis • volejbal • basketbal • 
šípky • streľba z luku • vodné pólo • joga • aerobik • pilates • 
zumba • aquagym • biliard (za poplatok) • požičovňa bicyklov

vonkajšie bazény • detský bazén s toboganmi a vodnými 
atrakciami • detský bufet a detská stolička (v reštaurácií) • 
detská postieľka • detské ihrisko

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách 2+2, 2+3, 4+2, krátky transfer • pozvoľný vstup do mora

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 98 %

novinKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

026

1 319 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 659 eur na osobu

all inClUSiVe

Do 14 R.
zDaRma

poloHa
priamo pri pláži • neďaleko dedinky Lardos • cca 7 km od 
historického mesta Lindos • od hlavného mesta Rodos a letiska 
cca 55 km • obchodíky a reštaurácie priamo pri hoteli 

DĹŽKa TRanSFeRU
65 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
575 izieb • bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných budov (bungalovy) • vstupná hala s recepciou 
• internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • amfiteáter • 
detské ihrisko • raz za týždeň grécky večer so živou hudbou

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • trezor • minibar • balkón alebo terasa 

TYpY izieB
Štandardná izba (28 m2, 2 lôžka, možnosť 2 prísteliek, hlavná budova, 
výhľad do záhrady) • Bungalov (30 m2, 2 lôžka, možnosť 2 prísteliek,  
výhľad do záhrady, dvojpodlažné budovy v záhrade) • Rodinná izba  
(31 m2, miestnosť predelená posuvnými dverami, manželská posteľ, možnosť 
až 3 prísteliek: 2 pevné lôžka, 1 rozkladacie lôžko, výhľad do záhrady) 

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na pláži • piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora  
• slnečníky, ležadlá a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

all inClUSiVe raňajky (07:00-10:00 h), kontinentálne raňajky  
(10:00 – 10:30 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30- 21:30 h) formou 
bufetových stolov • teplé a studené snacky počas dňa (10:30 – 18:00 h  
a 21:30 – 24:00 h) • káva, čaj, miestne alkoholické, nealkoholické a niektoré 
importované nápoje (10:30 – 23:45 h), minibar na izbe, večera v À la carte 
reštaurácii (raz za pobyt, nutná rezervácia vopred)

grécKO  |  rOdOS - lArdOS TripAdvisor
2 393 hodnotiacich

linDoS PRinCeSS     

rOdinná izbA
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* viď piktogram na str. 3

rOdOS - lArdOS  | grécKO

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácie – talianska, 
stredomorská • reštaurácia pri pláži • bary 

BazÉnY
3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá zdarma) • vnútorný bazén 
• 2 bazény pre deti aj so šmýkačkami

ŠpoRT a zÁBaVa
plážový volejbal • tenis • minigolf • basketbal • futbal • stolný tenis 
• šípky • lukostreľba • joga • aerobik • aquagym • pilates • strečing 
• zumba • kurzy baletu • vodné športy (za poplatok) • bazény  
so šmýkačkami • detské ihrisko • video hry 

WellneSS a Spa
wellness centrum • sauna • masáže a procedúry SPA a kozmetické 
centrum (za poplatok)

TipY na VÝleTY
výlet do mestečka Lindos a údolia motýľov • plavba loďou  
s animátormi

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 21.06. - 06.09.  
(1 animátor: 21.06. - 06.09. a 3 animátori: 28.06. - 30.08.)

mini a maxi klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni - zlatá 
horúčka, kovboji vs indiáni, mini a maxi olympiáda, stavanie hradov 
z piesku, hľadá sa Nemo a kopec ďalších • kreatívny workshop – 
maľovanie tričiek, planet fun market, facepainting, modelovanie 
zvieratiek z balónov • (pod)vodné šibalstvá • hádzanie kamienkov 
prianí do mora a púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • 
púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne turnaje a hry • pohybový 
workshop • spoločenské hry • obedy a večere s animátormi • 
tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • minigolf, chill out zóna • 
rôzne turnaje a hry • teenage zoznamka • teenage párty • večer 
plný aktivít • pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • tenis • minigolf • vodné pólo • petang • basketbal 
• futbal • stolný tenis • šípky • joga • aerobik • aquagym • pilates • 
strečing • zumba • vodné športy (za poplatok)
 
bazény so šmýkačkami • detské ihrisko • video hry • detský bufet 
a detská stolička v reštaurácii • detská postieľka • detský kočík  
• sanita prispôsobená pre deti • opatrovanie detí za poplatok
 
VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2 + 2 a v rodinnej izbe 
2+3 • pozvoľný vstup do mora • transfer z letiska priamo na hotel a späť

RoDinnÝ KlUB 
S tRomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 95 %
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027

1 399 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 699 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
detský miniklub pre deti 6 mesiacov –  
4 roky, 4 – 10 rokov • junior klub pre  
deti od 10 rokov • minidisco • denný  
a večerný animačný program 

Športové aktivity
ihrisko • tenis • plážový volejbal  
• aerobik • fitnes 

detský bazén • aquapark so šmýkačkami 
a toboganmi • postieľka • stolička  
• detský bufet • opatrovanie detí  
(za poplatok)

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania v rodinných izbách • krátky 
transfer

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 97 %

poloHa
zrekonštruovaný hotel v rozľahlej záhrade • centrum 
strediska Faliraki s obchodmi, reštauráciami a barmi  
cca 3 km • letisko 12 km od hotela • 10 km od mesta 
Rodos

DĹŽKa TRanSFeRU
30 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
699 izieb • hlavná budova a niekoľko poschodových 
budov • vstupná hala s recepciou • lobby bar • 2 hlavné 
reštaurácie • 3 à la carte reštaurácie (ázijská, talianska, 
grécka) • Wi-Fi • 3 bary pri bazéne • snack bar •  
5 vonkajších bazénov • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • zóny pre dospelých

UBYToVanie
klimatizácia • sušič vlasov • telefón • SAT TV • chladnička • 
trezor • Wi-Fi • kávový a čajový set • balkón alebo terasa

 
TYpY izieB
Štandardná izba (2 lôžka s možnosťou prístelky, výhľad do 
okolia) • izby s výhľadom na more (2 lôžka, s možnosťou 
prístelky) • Rodinné izby (pre 4 osoby, s možnosťou  
2 prísteliek, oddelené posuvnými dverami)

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
súkromná piesočnato-kamienková pláž • priamo pri hoteli 
• ocenená Modrou vlajkou za čistotu • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • 
vodné športy (za poplatok) • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

UlTRa all inClUSiVe raňajky, obedy  
a večere formou bufetu • detský bufet • teplé a studené  
snacky počas dňa (10:30 - 18:00 h)• káva • čaj • koláčiky • 
zmrzlina • vybrané miestne aj importované nealkoholické 
a alkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) • tematické večere 
• večera v À la carte reštaurácii (1x za pobyt, rezervácia 
vopred) • bar v aquaparku

grécKO  |  rOdOS - fAlirAKi TripAdvisor
435 hodnotiacich

AmADA ColoSSoS ReSoRt     

rOdinná izbA
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028

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 97 %

1 105 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 467 eur na osobu

all inClUSiVe

Do 13 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity 
animačné programy 

Športové aktivity
fitnes • aerobik a aquaerobik • biliard 
• cvičenie jogy vo vybraných termínoch 

detský bazén • detská stolička  
• detská postieľka • detské menu • 
zľava do Aquaparku • piesočnatá pláž  
s pozvoľným vstupom do mora

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 13 rokov zdarma* v Deluxe  
izbe a Deluxe izbe swim up • 
opatrovanie detí (za poplatok)

TripAdvisor
750 hodnotiacich

zAKynTOS – TSiliVi  |  grécKO

all inClUSiVe raňajky (07:30 – 10:00 h) 
• obedy (12:30 – 14:30 h) • večere (19:00 – 21:30 h) 
v hlavnej reštaurácii formou bohatých bufetových stolov 
• poobedňajšie občerstvenie a zmrzlina (15:30 -18:00 h) 
v pool bare, pri hlavnom bazéne • detské menu v hlavnej 
reštaurácii • voda, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej produkcie, víno, pivo podávané v pohároch

poloHa
priamo na piesočnatej pláži v letovisku Tsilivi • na 
samostatnom výbežku • v miernom svahu • nákupné 
možnosti 400 m • vzdialenosť od hlavného mesta  
Zakyntos 7 km • vzdialenosť od letiska 8 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
20 minút

VYBaVenie zaRiaDenia
159 izieb • CK SATUR má vyhradené izby vo vlastnom 
pavilóne • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 
bar pri bazéne Blue bar na streche s výhľadom na more • 
bar na pláži (za poplatok) • lobby bar • À la carte reštaurácia 
(za poplatok) • vonkajší bazén a detský bazén so sladkou 
vodou • slnečníky a lehátka pri bazéne a na terasách zdarma 
• uteráky za depozit 10 EUR (vymieňajú sa vo welness centre) 
• mini market • biliard • Wi-Fi (zdarma) • fitnes • animačný 

program • aerobik a aquaerobik • cvičenie jogy vo vybraných 
termínoch • SPA centrum ( sauna, vnútorný bazén zdarma) • 
masáže a rôzne druhy procedúr za poplatok 

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič vlasov • telefón 
• Wi-Fi (zdarma) • trezor (zdarma), LCD SAT TV • set na 
prípravu kávy a čaju • chladnička • balkón alebo terasa

TYpY izieB
Deluxe izba (20-30 m2, s možnosťou 1-2 prísteliek s výhľadom 
do záhrady, izby s čiastočným výhľadom na more za doplatok) 
• Deluxe izba swim up ( 25–30 m2, s možnosťou až  
2 prísteliek, priamy vstup do bazéna)

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • priamo pred 
hotelom • slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok 6 EUR set

oFiCiÁlne HoDnoTenie: ****

SentiDo AleXAnDRA BeACh     

dElUxE izbA
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029

1 239 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 10 nocí
CENA PRE RODINU

od 619 eur na osobu

TripAdvisor
243 hodnotiacich

all inClUSiVe

poloHa
v pokojnom prostredí plnom zelene • pri jednej z najkrajších 
pláží ostrova v lokalite Kounopetra, unikátnej geologickej 
oblasti Kefalonie • cca 8 km od mesta Lixouri, možnosť dopravy 
hotelovým minibusom (za poplatok) • obľúbená pláž Vrahinari 
a Vatsa cca 1 km od hotela • pláž Xi cca 5 km od hotela • hlavné 
mesto Argostoli cca 45 km

DĹŽKa TRanSFeRU
80 minút (kombinácia lodnej a autobusovej dopravy)
 
VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
87 izieb • bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných viliek umiestnených v rozkvitnutej záhrade • 
vstupná hala s recepciou • trezor (na recepcii, za poplatok )  
• Wi-Fi (zdarma) • mini market • obchodík so suvenírmi •  
detské ihrisko • športové ihrisko

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sprcha • sušič vlasov • mini chladnička • telefón • 
SAT TV • rýchlo-varná kanvica • Wi-Fi • balkón alebo terasa
 
TYpY izieB
Štandardná izba (20 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, výhľad
do záhrady) • Štandardná štvorlôžková izba (25 m2, priestrannejšia, 2 lôžka,
možnosť 2 prísteliek pre 2 deti alebo 1 dieťa a 1 dospelú osobu, výhľad do
záhrady) • maisonette (34 m2, dvojpodlažná izba, manželská posteľ, možnosť
3 prísteliek - 2 pevné lôžka, 1 rozkladacie lôžko, max. pre 4 dospelé osoby
a 1 dieťa alebo 2 dospelé osoby a 3 deti, výhľad do záhrady)

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
100 m od užšej piesočnatej pláže obklopenej vápencovými skalami  
• pozvoľný, piesočnato-kamienkový vstup do mora • slnečníky, ležadlá  
a plážové uteráky, vodné športy na pláži (za poplatok) • plážový bar  
(za poplatok)

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

all inClUSiVe raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h) a večere 
(19:00- 21:30 h) formou bufetových stolov • možnosť výberu vegetariánskej  
či bezlepkovej stravy (na vyžiadanie) • detské menu • zmrzlina (12:30 – 14:00 h,  
19:00 – 21:30 h), sladké snacky a sezónne ovocie počas dňa (10:00 – 18:00 h) •  
káva, čaj, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 23:00 h)

grécKO  |  KEfAlÓniA - lixOUri

ioniAn SeA    

Do 13 R.
zDaRma

šTAndArdná izbA
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

KEfAlÓniA - lixOUri  |  grécKO

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • 2 bary (konzumácia v Captain Hook bare  
v aquaparku za poplatok) • bary 

BazÉnY
2 vonkajšie bazény • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • 
tobogany • detský bazén 

ŠpoRT a zÁBaVa
tenis • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • bazény so 
šmýkačkami • detský bazén • kurz gréckeho tanca • kurz gréčtiny

TipY na VÝleTY
výlet do mestečka Lixouri • lodný výlet na okolité pláže, okruh 
ostrovom: Kefalonia Adventure • lodný výlet na ostrov Ithaka

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 22.06. - 07.09.
(1 animátor: 22.06. - 07.09. a 2 animátori: 03.07. - 28.08.) 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa nemo • kreatívny workshop – 
maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie balónov • šantenie 
v aquaparku a na toboganoch • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy  
a večere s animátormi • pohybový workshop • planet fun 
market • rodinné Saturoviny • escape game • skúšky odvahy

Športové aktivity
tenis • futbal • vodné pólo • aquasplash • stolný tenis • volejbal 
• zumba • strečing • šípky • aquagym

bazény so šmýkačkami • detská postieľka • detský kočík • 
detský bazén • detské ihrisko

VÝHoDY pRe RoDinY

3 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+ 2 a 2+3 • 
pozvoľný vstup do mora • aquapark priamo pri hoteli (zdarma) 
• pokojné prostredie • transfer z letiska priamo na hotel a spať

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 89 %
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 1 349 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 674 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe raňajky (07:00-10:00 h), neskoré raňajky 
(10:00-11:00 h), obed (12:30-14:30 h) a večera (19:00 – 21:00 h) • snacky: 
gözleme, pizza, hamburgery, kebab, cestoviny, ovocie, dezerty, zmrzlina 
(12:00-16:00 h) • polnočný snack (23:00 – 02:00 h) • káva, čaj, nealkoholocké 
nápoje, vybrané miestne a importované alkoholické nápoje, víno, pivo vo 
vybraných baroch (09:00- 02:00 h) • minibar

limAK CYPRUS      + 

UlTRa all inClUSiVe exKlUzíVne len S CK SaTUR

030

plÁŽ
hotelová široká pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na kartu (zdarma)  
• vodné športy (za poplatok) • plážový bar • 170 m dlhé mólo

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • plazma TV • trezor 
(zdarma) • kanvica • kávový a čajový set • minibar: nealkoholické nápoje, 
pivo, voda (dopĺňaný raz denne zdarma) • Wi -Fi (zdarma) • balkón
 
TYpY izieB
Štandardná izba (24 - 32 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou  
1-2 prístelok: štandardné lôžko alebo sofa, rôzne dekoratívne prevedenie 
izieb: zlaté prevedenie alebo mediteriánsky štýl, umiestnenie izieb  
v centrálnej časti aj v krídlach hotela, max. 2 dospelé osoby a 2 deti)  
• Rodinná izba (48 m2, 2 oddelené miestnosti, zariadená v mediteriánskom 
štýle, umiestnenie izieb je v krídlach hotela, max. 2-5 osôb)

STRaVa
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
novopostavený luxusný hotel hneď vedľa hotela Kaya Artemis  
vo vyhľadávanom stredisku Bafra na severnom pobreží Cypru • 
40 km od centra starobylej Famagusty • 80 km od hlavného mesta 
Nikózia • 95 km od mesta Kyrenia • 85 km od letiska Larnaka • 
65 km od letiska Ercan

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 90 minút z letiska Larnaka alebo cca 70 minút z letiska Ercan 
(priamy transfer)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
hotel má 599 izieb • recepcia • Wi -Fi (zdarma) • denné a večerné 
animácie • obchody • wellness centrum • amfiteáter • late check 
out miestnosti (toaletné stolíky, sušič vlasov, sprchy, odkladací 
priestor) • kasíno • prenájom áut

cyprUS - SEVEr  |  bAfrA

príKlAd UbyTOVAniA

TripAdvisor
267 hodnotiacich

Do 13 R.
zDaRma
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* viď piktogram na str. 3

bAfrA  |  cyprUS - SEVEr

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 19.06. - 11.09.  
(2 animátori: 19.06. - 11.09. a 6 animátori: 23.06. - 04.09.) 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, mini 
a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku • kreatívny workshop 
• vodné šibalstvá • púšťanie lampiónov šťastia, šarkanov a lodičiek 
prianí • mini disco • obedy a večere s animátormi • Tínejdž klub pre 
deti od 13 – 19 rokov • geocaching • skúmanie vraku lode • chill out 
zóna • skúšky odvahy • escape game • teenage zoznamka • neón 
párty na pláži • show Milujem Slovensko • rodinné Saturoviny & 
slovenská diskotéka • ranný strečing na móle • penová párty

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy futbalu • kurzy plávania • fitnes a joga pre 16+

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • ranné 
cvičenie • joga • aquagym • fitnes • vodné športy (za poplatok) 

bazénový komplex • 3 detské bazény • aquapark so 7 tobogánmi • 
ihrisko • detský kútik v hlavnej reštaurácii • stolička • postieľka 

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+ 2 a 2+3 
• pozvoľný vstup do mora • aquapark priamo pri hoteli v cene • 
možnosť priamych letov • transfer z letiska priamo na hotel a späť

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • À la carte reštaurácie:talianska-raz za pobyt 
zdarma, turecká, ázijská (za poplatok)• lobby bar • snack bar • 
bazénový bar • plážový bar • disco bar • cukráreň (za poplatok)  
• bezlepková strava na vyžiadanie

BazÉnY
4 vonkajšie bazény • 1 vnútorný bazén • 3 detské bazény • aquapark 
so 7 šmýkačkami • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma)

ŠpoRT & zÁBaVa
aquapark • billiard (za poplatok) • 2 tenisové kurty • hodiny tenisu 
a vybavenie na tenis (za poplatok) • plážový volejbal • stolný futbal 
• stolný tenis • minigolf • herňa fitnes centrum • fitness kurzy  
s trénerom

WellneSS & Spa
sauna • turecké kúpele • parná miestnosť • masáže (za poplatok)  
• kaderníctvo (za poplatok)

TipY na VÝleTY
starobylé mesto Famagusta so známou cukrárňou a kaviarňou 
Petek • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej lodi • hlavné 
mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • polostrov 
Karpaz s prekrásnymi plážami a kryštálovým morom

RoDinnÝ KlUB 
So ŠieStimi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 97 %

novinKA
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1 095 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 547 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe raňajky (07:00 - 10:30 h), obedy (12:30 - 
14:30 h) a večere (18:45 - 21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • miestne 
a vybrané importované nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v lobby 
bare (08:00 - 24:00 h), v bare na pláži (09:00 - 19:00 h) a pri bazéne (09:00 - 
24:00 h) • miešané nápoje • káva a čaj • snacky: cestoviny, šaláty, pizza, kebab 
(12:00 - 16:00 h) • zmrzlina (16:00 - 18:00 h) • zákusky (16:30-18:30 h) • nočný 
bufet (23:30 - 02:30 h)

KAYA ARtemiS ReSoRt & CASino     

UlTRa all inClUSiVe

031

• baldachýny na pláži a na móle (za poplatok) • motorizované vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

UBYToVanie
v hlavnej budove a v záhradných vilkách s výhľadom do záhrady • všetky izby 
majú: klimatizáciu • kúpeľňu s WC • sušič vlasov • papuče • telefón • LCD TV 
• minibar - nealko nápoje, pivo a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • v záhradných vilkách balkón alebo terasa

TYpY izieB
v hlavnej budove: Štandardná izba (34 m2, jedna miestnosť, dvojlôžková izba 
s možnosťou prístelky - rozťahovací gauč pre max. 2 deti, francúzske okná,  
1.-4. poschodie) • v záhradných vilkách: Štandardná izba (34 m2, jedna  
miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prístelok - štandardné lôžko alebo 
sofa, max. 2 dospelé osoby a 2 deti alebo 3 dospelé osoby) • Rodinná izba  
(78 m2, 2-poschodový mezonet, manželská posteľ v spálni a rozkladacia sofa  
a menšia sofa v obývacej miestnosti, pre 2 dospelé osoby a max. 3 deti, 2 kúpeľne)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
na severnom pobreží Cypru v obľúbenom stredisku Bafra •  
40 km od centra starobylej Famagusty • 80 km od hlavného mesta 
Nikózia • 95 km od mesta Kyrenia • 65 km od letiska Ercan •  
85 km od letiska Larnaca

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 70 minút z letiska Ercan • cca 90 minút z letiska Larnaca  
(priamy transfer)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
hotel má 739 izieb • komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle 
antického paláca a krásna záhrada s vilkami • recepcia • Wi-Fi v celom 
areáli (zdarma) • kasíno (od 25 rokov) • amfiteáter • minimarket • 
animácie • lekár • prenájom áut

plÁŽ
široká 250 m dlhá pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný vstup do 
mora • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na kartu (zdarma)  

cyprUS - SEVEr  |  bAfrA

exKlUzíVne len S CK SaTUR

TripAdvisor
2 525 hodnotiacich

Do 12 R.
zDaRma
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* viď piktogram na str. 3

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre klientov 16+ • 3 À la carte 
reštaurácie za poplatok (turecká, talianska, morské plody) • lobby bar • 
bar 16+ • bar pri bazéne • plážový bar • snack bar • nočný klub • cukráreň

BazÉnY
hlavný bazén • bazén 16+ • vnútorné bazény • aquapark • vodný park • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma)

ŠpoRT & zÁBaVa
aquapark • šípky • minifutbal • stolný tenis • aerobik • plážový volejbal  
• vodná gymnastika • basketbal • vodné pólo • plážový futbal • tenis  
• biliard • fitnes • živá hudba • diskotéka na pláži • vodné športy  
(za poplatok)

WellneSS & Spa
SPA centrum • 2 vnútorné bazény • fitnes • sauna • turecké kúpele • 
parná miestnosť • masáže a procedúry (za poplatok)

TipY na VÝleTY
starobylé mesto Famagusta • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej 
lodi • hlavné mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • 
polostrov Karpaz s prekrásnymi plážami a kryštálovým morom

RoDinnÝ KlUB 
So ŠtYRmi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 19.06. - 11.09. 
(2 animátori: 19.06. - 11.09. a 4 animátori: 23.06. - 04.09.) 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od 9 – 12 
rokov tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, mini a maxi 
olympiáda • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov, planet fun market • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy a večere  
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • geocaching, 
skákanie z móla • skúmanie vraku lode • chill out zóna • neón párty 
na pláži • teenage zoznamka • pool games • rodinné Saturoviny • 
show Milujem Slovensko • pool games • open air disco Temple (18+)

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy plávania • kurzy futbalu 

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • futbal • 
petang • strečing • joga • aquagym • pool games • dekobal

detské ihrisko • herňa s video hrami (za poplatok) • skákacie hrady  
• detské menu v À la carte reštaurácii • stolička a postieľka 

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+ 2 a 2+3 • 
pozvoľný vstup do mora • aquapark priamo pri hoteli v cene •  
možnosť priamych letov • transfer z letiska priamo na hotel  
a späť (s max. 1 zastávkou)

bAfrA  |  cyprUS - SEVEr

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 96 %

63



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

032

1 313 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 656 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe

TripAdvisor
1 309 hodnotiacich

poloHa
na severnom pobreží Cypru v obľúbenom stredisku Bafra •  
40 km od centra starobylej Famagusty • 80 km od hlavného  
mesta Nikózia • 95 km od mesta Kyrenia • 65 km od letiska Ercan  
• 85 km od letiska Larnaca

DĹŽKa TRanSFeRU
90 minút z letiska Larnaca a 70 minút z letiska Ercan

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
hotel má 616 izieb • hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy 
a záhradných viliek • recepcia • Wi-Fi (zdarma) • diskotéka • 
profesionálne javisko • open air kino • animácie • minimarket  
• kasíno (od 25 rokov)

UBYToVanie
kúpeľňa s WC (v hlavnej budove vaňa a sprchový kút s masážnou 
sprchou) • sušič vlasov • telefón • LCD TV • minibar - nealkoholické 
nápoje a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor (zdarma) • 
Wi-Fi (zdarma) • balkón alebo terasa

TYpY izieB
Rodinná izba vo vilke (2 miestnosti prepojené dverami, v jednej je 
manželská posteľ a v druhej 2 samostatné lôžka) • Štandardná izba  
vo vilke (32 m2 izba pre 2 osoby má manželskú posteľ alebo dve lôžka, izba 
pre 3-4 osoby má manželskou posteľ 160x200cm a 1,5 lôžko 110x200 cm 
pre jednu dospelú osobu resp. 2 deti) • Štandardná izba v hlavnej budove 
(37 m2, priestranné izby pre 2 alebo 3 dospelé osoby, bočný alebo priamy 
výhľad na more)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
široká 1,3 km dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • drevené 
mólo s ležadlami • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na kartu 
(zdarma) • motorizované vodné športy na pláži pri hoteli Kaya Artemis  
(za poplatok) • plážový bar a plážová reštaurácia

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

UlTRa all inClUSiVe raňajky (07:00-11:00 h), obedy  
(12:00-14:30 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • 
polnočný bufet (24:00-01:30 h) • teplé nápoje (káva z automatu a čaj)  
a miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v plážovom snack  
bare (11:00-16:00 h), v cukrárni (10:00-20:00 h), v bare pri bazéne a pri 
záhradných vilkách (10:00-19:00 h) a v plážovom bare (10:00-01:00 h) •  
v bare pri aquaparku (10:00-17:00 h len nealkoholické nápoje) • občerstvenie 
formou bufetu v plážovom snack bare (11:00-16:30 h) • sladké pečivo  
v plážovom bare (17:00-18:00 h)

cyprUS - SEVEr  |  bAfrA

noAh´S ARK DelUXe hotel      +

šTAndArdná izbA

exKlUzíVne len S CK SaTURnoVinKa

Do 12 R.
zDaRma
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* viď piktogram na str. 3

bAfrA  |  cyprUS - SEVEr

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre dospelých • 2 á la carte 
reštaurácie (za poplatok) • reštaurácia na pláži • bary • cukráreň  
• detský bufet

BazÉnY
3 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • aquapark • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • plážové osušky na kartu 
(zdarma)

ŠpoRT a zÁBaVa
tenis • basketbal • futbal • stolný tenis • fitnes (od 16 rokov)  
• biliard (za poplatok) • šípky • plážový volejbal 

WellneSS a Spa
wellness centrum (od 12 rokov) • turecké kúpele, sauna, parná 
sauna • masáže (za poplatok)

TipY na VÝleTY
starobylé mesto Famagusta • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej 
lodi • hlavné mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • 
polostrov Karpaz s prekrásnymi plážami a kryštálovým morom

pRe DeTi

animačné aktivity
2 slovenskí animátori (júl – august) • mini a maxi klub pre deti 
4 - 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku a kopec 
ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie zvieratiek z balónov • šantenie v bazéne a na 
toboganoch • púšťanie lodičiek prianí • mini disco
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • lukostreľba • 
badminton • basketbal • šípky • spoločenské hry
 
aquapark s toboganmi a šmýkačkami • detské ihrisko • detský 
bazén • kino • detská stolička a postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY

pokojná rodinná dovolenka • pozvoľný vstup do mora • 2 deti 
do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+2 • akvapark 
priamo pri hoteli zdarma • možnosť priamych letov • transfer  
z letiska priamo na hotel a späť (s max. 1 zastávkou)

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

65



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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1 133 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 566 eur na osobu

033

TripAdvisor
3 083 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

UlTRa all inClUSiVe

Do 15 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
miniklub (4 – 12 rokov) • junior klub  
(12 – 16 rokov) • večerný program

Športové aktivity
tenis • biliard • basketbal • volejbal  
• škola potápania (za poplatok)
 
detský bazén • 4 vonkajšie bazény • 
aquapark • vnútorný bazén

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 15 rokov zdarma* v štandardnej 
alebo rodinnej izbe • možnosť ubytovať 
až 4 osoby nad 15 rokov v rodinnej izbe 
• aquapark v cene • denné a večerné 
animačné programy pre deti aj 
dospelých • vybrané športové aktivity

UlTRa all inClUSiVe (07:00 – 10:00 h),  
obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:15 – 21:15 h) 
formou bufetových stolov • neskoré raňajky • snack 
počas dňa • poobedná káva, čaj, koláče a zmrzlina • 
polnočný snack a polievka • miestne alkoholické  
(10:00 – 8:00 h) a nealkoholické nápoje (24 h) •  
À la carte reštaurácia raz za pobyt

poloHa
8 km do mesta Kemer v časti Kiris • spojenie s centrom 
Kemeru zabezpečujú miestne minibusy a taxíky • letisko 
v Antalyi 70 km • nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 60 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
815 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v lobby  
zdarma • internetová kaviareň (za poplatok) • reštaurácia  
• 5 À la carte reštaurácií • niekoľko barov • disco • kino • 
sauna • parný kúpeľ • turecké kúpele • jacuzzi • vnútorný 
bazén • SPA centrum, masáže wellness, biliard a bowling 
za poplatok • 4 bazény • aquapark • tenisové kurty • 
squash • fitnes • basketbal • plážový volejbal • aerobik  
• denné a večerné animácie

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchovacím kútom 
alebo vaňou • sušič vlasov • SAT TV • trezor • minibar 

(denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi a pivom) • 
balkón • telefón

TYpY izieB
Dvojlôžková izba (s možnosťou dvoch prísteliek a doplatku 
za výhľad na more) • Rodinná izba (manželská posteľ 
s dvoma prístelkami, možnosť ubytovať až 4 dospelých)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
piesočnato – kamienková pláž priamo pri hoteli • ležadlá, 
matrace, slnečníky a osušky zdarma • bohatá ponuka 
vodných športov (za poplatok) • bar na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

TUrEcKO  |  AnTAlyA - KEMEr

limAK limRA     

šTAndArdná izbA
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UlTRa all inClUSiVe

TripAdvisor
1 273 hodnotiacich

AnTAlyA – lArA  |  TUrEcKO

1 399 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 699 eur na osobu

pRe DeTi
animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august) •  
mini a maxi klub pre deti 4 - 12 rokov  
• tematické dni - zlatá horúčka, kovboji  
vs indiáni, mini a maxi olympiáda, stavanie 
hradov z piesku a kopec ďalších • kreatívny 
workshop – maľovanie tričiek a kamienkov, 
planet fun market, facepainting, 
modelovanie zvieratiek z balónov • 
šantenie v bazéne • púšťanie lodičiek 
prianí • športové aktivity – futbal, plážový 
volejbal, stolný tenis, basketbal, šípky • 
spoločenské hry • večere s animátorom

Športové aktivity 
basketbal • tenis • plážový volejbal • 
stolný tenis • šípky • minigolf aquapark 
so šmýkačkami a toboganmi • detský 
bazén so šmýkačkami • detský vnútorný 
bazén • detské ihrisko • mini disco • herňa 
(za poplatok) • kino • detská postieľka 
• detská stolička (v reštaurácii) • detský 
bufet • zmrzlina

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 13 rokov zdarma* v rodinnej izbe • 
možnosť ubytovania 1+1 a 2+2 v štandardnej 
izbe • možnosť ubytovania 2+3 v rodinnej 
izbe • pozvoľný vstup do mora • priamy 
transfer z letiska na hotel a späť

miRACle ReSoRt hotel     

poloHa
v Antalyi časť Lara • 11 km od centra mesta Antalya •  
od letiska v Antalyi vzdialený 15 km • nákupné možnosti  
v hoteli

DĹŽKa TRanSFeRU
15 minút (priamy transfer)

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
692 izieb • hotel pozostávajúci z hlavnej 9 poschodovej 
budovy • hlavná reštaurácia • 4 À la carte reštaurácie (za 
poplatok) • Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) 
• niekoľko barov • obchody • kino • vonkajšie bazény 
• detský bazén • vodné šmýkačky • wellness a masáže 
za poplatok, turecké kúpele a sauna zdarma • fitnes • 
basketbal • tenis • plážový volejbal • minigolf • denné 
a večerné animácie

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne) •  
SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič vlasov • telefón 
• balkón • Wi-Fi (zdarma)

TYpY izieB
Štandardná izba (30 m2, možnosť 2 prísteliek,  
možnosť výhľadu na more za poplatok) • Rodinná izba 
(60 m2, 2 štandardné izby prepojené dverami • maximálne 
obsadenie 2+3)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok) • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

034

UlTRa all inClUSiVe raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov • 
neskoré raňajky • rôzne snacky a zmrzlina počas dňa • 
polnočný snack (24:00 - 06:00 h) • miestne a vybrané 
importované alko a nealko nápoje (10:00 - 02:00 h)

šTAndArdná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 94 %

exKlUzíVne len S CK SaTUR

Do 13 R.
zDaRma
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* viď piktogram na str. 3

1 630 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 815 eur na osobu

035

TripAdvisor
3 103 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 94 %

UlTRa all inClUSiVe

Do 12 R.
zDaRma

pRe DeTi
animačné aktivity
miniklub (4 – 12 rokov) • juniorklub  
(12 – 17 rokov) 

Športové aktivity
futbal • tenis • basketbal • volejbal • 
požičovňa bicyklov (za poplatok) • 
biliard • vodné polo • stolný tenis • 
aerobik • mini futbal • lukostreľba • 
streľba zo vzduchovky • tanečné kurzy
 
olympijsky bazén • aquapark • detské 
ihrisko

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 v štandardnej alebo 
rodinnej izbe • aquapark v cene • 
denné a večerné animačné programy 
pre deti aj dospelých • Tini Gurme 
(detská reštaurácia) • vybrané športové 
aktivity 

UlTRa all inClUSiVe raňajky  
(07:00 – 10:30 h), obedy (13:00 – 15:00 h) a večera 
(19:00 – 21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky 
• popoludní snack • káva • čaj • koláče • zmrzlina • 
polnočný snack • miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje, v niektorom bare 24 h

poloHa
v časti Lara, 10 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
15 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 20 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
586 izieb • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• 4 À la carte reštaurácie (za poplatok) • niekoľko barov 
• Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma • internetový kútik 
(za poplatok) • disco • vnútorný bazén • fitnes • sauna 
• jacuzzi a turecké kúpele (zdarma) • masáže a služby 
wellness centra (za poplatok) • basketbal • volejbal 
• boccia • bowling (za poplatok) • biliard a herňa (za 
poplatok) • profesionálne futbalové ihrisko (za poplatok) 
• 2 vonkajšie bazény • aquapark • 4 tenisové kurty • 
animácie počas dňa a večerné predstavenie • živá hudba

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • župany 
a papuče • trezor • minibar • LCD SAT TV • Wi-Fi 
pripojenie zdarma • telefón • balkón • čajový a kávový set

TYpY izieB
Dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (26 m2, 
doplatok za výhľad na more) • Rodinné izby (39 m2, dve 
oddelené miestnosti)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodné športy za poplatok • bar na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

TUrEcKO  |  AnTAlyA - lArA

titAniC BeACh lARA     

šTAndArdná izbA

68



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

1 951 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 7 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 975 eur na osobu

036

TripAdvisor
1 130 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 94 %

UlTRa all inClUSiVe

pRe DeTi
animačný program
mini klub (4 – 12 rokov) • večerné show 
• živá hudba • športové turnaje • mini 
disco
 
Športové aktivity
tenis • stolný tenis • šípky • biliard • 
bowling • vodné športy •
 
lunapark • dinopark • detské ihrisko 
• detské kino • detské menu • detský 
kočík (za depozit) • detská stolička • 
detské bazény • aquapark 

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 15 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovať 2 deti zdarma v štandardnej 
izbe alebo 3 deti zdarma v rodinnej 
izbe • aquapark v cene • denné a 
večerné animačné programy pre deti aj 
dospelých • vybrané športové aktivity

UlTRa all inClUSiVe raňajky 
(07:00 – 10:00 h), obedy (13:00 – 14:30 h) a večere 
(19:00 – 21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky • 
polnočný snack (22:00 – 07:00 h) • snacky počas 
dňa • káva, čaj, koláče a zmrzlina vo vyhradených 
časoch • miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10:00 – 24:00 h), v jednom 
z barov 24 h • À la carte reštaurácia raz za pobyt

poloHa
v turistickej oblasti Lara • centrum Antalye 15 km • od 
letiska v Antalyi 10 km • nákupné možnosti v okolí hotela

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 20 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
837 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch a na izbách (zdarma) • hlavná reštaurácia •  
7 À la carte reštaurácií (raz za pobyt bezplatne) • niekoľko 
barov • plavecký bazén • dinopark • turecké kúpele • 
sauna • jacuzzi • kino • disco • amfiteáter • za poplatok: 
herňa, bowling, internetová kaviareň, masáže a procedúry 
v SPA centre • obchodné centrum • šport: tenisové kurty, 
stolný tenis, futbal, fitnes, boccia, plážový volejbal

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • 
LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar 
(denne dopĺňaný nealko nápojmi a pivom) • kávový 
a čajový set • balkón

TYpY izieB
Štandardná izba s možnosťou dvoch prísteliek (35 m2, 
manželská posteľ, samostatné lôžko, rozkladacie lôžko, 
výhľad na more za doplatok) • Rodinná izba s možnosťou 
troch prísteliek (56 m2, dve oddelené miestnosti, manželská 
posteľ, dve samostatné lôžka, rozkladacie lôžko)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora a mólo • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 
• nemotorizované vodné športy (zdarma) • bar na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

AnTAlyA – lArA  |  TUrEcKO

Do 15 R.
zDaRma

DelPhin Be gRAnD      +

rOdinná izbA
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noVinKa

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

1 909 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 954 eur na osobu

037

TripAdvisor
982 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa

UlTRa all inClUSiVe

pRe DeTi
animačný program
mini klub (4 – 12 rokov) • súťaže • 
tematické večere • koncert a večerné 
show

Športové aktivity
volejbal • tenis • šípky • basketbal  
• volejbal 

detské bazény • aquapark • detské 
ihrisko • detské kino • reštaurácia 
Family Club • detská herňa • detský 
kočík • playstation 4 v rodinných izbách 
• detské sedačky na rodinných izbách 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 v rodinných izbách • 
aquapark v cene • denné a večerné 
animačné programy pre deti aj 
dospelých • vybrané športové aktivity 
• babysitting (za poplatok) • oddelená 
rodinná časť hotela

UlTRa all inClUSiVe raňajky  
(07:00 – 11:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere 
(19:00 – 21:30 h) formou bufetu • À la carte večera 
(19:00 – 23:00 h) • snack 24 h • káva, čaj, koláče 
a zmrzlina vo vyhradených časoch • miestne 
a importované alkoholické a nealkoholické nápoje  
24 h • À la carte reštaurácie zdarma 

poloHa
v turistickej oblasti Belek • centrum Antalye 35 km • od 
letiska v Antalyi 27 km • nákupné možnosti v centre Beleku 
vzdialenom 4 km 

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 30 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
300 izieb • kompletne zrekonštruovaný v roku 2018 • 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch 
a na izbách (zdarma) • 2 hlavné reštaurácie • 5 À la carte 
reštaurácií (zdarma) • 8 barov • vináreň • sushi bar • hlavný 
bazén • detské bazény • vnútorný bazén • aquapark • sauna 
• jacuzzi • kino • disco • fitnes • wellness • tenisové kurty

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchovacím kútom 
alebo vaňou • LCD SAT TV • trezor • minibar (nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a snack dopĺňaný každý deň) • Wi-Fi 
(zdarma) • sušič vlasov • kávový a čajový set • playstation 4 
(v rodinných izbách) • papuče a župan

TYpY izieB
izba luxury s možnosťou jednej prístelky (45 m2, manželská 
posteľ, rozkladacie lôžko, výhľad na more za doplatok) • 
Rodinná izba s možnosťou dvoch prísteliek (37 m2, dve 
oddelené miestnosti, manželská posteľ, dve samostatné 
lôžka)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora a mólo • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy (zdarma) • bar na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

TUrEcKO  |  AnTAlyA - bElEK

SeleCtUm lUXURY ReSoRt     

Do 12 R.
zDaRma

rOdinná izbA

70



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

038

1 597 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 798 eur na osobu

TripAdvisor
3 117 hodnotiacich

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 95 %

UlTRa all inClUSiVe

pRe DeTi
animačné aktivity
slovenský animátor (júl – august)  
• mini a maxi klub pre deti 4 - 12 rokov  
• tematické dni - zlatá horúčka, kovboji 
vs indiáni, mini a maxi olympiáda, 
stavanie hradov z piesku a kopec ďalších 
• kreatívny workshop – maľovanie 
tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • šantenie v bazéne • púšťanie 
lodičiek prianí • spoločenské hry • 
večere s animátorom 

Športové aktivity
tenis • mini futbal • stolný tenis • 
volejbal • basketbal • šípky • futbal, 
plážový volejbal, stolný tenis, basketbal

bazény • aquapark • detské ihrisko 
• mini amfiteáter • stoličky a detské 
menu v detskej reštaurácii • kino • 
hobby Caretta Kids Club • herňa • DJ 
set • spoločenské hry • tematické party

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 v štandardnej alebo 
rodinnej izbe • aquapark v cene • 
denné a večerné animačné programy 
pre deti aj dospelých • vybrané 
športové aktivity

UlTRa all inClUSiVe raňajky  
(07:00 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere 
(19:00 – 21:30 h) formou bohatých bufetových stolov 
• neskoré kontinentálne raňajky • neskorá večera 
• snacky • polnočný snack • miestne a vybrané 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje  
24 h denne • sauna • turecké kúpele tenis •  
minifutbal • šípky • volejbal • basketbal • fitnes 

poloHa
približne 2 km od centra Beleku • letisko 35 km • 
centrum Antalye 40 km

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 30 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
387 izieb v hlavnej budove • 165 izieb v časti Lake House 
• recepcia • Wi-Fi na recepcii a internetový kútik zdarma 
• obchody • reštaurácie • 6 À la carte reštaurácií, 1 len pre 
dospelých (všetky za poplatok) • bary • disco • fitnes • 
sauna • turecké kúpele • za poplatok: wellness centrum, 
masáže • v záhrade olympijský bazén • aquapark • šport: 
tenisové kurty, biliard, golf, profesionálne futbalové ihrisko 
• konferenčné miestnosti

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • minibar 
(denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) • kávový 
a čajový set, varná kanvica • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • balkón alebo terasa

TYpY izieB
Deluxe izba s možnosťou 2 prísteliek (40 m2, rozkladacie 
lôžko) • Family Senior Suite (76 m2, rodinná suita 
s dvoma oddelenými spálňami a kúpeľňami, možnosť 
ubytovať až 4 dospelé osoby) 

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • bar 
na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

AnTAlyA - bElEK  |  TUrEcKO

Do 12 R.
zDaRma

SUSeSi lUXURY ReSoRt     

rOdinná izbA
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BRATISLAVA • BUDAPEŠŤ • ČILISTOV • ČUNOVO • 

DEVÍN • GABČÍKOVO • HAINBURG • KOMÁRNO • 

KREMS • MELK • OSTRIHOM • SPITZ • ŠTÚROVO • 

TULLN • VIEDEŇ • VYŠEHRAD

SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY – LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, A.S.
FAJNOROVO NÁBREŽIE 2, 811 02 BRATISLAVA, +421 2 529 32 224, TRAVEL@LOD.SK

Krems

Devín

Spitz

Vyšehrad

Melk
Dürnstein

Budapešť
Čunovo



BRATISLAVA • BUDAPEŠŤ • ČILISTOV • ČUNOVO • 

DEVÍN • GABČÍKOVO • HAINBURG • KOMÁRNO • 

KREMS • MELK • OSTRIHOM • SPITZ • ŠTÚROVO • 

TULLN • VIEDEŇ • VYŠEHRAD

SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY – LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, A.S.
FAJNOROVO NÁBREŽIE 2, 811 02 BRATISLAVA, +421 2 529 32 224, TRAVEL@LOD.SK

Krems

Devín

Spitz

Vyšehrad

Melk
Dürnstein

Budapešť
Čunovo

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 87 %

TripAdvisor
4 287 hodnotiacich

UlTRa all inClUSiVe

pRe DeTi
animačné aktivity
detský klub pre deti 4 -12 rokov • junior 
klub pre deti od 13 - 16 rokov • denné  
a večerné animácie

Športové aktivity
vodné športy • tenisové kurty • biliard 
(za poplatok) • bowling (za poplatok) 
• minigolf • šípky • aerobik • plážový 
volejbal • basketbal • fubal

vnútorné a vonkajšie bazény so 
šmýkačkami • detské ihrisko • kino pre 
deti • detská stolička • detský bufet • 
detská postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 15 rokov zdarma* • oddelená 
spálňa s obývacou miestnosťou • 
možnosť ubytovania 1+1, 2+2, 2+3 

UlTRa all inClUSiVe raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov • neskoré raňajky 
• počas dňa snacky • popoludní káva, čaj, koláče, 
zmrzlina • polnočný snack a polievka • nealkoholické 
a alkoholické miestne nápoje a niektoré importované 
nápoje v čase 10:00 – 24:00 h, v niektorom z barov 24 h 
• vybrané À la carte reštaurácie raz za pobyt zdarma

poloHa
od centra mesta Belek cca 5 km • nákupné možnosti 
priamo v hoteli • v blízkosti golfových ihrísk • letisko 
v Antalyi 35 km

DĹŽKa TRanSFeRU
45 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY 
373 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi zdarma • 
internetová kaviareň (za poplatok) • reštaurácia • 6 À la 
carte reštaurácií (niektoré za poplatok) • bary • disco • 
sauna • parný kúpeľ • turecké kúpele • jacuzzi • vnútorný 
bazén • SPA centrum, masáže, wellness, biliard a bowling 
za poplatok • relaxačný bazén • aquapark • tenisové kurty 
• fitnes • basketbal • plážový volejbal • aerobik • minigolf 
• futbal • denné a večerné animácie

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • SAT TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
nealkoholickými nápojmi a pivom) • koberec • balkón

TYpY izieB
Štandardná izba (25-28 m2, dve lôžka, možnosť dvoch 
prísteliek) • Rodinná izba (40-45 m2, dve miestnosti, 
manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek - rozkladacie 
lôžka)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • nemotorizované vodné športy 
(zdarma) • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

bElEK  |  TUrEcKO

limAK AtlAntiS De lUXe hotel & ReSoRt      

šTAndArdná izbA

1 426 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 713 eur na osobu

039

Do 15 R.
zDaRma

73



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

šTAndArdná izbA

SeAShell ReSoRt & SPA     

1 070 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 534 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe

TripAdvisor
209 hodnotiacich

040

UlTRa all inClUSiVe skoré raňajky, raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov • popoludní snack, káva, čaj, koláče, 
zmrzlina, wafle, gözleme • nočný bufet (21:00 – 06:00 h) • miestne alkoholické, 
nealkoholické a niektoré importované nápoje v určenom čase, v niektorom 
z barov 24 h.

UBYToVanie
klimatizácia • sušič na vlasy • telefón • minibar (zdarma, denne dopĺňaný 
nealko nápojmi) • trezor (zdarma) • SAT LCD TV • kúpeľňa s WC 
a sprchovým kútom) • Wi -Fi zdarma • laminátová podlaha • balkón

TYpY izieB
Štandardná dvojlôžková izba (34 m2, manželská posteľ, možnosť až  
dvoch prísteliek - jednolôžková posteľ, rozkladacie lôžko, za doplatok 
možnosť bočného alebo priameho výhľadu na more, max. obsadenosť  
2+2, 3+1) • Rodinná izba (47 m2, dve miestnosti, manželská posteľ,  
dve jednolôžkové postele, max. obsadenosť 2+2, 2+3 alebo 4+0)
 
STRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
v stredisku Side, časť Evrenseki • od letiska v Antalyi vzdialený 
približne 55 km • historické centrum mesta Side cca 8 km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli i okolí

DĹŽKa TRanSFeRU
60 minút

VYBaVenie zaRiaDenia
283 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi -Fi v spoločných 
priestoroch zdarma (vysokorýchlostné za poplatok) • hlavná 
reštaurácia • 3 À la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) • 
niekoľko barov • bazén • detský bazén • bazén so šmýkačkami • 
fitnes • denné a večerné animácie • za poplatok: kaderník, vitamin 
bar, doktor, procedúry wellness centra, biliard

plÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá na pláži zdarma • plážové osušky zdarma • plážový bar

TUrEcKO  |  SidE - EVrEnSEKi

exKlUzíVne len S CK SaTUR

Do 14 R.
zDaRma

74



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

ReŠTaURÁCie 
hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) 
• niekoľko barov • gözleme stánok • stánok s waflami a zmrzlinou

BazÉnY
hlavný bazén • detský bazén • bazén so šmýkačkami • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 
zdarma 

ŠpoRT & zÁBaVa
stolný tenis • šípky • plážový volejbal • boccia • vodná gymnastika 
• joga • fitnes • diskotéka • denné a večerné animácie • biliard  
(za poplatok) • vodné pólo • aerobik • strečing

WellneSS & Spa
turecké kúpele • sauna • masáže a procedúry SPA centra  
(za poplatok)

TipY na VÝleTY 
delfínia show • pirátska loď • aquarium

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl - august 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku • planet fun 
market • kreatívny workhshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov • tobogany • (pod)vodné šibalstvá • 
púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • 
obedy a večere s animátormi 

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy plávania

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • strečing • stolný tenis  
• petang • aquagym • streľba zo vzduchovky • biliard  
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

bazénový komplex • detský bazén so šmýkačkami • pozvoľný 
vstup do mora • stolička • postieľka • gözleme stánok • stánok 
so zmrzlinou a waflami

VÝHoDY pRe RoDinY
3 deti do 14 rokov zdarma* • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej izbe a 2+3 v rodinnej izbe

SidE - EVrEnSEKi  |  TUrEcKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 95 %
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exKlUzíVne len S CK SaTUR

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

1 240 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 619 eur na osobu

041

TripAdvisor
1 198 hodnotiacich

all inClUSiVe

all inClUSiVe raňajky (07:00 – 10:30 h), neskoré raňajky  
(10:30 – 12:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h), večere 19:00 – 21:30 h) formou 
bufetových stolov • popoludní snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina, gözleme • 
nočný snack (00:00 – 07:00 h) • miestne alkoholické (08:00 – 02: 00 h)  
a nealkoholické (24 h) nápoje, v niektorom z barov 

TUrEcKO  |  SidE - cOlAKli

poloHa
v stredisku Side, časť Colakli • od letiska v Antalyi vzdialený 
približne 55 km • historické centrum mesta Side cca 12km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli i okolí

DĹŽKa TRanSFeRU 
60 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia
372 izieb v hlavnej časti a 86 izieb v časti Park Villa • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch a na izbách zdarma • 
hlavná reštaurácia • 3 À la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) 
• niekoľko barov • bazén • detský bazén • aquapark • fitnes • 
wellness • denné a večerné animácie • za poplatok: kaderník, lekár, 
procedúry wellness centra, požičovňa áut, motorizované vodné 
športy, bowling

plÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli • 
ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • bar na pláži 

UBYToVanie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s WC a vaňou • LCD SAT TV • telefón • 
sušič vlasov • minibar (zdarma, denne dopĺňaný nealko nápojmi) • kávový 
a čajový set • laminátová podlaha • balkón • Wi-Fi pripojenie (zdarma) • 
trezor (zdarma)

TYpY izieB 
Štandardná dvojlôžková izba (26 m2, manželská posteľ, možnosť až dvoch 
prísteliek – jednolôžková posteľ a rozkladacie lôžko, alebo poschodová 
posteľ určená len pre deti) • Rodinná izba park Villa (40 m2, dve oddelené 
spálne a kúpeľne, manželská posteľ a dve jednolôžkové postele, možnosť 
ubytovať až 4 dospelých, izba sa nachádza v časti Park Villa)
 
STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

SentiDo tURAn PRinCe     

Do 12 R.
zDaRma
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

SidE - cOlAKli  |  TUrEcKO

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • reštaurácia v záhrade • 3 À la carte 
reštaurácie (jedna reštaurácia raz za pobyt zdarma) • niekoľko 
barov • cukráreň 

BazÉnY
hlavný bazén • detský bazén • aquapark • aquasplash • vnútorný 
bazén • detský vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky zdarma 

ŠpoRT & zÁBaVa
denné športové aktivity • večerná animačná show • živá hudba 
(vo vybrané dni) • vodná gymnastika a športy • tematické večere 
• kurzy varenia • diskotéka • stolný tenis • tenis • mini zoo • detský 
kolotoč • šípky a lukostreľba • fitnes centrum • plážový volejbal 

WellneSS & Spa
turecké kúpele • sauna • masáže a procedúry SPA centra  
(za poplatok)

TipY na VÝleTY 
delfínia show • zelený kaňon • aquarium

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini olympiáda, hľadá sa Nemo, stavanie hradov z piesku • 
kreatívny workshop • šantenie na toboganoch • vodné  
šibalstvá • skákanie z móla • púšťanie lampiónov šťastia 
a lodičiek prianí • skákací hrad • mini disco • obedy a večere  
s animátormi • podmorské dobrodružstvá • večerné šou  
• rôzne športové hry a turnaje 

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • tenis • stolný tenis • 
petang • basketbal • fitnes • šípky • lukostreľba • aquagym • 
strečing • vodné športy (za poplatok)

bazény • vonkajší a vnútorný detský bazén • aquapark  
s toboganmi a vodnými atrakciami • aquasplash • detský 
kolotoč • mini ZOO • ihrisko • stolička • postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY

2 deti do 12 rokov zdarma* • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 2+2 v štandardnej izbe • aquasplash zdarma

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 96 %

šTAndArdná izbA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ADAlYA elite lARA     

1 532 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 765 eur na osobu

TripAdvisor
1 158 hodnotiacich

042

UlTRa all inClUSiVe raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov • popoludní snack formou bufetu v plážovom bare 
a v bare pri bazéne • káva, čaj, koláče, zmrzlina počas dňa v vo vybratých 
baroch • gözleme, wafle v časoch určených hotelom • nočný bufet (23:00 – 
07:00 h) • miestne alkoholické, nealkoholické a niektoré importované nápoje 
v určenom čase, v niektorom z barov 24 h. 

plÁŽ
široká piesočnatá pláž ocenená modrou vlajkou • pozvoľný vstup do mora 
• mólo s ležadlami • slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky zdarma • vodné športy za poplatok • plážový bar

UBYToVanie
klimatizácia • sušič na vlasy • telefón • minibar (zdarma, denne dopĺňaný 
nealko nápojmi, pivom a chipsami) • trezor (zdarma) • SAT LED TV • 
kúpeľňa s WC (vaňa alebo sprchový kút) • Wi -Fi zdarma • laminátová 
podlaha • balkón

TYpY izieB
Štandardná dvojlôžková izba (38 m2, manželská posteľ, možnosť dvoch 
prísteliek - jednolôžková posteľ, rozkladacie lôžko, za doplatok možnosť 
bočného alebo priameho výhľadu na more) • Rodinná izba (50-60 m2, 
dve miestnosti oddelené dverami, manželská posteľ a dve jednolôžkové 
postele, výhľad na okolie)
 
STRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
v časti Lara • od letiska v Antalyi vzdialený približne 15 km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli

DĹŽKa TRanSFeRU
15 minút

VYBaVenie zaRiaDenia
606 izieb • luxusný hotelový komplex otvorený v roku 2016 •  
vstupná hala s recepciou • Wi -Fi v celom hoteli zdarma • 
internetová kaviareň (za poplatok) • hlavná reštaurácia •  
5 À la carte reštaurácií • niekoľko barov • plavecký bazén  
• detský bazén • bazén s umelými vlnami • relaxačný bazén pre 
dospelých • aquapark so šmýkačkami • fitnes • denné a večerné 
animácie • za poplatok: kaderník, kozmetické centrum, doktor, 
procedúry wellness centra, herňa, bowling a biliard

TUrEcKO  |  lArA

exKlUzíVne len S CK SaTURUlTRa all inClUSiVe

rOdinná izbA

Do 13 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (zdarma, nutná 
rezervácia vopred) • niekoľko barov • gözleme stánok • wafle 
stánok • cukráreň

BazÉnY
hlavný bazén • detský bazén • relaxačný bazén • plavecký bazén 
• vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky zdarma

ŠpoRT & zÁBaVa
stolný tenis • šípky • plážový volejbal • boccia • aerobik • vodná 
gymnastika • fitnes • diskotéka • denné a večerné animácie •  
za poplatok: herňa, biliard, bowling, videohry, stolný futbal

WellneSS & Spa
turecké kúpele • sauna • masáže, procedúry SPA a kozmetického 
centra (za poplatok)

TipY na VÝleTY
delfínia show • pirátska loď • aquárium

RoDinnÝ KlUB 
S tRomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: od 27.06. do 08.09.  
(1 animátor: 27.06. - 05.09. a 3 animátori: 30.06. - 08.09.)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa Nemo • planet fun market • 
kreatívny workshop - maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie 
balónov • pohybový workshop • šantenie na toboganoch • vodné 
šibalstvá • púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí • skákanie 
z móla • mini disco • obedy a večere s animátormi • chill out zóna

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy plávania • kurzy tanca

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • 
petang • joga • aquagym • za poplatok: vodné športy, herňa, 
biliard, bowling, videohry, stolný futbal

vonkajší a vnútorný detský bazén • bazén s umelými vlnami • 
aquapark s toboganmi • penová párty • lunapark s cukrovou 
vatou • trampolína • herňa • stolička • postieľka • wafle • pozvoľný 
vstup do mora • profesionálne večerné show

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej alebo v rodinnej izbe  
s 2 miestnosťami • krátky transfer 

lArA  |  TUrEcKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 96 %

novinKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

1 020 eurod

2 dospelí, 2 deti do 15 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 509 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• neskoré kontinentálne raňajky • poobedňajšie snacky • káva • čaj • koláče • 
polnočný snack (23:00 - 24:00 h) • À la carte reštaurácia raz za pobyt • zmrzlina 
vo vybraných baroch a určenom čase • gözleme (12:00 - 15:45 h) • wafle v bare 
pri bazéne (16:00 - 17:00 h) • pivný bar v záhrade (15:00 - 17:00 h) • miestne 
nealko, alko a niektoré importované nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 h.

ARCAnUS      

UlTRa all inClUSiVe

TripAdvisor
1 851 hodnotiacich

043

UBYToVanie
kúpeľňa • sušič vlasov • centrálna klimatizácia • LCD SAT TV • telefón • 
minibar (denne dopĺňaný nealkom a pivom) • trezor (zdarma) • koberec • 
balkón 

TYpY izieB
Štandardná izba (24 m2, možnosť prístelky, možnosť doplatku za výhľad 
na more) • Štandardná izba s poschodovou posteľou (24 m2, 2 prístelky 
riešené poschodovou posteľou len pre deti) • Rodinná izba (38 m2,  
2 miestnosti, jacuzzi na balkóne, výhľad na more, max. obsadenie 3+1, 
manželská posteľ a dve samostatné lôžka)

STRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
v pokojnom prostredí píniových lesov • vo východnej časti Side, 
oblasť Sorgun • od centra Side 5 km • letisko v Antalyi 75 km • 
nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKa TRanSFeRU
90 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
463 izieb • vstupná hala s recepciou • obchody • disco • Wi-Fi na 
recepcii a v okolí bazéna (zdarma) • fitnes • hlavný bazén • bazén  
so šmýkačkami a detský bazén • šport zdarma: tenisové kurty 
• stolný tenis • šípky • lukostreľba • šach • boccia • streľba zo 
vzduchovky • aerobik • turecké kúpele • sauna • služby SPA centra 
(za poplatok)

plÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • 
mólo • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • vodné 
športy (za poplatok) • plážový bar

TUrEcKO  |  SidE

exKlUzíVne len S CK SaTUR

Do 15 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

rOdinná izbA

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia • 4 À la carte reštaurácie • bary • cukráreň • snack 
bary

BazÉnY
v záhrade hlavný bazén • bazén s toboganmi • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 
(zdarma)

ŠpoRT & zÁBaVa
tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • 
fitnes • denné a večerné animácie • obchodíky • šípky • vodné 
športy (za poplatok) • lukostreľba • aerobik • petary • miniclub • 
diskotéka

WellneSS & Spa
procedúry wellness centra za poplatok • turecké kúpele • sauna • 
masáže (za poplatok)

TipY na VÝleTY
delfínia show • pirátska loď • aquárium

RoDinnÝ KlUB 
S tRomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: od 27.06. do 08.09.  
(1 animátor: 27.06. - 08.09. a 3 animátori: 30.06. - 05.09.)

mini a maxi klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – zlatá 
horúčka, kovboji vs indiáni, mini olympiáda, stavanie hradov  
z piesku • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie  
s pieskom, facepainting, modelovanie balónov • planet fun 
market • tobogany • (pod)vodné šibalstvá • púšťanie lampiónov 
šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy a večere s animátormi 
• pohybový workshop • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov 
• streľba z luku • skákanie z móla • šach • rôzne turnaje a hry, 
geocaching • teenage party na pláži • teenage zoznamka  
• pre dospelých rodinné Saturoviny • show Milujem Slovensko

ŠpoRToVÁ aKaDÉmia
kurzy tanca

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • basketbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis 
• bedminton • lukostreľba • aerobik • joga • aquagym • šach • 
petang • vodné športy (za poplatok)

bazén so šmýkačkami a toboganmi • detský bazén • detské 
ihrisko • detský kútik v reštaurácii • zmrzlina • wafle • popcorn 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 15 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 1+1, 1+2  
a 2+2 v izbe s poschodovou posteľou alebo v rodinnej izbe 
pozostávajúcej z 2 miestností

SidE  |  TUrEcKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

novinKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

044

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 98 %

1 579 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 728 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe

Do 13 R.
zDaRma

UlTRa all inClUSiVe raňajky  
(07:00 - 10:00 h) • neskoré raňajky (10:00 - 10:30 h) 
• obedy (12:30 - 14:30 h) • večere (19:00 - 21:30 h) 
formou bufetových stolov • občerstvenie: káva, koláč, 
zmrzlina v lavanta patisserie (10:00 - 18:00 h) •  
176 druhov miestnych a importovaných značkových 
alkoholických a nealkoholických nápojov •  
3 À la carte (roka, lavanta, Safari) neobmedzene • 
minibar doplnený denne

pRe DeTi

animačné aktivity
miniklub • animačné programy
 
Športové aktivity
tenisové kurty • fitnes • stolný 
tenis • šípky • aerobik • vodná 
gymnastika
 
vonkajší bazén • detský bazén 
• na požiadanie zdarma: detská 
postieľka • detský kočík • detská 
vysielačka • prenosné vajíčko 
• podložka na prebaľovanie • 
nočník • detská vanička • detská 
kozmetika • ohrievačka fľašky • 
rýchlovarná kanvica • podbradník 
• detská stolička • zvlhčené utierky

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • menší 
hotel • výnimočná starostlivosť  
• animačné programy • vybrané 
športové aktivity – aerobik • tenis  
• šípky • volejbal

poloHa 
hotelový komplex s modernou architektúrou sa nachádza 
priamo pri piesočnatej pláži • 1,5 km od centra Side • 
medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 62 km 

DĹŽKa TRanSFeRU
60 min.

VYBaVenie zaRiaDenia / ĎalŠie SlUŽBY 
260 izieb • hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala  
s 24 hodinou recepciou • hlavná bufetová reštaurácia • 3 à la 
carte reštaurácie • vonkajší bazén • detský bazén • tenisové 
kurty • fitnes • stolný tenis • šípky • aerobik • vodná gymnastika 
• Spa centrum • turecké kúpele • sauna • masáže • kozmetika • 
pedikúra • manikúra • mini klub • animačné program

UBYToVanie 
balkón alebo terasa • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC • 
sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • klimatizácia • telefón • LCD TV  
• servis na prípravu čaju a kávy • minibar (zdarma)

TYpY izieB
Superior room (34 m2, s možnosťou 1 prístelky, čiastočný výhľad 
na more) • Deluxe room sea view (39 m2, s možnosťou 1 prístelky, 
výhľad na more) • Swim up room (44 m2, s možnosťou 1 prístelky, 
priamy vstup do bazéna) • Family room Side Sea View  
(43 m2, s možnosťou 2 prísteliek, spálňa oddelená od obývačky 
posuvnými dverami, čiastočný výhľad na more) a ďalšie typy suít

STRaVoVanie 
ultra all inclusive

plÁŽ 
dlhá piesočnatá pláž priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá a osušky zdarma • plážový bar

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

BARUt ACAnthUS & Cennet      +

TUrEcKO  |  SidE TripAdvisor
619 hodnotiacich

exClUSiVe

izbA fAMily
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

045

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 96 %

2 688 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 1 333 eur na osobu

UlTRa all inClUSiVe

TripAdvisor
5 938 hodnotiacich

TUrEcKA riViérA –  bElEK  |  TUrEcKO

UlTRa all inClUSiVe raňajky (07:00 – 11:00 h),  
obedy ( 12:30 – 14:30 h), večere (19:00 – 21:30 h) formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej reštaurácii Turqouise  
• 4 À la carte reštaurácie (turecká, morské plody, talianska, 
ázijská) 1x vstup vrámci all inclusive • počas dňa občerstvenie, 
zmrzlina, ovocie • káva, čaj, koláče, miestne a importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje v určených baroch  
• minibar doplnený denne

pRe DeTi
RixY ClUB (2-4 roky) - stráženie detí 
za poplatok • RixY mini (4-7 rokov) • 
RixY maxi (8-11 rokov) • Teenage
 
Športové aktivity
hotelová športová akadémia • fitnes 
• joga • tenis • stolný tenis • futbal • 
volejbal
 
The Land of Legends a Aquapark • 
detský bazén • minidisco • detské 
ihrisko • detský vláčik • detská show  
• maľovanie na tvár 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • vstup do 
herne (10 hier zdarma pri príchode  
na 1 izbu) • vstup do The Land of 
Legends zdarma (tematický park  
s tobogánmi, kolotočmi a inými super 
atrakciami pre deti a dospelých)  
• À la carte v cene

poloHa
priamo na piesočnatej pláži • od centra Beleku cca 5 km • 
medzinárodné letisko Antalya cca 45 km

DĹŽKa TRanSFeRU
40 minút

VYBaVenie zaRiaDenia
700 izieb a suít • vstupná hala • Wi-Fi (zdarma) • klimatizácia 
• hlavná reštaurácia • 6 barov • bar na pláži • hlavný bazén • 
detský bazén so šmýkačkami • 2 bazény na pláži • ležadlá, 
matrace, slnečníky a osušky zdarma • SPA centrum: masáže • 
salón krásy • liečebné procedúry • vnútorný bazén • vnútorný 
detský bazén • fitnes • joga • tenis, stolný tenis • futbal • volejbal

UBYToVanie
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo 

vaňou • sušič vlasov • minibar (zdarma) • LED TV • Wi-Fi 
(zdarma) • telefón • servis na prípravu kávy a čaju

TYpY izieB
Deluxe izba ( 37 m2, hlavná budova, s možnosťou 1 prístelky, 
výhľad do záhrady alebo na more za doplatok) • Family suita 
(49 m2, hlavná budova, 2 oddelené spálne a 1 kúpelňa)  
• legendary Swim up (64 m2, v časti bazénových suít, 2 spálne 
v štýle The Land of Legends izieb, 2 kúpelne, výhľad na bazén) 
• Deluxe suita (73 m2, hlavná budova, spálňa s manželskou 
postelou, obývačka s možnosťou 1 prístelky) • Superior suita  
(94 m2, hlavná budova, 2 oddelené spálne, 1 obývačka)  
a ďalšie typy suít

STRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
700 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, matrace, slnečníky a osušky zdarma • bar na pláži 
zdarma • vodné športy za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

Do 12 R.
zDaRma

RiXoS PRemiUm BeleK      
SUiTA TypU ThE lAnd Of lEgEndS

ThE lAnd Of lEgEndS

exClUSiVe
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046

1 189 eurod

2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 481 eur na osobu

TripAdvisor
1 631 hodnotiacich

all inClUSiVe

poloHa
5* hotel s výbornými službami je súčasťou veľkého hotelového 
komplexu Madinat Makadi • nachádza sa v 2. línii (za hotelom Iberotel 
Makadi Beach) • vhodný pre všetky vekové kategórie a hlavne pre 
rodiny s deťmi • cca 35 km od centra Hurghady • najbližšie nákupné 
možnosti priamo v hotelovom komplexe • 2x za deň shuttle bus do 
Hurghady (za poplatok)

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 30 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
521 izieb v troch 3-podlažných budovách • vstupná hala s recepciou 
a lobby • niekoľko budov sústredených okolo 3 bazénov (v zime 
vyhrievaných) • hlavná reštaurácia • 7 à la carte reštaurácií (barbeque, 
stredomorská, ázijská, talianska, indická, orientálna, Aqua Restaurant 
& Bar, nutná rezervácia vopred) • 4 bary • bankomat • Wi-Fi (300 MB 
zdarma, zvyšné za poplatok) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma 
• za poplatok: procedúry v Spa centre • aquapark (zdarma; cca 3 km 
od hotela, shuttle bus)

plÁŽ
cca 200 m od pláže • piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
vyhradená časť pláže pre klientov tohto hotela • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky (zdarma) • vodné športy, potápanie (za poplatok) • šnorchlovanie • 
vlastný koralový útes • plážový bar

UBYToVanie
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna klimatizácia • telefón • 
trezor • minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy a čaju • izby s balkónom 
alebo terasou

TYpY izieB 
Superior promo (cenovo zvýhodnená) alebo Superior dvojlôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa (32 m2, manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, pohovka, výhľad na bazén či záhradu) Superior rodinná izba  
s možnosťou 2 prísteliek (44 m2, manželská posteľ a 2 pevné lôžka  
výhľad na bazén či záhradu)
 
STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

all inClUSiVe raňajky • obedy • večere formou bufetových stolov • 
počas dňa rôzne snacky (12:00 - 16:00 h) • zmrzlina (12:00 - 15:00 h) • koláče 
• káva • čaj • miestne alko a nealko nápoje (10:00 – 00:00 h) • v aquaparku 
(sendviče, zmrzlina, zákusky, pizza, nealkoholické nápoje, voda, džúsy, čaj, káva) 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky • 1 fľaša vody v Superior izbách a 2 fľaše 
vody v rodinných izbách • 1x za pobyt večera v jednej z À la carte reštaurácií

EgypT  |  hUrghAdA – MAKAdi bAy

jAZ mAKADi oASiS ReSoRt     

Do 14 R.
zDaRma
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

RoDinnÝ KlUB 
S tRomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 98 %

hUrghAdA – MAKAdi bAy  |  EgypT

ReŠTaURÁCie 
hlavná reštaurácia • 7 À la carte reštaurácií v komplexe Madinat 
Makadi (barbeque, stredomorská, ázijská, talianska, indická, 
orientálna, Aqua Restaurant & Bar, nutná rezervácia vopred) •  
pool bar • beach bar • lobby bar

BazÉnY
3 bazény • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky zdarma

ŠpoRT & zÁBaVa
tenis (osvetlenie za poplatok) • squash • stolný tenis • plážový 
volejbal • futbal • fitnes • šípky • boccia • lukostreľba • biliard • 
aerobik • potápanie • šnorchlovanie s animátormi • vodné športy  
(za poplatok) • jazda na ťavách (za poplatok) • shuttle bus do 
Hurghady a späť (za poplatok) • golf (za poplatok)

WellneSS & Spa
sauna • para • jacuzzi • masáže a procedúry SPA (za poplatok)

TipY na VÝleTY 
delfínia show • ponorka Sindibad • plavba loďou s preskleným dnom 
Sea Scope • pirátska loď

pRe DeTi
Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa Nemo 
• kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie s pieskom, 
facepainting, modelovanie balónov • tobogany • vodné šibalstvá 
• púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • obedy a večere 
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • chill out 
zóna s Wi-Fi • streľba z luku • diskotéka pre 16+ • rôzne športové 
hry a turnaje • pre dospelých rodinné Saturoviny • karaoke • 
večer plný aktivít • raz za 2 týždne street festival a desert párty 

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • streľba z luku • stolný 
tenis • stolný futbal • petang • šípky • šnorchlovanie v bazéne  
a v mori • aerobik • strečing • zumba • aquagym • vodné športy 
(za poplatok) • fitnes 

bazény a detský bazén • vodné atrakcie pre deti • aquapark  
(50 toboganov) • ihrisko kryté pred slnkom • stolička • postieľka

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 14 rokov zdarma* • aquapark s 50 toboganmi zdarma 
• možnosť ubytovania 1+1, 2+1 v Superior dvojlôžkovej izbe • 
možnosť ubytovania 2+2 v Superior rodinnej izbe

SUpEriOr rOdinná izbA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

047

1 147 eurod

2 dospelí, 2 deti do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 432 eur na osobu

TripAdvisor
1 047 hodnotiacich

poloHa
luxusný rezort • južne od Hurghady v zálive Makadi Bay  
• cca 20 km od nákupného centra Senzo Mall • medzinárodné 
letisko v Hurghade je vzdialené cca 32 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 30 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
491 izieb • vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia 
• reštaurácia na pláži • À la carte reštaurácia (talianska) • 5 barov 
• 3 bazény (1 so slanou vodou) • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • SPA (sauna, para, jacuzzi, masáže, relaxačný bazén) • 
Wi-Fi (v lobby zadarmo) • shuttle bus do Hurghady (za poplatok) 
• obchodná arkáda • diskotéka 

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • Wi-Fi (za 
poplatok) • SAT TV • minibar (za poplatok, voda denne zdarma) • 
trezor (zdarma) • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

TYpY izieB 
Superior dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (24 m2, manželská 
posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo záhradu bočný výhľad 
na more za doplatok) • Rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (30 m2, 
manželská posteľ a dvojlôžko, výhľad na bazén alebo záhradu) • Rodinné 
suity s možnosťou 2 prísteliek (48 m2, 1 spálňa s manželskou posteľou  
a obývacia izba s rozkladacou pohovkou, výhľad na bazén alebo záhradu, 
bočný výhľad na more za doplatok) • Bungalow pre max. 2 dospelých  
(32 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, vlastná terasa, poloha  
pri pláži s priamym výhľadom na more)

STRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • reštaurácia a bar na pláži

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

all inClUSiVe raňajky (07:00-11:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere 
(18:30-22:00 h) formou bufetových stolov, káva a zákusky (10:00-12:00 h), neskoré 
raňajky (10:30-12:00 h), ľahké občerstvenie (poludňajšie a 15:00-17:00 h), miestne 
nealkoholické (00:00-24:00 h), miestne alkoholické nápoje (10:00 – 24:00 h)  
• reštaurácie na labranda promenáde (na základe predchádzajúcej rezervácie),  
café cairo, zmrzlináreň giardino delle rosse • denné a večerné animácie •  
plážové ležadlá a osušky 

lABRAnDA RoYAl mAKADi     

EgypT  |  hUrghAdA – MAKAdi bAy

all inClUSiVe noVinKa

Do 12 R.
zDaRma

86



RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

ReŠTaURÁCie
hlavná reštaurácia Blue Lagoon • plážová reštaurácia Trattoria Il 
Mar Rosso • na Labranda promenáde reštaurácie: grécka taverna 
Paros, kubánska Pequeña Habana, Rock & Roll Burger House, 
ázijská Yum Asian Kitchen & Bar, kaviareň Café Cairo, zmrzlináreň 
Giardino Delle Rose

BazÉnY
3 bazény (1 so slanou vodou) • detský bazén

ŠpoRT a zÁBaVa
fitnes • tenis (osvetlenie zdarma) • stolný tenis • squash • šípky  
• biliard • petang • plážový volejbal • potápanie a šnorchlovanie  
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

WelneSS & Spa
sauna, para, jacuzzi, masáže a turecký hamam (za poplatok)  
• relaxačný bazén 

TipY na VÝleTY
ponorka Sindibad • loď s preskleným dnom Sea Scope • ostrov 
Giftun a pláž Mahmya

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august
 
mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa 
Nemo • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie  
s pieskom, facepainting, modelovanie balónov • vodné 
šibalstvá • púšťanie lodičiek prianí • mini disco • obedy  
a večere s animátormi • rôzne športové hry a turnaje • pre 
dospelých rodinné Saturoviny • večer plný aktivít
 
detský bazén • detské ihrisko • opatrovanie detí
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
fitnes • tenis (osvetlenie zdarma) • stolný tenis • squash  
• šípky • biliard • petang • plážový volejbal • potápanie  
a šnorchlovanie (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

VÝHoDY pRe RoDinY

2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania  
2+2 a 3+1 v rodinnej izbe • veľký komplex bazénov

hUrghAdA – MAKAdi bAy  |  EgypT

šTAndArdná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

048

880 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 12 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 390 eur na osobu

TripAdvisor
220 hodnotiacich

all inClUSiVe

pRe DeTi
animačné aktivity
detský klub pre deti od 4 do 12 rokov • 
detské animačné programy

Športové aktivity
fitnes (za poplatok) • tenis (2 kurty za 
poplatok, osvetlenie zdarma) • stolný 
tenis • biliard • squash (za poplatok) • 
šípky • plážový volejbal • vodné športy 
(za poplatok) • jazdenie na koňoch  
(za poplatok) • petang

detský bazén (v zime vyhrievaný)

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť 
ubytovania 2+2 a 3+1 v rodinnej izbe 
• pozvoľný vstup do mora • tichšie 
prostredie • malý boutique hotel

all inClUSiVe raňajky (06:30-10:00 h), obedy 
(12:00-15:00 h) a večere (18:30-22:00 h) formou bufetu  
v hlavnej reštaurácii • káva a zákusky (15:00-17:00 h) • miestne 
nealkoholické (10:00 – 23:00 h) a miestne alkoholické nápoje 
(10:00 – 23:00 h) • animácie • plážový bar

poloHa
cca 35 km južne od centra Hurghady • pri zálive Makadi Bay • 
cca 20 km od nákupného centra Senzo Mall • medzinárodné 
letisko v Hurghade je vzdialené cca 30 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 30 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
281 moderne zariadených izieb s balkónmi • vstupná hala  
s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia Guanameya •  
na Labranda promenáde reštaurácie (za poplatok): grécka 
taverna Paros, kubánska Pequeña Habana, Rock & Roll Burger 
House, ázijská Yum Asian Kitchen & Bar, kaviareň Café Cairo 
• bar pri bazéne • strešný bar Sundowner • 2 bazény (v zime 
vyhrievané) • detský bazén (v zime vyhrievaný) • ležadlá  
a slnečníky pri bazéne a na pláži zdarma • Wi-Fi (v lobby  
a väčšine spoločných priestorov zadarmo) • služby lekára  
(za poplatok) • SPA centrum, sauna, para, masáže  
(za poplatok)

plÁŽ
nádherná piesková pláž Labranda Club Makadi ku ktorej 
premáva hotelový shuttle bus • ležadlá a slnečníky zdarma  
• plážový bar

UBYToVanie
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna klimatizácia 
• telefón • trezor • minibar (za poplatok) • balkón alebo terasa  

TYpY izieB 
Štandardná izba pre max. 2 osoby: 23 m2, manželská posteľ 
alebo oddelené lôžka, výhľad na bazén či záhradu • Rodinná 
izba s možnosťou 2 prísteliek pre max. 3 dospelých a dieťa: 
46 m2, dve spálne prepojené dverami, každá s manželskou 
posteľou alebo 2 oddelenými lôžkami 
 
STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie ****

EgypT  |  hUrghAdA – MAKAdi bAy

lABRAnDA gARDen mAKADi    

Do 12 R.
zDaRma

rOdinná izbA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa

noVinKa
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mAliKiA ReSoRt ABU DABBAB     

1 371 eurod

2 dospelí, 2 deti do 13 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 446 eur na osobu

all inClUSiVe

TripAdvisor
3 734 hodnotiacich

049

all inClUSiVe raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h), večere 
(18:30-21:30 h) formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii El Walima • neskoré 
raňajky (10:00-12:30 h), ľahký obed (12:30 h až do súmraku) v plážovej reštaurácii 
El dawar • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje nasledovne: lobby bar  
v sklenených pohároch (10:00-23:00 h) • bar pri bazéne a na pláži v plastových 
pohároch (10:00-17:00 h) • zmrzlina v bare pri bazéne (15:00-17:00 h) • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky (08:00-17:00 h) • fitnes • tenis počas dňa • športové 
centrum počas dňa (stolný tenis, volejbal, boccia, vodné pólo, šípky, vodná 
gymnastika) • nočná show v amfiteátri od 21:30 h

plÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do vody • na oboch stranách zátoky nádherný 
korálový útes • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • plážový bar

UBYToVanie
individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV  
• minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa

TYpY izieB 
Štandardná dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (26-30 m2, manželská 
posteľ, pohovka, výhľad na more) alebo Beach front izby za poplatok  
• Rodinná superior izba s možnosťou 2 prísteliek v časti oddelenej oblúkom 
(45 m2, manželská posteľ, 2 oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo do 
záhrady) • Rodinná izba Deluxe s 2 oddelenými spálňami, v 1 zo spálni  
sú 2 oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo do záhrady

STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

poloHa
priamo na najkrajšej pláži v Marsa Alam - Abu Dabbab • vzdialenosť 
od mestečka Marsa Alam cca 25 km • nákupné možnosti, bary  
a kaviareň priamo v areáli • letisko Marsa Alam cca 35 km • marína 
Port Ghalib cca 30 km

DĹŽKa TRanSFeRU 
cca 30 minút 

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
4 budovy • hlavná budova - 3 poschodia • celkom 358 izieb 
• recepcia • lobby • 2 reštaurácie • 3 bary • nákupná galéria • 
kaderníctvo • bankomat • spoločenský kútik • Wi-Fi (za poplatok) 
• amfiteáter • mini market • lekáreň • hlavná reštaurácia El Walima 
(bufetové stoly) s detským a baby menu • terasa • La Luna  
(à la carte talianska, nefajčiarska) • bar na pláži • lobby bar •  
bar pri bazéne • práčovňa (za poplatok) • bazén so sladkou  
vodou • aquapark

EgypT  |  MArSA AlAM

Do 13 R.
zDaRma
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ReŠTaURÁCie 
hlavná reštaurácia El Walima (bufetové stoly) s detským a baby 
menu • terasa • La Luna (À la carte talianska, nefajčiarska) •  
bar na pláži • lobby bar • bar pri bazéne

BazÉnY
veľký členitý bazén s detskou časťou • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch (zdarma) • plážové osušky (zdarma) 

ŠpoRT & zÁBaVa
fitnes • tenis • stolný tenis • plážový volejbal • boccia •  
šípky • biliard • vodné pólo • vodná gymnastika • potápanie  
a šnorchlovanie (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)  
• nočný disco klub (za poplatok)

WellneSS & Spa
sauna • para • jacuzzi • masáže a procedúry SPA (za poplatok) • 
beauty salón (za poplatok)

TipY na VÝleTY 
šnorchlovanie s animátorom - hľadanie morských korytnačiek • 
Safari s večerou • plavba loďou Sea Scoupe Ex Port Ghalib

RoDinnÝ KlUB 
S Dvomi SlovenSKÝmi AnimátoRmi

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku • kreatívny 
workshop • pohybový workshop • šantenie na toboganoch • 
vodné šibalstvá • púšťanie lodičiek prianí • minidisco • obedy  
a večere s animátormi • podmorské dobrodružstvá 

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis • fitnes 
• tenis • aerobik • strečing • aquagym • petang • biliard • 
potápanie a šnorchlovanie 

aquapark: veľký členitý bazén s detskou časťou, 7 tobogánov 
z toho 4 pre deti • baby pool so sladkou a plytkou vodou • 
aquapark • ihrisko • stolička • detské a baby menu v hlavnej 
reštaurácii • na požiadanie ohrievač fliaš a postieľka 

VÝHoDY pRe RoDinY
2 deti do 13 rokov zdarma* • oddelené spálne v rodinných Deluxe 
izbách • možnosť ubytovania 2+2 v rodinnej izbe Superior aj 
Deluxe • aquapark zdarma • jemný piesok - nie je potrebná obuv 
do vody • krátky transfer

MArSA AlAM  |  EgypT

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 81 %

SUpEriOr rOdinná izbA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

91



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

050

2 111 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 906 eur na osobu

all inClUSiVe

poloHa
priamo na bledej piesočnatej pláži s miernym vstupom do mora •  
cca 20 km od medzinárodného letiska Salalah a 20 km od centra mesta 
Salalah, s letným sídlom sultána • hotel je súčasťou hotelového parku 
Hawana, ktorý pozostáva z ďalších 2 hotelov (Juweira a Rotana Beach), 
prístavnej maríny s pešou promenádou a veľkého aquaparku

DĹŽKa TRanSFeRU
40 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
400 moderne zariadených izieb v 2 hotelových budovách • recepcia 
z lobby • Wi-Fi (zdarma) • po celom komplexe možnosť pohybu na 
hotelových bicykloch (požičanie zdarma)

UBYToVanie
kúpeľňa s WC a sprchou (niekde s vaňou) • kozmetické zrkadlo • sušič 
vlasov • set na prípravu kávy a čaju • župan a papučky • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • trezor (za poplatok) • minibar (za poplatok) • klimatizácia • 
balkón alebo terasa • vstavaný šatník (Deluxe suita) 

TYpY izieB
Deluxe izba cca 40 m2 • 2-lôžková s možnosťou 1 prístelky - sofa • druhé dieťa 
možné na lôžku rodiča • za doplatok výhľad na more • Deluxe Suite 90 m2 • 2 deti 
na prístelkách zdarma • oddelená spálňa od obývacej časti • výhľad na oceán a 
pláž • Residence apartment 100 m2 • apartmány sa nachádzajú v budovách pri 
maríne (do cca 400 m od pláže hotela Fanar alebo hotela Juweira) • možnosť 
all inclusive v oboch hoteloch • kuchyňa s obývacou časťou a 2 oddelené spálne 
• Fanar premium výhľad na more alebo marínu • prioritný a oddelený check in 
• ovocný kôš, víno a malé sladkosti pri prílete • exkluzívne raňajky v reštaurácii 
Aubergine (tichšie komornejšie miesto) s rezervovaným stolom a výhľadom • 
rezervovaná časť na pláži Breakers (otvorené more) • 50% zľava v spa centre 
• privátna prehliadka hotela • značkové importované alkoholické nápoje • 
rezervované miesto v aquaparku • mini bar (denne doplnený nealko a prémiové 
pivá) • 1x za pobyt romantická večera

STRaVoVanie
all inclusive

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

all inClUSiVe raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov  
v hlavnej hotelovej reštaurácii • set menu v reštaurácii The breakers (mexická, 
indická, ománska, brazílska kuchyňa) • set menu v Aubergine restaurant (turecká, 
libanonská, španielska a grécka kuchyňa) • set menu v Juweira boutique hotel 
(marocká, ázijská, seafood a francúzska kuchyňa) • využívanie set menu reštaurácii 
bez obmedzenia (pri večeri nutná rezervácia na recepcii) • snacky • nealkoholické 
nápoje • káva, čaj • miestne víno, pivo a alkoholické nápoje servírované v čase (12:00 
- 15:00 h, v piatok od 14:00 - 23:00 h) a (18:00 - 23:00 h)

OMán  |  SAlAlAh

FAnAR hotel AnD ReSiDenCeS     

TripAdvisor
935 hodnotiacich

Do 14 R.
zDaRma

noVinKa
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izbA dElUxE

RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

plÁŽ
3 hotelové piesočnaté pláže • 2 v kľudnom zálive a 1 pri otvorenom mori 
(cca 700m • plážový bar k dispozícii) • slnečníky a ležadlá ako aj plážové 
osušky zdarma • plážový bar a reštaurácia The Breakers (nápoje  
a bufetové stoly počas obeda na pláži) • vodné športy (za poplatok) 

ReŠTaURÁCie
3 reštaurácie • bar pri bazéne • 2 plážové bary

BazÉnY
2 bazény (1 infinity bazén) • detský bazén • vírivka • aquapark  
(12 tobogánov na ploche 65 000 m2, bazén s umelými vlnami, detské 
bazény a ihrisko) • do parku premáva z hotelov mini bus zdarma každých 
30 minút, cesta trvá cca 5 min • vstupné je zdarma

ŠpoRT a zÁBaVa
fitnes centrum (zdarma) • plážový volejbal (zdarma) • tenisové kurty 
(zdarma) • stolný tenis (zdarma) • aquapark (vstup zdarma, konzumácia 
za poplatok) • animácie

WellneSS a Spa
„Al Waha“ SPA, wellness, masáže a sauny

TipY na VÝleTY
Salalah City Tour • západný Salalah / východný Salalah • stratené mesto 
Ubar, tzv. piesková Atlantída

pRe DeTi

Rodinný klub planeT FUn so slovenskými animátormi
obdobie: 18.02. – 07.05.

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, mini 
olympiáda, hľadá sa Nemo, stavanie hradov z piesku • kreatívny 
workshop – facepainting, modelovanie balónov, kreslenie s pieskom • 
šantenie v aquaparku (12 toboganov) • (pod)vodné šibalstvá  
• púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy  
a večere s animátormi • pre dospelých • rodinné Saturoviny • večer 
plný aktivít
 
aquapark (12 toboganov) • bazén s umelými vlnami • detské bazény  
• detská stolička • detská postieľka • detské ihrisko • šnorchlovanie  
v mori

ŠpoRToVÉ aKTiViTY
stolný tenis • plážový volejbal • šach • tenis • strečing • fitnes centrum 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok)

VÝHoDY pRe RoDinY

2 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2 + 1, 2 + 2

SAlAlAh  |  OMán

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV noVinKa
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

051

2 595 eurod

2 dospelí, 1 dieťa do 14 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 1 198 eur na osobu

TripAdvisor
3 828 hodnotiacich

Do 14 R.
zDaRma

SAE  |  rAS Al KhAiMAh

UlTRa all inClUSiVe

RiXoS BAB Al BAhR     

poloHa
luxusný komplex známej hotelovej siete Rixos • na umelo 
vybudovanom ostrove Al Marjan • neďaleko hotela nákupné 
centrum Al Hamra Mall • centrum strediska cca 25 min •  
vodný park Iceland a nákupné centrum Manar Mall cca 15 min

DĹŽKa TRanSFeRU
cca 50 minút

VYBaVenie zaRiaDenia/ĎalŠie SlUŽBY
hotel s veľmi zaujímavou architektúrou • tri budovy v tvare 
pyramíd • vstupná hala s recepciou • 14 reštaurácií a barov  
s miestnou i medzinárodnou kuchyňou (all day dinning reštaurácia, 
talianska, ázijská, turecká, rybia, Meat point s americkou kuchyňou, 
pool bar, lobby lounge, mojito bar, Sea & See bar, Cup’n go, Cigar 
bar, Toast´n Burger – 24 hod reštaurácia, Nargila/Shisha bar – 
vodná fajka za poplatok) • nákupná arkáda (souk) • niekoľko 
vonkajších bazénov • detský bazén • bazén len pre dospelých  
• slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • wellnes centrum pre ženy  

• wellness centrum pre mužov • hammám • sauna • ľadová fontána • salón 
krásy • fitnes centrum • tenisové kurty • minifutbalové ihrisko • stolný 
tenis • stolný futbal • vodné pólo • joga • zumba • športové programy 
počas dňa vodné športy za poplatok len pre hostí hotela • plážový volejbal 
alebo futbal • nočný klub Inferno (extra poplatok za súkromný stôl/lounge 
a vybrané alkoholické nápoje) • rôzne animačné programy pre deti  
i dospelých počas dňa • večer vystúpenia • párty • za poplatok požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek • prenájom tenisového kurtu po západe slnka 
• shuttle bus do Al Hamra Mall zdarma • shuttle bus do Dubaja  
3x týždenne za poplatok • Wi-Fi zdarma v celom areáli hotela 

UBYToVanie 
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, bazén alebo na 
Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • pohodlné sedenie • LCD TV  
• minibar (denne dopĺňaný v rámci ultra all inclusive) • trezor zdarma •  
Wi-Fi zdarma • izbový servis za poplatok 

UlTRa all inClUSiVe v hlavnej reštaurácii Seven heights • raňajky 
• obedy • večere • Toast`n burger (24 h) • večere v À la carte reštauráciách • 
káva • čaj • alkoholické i nealkoholické koktaily • vybrané destiláty • víno • pivo 
• nealkoholické nápoje • džúsy • bar pri bazéne – denne snacky • bary na pláži • 
dostupná strava aj pre celiatikov
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CelKoVÁ SpoKoJnoSŤ KlienToV 93 %

rAS Al KhAiMAh  |  SAE

TYpY izieB
izby Deluxe (34 - 37 m2, bez balkóna s výhľadom do záhrady)  
• izby premium (43 - 47 m2, niektoré s balkónom, s výhľadom 
do záhrady) • Rodinné izby (61 - 81 m2, 2 samostatné miestnosti, 
niektoré izby majú balkón)

STRaVoVanie 
ultra all inclusive

plÁŽ 
345 m dlhá piesočnatá pláž priamo pred hotelom • na umelo 
vybudovanom ostrove Marjan • pozvoľný vstup do mora • 
s výhľadom na hotely na začiatku emirátu Ras Al Khaimah • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • cabanas za poplatok 
pre páry alebo rodiny • 2 plážové bary • plážový volejbal a futbal

oFiCiÁlne HoDnoTenie *****

pRe DeTi

animaČnÉ aKTiViTY
klub Rixy (4 - 12 rokov) • Teenage republic (10 - 17 rokov)  
• animačné programy • Rixy disco • herňa s rôznymi 
spoločenskými hrami • kino
 
ŠpoRToVÉ aKTiViTY
mini futbal • stolný tenis • stolný futbal • vodné pólo • plážový 
volejbal • futbal • bazén v miniklube • bazén s 3 toboganmi  
• futbalové ihrisko 

stoličky v reštauráciách • postieľky • servis pre dojčatá  
• opatrovateľská služba pre deti za poplatok

VÝHoDY pRe RoDinY

3 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania  
2 + 2 alebo 2 + 3 v rodinnej izbe

izBa DelUxe
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NOVINKA

052

1 548 eurod

2 dospelí, 2 deti do 18 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 673 eur na osobu

1 080 Km z brAtIslAVy

európa  |  okružné plavby

lOĎ A JEJ VybAVENIE
Výletná loď COSTA FASCINOSA bola postavená v roku 2012. 
Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre pasažierov). Kapacita lode  
je 3800 pasažierov a 1108 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
SAMSARA wellness a fitnes centrum na 2 palubách (sauny, turecké 
kúpele, thalassotherapy bazén, masáže, kaderníctvo, kozmetika), 
4 bazény (2 so zaťahovacou strechou a 1 aj s veľkoplošnou 
obrazovkou), 5 víriviek, vodný park s hradom a pirátskou loďou, 
multifunkčné športové ihrisko (tenis, futbal, volejbal, basketbal), 
vonkajšia bežecká dráha, formula 1 simulátor, divadlo na troch 
palubách, 4 D kino, disko, kasíno, animácie a detské kluby, 
videoherňa, knižnica, kaplnka, konferenčné miestnosti, internetový 
kútik, obchody, zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií a 13 barov.

UbytOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom  
a sušičom na vlasy,  kúpeľňou so sprchou alebo vaňou, toaletou  
a kozmetikou. Na vyžiadanie je možná detská postieľka. 24 hod. 
kajutový servis. Typy kajút: Vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), 

Kajuty s oknom (pre 2 až 4 osoby), Kajuty s balkónom a suity (pre 2 až  
4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

strAVOVANIE
Plná penzia (v cene káva a čaj z automatov v bufetovej reštaurácii). 
K dispozícii špeciálne menu pre osoby s bezlepkovou diétou alebo 
vegetariánske menu. 

rEštAUrácIE A bAry 
5 reštaurácií (napr. pizzeria, hlavná, bufetová...) a 13 barov (kaviareň 
a čokoládovňa, tanečný, piano bar...).

DOPrAVA DO/z PrÍstAVU 
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

Luxusná výletná plavba na COSTA FASCINOSA    
OSTROVY STREDOMORIA 

ItINErár PrÍchOD ODchOD
1. deň: Savona (Taliansko) 17:30

2. deň: Neapol (Taliansko) 13:30 20:00

3. deň: Palermo/Sicília (Taliansko) 09:00 18:00

4. deň: na mori 

5. deň: Ibiza (Španielsko) 09:00 02:00

6. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 19:00

7. deň: Barcelona (Španielsko) 08:00 14:00

8. deň: Savona (Taliansko) 08:30
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* viď piktogram na str. 3

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMáTOROM

okružné plavby  |  európa

PrE DEtI

rodinný klub PlANEt FUN so slovenským animátorom 
termín: 23.06. – 30.06. a 30.06. – 07.07. a 07.07. – 14.07. 

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne • facepainting 
• modelovanie balónov • púšťanie balónov šťastia • (pod)vodné  
šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry 
a turnaje • večera s animátorom

športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • futbal  
• bazény a vodné ihrisko • hrad s pirátskou loďou  
• detské kluby podľa veku • Formula 1 simulátor • videoherňa 

VÝhODy PrE rODINy

až 2 deti do 18 rokov zdarma* • all in one (40% zľava pre  
dieťa na základnom lôžku) • možnosti ubytovania 1+1, 2+1,  
2+2 • bezlepková strava

tIPy NA VÝlEty s NAšIm sPrIEVODcOm 

NEAPOl  
Výlet ku kráteru sopky Vezuv. 

IbIzA 
Prehliadka mesta, poobede kúpanie na pláži. 

bArcElONA 
Pešia prehliadka La Rambly, alebo návšteva svetoznámeho akvária 
v prístave.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií dostanete vo Vašej CK. 

Savona

Neapol

Ibiza

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília
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898 eurod

2 dospelí, 2 deti do 18 rokov, 7 nocí
CENA PRE RODINU

od 448 eur na osobu

053

24 hod. kajutový servis. Typy kajút: Vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), 
Kajuty s oknom (pre 2 až 5 osôb), Kajuty s balkónom a suity  
(pre 2 až 4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

strAVOVANIE
Plná penzia (v cene káva a čaj z automatov v bufetovej reštaurácii). 
K dispozícii špeciálne menu pre osoby s bezlepkovou diétou alebo 
vegetariánske menu.

rEštAUrácIE A bAry
7 reštaurácií (napr. pizzeria, japonská Teppanyaki, hlavná, bufetová…)  
a 11 barov (vínny, pivný, cukráreň, zmrzlináreň…).

DOPrAVA DO/z PrÍstAVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

lOĎ A JEJ VybAVENIE
Výletná loď COSTA DIADEMA bola postavená v roku 2014. 
Celkovo má 19 palúb (z toho 14 pre pasažierov). Kapacita lode je 
4947 pasažierov a 1253 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
SAMSARA wellness a fitnes centrum na 4 palubách (sauny, turecké 
kúpele, thalassotherapy bazén, masáže, kaderníctvo, kozmetika), 
3 bazény (1 so zaťahovacou strechou a veľkoplošnou obrazovkou), 
8 víriviek, vodný park s hradom a pirátskou loďou, multifunkčné 
športové ihrisko (tenis, futbal, volejbal, basketbal), vonkajšia 
bežecká dráha, formula 1 simulátor, divadlo na troch palubách,  
4D kino, „star laser“ interaktívna laser zóna, disko, kasíno, animácie 
a detské kluby, videoherňa, knižnica, kaplnka, konferenčné 
miestnosti, internetový kútik, obchody, zdravotnícke centrum,  
7 reštaurácií a 11 barov.

UbytOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom a sušičom 
na vlasy, kúpeľňou so sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou.  

STreDoMorIe  |  okružné plavby

ItINErár PrÍchOD ODchOD
1. deň: Savona (Taliansko) 18:00

2. deň: Marseille (Francúzsko) 08:30 17:00

3. deň: Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 17:00

5. deň: Deň na mori  

6. deň: Palermo/Sicília (Taliansko) 08.00 16.00 

7. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 08.00 19.00 

8. deň: Savona (Taliansko) 08.00

Luxusná výletná plavba na COSTA DIADEMA    
zápADNé STREDOMORIE

1 080 Km z brAtIslAVy
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* viď piktogram na str. 3

okružné plavby  |  STreDoMorIe

PrE DEtI

rodinný klub PlANEt FUN so slovenským animátorom 
termín: 26.10. – 02.11. (jesenné prázdniny)

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne  
• facepainting • modelovanie balónov • púšťanie balónov 
šťastia • (pod)vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá  
• rôzne športové hry a turnaje • večera s animátorom

športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • futbal • bazény 
a vodné ihrisko • hrad s pirátskou loďou • detské kluby podľa 
veku • Formula 1 simulátor • Star Laser interaktívna laser zóna 
• videoherňa

VÝhODy PrE rODINy

až 2 deti do 18 rokov zdarma* • all in one (40% zľava pre dieťa 
na základnom lôžku) • možnosti ubytovania 1+1, 2+1, 2+2, 2+3  
• bezlepková strava

tIPy NA VÝlEty s NAšIm sPrIEVODcOm

mArsEIllE
Výlet s turistickým vláčikom ku katedrále La Mayor s nádherným 
výhľadom na mesto.

bArcElONA
Pešia prehliadka mesta La Rambly, poobede kúpanie na pláži alebo 
návšteva svetoznámeho morského akvária v prístave. 

PAlErmO
Prehliadka mesta Hop On - Hop Off autobusom s otvorenou strechou.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií v CK.

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMáTOROM

Savona

Civitavecchia/Rím

Marseille

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília
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1 078 eur
na osobu

CENA OD

európa  |  škanDInávIa

054 6-dňový letecký zájazd
ROzpRáVKOVé KRAjINY  
SOBíKOV A šKRIATKOVšKANDINáVIA

Kolmården. Je to neobyčajná zOO 
plná dobrodružstiev. Kolmården je 
rajom, kde nemôžme vynechať svet 
tigrov, podmorský svet, wild kemp 
či safari. A čo by ste povedali na 
stretnutie s Bamsom – najsilnejším 
medveďom na svete alebo so slonom 
Namsai ako stále kýva chobotom? 
Určite Vás uchváti živá show delfínov. 
A prečo neskúsiť dobrodružnú jazdu 
na jedinečnej drevenej horskej dráhe, 
ktorá sa rúti rýchlosťou 110 km/h?  
To je ale paráda! 

5 deň 
Raňajky. Prehliadka hlavného 
mesta štokholm cez zázračný svet 
rozprávok Astrid lindgrenovej. Vo 
Vasa múzeu objavíme v pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú 
loď Vasa, ktorá sa v roku 1628 
potopila pár minút po vyplávaní. 
Porozprávame si príbeh, prečo táto 
obrovská loď sa potopila iba po  
1 300 m plavby. Určite nás ohromí jej 
veľkosť. Poobede si toto krásne mesto 
pozrieme aj z výšky, z vrchu Globen 
arény. V prípade záujmu návšteva 
zábavného parku Gröna lund. 
Ubytovanie.
 
6 deň 

Po raňajkách nášho posledného dňa 
v Štokholme navštívime najstarší 
skanzen na svete, založený už  
v roku 1891, kde môžeme obdivovať 
okrem drevenej architektúry aj živé 
severské zvieratá ako aj tradičné 
remeslá. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

1 deň 
Transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Kodane. Prehliadka 
zameraná na detské atrakcie. Budete 
veriť alebo nie - v múzeu bizarností  
roberta ripleyho určite áno! 
Prekvapí nás muž s najväčšou nohou 
na svete, či list napísaný na zrnku 
ryže alebo muž s kovovým nosom. 
A iste navštívime krajinu rozprávok 
hansa christiana Andersena, kde 
sú expozície, ktoré pripomínajú 
najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárove nové šaty, 
Malá morská víla či Snehová kráľovná. 
Nezabudneme ani na zábavnú 
zbierku Guinessových rekordov. 
Pozrieme, čo nám ponúka strašidelné 
laboratórium. Popoludní si doprajeme 
plavbu po kanáloch Kodane a z lode 
uvidíme dom, v ktorom býval Hans 
Christian Andersen. Večer navštívime 
zábavný park tivoli alebo najväčšie 
severské planetárium tycha brahe. 
Ubytovanie. 
 
2 deň 

Po raňajkách, presun po 
Oresundskom moste, ktorý spája 
Kodaň a švédske malmö. Presun 
do druhého najväčšieho švédskeho 
mesta Göteborgu. Navštívime 
najväčšie severské vedecké centrum 
Universum. Pod jednou strechou 
nájdeme obrovský tropický prales,  

v ktorom sa poprechádzame s voľne 
sa pohybujúcimi zvieratami. Zároveň 
môžeme strčiť hlavu do vesmíru 
či ponoriť sa v hlbinách svetových 
oceánov. A čo by to bolo za vedecké 
múzeum, keby sme si nemohli pozrieť 
a vyskúšať rôzne technológie či 
experimenty? Alebo ak budete mať 
chuť môžete sa zabaviť v najväčšom 
severskom zábavnom parku liseberg, 
ktorý ponúka až 42 atrakcií pre 
malých aj veľkých. Po dokonalom dni 
plného nových zážitkov, ubytovanie. 

3 deň 
Raňajky. V mestečku borås  
navštívime zOO, ktoré je zelenou 
oázou pre 500 zvierat. Nahliadneme 
do africkej savany, kde sú žirafy, 
nosorožce, slony, levy či zebry, ostrov 
plný opíc. Nadchnú nás aj tučniaky 
a severské zvieratá. Popoludní sa 
presunieme do mestečka Gränna 
na brehu Vätternského jazera, kde 
ochutnáme slávne lízanky Polkagrisar, 
ktoré sa vyrábajú už od polovice 19. 
storočia. Fakultatívne výlet loďou na 
ostrov Visingsö.
 
4 deň 

Naša cesta nás dnes dovedie do 
ríše zvierat v prekrásnom prostredí 

PrE DEtI
• Poznávanie histórie a múzeá
•  Zábavné parky plné atrakcíí
•  Akvárium
•  ZOO a safari parky
•  Plavba loďou
•  Detské ochutnávky dánskych 

špecialít
• Vedecké centrum
• Planetárium
• Strašidelné laboratórium
•  Tropický prales s voľne sa 

pohybujúcimi zvieratami
•  Najstarší skanzen na svete so živými 

zvieratkami a ukážkou remesiel
•  Ochutnávka slávnej lízanky 

Polkagrisar
 

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 12 rokov
•  Detské ceny vstupov
• Transfer z Bratislavy
• Termín cez prázdniny
• Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

tErmÍNy 
03.07. - 08.07.

Göteborg
Borås

Gränna

Malmö
Kodaň

Kolmården

Štokholm

lEt: 2 hODINy ČAsOVÝ POsUN: 0 hODÍNPrE DEtI OD 6 rOKOV
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898 eur
na osobu

CENA OD

škanDInávIa  |  európa

0556-dňový letecký zájazd
A ROzpRáVKOVÝ 
SVET pRE DETILEGOLAND

opäť zo stavebnice lega? Koho 
zaujíma kozmonautika, môže sa 
pozrieť na kozmickú základňu. Alebo 
sa prevezieme na loďke a pozrieme 
si lego hrad. Jedna časť parku je 
venovaná aj malým experimentom, 
kde si každý môže z kociek niečo 
postaviť. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Urobíme si prehliadku 
safariparku v Give. Budeme jazdiť cez 
africkú Saharu, kde budeme mať na 
dosah rúk africké zvieratá. Opäť sa 
presunieme do Billundu, ale tentoktrát 
naše kroky zamieria do severského 
aquaparku lalandia, v ktorom si užijú 
vodné dobrodružstvo nielen deti. 
Ubytovanie.

6 deň
Dnes dokončíme prehliadku mesta 
Kodaň. Na mesto sa pozrieme z výšky 
z Okrúhlej veže, kde nie sú žiadne 
schody iba šikmá plošina, ktorá nás 
dovedie až hore. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a odlet do Kodane. 
Transfer do hlavného mesta Dánska. 
Prehliadka zameraná na detské 
atrakcie s možnosťou ochutnávky 
dánskych špecialít. Roberta ripleyho 
fascinovali odlišnosti, ktoré stvárňoval 
vo svojich komixoch. To ho tak 
preslávilo, že už v roku 1933 otvoril 
prvé múzeum bizarností. Domy 
kuriozít a podivností boli postupne 
otvárané v rôznych metropolách vo 
svete. A práve jedno sa nachádza aj 
v Kodani, ktoré navštívime - Verte 
alebo nie! Nechajme sa prekvapiť 
kuriozitami, ako napríklad mužom 
s najväčšou nohou na svete, 
listom napísaným na zrnku ryže 
alebo mužom s kovovým nosom. 
Pokračujeme do múzea rozprávok 
hansa christiana Andersena, kde 
sa nachádzajú expozície, ktoré 
pripomínajú najslávnejšie rozprávky 
tohto spisovateľa – Cisárové nové 
šaty, Malá morská víla či snehová 
kráľovná. Všetko je prezentované 
so zvukom a svetelnými efektmi 
na farebných tabuliach. Dokonca 
si prehliadneme aj jeho pracovňu. 
Popoludní si doprajeme plavbu 
po kanáloch Kodane a z lode 
vzhliadneme dom, v ktorom býval 
Hans Christian Andersen. Večer 
navštívime zábavný park tivoli alebo 
najväčšie severské planetárium 
Tycha Brahe. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj 
trochu báť. Pozrieme si, čo všetko 
ponúka Strašidelné laboratórium. 
Počas ďalšej zastávky sa ocitneme 
medzi Guinessovými rekordmi. 
Ďalším zaujímavým miestom bude 

modrá planéta. Nie, nebudeme 
cestovať do vesmíru, ale do morského 
sveta v dánskom akváriu, kde 
sa nachádza až 20 000 druhov 
rýb a morských živočíchov, ktoré 
sú umiestnené v 53 akváriách 
a nádržiach. Večer navštívime 
zábavný park tivoli, plný rôznych 
kolotočov a iných atrakcií nie len pre 
deti. Ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme do 
neďalekého mestečka. Dnes budeme 
celý deň cestovať v čase. Dozvieme 
sa o predkoch Škandinávcov, 
o Vikingoch. Vzhliadneme vikingské 
plavidlá v mestečku Roskilde. Ďalšia 
zastávka bude „Krajina legiend“ - 
praveká dedinka v Lejre. V múzeu 
v prírode sa nachádza ohromná 
zbierka prehistorických usadlostí 
ešte z doby kamennej a vikingského 
obdobia. rodný dom najslávnejšieho 
rozprávkara na svete hansa 
christiana Andersena v mestečku 
Odense, kde sa dozvieme viac 
o jeho detstve a živote. Odchod na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Presun do mestečka Billund. 
Najväčšia atrakcia, ktorá poteší nielen 
deti, ale určite aj rodičov a istotne 
v nás zanechá veľmi príjemné 
spomienky. legoland (v preklade 
pekne sa hraj) je zábavný park 
stavebnice Lego. Hneď pri vchode 
nás privíta Hans Christian Andersen 
s otvorenou knihou a rôzne miniatúry 
dánskych významných pamiatok. 
Ale nájdeme tu aj vybudovaný 
Amsterdam. Niektoré postavičky 
sú dokonca aj pohyblivé. Kto sa 
odvezie v legových autáčkach cez 
safari, kde zvieratká sú vyrobené 

PrE DEtI
•  Kráľovstvo legových hračiek 

s možnosťou postaviť si svet podľa 
vlastnej fantázie

•  Rozprávkový svet Hansa Christiana 
Andersena

•  Aquapark plný vodných 
dobrodružstiev

• Pozorovanie zvierat
• Možnosť kúpania v mori
•  Planetárium a zábavné parky 

plné atrakcií
•  Verte alebo nie! Objavíte svet 

plný kuriozít
• Poznávanie histórie
•  Ochutnávka dánskych špecialít
• Plavba loďou
•  Pozorovanie morského 

sveta v akváriu

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Detské ceny vstupov
• Transfer z Bratislavy
• Termín cez prázdniny
• Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

tErmÍNy 
23.07. - 28.07.

Odense
Kodaň

Nemecko

Dánsko

Knuthenborg

Rødby

Kongens Lyngby
Billund

Roskilde

Lejre

lEt: 2 hODINyČAsOVÝ POsUN: 0 hODÍN PrE DEtI OD 6 rOKOV
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502 eur
na osobu

CENA OD

Veľká
Británia

London
Windsor

európa  |  veľká brITánIa 

056 4-dňový letecký zájazd
hARRY pOTTER 
A LEGOLANDLONDÝN pRE DETI

vhodný na návštevu vychýrených 
múzeí. Navštívime múzeum 
kráľovského letectva s množstvom 
vystavených historických 
a moderných lietadiel a vrtuľníkov, 
čo určite poteší tatkov a ich 
potomkov. Kto si vyskúša aké je to 
byť pilotom? Potom nazrieme do 
tajov histórie Zeme. Ako vyzerala 
naša planéta v dobách pred 
príchodom človeka? Kto je väčší - my 
či dinosaury? A kto je bystrejší? Koľko 
zubov má v tlame hroch? A koľko ich 
mal taký tyranosaurus? Všetko a ešte 
viac sa dozvieme a na vlastné oči 
uvidíme v Prírodovednom múzeu. 
Hneď vedľa sa nachádza technické 
múzeum, kde sa dozvieme ako 
funguje parný stroj a pozrieme si 
model prvej parnej lokomotívy.

4 deň
Po raňajkách sa vlakom presunieme 
do Greenwich, kde absolvujeme 
krátku prechádzku. Odtiaľ sa loďou 
prevezieme späť do centra a posledný 
krát sa môžeme kochať pohľadom 
na majestátny Tower Bridge a Tower, 
vojnový krížnik HMS Belfast, 
Shakespearovo divadlo, Tate Modern. 
Transfer na letisko a odlet z Londýna.

Náš tIP
Zakúpte si kombinovanú vstupenku 
na 3 atrakcie (Londýnske akvárium, 
Londýnske oko a Madame Tussaud’s, 
ktoré zahŕňa neobmedzený vstup 
do hlavnej časti Madame Tussaud’s, 
Sherlocka Holmesa, „Marvel 4D“) 
a Star Wars) spolu so zájazdom 
a výrazne ušetríte.

1 deň
Odlet do Londýna, po prílete 
transfer do hotela. Vydáme sa 
spoznávať mesto, prejdeme sa 
k Westminsterskému opátstvu, 
parlamentu a pekne zblízka si 
pozrieme symbol mesta big ben. 
Deťom aj dospelým naskočia 
zimomriavky pri pohľade na 
majestátne žraloky – najznámejších 
obyvateľov londýnskeho akvária. 
Určite vás potešia aj ich susedia – 
tučniaci alebo drobní a vzácni 
morskí koníci. Nakoniec si prezrieme 
mesto ešte raz, tentokrát z vtáčej 
perspektívy počas „letu“ na 
londýnskom oku, z ktorého sa toto 
mesto javí ako nekonečné. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Dnes nás cesta zavedie za 
najznámejším čarodejníkom Anglicka 
- harrym Potterom. Úchvatná 
atrakcia londýnskych filmových 
štúdií vám odhalí mnoho tajomstiev 
z tvorby veľkolepých filmových 
príbehov o tomto čarodejníkovi, 
vrátane faktov o špeciálnych efektoch 
a animáciách, ktoré tieto filmy 
preslávili po celom svete. Čaká na vás 
dobrodružstvo skryté za filmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych 
filmových scén, kostýmov, rekvizít 
a interaktívnych exponátov, ktoré 

vás vtiahnu priamo do deja. Návrat 
do Londýna. Stretnutie so svetovými 
celebritami nás čaká v múzeu 
voskových figurín madame tussaud’s. 
Pre mamičky budú určite príjemným 
spestrením a oddychom nákupy 
na Oxford street, odkiaľ sa neskôr 
vydáme k ďalšiemu významnému 
symbolu mesta – Piccadilly circus. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Raňajky. Fakultatívne návšteva 
jedného z najnavštevovanejších 
rodinných tematických parkov 
v Európe – legoland Windsor 
resort®, ktorý sa nachádza iba 
30 minút vlakom z centra Londýna. 
Celodenná návšteva parku s vyše 
55 atrakciami a jazdami. Uniknite 
pred obávanými drakmi, zažite 
vzrušujúcu jazdu po divokej rieke 
s vikingskou posádkou alebo sa 
pripojte k potápačom z ponorky 
Atlantis. Nielen najznámejšie 
pamiatky Londýna si budete môcť 
pozrieť ako zmenšené modely 
v Minilande, na ktorý sa spotrebovalo 
najväčšie množstvo LEGO® kociek 
z celého parku, až 40 miliónov kusov. 
Alternatívou je voľný deň v Londýne, 

PrE DEtI
•  História a  múzeá
•  Akvárium s morským svetom
•  Legoland Windsor Resort®
•  Filmové štúdia 

čarodejníka Harryho Pottera
•  Jazda na najväčšom 

vyhliadkovom kolese
•  Stretnutie so svetovými 

celebritami v múzeu
•  Plavba loďou

VÝhODy PrE rODINy
•  Detský paušál do 15 rokov
•  Vstupy do vybraných 

múzeí zadarmo
•  Zvýhodnené vstupenky pre deti 

do cca 15 rokov
•  Zvýhodnené kombinované vstupenky 

na viac atrakcií (Londýnske akvárium, 
Londýnske oko a Madame Tussaud’s)

•  Vstupenka na Harry 
Potter Studio Tour v cene

• Transfer z Bratislavy
•  Termíny cez prázdniny a počas Veľkej 

noci
• Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

tErmÍNy 
18.04. - 21.04. 
04.07. - 07.07.
31.10. - 03.11.

lEt: 2 hODINy ČAsOVÝ POsUN: -1 hODINAPrE DEtI OD 6 rOKOV
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403 eur
na osobu

CENA OD
Madrid

Španielsko

Barcelona

španIelSko  |  európa

0574-dňový letecký zájazd
pRE 
DETIBARCELONA

4 deň
Raňajky, individuálne voľno, podľa 
časových možností fakultatívne 
návšteva jednej z najkrajších cukrární 
v Barcelone – Pastisseria Escribá. Pre 
tých, ktorí majú radšej zvieratká bude 
vhodnejšia návšteva barcelonskej 
zOO, ktorá sa nachádza v krásnom 
parku La Ciutadela, kde sa dá 
počlnkovať na veľkom jazere a urobiť 
si fotografiu so sochou mamuta. 
Ďalšou možnosťou je prehliadka 
štadiónu Fc barcelona, kde možno 
vidieť nielen trofeje a poháre slávneho 
klubu, ale i šatne hráčov. Transfer na 
letisko. Odlet do Viedne.

1 deň
Odlet z Viedne do Barcelony, transfer 
do hotela. Začneme návštevou Parc 
Guëll, záhradného komplexu plného 
nekonvenčných stavieb veselých 
farieb. V parku plnom stĺporadí, 
vymyslených tvorov a okrasných 
prvkov sa nenachádzajú skoro žiadne 
ostré línie a všetko je zaguľatené. 
Medzi obľúbené ciele patrí aj terasa, 
z ktorej je výhľad na mesto a je na nej 
aj jedna z najdlhších lavičiek sveta. 
Ďalej si pozrieme budovy postavené 
známym architektom Gaudím: 
sagrada Família – novogotický chrám 
Svätej rodiny, ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, casa batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou 
pripomínajúcou chrbát obrovského 
jaštera a stĺpy dole nohy slona, či 
casa milá, prezývaná la Pedrera 
(kameňolom).

2 deň
Raňajky. Pokračujeme v objavovaní 
mesta prechádzkou po populárnej 
promenáde la rambla, ktorou sa 
dostaneme k rôznym zaujímavostiam, 
ako napr. Museu de Cera - múzeum 
voskových figurín, v ktorom sa 
nachádza viac ako 360 figurín kráľov, 
zločincov, pápežov a rôznych známych 
osobností nielen z katalánskej 
a španielskej histórie, ktoré sú na 
nerozoznanie od živých modelov. 
O pár krokov ďalej vyhliadková veža 
Krištofa Kolumba, z ktorej je krásny 
výhľad na prístav. Ďalej môžeme 
navštíviť l’Aquari – barcelónske 
akvárium, ktoré patrí medzi najväčšie 
v Európe, leží pri mori na malom 
polostrove medzi Torre Jaume 
a Barcelonettou a dá sa k nemu dostať 
moderným mostom pre peších Rambla 
de Mar, inšpirovanom morskými 

vlnami. Najväčšou atrakciou je  
80 metrom dlhý podvodný tunnel 
s pohyblivým chodníkom, z ktorého 
možno pozorovať 11 000 morských 
živočíchov v šiestich miliónoch litrov 
vody. Ďalej sa tu nachádza 
22 obrovských a nespočetné množstvo 
malých akvárií. Ponoriť sa do sveta 
žralokov, rají, murén a morských 
koníkov je nezabudnuteľný zážitok. Pre 
budúcich moreplavcov je nevyhnutná 
návšteva museu maritim, bývalých 
Kráľovských lodeníc. Večer si môžeme 
pozrieť hudobno – svetelnú show 
magickej fontány – la Font mágica.

3 deň
Raňajky. Dnes sa vydáme za 
poznaním i zábavou. Ako prvé 
navštívime cosmo caixa – vedecké 
interaktívne múzeum – jedno 
z najzaujímavejších a s plochou 
30 000 m2 aj najväčších múzeí 
nielen v Barcelone, ale aj v celom 
Španielsku. Malí aj väčší návštevníci 
sa tu rozhodne nebudú nudiť - na 
každom rohu sa tu dá niečo niečo 
vyskúšať, objaviť, alebo urobiť 
malý vedecký experiment z oblasti 
fyziky, techniky, geológie, či chémie. 
Gigantickou špirálou, ktorá sa 
vinie okolo 30 metrového stromu 
z Amazonského pralesa sa dostaneme 
do suterénu so simulátorom vĺn 
a tornád. Je tu aj geologická stena, 
kde sa dajú skúmať rôzne typy hornín. 
V skleníku s rozlohou 1 000 m2 možno 
vidieť, okrem tropického pralesa, 
aj voľne žijúce živočíchy. Netreba 
sa však báť – nebezpečné hady sú 
samozrejme za sklom. Popoludní 
sa vydáme do lunaparku Park 
d’Atraccions de tibidado z roku 1901, 
ktorý ponúka viac ako 25 atrakcií.

PrE DEtI
• História
• Lunapark s 25 atrakciami
•  Akvárium s 80 m dlhým podvodným 

tunelom s pohyblivým chodníkom 
a žralokmi

• Lodné múzeum
•  Vedecké múzeum so simulátorom vĺn 

a tornád
• Múzeum voskových figurín
• Zaujímavé Gaudího stavby
•  Záhradný park plný farebných 

stavieb, v ktorom je takmer všetko 
zaguľatené

•  Hudobno – svetelná show 
magickej fontány

•  Obdivovanie trofejí, pohárov 
a futbalových hráčov na štadióne 
FC Barcelona

•  Najkrajšia barcelónska cukráreň
•  ZOO s možnosťou člnkovania po 

jazere a fotením sa s mamutom

VÝhODy PrE rODINy
• Detské ceny vstupov
• Detský paušál do 12 r.
• Transfer z Bratislavy
• Termín cez prázdniny
• Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

tErmÍNy 
15.08. - 18.08. 

PrE DEtI OD 6 rOKOV lEt: 2 hODINy 15 mINútČAsOVÝ POsUN: 0 hODÍN
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cEstA: 14 hODÍN ČAsOVÝ POsUN: 0 hODÍNPrE DEtI OD 5 rOKOVlEt: 2 hODINy

Paríž

Francúzsko

Disneyland

Asterix park

európa  |  francúzSko

058  

pARíŽ & DISNEYLAND

448 eur
na osobu

CENA OD

Asterix park je zábavný park 
vzdialený od Paríža približne  
35 km na sever. Ponúka 
množstvo atrakcií ako je 
napríklad delfinárium, rôzne 
vlnovky, kúzelníka, či súboje 
mušketierov.

SEN NIELEN 
pRE NAjMENšíCh
4-dňový letecký zájazd

1 deň
Transfer na letisko, odlet do Paríža. 
Po prílete autokarová prehliadka 
francúzskej metropoly (Latinská 
štvrť, Notre Dame, Sainte – Chapelle, 
Justičný palác), fakultatívne plavba 
loďou po Seine, transfer do hotela, 
ubytovanie.

DIsNEylAND PArK
Disney Park sa delí na päť častí: 
Main Street (hlavná ulica), 
Fantasyland (Krajina fantázie), 
Adventureland (Dobrodružná 
krajina), Frontierland (Krajina 
Divokého západu)  
a Discoveryland (Krajina 
objavov). Na Hlavnej ulici sa 
ocitnete v malom americkom 
mestečku z čias detstva Walta 
Disneyho. Ulicou niekoľkokrát 
denne prechádza sprievod 
tancujúcich a spievajúcich 
rozprávkových postavičiek  
a ako v rozprávke sa budete cítiť 
aj v obchodíkoch s hračkami, 
oblečením či v štýlových 
reštauráciach. Cez ružový zámok 
Šípkovej Ruženky prídete do 
Krajiny Fantázie, kde si môžete 
pozrieť predstavenie  
o dobrodružstvách Pinocchia, 
zablúdiť v labyrinte Alice  
v Krajine zázrakov alebo sa 
povoziť v obrovských čajových 
šálkach. Dobrodružná krajina 
láka adrenalínovou horskou 
dráhou Indianu Jonesa  
a skutočne skvelou atrakciou, 

ktorá poteší malých aj veľkých 
sú Piráti z Karibiku. Túto 
atrakciu tvorí jaskyňa, cez ktorú 
prechádzate na loďke a okolo 
Vás sa odohráva nefalšované 
prepadnutie mesta pirátmi. 
V Krajine Divokého Západu 
si môžete vybrať jazdu na 
nervy drásajúcej dráhe cez 
Horu Veľkého Hromu, previesť 
sa originálnym parníkom po 
jazere alebo sa nechať strašiť 
mŕtvou nevestou v Dome hrôzy. 
V Krajine objavov je zážitkom 
prejsť autom okruh na Autopii, 
pozrieť si ponorku kapitána 
Nema a pre odvážnych pokoriť 
vesmír na lodi Space Mountain. 

Walt Disney stUDIOs 
V štúdiách na Vás čakajú 
veľkolepé shows: Armageddon 
– skaza vesmírnej lode, či dych 
vyrážajúce zrážky áut. Z atrakcií 
v štúdiách musíme spomenúť 
asi najväčšiu „bombu“ v celom 
Disneylande, ktorou je  
Veža teroru – Voľný pád  
do 4. dimenzie. Ide o výťah,  
v ktorom neskutočnou 
rýchlosťou padáte do čiernej 
hĺbky. Hoci sa nám tak podľa 
názvu nezdá, adrenalínovou 
atrakciou je aj „Crush’s Coaster“ 
z filmu „Hľadá sa Nemo“, kde  
v lastúrach zažijete šialenú 
plavbu pod hladinou oceánu. 

2 deň
Raňajky, odchod do Disneylandu 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý návštevník hradí sám), 
v neskorších večerných hodinách 
návrat do hotela.

3 deň
Raňajky, odchod do Disneylandu 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý návštevník hradí sám), 
možnosť individuálnej návštevy 
Asterix Parku, v neskorších večerných 
hodinách návrat do hotela.

4 deň
Raňajky, odchod do Paríža – pešia
prehliadka mesta (Eiffelova veža),
v popoludňajších hodinách transfer
na letisko, odlet z Paríža, po prílete
transfer do Bratislavy

tErmÍNy 
18.04. - 21.04.; 04.07. - 07.07.;  
08.08. - 11.08.; 15.08. - 18.08.; 
31.10. - 03.11.
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na osobu

060059

PrE DEtI OD 4 rOKOV cEstA: 7 hODÍN

francúzSko, neMecko  |  európa

3-dňový autokarový zájazd 

DETSKÝ 
SENLEGOLAND

259 eur

CENA OD

142 eur
na osobu

CENA OD

delí na päť častí: Main Street (hlavná 
ulica), Fantasyland (Krajina fantázie), 
Adventureland (Dobrodružná krajina), 
Frontierland (Krajina Divokého západu) 
a Discoveryland (Krajina objavov). 
V neskorších hodinách odchod na 
Slovensko.

5 deň
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, návrat 
na Slovensko popoludní.

tErmÍNy 
07.08. - 11.08.

PrE DEtI
•  Poznávanie histórie Paríža
•  Zábavný park Disneyland, kde 

spoznáme život Walta Disneyho 
a staneme sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv a zažijeme voľný 
pád do štvrtej dimenzie

•  Zábavný Asterix Park, v ktorom sa 
stretneme s Asterixom a Obelixom 
a dozvieme sa o ich bojoch proti 
Rimanom

•  Adrenalínové atrakcie od 
najjednoduchších až po náročné

•  Obchody s hračkami a oblečením 
s motívom Walta Disneyho

•  Eiffelova veža
• Animátor na palube len pri  

autokarovej doprave

VÝhODy PrE rODINy
•  Detský paušál do 10 rokov

 Detské ceny vstupov
•  Termín zájazdu na Veľkú noc 

a počas prázdnin
• Transfer z Bratislavy
• Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

DISNEYLAND 
A ASTéRIx pARK
5-dňový autokarový zájazd

1 deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 15:00 h), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Paríža. 
Návšteva známeho a deťmi veľmi 
obľúbeného zábavného Asterix Parku 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám), kde sa návštevníci 
stretnú s filmovými a rozprávkovými 
postavičkami Asterixa a Obelixa 
a dozvedia sa aj o ich boji proti 
Rimanom. Večer návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pešia prehliadka francúzskej 
metropoly (Eiffelova veža, gotická 
katedrála Notre Dame, Sainte -Chapelle, 
možnosť individuálne navštíviť obrazovú 
galériu Louvre, fakultatívne plavba loďou 
po Seine). Návrat na ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do svetoznámeho 
zábavného rezortu Disneylandu, ktorý 
je snom nielen malých detí, ale jeho 
čaru prepadne aj nejeden dospelý 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám). Disney Park sa 

3 deň
Príchod na Slovensko v ranných 
hodinách.

PrE DEtI
• Návšteva rozprávkového zámku
• Súťaženie v rytierskom súboji
• Veslovanie na prvom kanoe
• Plavba v obrej Lego loďke  

cez divokú rieku
• Adrenalínové jazdy na horských 

dráhach
• Prechádzka v safari a sledovanie  

lego zvieratiek
• Jazda na lego autách a získanie 

prvého vodičského preukazu
• Jazda vláčikom Lego Express
• Expedícia Lego džungľou
• Návšteva Lego Factory
• Návšteva testovacieho centra Lego
• Obchodík Lego kocky, kde sa za 

stavebnice platí podľa hmotnosti

VÝhODy PrE rODINy
• Detské ceny vstupov
• Detský paušál do 11 rokov
• Termíny cez prázdniny a počas  

Veľkej noci

tErmÍNy 
19.04. - 21.04., 05.07. - 07.07.,  
01.11. - 03.11.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 7:00 hod). 
Príchod k jazeru Herrenchiemsee, ktoré 
je pre svoju veľkosť nazývané i Bavorské 
more. Plavba loďou k Panskému 
ostrovu a návšteva rozprávkového 
zámku herrenchiemsee, ktorý si nechal 
postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. Podľa 
vzoru francúzskeho zámku Versailles. 
Podvečer presun na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Príchod do legolandu, 
celodenný pobyt v parku, ktorý 
bol vyhlásený za jeden z najlepších 
zábavných parkov v Európe. Vstúpite 
do sveta, ktorý je vybudovaný 
z viac ako 50 miliónov kociek lega. 
Nachádzajú sa tu Benátky, Amsterdam, 
rôzne najznámejšie miesta a stavby 
Európy, všetko vybudované z farebných 
kociek. Budete sa môcť povoziť 
na lego autách alebo sa vydáte 
na expedíciu lego džungľou plnou 
dinosaurov. Nájdete tu i továreň, kde 
sa priamo pred Vašimi očami vyrába 
lego. V podmorskom svete Legolandu 
stretnete naozajstného žraloka, pirane 
a raje. Nechýba tu ani množstvo 
reštaurácií a stánkov s občerstvením. 
Bohatý deň na zábavu končí 
a v neskorých večerných hodinách 
odchod na Slovensko. Večerná 
rozprávka a nocľah v autobuse.

Günzburg
Prien am Chiemsee

Bratislava

Nemecko

Rakúsko
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VylEPšENÝ PrOGrAm

178 eur
na osobu

CENA OD

cEstA: 5 hODÍN PrE DEtI OD 5 rOKOV

európa  |  rakúSko

061 3-dňový autokarový zájazd

pRI KORUTáNSKOM  
„KARIBIKU“DOBRODRUŽSTVO 

a možno v sebe odhalia aj skrytý talent  
pri návšteve zážitkového sveta v Granatiu.  
Vydáme sa po stopách ťažby granátu, 
ktorého tmavočervená magická farba 
fascinuje ľudí po tisícročia. Na záver 
našej baníckej cesty si budeme môcť 
vlastnoručne vyťažiť granát, vyumývať 
ho podľa tradície vo vodnom mlyne a na 
záver si ho nechať vybrúsiť skutočným 
profesionálom. Návrat na ubytovanie. 

3 deň
Po raňajkách začneme plavbou loďou  
po Wörthersee. Vyplávame z Veldenu  
a po cca hodinovej plavbe sa dostaneme 
do romantickej obce maria Wörth. Naša 
cesta bude pokračovať k vyhliadkovej 
veži Pyramidenkogel. Rozhľadňa patrí  
k hlavným atrakciám vďaka toboganu, 
ktorým sa môžete spustiť z jej vrcholu. 
Čaká na Vás 120 m dobrodružnej 
jazdy. Ak zostane čas, po ceste 
domov navštívime jeden z najkrajších 
stredovekých hradov Rakúska hrad 
hochosterwitz. Návrat do Bratislavy  
je v neskorých večerných hodinách.

PrE DEtI
• Park Minimundus s miniatúrami 

stavieb sveta
• Banícke dobrodružstvo v Granatiu
• Prechádzka v prírode
• Plavba loďkou
• Tobogan z veže Pyramidenkogel

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 16 r.
• Detské ceny vstupov
• Víkendový termín počas letných 

prázdnin
• Vstupné do Granatia do 6 rokov 

zdarma

tErmÍNy 
29.06. - 01.07.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách.  Príchod do Klagenfurtu. 
Prechádzka historickým centrom 
z 13. st., s renesančnými námestiami 
a dvormi. Popoludnie strávime na 
brehu tyrkysového jazera Wörthersee, 
v rakúskom „Karibiku“. Prehliadka 
minimundusu, úžasného sveta 
miniatúr, v ktorom máte možnosť 
počas niekoľkých hodín spoznať 
najvýznamnejšie svetové pamiatky 
a stavby, prípadne voľný čas strávime 
leňošením na pláži pri jazere, alebo  
v prekrásnom areáli priľahlého Europa-
parku. Odchod na ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Dnešok bude venovaný 
aktívnemu pohybu a poznávaniu 
čarovnej rakúskej prírody. Doobeda 
absolvujeme nenáročnú túru. Cieľom 
bude vychutnať si spolu s deťmi neopí-
sateľnú krásnu prírodu, či výhľady na  
nádherné, slnkom zaliate jazero 
millstäter see a okolité hory. Poobed-
ňajší program si deti určite zamilujú  

Rakúsko

MinimundusVelden am
Wörther See Pyramidenkogel

Millstatär See
Granatium

062

063

1-dňová plavba

1-dňová plavba

zOO SChöNBRUNN

DOM MORí A MOTÝľOV

ukrývajú v komnatách zámku. Veď kto 
aspoň raz netúžil vkĺznuť do šiat, povinností, 
radostí i starostí života detí v minulých 
storočiach? Kto nie je zvedavý, ako sa 
obliekali? (V letných mesiacoch je možnosť 
návštevy labyrintu). V popoludňajších 
hodinách sa presunieme späť do prístavu, 
nalodíme sa a preplavíme do Bratislavy. 
Návrat do Bratislavy cca o 19:00 h. v období 
od 19. 4. do 1. 9. , o 17:30 h. v období  
od 6. 9. do 20. 10.

termíny
20.04., 08.05., 01.06.,  
05.07., 10.08., 29.08.

tarantulách. Uvidíme i škorpióny, pytóny 
a mamby. Cestu nám skríži najväčší 
suchozemský krab na svete – Coconut 
crab, ktorý dorastá až do 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 
tropickú záhradu s voľne pobehujúcimi 
opičkami. V popoludňajších hodinách sa 
presunieme späť do prístavu, nalodíme 
sa a preplavíme do Bratislavy. Návrat do 
Bratislavy cca o 19:00 h.

termíny
01.05., 01.06.,  
10.08., 29.08.

PrE DEtI OD 3 rOKOV

PrE DEtI OD 3 rOKOV

48 eur
na osobu

CENA  
OD

48 eur
na osobu

CENA  
OD

Výlet loďou začneme v Bratislave cca 
o 09:00 hod., nalodíme sa na rýchloloď do 
Viedne. Počas plavby s našim animátorom 
uvidíme preplavenie plavebných komôr 
vo Freudenau a vychutnáme si prírodné 
krásy Dunaja a jeho okolia. Po príchode do 
Viedne sa presunieme metrom na zámok 
Schönbrunn. Pozývame vás do sveta 
schönbrunnskej zOO, domova pre viac 
ako 4 000 zvierat zo všetkých kontinentov 
sveta, po berlínskej ZOO jedinej v celej 
Európe, kde môžete vidieť obrovské pandy 
Yang Yang a Long Hui. Cez deň budete mať 
príležitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, 
afrických slonov, tučniakov, austrálskych 
koál, supov, nazrieť do ríše dravých piraní, 
zažiť tropickú búrku dažďového pralesa. 
Možnosť navštíviť detské múzeum, v ktorom 
môžeme poodhaliť tajomstvá, ktoré sa 

Výlet loďou začneme v Bratislave 
cca o 09:00 h, nalodíme sa na rýchloloď 
do Viedne. Počas plavby s našim 
animátorom uvidíme preplavenie 
plavebných komôr vo Freudenau 
a vychutnáme si prírodné krásy Dunaja 
a jeho okolia. Po príchode do Viedne sa 
presunieme metrom do centra. V jej srdci, 
niekoľko metrov od Opery, navštívime 
Dom motýľov, ktorý je ukrytý v skleníku 
Kráľovského paláca Hofburg. Počas 
prechádzky sa posilníme zákuskom, či 
viedenskou kávou. Presunieme sa k Domu 
morí (Haus des Meers), ktorý je najväčším 
podvodným svetom v Rakúsku. Stretneme 
sa zoči -voči so žralokom mlatkohlavým, 
objavíme farebný svet koralových morí, 
dáme si pozor na pirane, skontrolujeme 
krokodílie tesáky a zbystríme zrak pri 

 

PlAVbA: 1 h 30 mIN.

PlAVbA: 1 h 30 mIN.
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064

066

065

067

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd

2-dňový zájazd

CEz KľÚČOVÚ 
DIERKUVIEDEŇ

KRáľOVSTVO AMETYSTU

FAMILY 
pARKROzpRáVKOVÝ

KRáLOVé  
A pERNíKOVá KRAjINASAFARI DVŮR

tropickú záhradu s voľne pobehujúcimi 
opičkami. Po obede sa presunieme do 
sveta schönbrunnskej zOO, domova 
pre viac ako 4 000 zvierat zo všetkých 
kontinentov sveta, po berlínskej ZOO 
jedinej v celej Európe, kde môžete vidieť 
obrovské pandy Yang Yang a Long 
Hui. Cez deň budete mať príležitosť 
uvidieť kŕmenie orangutanov, afrických 
slonov, tučniakov, austrálskych koál, 
supov, nazrieť do ríše dravých piraní, 
zažiť tropickú búrku dažďového pralesa. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca 19:30 hod.).

termíny
02.03., 13.07., 01.12.

Výlet rozprávkovým autobusom sa 
začína v Bratislave cca o 08:00 hod. 
a pokračuje do Viedne, kde navštívime 
Dom motýľov, ktorý je ukrytý v skleníku 
Kráľovského paláca Hofburg. Ďalej 
navštívime Dom morí (Haus des Meers), 
ktorý je najväčším podvodným svetom 
v Rakúsku. Stretneme sa zoči - voči 
so žralokom mlatkohlavým, objavíme 
farebný svet koralových morí, dáme si 
pozor na pirane, skontrolujeme krokodílie 
tesáky a zbystríme zrak pri tarantulách. 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 

výstavu o význame ametystu a drahých 
kameňov v dejinách a príležitosť 
budú mať aj hľadači pokladov, ktorí si 
v starom lome môžu nájsť svoj vlastný 
drahokam. Gumové čižmy a potrebné 
nástroje na hľadanie sa dajú prenajať 
na mieste. V popoludňajších hodinách 
odchod do 30 km vzdialeného mestečka 
schiltern na návštevu zážitkových 
záhrad Kittenberger Erlebnisgärten, 
kde budeme môcť obdivovať asi 
40 ukážkových záhrad na ploche viac 
ako 30 tisíc m2. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách s príchodom 
do Bratislavy približne o 20:00 hod.

termíny
03.08.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:30 h) 
do 140 km vzdialeného maissau, ktoré je 
jedným z dvadsiatich nálezísk ametystu 
prúžkovaného na svete a nachádza 
sa tu najväčšia odkrytá ametystová 
žila. Okolo tejto celosvetovej rarity 
vznikol zážitkový areál svet ametystu 
s viacerými unikátnymi atrakciami pre 
malých i veľkých. V návštevníckom 
centre sa dozvieme rôzne zaujímavosti 
o vzácnom fialovom drahokame, čaká 
nás prehliadka ukážkovej banskej štôlne 
s geologickým výkladom, pozrieme si 

PrE DEtI OD 3 rOKOV

PrE DEtI OD 4 rOKOV

PrE DEtI OD 3 rOKOV

PrE DEtI OD 4 rOKOV

20 eur
CENA  

OD

79 eur
na osobu

CENA  
OD

24 eur
na osobu

CENA  
OD

26 eur
CENA  

OD

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 08:00 h), 
príchod do rozprávkového Family 
parku Neusiedlersee (60 km od 
Bratislavy), cieľa jedinečných rodinných 
výletov v blízkosti Neusiedlerského 
jazera, ktorý očarí nielen deti, ale 
aj dospelých. Na všetkých hrách sa 
budete aktívne podieľať s vašimi 
ratolesťami! Šantiť, skúšať, objavovať, 
blázniť a zabávať sa v rozprávkovom 
lese, na gazdovskom dvore, na hrade 
príbehov alebo na dobrodružnom 
ostrove. Na ploche približne 100 000 m2 
zažijete nekonečnú zábavu. Najväčší 
rakúsky zábavný a rodinný park je 

jedinečný a vždy sa postará o príjemné 
prekvapenia. Ako by sa vám páčila 
skvelá Krokodília vodná dráha alebo 
novučičká Traktorová dráha? Na 
hladné žalúdky tu čaká množstvo 
reštaurácií a na maškrtné jazýčky 
zmrzlina a sladkosti od výmyslu sveta. 
Vo večerných hodinách nasleduje 
návrat na Slovensko (cca o 19:30 h).

termíny
04.05., 01.06., 17.08., 26.10.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách, príchod do safari Dvůr 
Králové okolo obeda. ZOO je vďaka 
počtu zvierat najväčšou a najznámejšou 
v Českej republike, patrí však tiež medzi 
najkrajšie v Európe a na svete. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do dedinky ráby pri 
Pardubiciach. Cieľom našej cesty bude 
Perníková krajina. Najdôležitejšou 
osobnosťou tohto rozprávkového sveta je 
pani Ježibaba. V Perníkovej chalúpke má 
stále plno návštevníkov, deti aj dospelých, 
a kto zaklope, pozdraví sa a poprosí, 
dostane od Ježibabky perníček. 

Popoludní nás privíta mesto Pardubice. 
Naše stopy povedú k Arnoštovi 
z Pardubíc. Ide o osobnú motorovú loď, 
ktorou sa prevezieme, cez malebnú 
prírodu, či plavebnú komoru. Nenecháme 
si ujsť ani návštevu zámku slatiňany, 
ktorý je skutočným rajom pre milovníkov 
histórie, kultúry a prírody. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách (do 
Bratislavy o cca 21:00 h).

termíny
27.07. - 28.07.

na osobu
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068

070

069

071

2-dňový zájazd

2-dňový zájazd

2-dňový zájazd

1-dňový zájazd

MACOChA & BAťOV KANáL

V BUDApEšTIDETSKÝ VíKEND BUDApEšťTROpIKáRIUM

& MILOTICE 
& VIDA pARKKOVOzOO 

2 deň
Raňajky. Vodná cesta baťov kanál, 
ktorý bol využívaný na zavlažovanie 
územia a zároveň na prepravu 
materiálu z baní. Budeme sa plaviť cez 
bohaté meandry na trase Veselí nad 
Moravou – Strážnice. Obec modrá 
s vodným svetom Živá voda. Nielen 
deti, ale aj rodičia sa zoznámia 
so životom vo vode a okolo nej, 
s vodnými živočíchmi či rastlinami. 
Nájdeme tu aj typické moravské 
biotopy s jej charakteristickými 
bylinami a drevinami. Cesta späť 
na Slovensko, príchod vo večerných 
hodinách (do Bratislavy o cca 20.30 h).

termíny
10.08. - 11.08.

1 deň
Odchod zo Slovenska. Vyberieme 
sa do tajuplného moravského krasu 
so stovkami jaskýň, priepasťami, 
divokými kaňonmi. Naše cesty povedú 
k najhlbšej sprístupnenej priepasti 
v Čechách, macoche. Na jej dne v hĺbke 
138,7 m sa vynára podzemná riečka 
Punkva, po jej smaragdovozelenej vode 
sa člnmi dostaneme do Rozprávkového 
dómu s kvapľovými útvarmi jedinečnej 
krásy. Presun do Westernového 
mestečka pri Boskoviciach. Ubytovanie.

rozmiestnené pod obrovskou kupolou. 
Deti môžu vyskúšať bazény s rôznymi 
hĺbkami, vybavené vzrušujúcimi 
atrakciami. Pre dospelých sa ponúka 
aj komplex sáun v orientálnom 
duchu. Popoludní sa presunieme do 
tropikária – najväčšieho morského 
akvária v strednej Európe. Po návšteve 
Tropikária sa vyberieme na spiatočnú 
cestu na Slovensko. Návrat vo 
večerných hodinách (cca o 21:00 h).

termíny
20.07. - 21.07.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z BA cca o 08:00 hod.). 
Po príchode do budapešti navštívime 
jednu z najstarších zOO na svete 
s množstvom zvierat a rastlín. Deň 
zakončíme jazdou po okolí Budapešti 
tzv. detskou železnicou. Odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Dnes navštívime Aquaworld 
s množstvom vodných atrakcií, ktoré sú 

PrE DEtI OD 4 rOKOV

PrE DEtI OD 4 rOKOV

PrE DEtI OD 4 rOKOV

70 eur
na osobu

CENA  
OD

28 eur
na osobu

CENA  
OD74 eur

CENA  
OD

PrE DEtI OD 4 rOKOV

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.). 
Vyberieme sa do Uherského hradišťa, 
kde nás čaká unikát v celej Európe, 
Kovozoo. Pozrieme si tu veľa jedinečne 
prepracovaných zvierat v životnej veľkosti, 
ktoré sú vyrobené z kovového odpadu 
a umiestnené v netradičnom prostredí. 
Kovozoo má dokonca vlastný 27 m vysoký 
maják, odkiaľ budeme mať dokonalý 
výhľad na okolie. Presunieme sa do milotíc, 
kde sa celá rodina oblečie do dobových 
kostýmov, v ktorých sa samozrejme 
môžeme aj odfotiť. Prežite s nami chvíle, 
kedy sa môžete cítiť ako šľachtická 
rodina a poprechádzajte sa v areáli parku. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách sa vyberieme do zábavného 
vedeckého parku VIDA v Brne. Na  
ploche 5 000 m2 nás čaká viac ako  
170 interaktívnych exponátov zadelených 
podľa tém – planéta, civilizácia, človek,  
mikrosvet a dokonca i detské science 
centrum pre deti vo veku 2 – 6 rokov. Deti 
aj dospelí budeme objavovať ako funguje 
svet okolo nás. Návrat na Slovensko, 
príchod do Bratislavy o cca 19:30 hod.

termíny
06.07. - 07.07.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z BA o 08:00 h), po 
príchode do budapešti, pokračujeme 
do zOO, prípadne do preslávených 
neobarokových kúpeľov széchenyi 
(fakultatívne možnosť vstupu). Popoludní 
odchod do tropikária – najväčšieho 
stredoeurópskeho morského akvária, 
kde zažijeme neopakovateľnú atmosféru 
tropického sveta, uvidíme exotické 
zvieratá a zblízka môžeme pozorovať 
podmorský svet. Hlavnou atrakciou 
je 1,6 mil. litrové žraločie akvárium 
s 11 metrov dlhým vyhliadkovým 

tunelom. Obdivovať môžeme žralokov 
pochádzajúcich z Floridy, ktoré patria 
medzi 10 najnebezpečnejších druhov. 
Ďalšou nemenej zaujímavou atrakciou 
je prales, v ktorom zažijeme autentickú 
tropickú klímu. Vo večerných hodinách 
návrat na Slovensko (cca o 19:00 h).

termíny
23.02., 01.06., 29.06., 10.08., 21.09.

74 eur
na osobu

CENA  
OD
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1 078 eur
na osobu

CENA OD

Abu Dhabi

Dubaj

polostrov
Musandam

Spojené arabské emiráty

Ras Al-Khaimah

Spojené arabSké eMIráTy  |  ázIa

0728-dňový letecký zájazd
SVET 
FANTASTICKÝCh ATRAKCIíDUBAj

urobiť školu šoférovania, zažijú 
atmosféru skutočných pretekov na 
Junior Grand Prix. Zaujímavá bude 
i návšteva miestnych obchodov 
s tovarom pod značkou Ferrari. Pred 
nami je ešte krátka prehliadka mesta 
Abu Dhabi a návšteva najväčšej 
a najkrajšej mešity emirátoch - 
sheikh zayed mosque.

5 – 6 deň
V dopoludňajších hodinách sa 
presunieme do emirátu ras Al 
Khaimah. Ubytujeme sa v plážovom 
hoteli. Pobyt na pláži alebo možnosť 
fakultatívneho výletu k brehom 
polostrova musandam, nachádzajúci 
sa na hraniciach sultanátu Omán. 
Navštívime typickú dedinku Dibba, 
preslávenú výrobou drevených lodí 
Dhows, nalodíme sa na arabskú 
plachetnicu, kde nás čaká výborný 
obed, šnorchlovanie, plávanie 
v krištálovo čistých vodách a zábava 
v rytmoch arabskej hudby.

7 – 8 deň
Relax na pláži, kúpanie, 
šnorchlovanie alebo nákupy. 
Transfer na letisko a odlet v ranných 
hodinách do Bratislavy/do Viedne.

1 deň
Odlet z Bratislavy/z Viedne, prílet do 
Dubaja. Už po prílete na nás dýchne 
duch tejto nádhernej arabskej krajiny 
s množstvom architektonických 
skvostov, ktoré nemajú nikde inde 
vo svete konkurenciu. Transfer do 
hotela.

2 deň
Po raňajkách sa vydáme objavovať 
najznámejší emirát Dubaj, ktorý 
vyrástol z púšte v neuveriteľne 
krátkom čase. Nahliadneme do tajov 
dávnych štvrtí Bastakia a Deira, 
vyfotíme si belostnú mešitu Jumeirah.  
Na vodnom taxíku Abra sa 
prevezieme cez dubajskú zátoku 
Dubai Creek, prejdeme sa trhom 
s korením a známym trhom so 
zlatom „Gold souk“, kde budeme 
môcť obdivovať najväčší zlatý prsteň 
na svete. Vystúpime na najvyššiu 
vežu sveta, 828 metrov vysokú burj 
Khalifa, ktorá je súčasťou najväčšieho 
nákupného centra Dubai Mall 
a z ktorej sú neuveriteľné výhľady  
na celý Dubaj. Už len samotný 
presun najrýchlejším výťahom na 
svete je veľkým zážitkom. Zastavíme 
sa aj pri najznámejšom hoteli sveta 
burj Al Arab. Popoludní nás čaká 
adrenalínový zážitok - púštne safari. 
Zažijeme adrenalínovú jazdu po 
piesočnatých dunách, v kempe 
nahliadneme do života beduínov, 
pomaľujeme sa henou, vyskúšame si 
miestne tradičné odevy a vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera 
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3 deň
Dopoludnia strávime čas s malými 
tučniakmi v ski Dubai. Deti 
si ich budú môcť pohladkať, 

dozvedia sa o ich živote, uvidia 
ich kŕmenie a zabavia sa na ich 
neuveriteľných kúskoch. Presunieme 
sa na Palmový ostrov a nejaký čas 
strávime v najväčšom vodnom 
parku na Strednom východe 
Aquaventure. Jedinečný svet 
zábavy s bazénmi, toboganmi, 
umelými vlnami, detským hradom 
s rôznymi šmykľavkami a mnohými 
ďalšími vodnými atrakciami. 
Nezabudnuteľným zážitkom 
najmä pre deti je návšteva Dolphin 
Bay, umelo vybudovaná lagúna 
s delfínmi, kde sa deti dostanú do 
úzkeho kontaktu s týmito milými 
tvormi (vstup je za poplatok, 
v prípade záujmu odporúčame 
rezervovať si vstup vopred 
v CK alebo hneď po príchode 
u sprievodcu). V podvečerných 
hodinách si vychutnáme plavbu 
s výbornou večerou na typickej 
drevenej lodi po Dubai creeku, 
kochajúc sa nádhernými scenériami 
mesta pri západe slnka.

4 deň
Tento deň bude veľkým zážitkom 
najmä pre malých pretekárov 
a oteckov. Pred nami je totiž návšteva 
jednej z najväčších atrakcií Emirátov 
a zároveň najväčšieho indoorového 
tematického parku na svete – Ferrari 
World v Abu Dhabi. Každému 
členovi rodiny ponúka zábavu, chvíle 
relaxu i adrenalínu. Dozvieme sa 
celú históriu stajne Ferrari, virtuálne, 
ako piloti lietadla navštívime domov 
Ferrari – Taliansko, zajazdíme si 
s najväčšími svetovými šampiónmi, 
na trenažéroch si osobne vyskúšame 
rýchlosť monopostov. Tí odvážnejší 
vyskúšajú rýchlodráhu Formula 
Rossa, pre deti je pripravený Junior 
GT, kde si môžu na malých autíčkach 

PrE DEtI
•  Výstup na najvyššiu budovu  

sveta Burj Khalifa
•  Púštne safari – jazda na ťavách, 

nádherný západ slnka, výborná 
večera v beduínskom kempe

•  Návšteva Ski Dubai – tučniaky
•  Zábavný vodný park Aquaventure
•  Zábavný tematický park Ferrari World
• S pobytom pri mori
• Možnosť zakúpiť vstupenky do 

komplexu Dubai Parks (MotionGate, 
Bollywood, Legoland, Legoland 
Water Park)

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Vstupy a výlety v cene
• Možnosť ubytovania 2+2
•  Priamy let z Bratislavy a Viedne
• Termíny cez prázdniny  

a počas Veľkej noci
•  Ubytovanie v 4* hoteloch
• Malé skupinky max. 16 osôb

tErmÍNy 
23.02. - 02.03. 
02.03. - 09.03. 
17.04. - 24.04. 
05.07. - 12.07.
26.10. - 02.11. 

lEt: 5 hODÍN 30 mINútČAsOVÝ POsUN: +2/+3 hODINy PrE DEtI OD 6 rOKOV
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1 348 eur
na osobu

CENA OD

ázIa  |  Srí lanka

073 11-dňový letecký zájazd
TAjOMNá CESTA
pRE MALÝCh I VEľKÝChSRí LANKA

25 druhov plazov, 26 druhov rýb a až 
78 druhov motýľov. Raritou oblasti sú 
bambusové stromy, ktoré sa nikde inde 
na Srí Lanke nevyskytujú.

9 deň
sigirya - „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa. „Pevnosť v oblakoch“, 
skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Na tejto pevnosti sa odohral 
príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžete čítať zo zvyškov kráľovského 
paláca a fresiek dievčenských postáv. 
Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Spoznávanie okolia 
Dambully. Možnosť jazdy na slonoch 
(fakultatívne).

1110 deň–
colombo. Hlavné mesto Srí Lanky je 
zaujímavou zmesou roznych kultúr, 
ktoré tu zanechali svoje stopy za 
posledných 600 rokov. Najlepším 
dokazom toho sú štvrte Fort alebo 
Pettah. Nachádza sa tu budova 
Prezidentského paláca, prekrásna 
budova z pieskovca, ktorá je sídlom 
úradu prezidenta a parlamentu, 
a ktorá silne pripomína anglický 
Whitehall. Galle Face Green - jednu 
míľu dlhá pešia zóna, ktorá hraničí so 
štvrťou Fort na juhu, je najrozľahlejším 
a rušným miestom. štvrť Fort je tiež 
veľmi príťažlivá pre nakupujúcich, je 
tu množstvo starých obchodov, ktoré 
sa špecializujú na predaj drahokamov, 
hodvábu, starých poštových známok 
a kvalitného koženého tovaru. štvrť 
Pettah, ktorá skôr tvorila vonkajší 
okraj štvrti Fort, je najrušnejším 
bazárom v meste. Sú tu ulice predajcov 
textilu a sárí, korenia, ulice zlatníkov, 

21 deň–
Odlet z Európy a prílet do colomba. 
Presunieme sa do oblasti Negombo, 
oddych po ceste, prehliadka rybárskeho 
mestečka.

3 deň
Presun do Kandy. Cestou sa zastavíme 
v sloňom sirotinci v Pinnawale. Bol 
založený v roku 1975 a začínal len 
s 25 slonmi. S dnešným počtom slonov, 
ktoré tu žijú sa zaradil medzi najväčšie 
zariadenia svojho druhu na svete. 
Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj 
kúpanie slonov, keď sa 70 dupajúcich 
slonov presúva k asi 400 m vzdialenej 
rieke. Zastávka v kráľovskej botanickej 
záhrade Peradeniya. Večer navštívime 
chrám nad mestom Kandy a stretneme 
sa s budhistickým mníchom.

4 deň
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí 
najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa - chrám budhovho 
zubu. Pozrieme si toto nádherné 
mesto a navštívime miestne trhy. Cesta 
nás povedie i k čajovým plantážam, 
kde navštívime miestnu továreň na 
spracovanie čaju. Vodopády Ramboda.

5 deň
Ráno sa vydáme na cestu do známeho 
rybárskeho prístavu trincomalee, ktorý 
je dôležitým obchodným miestom. 
Prístav je známy aj rybolovom, 
budeme mať možnosť sledovať návrat 
rybárov s ich úlovkami na nádherných 
farebných lodičkách. Prístav nás 
vtiahne do svojho čulého denného 
života. Za návštevu stojí aj miestny 
rybí trh a Portugalská pevnosť. Cestou 
sa zastavíme v hinduistickom chráme 
a v záhrade s korením v matale. 
Jedným z najznámejších Národných 
parkov je Pigeon Island, ktorého 
pobrežie je pokryté koralovými útesmi 
s bohatým podmorským životom.

76 deň–
Pobyt na nádherným plážach 
v Passikudah, možnosť fakultatívneho 
výletu na Pigeon Island alebo 
pozorovanie veľrýb v oblasti Nilaveli.

8 deň
Dopoludnia si pozrieme mesto, rybí trh 
a pevnosť, popoludní sa vydáme do NP 
minneriya. 8800 hektárov je svätyňou 
pre stáda voľne žijúcich slonov. Migruje 
ich tu naraz až 300. V NP je možnosť 
vidieť až 160 druhov exotických vtákov, 

klenotníkov, veľkoobchodníkov s ryžou, 
cukrom, šošovicou alebo paprikou. 
Jedna z miestnych ulíc, Gabo’s Lane, 
sa stále špecializuje na predaj bylín 
pre ajurvédske liečenie. Na okraji 
mesta sa nachádzajú dve turisticky 
veľmi príťažlivé zaujímavosti. Jednou 
z nich je Kelaniaya Raja Maha Vihara – 
budhistický chrám, ktorý navštívil 
Budha. Vo večerných hodinách transfer 
na letisko. V skorých ranných hodinách 
odlet do Európy.

PrE DEtI
•  Sloníky v sloňom sirotinci v Pinnawale
•  Preskúmame ako rastie a pestuje 

sa pravý cejlónsky čaj
•  Návšteva nádherných 

čajovníkových plantáží
•  Safari v národných parkoch
•  Pozorovanie rôznych druhov  

zvierat – vtáky, motýle, slony  
v ich prirodzenom prostredí

•  Vystúpenie kandyjských tanečníkov
•  Nádherné piesočnaté pláže 

a teplé more
•  Poznatky o mýtoch a legendách

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Vstupy v cene
• Termíny cez prázdniny
•  Ubytovanie v 4* hoteloch
• Malé skupinky max. 16 osôb

tErmÍNy 
23.02. - 05.03. 
02.05. - 12.05. 
04.07. - 14.07.
24.10. - 03.11.

Kandy

Matale

Trincomalee

Sigiriya
Pinnawala

Colombo

Negombo

Srí Lanka

lEt: 10 hODÍN ČAsOVÝ POsUN: +5/+6 hODÍNPrE DEtI OD 6 rOKOV
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1 213 eur
na osobu

CENA OD

uSa  |  aMerIka

0746-dňový letecký zájazd
DETSKÝ KOKTEjL 
záBAVYNEW YORK

century 21 so záplavou značkového 
oblečenia za polovičné až štvrtinové 
ceny. Najlepšie obchody s oblečením 
pre deti sa nachádzajú na madison 
Avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
Podvečer sa nezabudnite vrátiť na 
times square, osvetlené stovkami 
blikajúcich neónov. Na „križovatke 
sveta“ nájdete ohromujúce 
hračkárstvo toys „r“ Us otvorené 
až do polnoci. Vlastne nejde 
o hračkárstvo, ale akýsi zábavný park. 
Vaše deti vás budú milovať, ak im 
dovolíte jazdu na kolese Ferris Wheel.

65 deň–
Check out z hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

1 deň
Odlet do New yorku. Už na ceste 
z letiska nás prekvapí veľké množstvo 
žltých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 tisíc. Ubytovanie v hoteli.

2 deň
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. 
Začneme kolekciou naj mrakodrapov. 
Legendárna Empire state building, 
rockefeller center a jeho vyhliadka 
Top Of the Rock, kde medzi 67. 
a 70. podlažím nájdeme odpoveď 
na otázku, o čom ten New York 
vlastne je. Čakanie v rade si môžeme 
spríjemniť spoločnou fotkou v štýle 
svetoznámej „Rockefeller beam“, na 
ktorej si robotníci vychutnávajú svoju 
desiatovú prestávku. Zastavíme sa 
i v najväčšom legoshope. Nasleduje 
central Park, zelené pľúca mesta. 
Alebo dáme prednosť „staromódnej“ 
jazde drožkou či miestnej ZOO? 
Bezkonkurenčné detské ihrisko 
Heckscher s množstvom striekacích 
atrakcií. TOP hitom bude návšteva 
10-metrovej sklenenej kocky, nonstop 
otvoreného Apple store plného 
úžasných „i“-vecičiek. Pri parku sa 
nachádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková 
loď všetkých hračkárstiev. A nakoniec 
slávna broadway! Ulica známa veľkým 
počtom divadiel. Kto nebude veľmi 
unavený bude mať možnosť spestriť 
si večer vystúpením v jednom z nich 
(napr. Leví kráľ, Mary Poppins, Blue 
Men’s Group).

3 deň
socha slobody na Ellis Island 
v newyorskom prístave je 
symbolom amerického sna, slobody 
a demokracie. 20-minútová okružná 
plavba trajektom staten Island 
ferry je zadarmo a ponúka okrem 

výhľadu na Sochu Slobody aj 
krásnu panorámou mrakodrapov 
dolného Manhattanu. Po návrate 
smerujeme do štvrti china town 
s kľukatými uličkami posiatymi 
množstvom rodinných reštaurácií 
a klasických obchodíkov. Legendárna 
je aj miestna zmrzlináreň s tými 
najneuveriteľnejšími príchuťami. 
battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, break -dancerov, 
kúzelníkov, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rollexiek. Nenechajte 
si ujsť ani prechádzku po brooklyn 
bridge, prvom a najslávnejšom 
moste New Yorku. Pokiaľ sa metrom 
odveziete až na coney Island, máte 
poruke celú kopu nefalšovaných 
amerických zážitkov: najlepší 
a najstarší hot -dog Nathan’s Famous, 
slávnu horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč 
z roku 1922.

4 deň
Návšteva múzea moderného umenia 
(momA), ktoré bravúrne zvláda 
priblížiť moderné diela deťom (už od 
4 rokov). Intrepid – námorné, 
vzdušné a vesmírne múzeum 
s pavilónom raketoplánov. Jedným 
z „prominentov“ je tu aj Enterprise, 
prvá vesmírna loď NASA. Mužskú 
časť výpravy uchváti aj zbierka 
30 kompletne zrekonštruovaných 
lietadiel, ponorka Growler 
a lietadlo Concord. Na výber máte 
aj Guggenheimovo múzeum, 
Metropolitné múzeum umenia, 
či Múzeum prírodnej histórie so 
známymi kostrami dinosaurov. 
Nákupy, nákupy, nákupy! Na rušnej 
Herald Square na Broadway je 
najväčší obchodný dom na svete, 
macy’s. V blízkosti Ground Zero 
máme otvorený ďalší nákupný raj, 

PrE DEtI
•  Najlepší shopping – posledné módne 

hity, top hračky a cool 
„i“ vecičky

•  Neskutočná panoráma mrakodrapov 
z vyhliadky Top of the Rock

•  Pouliční zabávači, kúzelníci 
a hudobníci v Battery Parku

•  Jazda na koči a plavba trajektom
• ZOO v Central Parku
• Zábavný park v Brooklyne
• Najväčší Legoshop
•  Detské ihrisko so 

striekacími atrakciami
•  Svetielkujúce Times Square 

s obrovským hračkárstvom

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 14 r.  

na lôžku rodiča
• Transfer z Bratislavy
• Termín cez prázdniny
• Malé skupinky max. 16 osôb

tErmÍNy 
17.07. - 22.07.

New York 

Washington

USA

lEt: 9 hODÍN 30 mINútČAsOVÝ POsUN: -6 hODÍN PrE DEtI OD 7 rOKOV
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1 978 eur
na osobu

CENA OD

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

aMerIka  |  uSa

075 9-dňový letecký zájazd
DISNEY, 
ORLANDO, MIAMISLNEČNá FLORIDA

76 deň–
Presun cez Miami do skutočného 
tropického raja Floridy. Po prekročení 
úseku medzi floridskou pevninou 
a prvým ostrovom Key Largo bude 
naša cesta pokračovať cez desiatky 
ostrovov a ostrovčekov rôznych 
veľkostí, končiacich najjužnejším 
ostrovom USA – Key West. Cestou 
sa zastavíme na ostrove Islamorada, 
navštívime Theater Of The Sea 
(Morské divadlo), kde sa deti 
dozvedia o rôznych tvoroch žijúcich 
v oceáne, uvidia show a dokonca 
môžu zažiť individuálne plávanie 
s delfínmi, tuleňmi či rajami! Prejazd 
cez jeden z najdlhších mostov sveta – 
7 Miles Bridge (11-kilometrový kolos). 
Kúpanie na niektorej z prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer 
presun na námestie pouličných 
zabávačov a umelcov mallory square, 
s tým najromantickejším a najkrajším 
západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice Duval 
Street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! 
Prehliadka historického Key Westu 
(vzdialenosť od Kuby iba 145 km) – 
Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, 
maják, múzeum pokladu z lodi 
Atocha. Návrat do miami.

98 deň–
Voľný program v Miami, transfer na 
letisko a návrat do Európy.

1 deň
Odlet z Európy na Floridu, prílet do 
miami, mesta pláží, hotelov, boháčov 
a luxusných jácht. Transfer do hotela, 
uvítanie sprievodcom, voľný program.

2 deň
Cez štvrť little havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. 
Downtown miami a obľúbené 
Bayside. Voľný program, kúpanie na 
plážach v blízkosti hotela.

3 deň
Ranná prehliadka vyhlásenej south 
beach, centra módy a letných 
párty, známej i vďaka budovám 
v Art Deco štýle. Ocean Drive, 
Clevelander Hotel i vila Versace. 
Pokračovanie za dobrodružstvom 
do prírodnej rezervácie Everglades, 
kde podnikneme plavbu špeciálnym 
vodným vznášadlom medzi hustými 
mangrovníkovými hájmi. Okolo našej 
loďky, uprostred močarísk, budú 
neustále krúžiť aligátory a desiatky 
druhov vtákov. Týmto dravcom sa 
dostaneme „do papule“ na neďalekej 
farme. Naučíme sa, aký je rozdiel 
medzi krokodílom a aligátorom. 
Prejazd do Orlanda, rozprávkového 
mesta Walta Disneyho.

54 deň–
Orlando a jeho zábavné parky – 
detské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy, pre malých aj veľkých, 
ponúka neskutočné množstvo 
atrakcií. Stačí si len vybrať. Show 
s kosatkami, delfínmi a tuleňmi 
s jedinečnými horskými dráhami 
v morskom svete sea World. Nielen 
deti budú žasnúť a tlieskať nadšením! 
V rozprávkovom kráľovstve magic 
Kingdom s prekrásnym Popoluškiným 
hradom Vaše deti konečne stretnú 
aj toho sľúbeného, živého Mickey 
Mousa! Universal studio’s Islands 
of Adventure, park inšpirovaný 
najznámejšími filmovými trhákmi 
Hollywoodu, ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA,  
The Incredible Hulk Coaster. 
Alternatívne (5. deň) možnosť 
návštevy Kennedyho vesmírneho 
strediska na myse Cape Canaveral 
s centrom vesmírneho a kozmického 
programu agentúry NASA. 
Kozmodrom, gigantické hangáre, 
štartovacia rampa raketoplánu 
a kino IMAX s unikátnymi filmami 
natočenými americkými astronautmi.

PrE DEtI
•  Najlepšie a najznámejšie zábavné, 

vodné a tematické parky sveta
•  Filmové štúdia Universal Studio’s 

a Disney World
•  Stretnutie so živými rozprávkovými 

postavami
•  Najbláznivejšie atrakcie
•  Show kosatiek a delfínov v parku Sea 

World
•  Kúpanie na slávnych plážach 

v Miami
•  Plávanie s delfínmi a tuleňmi 

v Theatre of the Sea
•  Návšteva prírodnej rezervácie 

Everglades

VÝhODy PrE rODINy
•  Detský paušál do 12 r.
•  Vybrané vstupy v cene
•  Možnosť ubytovania v rodinných 

izbách
• Transfer z Bratislavy
• Malé skupinky max. 10 osôb
•  Termíny cez prázdniny

tErmÍNy 
23.02. - 03.03. 
05.07. - 13.07. 

lEt: 9 hODÍN 30 mINút ČAsOVÝ POsUN: -6 hODÍNPrE DEtI OD 6 rOKOV
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898 eur
na osobu

CENA OD
Marrakech

Essaouira

Agadir

Ouarzazate

Zagora

Maroko  |  afrIka

0768-dňový letecký zájazd
ROzpRáVKA 
NAŽIVOMAROKO

za najmalebnejšie a zároveň najkrajšie 
mesto v Maroku. Biele mesto 
obkolesené sivými hradbami je 
známe najmä vďaka spracovávaniu 
drahého tujového dreva a výrobe 
farbiva nazývaného tyrský purpur. Do 
dnešných čias sú tu v starej medine 
malé dielničky miestnych remeselníkov, 
ktorí ponúkajú svoje ručne výrobky. 
Pýchou mesta je prístav plný modrých 
lodí, rybý trh a hradby z 18. st. 
s nádherným výhľadom na oceán. 
Centrum je plné kaviarničiek, kde  
sa dá príjemne posedieť. Svojou 
pokojnou prímorskou atmosférou je 
vzdialené rušnému Marakéšu.

7 deň
Voľno na pláži.

8 deň
Každá rozprávka sa raz skončí a končí 
sa aj tá naša. Pred nami je už len 
transfer na letisko a odlet domov.

1 deň
Odlet z Viedne/z Budapešti, prílet 
do Maroka, krajiny plnej nádherných 
rozprávkových palácov, tajomných 
miest, starých berberských dedín 
a najmä krajiny, kde dodnes ožívajú 
staré príbehy a rozprávky. Našu 
rozprávkovú cestu začneme v jednom 
z najznámejších kráľovských miest, 
v Marakéši (UNESCO). Podľa príletu 
si pozrieme mesto. *Pri letoch 
z Budapešti je prílet a odlet Agadir.

2 deň
Cesta nás povedie do nádherného 
mesta Ouarzazate, ktoré sa 
rozprestiera pod najvyššími vrcholmi 
Vysokého Atlasu a leží na križovatke 
tradičných marockých obchodných 
ciest. Mesto obklopuje nádherná 
krajina, kde sa hory stretávajú 
s púšťou. Žije tu prevažne berberské 
obyvateľstvo a turisti sem mieria najmä 
vďaka svetoznámym filmovým štúdiám 
Atlas Film Corporation. Ouarzazate 
sa stalo najvýznamnejšou filmárskou 
lokalitou v Afrike. Aj tí, ktorí v Maroku 
nikdy neboli, túto oblasť určite videli 
v mnohých filmoch – repliky stavieb 
zo starého Ríma, replika tisícročného 
egyptského chrámu. Ouarzazate má 
vlastné Filmové múzeum, ktoré je 
venované vzťahom s Hollywoodom. 
Navštívime nádherný „pieskový zámok“ 
Ait benhaddou Kasbahs (UNESCO). 
Mesto je jednou z najdokonalejších 
ukážok starobylej predsaharskej 
architektúry na svete. Vďaka svojej 
neopakovateľnej atmosfére sa stal 
súčasťou filmov Lawrenc z Arábie, 
Múmia, Sedem rokov v Tibete 
a mnohých ďalších. Ubytujeme sa 
v jednom z tradičných butikových 
hotelov Riad, v štýle klasických 
marockých palácov.

3 deň
Z Ouarzazate sa vydáme na cestu 
do zagory. Prejazdom údolím rieky 
Draa sa dostaneme do jedného 
z najkrajších miest v Maroku. Mesto je 
plné červených buganvílií, ružových 
oleandrov a paliem. Žijú tu hlavne 
berberské rodiny v typických malých 
domčekoch z červenej hliny. Zagora 
bola poslednou oázou na starobylej 
ceste, po ktorej chodili karavány 
a v meste sa zastavovali, aby sa 
občerstvili. Na vrchole Jebel Zagora 
nad mestom s a týčia pozostatky 
starej pevnosti. Nasadneme na džípy 
a vydáme sa na cestu do púštneho 
kempu, kde nás čaká zážitková noc 
v púšti.

4 deň
Pred sebou máme dlhší presun 
do nádherného mesta marakéš 
(UNESCO), ktoré je druhým najstarším 
z kráľovských miest a je nazývané aj 
„Perla juhu“. Navštívime starú medinu, 
najznámejšie miestne súky a námestie 
Djemaa El Fna so zaklínačmi hadov, 
hudobníkmi, zápasníkmi, krotiteľmi 
zvierat a rozprávačmi.

5 deň
Pozrieme si najväčšie pamiatky,  
70 m vysoký minaret Koutoubia, 
Menara a záhrady, hrobky dynastie 
Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle  
(za poplatok) s hrobom majstra 
módy Yves Saint Laurenta. Popoludní 
sa vydáme k moru a to priamo do 
známeho letoviska Agadir.

6 deň
Voľný deň na pláži, možnosť 
fakultatívneho výletu do rybárskeho 
mesta Essaouira, ktoré je považované 

PrE DEtI
• Filmové štúdiá
• Objavovanie predsaharskej 

architektúry
• Pieskový zámok Ait Benhaddou 

Kasbahs
• Berberské dedinky
• Jazda na ťavách na púštnych dunách
• Oázy a údolia
• Rozprávkové paláce
• 4* hotel s all inclusive programom 

a s tobogánmi počas pobytu 
v Agadire

• Zaklínači hadov, krotitelia zvierat, 
rozprávači, zápasníci na námestí 
Djemaa El Fna

• Zážitková noc v púšti

VÝhODy PrE rODINy
• Detský paušál do 12 rokov
• Transfer z Bratislavy
• Priamy let
• Malé skupinky max. 16 osôb
• Termíny počas prázdnin  

a májových sviatkov

tErmÍNy 
04.05. - 11.05. 
14.07. - 21.07. 
18.08. - 25.08.
26.10. - 02.11. 

lEt: 4 hODINy 30 mINútČAsOVÝ POsUN: -1 hODINA PrE DEtI OD 6 rOKOV
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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB
platný od 1.11.2018

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. 

A NAVyšE...    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

zľavy a výhoDy 
PrE KlIENtOV 
V stAtUsE VIP

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +4% zľava k first moment zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov  

zo všetkých vlastných katalógov CK SATUR

   +3% zľava k last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám platným 

pre všetkých klientov na nákup zájazdov zo všetkých vlastných katalógov CK SATUR

   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

   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

zľavy a výhoDy 
PrE KlIENtOV 
V stAtUsE tOP

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +3% zľava k first moment zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov  

zo všetkých vlastných katalógov CK SATUR

   +3% zľava k last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám platným 

pre všetkých klientov na nákup zájazdov zo všetkých vlastných katalógov CK SATUR

   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



ZoZnam predajných miest cK satUr

ZoZnam vybraných aUtoriZovaných predajcov cK satUr

Nájdete nás 
na facebooku

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
Ivanská 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

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

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

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

LUČenec
Železničná 12
984 01 Lučenec
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

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

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

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
02/32 602 390
karadzicova@satur.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

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

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

bansKÁ bystrica
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.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

CK DESIREA
Hálkova 725/1
02/4488 8999
objednavka@desirea.sk

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

GaLanta
CK GITA
Šafárikova 1526
031/780 2106
gita@gita.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

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

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

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

FRIENDS TRAVEL GROUP
0917/810126
friendstravel@friendstravel.sk

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

MOJADOVOLENKA.EU
0948/948 555
info@mojadovolenka.eu 

PETIT PRESS
Lazaretská 12
02/5923 395
info@dovolenka.sme.sk

ZÁJAZDY.SK
Lazaretská 3a
0800 123 420
bratislava@zajazdy.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

maLacKy
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.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
CA KARIBIK
Vajanského 6(LAUGO 
centrum)
0911/902553
karibikca@gmail.com

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



FANAR HOTEL & RESIDENCES *****
ALL INCLUSIVE

QATAR
 AIRWAYS

OMÁN
 LUXUSNE S

...KEĎ SA ZÁŽITKY Z DOVOLENKY

ZAČÍNAJÚ UŽ NA PALUBE 5* LIETADLA
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