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2013

2014

2015

2016

2017

Poľsko
PRAHA

Česko

Štrbské Pleso

Teplice nad Bečvou

Ukrajina

Starý a Horný Smokovec

Vrátna dolina Podbanské
Rajecké Teplice
Tatranská Lomnica
Bešeňová
Turčianske Teplice
L. Mikuláš, L. Ján Tatranské matliare, Veľký Slavkov
Trenčianske Donovaly
Teplice
Sliač
Bystrá
Bojnice
Piešťany
Dolná Strehová
Vyhne
Hajdúdzobózsló
Lillafüred
Dudince
Eger
BRATISLAVA
Visegrad
Patince

Luhačovice

Nemecko
Modra - Piesok, Harmónia
Mosonmagyaróvár

Rakúsko

Bükfürdő
Sárvár

PREHĽAD
POBYTOV
SLOVENSKO
Piešťany

BUDAPEŠŤ

Lipót

Balatonalmády

Maďarsko

Tapolca
Balatonfüred
Hévíz
Zalakaros

Siófok

Rumunsko

4
Hotel Park****

4 FM zľava

DHSR Esplanade ****/Palace ****

5

Tatranská Lomnica Hotel SOREA Titris ***

42 FM zľava

Hotel Slovan ***

43 FM zľava

Hotel Lomnica ****

44 FM zľava

SPA Hotel Grand Splendid***

6

Modra - Piesok

Hotel Zochova chata****

7

Veľký Slavkov

Modra - Harmónia

Hotel Pod lipou****

8

Tatranské Matliare Hotel SOREA Hutník **/***

46 FM zľava

Patince

Wellness Hotel Patince****

10
11

ČESKÁ REPUBLIKA

47

Hotel Flóra ***

12

Praha

Hotel Aquapalace ****

47

Hotel Most slávy***

13

Luhačovice

Wellness Hotel Pohoda ****

48

Bojnice

Hotel Bojnický vínny dom****

14

SPA & Wellness hotel Alexandria ****

49

Dudince

LD Rubín*** & Smaragd***

15

Kúpeľný hotel Jurkovičov dom ****

50

Dolná Strehová

Hotel Aquatermal***

16

Sliač

Hotel & SPA Resort Kaskády****

17

Bystrá

Wellness hotel Bystrá***

Donovaly

Šport Hotel***

Vrátna dolina

Hotel Boboty ***

20

Rajecké Teplice

Hotel Aphrodite****, Aphrodite Palace****

Trenčianske Teplice LD Krym****/ Pax***

Turčianske Teplice LD Royal Palace *****

Aplend Tatry Holiday Resort

45

Teplice nad Bečvou LD Moravan ***

51

18

MAĎARSKO

53

19

Budapešť

Danubius Grand hotel Margitsziget ****

53

Aquaworld Resort Budapest **** superior

54

21

Visegrad

Thermal hotel Visegrád **** superior

55

22 FM zľava

Lipót

Hotel Orchidea ****

56

LD Veľká Fatra ****/***, Aqua *

23 FM zľava

Mosonymagyaróvár Hotel Thermal *** superior

57

Vyhne

Hotel Termál ***

24

Bükfürdö

58

Liptovský Ján

Hotel SOREA Máj ***

25 FM zľava

Hotel Greenﬁeld Golf & SPA ****

59

Bešeňová

Hotel Bešeňova ****

26

Hotel Piroska ****

60

Hotel Galeria Thermal ****

27

Sárvár

Hotel Thermal & SPA Spirit *****

61

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia

28

Hévíz

Hotel Európa Fit **** superior

62

Jasná

Wellness Hotel Grand ****

29

Hunguest Hotel Helios **** superior

63

Ski & Wellness Residence Družba ****

30

Siófok

Hotel Piknik ***

64

Hunguest hotel Répce Gold ****

Podbanské

Grand Hotel Permon****/Pieris ***

31

Balatonalmády

Hotel Bal Resort ****

65

Štrbské Pleso

Hotel Toliar ***

32 FM zľava

Balatonfüred

Danubius Hotel Anabella *** superior

66

Hotel Patria ****

33

Hotel Silverine Lake Resort ****

67

Hotel SOREA Trigan ***

34 FM zľava

Tapolca - Balaton

Hunguest hotel Pelion ****

68

Wellness Hotel Borovica ****

35

Zalakaros

Mendan Magic Spa & Wellness **** superior 69

Hotel Fis ***

36

Hotel Aphrodite **** Foodness & Family

70

Starý Smokovec

Apartmány snow

37 FM zľava

Eger

Hotel Flóra ***

71

Grandhotel ****

38

Hotel Korona ****

72

Horný Smokovec

Grand Hotel Bellevue ****

39

Lilafüred

Hunguest Hotel Palota ****

73

40

Hajdúszoboszló

Hotel Silver **** superior

74

Tatranská Lomnica Grandhotel Praha ****
Hotel SOREA Urán ***

41 FM zľava

FIRST MOMENT A VERNOSTNÉ ZĽAVY

FIRST
MOMENT
ZĽAVY
AVY
AŽ DO

13 %
018
DO 28.02.2

WELLNESS2018
Konkrétna výška zľavy je uvedená pri každej kapacite

až do 10 %
+2 %
+3 %

Zľava na pobyty označené logom FM zľava
Zľavy pre TOP klientov
Zľavy pre VIP klientov

do 28.02.2018
celoročne
celoročne

NAŠE TIPY

u
Cena za osob

od 130 €

u
Cena za osob
od

122 €

HOTEL PARK ****

WELLNESS HOTEL
L POHODA ****

Slovensko / Piešťany

Česká republika / Luhačovice

WELLNESS POBYT
• 2x ubytovanie s polpenziou
• 1x klasická masáž
• 1x oxygenoterapia
• 1x parafango zábal
• voľný vstup do bazéna a ﬁtnes, župan počas
pobytu, ﬁt program
• dieťa do 6 r. stravovanie zdarma

(NE)VINNÝ VÍKEND
• 2x ubytovanie s polpenziou
• nápoj na privítanie, fľaša vína
• 1x lekárska konzultácia
• 1x vínny kúpeľ so zábalom
• 1x masáž chrbta a šije s vínnym olejom
• voľný vstup do wellness a ﬁtnes

Viac info na strane 4

Viac info na strane 48

AQUAWORLD RESORT
BUDAPEST ****
Maďarsko / Budapešť
AKCIA 4=3
• 4x ubytovanie s polpenziou
• neobmedzený vstup do hotelového
„Oriental spa, wellness a ﬁtnes“
a do „Aquaworldu“ (okrem sáun)
a do „Aquaworldu“
• platí vo vybraných termínoch
Viac info na strane 54

Všetky vyššie uvedené zľavy je možné uplatniť len na pobyty z tohto katalógu. Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa na základnú cenu
pobytu. Zľavy sa nevzťahujú na detské paušály, paušály pre dospelých, povinné a iné doplatky. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienok zaplatenia plnej sumy pobytu pri objednaní. Pri úhrade nižšej
ako 100% bude percentuálna zľava znížená o 2%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. Pobyty uvedené v tomto katalógu sú kryté poistením insolventnosti CK. Zároveň odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie – viac informácií v CK. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL
a.s., prípadne Zmluvnými podmienkami daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho pobytu, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.
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HOTEL

PARK ****

príklad ubytovania

príklad ubytovania

WELLNESS A LIEČEBNÝ HOTEL PARK S REKONŠTRUOVANÝM A ELEGANTNÝM INTERIÉROM SA TEŠÍ ATRAKTÍVNEJ POLOHE V PRÍJEMNOM A TICHOM PROSTREDÍ MESTSKÉHO PARKU, PRI RAMENE RIEKY VÁH, LEN NECELÝCH 300 M OD PEŠEJ ZÓNY A 500 M OD KÚPEĽNÉHO OSTROVA. VĎAKA SVOJMU VYBAVENIU, VLASTNÉMU
BALNEOCENTRU S BAZÉNOM A SKVELEJ POLOHE JE IDEÁLNY NA DLHODOBÉ KÚPEĽNÉ AKO I RELAXAČNÉ,
ŠKRÁŠĽOVACIE A OZDRAVNÉ POBYTY.

POLOHA

v kúpeľnom meste Piešťany • 80 km od Bratislavy • najväčšie a najvýznamnejšie
kúpeľné mesto Slovenska

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň s letnou terasou a detským ihriskom • Cafe Panorama
(terasa na 6. poschodí) • lekárska starostlivosť • wellness centrum • balneocentrum • župany pre dospelých • sauny (suchá, parná a infrasauna) • ﬁtnes •
bazén (16x5m) s vodopádom, dnovým gejzírom a vodnými kreslami prepojený
s letnou terasou • sezónny bar • kaderníctvo • pedikúra • manikúra • požičovňa
bicyklov a palíc na nordic walking • detský kútik • v júli detský program • ﬁt
program 3x týždenne • večery so živou hudbou • v blízkosti golfové ihrisko •
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na vlastnom parkovisku (uzatvorené,
monitorované, poplatok 2 €/noc)

TYPY

dvojlôžková izba (19-20 m2, možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka,
posedenie na balkóne, výhľad do prírody) • apartmán (dvojizbový, 1/2 spálňa
15,7 m2, obývacia izba 26,7 m2 s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek,
chladnička, varná kanvica, čajový a kávový servis, niektoré s klimatizáciou za
poplatok 6 €/noc) • štúdio LUX (57 m2, dvojlôžkové s možnosťou 2 prísteliek na
rozťahovacom gauči, obývacia časť s terasou 15,7 m2, chladnička, varná kanvica,
čajový a kávový servis, terasa so záhradným nábytkom) • apartmány Family
LUX v pre 4 až 6 osôb (32,2-58,5 m2, 1/2 alebo 2/2 spálne, obývacia izba s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek, chladnička, varná kanvica, čajový
a kávový servis, trezor) • kúpeľňa s WC • káblová LCD TV • Wi-Fi • rádiobudík •
telefón • sušič vlasov • trezor • chladnička • balkón • župany pre dospelé osoby
• väčšina izieb s klimatizáciou (za poplatok 6 €/noc)

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

raňajky, obedy aj večere formou bufetu • šalátový bufet • dezerty • strava pre
celiatikov • možnosť diétnej a bezlepkovej stravy

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc v 1/2 izbe • neobmedzený vstup
do bazéna s vírivkou a vodnými atrakciami • ﬁtnes • župan • ﬁt program • 20%
zľava na wellness & spa procedúry • dieťa do 6 rokov s polpenziou bez nároku
na lôžko grátis

OSTATNÉ DOPLATKY
FM zľava 10%

POZNÁMKA

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 10 €/noc
v ponuke aj ďalšie akciové pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo
na www.satur.sk

3I6SVK01

Polpenzia, 1x masáž lávovými kameňmi
(40 min.), 1x hydromasážna vaňa
(20 min.), 1x oxygenoterapia
(20 min.), 1x champi - indická masáž
hlavy (20 min.), 1x parafango zábal
(20 min.). Pobyt na 3 noci.

WELLNESS POBYT
Polpenzia, 1x klasická čiastočná masáž
(20 min.), 1x oxygenoterapia (20 min.),
1x parafango zábal (20 min.).
Pobyt na 2 noci.

SENIOR POBYT
Polpenzia, 1x orientačné lekárske
vyšetrenie, 1x mäkká technika
s fyzioterapeutkou (20 min.),
1x klasická masáž čiastočná
(20 min.), 1x hydromasážna vaňa
(20 min.), 1x parafango zábal (20 min.),
1x oxygenoterapia (20 min.).
Pobyt na 5 nocí.

02.01.-30.03. a 02.04.-20.12.

Osoba na zákl. lôžku s polpenziou (Ubytovanie)

52

Wellness pobyt (Ochutnávka wellness) 2 noci

130

Harmony pobyt (Antistresový pobyt) 3 noci

218

Senior pobyt (Aktívny senior) 5 nocí

316

4

HARMONY POBYT

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PIEŠŤANY | SLOVENSKO

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE ****

príklad ubytovania

NAVŽDY MLADÝ
Polpenzia, vstupné lekárske vyšetrenie,
EKG test, individuálny liečebný program
stanovený na základe zdravotného stavu
a predpisu lekára zahŕňa do 12 procedúr
za týždeň (vrátane aktívnej rehabilitácie
3x týždenne). Pobyt na 7 nocí.

PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE – TERMÁLNA MINERÁLNA VODA A UNIKÁTNE SÍRNE LIEČIVÉ BAHNO BOLI ZÁKLADOM PRE VZNIK PIEŠŤANSKÝCH KÚPEĽOV. SVETOZNÁMYMI SA STALI VĎAKA MODERNÝM METÓDAM
LIEČBY REUMATIZMU A INÝCH OCHORENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU. PRI LIEČBE SA VYUŽÍVA SÍROVODÍKOVÁ
TERMÁLNA VODA A LIEČIVÉ SÍRNE BAHNO. TEPLOTA PIEŠŤANSKÝCH TERMÁLNYCH PRAMEŇOV JE OKOLO
68°C A VYVIERA Z HĹBKY ASI 2 000 M.

POLOHA

4* hotelový komplex pozostáva z 2 krídiel Esplanade a Palace • priamo v centrálnej časti Kúpeľného ostrova

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie • kaviareň s terasou • nočný bar • Bridge Club • kozmetický salón
• kaderníctvo • požičovňa bicyklov • golfový areál • tenisové dvorce • plážový
volejbal • vodný a saunový svet: vnútorný aj vonkajší bazén s termálnou vodou
(bezbariérový vstup) • masážne bazény • sauny • parné kúpele • fyzioterapia •
elektroterapia • balneoterapia • hydroterapia • masáže • zábaly • inhalácie • ﬁtnes • Wi-Fi v oboch hoteloch zdarma • parkovanie na nestrážených parkovacích
miestach pri kúpeľnom hoteli za poplatok: 1 €/deň, v hotelovej garáži: do 5 nocí:
6 €/deň, 5-10 nocí: 5 €/deň, 10 a viac nocí: 4 €/deň

TYPY

KH Esplanade: jedno a dvojlôžkové izby • kategória Komfort alebo izby po
kompletnej rekonštrukcii Premium alebo Superior Plus (za príplatok, izby s klimatizáciou) • kúpeľňa • WC • sušič vlasov • kúpací plášť • SAT TV • telefón •
Wi-Fi • minibar • trezor • balkón • bezbariérové izby • apartmány • Krídlo Palace: jedno a dvojlôžkové izby • kategória Štandard alebo Superior (za príplatok)
• apartmány • kúpeľňa • WC • sušič vlasov • župan • SAT TV • klimatizácia •
telefón • Wi-Fi • minibar • trezor • bezbariérové izby

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT
Plná penzia, návšteva lekára – 1x
za týždeň, lekárska správa na konci
pobytu, individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu a predpisu
lekára zahŕňa do 24 procedúr za
týždeň (vrátane 4x týždenne aktívna
rehabilitácia ako skupinové cvičenie
alebo ﬁtnes tréning s ﬁtnes trénerom).
Minimálna dĺžka 7 nocí, odporúčaná
dĺžka 2-3 týždne.

CHUŤ PIEŠŤAN
Polpenzia, lekárska konzultácia,
1 – 2 procedúry za deň podľa dĺžky
pobytu. Príklady pobytov: Pobyt na
2 noci, 3 procedúry: 1x termálny
kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný
bahenný zábal, 1x klasická
masáž – čiastočná.
Pobyt na 3 noci, 4 procedúry:
1x termálny kúpeľ – zrkadlisko,
1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž – čiastočná,
1x hydroterapia.
Pobyt na 2 - 7 noci.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov • v prípade plnej penzie sa
pobyty začínajú večerou a končia obedom

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a liečebné procedúry podľa typu pobytu za osobu na
1 noc v 1/2 izbe Komfort alebo Štandard • vodný a saunový svet • voľný vstup
do Danubius Premier ﬁtnes, na rehabilitačný chodník a do bazénov

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 11 €/noc
v ponuke aj ďalšie pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na
www.satur.sk

14.01.-25.02.
a 25.11.-23.12.

25.02.-25.03.
a 14.10.-25.11.

Chuť Piešťan (Kúpele na skúšku) Esplanade / Palace

94 / 92

100 /98

112 /110

Navždy mladý (Aktívny senior) Esplanade / Palace

86 / 84

95 /93

106 / 105

Komplexný kúpeľný pobyt Esplanade / Palace

102 /100

110 / 106

123 / 120

3I6SVK02 a 3I6SVK03

25.03.-14.10.
a 23.12.-12.01.
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SPA HOTEL GRAND SPLENDID ***

príklad ubytovania
PIEŠŤANY SA PRÁVOM RADIA MEDZI POPREDNÉ PROTIREUMATICKÉ KÚPELE EURÓPY. PRI LIEČBE SA VYUŽÍVA SÍROVODÍKOVÁ TERMÁLNA VODA A LIEČIVÉ SÍRNE BAHNO. TEPLOTA PIEŠŤANSKÝCH TERMÁLNYCH
PRAMEŇOV JE OKOLO 68°C A VYVIERA Z HĹBKY ASI 2000 METROV. KÚPEĽNÝ OSTROV TVORÍ CELÝ KOMPLEX
KÚPEĽNÝCH HOTELOV, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ V KÚPEĽNOM PARKU. V KH BALNEA ESPLANADE 4*, BALNEA
PALACE 4*, BALNEA SPLENDID 3* A BALNEA GRAND 3* SA PROCEDÚRY POSKYTUJÚ V BALNEOREHABILITAČNOM CENTRE.

POLOHA

hotelový komplex Balnea Grand Splendid uzatvára Balneocentrum v severnej
časti Kúpeľného ostrova • komplex je chodbou spojený so spoločenským centrom

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie • kaviareň s letnou terasou • nočný bar • vináreň • vnútorný aj
vonkajší bazén s termálnou vodou • kozmetický salón • kaderníctvo • požičovňa bicyklov • kongresová hala • v tesnej blízkosti moderný golfový areál •
Wi-Fi v lobby bare a kaviarni zdarma • parkovanie na nestrážených parkovacích
miestach pri kúpeľnom hoteli zdarma • v hotelovej garáži za poplatok

TYPY IZIEB

Splendid: jedno a dvojlôžkové izby • kategórie Komfort (klimatizácia za poplatok) • kúpeľňa • sušič vlasov • župan • WC • balkón • SAT TV • telefón • minibar
• trezor • apartmány: dve miestnosti • oddelená spálňa a obývačka • kúpeľňa •
WC • SAT TV • minibar alebo chladnička • telefón s priamou voľbou • župan •
hotel má bezbariérový prístup
Grand: jedno a dvojlôžkové izby kategórie Standard a Komfort (za príplatok)
• kúpeľňa • balkón • SAT TV • telefón s priamou voľbou • minibar • v izbách
kategórie Komfort trezor • sušič vlasov • župan • apartmány: dve miestnosti •
oddelená spálňa a obývačka • kúpeľňa • WC • SAT TV • trezor • sušič vlasov •
župan • hotel má bezbariérový prístup

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výberom z menu • v prípade
plnej penzie sa pobyty začínajú večerou a končia obedom

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a liečebné procedúry podľa typu pobytu za osobu na
1 noc v 1/2 izbe • voľný vstup do ﬁtnes centra, na rehabilitačný chodník a do
bazénov

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • možnosť pobytu s domácim zvieraťom
za poplatok 15 €/noc

POZNÁMKA

v ponuke sú ďalšie pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na
www.satur.sk

14.01.-04.03.
a 25.11.-23.12.

04.03.-29.04.
a 14.10.-25.11.

Chuť Piešťan (Kúpele na skúšku) Splendid / Grand

73 / 64

77 / 69

88 / 75

Navždy mladý (Aktívny senior) Splendid / Grand

65 / 56

70 / 61

79 / 68

Komplexný kúpeľný pobyt Splendid / Grand

87 / 76

92 / 81

102 / 89

3I6SVK04 a 3I6SVK05
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29.04.-14.10.
a 23.12.-12.01.

NAVŽDY MLADÝ
Polpenzia, vstupné lekárske vyšetrenie,
EKG test, individuálny liečebný program
stanovený na základe zdravotného stavu
a predpisu lekára zahŕňa do 12 procedúr
za týždeň (vrátane aktívnej rehabilitácie
3x týždenne). Pobyt na 7 nocí.

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT
Plná penzia, návšteva lekára – 1x za
týždeň, lekárska správa na konci pobytu,
individuálny liečebný program podľa
zdravotného stavu a predpisu lekára
zahŕňa do 24 procedúr za týždeň (vrátane
4x týždenne aktívna rehabilitácia ako
skupinové cvičenie alebo ﬁtnes tréning
s ﬁtnes trénerom). Minimálna dĺžka 7 nocí,
odporúčaná dĺžka 2-3 týždne.

CHUŤ PIEŠŤAN
Polpenzia, lekárska konzultácia,
1 – 2 procedúry za deň podľa dĺžky
pobytu. Príklady pobytov:
Pobyt na 2 noci, 3 procedúry:
1x termálny kúpeľ – zrkadlisko,
1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž – čiastočná.
Pobyt na 3 noci, 4 procedúry:
1x termálny kúpeľ – zrkadlisko,
1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž – čiastočná,
1x hydroterapia.
Pobyt na 2 - 7 noci.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MODRA - PIESOK | SLOVENSKO

HOTEL

ZOCHOVA CHATA ****

príklad ubytovania

POBYT KOMFORT
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Wellness & Spa centra.
Pobyt na 2 - 7 nocí.

MALOKARPATSKÁ VINOHRADNÍCKA OBLASŤ JE ZÁRUKOU INŠPIRATÍVNYCH MOMENTOV PRE MILOVNÍKOV
PRÍRODY. V HOTELI ZOCHOVA CHATA **** SA TRADIČNÉ PRVKY SNÚBIA S MODERNÝM DIZAJNOM V ATMOSFÉRE LUXUSNÉHO HOTELA VHODNÉHO AJ PRE NAJNÁROČNÝCH HOSTÍ. V ÚZKOM KONTAKTE S PRÍRODOU
NÁJDETE ODPOČINOK V ELEGANTNÝCH IZBÁCH ČI LUXUSNÝCH APARTMÁNOCH A ZRELAXUJETE V EXKLUZÍVNOM WELLNESS A SPA CENTRE S PRIVÁTNOU ZÁHRADOU. V HOTELOVEJ REŠTAURÁCII ALEBO BLÍZKEJ
FURMANSKEJ KRČME SI POCHUTNÁTE NA ŠPECIALITÁCH MALOKARPATSKEJ VINOHRADNÍCKEJ KUCHYNE.
HOTEL ZÍSKAL OCENENIE AKO NAJLEPŠÍ 4 * HOTEL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

POLOHA

v známej rekreačnej oblasti Malých Karpát • lokalita Modra-Piesok • len 34 km
od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia s krbom a letnou terasou • lobby bar so sedením v interiéri aj exteriéri
• Wellness & Spa: bazén (15x4 m) • vírivka (4x4 m) • saunový svet (fínska, parná,
bylinková, infra) • ochladzovací bazén • zážitkové sprchy • Kneippov kúpeľ • masáže • procedúry • ľadopád • tepidárium • ﬁtnes • telocvičňa • trávnatá plocha pre
rôzne druhy športov • volejbalové ihrisko • opekanie so sedením • detské ihrisko
• petanque • externý šach • stolný tenis • šípky • lukostreľba • požičovňa bicyklov a palíc pre nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v areáli
hotela zdarma (v hotelovej garáži za poplatok 1€/hod., 10 €/24 hod.)

TYPY

izba Komfort (dvojlôžková, možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka) •
apartmán (dvojlôžkový, 2 oddelené miestnosti, spálňa, obývacia časť s posedením) • štvorlôžkový apartmán (3 oddelené miestnosti, obývačka s krbom,
2 spálne - každá s vlastnou kúpeľňou) • bezbariérová izba

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • LCD TV • Wi-Fi/internetové pripojenie • klimatizácia • minibar
• trezor • sušič vlasov • kozmetický set • župan • papučky • detská postieľka
(na vyžiadanie)

POBYT BEAUTY
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Wellness & Spa centra,
1x pleťové rozjasňujúce ošetrenie
(30 min./osoba),
1x čiastočná klasická masáž
(25 min./osoba).
Pobyt na 2 - 7 nocí.

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
DÁMSKA JAZDA

OSTATNÉ DOPLATKY

Raňajky, neobmedzený vstup do
Wellness & Spa centra, pohár sektu,
1x pleťové rozjasňujúce ošetrenie
(30 min./osoba), 1x čiastočná klasická
masáž (25 min./osoba).
Pobyt na 1 až 6 nocí.

POZNÁMKA

raňajky formou bufetových stolov • obedy alebo večere výber z menu
ubytovanie a služby za osobu a pobyt podľa príslušného balíka v 1/2 izbe
miestny poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie akciové pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo
na www.satur.sk

3I6SVK06
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06.01.-20.12.

Pobyt Komfort (Relax a oddych) 2 noci / 3 noci

167 / 251

Pobyt Beauty (Ochutnávka wellness) 2 noci / 3 noci

232 / 316

Dámska jazda (Špeciálne pre Dámy) 1 noc / 2 noci

132 / 197
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SLOVENSKO | MODRA – HARMÓNIA

HOTEL

POD LIPOU ****

príklad ubytovania
MODERNÝ NOVÝ HOTEL REZORTOVÉHO TYPU SA NACHÁDZA V REKREAČNEJ OBLASTI HARMÓNIA PRI MODRE, V KRÁSNOM PRÍRODNOM PROSTREDÍ MALÝCH KARPÁT, S VÝBORNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI
A TRADÍCIOU KÚPEĽNÉHO LETOVISKA. REZORT JE MIMORIADNE VHODNÝ PRE HOSTÍ, KTORÍ VYHĽADÁVAJÚ
RELAX A ŠPORTOVÉ VYŽITIE V PRÍRODE.

POLOHA

40 km od Bratislavy • bezprostredne pri hoteli začínajú cyklo-turistické a turistické trasy do Malých Karpát • 8 km od hotela hrad Červený Kameň

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia Harmónia • letná terasa • salónik Kajuta • lobby bar • denný bar •
zimná záhrada • konferenčné priestory • masáže • vonkajší letný bazén a detský
bazén • záhrada s ležadlami a tuli vakmi • futbalové / basketbalové ihrisko •
tenisové kurty • ihrisko na beach volejbal • ihrisko na petanque • lanový park
Jelšovisko • keramicko-umelecký ateliér • detské dizajnové ihrisko Kon-Tiki •
vonkajšie ohnisko • jazierko • požičovňa horských bicyklov a športových pomôcok • biliard, šípky, spoločenské hry • parkovisko • Wi-Fi zdarma • fajčiarske
izby • baby-sitting • detská postieľka na vyžiadanie zdarma • parkovanie pri
hoteli zdarma

TYPY IZIEB

izby Comfort s možnosťou jednej prístelky • izba Twin s dvomi samostatnými
spálňami • izby Signature Attic, podkrovné izby s plošným štandardom 33 m2
• trojlôžkové izby Family s dvomi spálňami • 2 apartmány so spálňou s manželskou posteľou a obývacou izbou s pohovkou a možnosťou ďalších dvoch až
štyroch prísteliek • hotelové depandance: dvojlôžkové izby Štandard s možnosťou jednej prístelky • trojlôžkové izby Štandard s možnosťou jednej prístelky
• apartmán so spálňou a obývacou izbou

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou • sušič vlasov • rýchlovarná kanvica •
čajový a kávový servis • SAT-TV • Wi-Fi • telefón • minibar • trezor • klimatizácia
(jún - september) • kúpací plášť (len v izbách Signature Attic a v apartmánoch,
v ostatných typoch izieb za doplatok) • papuče • japonská prírodná kozmetika
Keiji

STRAVOVANIE

raňajky formou bohatých bufetových stolov s kvalitnými slovenskými surovinami a bio produktami • obedy a večere podávané á la carte, formou degustačného viacchodového menu • wine & food pairing ponúka reštaurácia Harmónia

CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

ubytovanie, stravovanie a služby za osobu a noc podľa príslušného balíka v 1/2
izbe Comfort • dieťa do 3 rokov bez nároku na služby zdarma
miestny poplatok (platba na mieste) • možnosť pobytu s domácim zvieraťom
v ponuke aj ďalšie pobyty: Dvaja v Harmónii, In Vino Veritas, Cherchez La Femme, Veľký Gatsby • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk
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02.01.-29.03. a 02.04.-22.12.

02.06.-24.09.

Maľuj zasa hrnčeky (Aktívny wellness)

66

-

Účastník dočasne nedostupný (Antistresový pobyt)

46

-

-

54

Senzačné prázdniny (Rodinný wellness)
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ÚČASTNÍK DOČASNE NEDOSTUPNÝ
Polpenzia, denné využívanie športovísk
podľa vlastného výberu na 2 hod.,
20% zľava na wellness masáže
a športové pomôcky, voľný vstup
do vonkajšieho letného bazéna.
Pobyt na minimálne 2 noci.

SENZAČNÉ PRÁZDNINY
Polpenzia, 1x piknik menu v areáli
s opekačkou, 1x poldenný výlet na
hrad Červený Kameň (špeciálna
detská prehliadka spojená s ukážkou
sokoliarov), 1x vozenie na koníkoch na
1 hod., 1x vstup do Jelšoviska,, denné
využívanie športovísk na 2 hod., 20%
zľava na wellness masáže a športové
pomôcky, 20% zľava na babysitting,
voľný vstup do vonkajšieho letného
bazéna. Pobyt na minimálne 5 nocí.

MAĽUJ ZASA HRNČEKY
Polpenzia, 2x kurz výroby keramiky
s lektorkou v ateliéri v areáli hotela,
vlastný keramický suvenír, 50% zľava
na prenájom športovísk, 20% zľava na
wellness masáže a športové pomôcky,
voľný vstup do vonkajšieho letného
bazéna. Pobyt na min. 2 noci.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

NEZABUDNUTEĽNÉ

Plavby
rýchloloďou

Vyhliadkové
plavby

Eventy
na lodi

RÝCHLO
A POHODLNE

RELAX
NA VLNÁCH

NAJLEPŠIE EVENTY
SÚ NA DUNAJI

z Bratislavy
z Viedne

Bratislava – Devín
Bratislavský okruh
Bratislava – Čunovo

Firemné akcie
Recepcie
Rodinné oslavy

www.lod.sk

Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s., Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava
Tel.: 00421 2 529 32 224, 6, Fax: 00421 2 529 32 231, e-mail: travel@lod.sk, charter@lod.sk

SLOVENSKO | PATINCE

WELLNESS HOTEL

PATINCE ****

príklad ubytovania
WELLNESS HOTEL PATINCE JE OÁZOU POKOJA A HARMÓNIE. PRAMEŇ, VYVIERAJÚCI PRIAMO V AREÁLI,
PRIAZNIVO VPLÝVA NA POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO. REKREAČNÝ AREÁL SA ROZPRESTIERA NA PLOCHE
TAKMER 30 HA. V BLÍZKOSTI HOTELA NA DUNAJI SA NACHÁDZA PRÍSTAV PATINCE, ODKIAĽ JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ VÝHLIADKOVÉ PLAVBY DO OKOLIA.

POLOHA

juhovýchodná časť Podunajskej nížiny • 15 km od Komárna • v areáli termálného
kúpaliska

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • letná terasa • nočný bar • lobby bar • bowling • biliard • Wellness
centrum: 10 bazénov z toho 4 vnútorné s termálnou vodou • v lete 6 vonkajších
bazénov s termálnou vodou • 4 tobogany • vírivka • saunový svet • Kneippov
kúpeľ • moderné športové ihriská • beachvolejbal • minigolf • tenisový kurt •
detský kútik Flippy • vo vybraných termnínoch a počas prázdnin animačný
program • Wi-Fi vo všetkých priestoroch hotela zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby Štandard s možnosťou prístelky • izby Economy bez balkóna
s možnosťou prístelky • dvojlôžkové izby Superior (väčšie, bez balkónu, rozťahovacia sedačka - 2 prístelky pre deti) • izby De Luxe (mezonetové dvojlôžkové
izby, obývačka, spálňa, balkón) • izby Family (štvorlôžkové mezonetové izby,
balkón) • apartmány (štvorlôžkový: 2 spálne, obývačka, dvojlôžkový: 1 spálňa,
obývacia izba, balkón)

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

kúpeľňa • WC • TV • rádio • telefón • chladnička s minibarom • trezor • klimatizácia • župan • Wi-Fi zdarma • väčšina izieb má balkón
raňajky a večere bufetové stoly alebo výber z menu • obedy výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu a pobyt v 1/2 izbe štandard • neobmedzený
vstup do bazénového a saunového sveta a ﬁtnes centra • romantické nočné kúpanie v piatok od 22:00 hod. do 01:00 hod., ranné plávanie v sobotu aj v nedeľu
od 07:00 hod., • dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko zdarma • zvýhodnené
ceny pre deti na základných lôžkach aj na prístelkách

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • detská postieľka 10 €/noc • domáce zviera za poplatok

POZNÁMKA

v ponuke aj ďalšie akciové pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo
na www.satur.sk
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02.01.-30.06. a 04.09-22.12.

30.06.-04.09.

Light weekend (Relax a oddych)
2 noci / 3 noci dospelý na zákl. lôžku

133 / 210

-

Wellness Aqua pobyt (Aktívny wellness)
2 noci / 4 noci dospelý na zákl. lôžku

114 / 210

-

-

172 / 229

Letný oddychový pobyt (Rodinný wellness)
2 noci / 3 noci dospelý na zákl. lôžku
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LIGHT WEEKEND
Polpenzia, 1x Nordic Walking palice
na 1hod./osoba, 1x bicykel vrátane
darčeka na 1hod./osoba, stolný
tenis, voľný vstup do protitureckej
pevnosti v meste Komárom (HU),
kupón v hodnote 10 €/dospelá osoba
na kozmetické ošetrenia francúzskou
kozmetikou MARY COHR. Pobyt na
2 noci piatok – nedeľa alebo 3 noci
štvrtok – nedeľa.

LIGHT WEEKEND PLUS
Polpenzia, Wine voucher/dosp.osoba,
voucher na horúcu/ľadovú belgickú
čokoládu/dieťa, darček pre dieťa, dosp.
osoba: 1x diagnostika organizmu,
1x termický zábal 20 min., 1x klasická
masáž 20 min., 1x detoxikačná pleťová
maska 20 min., 1x Nordic Walking
palice na 1hod./osoba, 1x bicykel
vrátane darčeka na 1 hod./osoba, kupón
na zľavu 20% v Bowling bare, zľava
10% na kozmetické ošetrenia, stolný
tenis. Pobyt na 3 noci štvrtok – nedeľa.
LETNÝ ODDYCHOVÝ POBYT
Polpenzia, diagnostika organizmu,
1x vodné bicykle na 1 hod./izba,
kupón v hodnote 10 € na
Wellness & Spa procedúru,
pri pobyte na 2 alebo 3 noci 1x minigolf
na 1 hod./izba, 1x klasická masáž
20min./dospelá osoba, 1x bicykel
na 1 hod./izba, pri pobyte na 4 noci
+ 1x Bio pedikúra s rybičkami
Garra Rufa/osoba.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TRENČIANSKE TEPLICE | SLOVENSKO

KÚPEĽNÉ HOTELY

POBYT DR. SENIOR
Klienti od 60 rokov, plná penzia,
vstupné a výstupné lekárske
vyšetrenie, denne 2 procedúry podľa
predpisu lekára. Bonus od 2 nocí:
1x denne vonkajší bazén Grand
(60 min.), voľný vstup do ﬁtnes.
Pobyt na minimálne 6 nocí.

MODERNÉ METÓDY KOMPLEXNEJ BALNEOTERAPIE NA BÁZE LIEČIVÝCH PRAMEŇOV, MINERALIZOVANÉHO
SÍRNEHO BAHNA A DOPLNKOVEJ POHYBOVEJ LIEČBY, FYZIKÁLNEJ TERAPIE, MEDIKAMENTÓZNEJ LIEČBY
A DIETETIKY ZARAĎUJÚ TRENČIANSKE TEPLICE MEDZI VÝZNAMNÉ CENTRÁ BOJA PROTI REUMATICKÝM
CHOROBÁM. KÚPELE UKRÝVAJÚ NIELEN SLOVENSKÝ, DOKONCA AJ EURÓPSKY UNIKÁT – TURECKÝ KÚPEĽ
HAMMAM, POSTAVENÝ V 19. STOROČÍ, KTORÝ JE SÚČASŤOU KÚPEĽNÉHO KOMPLEXU.

POLOHA

oba liečebné domy sa nachádzajú v kúpeľnom centre Trenčianskych Teplíc •
v centre sa nachádzajú aj ďalšie liečebné domy ako Atlantis, Viktória, Esplanade, hotel Slovakia

VYBAVENIE HOTELA

KH Krym: recepcia • k dispozícií je viacero výťahov • denná kaviareň • Espresso
bar • nočný klub • kaderníctvo • pedikúra • kozmetika • zmenáreň • Wi-Fi v celej budove zdarma • možnosť zapožičania bicyklov za poplatok • nový parkovací systém v celom meste • uzavreté parkovisko pri KH Krym a KH Slovakia •
poplatok je 2 €/deň • pozor - novinka • možnosť zakúpenia parkovacej karty na
recepcii (táto umožňuje parkovať na všetkých parkoviskách v meste)
KH Pax: recepcia • Wi-Fi v celom objekte zdarma • k dispozícii je viacero výťahov • denná kaviareň • zmenáreň • informačné centrum • slnečná terasa s panoramatickou kaviarňou na streche • na 1. poschodí kaviareň so živou hudbou

TYPY IZIEB

KH Krym: 2-lôžkové zrekonštruované izby kategórie Štandard (bez balkónu výhľad na parkovisko) alebo Comfort (s balkónom výhľad na námestie) KH Pax:
1- a 2- lôžkové izby kategórie Comfort alebo apartmány

VYBAVENIE IZIEB

KH Krym: sprcha • WC • SAT TV • rádio • telefón • chladnička • sušič vlasov •
župan • hotelová kozmetika
KH Pax: sprcha/vaňa • WC • SAT TV • rádio • sušič vlasov • telefón • chladnička
• Apartmány • 2 miestnosti (spálňa a obývačka) • chodba • kúpeľňa • WC • SAT
TV • rádio• telefón • chladnička • balkón • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE

KH Krym: raňajky, obedy aj večere formou bufetu KH Pax: raňajky formou bufetu, obedy a večere výber zo 4 druhov jedál vrátane vegetariánskej stravy •
šalátový bufet • pri plnej penzii sa pobyty začínajú večerou a končia obedom
• v pracovný deň je možné začať obedom do 12,30 hod • počas sviatkov a voľných dní sa začína vždy večerou • nástup od 14,00 hod.

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie • stravovanie • príslušné procedúry za osobu a noc v dvojposteľovej
izbe

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • doplatok za izbu Comfort v KH Krym
2 €/os./noc

POZNÁMKA

v ponuke sú aj ďalšie pobyty: Dr. Klasik, Dr. Osteoﬁt, Dr. Tomesa, Medical Wellness • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

POBYT RELAX
Polpenzia, na požiadanie konzultácia
s lekárom, denne 2 procedúry
(termálny kúpeľ, plávanie, rašelinový
zábal, prísadový kúpeľ, masáž).
Bonus od 2 nocí: 1x denne vonkajší
bazén Grand (60 min.), od 3 nocí
1x whirlpool.
Pobyt na minimálne 4 noci.

MINIRELAX
Polpenzia, možnosť konzultácie
s lekárom, pobyt na 2/3 noci.
Program Krym: 1x/2x termálny vaňový
kúpeľ, 1x prísadový kúpeľ, 1x/2x masáž,
1x rašelina.
Program Pax: 1x/2x termálny kúpeľ,
1x masáž, 1x prísadový kúpeľ,
1x whirlpool. Na 3 noci naviac
1x rašelinový obklad/limoplast.
Bonus: 1x denne vstup do nového
vonkajšieho bazéna Grand (60 min),
1x denne vnútorný bazén (30 min),
voľný vstup do ﬁtnes.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

KRYM **** PAX ***

3I6SVK07 a 3I6SVK08

01.01.-25.03.

25.03.-29.04.
a 21.10.-15.12.

29.04.-21.10.

Dr. SENIOR (Liečebný pobyt) Krym štandard / Pax

57 / 55

59 / 57

61 / 60

RELAX (Kúpele na skúšku) Krym štandard / Pax

56 / 54

60 / 58

61 / 60

MINIRELAX (Relax a oddych) Krym štandard / Pax

65 / 63

70 / 68

73 / 71
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SLOVENSKO | TRENČIANSKE TEPLICE

HOTEL

FLÓRA ***

príklad ubytovania
KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE PATRIA K NAJSTARŠÍM A NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍM KÚPEĽOM NA SLOVENSKU. JE TO PREDOVŠETKÝM VĎAKA VYNIKAJÚCEJ SÍRNEJ TERMÁLNEJ VODE A ROMANTICKEJ POLOHE KÚPEĽOV. LIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ V KÚPEĽOCH TRENČIANSKE TEPLICE MÁ DLHOROČNÚ TRADÍCIU A JE ZALOŽENÁ PREDOVŠETKÝM NA VYUŽÍVANÍ PRÍRODNEJ SÍRNEJ TERMÁLNEJ VODY. V SÚČASNOSTI SA OKREM
TERMÁLNEJ VODY VYUŽÍVA ŠIROKÁ PALETA LIEČEBNÝCH METÓD Z OBLASTI LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE
A FYZIATRIE.

POLOHA

klimatizovaná reštaurácia s letnou terasou • kaviareň s letnou terasou • kozmetický salón • kaderníctvo • internetový kútik • detský kútik • požičovňa horských
bicyklov • wellness centrum • antikorový plavecký bazén (15 m) • sedací bazén
• soľná a eukalyptová sauna • ﬁtnes • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • monitorované parkovanie pred hotelom za poplatok 3 €/noc, na 3 a viac nocí 1,50 €/noc

TYPY IZIEB

jednoložkové a dvojlôžkové izby (manželská posteľ alebo oddelené postele,
možnosť 1 prístelky formou samostatného lôžka) • apartmán: dvojlôžkový (väčšia obývacia izba s možnosťou prístelky na rozkladacom gauči, kúpeľňa s rohovou vaňou, chladnička) • štvorlôžkový (rodinný, menšia obývacia izba, dve
samostatné spálne - jedna s dvomi oddelenými posteľami, druhá s manželskou
posteľou, chladnička)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom • oddelené WC • SAT TV • rádio • telefón • župan • Wi-Fi • väčšina izieb má balkón s výhľadom do prírody

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu, šalátový bufet • v prípade plnej penzie pobyty začínajú večerou a končia obedom

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe
• na privítanie nápoj dobrej nálady • voľný vstup do bazéna • ﬁtnes • deti do
3 rokov bez nároku na služby zdarma

POZNÁMKA

ANTISTRESOVÝ POBYT
Polpenzia, orientačné lekárske
vyšetrenie, 1x masáž lávovými
kameňmi, 1x reiki, 1x masáž
čokoládovým olejom, 1x Shiatsu
masáž, 1x zábal z pravej čokolády,
1x reﬂexná masáž chodidla,
1x minerálny bahenný zábal Ahava,
3x vstup do saunového sveta.
Pobyt na 5, 6 alebo 7 nocí. Pri pobyte
na 6 nocí + Havajská masáž (60 min.),
na 7 nocí + Joga (60 min.).

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 10 €/noc
v ponuke aj ďalšie pobyty: Intenzívny mini relax, Ozdravovací pobyt, Pobyt na
boľavý chrbát, Pobyt pre seniorov, Romantický pobyt, Wellness pobyt • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

3I6SVK09

03.01.-29.03.
a 02.04.-29.04.
a 14.10.-17.12.

29.04.-14.10.

Víkendový pobyt (Ochutnávka wellness) 2 noci / 3 noci

108 / 160

108 / 160

Antistresový pobyt (Antistresový pobyt) 5 nocí / 7 nocí

273 / 373

323 / 429

Beauty pobyt (Špeciálne pre dámy) 5 nocí / 7 nocí

312 / 386

352 / 442
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Polpenzia, župan, 1x masáž aróma
voskom (20 min.), 1x rašelinový zábal
(20 min.), Wi-Fi. Pobyt na 2 noci.
Pri pobyte na 3 noci – 1x perličkový
kúpeľ s prísadou alebo 1x rašelinový
zábal grátis.

vyhľadávaný wellness hotel • v centre kúpeľov • 15 km od Trenčína

VYBAVENIE HOTELA

OSTATNÉ DOPLATKY

VÍKENDOVÝ POBYT PRE KAŽDÉHO

BEAUTY POBYT
Polpenzia, nápoj na privítanie,
konzultácia s fyzioterapeutom,
1x Ayurvéda – indická olejová masáž,
1x medová detoxikačná masáž,
1x Leg Basic – anticelulitídová masáž
nôh, 1x Kleopatrin kúpeľ,
1x Marocký sen, 1x žehlička na tvár,
1x očistný zábal z morských rias,
1x kozmetická lymfodrenáž tváre
a dekoltu, 1x kozmetické ošetrenie
tváre, 2x vstup do saunového sveta.
Pobyt na 5 alebo 7 nocí.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TRENČIANSKE TEPLICE | SLOVENSKO

HOTEL

MOST SLÁVY ***

príklad ubytovania

VÍKENDOVÝ RELAXAČNÝ POBYT
Polpenzia, 1x klasická masáž,
1x rašelinový zábal, denne voľný vstup
do bazéna, fínskej sauny a slender
štúdia, župan. Pobyt na 2 noci.

ŠTÝLOVÝ HOTEL V CENTRE KÚPEĽNÉHO MESTEČKA TRENČIANSKE TEPLICE BOL NIEKOĽKO ROKOV SPOJENÝ
S MEDZINÁRODNÝM FILMOVÝM FESTIVALOM ART FILM A PO JEHO CHODBÁCH ZA TOTO OBDOBIE KRÁČALO MNOHO VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ FILMOVÉHO PLÁTNA. NIELEN DCÉRA NESTORA FILMOVÉHO UMENIA
GERALDINE CHAPLIN, ALE AJ ZNÁMA GINA LOLOBRIGIDA, SOPHIA LOREN, ORNELLA MUTI, ČI LEGENDÁRNY
FILMOVÝ JEAN PAUL BELMONDO, FRANCO NERO, ČI ZNÁMY KOMISÁR KATANI ALIAS MICHELL PLACIDO.

POLOHA

v centre Trenčianskych Teplíc • v blízkosti rieky Teplička • súčasťou hotelového komplexu sú vily Miramare-Corfu, Dea a vila Vera

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň s letnou terasou • wellness služby • liečebné procedúry
pod odborným dohľadom lekára • fyzioterapeut • kvaliﬁkovaní rehabilitační pracovníci • wellness centrum (fínska a parná sauna) • whirlpool • masáže (klasická,
čokoládová, Shiatsu – japonská) • kozmetická lymfodrenáž • slender štúdio (systém rekondično-relaxačných stolov) • alternatívna medicína • možnosť procedúr
s termálnou vodou v Kúpeľoch Trenčianske Teplice • požičovňa bicyklov • Wi-Fi
v celom hoteli zdarma • parkovisko monitorované kamerou pri hoteli zdarma

TYPY IZIEB

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka) •
deluxe izba • apartmán (dvoj, troj a päťlôžkový, minibar)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • sušič vlasov • zapožičanie županov • SAT TV • telefón • Wi-Fi
alebo prípojka na internet len na niektorých izbách zdarma

SENIOR POBYT
Polpenzia, konzultácia
s fyzioterapeutom, 1x klasická masáž,
2x rašelinový zábal,
2x oxygenoterapia,
1x elektroterapia,
1x káva a zákusok, denne voľný vstup
do bazéna, fínskej sauny a slender
štúdia, župan.
Pobyt na 5 nocí.

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

raňajky formou bufetových stolov • obedy alebo večere výber z menu
ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe • deti
do 2 rokov zdarma • deti do 12 rokov 50% zľava z ceny ubytovania
miestny poplatok (platba na mieste) • psík 8 €/noc
v ponuke aj ďalšie pobyty: Liečebno-rehabilitačný pobyt, Regeneračný pobyt,
Romantický víkend • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

BEAUTY POBYT
Polpenzia, 1x kozmetická lymfodrenáž,
1x medová detoxikačná masáž,
1x bahenný zábal Ahava, denne
voľný vstup do bazéna, fínskej sauny
a slender štúdia, župan.
Pobyt na 3 noci.

3I6SVK10
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06.01.-29.03. a 02.04.-20.12.

Víkendový relaxačný pobyt (Relax a oddych) 2 noci

134

Pobyt Senior (Aktívny senior) 5 nocí

274

Beauty pobyt (Špeciálne pre Dámy) 3 noci

211
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SLOVENSKO | BOJNICE

HOTEL

BOJNICKÝ VÍNNY DOM ****

príklad ubytovania

KLENOTOM BOJNÍC JE ROZPRÁVKOVÝ BOJNICKÝ ZÁMOK, KTORÝ PATRÍ K NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍM A NAJKRAJŠÍM ZÁMKOM NIELEN NA SLOVENSKU, ALE AJ V STREDNEJ EURÓPE. OSOBITOU SÚČASŤOU HOTELA
BOJNICKÝ VÍNNY DOM JE WELLNESS, V KTOROM HOTEL PONÚKA NA SLOVENSKU EŠTE MÁLO ZNÁMU HROZNOVÚ A VÍNNU TERAPIU. TIETO PROCEDÚRY OČISŤUJÚ POKOŽKU OD ODUMRETÝCH BUNIEK A DODÁVAJÚ
JEJ OSLNIVÝ A MLADISTVÝ VZHĽAD, DETOXIKUJÚ TELO A STIMULUJÚ KRVNÝ OBEH.

ROMANTICKÝ VÍKEND
Raňajky, sekt na privítanie, vstupenka
do Bojnického zámku, vírivka pre
dvoch s pohárom vína, 1x romantická
večera pri sviečkach, neskorý check
out do 12:00 h.
Pobyt na 2 noci.

POLOHA

priamo pod rozprávkovým zámkom • 5 min. chôdze od zámku a ZOO • 15 min.
do kúpeľov • spája vinárske tradície s moderným a pohodlným ubytovaním

VYBAVENIE HOTELA

vínna reštaurácia • bar • wellness centrum • vínoterapia (kozmetická terapia
proti starnutiu kože) • sauna v kombinácii s vírivkou • elegantná oddychová
miestnosť • salónik • degustačná miestnosť • vinotéka • vínna pivnica • všetky
miestnosti klimatizované • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na stráženom parkovisku (za poplatok 4 €/noc)

TYPY IZIEB

dvojlôžková izba (možnosť prístelky formou pevného lôžka) • svadobná izba •
bezbariérová izba

A VYBAVENIE IZIEB

originálny starožitný nábytok • kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom • WC
• sušič vlasov • jednorazová eko kozmetika • župan • papučky • klimatizácia •
Wi-Fi • SAT TV • rádiobudík • trezor • minibar • každá izba pomenovaná po
odrode vína • väčšina izieb s výhľadom na Bojnický zámok

Raňajky, 1x večera (3-chodové menu),
1x balíček na turistiku, sauna pre
2 osoby, 1x vstupenka do ZOO.
Pobyt na 2 noci.

raňajky: bufetové stoly • obedy a večere výber z menu

TURISTICKÝ TÝŽDEŇ

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

služby za príslušný pobyt za osobu v 1/2 izbe • deti do 3 rokov ubytovanie na
prístelke/ postieľke a stravovanie v rozsahu rodičov zdarma
miestny poplatok (platba na mieste) • psík za poplatok 10 €/noc
v ponuke aj ďalšie pobyty: Dámska jazda, Pánska jazda • informácie v pobočkách CK SATUR alebo www.satur.sk

TURISTICKÝ VÍKEND

Raňajky, 3x balíček na turistiku, vstupenka
do ZOO, 1x sfáranie do bane, 1x večera
(3-chodové menu). Možnosť doobjednania
si profesionálneho turistického
sprievodcu.
Pobyt na 6 nocí.

ROMANTICKÝ ÚNIK

3I6SVK12

06.01.-20.12.

Romantický únik (Relax a oddych) (6 nocí)

279

Turistický víkend (Wellness na horách) (2 noci)

129

Romantický víkend (Romantický pobyt) (2 noci)

132

Turistický týždeň (Aktívny wellness) (6 nocí)

279
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Raňajky, vírivka pre dvoch s pohárom
vína a sauna vo wellness zóne hotela,
vstupenka na prehliadku Bojnického
zámku, vstupenka do ZOO Bojnice, jazda
na koni pre dve osoby v prírode – Monty
ranč, sekt na privítanie,
1x romantická večera pri sviečkach,
neskorý check-out 12:00 h, 10% zľava
na ostatné služby hotela.
Pobyt na 6 nocí.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

DUDINCE | SLOVENSKO

LIEČEBNÉ DOMY

RUBÍN *** & SMARAGD ***

príklad ubytovania

MEDICAL GOLD
Plná penzia, povinná lekárska
konzultácia, priemerne 3 procedúry
denne (okrem nedele), denne vstup do
vnútorného relaxačného bazéna Wellnea
(celoročne) a vonkajšieho bazéna Rubín
(v čase prevádzky).
Pobyt na min. 4 noci.

PREDĹŽENÝ LIEČEBNÝ VÍKEND
MEDICAL MINI
Plná penzia, povinná lekárska
konzultácia, 7 liečebných procedúr
za pobyt, denne vstup do vnútorného
relaxačného bazéna Wellnea
a vonkajšieho bazéna Rubín.
Pobyt na 3 noci, nástupné dni nedeľa až
štvrtok.

DUDINCE PATRIA K OBĽÚBENÝM SLOVENSKÝM KÚPEĽNÝM MESTEČKÁM, KDE OKREM UNIKÁTNEJ VODY NÁJDETE AJ POKOJ, POHODU A VĎAKA KRÁSNEJ OKOLITEJ PRÍRODE AJ ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. LIEČIA
SA TU CHOROBY POHYBOVÉHO APARÁTU, MÄKKÝCH ČASTÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, NEUROLOGICKÉ
A SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA. TUNAJŠIA PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA S TEPLOTOU 27,2°C JE VĎAKA
SVOJMU ZLOŽENIU POVAŽOVANÁ ZA DRUHÚ NAJKVALITNEJŠIU VODU SVOJHO DRUHU V EURÓPE.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

KH Rubín: reštaurácia • lobby bar • espresso • ﬁtnes • kaderníctvo • kozmetika •
manikúra • pedikúra • knižnica • detský kútik • zimná záhrada • Thai Relax Center •
Vitálny svet Wellnea (vírivý bazén, relaxačná vaňa, suché a parné sauny, whirlpool,
masáže, tepidárium, solárium) • vonkajší bazén • športoviská • plážové ihrisko •
tenisový kurt • bowling • squash • biliard • balneoterapia • Wi-Fi na izbách
a v lobby bare zdarma • KH Smaragd: pokojnejší hotel po rekonštrukcii • spojovacia chodba medzi KH Rubín a Smaragd • kúpeľné procedúry v KH Rubín
• Wi-Fi vo všetkých priestoroch zdarma • bezplatné parkovanie asi 100 m od
hotelov alebo priamo pred hotelom za poplatok.

VYBAVENIE IZIEB

KH Rubín: jedno a dvojlôžkové izby • apartmán • kúpeľňa so sprchou • WC •
telefón • chladnička s minibarom • káblová TV • Wi-Fi zdarma • rádio • balkóny
(okrem niektorých apartmánov) KH Smaragd: jedno a dvojlôžkové izby • kúpeľňa • WC • káblová TV • Wi-Fi zdarma • chladnička • telefón • rádio • balkón
• apartmán (spálňa, obývačka s rozkladacím gaučom)

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu, šalátový
bufet

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu v 1/2 izbe • deti do
4 rokov bez nároku na služby a lôžko zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY
AKTÍVNY VÍKEND
Plná penzia, služby Sport centra v LD
Rubín: 1x 1 hod. bowling, 1x 1 hod. stolný
tenis, 1x 1 hod. biliard, individuálne
cvičenie, 2x 1 hod. vstup do Vitálneho
sveta Wellnea, denne vstup do
vnútorného relaxačného bazéna
Wellnea, vstup na vonkajší bazén Rubín
(počas prevádzky), bonus: 1x za pobyt
20 min. vstup do minerálneho bazéna.
Pobyt na 2 noci s nástupom v piatok
večerou, príp. po dohode aj počas
týždňa.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

v centre kúpeľov • letné termálne kúpalisko Dudinka (do 150 m)

POZNÁMKA

miestna daň za ubytovanie (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie pobyty: Medical Silver, Lenivý víkend, Romantic, Kúpeľná
dovolenka, Veľkonočný pobyt • možnosť ubytovania aj v KH Minerál **** • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

3I6SVK13 Rubín, 3I6SVK14 Smaragd, 3I6SVK30 Minerál

01.01.-28.03. a 02.04.-01.05.
a 01.11.-20.12.

01.05.-01.11.

Medical Gold (Komplexný kúpeľný pobyt) (4-12 nocí)

63

67

Predĺžený liečebný víkend (Kúpele na skúšku) (3 noci)

190

202

Aktívny víkend (Aktívny wellness) 2 noci v 1/2

96

96
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SLOVENSKO | DOLNÁ STREHOVÁ

HOTEL

AQUATERMAL ***

príklad ubytovania

TERMÁLNE KÚPALISKO KUPKO V DOLNEJ STREHOVEJ S VIAC AKO 60 ROČNOU TRADÍCIOU LEŽÍ V SEVERNEJ ČASTI IPEĽSKEJ KOTLINY NA JUHU SLOVENSKA, MEDZI LUČENCOM (22 KM) A VEĽKÝM KRTÍŠOM (13
KM). MIESTNA VODA BLAHODARNE PÔSOBÍ NA POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO A MÁ PRIAZNIVÉ KOZMETICKÉ
ÚČINKY. TERMÁLNE KÚPALISKO FUNGUJE POČAS CELÉHO ROKA. V LETNEJ SEZÓNE JE TO 6 VONKAJŠÍCH
A 3 VNÚTORNÉ BAZÉNY, V ZIME SÚ OTVORENÉ LEN 3 VNÚTORNÉ BAZÉNY V HOTELI AQUATERMAL. MODERNÝ HOTEL PONÚKA PRÍJEMNÉ WELLNESS A VKUSNE ZARIADENÉ IZBY.

POLOHA

hotel AQUATERMAL*** sa nachádza v areáli termálneho kúpaliska v Dolnej Strehovej

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • Lobby bar • detský kútik • detské ihrisko s preliezkami a hojdačkami • vonkajšie bazény (oddychový bazén sedací s termálnou vodou, detský
bazén s delfínikom a chrličom vody, relaxačný bazén s chrličmi vody, plavecký
bazén s vírivým bazénom, zábavný bazén s toboganmi a rôznymi atrakciami) •
vnútorné bazény (oddychový bazén s termálnou vodou, vzduchovými tryskami
a perličkou, vírivý bazén s termálnou vodou, detský bazén s hríbikom a nosorožcom) • veľký wellness bar nad bazénmi s oddychovou zónou a priestrannou
terasou s ponukou osviežujúcich nápojov • saunový svet (parná, bylinková, suchá, infra sauna, ochladzovací bazén) • sprchový svet (tropický dážď, prívalová
sprcha, fínske vedro) • Wi-Fi vo všetkých priestoroch zdarma• parkovanie pred
hotelom zdarma

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY

2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • SAT TV • mini chladnička •
sprcha • WC • telefón • káblový internet •detská postieľka zdarma
raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu
ubytovanie s polpenziou na osobu a pobyt v 1/2 izbe • pri pobyte Rodina cena
za pobyt a rodinu • deti do 5 rokov bez nároku na lôžko stravovanie v rozsahu
rodičov zdarma (detská postieľka zdarma)

ZAMILOVANÍ
Polpenzia, fľaša sektu na izbe,
zapožičanie županov, neobmedzený
vstup do Wellness & Spa (vitálny saunový svet), masáž chrbta
a šije, neobmedzený vstup do vonkajších
a vnútorných bazénov, parkovanie.
Pobyt na 2 noci.

RODINA
Ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej
izbe s prístelkou pre 2 dospelých
a jedno dieťa do 12 rokov,
neobmedzený vstup do
Wellness & Spa (vitálny - saunový
svet), neobmedzený vstup do
vonkajších a vnútorných bazénov,
parkovanie, Playstation, detský kútik.
Pobyt na 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 nocí.

miestny poplatok (platba na mieste)

VÍKEND
Polpenzia, neobmedzený vstup do
Wellness & Spa (vitálny - saunový svet),
neobmedzený vstup do vonkajších
a vnútorných bazénov, sobotný hudobný
koncert. Pobyt na 2 alebo 3 noci. Platí
počas víkendov (nástup možný štvrtok,
piatok, sobota).
3I6SVK15

02.01.-29.06. a 04.09.-22.12.

29.06.-02.09.

Zamilovaní 2 noci (Romantický pobyt)

109

-

Víkend 2 noci (Ochutnávka wellness)

93

-

Relax 2 noci (Relax a oddych)

68

-

-

235

Rodina 2 noci (Rodinný wellness)
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SLIAČ – SIELNICA | SLOVENSKO

HOTEL & SPA RESORT

KASKÁDY ****

príklad ubytovania

WELLNESS & SPA
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Exclusive Spa a bazénov.
BONUS: 10 % zľava na všetky
procedúry, 30 min. masáž od 4 nocí
grátis, akcia 7=6.

OBĽÚBENÝ HOTEL KASKÁDY JE JEDEN Z NAJLUXUSNEJŠÍCH HOTELOV V CELOM OKOLÍ KÚPEĽOV SLIAČ ČI
KOVÁČOVÁ. HOTEL POSTAVIL SVOJU PONUKU NA DOKONALÝCH SLUŽBÁCH V OBLASTI WELLNESS & SPA,
A VRÁMCI SLOVENSKA SA RADÍ MEDZI ŠPIČKU. V HOTELOVOM EXCLUSIVE SPA S ROZLOHOU 3000 M2 JE
O VÁŠ RELAX DOKONALE POSTARANÉ. NÁJDETE TU ŠIROKÚ PONUKU MASÁŽI, TELOVÝCH A TVÁROVÝCH
PROCEDÚR, BALI MASÁŽE A AYURVÉDSKE SPA S VYŠKOLENÝMI TERAPEUTMI.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia po rekonštrukcii • Lobby a Spa bar • letná terasa • slovenská koliba
Original Restaurant & Wine Bar • vínna pivnička • profesionálny Beauty salón •
joga • procedúry • Exclusive Spa s bylinkovými parami, saunami, ľadopádom,
tepidáriom, relaxačnou zónou • záhradné Natural Spa s vírivkou, ochladzovacím bazénom • termálne vnútorné bazény, vonkajší bazén, vonkajší detský bazénik • detské ihrisko • počas víkendov animátor pre deti • veľký detský kútik
v štýle Safari • ﬁtnes • tenisové kurty • plážový volejbal • biliard • bowling •
požičovňa bicyklov • X-Box • Adventure zábavný golf • 5 minút jazdy autom 18
jamkové golfové ihrisko • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie za poplatok
2 €/noc • nefajčiarsky hotel (vyhradená zóna pre fajčiarov)

TYPY

samostatná kúpeľňa s WC • klimatizácia • SAT TV • minibar • čajový a kávový
servis • telefón • Wi-Fi • sušič vlasov • trezor • župan • papučky • väčšina izieb
s balkónom • Novinka Suity Prestige (2-4 osoby) a 2-posteľové izby Prestige
(2-3 osoby) priestranné izby s oddelenou obývacou časťou s rozkladacím gaučom • Suita Prestige Grande (4-6 osôb) komfortný apartmán s 2 spálňami, TV,
veľkou obývačkou s terasou, vhodné pre rodiny s deťmi • 1- a 2- lôžkové izby
(možnosť 1 komfortnej prístelky) • 2- lôžková Superior (priestranná, 2-lôžková
spálňová a obývacia časť, možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho gauča) •
Suita Junior (spálňa s TV, obývačka s TV, možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho gauča) • Suita Superior (spálňa s TV, obývačka s TV, možnosť 1 prístelky
formou rozkladacieho gauča) • Suita Grand De Luxe (komfortný apartmán pre
4-6 osôb s 2 spálňami, veľkou obývačkou, vhodné pre rodiny s deťmi) • Apartmánová vilka (samostatná vilka v záhrade s jazierkom, terasou, pre 4 – 6 osôb)

YOU & ME
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Exclusive Spa a bazénov, sladká
pozornosť, miska ovocia a fľaša sektu
na izbe, 1 hod. jacuzzi so sektom
a jahodami.
BONUS: 10 % zľava na všetky procedúry,
30 min. masáž od 4 nocí grátis,
akcia 7=6.

VITALITY & SPA
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Exclusive Spa a bazénov,
20 €/denne na procedúru podľa
vlastného výberu, miska ovocia.
BONUS: 10 % zľava na všetky
procedúry, 30 min. masáž od 4 nocí
grátis, v termíne od nedele do utorka
30% zľava z pobytu (info v CK).
Akcia 7=6.

v pokojnom prostredí s jazierkami • medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bohatého bufetu, alebo formou 4 chodového menu
• v lete grilované špeciality • stravovanie vhodné pre celiatikov • detské menu

CENA ZAHŔŇA

služby za osobu a príslušný pobyt v štandardnej dvojlôžkovej izbe • dieťa do
6 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma • dieťa 6–12 rokov ubytovanie na prístelke a raňajky zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

miestny poplatok (platba na mieste)
počas roka v ponuke aj iné špeciálne pobyty • informácie o termínoch a cenách
v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

3I6SVK16

Wellness a Spa (Relax a Oddych) 2 noci / 4 noci

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

02.01.-16.02. a 19.02.-03.03.
16.02.-19.02. a 03.03.-11.03.
a 11.03.-29.03. a 03.04.-29.06. a 29.06.-22.08.
a 27.08.-02.09.
a 02.09.-30.10. a 05.11.-23.12.

161 / 311

182 / 353

Vitality a Spa (Ochutnávka wellness) 2 noci / 4 noci

196 / 379

226 / 435

You and Me (Romantický pobyt) 2 noci / 4 noci

181 / 331

203 / 373
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SLOVENSKO | BYSTRÁ

WELLNESS HOTEL

BYSTRÁ ***

príklad ubytovania

WELLNESS HOTEL BYSTRÁ SA NACHÁDZA 2 KM OD LYŽIARSKEHO STREDISKÁ TÁLE V POKOJNOM PROSTREDÍ BYSTRIANSKEJ DOLINY, KTORÁ JE SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY. NEĎALEKÁ BYSTRIANSKA KVAPĽOVÁ JASKYŇA OKREM OBHLIADKY PRÍRODNÝCH PODZEMNÝCH KRÁS PONÚKA AJ SPELEOTERAPIU – LIEČENIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST. HOTEL JE ZAMERANÝ NA PONUKU WELLNESS A RELAXAČNÝCH
POBYTOV AJ PRE RODINY S DEŤMI.

POLOHA

atraktívne turistické stredisko • pokojné prostredie Bystrianskej doliny • smer
Tále • v Národnom parku Nízke Tatry

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby a kongres bar • wellness bar • bazén s vodnými atrakciami
a protiprúdom • vodný svet • veľký a malý chrlič • vodné trysky • divoká rieka •
masážne ležadlá, lavice • masážne sprchy • gejzír • vodný hríb • vírivka • oddychová zóna pri bazéne • v letnom období možnosť opaľovania sa s výhľadom na
Nízke Tatry • saunový svet (fínska, infra, parná, soľná sauna) • Kneippov kúpeľ •
vírivka • ochladzovací bazén • fínske vedro • ľadopád • zážitková sprcha • oddychová zóna s krbom • masáže (klasická masáž, bankovanie, lávové kamene,
zábaly) • detský kútik • golfové ihrisko Tále a Tarzánia (2 km) • Wi-Fi v celom
hoteli zdarma • parkovisko pri hoteli zdarma

TYPY IZIEB

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť až 3 prísteliek) • trojlôžková izba (tretie
lôžko sa počíta ako prístelka) • Izba typu LUX (balkón)

A VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • LCD TV • telefón • mini chladnička • Wi-Fi zdarma • výhľad na
scenériu Nízkych Tatier

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY

ZÁŽITKOVÁ BYSTRÁ VOĽBA
PRE DOSPELÝCH
Polpenzia, fľaša vína,
neobmedzený vstup do vodného
a saunového sveta, župan,
parkovanie, Wi-Fi,
od 3 nocí 1x masáž 20 min.,
od 5 nocí 1x masáž 20 min.
+ zábal 20 min.
Pobyty na 2-7 nocí.

ZÁŽITKOVÁ BYSTRÁ VOĽBA SENIOR
OD 55 ROKOV
Polpenzia, neobmedzený vstup do vodného
a saunového sveta, župan, parkovanie,
Wi-Fi. Pobyty na 2-7 nocí.

raňajky, obedy aj večere bufetové stoly • pri nižšom počte hostí výber z menu
ubytovanie a služby za príslušný balíček za osobu a noc • dieťa do 6 rokov bez
nároku na lôžko stravovanie a vstup do vodného sveta zdarma
miestny poplatok (platba na mieste)

SKVELÁ BYSTRÁ VOĽBA PRE RODINY
Polpenzia, neobmedzený vstup
do vodného a saunového sveta
(pre osoby od 15 rokov), zapožičanie
županu, bublifuk a ceruzky pre deti
4-12 rokov, pri pobyte na 3 a viac nocí
plyšový darček pre deti 2-10 rokov,
parkovanie, Wi-Fi.
Pobyty na 2-7 nocí.
3I6SVK18

02.01.-29.03.

12.04.-26.10. a 02.11.-22.12.

Zážitková Bystrá voľba pre dospelých 2 noci / 4 noci

-

67 / 63

Skvelá Bystrá voľba pre rodiny 2 noci / 4 noci

-

62 / 54

-

58 / 51

67 / 63

-

Zážitková Bystrá voľba SENIOR 2 noci / 4 noci
Bystrá voľba ZIMA 2 noci / 4 noci
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DONOVALY | SLOVENSKO

ŠPORT HOTEL ***

príklad ubytovania

JAR/JESEŇ
Ubytovanie s polpenziou,
welcome drink, fľaša Korytnice na izbe,
neobmedzený vstup do wellness centra
a ﬁtnes, prenájom multifunkčného
ihriska, 10% zľava na všetky welllness
procedúry, 20% zľava v požičovni
bicyklov v Dami Sport.
Pobyty na 2-7 nocí.

V KORUNÁCH STROMOV, CHRÁNENÝ OD RUCHU PARKOVISKA A CENTRA OBCE DONOVALY SA NA KOPCI PÝŠI NAJSTARŠÍ HOTEL V OKOLÍ – ŠPORT HOTEL DONOVALY. PO ROZSIAHLEJ REKONŠTRUKCII SI DNES
HOSTIA UŽÍVAJÚ NOVÉ PRIESTORY A TIETO NOVÉ INTERIÉRY POTEŠIA NAJMÄ MILOVNÍKOV PRÍRODNÝCH
MATERIÁLOV. HORSKÝ HOTEL BOL VŽDY ZNÁMY SVOJOU NEFORMÁLNOU RODINNOU ATMOSFÉROU A HISTORICKÝM VÝZNAMOM PRE DNES UŽ DOKONALE VYBUDOVANÉ LETNÉ I ZIMNÉ STREDISKO DONOVALY. ÚNIA
MATERSKÝCH CENTIER CERTIFIKOVALA HOTEL AKO ZARIADENIE PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM.

POLOHA

v centre turistického strediska Donovaly • Fun Park s atrakciami pre celé rodiny
asi 10 min. od hotela

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň • lobby bar • horská terasa s grilom • wellness centrum
• saunový svet so saunami • tepidárium • ochladzovací bazén • veľký bazén •
malý bazén • vírivka • ﬁtnes centrum • oddychová zóna pri bazéne • detské
ihrisko • multifunkčné športové ihrisko • Wi-Fi v celom hoteli zdarma

TYPY IZIEB

jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby Štandard (bez možnosti prístelky) alebo
Superior (s možnosťou 1 prístelky) • rodinné Family Suite (dve dvojlôžkové
izby prepojené dverami)

VYBAVENIE IZIEB

všetky izby vybavené kúpeľňou s WC • minibar • telefón • SAT TV • Wi-Fi •
detská postieľka na vyžiadanie v izbe Superior zdarma

STRAVOVANIE

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

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu a pobyt v 1/2 izbe Štandard • welcome drink
• neobmedzený vstup do wellness centra a ﬁtnes • prenájom multifunkčného
ihriska • 10% zľava na všetky wellness procedúry • 20% zľava v požičovni bicyklov v Dami Sport • dieťa do 10 rokov s 2 plne platiacimi dospelými osobami na
prístelke zdarma • dieťa do 4 rokov bez nároku na lôžko zdarma

LETO
Ubytovanie s polpenziou,
welcome drink, fľaša Korytnice na izbe,
neobmedzený vstup do wellness centra
a ﬁtnes, prenájom multifunkčného
ihriska, 10% zľava na všetky welllness
procedúry, 20% zľava v požičovni
bicyklov v Dami Sport, PARK Snow karta
plná zliav.
Pobyty na 2-7 nocí.

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

TIPY NA AKTIVITY

miestny poplatok (platba na mieste)
ďalšie informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

Turistické vychádzky,
zjazdové lyžovanie, bežkárske trate,
nočné lyžovanie.

01.04.-01.07. a 04.09.-01.12.
JAR a JESEŇ

01.07.-04.09. LETO

Dospelý na zákl. lôžku 4 noci

220

228

Dospelý na zákl. lôžku 2 noci

117

120

Dieťa do 13 rokov na zákl. lôžku 4 noci

110

114

Dieťa 13-15 rokov na zákl. lôžku 2 noci

88

90

Dieťa 13-15 rokov na zákl. lôžku 4 noci

165

171

3I3SVK20
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SLOVENSKO | VRÁTNA DOLINA

HOTEL

BOBOTY ***

príklad ubytovania

príklad ubytovania
HOTEL BOBOTY SA AKO JEDEN Z MÁLA HOTELOV NACHÁDZA PRIAMO VO VRÁTNEJ DOLINE, KTORÁ PONÚKA AKTÍVNY ODDYCH V LETNOM AKO AJ V ZIMNOM OBDOBÍ. V PREKRÁSNOM HORSKOM PROSTREDÍ
NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA MÔŽU ĽUDIA RELAXOVAŤ ALEBO VYUŽIŤ SVOJ ČAS NA MNOHÉ AKTIVITY,
KTORÉ TÁTO OBLASŤ PONÚKA.

POLOHA

vyhľadávaný horský hotel s tradíciou priamo v horskom prostredí národného
parku Malá Fatra • stredisko Vrátna len 2 km • v zime skibus od hotela zdarma

VYBAVENIE HOTELA

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

TYPY IZIEB

jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby štandard (orientované na sever bez možnosti prístelky) • dvojlôžkové izby komfort (s balkónom, orientované na juh
s možnosťou 1 prístelky) • rodinná izba štandard (2 prepojené izby orientované na sever so spoločnou kúpeľňou) • rodinná izba komfort (2 prepojené izby
orientované na juh, každá s možnosťou prístelky)

A VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

všetky izby kúpeľňa • Wi-Fi • SAT TV • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
raňajky formou bufetu • obedy výber z menu • večere výber z menu
ubytovanie s raňajkami za osobu a noc • vstup do bazéna • parkovanie • dieťa
do 6 rokov bez nároku na lôžko stravovanie v rozsahu rodičov zdarma

POVINNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste)

OSTATNÉ DOPLATKY

večera dospelý 14 € • večera dieťa do 12 rokov 9 € • obed dospelý 12 € • večera
dieťa do 12 rokov 8 € • zviera za poplatok 9 €/noc

POZNÁMKA

ceny v rodinnej izbe platia pri ubytovaní 4 osôb • možné pobyty už od 1 noci

3I3SVK45

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami v izbe 1/2 Štandard

01.05.-01.11.

30

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami v izbe 1/2 Komfort

35

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami v rodinnej izbe Štandard

30

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami v rodinnej izbe Komfort

32
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RAJECKÉ TEPLICE | SLOVENSKO

APHRODITE **** APHRODITE PALACE ****

príklad ubytovania

RELAX CLASSIC
(KÚPELE NA SKÚŠKU)
Polpenzia a relaxačné procedúry.
Príklad procedúr: 2 noci: 1x perličkový
kúpeľ, 1x klas ická masáž,
1x masáž chodidiel. 5 nocí:
1x perličkový kúpeľ, 2x klasická
masáž, 1x aróma masáž, 1x podvodná
masáž, 1x masáž chodidiel.
Pobyty na 2 - 8 nocí.

KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE MAJÚ UNIKÁTNU POLOHU NA ROZHRANÍ POHORÍ MALÁ FATRA A STRÁŽOVSKÉ
VRCHY. VÝVERY TERMÁLNYCH PRAMEŇOV, VÝSKYT RAŠELINY, VYBAVENOSŤ KÚPEĽOV A PRÍRODNÉ PROSTREDIE UMOŽŇUJÚ, ABY SA V KÚPEĽOCH LIEČILI PACIENTI S NIEKTORÝMI DUŠEVNÝMI A NERVOVÝMI CHOROBAMI, CHOROBAMI Z POVOLANIA A POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA. KÚPEĽNÉ DOMY SÚ VYBAVENÉ NAJMODERNEJŠÍMI DIAGNOSTICKÝMI A TERAPEUTICKÝMI PRÍSTROJMI.

POLOHA

dominanta kúpeľov Rajecké Teplice • v centre kúpeľného mestečka • hotely
Aphrodite a Aphrodite Palace prepojené krytým spojovacím mostom

VYBAVENIE HOTELA

hotel Aphrodite: reštaurácia • kaviareň • estetické štúdio • balneocentrum •
2 vnútorné bazény s termálnou vodou • 5 vonkajších bazénov z komplexu
rímskych kúpeľov (otvorené celoročne) • kľudový, rekreačný, plavecký bazén
• turecký kúpeľ • bralový bazén • v zime bazén ľadový medveď • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • hotel Aphrodite Palace: reštaurácia zdobená mramorom
a 24-karátovým zlatom • Wi-Fi na izbách a v lobby bare zdarma • parkovanie
na stráženom parkovisku pri oboch hoteloch zdarma

TYPY IZIEB

Aphrodite: jedno a dvojlôžkové izby Comfort (menšie) • izby Superior (väčšie
izby s možnosťou prístelky) • apartmány • kúpeľňa • WC telefón • SAT TV •
minibar • rádiobudík • chladnička • Wi-Fi zdarma • klimatizácia (niektoré izby) •
Aphrodite Palace: rekonštruované jedno a dvojlôžkové izby Comfort • Superior
alebo Deluxe (s možnosťou 1-2 prísteliek) • apartmány • kúpeľňa • WC • SAT TV
• chladnička • telefón • župan • papučky • Wi-Fi • klimatizácia (niektoré izby)

Cena: od 190 €/osoba/2 noci

RELAX EXCLUSIVE
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
Polpenzia, denne misa ovocia
a relaxačné procedúry. Príklad procedúr:
2 noci: 1x aróma masáž, 1x celotelová
masáž, 1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ.
3 noci: 1x aróma masáž,
1x celotelová masáž, 1x vibrosauna,
1x uhličitý kúpeľ, 1x prístrojová
lymfodrenáž, 1x reﬂexná masáž
chodidiel. Pobyty na 2 - 8 nocí.
Cena: od 216 €/osoba/2 noci

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

BONUSY
Pri pobyte od 7 nocí 15% zľava
z ubytovania a vybraného balíka
(ubytovanie, raňajky, liečebné,
relaxačné, beauty pobyty). Pobyty
Relax Classic (nedeľa – piatok na
2 a viac nocí) zľava 10 % z ceny
pobytu. Pobyty Relax Exclusive, Relax
Spa Sensation a Aphrodite Beauty
(nedeľa – piatok na 5 nocí) zľava
10 % z ceny pobytu. Uvedené zľavy
nie je možné kumulovať.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • pri ubytovaní v hoteli Aphrodite
a Aphrodite Palace alebo v apartmánoch Vila Margaréta a Vila Flóra v cene ubytovania aj neobmedzený vstup do vodného a saunového sveta a ﬁtnes • deti do
3 rokov bez nároku na služby zdarma
miestny poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďaľšie balíčky • informácie v pobočkách CK SATUR alebo
www.satur.sk

3I6SVK19 Aphrodite Palace

05.01.-07.01. a 11.05.-13.05.
a 05.07.-08.07. a 17.08.-19.08.
a 28.09.-30.09. a 19.10.-21.10.
a 02.11.-04.11. a 07.12.-09.12.
a 24.12.-26.12.

07.01.-11.05. a 13.05.-05.07.
a 08.07.-17.08. a 19.08.-28.09.
a 30.09.-19.10. a 21.10.-02.11.
a 04.11.-07.12. a 09.12.-24.12.

Ubytovanie s raňajkami v 1/2 Comfort

86

72

Ubytovanie s raňajkami v 1/2 Superior a De Luxe

104

86

05.01.-07.01. a 11.05.-13.05.
a 05.07.-08.07. a 17.08.-19.08.
a 28.09.-30.09. a 19.10.-21.10.
a 02.11.-04.11. a 07.12.-09.12.
a 24.12.-26.12.

07.01.-11.05. a 13.05.-05.07.
a 08.07.-17.08. a 19.08.-28.09.
a 30.09.-19.10. a 21.10.-02.11.
a 04.11.-07.12. a 09.12.-24.12.

3I6SVK20 Aphrodite

Ubytovanie s raňajkami v 1/2 Comfort

63

53

Ubytovanie s raňajkami v 1/2 Superior

78

65
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SLOVENSKO | TURČIANSKE TEPLICE

LIEČEBNÝ DOM

ROYAL PALACE *****

MEDICAL SPA JE OZNAČENIE SLUŽIEB A STAROSTLIVOSTI, KTORÉ ZLATÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE POSKYTUJÚ. MEDICAL SPA NADVÄZUJE NA TRADÍCIU KÚPEĽNÍCTVA, KTORÁ SIAHA AŽ DO ROKU 1281. TURČIANSKE TEPLICE NAVŠTEVOVALI KEDYSI V MINULOSTI KRÁLI. A AJ VY MÔŽETE MAŤ KRÁĽOVSKÚ STAROSTLIVOSŤ.
ZREKONŠTRUOVANÝ LIEČEBNÝ DOM ROYAL PALACE JE ZARIADENÝ V ŠTÝLE ART DECO A PREDSTAVUJE
JEDNO Z NAJLUXUSNEJŠÍCH UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU. JEHO SÚČASŤOU JE AJ ZLATÝ KÚPEĽ S VLASTNÝM LIEČIVÝM PRAMEŇOM – PERLA MEDZI TERMÁLNYMI PRAMEŇMI TURČIANSKYCH TEPLÍC.

POLOHA

luxusný 5* liečebný dom sa nachádza priamo v centre kúpeľov • nový zrekonštruovaný hotel v priestoroch bývalého liečebného domu Malá Fatra, Kollár •
23 km od Martina

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • Lobby bar • zimná záhrada (kaviareň) • liečebné centrum Royal
Bath • balneoprevádzka • liečebno-rehabilitačný inštitút InCaRe (špičkové pracovisko na liečbu a prevenciu kardio-vaskulárnych ochorení) • výťah • Wi-Fi
v celom hoteli zdarma • Spoločenská sála – vhodná i pre konferencie a eventy
do 200 účastníkov s javiskom a galériou • parkovanie pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB
VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby Deluxe • malé a veľké apartmány
všetky izby kúpeľňa • Wi-Fi • SAT TV • minibar • čajový a kávový servis • rádio •
telefón • trezor • klimatizácia • väčšina izieb balkón
raňajky, obedy aj večere formou bufetových stolov

NOVINKA

LIEČEBNÝ POBYT ROYAL WELLNESS
Plná penzia, vyšetrenie/konzultácia
u lekára, 1x Lazuritový perličkový kúpeľ,
1x špeciálna masáž 45 min.,
1x Termoterapia. Grátis: neobmedzený
vstup do Spa&Aquaparku.
Pobyt na 3 noci.

LIEČEBNÝ POBYT ROYAL KLASIK
Plná penzia, vstupné vyšetrenie
u lekára, individuálny liečebný program
(21 liečebných procedúr na základe
odporúčania lekára). Grátis: neobmedzený
vstup do Spa&Aquaparku. Pobyt na 7 nocí.

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe •
neobmedzený vstup vstup do Spa & Aquaparku
miestny poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie pobyty ako napríklad Royal Venuša alebo Royal Luxemburg •
informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

LIEČEBNÝ POBYT ROYAL CARDIO

FM zľava 5%
3I6SVK36

Liečebný pobyt ROYAL CARDIO 10 nocí

07.01.-01.05. a 01.05.-23.12. a 26.12.-06.01.

2 438

Liečebný pobyt ROYAL Wellness 3 noci

591

Liečebný pobyt ROYAL Klasik 7 nocí

1 312

22

Plná penzia, komplexné vstupné
lekárske vyšetrenie všetkých
orgánových systémov so zameraním
na kardiovaskulárny systém, EKG
vyšetrenie, záťažové EKG vyšetrenie,
Echokardiograﬁcké vyšetrenie,
Holterovo monitorovanie EKG, Holterovo
monitorovanie TK, komplexné
biochemické vyšetrenie krvi, individuálny
liečebný program (20 procedúr na
základe odporúčania lekára). Grátis:
neobmedzený vstup do Spa&Aquaparku.
Pobyt na 10 nocí.
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TURČIANSKE TEPLICE | SLOVENSKO

LIEČEBNÉ DOMY

VEĽKÁ FATRA ****/*** AQUA **

príklad ubytovania

LIEČEBNÝ POBYT MEDICÍNSKY WELLNESS
Plná penzia, vyšetrenie/konzultácia
u lekára, 3x 2 hod. vstup do areálu
Spa&Aquapark, 1x Lazuritový perličkový
kúpeľ, 1x špeciálna masáž 45 min.,
1x Termoterapia. Grátis: Voľný vstup do
plaveckého bazéna Olympic a do ﬁtnes
v čase prevádzkových hodín. Pobyt na
3 noci.

TURČIANSKE TEPLICE PATRIA K NAJSTARŠÍM KÚPEĽNÝM MESTÁM V EURÓPE. UZDRAVUJÚCI VPLYV TURČIANSKEJ TERMÁLNEJ MINERÁLNEJ VODY MÁ ŠPECIÁLNE A VÝNIMOČNÉ ZLOŽENIE. JEJ BOHATÁ MINERALIZÁCIA MÁ LIEČIVÉ ÚČINKY NA OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU, UROLOGICKÉ, NERVOVÉ A GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A TO AJ PRI KOMBINOVANÝCH DIAGNÓZACH. KÚPELE S LIEČIVOU VODOU NAZÝVANÉ AJ
„ZLATÉ KÚPELE“ SÚ VHODNÉ PRE LIEČBU VIAC AKO 25 DIAGNÓZ.

POLOHA

časť Turčianskej kotliny • 23 km od Martina • na kúpeľnej kolonáde • Depandance LD Aqua 200 m od LD Veľká Fatra

VYBAVENIE HOTELA

LD Veľká Fatra: reštaurácie • liečebné procedúry • lekárska starostlivosť •
balneoterapia • termálny bazén • vonkajší bazén Olympic • pitný prameň •
Spa & Aquapark • elektroliečba • vodoliečba • liečba zlatom • saunový svet
• masáže • ﬁtnes • sauna • detský kútik • beauty salón • Wi-Fi v celom hoteli
zdarma • parkovanie v garáži za poplatok 3,30 €/noc, na nestráženom parkovisku pri LD zdarma • Depandance Aqua: len ubytovanie • internetová kaviareň
(internet za poplatok) • stravovanie a ostatné služby v LD Veľká Fatra

TYPY
A VYBAVENIE IZIEB

LD Veľká Fatra: jedno a dvojlôžkové izby štandard 3* (pôvodná časť hotela)
alebo superior 4* (nová časť) • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • rádio •
telefón • minibar • župan • väčšina izieb má balkón • Wi-Fi • apartmány (spálňa,
obývačka s rozkladacím gaučom, balkón) • Depandance Aqua: rekonštruované
ubytovanie • dvojlôžkové izby • kúpeľňa so sprchou • WC • TV • telefón • rádio
• balkón (v izbách na poschodí) • bez internetu

STRAVOVANIE

raňajky, obedy aj večere bufetové stoly • v prípade plnej penzie sa pobyty začínajú obedom a končia raňajkami

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe Štandard • pobyt pre dieťa do 10 rokov (ubytovanie na prístelke, stravovanie v rozsahu rodičov, vstup do bazéna alebo Spa & Aquaparku v sprievode rodiča so
zakúpeným vstupom) zdarma

POBYT SPA & AQUAPARK
Polpenzia, denne 3 hod. vstup do
Spa & Aquapark, vstupná lekárska
konzultácia podľa potreby vždy 1x na
začiatku pobytu. Grátis voľný vstup do
plaveckého bazéna Olympic a do ﬁtnes.
Pobyt od 1 noci.

LIEČEBNÝ POBYT SENIOR
Polpenzia , vstupné vyšetrenie
u lekára, individuálny liečebný program
(10 liečebných procedúr na základe
odporúčania lekára). Grátis: Voľný vstup
do plaveckého bazéna Olympic a do
ﬁtnes v čase prevádzkových hodín. Pobyt
na 5 nocí.

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

miestny poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie pobyty: Redukčný program, Klasik, Gold pobyty a iné • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

FM zľava 5%
07.01.–01.05.
01.10.–23.12.

01.05.–01.10.
a 26.12.–06.01.

Medicínsky Wellness V.Fatra Standard / Aqua 3 noci

217 / 158

242 / 172

Spa a Aquapark V. Fatra Standard / Aqua min. 5 nocí

57 / 41

57 / 41

262 / 206

295 / 225

3I6SVK21

Liečebný pobyt SENIOR V.Fatra Standard / Aqua 5 nocí
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SLOVENSKO | VYHNE

HOTEL

TERMÁL ***

KÚPEĽNÁ OBEC VYHNE JE ZNÁMA NIELEN NAJSTARŠÍM PIVOVAROM NA SLOVENSKU, ALE AJ LIEČIVÝMI
TERMÁLNYMI PRAMEŇMI S TEPLOTOU 37°C, S VYSOKÝM OBSAHOM ŽELEZA A PRIAZNIVO PÔSOBIACIMI NA
ZÁPAL NERVOV, ŽENSKÉ CHOROBY, ZHYBOVÉ A SVALOVÉ REUMATIZMY, KOŽNÉ CHOROBY, STAVY PO OPERÁCIÁCH A DUŠEVNÚ VYČERPANOSŤ. VODNÝ RAJ VYHNE AQUAPARK, RELAX V LONE PRÍRODY JE JEDINEČNÝM AQUAPARKOM S CELOROČNOU PREVÁDZKOU.

POLOHA

na okraji obce Vyhne v prostredí banskoštiavnických vrchov • 18 km od Žiaru
nad Hronom

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • brasserie s terasou • letná piknik terasa • wellness centrum • whirlpool bazén • relaxačný bazén s chemicky neupravovanou termálnou
vodou, ktorá sa vymieňa niekoľkokrát denne • tepidárium • Kneippov kúpeľ •
vírivka • hydromasážny box • sauny s oddychovým priestorom (parná, suchá,
infra) • ochladzovací bazén • vedro odvahy • masáže • spa procedúry • biliard •
šípky • možnosť zapožičania horských bicyklov • neďaleko vodný raj Vyhne (celoročná prevádzka) • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pri hoteli zdarma

HYPER RELAX VÍKEND
Plná penzia, welcome drink,
neobmedzený vstup do wellness
centra, 1x 20 min. masáž chrbta pre
pánov, 1x 20 min. masáž tváre pre
dámy, 1x denne vírivka grátis, stolný
tenis, šípky, biliard. Pobyt na 2 noci,
piatok - nedeľa.

SENIOR RELAX

TYPY IZIEB

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť 1- 2 prísteliek) • apartmán (spálňa, obývačka, minibar, chladnička, župan) • bezbariérová izba • detská postieľka za
poplatok 4 €/noc

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • Wi-Fi • SAT TV • telefón • sušič vlasov • župan • niektoré izby
s balkónom

Polpenzia, aspoň jedna osoba
z dvojice nad 62 rokov, welcome
drink, 1x za pobyt kávička s koláčikom,
neobmedzený vstup do wellness,
stolný tenis, šípky.
Pobyt na 4 noci, nedeľa - štvrtok.

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetu • večere formou bufetu počas víkendu, cez týždeň
3-chodové menu • obedy trojchodové menu

TERMÁL RELAX

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry podľa typu pobytu za osobu
v 1/2 izbe • deti do 3 rokov bez nároku na služby zdarma

Polpenzia, neobmedzený vstup do
wellness, stolný tenis, šípky.
Pobyty na 2 - 5 nocí, nedeľa - piatok.

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • psík (poplatok 7 €/noc) • balkón 4 €/izba

ROMANTIK RELAX

3I6SVK22

Senior Relax (Aktívny senior) 4 noci
Romantik Relax (Romantický pobyt) 2 noci
Termál Relax (Relax a oddych) 2 noci / 4 noci
Hyper Relax (Víkendový pobyt) 2 noci

24

07.01.-16.02. a 18.02.-29.03.
a 02.04.-21.12

Plná penzia, welcome drink,
výzdoba a fľaša sektu na izbe,
v deň príchodu romantická večera,
1x 60 min. masáž vo dvojici,
1x vírivka grátis, neobmedzený vstup
do wellness, stolný tenis, šípky,
biliard, neskorý check-out.
Pobyt na 2 noci, piatok - nedeľa.

149
158
95 / 165
129
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LIPTOVSKÝ JÁN | SLOVENSKO

HOTEL

SOREA MÁJ ***

KONGRES A WELLNESS HOTEL SOREA MÁJ JE SITUOVANÝ V PREKRÁSNEJ SCENÉRII NÁRODNÉHO PARKU
NÍZKE TATRY V NADMORSKEJ VÝŠKE 700 METROV, PRI VSTUPE DO JÁNSKEJ DOLINY, KTORÁ PATRÍ K NAJKRAJŠÍM NÍZKOTATRANSKÝM DOLINÁM A JE BOHATÁ NA PRÍRODNÉ KRÁSY, JASKYNE, FLÓRU, FAUNU,
TERMÁLNE VODY A MINERÁLNE PRAMENE. PRÁVE VĎAKA BOHATÉMU VÝSKYTU TERMÁLNYCH A MINERÁLNYCH PRAMEŇOV JE LIPTOVSKÝ JÁN OBĽÚBENÝM MIESTOM PRE KÚPEĽNÉ A REKREAČNÉ POBYTY. HOTEL JE
OCENENÝ CERTIFIKÁTOM „ZARIADENIE PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM“ V RÁMCI PROJEKTU „VSTÚPTE
S DIEŤAŤOM“.

POLOHA

Národný park Nízke Tatry • vstup do Jánskej doliny • 6 km od Liptovského
Mikuláša

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • bistro • aperitív bar • krytý bazén (25x12,5 m) s termálnou vodou
28°C • sauna • masáže • relaxačné kúpele • ﬁtnes • požičovňa bicyklov • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • detský kútik • letné termálne kúpalisko pri hoteli •
parkovanie pred hotelom na nestráženom parkovisku zdarma

TYPY IZIEB

jednolôžkové a dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • rodinné izby (dve
lôžka s možnosťou dvoch prísteliek, 1 miestnosť rozdelená na spálňovú časť
a obývaciu časť so sedacu súpravou) • na prízemí izby pre imobilných hostí

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

príklad ubytovania

kúpeľňa • WC • rádio • SAT TV • telefón • trezor • balkón
raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • voľný vstup do bazéna • 1x za pobyt vstup na termálne kúpalisko • počas letných mesiacov voľný vstup na termálne kúpalisko • dieťa do 15 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma
s dvomi plne platiacimi dospelými osobami • dieťa do 3r. bez služieb zdarma •
detská postieľka zdarma

POVINNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • doplatok za rodinnú izbu pri obsadení
3 a menej osobami 15 €/noc

OSTATNÉ DOPLATKY

obed dospelý 9 €, obed dieťa do 15 rokov 7 € • domáce zviera 10 €/noc

POZNÁMKA

uvedené ceny platia pri pobyte na min. 2 noci • v termíne 24.06.–02.09. 2017
animačný program pre deti a dospelýmch • Jumping • 1x týždenne posedenie
pri živej hudbe

FM zľava 5%
3I3SVK13
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05.05.-26.05.
a 29.09.-15.12.

26.05.-30.06.
a 01.09.-29.09.

30.06.-01.09.

Dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

38

41

50

Dieťa 3-15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

27

29

35

25

SLOVENSKO | BEŠEŇOVÁ

HOTEL

BEŠEŇOVÁ ****

príklad ubytovania

REZORT BEŠEŇOVÁ JE VYBUDOVANÝ NA BÁZE HORÚCICH PRAMEŇOV GEOTERMÁLNEJ VODY, KTORÁ
VYVIERA Z HĹBKY 1987 METROV S TEPLOTOU 60,5 °C. PÔSOBÍ BLAHODARNE NA POHYBOVÉ A DÝCHACIE
ÚSTROJENSTVO, MÁ PRIAZNIVÉ KOZMETICKÉ ÚČINKY. MINERÁLNA VODA OBSAHUJE VÁPNIK, HORČÍK, SODÍK, DRASLÍK, ŽELEZO, MANGÁN, DRASLÍK, MIMORIADNE MNOŽSTVO SÍRANOV, BIKARBONÁTY, VOĽNÝ KYSLIČNÍK UHLIČITÝ A ĎALŠIE MINERÁLY AKO AJ LÍTIUM, KTORÉ PRIAZNIVO PÔSOBÍ NA PSYCHIKU.

POLOHA

Liptov • v dedinke Bešeňová • 12 km od Ružomberka

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie • terasy • bary • kaviarne • wellness, spa, relax centrum • Saunový
dóm s kapacitou až 100 osôb bude jednou z najväčších sáun kde zažijete tie
najlepšie saunové rituály (priestor na ochladzovanie s umelými skalami, ľadopádom a masážnými sprchami, exteriérový ochladzovací bazén, vírivky, exteriérová záhrada, vonkajšie tepidárium) • Aquapark: vonkajšie bazény • 2 plavecké •
5 relaxačných • 1 dopadový • 8 tobogánov a šmýkačiek • adrenalínová zóna •
bazén s umelým vlnobitím • detský bazén s atrakciami • diving centrum • divoká
rieka • vitálny svet • ochladzovacie bazény • masáže • solárium • ﬁtnes • Wi-Fi
zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby Štandard s možnosťou jednej až dvoch prísteliek pre dieťa do
12 rokov • dvojlôžkové Suity s možnosťou jednej až dvoch prísteliek na rozkladacom gauči (vhodné pre deti do 12 rokov), oddelená spálňa a obývačka
• dvojlôžkové Štúdiá s možnosťou dvoch prísteliek • dvojlôžkové apartmány
s možnsťou dvoch prísteliek na rozkladacom gauči

VYBAVENIE IZIEB

interaktívna LCD TV • trezor • telefón • internet zdarma • kúpeľňa s WC • sušič
vlasov • župan • niektoré izby balkón • štúdia a apartmány s kuchynským kútom

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bufetu • obedy výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami • dieťa do 6 rokov v sprievode dvoch dospelých osôb
bez nároku na lôžku alebo prístelku stravovanie v rozsahu rodičov zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny doplatok (platba na mieste) • večera dospelý 12 €, dieťa 6-12 rokov 8 €

3I3SVK01

2-lôžková izba Štandard (2 osoby)
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01.05.-31.05. a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

od 81

od 81

od 96
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BEŠEŇOVÁ | SLOVENSKO

NOVINKA

HOTEL

GALERIA THERMAL ****

NOVÝ 4-HVIEZDIČKOVÝ HOTEL GALERIA THERMAL BEŠEŇOVÁ**** VYRÁSTOL PRIAMO V AREÁLI REZORTU
BEŠEŇOVÁ. VYSKÚŠAJTE ABSOLÚTNY RELAX NA VLASTNEJ KOŽI A DOPRAJTE SI DÚŠOK ZDRAVIA V SÚKROMÍ PRIVÁTNEJ TERMÁLNEJ ZÓNY, KTORÁ JE PRÍSTUPNÁ LEN PRE UBYTOVANÝCH HOSTÍ V GALERIA THERMAL
BEŠEŇOVÁ****.

POLOHA

priamo v dedinke Bešeňová • nový hotel priamo v areáli Rezortu Bešeňová •
12 km od Ružomberka

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia Culinaria • vodný park s vyžitím pre celú rodinu - bazény, reštaurácie, bary, tobogany, wellness a saunový svet a ešte oveľa viac • aquabar
COSMOPOLITAN s ponukou nápojov, možnosťou posedenia priamo v bazéne
alebo v okolí termálnych bazénov • relaxačný bazén s podvodnými atrakciami
- vzduchové ležadlá, vzduchové vyvieračky a relaxačné plochy • rekreačný bazén s plaveckými dráhami (19 m) • krytý komplex Átrium (veľkorysé presvetlené
priestranstvo o rozlohe 1000 m2, prepojenie oddychovej a bazénovej časti do
priestranného a bezbariérového celku, oáza pokoja a oddychu s množstvom
živej zelene a architektúrou pripomínajúcou región Liptov desiatky pohodlných ležadiel, samoobslužný celoročný bar s kapacitou 60 miest na sedenie)
• WELLNESS & SPA (pravidelné denné saunové rituály – unikátny zážitok pripravený profesionálnym saunamajstrom) • novinka roku 2018 Saunový dóm •
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB

izba Thermal Exclusive s priamym prístupom do privátnej thermal zóny (izby
na prízemí s možnosťou 1-2 prísteliek na rozkladacom gauči, výhľad do areálu, terasa) • izby Thermal s balkónom a možnosťou prepojenia izieb (niektoré
s možnosťou 1 prístelky, výhľad do areálu alebo na rieku Váh/hory) • priestranné Apartmány s balkónom (1/2 spálňa, možnosť 2 prísteliek na rozkladacom
a gauči v obývacej izbe, výhľad do areálu alebo na hory) • izby Galéria s TOP
výhľadom na Chopok, ktorý si vychutnáte priamo zo súkromnej jacuzzi pre dve
osoby vo vašej kúpeľni (špeciálna 1/2 izba s výhľadom na rieku Váh/hory, vhodné pre romantické pobyty vo dvojici)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa so sprchovacím kútom a samostatným WC • sušič vlasov • LCD televízor • trezor • telefón • mini bar • čajový set • Wi-Fi pripojenie • župan a papuče
• klimatizácia

príklad ubytovania

príklad ubytovania

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY

3I3SVK41

2-lôžková izba Thermal (2 osoby)

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu
ubytovanie, raňajky, vstup do privátnej zóny a Saunového dómu • parkovanie
miestny poplatok (platba na mieste) • večera dospelý 17 €, dieťa 6-12 rokov 12 €

01.05.-31.05. a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

od 99

od 99

od 131
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SLOVENSKO | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

AQUAPARK TATRALANDIA SA NACHÁDZA V JEDNEJ Z NAJBOHATŠÍCH OBLASTÍ NA ŽRIEDLA MINERÁLNYCH
VÔD NA SLOVENSKU, A TO NEĎALEKO LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA V NÍZKYCH TATRÁCH. VODA, NACHÁDZAJÚCA SA V AQUAPARKU TATRALANDIA, JE JEDINEČNÁ V POROVNANÍ S OSTATNÝM GEOTERMÁLNYMI VODAMI LIPTOVA, PRETOŽE OBSAHUJE AJ ČASŤ MORSKÝCH VÔD Z MORA, KTORÉ BOLO NA ÚZEMÍ LIPTOVSKEJ
KOTLINY ZHRUBA PRED 40 MILIÓNMI ROKOV. MINERÁLNA VODA TATRALANDIE BLAHODÁRNE PÔSOBÍ NA
POHYBOVÉ A DÝCHACIE ÚSTROJENSTVO. AQUAPARK TATRALANDIA JE NAJVÄČŠÍ VODNÝ PARK NIELEN NA
SLOVENSKU ALE AJ V ČECHÁCH, A V POĽSKU, A VĎAKA ZDROJU TERMÁLNEJ MINERÁLNEJ VODY JE NÁVŠTEVNÍKOM K DISPOZÍCII POČAS CELÉHO ROKA.

POLOHA

4 km od mesta Liptovský Mikuláš • komplex Holiday Resort Tatralandia

VYBAVENIE HOTELA

155 bungalovov a apartmánov • westernové mestečko • dobrodružstvo a zábava • 11 štýlových osád • dve reštaurácie • počas leta 14 bazénov (celoročne
9) • morská, číra, priezračná voda • 28 tobogánov a šmýkačiek (celoročne 6) •
Tropical Paradise (30°C) • letný Funpark Tatralandia • pirátska loď • svetelná
show • vodný bar • thalasso terapia • Keltský saunový svet • Wi-Fi v celom areáli
zdarma • parkovanie v areáli zdarma

TYPY UBYTOVANIA

apartmány (1/4+1,spálňa so 4 lôžkami v mezonete, spoločenská miestnosť na
prízemí s možnosťou prístelky) • bungalov B (1/3+1, spálňa s 3 lôžkami, spoločenská miestnosť s možnosťou prístelky) • bungalov C (1/7+1, 4 a 3-lôžková
spálňa na poschodí, spoločenská miestnosť na prízemí, možnosť prístelky)

VYBAVENIE

tri typy domov v 11 tématickych osadách (radová výstavba – apartmány, samostatne stojace bungalovy) • spoločenská miestnosť (niektoré s krbom) so
sedením • SAT TV • rádio • telefón • kuchynský kút • sprcha • WC • letná terasa
so sedením (niektoré s balkónom) • každá osada: vonkajší krb/ohnisko • detské
ihrisko • športoviská

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetu • večere výber z menu • stravovanie v hlavnej budove

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie v apartmáne alebo bungalove s raňajkami • dieťa do 6 rokov bez
nároku na lôžko polpenzia zdarma (vstup do aquaparku za doplatok)

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • večera dospelý 12 €, dieťa 6-12 rokov 9 €

01.05.-31.05. a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

typ A apartmán 4+1 (2 osoby)

od 75

od 80

od 125

typ B bungalov 3+1 (2 osoby)

od 90

od 95

od 140

typ C bungalov 7+1 (2 osoby)

od 195

od 200

od 245

3I3SVK02
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29.06.-02.09
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JASNÁ | SLOVENSKO

WELLNESS HOTEL GRAND ****

príklad ubytovania
V CENTRE CELOROČNÉHO STREDISKA JASNÁ SA NACHÁDZA PRESTÍŽNY HOTEL GRAND. PRESTÍŽ HOTELA
BOLA POTVRDENÁ POČAS PRETEKOV SVETOVÉHO POHÁRA V LYŽOVANÍ ŽIEN, KEĎ SA TU V MARCI 2016
UBYTOVALA ABSOLÚTNA SVETOVÁ LYŽIARSKA ŠPIČKA. ZÁŽITOK Z RELAXU V PRÍRODE NÍZKYCH TATIER SA
ZNÁSOBUJE V HOTELOVOM WELLNESS & SPA, KTORÉHO ČASŤ JE SITUOVANÁ DO EXTERIÉRU. DOKONALÝ
PÔŽITOK Z POBYTU V NAŠOM HOTELI UMOCŇUJE OKOLITÁ PRÍRODA, LESY, ŠUM HORSKÉHO POTOKA DEMÄNOVKA, VÝHĽADY NA ŠTÍTY NÍZKYCH TATIER ALE AJ KULINÁRSKA GASTRONÓMIA.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • denný bar • wellness centrum (relaxačný bazén s protiprúdom
a masážnymi tryskami, adventúrne sprchy, masáže, fínska sauna, soľná parná
sauna, odpočíváreň) • vonkajšia časť 2 jacuzze, 2 fínske sauny, 1 infrasauna •
internetový kútik • ﬁtnes • športový obchod • laundry servis (pranie a žehlenie)
• Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby Štandard s možnosťou prístelky (zrekonštruované kúpeľne)
• dvojlôžkové izby Deluxe s možnosťou prístelky (kompletne zrekonštruované,
internet) • apartmán (spálňa, obývacia miestnosť s možnosťou dvoch prísteliek) • mezonetový apartmán (štyri lôžka, dve prístelky)

VYBAVENIE IZIEB

komfortné izby • kúpeľňa • WC • SAT TV • rádio • minibar • župany a papučky
• sušič vlasov • detská postieľka zdarma

STRAVOVANIE

raňajky bufetové stoly • obedy výber z menu • večere: bufetové stoly, prípadne
výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami • vstup do wellness centra na 3 hod. denne • ﬁtnes •
dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • večera dospelý 17 €, dieťa 6-12 rokov 12 €

príklad ubytovania

01.05.-31.05.
a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

2-lôžková izba Štandard (2 osoby)

od 102

od 102

od 102

2-lôžková izba Deluxe (2 osoby)

od 112

od 112

od 112

3I3SVK03
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na severnom úpätí Chopku • vo výške 1 100 m n.m. • v centre Jasnej
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SLOVENSKO | JASNÁ

SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA ****

príklad ubytovania
WELLNESS HOTEL DRUŽBA JE SVOJOU JEDINEČNOU POLOHOU PREDURČENÝ NA LETNÚ I ZIMNÚ DOVOLENKU. HOTEL LEŽÍ V NÁDHERNOM PROSTREDÍ NÍZKYCH TATIER V CENTRE TURISTICKÉHO STREDISKA JASNÁ
V BLÍZKOSTI CYKLISTICKÝCH A TURISTICKÝCH CHODNÍKOV.

POLOHA

centrum turistického strediska Jasná • nástupná stanica lanovky na Chopok • horský dizajn

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • Ľudová reštaurácia s terasou • vínna pivnica s vinotékou • nočný
bar – Kabaret • Lobby bar • detský kútik • detské ihrisko • biliard • vysokorýchlostné Wi-Fi v celom hoteli zdarma • miestnosť na odkladanie batožiny • animácie
• room servis • nestrážené parkovisko pred hotelom zdarma •Wellness centrum
(25 m plavecký bazén, detská zóna s detským bazénom a vírivou vaňou pre
najmenších, tepidárium s vyhrievanými ležadlami, 3 vírivé bazény, 6 sáun - ruská, fínska, bylinková, eukalyptová, soľná, infra, hydromasážne sprchy, vyhrievaná
drevená kaďa, široká ponuka masáží, tvárových a telových ošetrení, pedikúra
rybičkami GARRA RUFA) • Novinka vo wellness centre: ADULT ZÓNA „FOUR
SEASONS“ (3 sauny: parná, „turecká oáza“, suchá „severská“ a „tatranská sila“
so zvýšenou teplotou, „pramene so živou vodou“- 3 bazéniky s rozličnou teplotou vody 8°C, 36°C a 42°C, „demänovský prameň“ s pitnou vodou, nové tepidárium s vyhrievanými ležadlami, vonkajšia terasa s bazénom s teplotou vody
37 °C, ležadlami a sedením)

TYPY IZIEB

izby Comfort (18-24 m2, 2 lôžka, možnosť 1 prístelky formou samostatného
pevného lôžka) • izby Economy (12 m2 jednolôžkové, 14-17 m2 dvojlôžkové bez
možnosti prístelky alebo 22 m2 trojlôžkové) • izby Superior (30 m2, 2 lôžka,
možnosť 2 prísteliek) • rodinné izby (24 m2, dve miestnosti, dvojlôžková spálňa, obývačka s jednou alebo dvoma prístelkami) • apartmány Residence (50
m2, dve spálne, obývacia miestnosť) • apartmány Lux (36-60 m2, mimo hlavnej budovy, 10 m od hotela, samostatný vchod, jedna až dve spálne, možnosť
2 prísteliek, krb, kuchynský kútik)

VYBAVENIE IZIEB

útulné izby • kúpeľňa • WC • SAT TV • telefón • sušič vlasov • župan • trezor •
minibar • Wi-Fi • detská postieľka za poplatok 7 €/noc

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou bufetu
alebo 4 chodového menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • vstup do hotelového bazéna v čase od
7.30 do 10.00 hod. • 1 dieťa do 6 rokov s dvomi plne platiacimi dospelými osobami
ubytovanie na prístelke a raňajky zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

večera dospelý 18 € • večera dieťa 2-12 rokov 13 € • miestny poplatok (platba na
mieste) • domáce zviera 30 € (len vo vonkajších apartmánoch) • za balkón alebo
za izbu s výhľadom 5 €/osoba/noc

3I3SVK22

03.04.-08.12.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 comfort s raňajkami (od 3 nocí)

34

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 economy s raňajkami (od 3 nocí)
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PODBANSKÉ | SLOVENSKO

GRAND HOTEL

PERMON **** / PIERIS ***

príklad ubytovania

izba PIERIS

wellness PIERIS

PIERIS POHODA
Polpenzia, voľný vstup do Wellness
Pieris, neobmedzený vstup do
Aqua & Kids’ & Sauna Paradise
v hoteli Permon, ranné plávanie, ﬁtnes,
detský kútik (počas otváracích hodín).
Dieťa do 2 rokov zdarma.
Pobyt na 2 noci, možnosť predĺženia
na ľubovoľný počet nocí.

HORSKÁ OSADA PODBANSKÉ JE OHRANIČENÁ DVOMA VÝZNAMNÝMI VRCHMI BYSTROU A KRIVÁŇOM.
CESTY DO DOLÍN A OKOLITÉ TERÉNY V PODHORÍ SÚ VHODNÉ NA CYKLISTICKÉ VÝLETY, V ZIME ZASE
AKO IDEÁLNE LYŽIARSKE BEŽECKÉ TRASY. GRAND HOTEL PERMON MÁ JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH WELLNESS
KOMPLEXOV NA SLOVENSKU A JE AKO STVORENÝ AJ PRE RODINY S DEŤMI.

POLOHA

v tichom tatranskom prostredí • na brehu horskej rieky • priamo pod štítom
Kriváňa • hotel Pieris 1,2 km od hotela Permon

VYBAVENIE HOTELA

hotel Permon: reštaurácia • denný, nočný, lobby, wellness bar • wellness komplex Permon’s Paradise • Aqua & Kids Paradise (bazén s plaveckou dráhou
a atrakciami, detský bazén s atrakciami, tobogan, šmýkačka, vírivka) • Sauna
Paradise (komplex sáun, 30 rôznych atrakcií, vodné a parné kúpele, vnútorná/vonkajšia časť) • Spa Paradise (masáže, vrátane thajských) • Beauty Paradise (exkluzívne tvárové a telové ošetrenia Sothys Paris) • ﬁtnes • kolkáreň •
2 vonkajšie tenisové kurty • požičovňa horských bicyklov • stolný tenis • biliard • šípky • detský kútik • 3D kino • Wi-Fi zdarma v lobby a dennom bare •
parkovisko zdarma • hotel Pieris: reštaurácia • denný, nočný, lobby, wellness
bar • relaxačný bazén • vírivka • sauny (klasická, eukalyptová, infra) • internet
zdarma (recepcia, lobby bar) • parkovanie pri hoteli zdarma

TYPY

hotel Permon: kúpeľňa • WC • TV • rádio • telefón • trezor • minibar s chladničkou •
štandard/superior (dvojlôžková, možnosť 2 prísteliek) • deluxe (dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa do 12 rokov/140 cm) • apartmán (spálňa s manželskou
posteľou, možnosť prístelky, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre dieťa do
12 r.) hotel Pieris: zrekonštruované izby • kúpeľňa so sprchovacím kútom • WC •
LCD TV • trezor • jednolôžková (možnosť prístelky) • dvojlôžková (bez prístelky, balkón) • suite mini apartmán (spálňa 2 lôžka, obývacia časť s rozkladacou
pohovkou s možnosťou 2 prísteliek)

PERMON POHODA
Polpenzia, neobmedzený vstup
do Aqua & Kids’ & Sauna Paradise,
1x bahenný zábal (1 časť tela)
s relaxačnou masážou tváre
(20 min.) alebo 1x klasická masáž
na uvoľnenie chrbtového a krčného
svalstva (25 min.), wellness papučky,
ranné plávanie v plaveckom bazéne,
ﬁtnes, detský kútik (počas otváracích
hodín). Pobyt na 3 noci, možnosť
predĺženia na ľubovoľný počet nocí.

A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

PERMON ALL INCLUSIVE
Plná penzia, k obedu a večeri
(2 dcl džús/víno alebo 3 dcl pivo),
neobmedzený vstup do Aqua & Kids’
& Sauna Paradise, ranné plávanie,
ﬁtnes, stolný tenis (1 h denne),
biliard (1 h denne), šípky (1 h denne),
wellness papučky, detský kútik
(počas otváracích hodín).
Pobyt na 2 noci, možnosť predĺženia
na ľubovoľný počet nocí.

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

raňajky, obedy aj večere formou bufetových stolov
ubytovanie, stravovanie a príslušné služby za osobu a noc/pobyt v 1/2 izbe
miestny poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie akciové pobyty: Permon Mystic All Inclusive, Permon Relax
Snov • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

3I3SVK18 Pieris

130

Pobyt Pohoda dieťa 6-12 r. 2 noci (Relax a oddych)

42

3I6SVK23 Permon
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02.01.-29.03. a 02.04.-17.12.

Pobyt Pohoda 2 noci (Relax a oddych)

02.01.-29.03. a 02.04.-17.12.

Permon All Inclusive 2 noci (Wellness na horách)

od 180

Permon Pohoda 3 noci (Relax a oddych)

od 249
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SLOVENSKO | ŠTRBSKÉ PLESO

HOTEL

TOLIAR ***

HOTEL TOLIAR SA NACHÁDZA V PREKRÁSNOM PROSTREDÍ VYSOKÝCH TATIER, V TURISTICKOM CENTRE
ŠTRBSKÉ PLESO. JE VHODNÝ NA INDIVIDUÁLNU, ČI RODINNÚ DOVOLENKU A WELLNESS POBYTY. ŠTRBSKÉ
PLESO JE NAJVYHĽADÁVANEJŠÍM TURISTICKÝM A LYŽIARSKYM STREDISKOM VO VYSOKÝCH TATRÁCH. SÚ
TU K DISPOZÍCII KVALITNÉ A DLHÉ ZJAZDOVKY, UPRAVENÉ BEŽKÁRSKE TRATE A UDRŽIAVANÉ TURISTICKÉ
CHODNÍKY.

POLOHA

200 metrov od plesa • oproti je železničná stanica • v blízkosti sa nachádza
autobusová zastávka

VYBAVENIE HOTELA

wellness • vitálny svet s komplexom parných a vodných kúpeľov (bazén so slanou vodou, detský bazén) • slovenská reštaurácia • kaviareň Galérka • detský
kútik • garáž pre hotelových hostí zdarma • Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • rodinné izby tvoria dve prepojené dvojlôžkové izby, ktoré majú vlastné sociálne zariadenia • dvojlôžkové
štúdiá s možnosťou dvoch prísteliek alebo štvorlôžkové

VYBAVENIE IZIEB

sprcha • WC • SAT TV • detská postieľka zdarma na vyžiadanie • štúdia majú
kuchynský kútik, chladničku, elektrický sporák a varnú kanvicu • väčšina izieb
balkón

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere výber z menu
alebo vo forme bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • voľný vstup do vitálneho sveta •
miestny poplatok • 1 dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke zdarma pri ubytovaní s dvomi plne platiacimi osobami • dieťa do 2 rokov bez nároku na služby
zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

príklad ubytovania

večera dospelý 8 € • večera dieťa 2-12 rokov 4 € • domáce zviera 30 €/noc
akcia 7=6 v termínoch 03.04.-25.06. a 01.10.-22.12. • cena v rodinnej izbe platí pri ubytovaní 4 osôb • ďalšie informácie v pobočkách CK SATUR alebo na
www.satur.sk

FM zľava 5%
3I3SVK09

03.04.-01.07. a 30.09.-23.12.

01.07.-30.09.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2

34

42

Osoba na zákl. lôžku v rod.izbe 2/2

31

36

Osoba na zákl. lôžku v štúdiu

43

53
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ŠTRBSKÉ PLESO | SLOVENSKO

HOTEL

PATRIA ****

EXKLUZÍVNY HOTEL S NAJKRAJŠÍM VÝHĽADOM VO VYSOKÝCH TATRÁCH, UKRÝVA PRE VÁS PESTRÚ MOZAIKU NÁDHERNÝCH PREKVAPENÍ. V NEVŠEDNOM PROSTREDÍ TU NÁJDETE POHODLIE, VEĽKÝ VÝBER GASTRONOMICKÝCH ŠPECIALÍT, OSVIEŽENIE I ÚSLUŽNÝ PERSONÁL, PRIPRAVENÝ VŽDY POSKYTNÚŤ ŠIROKÚ ŠKÁLU
HOTELOVÝCH SLUŽIEB. JE SITUOVANÝ PRI BREHU VYSOKOHORSKÉHO PLESA V ZÁVERE MLYNICKEJ DOLINY,
CITLIVO ZASADENÝ DO TATRANSKEJ PRÍRODY.

POLOHA

dominantná stavba • priamo pri brehu vysokohorského jazera Štrbské Pleso

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • vinotéka • nočný Vatra club s bowlingom • koliba
Patria pri jazere • Patria Aqua Paradise Wellness • soľný a eukalyptový parný
kúpeľ • bylinková inhalácia • sanárium • tepidárium • tropický dážď • whirlpool • masážny bazén • prívalová sprcha • vodná cesta • ľadová jaskyňa • nové
vonkajšie sauny a vírivka • oddychová miestnosť • krytý bazén • detský bazén
• detská herňa • stolný tenis • detské postieľky • detské stoličky v reštaurácii •
masáže (za poplatok) • Wi-Fi vo všetkých priestoroch zdarma • parkovanie na
parkovisku zdarma alebo v garáži (8 €/deň) • nefajčiarsky hotel

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby Štandard a Lux (možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho
kresla, vhodné pre dieťa do 12 rokov) • apartmán (dvojlôžková spálňa, obývacia
izba s možnosťou 2 prísteliek)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • SAT TV • rádio • sušič vlasov • telefón • minibar • župany •
detská postieľka zdarma

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere bufetové
stoly, pri nižšom počte hostí výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • vstup do bazéna • wellness • ﬁtnes
• stolný tenis • miestny poplatok • dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma pri
obsadení 2 dospelými osobami

príklad ubytovania

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

večera dospelý 23 €, dieťa do 12 rokov 12 € • zviera 25 €/noc
pri požiadavke na izbu od 4. poschodia alebo za izbu s balkónom príplatok
8 €/os./noc • v prípade, že si rodičia doplatia večere, 1 dieťa do 12 rokov má
večere zdarma

3I3SVK10
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03.04.-01.07. a 16.09.-04.11.

01.07.-16.09.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Štandard

54

63

Osoba na zákl. lôžku v apartmáne Štandard

70

92

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Lux

69

84

Osoba na zákl. lôžku v apartmáne Lux

91

117
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HOTEL

SOREA TRIGAN ***

KONGRES A RELAX HOTEL SOREA TRIGAN JE SITUOVANÝ V ATRAKTÍVNOM PROSTREDÍ VYSOKÝCH TATIER
PRI NOVOM ŠTRBSKOM PLESE NA ÚZEMÍ TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU, KTORÝ JE NAJVÝZNAMNEJŠOU PRÍRODNOU REZERVÁCIOU NA SLOVENSKU. ŠTRBSKÉ PLESO JE VÝZNAMNÝM TURISTICKO-ŠPORTOVÝM
CENTROM A ZÁROVEŇ NAJVYŠŠIE POLOŽENÝM LIEČEBNÝM MIESTOM VYSOKÝCH TATIER. HOTEL JE OCENENÝ CERTIFIKÁTOM ZARIADENIE PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM“ V RÁMCI PROJEKTU „VSTÚPTE S DIEŤAŤOM“. JE VHODNÝ PRE RODINNÚ REKREÁCIU, RELAXAČNO-OZDRAVOVACIE A REGENERAČNÉ POBYTY,
ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA, ORGANIZOVANIE SEMINÁROV A ŠKOLENÍ. POSKYTUJE IDEÁLNE PODMIENKY PRE
SPOZNÁVANIE NAJMENŠÍCH VEĽHÔR SVETA – VYSOKÝCH TATIER V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ. TUNAJŠIA
VYSOKOHORSKÁ KLÍMA PÔSOBÍ PRIAZNIVO NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS A VYUŽÍVA SA NA LIEČBU OCHORENÍ
DÝCHACÍCH CIEST.

POLOHA

v prostredí Vysokých Tatier pri Novom Štrbskom plese

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • minibar • vyhliadková terasa • nový wellness • vodné
trysky • ležadlová masáž • parná, fínska sauna • ﬁtnes • odpočiváreň • detský
bazénik • masáže • relaxačné zábaly • presklený panoramatický výťah • detský
kútik • multifunkčné ihrisko • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na nestráženom parkovisku bez poplatku

TYPY IZIEB

dvojložkové (dve lôžka, možnosť jednej prístelky) • apartmány, rodinné izby
(2 prepojené izby, 1/2+1 a 1/1, spoločná kúpeľňa s vaňou • bezbariérové izby

VYBAVENIE IZIEB

pohodlné dvojlôžkové izby • možnosť prístelky • sprcha alebo vaňa • WC • LCD-SAT TV • rádio • telefón

STRAVOVANIE

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

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 1x za pobyt vstup do wellness
• dieťa do 15 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma pri ubytovaní
s dvomi plne platiacimi osobami • dieťa do 3 rokov bez nároku na služby zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • obed dospelý 9 € • dieťa do 15 rokov 7 €
• domáce zviera 10 €/noc

POZNÁMKA

ceny platia na minimálne 2 noci • v termíne 30.06.–01.09.2018 anímácie pre deti
a dospelých, rozprávkový detský kútik, 1x do týždňa tanečný večer alebo karaoke show • všetky priestory sú nefajčiarske

príklad ubytovania

FM zľava 5%
3I3SVK12

05.05.-26.05.
a 29.09.-15.12.

26.05.-30.06.
a 01.09.-29.09.

30.06.-01.09.

Dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

42

47

51

Dieťa do 15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

30

33

36

34
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ŠTRBSKÉ PLESO | SLOVENSKO

WELLNESS HOTEL

BOROVICA ****

príklad ubytovania

WELLNESS POBYT
Polpenzia, neobmedzený vstup
do wellness (plavecký bazén 20 m,
detský bazén, interiérová vírivka,
fínska a turecká sauna, infra kabína,
2 parné sauny, Kneippov kúpeľ,
tepidárium, relax bar, ﬁtnes),
úschovňa bicyklov a lyží.
Pobyt na min. 2 noci.

ŠTÝLOVÝ TATRANSKÝ HORSKÝ HOTEL BOROVICA CITLIVO SPÁJA PRÍRODU S POHODLÍM A VYSOKÝM KOMFORTOM S NEOPAKOVATEĽNOU ATMOSFÉROU. PRÁVOM PATRÍ MEDZI ŠPIČKU SLOVENSKÝCH WELLNESS
HOTELOV. PRIORITOU HOTELA JE FILOZOFIA WELLNESS - DOKONALÁ HARMÓNIA TELA A DUŠE, DUŠEVNÁ
POHODA I AKTÍVNA FYZICKÁ KONDÍCIA. HOTEL JE DOKONALÝM SPOJENÍM ODDYCHU, RELAXU A KOMFORTU
S NEOPAKOVATEĽNOU ATMOSFÉROU V NAJVYŠŠEJ POLOŽENEJ OSADE VO VYSOKÝCH TATRÁCH.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

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

TYPY IZIEB

izby Classic (24,6m2, obsadené 1 alebo 2 osobami) • izby Lux (35-40m2, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek, niektoré s krbom) • prémium apartmán (5065m2, dvojlôžková spálňa, obývacia izba s možnosťou 2 prísteliek) • rodinný
apartmán (55,5m2, pre 4 osoby, možnosť 1 prístelky, 2 spálne, obývačka) • bezbariérová izba

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • SAT TV • minibar • trezor • Wi-Fi • telefón s priamou voľbou •
balkón • detská postieľka zdarma

WELLNESSUJ AJ LYŽUJ
Čaká na vás 9 km (vrátane prepojov)
na 13 zjazdovkách, 26 km bežeckých
tratí a 8 vlekov. Hotelový skibus zdarma.

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
BONUS

priamo na Štrbskom Plese • v tichom prírodnom prostredí

OSTATNÉ DOPLATKY

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu
ubytovanie • polpenzia • uvítací nápoj • neobmedzený vstup do wellness •
úschovňa bicyklov a lyží • deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma • BONUS
pri pobytoch od 4 nocí exteriérová jacuzza na terase hotela 1x za pobyt grátis
miestny poplatok (platba na mieste) • psík za poplatok 35 €/noc

Pri pobytoch na 4 a viac nocí:
exteriérová jacuzza na terase hotela
1x za pobyt grátis.

3I6SVK24
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02.01.-07.01.
a 29.03.-03.04.
a 21.12.-28.12.

07.01.-11.03.
a 29.06.-30.09.

11.03.-29.03.
a 03.04.-29.06.
a 30.09.-21.12.

Dospelý v 1/2 clasic s polpenziou 2-3 noci (Relax a oddych)

86

81

72

Dospelý v 1/2 clasic s polpenziou 4-6 nocí

86

79

69

Dospelý v 1/2 lux s polpenziou 2-3 noci

96

91

81

Dospelý v 1/2 lux s polpenziou 4-6 nocí

96

88

79
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HOTEL

FIS ***

HOTEL FIS SA NACHÁDZA PRIAMO NA ŠTRBSKOM PLESE, NA ÚPÄTÍ VYSOKÝCH TATIER. PONÚKA ÚTULNÉ
UBYTOVANIE PRIAMO PRI VSTUPE DO MLYNICKEJ DOLINY, PRI SKOKANSKÝCH MOSTÍKOCH, NEĎALEKO JAZERA ŠTRBSKÉ PLESO. NECELÝCH 50 METROV OD HOTELA FIS NÁJDETE ZJAZDOVKY, BEŽKÁRSKE TRATE
A TURISTICKÉ CHODNÍKY. TENTO HOTEL BOL POMENOVANÝ PO MEDZINÁRODNEJ LYŽIARSKEJ FEDERÁCII
FIS A OFICIÁLNE HO OTVORIL PREZIDENT FIS MARK HODLER V ROKU 1970. HOTEL FIS JE NAJVÄČŠÍ UBYTOVACÍ A ŠPORTOVÝ KOMPLEX VO VYSOKÝCH TATRÁCH. V ROKU 2012 PREŠLI PRIESTORY HOTELA FIS REKONŠTRUKCIOU, HALA, KAVIAREŇ A LOBBY BAR DOSTALI NOVÝ HORSKÝ VZHĽAD. HOTEL JE URČENÝ NAJMÄ
ŠPORTOVCOM A ĽUĎOM OBĽUBUJÚCIM AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ČOMU JE VÝBORNE PRISPÔSOBENÝ SVOJÍM UMIESTNENÍM PRIAMO POD SVAHOM INTERSKI, V BLÍZKOSTI VŠETKÝCH DÔLEŽITÝCH ŠPORTOVÍSK NA
ŠTRBSKOM PLESE A VO VYŠŠEJ NADMORSKEJ VÝŠKE (1346 M N.M.), KTORÁ JE TIEŽ DÔLEŽITÝM FAKTOROM
KVALITNÉHO TRÉNINGU.

POLOHA

priamo v centre športového areálu • pod vrcholmi štítov Solisko a Patria

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň • denný bar • Natural Wellness & Spa • fínska sauna •
infrasauna • ﬁtnes • športová hala na basketbal • volejbal • minifutbal • tenis •
masáže za poplatok • stolný tenis • biliard • požičovňa športových potrieb • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovisko zdarma

TYPY IZIEB

vynovené dvojlôžkové izby Double (manželská posteľ a možnosť prístelky) alebo Twin (oddelené lôžka) alebo rodinné izby (2 lôžka a 2 prístelky)

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

kúpeľňa so sprchou • WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • rádiobudík
raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami • vstup do wellness denne 3 hodiny • dieťa do 6 rokov
bez nároku na lôžko stravovanie zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • večera dospelý 12 €, dieťa 6-12 rokov 8 €

3I3SVK23

01.05.-31.05.
a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

2-lôžková izba Štandard Twin (2 osoby)

od 70

od 70

od 75

2-lôžková izba Štandard Double (2 osoby)

od 80

od 80

od 85
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APARTMÁNY SNOW

príklad ubytovania

príklad ubytovania

príklad ubytovania
NAJSTARŠIA TATRANSKÁ TURISTICKO-REKREAČNÁ OSADA NA ÚBOČÍ SLAVKOVSKÉHO ŠTÍTU, DÔLEŽITÉ VÝCHODISKO DO CENTRÁLNEJ ČASTI VYSOKÝCH TATIER. HREBIENOK, NAJOBĽÚBENEJŠIE MIESTO TURISTICKÝCH VYCHÁDZOK K VODOPÁDOM STUDENÉHO POTOKA ČI VYSOKOHORSKÉ.

POLOHA

nový apartmánový dom • v úplnom centre Vysokých Tatier v Starom Smokovci • v blízkosti tatranskej električky • poloha umožňuje všestranné možnosti
vychádzok, túr i športových aktivít • neďaleko apartmánového domu údolná
stanica pozemnej lanovky na Hrebienok • v tesnej blízkosti rôzne obchody, potraviny a reštaurácie

TYPY IZIEB

komfortne zariadené priestranné apartmány • štandard a superior (oddelená
spálňa s dvomi posteľami, obývačka s možnosťou 2-3 prísteliek) • mezonet
(jedna miestnosť, galéria s lôžkovou časťou s dvomi posteľami v hornej časti miestnosti a obývacou časťou s možnosťou max. 2 prísteliek v dolnej časti
miestnosti) • detská postieľka na vyžiadanie vopred zdarma

VYBAVENIE IZIEB

každý apartmán má kompletne zariadený kuchynský kút • vlastnú kúpeľňu
s vaňou, WC • SAT TV • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE

individuálne

CENA ZAHŔŇA

prenájom apartmánu vrátane posteľného prádla a uterákov • parkovanie • dieťa
do 6 rokov bez nároku na lôžko zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

záverečné upratovanie 40 €/apartmán • miestny poplatok (platba na mieste)
• vratná kaucia 100 €/apartmán • doplatok za 5. alebo 6. osobu na prístelke v termíne 01.05.–01.07. a 04.09.–22.12. 15 €/noc a v termíne 01.07.–04.09.
20 €/noc • domáce zviera po konzultácii vopred za poplatok 15 €/noc.

POZNÁMKA

akcia 7=6 v termínoch 01.05.–01.07. a 04.09.–22.12. • 30% zľava na vstup do
Grand Spa v Grandhoteli v Starom Smokovci (hotel sa nachádza cez cestu
oproti apartmánom)

príklad ubytovania

FM zľava 10%
3I3SVK05
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01.05.-01.07. a 04.09.-22.12.

01.07.-04.09.

Cena za apartmán Mezonet (4 osoby)

69

79

Cena za apartmán Superior (4 osoby)

79

89

Cena za apartmán Štandard (4 osoby)

69

79
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GRANDHOTEL ****

príklad ubytovania
HOTEL PÍŠE SVOJU BOHATÚ HISTÓRIU V SRDCI VYSOKÝCH TATIER POD SLAVKOVSKÝM ŠTÍTOM OD ROKU
1904. TENTO PRVÝ VEĽKÝ TATRANSKÝ HOTEL NAVŠTÍVILI MNOHÉ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI - SASKÝ KORUNNÝ PRINC FRIEDRICH AUGUST, ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT EDVARD BENEŠ, BRITSKÝ PREMIÉR HAROLD
WILSON, FIDEL CASTRO A MNOHO ĎALŠÍCH. NAPRIEK POHNUTÝM ČASOM A DVOM SVETOVÝM VOJNÁM
GRANDHOTEL **** DODNES PATRÍ K NEODMYSLITEĽNÉMU KOLORITU STARÉHO SMOKOVCA. PRIAMO PRI HOTELI MÁ STANICU POZEMNÁ LANOVKA NA HREBIENOK, VĎAKA ČOMU MÁ HOTEL SKVELÚ VÝCHODISKOVÚ
POLOHU K VÝLETOM A TURISTIKE VO VYSOKÝCH TATRÁCH. STARÝ SMOKOVEC JE NAJRUŠNEJŠÍM REZORTOM VO VYSOKÝCH TATRÁCH A POSKYTUJE MNOHO MOŽNOSTÍ TURISTICKÉHO VYŽITIA. JE TIEŽ DOBRÝM
ŠTARTOVACÍM BODOM NA CESTY DO INÝCH TURISTICKÝCH DESTINÁCIÍ V OKOLÍ A NAJVÄČŠOU STANICOU
TATRANSKÝCH ELEKTRICKÝCH ŽELEZNÍC. DO LYŽIARSKEHO STREDISKA TATRANSKÁ LOMNICA, VZDIALENÉHO 5 KM, PREMÁVA OD HOTELA BEZPLATNÝ SKIBUS. NA NAJBLIŽŠIU ŽELEZNIČNÚ A AUTOBUSOVÚ STANICU
SA PEŠO DOSTANETE ZA 5 MINÚT A LETISKO POPRAD JE OD HOTELA VZDIALENÉ 20 MINÚT CESTY AUTOM.
PO CELODENNEJ TURISTIKE ALEBO LYŽOVAČKE V NEĎALEKÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH JE NAŠIM HOSŤOM K DISPOZÍCII HOTELOVÉ WELLNESS & SPA CENTRUM S PONUKOU MASÁŽI A PROCEDÚR.

POLOHA

v centre Vysokých Tatier • v Starom Smokovci • neďaleko hotela údolná stanica
pozemnej lanovky na Hrebienok

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie • bary • Restaurant Lefevre • Castro Café • sála Rondo • wellness
centrum: bazén, 3 druhy sáun (suchá, parná a infra), vodná cesta, vírivka, tepidárium • ﬁtnes centrum • masáže • terapie • wellness kúry • procedúry •
Wi-Fi v kaviarni a na izbách zdarma • pri recepcii internetový kútik • parkovanie
zdarma

TYPY IZIEB

štandard izba (jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby, možnosť prístelky) • izba
De Luxe (priestranné, secesný štýl, TV s plochou obrazovkou, balkón)

VYBAVENIE IZIEB

komfortne zariadené izby • kúpeľňa • WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar •
telefón • trezor • župan

STRAVOVANIE

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

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami • vstup do wellness denne 3 hodiny • dieťa do 6 rokov
bez nároku na lôžko stravovanie zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • večera dospelý 17 €, dieťa 6-12 rokov 12 €

3I3SVK08

01.05.-31.05. a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

2-lôžková izba Štandard (2 osoby)

od 97

od 97

od 127

2-lôžková izba Deluxe (2 osoby)

od 117

od 117

od 147
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HORNÝ SMOKOVEC | SLOVENSKO

GRAND HOTEL BELLEVUE ****

príklad ubytovania
GRAND HOTEL BELLEVUE JE HOTEL, KTORÝ SPLNÍ POŽIADAVKY AJ NÁROČNÉHO ZÁKAZNÍKA. HOTELOVÝ
KOMPLEX SA NACHÁDZA V CENTRE VYSOKÝCH TATIER – V HORNOM SMOKOVCI – V NADMORSKEJ VÝŠKE
1010 M NA ÚPÄTÍ SLAVKOVSKÉHO ŠTÍTU, NA MIESTE NAZVANOM PEKNÁ VYHLIADKA. HOTEL POSKYTUJE
LEN TIE NAJKVALITNEJŠIE SLUŽBY, VYSOKÚ PROFESIONALITU, SLOVENSKÚ POHOSTINNOSŤ A PRIATEĽSKÝ
PERSONÁL.

POLOHA

v centre Vysokých Tatier • v nadmorskej výške 1010 m • na úpätí Slavkovského
štítu • na mieste zvanom Pekná Vyhliadka • jej preklad do francúzskeho jazyka
poskytol aj názov hotela Bellevue

VYBAVENIE HOTELA

slovenská reštaurácia • reštaurácia Savarin • lobby bar • nočný bar Lucullus •
kongresové priestory • Wellness centrum (20 m plavecký bazén) • saunový
svet • kúpeľné procedúry • športoviská ako squash • bowling • biliard • stolný
tenis • ﬁtnes • telocvičňa na loptové hry a pod. • Wi-Fi vo všetkých priestoroch
zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (izby na južnej strane majú aj balkón) •
rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (dve prepojené izby so spoločnou kúpeľňou a WC) • štandardné a lux apartmány • bezbariérové izby

VYBAVENIE IZIEB

minibar • SAT TV • telefón s priamou voľbou • pripojenie na vysokorýchlostný
internet • vlastný trezor • kúpeľňa • sušič vlasov • župany pre dospelé osoby na
izbách • detské postieľky na požiadanie zdarma

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere výber z menu,
pri vyššom počte hostí formou bufetu • 1 nápoj k večeri grátis (limonáda, víno,
pivo, nealko)

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami v 1/2 izbe • vstup do bazéna a whirlpool • parkovanie
• 1 dieťa do 6 rokov na prístelke s polpenziou zdarma s dvomi plne platiacimi
osobami

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • domáce zviera 25 €/noc • večera
dospelý 17 € • večera dieťa 6-13 rokov 9 €

POZNÁMKA

v ponuke aj ďalšie akciové pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo
na www.satur.sk

3I3SVK06

31.05.-10.10.

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami

54

66

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami v APT

90

90

-

30

Dieťa 6-13 r. s polpenziou (min. 3 noci) (Rodinný wellness)
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30.04.-31.05.
a 10.10.-20.12.
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GRANDHOTEL

PRAHA ****

príklad ubytovania
UŽ OD ROKU 1905 PÍŠE GRANDHOTEL PRAHA SVOJU PREPYCHOVÚ TATRANSKÚ HISTÓRIU. VÄČŠINA IZIEB
A APARTMÁNOV PREŠLO REKONŠTRUKCIOU A PRE MILOVNÍKOV LUXUSU SÚ IDEÁLOM DOVOLENKY. UBYTOVANIE V PRIESTRANNÝCH IZBÁCH ČI NOVÝCH APARTMÁNOCH S VÝHĽADMI NA TATRY ALEBO PODTATRANSKÚ KRAJINU. PERLOU HOTELA JE HÝČKAVÉ GRAND MOUNTAIN SPA, KTORÉHO FILOZOFIU TATRANSKÉHO
KÚPEĽNÍCTVA, BYLINIEK NÁJDETE V GRANDHOTELI PRAHA NA KAŽDOM KROKU.

POLOHA

v centre Tatranskej Lomnice • neďaleko nástupnej stanice na Skalnaté Pleso
a Lomnický Štít • viac ako 110 ročná história hotela

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie a bary • francúzska reštaurácia • grand lounge s krbom • aperitiv bar
• wellness centrum Grand Mountain Spa (vnútorná a externá časť) • exteriérový
inﬁnity bazén • vírivka • sauny (infra, bio, parná, fínska) • odpočinková miestnosť
s ionizačnou soľnou stenou • vírivka pre dvojicu • detský kútik • detské ihrisko
• detská postieľka zdarma • požičovňa lyží a bicyklov • laundry servis (pranie
a žehlenie) • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na nestráženom parkovisku pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB
A VYBAVENIE IZIEB

dvojlôžkové izby typu Classic a Deluxe • možnosť 1–2 prísteliek • kúpeľňa • sušič vlasov • WC • SAT TV • rádio • telefón • trezor • minibar • apartmány (1/2
spálňa a obývacia izba s možnosťou 1-2 prísteliek, apartmány De Luxe sa nachádzajú v novej časti hotela) • Apartmán Classic • Apartmán deluxe (veľkorysé
apartmány • niektoré ponúkajú aj výhľad z balkóna a krb) • Mountain apartmán
deluxe (absolútny komfort • luxusné podkrovné apartmány • v každom je k dispozícii krb a balkón s výhľadom na hory) • izby Classic v historickej časti hotel
sú priestranejšie

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy a gurmánske večere výber menu •
wellness jedlá • pri večeri sa vyžaduje smart casual dress code

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami • vstup do wellness na 3 hod. denne • dieťa do 6 rokov
bez nároku na lôžko zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

večera dospelý 17 €, dieťa 6-12 rokov 12 € • miestny poplatok (platba na mieste)
• psík za poplatok 15 €/noc

3I3SVK07

2-lôžková izba Classic/Deluxe
(2 osoby)

40

príklad ubytovania

01.05.-31.05. a 30.09.-31.10.

31.05.-29.06.
a 02.09.-30.09.

29.06.-02.09

od 107

od 112

od 117

príklad ubytovania

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TATRANSKÁ LOMNICA | SLOVENSKO

HOTEL

SOREA URÁN ***

TATRANSKÁ LOMNICA JE JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH A NAJKRAJŠÍCH OSÁD NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER.
NACHÁDZA SA 6 KM VÝCHODNE OD SMOKOVCA, NA ÚPÄTÍ LOMNICKÉHO ŠTÍTU. HOTEL SOREA URÁN JE
OCENENÝ CERTIFIKÁTOM „ZARIADENIE PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM“ V RÁMCI PROJEKTU „VSTÚPTE
S DIEŤAŤOM“.

POLOHA

v centre Tatranskej Lomnice • neďaleko nástupnej stanice na lanovku na Skalnaté Pleso a Lomnický štít

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • aperitív bar • nové wellness centrum Urania • stolný tenis • biliard
• detský kútik • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pred hotelom zdarma
alebo v hotelovej garáži za poplatok 5 €/noc

TYPY IZIEB

dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • trojlôžková rodinná izba s možnosťou prístelky, dve prepojené izby so spoločným sociálnym zariadením • bezbariérové izby

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • SAT TV • telefón • balkón

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu, vrátane vegetariánskeho

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 1x za pobyt vstup do wellness centra
na 2 hodiny • dieťa do 12 rokov na prístelke s polpenziou zdarma pri ubytovaní
s 2 dospelými osobami • deti do 3 rokov bez nároku na služby zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

doplatok za rodinnú izbu pri obsadení 2 osobami 15 €/noc• obed dospelý 9 €
• obed dieťa do 15 rokov 7 € • miestny poplatok (platba na mieste) • detská
postieľka za poplatok 2 €/noc • domáce zviera 10 €/noc

POZNÁMKA

uvedené ceny platia pri pobyte na minimálne 2 noci • v termíne 30. 06.–
01. 09. 2018 1x týždenne posedenie pri živej hudbe, rozprávkový detský kútik,
program pre deti

FM zľava 5%
05.05.-26.05.
a 29.09.-15.12.

26.05.-30.06.
a 01.09.-29.09.

30.06.-01.09.

Dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

40

44

49

Dieťa do 15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

28

31

35

3I3SVK14

príklad ubytovania

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

41

SLOVENSKO | TATRANSKÁ LOMNICA

HOTEL

SOREA TITRIS ***

KONGRES A RELAX HOTEL SOREA TITRIS JE SITUOVANÝ V TICHOM PROSTREDÍ, NEĎALEKO CENTRA TATRANSKEJ LOMNICE, JEDNEJ Z NAJVÄČŠÍCH TATRANSKÝCH OSÁD A ZNÁMYM SPOLOČENSKO-KULTÚRNYM STREDISKOM VYSOKÝCH TATIER. NACHÁDZA SA V BLÍZKOSTI BOTANICKEJ ZÁHRADY S EXPOZÍCIOU TATRANSKEJ
PRÍRODY A MÚZEA TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU. HOTEL JE OCENENÝ CERTIFIKÁTOM ZARIADENIE
PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM“ V RÁMCI PROJEKTU „VSTÚPTE S DIEŤAŤOM“.

POLOHA

hotel leží v tichom prostredí neďaleko centra Tatranskej Lomnice

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • aperitív bar • biliard • úschovňa športových potrieb • Aqua Relax centrum rozdelené na Zónu I. (bazén s toboganom) a Zónu II. (vírivé vane,
sauny - bylinková, mokrá, suchá) • klasické masáže • detský kútik (počas jarných
prázdnin programy s animátormi) • Wi-Fi v spoločenských priestoroch a pripojenie na internet na izbách zdarma • parkovanie pri hoteli na nestráženom
parkovisku zdarma

TYPY IZIEB

jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • apartmány • rodinné izby (2 dvojlôžkové prepojené izby)

VYBAVENIE IZIEB

sprcha • WC • SAT TV • trezor • rádio • telefón s pripojením na internet zdarma •
rodinné izby v zložení 2 dvojlôžkové prepojené izby, každá s vlastným sociálnym
zariadením • detská postieľka zdarma

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 1x vstup do Mix zóny v Aqua Relax centre na 2 hodiny • dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke a polpenzia
zdarma pri ubytovaní s dvomi dospelými osobami • deti do 3 rokov bez nároku
na služby zdarma

POVINNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste)

OSTATNÉ DOPLATKY

obed dospelý 9 € • obed dieťa do 15 rokov 7 €

POZNÁMKA

ceny platia na minimálne 2 noci • v termíne 30.06.–01.09. 2018 1 x týždenne
večer s hudbou • rozprávkový detský kútik • program pre deti • v hoteli nie je
možný pobyt s domácim zvieraťom

FM zľava 5%
3I3SVK15

05.05.-26.05.
a 29.09.-15.12.

26.05.-30.06.
a 01.09.-29.09.

30.06.-01.09.

Dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

39

43

48

Dieťa do 15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

27

30

34

42

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TATRANSKÁ LOMNICA | SLOVENSKO

HOTEL

SLOVAN ***

príklad ubytovania

HOTEL SA NACHÁDZA V SRDCI VYSOKÝCH TATIER, V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU NA SLOVENSKU.
POLOHA HOTELA V TATRANSKEJ LOMNICI, OBKLOPENÉHO KRÁSNOU PRÍRODOU VYSOKÝCH TATIER, HO
PREDURČUJE K JEDINEČNEJ DOVOLENKE POČAS CELÉHO ROKA. HOTEL JE SVOJOU NEOPAKOVATEĽNOU
ATMOSFÉROU SKVELÝM MIESTOM PRE RODINY I PRE FIRMY, PONÚKA MOŽNOSTI NA AKTÍVNY ODDYCH, ALE
I PRÍJEMNÝ RELAX.

POLOHA

vyhľadávaný hotel sa nachádza v pokojnej časti Tatranskej Lomnice • je držiteľom certiﬁkátu „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ • približne 500 m od
hotela stanica kabínkovej lanovky na Skalnaté Pleso a Lomnický Štít

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • denný bar a kaviareň • Relax centrum (krytý bazén s vírivkou, parná sauna, šmykľavka pre deti, detský kútik) • biliard • stolný tenis • stolný futbal •
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • nestrážené parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

jedno alebo dvojlôžkové izby Classic (niektoré s možnosťou detskej prístelky
alebo postieľky) • Classic Family (izby prepojené dverami v zložení 1/2 a 1/1
alebo 2/2 alebo 1/2 a 1/3) • izby Plus (priestraniejšie izby na 4., 5. poschodí
v kategórii 4*)

VYBAVENIE IZIEB

všetky izby kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • detská postieľka pre
dieťa do 4 rokov zdarma

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou bufetových stolov alebo výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • vstup do relax centra a centra
zábavy (zdarma biliard, stolný futbal a stolný tenis) • miestny poplatok • dieťa
do 6 rokov v sprievode dvoch plne platiacich dospelých osôb bez nároku na
lôžko polpenzia zdarma

príklad ubytovania

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

zapožičanie županu 3 €/pobyt
uvedené ceny platia v termíne 05.05.–30.06. a 04.09.–06.11. na minimálne 2 noci,
v termíne 30.06.–01.08. na minimálne 3 noci, v termíne 01.08.–04.09. na minimálne 4 noci • domáce zviera nie je povolené • ďalšie informácie v pobočkách
CK SATUR alebo na www.satur.sk

FM zľava 5%
3I3SVK19

príklad ubytovania

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

05.05.-01.06.

01.06.-30.06. 30.06.-01.08.
a 02.10.-06.11. a 04.09.-02.10. 01.08.-04.09.

Dospelý na zákl. lôžku v izbe 1/2 Classic s polpenziou

54

56

57

Dospelý na zákl. lôžku v izbe 1/3 Classic s polpenziou

57

59

61

59
62

Dieťa 2-12 r. na zákl. lôžku v izbe 1/2 Classic s polpenziou

27

28

29

30

Dieťa 2-12 r. na zákl. lôžku v izbe 1/3 Classic s polpenziou

29

30

30

31

43

SLOVENSKO | TATRANSKÁ LOMNICA

HOTEL

LOMNICA ****

NOVINKA

príklad ubytovania

príklad ubytovania

príklad ubytovania
HOTEL LOMNICA JE KOMBINÁCIOU TRADÍCIE A ÚCTY K HISTÓRII A UMENIU S MODERNÝM UBYTOVANÍM
A SLUŽBAMI NA ÚROVNI. PRI VSTUPE OČAKÁVATE, ŽE JEHO CHODBAMI SA PRECHÁDZA SAMOTNÁ SISI A KU
KLAVÍRU SI ZASADNE MOZART. VITAJTE V NÁDHERNOM SVETE Z ČIAS MÁRIE TERÉZIE.

POLOHA

priamo v centre Tatranskej Lomnice • neďaleko železničnej stanice

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia Sisi (je otvorená od štvrtka do nedele a hostia si môžu vybrať z ponuky á la Carte v podobe 5- alebo 8- chodového degustačného menu, ktorá je
podmienená rezerváciou 24 hodín vopred) • kaviareň Mozart • reštaurácia a vináreň Franz Josef (je otvorená denne a obedy/večere sa podávajú od 12,00 do
21,00 hod.) • wellness centrum • Beauty salón • kaderníctvo • galéria s originálmi od slovenských autorov • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • požičovňa bicyklov •
parkovanie pred hotelom zdarma alebo v hotelovej garáži za poplatok

TYPY IZIEB

priestranné a komfortne zariadené izby typu Štandard (25 m2) • Suity (35 m2) •
apartmány (Rudolf, Maximilián, Ferdinand, Mária Terézia) • niektoré s balkónom
alebo terasou • možnosť prísteliek alebo detské postieľky na požiadanie zdarma

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa so sprchovacím kútom alebo vaňou • sušič vlasov • LCD televízor •
trezor • telefón • čajový a kávový servis • Wi-Fi pripojenie • župan a papuče •
klimatizácia

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy a gurmánske večere výber z menu •
špičkový gastronomický koncept

CENA ZAHŔŇA

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

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste)

FM zľava 10%
3I3SVK40

03.04.-17.07.
a 18.09.-01.11.

17.07.-27.07.
a 05.08.-18.09.

27.07.-05.08.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 štandard s raňajkami

74

82

95

Dieťa 6-12 r. na prístelke s raňajkami

42

42

42

44

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

VEĽKÝ SLAVKOV | SLOVENSKO

APLEND TATRY HOLIDAY RESORT

príklad ubytovania
RESORT APLEND JE SKVELÝM SPOJENÍM ODDYCHU, RELAXU A VYSOKÉHO KOMFORTU S NEOPAKOVATEĽNOU ATMOSFÉROU, SITUOVANOU PRIAMO POD KRÁSOU NAŠICH VEĽHÔR, VYSOKÝMI TATRAMI. NÁVŠTEVNÍCI MAJÚ MOŽNOSŤ SI UŽIŤ VYSOKOHORSKÚ TURISTIKU, ABSOLVOVAŤ PRÍJEMNÉ PRECHÁDZKY A TAKTIEŽ
OBJAVOVAŤ KRÁSY SLOVENSKEJ PRÍRODY.

POLOHA

na úpätí Vysokých Tatier • v obci Veľký Slavkov • pod Slavkovským štítom •
2 km od Popradu • 7 km od Starého Smokovca

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • v areáli detské preliezačky a šmýkačky • wellness (sauna, kúpacia
kaďa) za poplatok • požičovne športových potrieb a športoviská (bicykle, futbal, petanque, tenis, adventure golf…) • posedenie pri vonkajších krboch v zakrytých altánkoch • možnosť využívania futbalového ihriska v bezprostrednej
blízkosti resortu. • Wi-Fi v celom areáli zdarma • parkovanie v areáli nestrážené
zdarma

TYPY UBYTOVANIA

apartmány (typ A 4 lôžka + 2 prístelky alebo typ B 6 lôžok + 2 prístelky) •
štúdiá (2 lôžka + 2 prístelky) • vilkové štúdio (2 lôžka + 1 prístelka) • domčeky
(dvojpodlažné 6 lôžok + 6 prísteliek) • chaty (standard 6 lôžok + 2 prístelky, lux
5 lôžok + 2 prístelky)

VYBAVENIE

všetky kapacity kompletne vybavené kuchynky • obývacie izby s rozkladacími
gaučami • SAT TV • kúpeľňa/WC

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov, príp. výber z menu • obedy a večere výber
z menu • možnosť prípravy vlastnej stravy

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie na 1 noc • spotreba energie • posteľná bielizeň • uteráky • štartovací balíček (káva, čaj, soľ, cukor, šampón…) • záverečné upratovanie • dieťa do
12 rokov na prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba na mieste) • vratná kaucia 70 €/pobyt/apartmán •
raňajky 7 €/dospelá osoba, 4 €/dieťa do 12 rokov • večera 8 €/dospelá osoba,
6 €/dieťa do 12 rokov • detská postieľka 15 €/pobyt • zviera za poplatok 7 €/
noc

príklad ubytovania

príklad ubytovania

3I3SVK17
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18.06.-10.09. a 18.12.-26.12.

10.09.-18.12.

Apartmán pri obs. 2 osobami (Ubytovanie)

47

33

Apartmán pri obs. 4 osobami (Ubytovanie)

85

47

Štúdio 2+2, 2 osoby (Ubytovanie)

42

28

45

SLOVENSKO | TATRANSKÉ MATLIARE

HOTEL

SOREA HUTNÍK I. *** HUTNÍK II. **

príklad ubytovania

KONGRES A RELAX HOTEL SOREA HUTNÍK SA NACHÁDZA V PEKNOM A TICHOM PROSTREDÍ TATRANSKÝCH MATLIAROV, POD ÚPÄTÍM LOMNICKÉHO ŠTÍTU. HOTELOVÝ KOMPLEX TVORIA DVE BUDOVY HUTNÍK I.
A HUTNÍK II., KTORÉ SÚ PREPOJENÉ SPOJOVACOU CHODBOU. HOTEL JE VYHĽADÁVANÝM DOVOLENKOVÝM
MIESTOM VĎAKA SVOJEJ TICHEJ A ATRAKTÍVNEJ POLOHE, ALE PREDOVŠETKÝM VĎAKA ŠIROKEJ PONUKE
DOPLNKOVÝCH A ŠPORTOVO-RELAXAČNÝCH SLUŽIEB. HOTEL JE OCENENÝ CERTIFIKÁTOM „ZARIADENIE
PRIATEĽSKÉ K DEŤOM A RODINÁM“ V RÁMCI PROJEKTU „VSTÚPTE S DIEŤAŤOM“.

POLOHA

v blízkosti národná prírodná rezervácia Pramenište

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácie • denné bary • seminárne miestnosti • krytý plavecký bazén • sauna
• masáže (za poplatok) • morský kúpeľ (za poplatok) • hydromasáž (za poplatok) • ﬁtnes • telocvičňa • stolný tenis • bowling • biliard • detská herňa •
požičovňa športových potrieb • Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma •
parkovanie na nestráženom parkovisku pri hoteli zdarma

TYPY IZIEB

Hutník I. – dvojlôžkové izby Štandard s možnosťou jednej až dvoch prísteliek •
rodinné izby v zložení dve prepojené dvojlôžkové izby
Hutník II. – dvojlôžkové izby Economy s možnosťou dvoch prísteliek • rodinné
izby v zložení dve prepojené dvojlôžkové izby

VYBAVENIE IZIEB

väčšina izieb má balkón • kúpeľňa • WC • telefón • SAT TV • detská postieľka
zdarma

STRAVOVANIE

Hutník I. – raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu
Hutník II. – raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • voľný vstup do hotelového bazéna v prevádzkových hodinách • 1 dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke
a polpenzia zdarma, pri ubytovaní s 2 dospelými osobami • deti do 3 rokov bez
nároku na služby zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok (platba sa na mieste) • obed dospelý 8 € • dieťa do 15 rokov
6 € • domácie zviera za poplatok Hutník I. 10 €/noc, Hutník II. 7 €/noc

POZNÁMKA

ceny platia na minimálne 2 noci • v termíne 30. 06.–01. 09. 2018 detský kútik
s animátorom a animačný program, vstup do telocvične, do ﬁtnes a stolný tenis
zdarma, 1x týždenne večerná zábava

FM zľava 5%
05.05.-26.05.
a 29.09.-15.12.

26.05.-30.06.
a 01.09.-29.09.

30.06.-01.09.

Hutník I. dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

33

36

39

Hutník II. dospelý na zákl. lôžku s polpenziou

27

29

31

Hutník I. dieťa 3-15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

23

25

28

Hutník II. dieťa 3-15 r. na zákl. lôžku s polpenziou

19

21

22

3I3SVK27
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PRAHA | ČESKO

HOTEL

AQUAPALACE ****

príklad ubytovania

RODINNÝ ZOO HIT
2x ubytovanie s polpenziou,
1x rodinná vstupenka do ZOO,
1x výlet do Dendrologickej záhrady
vrátane piknikového koša, 1x rodinný
vstup do Botanickej záhrady vrátane
desiaty (november - marec), 1x vstup
Vodného sveta bez obmedzenia,
vstup do Fitnes centra, rodinný darček,
župan, doprava Aquabusom zo a na
stanicu metra Opatov, Wi-Fi.

AQUAPALACE JE MODERNÝ ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ HOTEL NA OKRAJI PRAHY, S PRIAMYM PREPOJENÍM DO
NAJVÄČŠIEHO KRYTÉHO AQUAPARKU V STREDNEJ EURÓPE, ČO JE NAJVÄČŠOU VÝHODOU NA DOVOLENKU
PRE RODINY S DEŤMI. HOTEL JE OBĽÚBENÝ NIELEN PRE KVALITNÉ SLUŽBY A BOHATÚ PONUKU AKTIVÍT, ALE
AJ VÝHODNÚ POLOHU PRE POZNÁVANIE PRAHY.

POLOHA

širšie centrum Prahy • najväčší stredoeurópsky Aquapark pod strechou • hotel
prepojený s aquaparkom • od hotela bus k stanici metra Opatov

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • reštaurácia Terrasa • reštaurácia Astra • lobby bar Barracuda • dve
samoobslužné reštaurácie • aquapark • saunový svet (parná, bylinková, infra) •
wellness • ﬁtnes • detský kútik • obchod pre deti • Wi-Fi zdarma • parkovanie
zdarma • terasa • záhrada • detské ihrisko • solárium • zmenáreň • kyvadlová
doprava • klimatizácia • požičovňa áut • obchod so suvenírmi

TYPY IZIEB

izba Superior (dvojlôžková s možnosťou prístelky) • Rodinná izba (štvorlôžková izba, 1x manželská posteľ + 1x poschodová posteľ, oddelené 2 miestnosti) •
Junior Suite (dvojlôžková s možnosťou prístelky) • King Suite (oddelená spálňa
a obývačka)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • TV • DVD • sušič vlasov • minibar • klimatizácia • kávový a čajový servis • Wi-Fi • telefón • župan • wellness taška

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetu • obedy výber z menu • večere formou bufetu vrátane
1 nápoja (víno, pivo, nealko)

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a služby podľa príslušného pobytu • voľný vstup do
vodného sveta • ﬁtnes centrum • Wi-Fi • 1-2 deti do 13 rokov na prístelke zdarma

KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC A TOBOGANOV
2x ubytovanie s polpenziou,
1x rodinný vstup do Kráľovstva
železníc, 1x obed v štýlovej vláčikovej
reštaurácii Výtopna v Prahe v hodnote
1000 Kč, voľný vstup do Vodného sveta,
vstup do Fitnes centra, rodinný darček,
župan, doprava Aquabusom zo a na
stanicu metra Opatov, Wi-Fi.

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

domáce zviera 10 €/noc • parkovanie v garáži za poplatok 10 €/noc
v ponuke aj ďalšie pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na
www.satur.sk

ROMANTIKA A WELLNESS PRE DVOCH
2x ubytovanie s polpenziou
(romantická večera pri sviečkach
aj s nápojom), 1x relaxačná olejová
masáž 30min pre dvoch,
1x balneoterapia pre dvoch
20 min., voľný vstup
do Vodného sveta a saunového sveta,
vstup do Fitnes centra, fľaša vína
a čokoláda na izbe, rodinný darček,
župan, doprava Aquabusom zo a na
stanicu metra Opatov, Wi-Fi.
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02.01.-20.12.

Rodinný ZOO Hit 2 noci (2 dosp.+1 dieťa do 13 r.)

375

Kráľovstvo železníc a toboganov 2 noci (2 dosp.+1 dieťa do 13 r.)

395

Rodinný ZOO Hit v rodinnej izbe 2 noci (2 dosp. + 2 deti do 14 r.)

479

Kráľovstvo železníc a toboganov v rodinnej izbe 2 noci (2 dosp.+ 2 deti do15r.)

489
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ČESKO | LUHAČOVICE

WELLNESS HOTEL

POHODA ****

príklad ubytovania

KÚPEĽNÉ MESTEČKO LUHAČOVICE SA NACHÁDZA NA JUŽNEJ MORAVE, ASI 20 KM OD ZLÍNA A 160 KM OD
BRATISLAVY. KÚPELE SÚ NAJVÄČŠÍMI KÚPEĽMI NA MORAVE A V REBRÍČKU KÚPEĽOV ČESKEJ REPUBLIKY SA
UMIESTNILI NA ŠTVRTOM MIESTE. HLAVNOU LIEČEBNOU METÓDOU V TÝCHTO KÚPEĽOCH JE PREDOVŠETKÝM PITNÁ KÚRA. VĎAKA UNIKÁTNEJ MINERÁLNEJ VODE VINCENTKE JE TÁTO LIEČEBNÁ METÓDA MIMORIADNE ÚSPEŠNÁ. PRIAZNIVO PÔSOBÍ AJ NA PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU A NA PORUCHY OBEHOVEJ
SÚSTAVY.
POLOHA moderný wellness hotel • 20 min chôdze od kolonády Luhačovíc

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • letná terasa • tanečné večery pri živej hudbe • wellness centrum •
saunový svet (fínska, parná, eukalyptová, bylinková) • bazén (15 m) • relaxačný
bazén • vírivka • ﬁtnes • tepidárium • oddychová zóna • masáže • infračervená
kabína • vodoliečba • zábaly • požičovňa horských bicyklov • úschovňa bicyklov
• vínne procedúry • detský kútik • vonkajšie detské ihrisko Detský raj • Wi-Fi
v celom hoteli zdarma • parkovanie v hotelovej garáži za poplatok 70 Kč/deň •
parkovisko s kamerovým systémom pred hotelom zdarma

TYPY IZIEB

dvojlôžková (možnosť 1 prístelky) • apartmán (spálňa, obývačka, možnosť
1 prístelky)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa so sprchou a WC • LCD SAT TV • telefón • minibar • Wi-Fi • klimatizácia
• balkón/francúzske okno

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu • v prípade
plnej penzie sa pobyty začínajú obedom a končia raňajkami

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu a pobyt v 1/2 izbe • voľný vstup do wellness
(bazén, saunový svet, ﬁtnes) • dopoludňajšia a odpoludňajšia doprava do centra
kúpeľov a späť • kúpeľné oblátky • narodeninový darček pre oslávenca v deň
jeho narodenín • zľava 5% z ceny pobytu na 7 nocí pre účastníka, ktorý dovŕši do
dňa nástupu na pobyt 55 rokov (okrem pobytu pre seniorov) • novomanželská
5% zľava • 10% zľava na dokúpené procedúry • dieťa do 5 rokov bez nároku na
služby zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

3I6CZK01

2x ubytovanie s polpenziou, nápoj
na privítanie, fľaša vína pri príchode,
1x lekárska konzultácia, 1x vínny
kúpeľ so zábalom, 1x masáž chrbta
a šije s vínnym olejom, voľný vstup
do wellness a ﬁtnes, doprava do
mestského centra a späť.
Pobyt na 2 noci.

TÝŽDEŇ PRE SENIOROV
7x ubytovanie s polpenziou, nápoj
na privítanie, denne káva/čaj so
zákuskom, 1x lekárska konzultácia,
1x aromaterapeutická masáž chrbta
a šije, 1x hydromasáž so zábalom,
1x slatinný obklad na chrbát, 1x suchý
uhličitý kúpeľ, 1x kyslíková terapia,
vstup do wellness, doprava do centra
a späť, 1x poldenný výlet do okolia.
Pobyt na 7 nocí. Nástup v nedeľu.

kúpeľný poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie pobyty napr.: Novinka roku 2018 Relaxácia s minerálmi, Wellness týždeň, Týždeň s vodoliečebnou kúrou, Týždeň uvoľňujúcich masáží, Vínne
opojenie • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

21.01.-25.02. 25.02.-01.04. 01.04.-13.05.

13.05.-10.06.
a 09.09.- 10.06.-09.09. 14.10.-18.11.
14.10.

18.11.-16.12.

(Ne)vínny víkend 2 noci

130

139

149

153

159

140

122

Relax víkend 3 noci

192

206

220

226

236

207

179

Týždeň pre seniorov 7 nocí

328

360

389

405

427

360

299
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(NE)VÍNNY VÍKEND

RELAX VÍKEND V POHODE
3x ubytovanie s polpenziou, nápoj
na privítanie, 1x kúpeľ s minerálnou
soľou, 1x hydromasáž so zábalom, 1x
masáž bambuckým maslom, 2x inhalácia
minerálnej vody Vincentka, 1x lekárska
konzultácia, voľný vstup do wellness
a ﬁtnes, doprava do mestského centra
a späť. Pobyt na 3 noci. Nástup každý deň
okrem soboty.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

LUHAČOVICE | ČESKO

SPA & WELLNESS HOTEL

ALEXANDRIA ****

príklad ubytovania

RELAX & WELLNESS
Polpenzia, 1x prírodný uhličitý kúpeľ
(15 min.), 1x hydromasážny kúpeľ
(20 min.), 1x čiastočná klasická
masáž (25 min.), 1x relaxačná masáž
éterickým olejom (25 min.), 1x
rašelinový obklad, voľný vstup do
wellness a ﬁtness centra.
Pobyt na 4 noci nedeľa - štvrtok.

LUHAČOVICE PATRIA MEDZI JEDNY Z NAJKRAJŠÍCH KÚPEĽOV V ČESKEJ REPUBLIKE. NACHÁDZAJÚ SA NA
JUŽNEJ MORAVE ASI 20 KM OD SLOVENSKÝCH HRANÍC. KÚPELE SÚ ZAMERANÉ NA OCHORENIA DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA, CHOROBY POHYBOVÉHO A TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA, STAVY PO OPERÁCIÁCH
ŽALÚDKA, ŽLČNÍKA. LIEČBA V KÚPEĽOCH JE ZALOŽENÁ NA VYUŽÍVANÍ PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V KOMBINÁCII S NAJMODERNEJŠÍMI REHABILITAČNÝMI METÓDAMI.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • denný bar • pôvodná francúzska reštaurácia • nočný klub • 2 prepojené budovy hotela: hlavná budova z obdobia prvej republiky a nová budova
• Spa Alexandria v štýle starorímskych kúpeľov • bazén • whirlpool • Kneippov kúpeľ • sauny (parná, fínska, bylinková, soľná, laconium) • ľadová studňa
• relaxačné zóny • orientálny parný kúpeľ Rasul • wellness pre dvoch • beauty
centrum • ﬁtnes • masáže • hydroterapia • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na krytom mestskom parkovisku 100 m od hotela alebo kúpeľná garáž
za poplatok (nutné objednať vopred)

TYPY IZIEB

jedno alebo dvojlôžkové izby typu Superior, Superior K, Lux K, Lux Plus
K a Apartmány K • izby v hlavnej budove z 30. rokov majú balkón alebo terasu
• K – klimatizáciu • izby v modernej časti hotela sú vyzdobené replikami suvenírov Alexandra Veľkého, ktorého meno nová budova aj nesie, majú balkón alebo
terasu a izby na poslednom poschodí aj klimatizáciu

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • TV SAT • telefón • trezor • minibar • Wi-Fi • balkón alebo terasa
• klimatizácia (v niektorých izbách) • sušič vlasov • župan

PREDĹŽENÝ VÍKEND
Polpenzia, wellness program:
1x relaxačný bublinkový kúpeľ,
1x wellness masáž podľa vlastného
výberu, 1x rašelinový obklad, voľný
vstup do wellness a ﬁtnes centra.
Pobyt na 3 noci (štvrtok - nedeľa).

v srdci Luhačovíc • moderný wellness hotel • 160 km od Bratislavy

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy à la carte

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v izbe 1/2
Superior K • kúpeľný poplatok (platba na mieste)

OSTATNÉ DOPLATKY

v ponuke aj ďalšie pobyty: Medical wellness, TOP pre každý vek a iné • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

KÚPEĽNÁ DOVOLENKA
7x ubytovanie s polpenziou,
5x wellness procedúra podľa vlastného
výberu (max. 25 min.), voľný vstup
do wellness a ﬁtnes centra. Denne pitná
kúra minerálnych vôd.

3I6CZK02

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

02.01.-25.02.
a 25.11.-20.12.

25.02.-22.04.
a 07.10.-25.11.

22.04.-07.10.

329

Relax & wellness (Kúpele na skúšku) 4 noci

296

320

Predĺžený víkend (Ochutnávka wellness) 3 noci

281

306

315

Kúpeľná dovolenka (Regeneračný pobyt) 7 nocí

512

552

563
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ČESKO | LUHAČOVICE

KÚPEĽNÝ HOTEL

JURKOVIČOV DOM ****

príklad ubytovania

KÚPELE LUHAČOVICE SA NACHÁDZAJÚ V MALEBNOM ÚDOLÍ NEDOTKNUTEJ PRÍRODY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI BIELE KARPATY. NA LIEČBU SA VYUŽÍVAJÚ TUNAJŠIE MINERÁLNE PRAMENE. NAJZNÁMEJŠÍ
PRAMEŇ VINCENTKA, ZNÁMY UŽ V ROKU 1680 AKO „HLAVNÝ PRAMEŇ“, DOSTAL SVOJE POMENOVANIE V 18.
STOROČÍ. MEDZI ĎALŠIE PRAMENE PATRIA ALOISKA, OTTOVKA, PRAMEŇ DR. ŠŤASTNÉHO A MEDZI NAJMLADŠIE PATRÍ PRAMEŇ NOVÝ JUBILEJNÝ, SPRÍSTUPNENÝ V ROKU 2013. ARCHITEKTÚRA LUHAČOVÍC MÁ NENAPODOBITEĽNÝ A NEOPAKOVATEĽNÝ RÁZ, KTORÝ JEJ VPEČATIL SLOVENSKÝ ARCHITEKT DUŠAN JURKOVIČ.

POLOHA

hotel v štýle ľudovej secesie priamo na kolonáde kúpeľov • 160 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • letná terasa • vnútorný relaxačný vyhrievaný bazén
(10 m) • vírivka • sauna • zlatá vaňa na prírodné uhličité kúpele • perličkové,
bylinné kúpele • masáže (klasické, lávové kamene, shiatsu, havajské, čokoládové, medové) • zábaly • lymfodrenáž • pitná kúra • inhalácie • liečebný telocvik
• kaderníctvo • nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na
krytom mestskom parkovisku 100 m od hotela alebo kúpeľná garáž za poplatok
(nutné objednať vopred)

TYPY IZIEB

jedno a dvojlôžkové izby • izba Komfort (orientácia do átria) • izba Superior
(orientácia v čelnej časti alebo kolonády) • apartmán (obývačka s malým kuchynským kútom, čajový servis, dvojlôžková spálňa, balkón, výhľad na kolonádu,
vaňa s masážnymi tryskami) • bezbariérové izby (orientácia do átria)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • sušič vlasov • župan • SAT TV • dobový nábytok • telefón • minibar •
výťah • Wi-Fi (zdarma)

STRAVOVANIE

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z obedňajšieho menu
• diétne, vegetariánske jedlá

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v izbe 1/2 Superior

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

3x ubytovanie s polpenziou, denne
pitná kúra, 1x prírodný uhličitý kúpeľ,
1x perličkový kúpeľ, 1x klasická
čiastočná masáž, 1x čiastočná masáž
éterickým olejom, voľný vstup
do bazéna a whirlpool, župan.
Pobyt na 3 noci štvrtok - nedeľa.

RELAX & WELLNESS
4x ubytovanie s polpenziou,
1x prírodný uhličitý kúpeľ,
1x kúpeľ s prísadou vonnej esencie,
1x perličkový kúpeľ,
1x čiastočná masáž éterickým olejom,
1x čiastočná klasická masáž,
denne pitná kúra, voľný vstup
do bazéna a whirlpool, župan.
Pobyt na 4 noci.

kúpeľný poplatok (platba na mieste)
zvieratá v hoteli nie sú povolené • v ponuke aj ďalšie pobyty: Týždeň pre zdravie,
Kúpeľná dovolenka, Zdravý chrbát, TOP pre každý vek a iné • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

02.01.-25.02.
a 25.11.-20.12.

25.02.-22.04.
a 07.10.-25.11.

Pobyt pre seniorov v 1/2 Superior (Liečebný pobyt) 7 nocí

415

463

516

Relax & wellness v 1/2 Superior (Kúpele na skúšku) 4 noci

294

318

341

Predĺžený víkend v 1/2 Superior (Ochutnávka wellness) 3 noci

282

307

332

Kúpeľná dovolenka v 1/2 Superior (Regeneračný pobyt) 7 nocí

431

479

532

3I6CZK03
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PREDĹŽENÝ VÍKEND

22.04.-07.10.

POBYT PRE SENIOROV
7x ubytovanie s polpenziou,
1x predpis doporučených procedúr
lekárom, vzorový program:
1x prírodný uhličitý kúpeľ,
1x perličkový kúpeľ, 1x čiastočná
masáž éterickým olejom, 1x klasická
čiastočná masáž, 1x parafínový
zábal, denne pitná kúra, 5x inhalácia
minerálnej vody (individuálna)
alebo oxygenoterapia, voľný vstup
do bazéna a whirlpool, župan.
Pobyt na 7 nocí.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TEPLICE NAD BEČVOU | ČESKO

LIEČEBNÝ DOM

MORAVAN ***

príklad ubytovania

WELLNESS DNI
2x ubytovanie s polpenziou,
2x uhličitý kúpeľ so zábalom,
1x zábal z Mŕtveho mora, 1x celotelová
klasická aromamasáž, 2x hodinový vstup
do bazéna, 1x dvojhodinový vstup do
wellness centra, ovocná misa,
2x nealkoholický nápoj alebo pivo
v kaviarni, župan, Wi-Fi. Pri nástupe
nedeľa – streda zľava 10%.

HISTÓRIA KÚPEĽOV TEPLICE NAD BEČVOU SIAHA AŽ DO ROKU 1553. PATRIA K NAJSTARŠÍM KÚPEĽOM NA
MORAVE. UNIKÁTNA MINERÁLNA VODA S VYSOKÝM OBSAHOM OXIDU UHLIČITÉHO MÁ VEDECKY DOKÁZANÉ
LIEČIVÉ ÚČINKY PREDOVŠETKÝM PRI LIEČBE SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ, ALE POMÁHA OBNOVIŤ SILY
NIELEN DOSPELÝM, ALE I DEŤOM A DOSPIEVAJÚCEJ MLÁDEŽI. KOMFORTNE VYBAVENÝ LIEČEBNÝ DOM MORAVAN JE OBKLOPENÝ ZELEŇOU NAD ÚDOLÍM RIEČKY BEČVA S VLASTNÝM WELLNESS CENTROM A BALNEOPREVÁDZKOU. V RÁMCI AREÁLU KÚPEĽOV SA NACHÁDZAJÚ ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JASKYNE, KTORÉ VZNIKLI PÔSOBENÍM TEPLICKEJ MINERÁLNEJ VODY A VCHOD SA NACHÁDZA NEĎALEKO DOMU MORAVA.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

recepcia • reštaurácia • bazén • lobby bar • parkovanie • rehabilitačný bazén
s protiprúdom a masážnymi tryskami • vírivka • wellness centrum so saunovým
svetom • kaviareň • letná terasa • konferenčná miestnosť • pedikúra • manikúra •
kozmetický salón • parkovanie pred hotelom za poplatok 50 Kč/noc

TYPY IZIEB

izba Standard Plus (jednolôžková, dvojlôžková izba) • apartmán Exclusive
(oddelená obývacia miestnosť a spálňa)

LIEČEBNÝ POBYT SENIOR
7x ubytovanie s plnou penziou,
1x malá vstupná lekárska prehliadka,
1x EKG, 5x uhličitý kúpeľ so zábalom,
2x klasická čiastočná masáž,
2x lokálny zábal (parafín, parafango)
alebo elektroliečba, 1x hodinový vstup
do bazéna, župan, Wi-Fi.

v pokojnej časti kúpeľov • 230 km od Bratislavy

VYBAVENIE IZIEB

sprcha alebo vaňa • WC • TV • chladnička • sušič vlasov • Wi-Fi zdarma • župan

STRAVOVANIE

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou 3 chodového menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu v 1/2 izbe Standart Plus •
dieťa do 3 rokov zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

kúpeľný poplatok (platba na mieste)
v ponuke aj ďalšie pobyty: Novinka roka 2018 Kúpeľné rozmáznávanie, Letom svetom za 4 dni a pod. • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk

KÚPEĽNÝ TÝŽDEŇ PRE ZDRAVIE
7x ubytovanie s plnou penziou,
1x malá vstupná lekárska prehliadka,
1x uhličitý kúpeľ so zábalom, 1x celkový
uhličitý kúpeľ so soľou z Mŕtveho mora
so zábalom, 1x vírivý kúpeľ so zábalom,
1x vírivý kúpeľ nôh, 1x zábal z bahna
Mŕtveho mora, 2x klasická masáž,
7x hodinový vstup do bazéna, 1x vstup
do wellness centra 2 hod., župan, Wi-Fi.

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

3I6CZK09

01.01.-01.05.
a 01.10.-23.12.

01.05.-01.10.

Kúpeľný týždeň pre zdravie 7 nocí (Komplexný liečebný pobyt)

358

407

Liečebný pobyt senior 7 nocí (Aktívny senior)

352

400

Wellness dni 2 noci (Ochutnávka wellness)

152

163
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ROZUMIEME,
JEDNODUCHO
POTREBUJETE
OFFICE 365

DIGITALIZUJEME SLOVENSKÉ FIRMY
www.telekom.sk/office365

BUDAPEŠŤ | MAĎARSKO

DANUBIUS GRAND HOTEL

SPA ISLAND ESCAPE (KÚPELE NA SKÚŠKU)
3x ubytovanie s raňajkami, 1x relaxačná
aromatická masáž (20min), 1x manikúra
(bez lakovania), tvárová kozmetika
(60min) pre ženy/mužov,neobmedzený
vstup do Danubius Health Spa
a Danubius Premier ﬁtnes klubu,
skupinové programy, župan, miestny
poplatok.
Cena: od 312 €/osoba/pobyt

HOTEL GRAND DANUBIUS MARGITSZIGET BOL POSTAVENÝ V ROKU 1873 A NACHÁDZA SA NA SVIEŽOM ZELENOM A POKOJNOM MARGITINOM OSTROVE V CENTRE BUDAPEŠTI. V ROZSIAHLEJ KÚPEĽNEJ ČASTI SI MÔŽETE VYBRAŤ Z BOHATEJ PONUKY PROCEDÚR. HOTEL JE PODZEMNOU CHODBOU SPOJENÝ SO SUSEDNÝM
KÚPEĽNÝM CENTROM DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET, KTORÉ PATRÍ K NAJLEPŠÍM EURÓPSKYM LIEČEBNÝM KÚPEĽOM.

POLOHA

v najkrajšom parku Budapešti • na Margitinom ostrove • ľahká dostupnosť do
centra

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • reštaurácia Széchenyi • predajňa suvenírov • kvetinárstvo • čistiareň
• podzemná chodba do komplexu Danubius Health Spa • kryté a prírodné bazény • kúpeľný svet s bazénmi (plavecký, vyhrievaný, zážitkový, pre ozdravnú
gymnastiku) • rekreačné a termálne kúpele • jacuzzi • sauny (fínska, parná,
infra) • aromatický kúpeľ • soľná jaskyňa • beauty salón • solárium • Danubius
Premier ﬁtnes klub • joga • pilates • slnečná terasa • tenis • požičovňa áut a bicyklov, elektrických vozíkov • nefajčiarsky hotel • Wi-Fi zdarma • parkovanie za
poplatok 9 €/noc pri hoteli, v garáži 22 €/noc.

TYPY IZIEB

standard izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • apartmán
(priestranná, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, spálňa, obývačka, balkón,
časť izieb s výhľadom na Dunaj)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • WC • klasický štýl • sušič vlasov • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi zdarma • župan • telefón • minibar • trezor • kávový a čajový servis • väčšina izieb
s balkónom (orientované do lesoparku alebo na Dunaj)

BALÍČEK MARGITSZIGET
(RELAX A ODDYCH)
3x ubytovanie s raňajkami, 1x gala
večera (bez nápoja), osviežujúca aróma
masáž, 10 lístkov na miestnu dopravu,
neobmedzený vstup do Danubius Health
Spa a Danubius Premier ﬁtnes klubu,
skupinové programy, župan, miestny
poplatok.

STRAVOVANIE

Cena: od 215 €/osoba/pobyt

ROMANTICKÝ POBYT

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc • neobmedzený vstup do Danubius
Health Spa a ﬁtnes klubu • skupinové programy (aqua-jogging, aerobik, joga,
pilates) • župan • miestny poplatok • dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

dospelý na prístelke (1-2 noci) 55 €/osoba/noc, od 7 nocí 47 €/os./noc • 1/1
izba (1-2 noci) od 109 € • obed 20 €/osoba • obed a večera pri balíčkoch 25 €/
os./noc • Silvestrovský príplatok 136 €/osoba • príplatok počas Hungaroring F1
60 €/izba/noc

2x ubytovanie s raňajkami, 1x gala
večera, 1x fľaša sektu na izbe,
neobmedzený vstup do Danubius
Health Spa a Danubius Premier
ﬁtnes klubu, skupinové programy,
župan, miestny poplatok.

POZNÁMKA

Cena: od 139 €/osoba/pobyt

minimálna dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne

01.11.-29.12.
a 07.01.-25.03.

29.12.-07.01.

25.03.-22.04.
a 24.06.-02.09.

22.04.-24.06.
a 02.09.-31.10.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1

71

90

83

90

Dospelý na prístelke

55

55

55

55

Dieťa 6-12 r. na prístelke

9

9

9

9

89

122

111

122

7I6HUN21

Osoba v 1/1 izbe

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MARGITSZIGET ****

53

MAĎARSKO | BUDAPEŠŤ

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST ****

AQUAWORLD RESORT BUDAPEŠŤ, JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH KRYTÝCH VODNÝCH PARKOV EURÓPY PONÚKA NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY KÚPEĽNÉHO DOBRODRUŽSTVA V SEVERNEJ ČASTI BUDAPEŠTI. ZÁBAVNÝ VODNÝ
PARK SA NACHÁDZA PRI PEŠTIANSKOM MOSTE MEGYERI NA OBCHVATE HLAVNÉHO MESTA V PROSTREDÍ
PLNOM ZELENE, A PREDSA BLÍZKO K CENTRU MESTA. JEHO SÚČASŤOU JE AJ LUXUSNÝ HOTEL, KTORÝ POSKYTUJE VŠETKO PRE DOKONALÚ DOVOLENKU PRI VODNOM RAJI.

POLOHA

v severnej časti Budapešti • v zelenom prostredí • ľahko prístupné • neďaleko
diaľnice

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň • lobby bar • herňa • kinosála • biliard • dom hier • hotelové
„Oriental spa, wellness a ﬁtnes“ (vnútorný bazén prepojený s vonkajším, sauny,
kúpeľ Mandala) • bar pri bazéne • tenis • squash • solárium • masáže • beauty
salón • detský kútik • prepojenie do Aquaworldu: 17 bazénov (15 celoročných:
plavecký bazén (25 m), skokanský mostík, bazén s umelými vlnami, surfovací
bazén, cibuľová šmýkačka, detský bazén s atrakciami) • 11 toboganov (6 celoročných) • šmýkačky • vírivky • sauny (fínska, parná, ruská, kryštálová, bio, infra)
• Wi-Fi zdarma • vonkajšie parkovisko zdarma, v garáži za poplatok 6,50 €/noc

TYPY IZIEB

Standard izba (jednolôžková, dvojlôžková s 1 prístelkou pre dieťa do 7 r.) • Superior izba (jednolôžková, dvojlôžková s 1 prístelkou pre dieťa do 7 r., extra služby navyše) • Junior suite (prístelka pre 1 dospelého alebo 2 deti do 14 r.) • Suita
(prístelka pre dieťa do 14 r.) • rodinná izba (2x dvojlôžková izba vedľa seba)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič vlasov • LCD SAT TV • telefón • minibar •
minitrezor • župan • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe standard
• nápoj na privítanie • neobmedzený vstup do hotelového „Oriental spa, wellness a ﬁtnes“ • neobmedzený vstup do Aquaworldu (okrem sáun) • župan •
bezplatná autobusová linka do centra • miestny poplatok • dieťa do 7 rokov na
prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

poplatky za deti: dieťa od 7 – 14 rokov 38 €/noc, od 14 rokov 62 €/noc • izba
s výhľadom na Budatín 12 €/os./noc • poplatok za psíka 14 €/noc (platba na
mieste) • Silvestrovský príplatok 138 €/os.

7I6HUN11

minimálna dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • termíny sviatkov: 29.03. –
02.04.2018, FORMULA 1 – HUNGARORING, 30.12. – 01.01.2018
01.01.-08.01. a 25.06.-03.09.
a 21.12.-01.01.

08.01.-26.03.
a 05.11.-21.12.

26.03.-25.06.
a 03.09.-05.11.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1

102

79

89

Osoba na zákl. lôžku v SUI1/2+2

119

96

106

Osoba na zákl. lôžku v SUI1/2+1

136

113

123

Osoba na zákl. lôžku v F1/2+2

162

139

149

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1sup

111

89

99

Dieťa 7-14 r. na prístelke

37

37

37
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AKCIA 4 =3
4x ubytovanie s polpenziou,
neobmedzený vstup do hotelového
„Oriental spa, wellness a ﬁtnes“
a do „Aquaworldu“ (okrem sáun),
župan, bezplatná autobusová linka
do centra, miestny poplatok,
Wi-Fi. Pobyt na 4 nocí.
Platí v termínoch:
08.01 – 25.03., 03.09 – 15.10.,
05.11 – 22.12.2018
Cena: od 243 €/osoba/pobyt

RODINNÝ WELLNESS V AQUAWORLDE
Pri rezervácii od 4 nocí posledná noc
grátis.
Platí vo vybraných termínoch.

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

POZNÁMKA

superior

AQUAPARK AQUAWORLD
Najväčší krytý zážitkový park
v Európe ponúka 17 zážitkových
bazénov, 11 špeciálnych šmýkačiek,
bazén pre surﬁstov, loptu plávajúcu
po vode, hrací kút a Bongo Kids Club
s dozorom (zábava na 2 poschodiach:
kreatívne hry, stoly s legom,
dobrodružná ríša hračiek, herne).

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

VISEGRÁD | MAĎARSKO

THERMAL HOTEL

AKCIA 4=3
4x ubytovanie s polpenziou, vstup do
spa a wellness (vodný a saunový svet),
športové skupinové aktivity, ﬁtnes,
animačné programy, ﬁtnes, parkovanie,
Wi-Fi, župan. Pobyt platí v termínoch
03.01 – 28.02., 01.03 – 14.03.,
18.03 – 29.03., 03.04 – 27.04.,
01.09 – 30.09., 04.11 – 22.12.2018

POLOHA

v nádhernom prostredí rieky Dunaj • na okraji parku Pilis • neďaleko slovenských hraníc

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia s terasou • Topaz bar • piváreň • Aquamarine pool bar • detský kútik
• ihrisko • hotelové spa a wellness centrum • vyhrievaný vnútorný a vonkajší
zážitkový bazén • detský bazén • 2 termálne bazény • vyhrievaný vonkajší plavecký bazén (v sezóne s letnou terasou) • saunový svet • tepidárium • ﬁtnes •
bowling • športové programy • ranná gymnastika • bowling • šípky • biliard •
stolný futbal • tenisové kurty • Wi-Fi zdarma • parkovanie

TYPY IZIEB

Standard izba (jedno a dvojlôžková s možnosťou prístelky a detskej postieľky,
panoramatický výhľad na Dunaj za príplatok 8 €/osoba/noc) • rodinná izba
(2x dvojlôžková izba prepojená)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • minibar • TV • telefón • klimatizácia • trezor • Wi-Fi zdarma •
väčšina izieb s balkónom (orientované na park alebo Dunaj)

AKCIA 5=4

STRAVOVANIE

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • vstup do spa
a wellness centra • športové skupinové aktivity • župan • animačný program •
ﬁtnes • parkovanie • Wi-Fi • dieťa do 14 r. na prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

izba s výhľadom na Dunaj 8 €/osoba/noc • kúpeľný poplatok 1,60 €/osoba nad
18 rokov/noc (povinný, platba na mieste) • podzemné parkovanie 5 €/noc •
pes 16 €/noc

POZNÁMKA

minimálna dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne, počas sviatkov min. počet
nocí 3 • termíny sviatkov: 15. – 17.03., 28.04 – 01.05., 19.05 – 21.05., 18.08 – 20.08.,
20.10 – 23.10., 01.11 – 03.11., 23.12 – 29.12.2018, 30.12. – 02.01.2019

AKCIA 7=6

Cena: 368 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

Cena: od 245 €/osoba/pobyt

7x ubytovanie s polpenziou, vstup do
spa a wellness (vodný a saunový svet),
športové skupinové aktivity, ﬁtnes,
animačné programy, ﬁtnes, parkovanie,
Wi-Fi, župan. Pobyt neplatí počas
sviatkov.

superior

VISEGRÁD A OKOLIE, NAJKRAJŠIE ČASTI ÚSEKU DUNAJA V MAĎARSKU SA NACHÁDZA 40 KM SEVERNE
OD BUDAPEŠTI, 200 KM OD BRATISLAVY A LEN 7 KM VZDUŠNOU ČIAROU OD ŠTÚROVA. HOTEL VISEGRAD
PONÚKA LUXUSNÉ UBYTOVANIE V NÁDHERNEJ PRÍRODE, KVALITNÉ KÚPEĽNÉ ZARIADENIA A NÁDHERNÝ
VÝHĽAD NA DUNAJ. VĎAKA SVOJEJ VÝHODNEJ GEOGRAFICKEJ POLOHE JE VISEGRÁD DOSTUPNÝ AUTOM
ALE AJ LOĎOU.

Cena: od 184 €/osoba/pobyt

5x ubytovanie s polpenziou, vstup do
spa a wellness (vodný a saunový svet),
športové skupinové aktivity, ﬁtnes,
animačné programy, ﬁtnes, parkovanie,
Wi-Fi, župan. Pobyt neplatí v termíne
16.07 – 27.08.2018 a počas sviatkov.

VISEGRÁD ****

7I6HUN08

01.03.-15.03.
03.01.-01.03. a 18.03.-30.03.
a 04.11.-23.12. a 03.04.-28.04.
a 01.09.-01.10.

15.03.-18.03.
a 28.04.-02.05.
a 19.05.-22.05.
a 18.08.-21.08. 30.03.-03.04.
a 20.10.-24.10.
a 01.11.-04.11.
a 23.12.-30.12.

02.05.-19.05.
a 22.05.-01.07. 01.07.-16.07.
16.07.-18.08.
a 01.10.-20.10. a 28.08.-01.09. a 21.08.-28.08.
a 24.10.-01.11.

Osoba na zákl. lôžku
v 1/2 a 1/2+1

60

65

92

100

71

75

79

Osoba na zákl. lôžku
v Family room

70

75

103

113

83

86

91

Dieťa 14-18 r. na
prístelke

25

27

37

41

29

31

32

55

MAĎARSKO | LIPÓT

HOTEL

ORCHIDEA ****

OBEC LIPÓT LEŽÍ V MALEBNOM PROSTREDÍ NA PRAVOM BREHU DUNAJA. NA OKRAJI OBCE SA NACHÁDZA
TERMÁLNE KÚPALISKO, KTORÉ PATRÍ K NAJMODERNEJŠÍM TERMÁLNYM KÚPALISKÁM V CELOM MAĎARSKU.
HOTEL ORCHIDEA LEŽÍ ĎALEKO OD MESTSKÉHO HLUKU V RODINNEJ A PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE. HLAVNOU DOMINANTOU A PÝCHOU HOTELA JE VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ RELAXAČNÝ BAZÉN A K NEMU PATRIACE
WELLNESS CENTRUM SO ŠIROKOU ŠKÁLOU WELLNESS PROCEDÚR.

POLOHA

v malebnom parku • obklopený potôčikom • ľahko prístupný pri ramene Dunaja
• 50 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia Orchidea • kaviareň • bar • vinná pivnica • záhradný grill • wellness
bar • vnútorný a vonkajší termálny bazén (šachovnica v streda bazéna) • sauny
(svetelná, aróma, bylinková, fínska) • masáže • ošetrenie tela • fyzioterapia •
terapie • beauty salón (manikúra, pedikúra, kozmetika, kaderníctvo) • ﬁtnes •
solárium • prenájom bicyklov • biliard • stolný tenis • malé futbalové ihrisko
• tenis • vonkajšie ihrisko • detský kútik • Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jednolôžková, dvojlôžková a trojlôžková) • Superior izba
(priestranješia, kožená sedacia súprava) • bezbariérová izba (dvojlôžková)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • klimatizácia • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor • župan • balkón
(väčšina izieb) • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE

all inclusive: bufetové raňajky, obed formou trojchodového menu – výber
z 3 jedál, poobedňajší bufet – káva, čaj, koláčik, jogurt, ovocie, večera formou
bufetového stola, nealko a alko nápoje z domácej produkcie) • návšteva lipótskej pekárne

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s all inclusive v dvojlôžkovej izbe Standard • neobmedzený vstup do
wellness centra v čase od 07:00 do 23:00 hod. (vnútorný a vonkajší termálny
bazén, štyri druhy infra sáun: svetelná, aróma, s hudbou, bylinková, fínska) •
vstup do ﬁtnes centra • parkovné • župan • čokoláda na dobrú noc na izbe

OSTATNÉ DOPLATKY

zľavy pre deti: do 3 rokov na prístelke zdarma • 3 – 10 rokov 50 €/os./noc •
10 – 14 rokov 66 €/os./noc • miestny poplatok: 1,30 €/os./noc

POZNÁMKA

min.dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne okrem sviatkov, min.dĺžka pobytu
počas sviatkov 3 noci • termíny sviatkov: 30.3 – 02.04., 18 – 21.05., 26.10 – 29.10.,
29.10 – 04.11, 23.12. – 31.12.2018

7I6HUN20

Osoba na zákl. lôžku s all inclusive (Relax a Oddych)

01.01.-29.12.

2x ubytovanie, All Inclusive stravovanie,
neobmedzený vstup do wellness centra
v čase od 07:00 do 23:00 hod. (bazénový
a saunový svet), vstup do ﬁtnes centra,
parkovné, župan, čokoláda na dobrú noc,
ovocný košík na izbe, all Inclusive ponuka
pri návšteve Lipótskej pekárne.
Cena: od 165 €/osoba/pobyt

RODINNÁ DOVOLENKA
4x ubytovanie, All Inclusive stravovanie,
neobmedzený vstup do wellness centra
v čase od 07:00 do 23:00 hod. (bazénový
a saunový svet), vstup do ﬁtnes centra,
parkovanie, župan, čokoláda na dobrú
noc na izbe, ovocný košík na izbe, all
Inclusive ponuka pri návšteve Lipótskej
pekárne. Pobyt neplatí počas sviatkov.
Cena: 330 €/osoba/pobyt

159

Dieťa 3-10 r. na prístelke (Relax a Oddych)

97

Dieťa 10-14 r. na prístelke (Relax a Oddych)

128

56

ORCHIDEA ALL INCLUSIVE RELAX
(RELAX A ODDYCH)

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MOSONMAGYARÓVÁR | MAĎARSKO

HOTEL

KÚPACIE DNI
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
2x ubytovanie, polpenzia, uvítací nápoj,
vstup do wellness centra (fínska
sauna, perlička), 2x celodenný vst
up na termálne kúpalisko Flexum
Mosonmagyaróvár, pakrovisko, Wi-Fi.
Nástupný deň podla výberu.

THERMAL ***

superior

KÚPEĽNÝ KOMPLEX THERMAL HOTEL *** V MOSONMAGYARÓVÁRI VÁM PONÚKA SVOJE SLUŽBY V SRDCI SZIGETKÖZU, ABY STE MOHLI STRÁVIŤ DNI PLNÉ PRÍJEMNÉHO UVOĽNENIA A NAČERPALI NOVÉ SILY. PODĽA
ODBORNEJ LITERATÚRY LIEČIVÁ VODA KÚPELOCH MOSONMAGYARÓVAR PATRÍ MEDZI 5 NAJÚČINNEJŠÍCH
V EURÓPE. PLAVÁREŇ A LIEČEBNÉ KÚPELE VĎAKA RÔZNYM TEPLOTÁM VODY OBĽUBUJÚ VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE. STÁLY SEVEROZÁPADNÝ A JUHOZÁPADNÝ VÁNOK ZABEZPEČUJE PRÍJEMNÝ A ČERSTVÝ
VZDUCH V TEJTO OÁZE ZELENE. ZABUDNITE NA KAŽDODENNÉ STAROSTI A AK TÚŽITE PO OSVIEŽUJÚCOM
WELLNESS VÍKENDE. KÚPEĽNÝ HOTEL KLADIE VEĽKÝ DÔRAZ NA UDRŽANIE ZDRAVIA, DISPONUJE VLASTNOU LEKÁRSKOU ORDINÁCIOU A LIEČEBNOU ČASŤOU.

Cena: od 130 €/osoba/pobyt

POLOHA

v centre mesta • tichšie prostredie • prepojený s kúpeľmi • 25 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • výťah • Wi-Fi zdarma • detský kútik • kaderníctvo • kúpeľné procedúry • nákupná pasáž • plastická chirurgia • stomatológia • kozmetický salón
• požičovnňa bicyklov • predajňa suvenírov • zmenáreň • reštaurácia • zimná
záhrada • jacuzzi • wellness centrum: fínska sauna, používanie masážnej postele s Jade kameňmi • soľná jaskyňa • termálne kúpalisko (prepojené s hotelom)

TYPY

Superior izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • apartmán
(z dvoch prístelok)

A VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • sprcha • WC • kliematizácia • LCD TV • Wi-Fi •minibar • trezor •
klimatizácia

STRAVOVANIE

polpenzia: raňajky formou bufetových stolov, večere výber z 2 menu a 1 vegetariánskeho menu

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie na 1 nos s raňajkami (pri hotelovom ubytovaní) • polpenziu (pri pobytových balíčkoch)• Wi-Fi • parkovné • vstup do wellness centra • deti do
5 rokov zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

poplatky za deti: dieťa od 6 – 12 rokov 50 % zľava • miestny poplatok: 1 €/os./
noc • príplatok za balkón 3 €/izba • každý piatok je povinná polpenzia

LIEČEBNÝ POBYT
(KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT)
7x ubytovanie, polpenzia, uvítací nápoj,
vstup do wellness centra (fínska
sauna, perlička), lekárske vyšetrenie,
10 liečebných procedúr, 7x celodenný
vstup na termálne kúpalisko Flexum
Mosonmagyaróvár, pakrovisko, Wi-Fi.
Nástupný deň podla výberu.
Cena: od 490 €/osoba/pobyt.

KÚPACÍ TÝŽDEŇ
(RODINNÝ WELLNESS)

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne (len pri hotelovom ubytovaní)

7x ubytovanie, polpenzia, uvítací nápoj,
vstup do wellness centra (fínska sauna,
perlička), 7x celodenný vstup na termálne
kúpalisko Flexum Mosonmagyaróvár,
pakrovisko, Wi-Fi. Nástupný deň podla
výberu.
Cena: od 405 €/osoba/pobyt
7I6HUN27
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03.01.-01.03. a 01.11.-21.12.

01.03.-01.11. a 21.12.-28.12.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 (Ubytovanie)

48

50

Osoba na zákl. lôžku v 1/1 (Ubytovanie)

65

69

57

MAĎARSKO | BÜKFÜRDÖ

HUNGUEST HOTEL

RÉPCE GOLD ****

JEDNY Z NAJZNÁMEJŠÍCH KÚPEĽOV V EURÓPE A DRUHÉ NAJVÄČŠIE LIEČEBNÉ A ZÁŽITKOVÉ KÚPELE V MAĎARSKU SA NACHÁDZAJÚ 120 KM OD BRATISLAVY. TERMÁLNA LIEČIVÁ VODA S TEPLOTOU 55ºC SI NAŠLA
EFEKTÍVNE VYUŽITIE PRI LIEČENÍ CHORÔB POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, GYNEKOLOGICKÝCH A UROLOGICKÝCH OCHORENÍ. NA PLOCHE 14 HA JE KLIENTOM K DISPOZÍCII 32 BAZÉNOV, TOBOGANY, ZÁŽITKOVÉ
KÚPELE, NAJMODERNEJŠÍ SAUNOVÝ SVET, MEDICAL WELLNESS CENTRUM A IHRISKÁ.

POLOHA

priamo v Bükfürdö • blízko kúpeľov • v tichom prostredí • spojený s kúpeľmi
vykurovanou chodbou

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • wellness ostrov (vnútorný bazén, whirpool, sauny: fínska, parná, infra) • ranná, vodná gymnastika • termálne kúpele Bük: termálne
bazény a bazény s liečivou vodou (zdarma) • zážitkové kúpele: wellness a spa,
zážitkové bazény, sauny (za doplatok, v kúpeloch) • kozmetika • kaderníctvo •
manikúra • pedikúra • masáže (klasické, thajské) • solárium • park so záhradou
a grilom • basketbalové ihrisko • petang • stolný tenis • ﬁtnes • detský kútik,
ihrisko • nordic walking • cyklistické túry • športové a zábavné programy • Wi-Fi
v loby bare a na izbách zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB
VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

Standard izba (dvoj a trojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (dve izby,
spojovacie dvere alebo každá samostatný vchod) • VIP apartmán (perličkový
kúpeľ) • bezbariérové izby a izby pre alergikov
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • klimatizácia • Wi-Fi • SAT TV • minibar •
trezor • balkón (okrem izieb s prístelkou)
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov
ubytovanie s polpenziou v 1/2 izbe Standard • využívanie wellness centra (plavecký bazén, vírivka, fínska sauna, infra sauna, parná sauna, ochladzovacia
sprcha) • ﬁtnes • župan • športové a zábavné programy v hoteli • 1x vstup do
termálnych kúpeľov Bükfürdö/noc • uvedené ceny neplatia počas sviatkov
zľavy pre deti: do 3 rokov grátis, 3 - 6 rokov ubytovanie grátis platí vstup do
kúpeľov 13 €/deň, 6 – 12 rokov 50% zľava, 12 – 16 rokov 25% zľava • kúpeľný
poplatok 1,70 €/osoba nad 18 rokov/noc (povinný, platba na mieste) • doplatok
v 2-lôžkovej izbe pre 1 os. 18 €/noc • Silvestrovský príplatok 150 €/os.
min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • počas sviatkov pobyt možný
v stanovených termínoch: 14.03 – 17.03., 29.03 – 02.04., 27.04 – 01.05., 18.05 –
21.05., 17.08 – 20.08., 19.10 – 23.10., 31.10 – 04.11., 21.12 – 28.12.2018

01.01.- 30.04.
20.11.- 27.12.

01.05.- 20.11.
a 28.12-01.01.2019

Osoba na zákl. lôžku (2-6 nocí)

61

68

Osoba na zákl. lôžku (min. 7 nocí)

58

65

Dospelý na prístelke

50

50
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ZLATÉ OČISTENIE PRE TELO A DUŠU
(KÚPELE NA SKÚŠKU)
1x ayurvédska masáž (60 min.),
1x anticelulitídna masáž (60 min.),
1x reﬂexná masáž nôh (20 min.),
1x ošetrenie vlasov (Wella),
energické pohybové cvičenia:
2x Nordic walking,
1x anticelulitídna gymnastika.
Cena: 160 €/osoba

ZLATÁ KRÁSA PRE DÁMU
(ŠPECIÁLNE PRE DÁMY)
1x ayurvédska masáž (60 min.),
1x relaxačná masáž,
1x termo minerálna maska (50 min.),
1x starostlivosť o vlasy,
1x starostlivosť o ruky a manikúra,
2x ranná gymnastika,
1x Nordic Walking, jazda na bicykli
pre dvoch (cca 10 km).
Cena: 180 €/osoba

SENZÁCIA PRE PÁNA
(ŠPECIÁLNE PRE PÁNOV)
1x ayurvédska masáž (60 min.),
1x Thai masáž (45 min.),
1x senzačné ošetrenie (50 min),
1x ošetrenie nôh s pedikúrou,
2x kardio cvičenia,
1x Nordic Walking,
jazda na bicykli pre dvoch (cca 10 km).
Cena: 180 €/osoba

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

BÜKFÜRDŐ | MAĎARSKO

HOTEL

AKCIA 4=3
4x ubytovanie s all inclusive, župan,
využívanie hotelového wellness (bazény,
fínska sauna, tepidárium, frigidárium,
soľná jaskyňa, aróma sauna, infra kabína,
bylinkové sauny), športové programy
(aqua ﬁ tnes, nordic walking, cvičenia na
chrbticu a pod.). Akcia platí vo vybraných
termínoch.

GREENFIELD GOLF & SPA ****

GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA LEŽÍ NEĎALEKO KÚPEĽOV A JE URČENÝ VŠETKÝM, KTORÍ MAJÚ RADI POHODU: RODINÁM S DEŤMI, SENIOROM, GOLFISTOM, PÁROM. PRI HOTELI JE GOLFOVÉ IHRISKO ZNÁME V CELOM MAĎARSKU. LUXUSNÝ WELLNESS AREÁL O PLOCHE 3500 M2 PONÚKA WELLNESS SLUŽBY AJ TÝM NAJNÁROČNEJŠÍM KLIENTOM.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • Piano bar • wellness a spa (3 500 m2) • denný bar • 6 bazénov •
wellness bar • saunový svet (od 14 r.) • saunový svet • tepidárium • frigidárium
• soľná jaskyňa • beauty salón • zábaly • masáže • ayurvéda • solárium • ﬁtnes •
telocvičňa • tenisové kurty • 18 jamkové golfové ihrisko: hoteloví hostia vstup na
green v pondelok - stredu zdarma (ostatné dni 25% zľava) • požičovňa bicyklov
• Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jedno a dvojlôžková, bez prístelky a balkóna) • rodinná izba
(suity alebo dve prepojené izby) • Classic izba (jedno a dvojlôžková s prístelkou a balkónom) • Superior izba (jedno a dvojlôžková izba jednou resp.dvoma
prístelkami a balkónom, výhľad na golfové ihrisko)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • sušič vlasov • Wi-Fi zdarma • klimatizácia • telefón • trezor •
SAT TV • minibar • balkón (v niektorých izbách)

STRAVOVANIE

„soft all inclusive“ zahŕňa: uvítací prípitok • raňajky, ľahké obedy a večere formou bufetových stolov • olovrant: koláč/ovocie • neobmedzená konzumácia
minerálnej vody, džúsov, čaju/kávy • čapované pivo a domáce vína počas večere v Piano bare do 22:00 hod

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie so soft all inclusive za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe standard • župan • wellness a spa • športové programy • dieťa do 9 rokov na prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

kúpeľný poplatok 1,50 €/os. nad 18 rokov/noc (povinný, platba na mieste) •
Classic izba doplatok 14 €/izba/noc • Superior izba doplatok 20 €/izba/noc •
psík 20 €/deň (platba na mieste)

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 4 noci • v hlavnej sezóne pobyt možný na min. 5 nocí • celoročne platí akcia 7=6 okrem leta • akcia 4=3 platí v termínoch: 01.01 – 15.03,
18.3 – 30.03., 04.11 – 21.12.2018, akcia 5=4 platí v termínoch 02.04 – 27.04., 01.05
– 18.05., 21.05 – 29.06., 02.09 – 19.10., 23.10 – 01.11.2018 • dieťa do 9 rokov na
prístelke zdarma • dieťa od 9 -14 rokov 50% zľava • dieťa od 14 rokov 20% zľava

Cena: od 234 € /osoba/pobyt

AKCIA 5=4
5x ubytovanie s all inclusive, župan,
využívanie hotelového wellness (bazény,
fínska sauna, tepidárium, frigidárium,
soľná jaskyňa, aróma sauna, infra
kabína, bylinkové sauny), športové
programy (aqua ﬁtnes, nordic walking,
cvičenia na chrbticu a pod.). Akcia platí
vo vybraných termínoch.
Cena: od 328 € /osoba/pobyt

7=6
7x ubytovanie s all inclusive, župan,
využívanie hotelového wellness (bazény,
fínska sauna, tepidárium, frigidárium,
soľná jaskyňa, aróma sauna, infra kabína,
bylinkové sauny) a účasť na športových
programoch (aqua ﬁtnes, nordic walking,
cvičenia na chrbticu a pod.). Akcia platí
vo vybraných termínoch.
Cena: od 468 € /osoba/pobyt
7I6HUN02
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neďaleko kúpeľov • v centre golfového ihriska • 120 km od Bratislavy

01.01.-15.03.
a 18.03.-30.03.
a 04.11-21.12

02.04.-27.04. a 01.05.-18.05.
a 25.05.-29.06. a 02.09.-19.10.
a 23.10.-01.11.

15.03.-18.03.
a 30.03.-02.04.
a 27.04.-01.05.
a 19.10.-23.10.
a 01.11.-04.11.

29.06.-02.09.

Dospelý na zákl. lôžku v 1/2

78

82

90

75

Dospelý na zákl. lôžku v 1/2+2b

85

89

97

82

59
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HOTEL

PIROSKA ****

HOTEL PIROSKA JE JEDINÝ ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ HOTEL, KTORÝ SA NACHÁDZA V CENTRE MESTA BÜK,
TAKŽE HOSTIA MAJÚ MOŽNOSŤ ZAPOJIŤ SA DO MESTSKÝCH PROGRAMOV, ALE HOTEL PONÚKA AJ BEZPLATNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU POČAS CELÉHO DŇA DO KÚPEĽOV BÜKFÜRDŐ. JEDNY Z NAJZNÁMEJŠÍCH
KÚPEĽOV V EURÓPE A DRUHÉ NAJVÄČŠIE LIEČEBNÉ A ZÁŽITKOVÉ KÚPELE V MAĎARSKU SA NACHÁDZAJÚ
120 KM OD BRATISLAVY. TERMÁLNA LIEČIVÁ VODA S TEPLOTOU 55 °C SI NAŠLA EFEKTÍVNE VYUŽITIE PRI
LIEČENÍ CHORÔB POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, GYNEKOLOGICKÝCH A UROLOGICKÝCH OCHORENÍ. NA
PLOCHE 14 HA JE KLIENTOM K DISPOZÍCII 32 BAZÉNOV, TOBOGANY, ZÁŽITKOVÉ KÚPELE NAJMODERNEJŠÍ
SAUNOVÝ SVET.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

priamo v meste Bük • 2,2 km od kúpeľov Bükfürdő • v tichom prostredí
reštaurácia • lobby bar • wellness ostrov • vnútorný bazén • detský bazén •
vonkajší sezónny bazén • fínska sauna • bio sauna • infračervená sauna • parný kúpeľ • tepidárium • procedúry • kozmetické služby • športové programy
• animačné programy • detský kútik • detské ihrisko • transfer do kúpeľov •
kozmetika • kaderníctvo • manikúra • pedikúra • masáže • stolný tenis • stolný
futbal • ﬂipper • playstation • X-box • cyklistické túry • Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (dvojlôžková a trojlôžková s možnosťou prístelky) • rodinná izba
(dve oddelené izby, spojovacie dvere alebo každá samostatný vchod)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • klimatizácia • Wi-Fi zdarma • SAT TV •
minibar • trezor

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov
ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 standard izbe •
využívanie hotelového wellness • športové a zábavné programy v hoteli • vstup
do termálnych kúpeľov Bükfürdö/ podľa balíčka • procedúry podla typu balíčka
• hotelový autobus do kúpeľov a späť • dieťa do 5 rokov na prístelke zdarma
príplatky za deti: dieťa 5 – 12 rokov s polpenziou 19 €/os./noc • 12 – 18 rokov
s polpenziou a vstupom do kúpeľov 70% z ceny dospelej osoby • miestny poplatok: 1,60 €/os./noc
minimálna dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne

7I6HUN22

01.03.-18.06. a 11.09.-23.12.

18.06.-11.09.

Osoba na zákl. lôžku (Ochutnávka wellness 2 noci)

90

98

Osoba na zákl. lôžku v 1/1 izbe (Ochutnávka wellness 2 noci)

120

127

Dospelý na prístelke (Ochutnávka wellness 2 noci)

63

69

Dieťa 5-12 r. na prístelke (Ochutnávka wellness 2 noci)

20

20

Dieťa 12-18 r. na prístelke (Ochutnávka wellness 2 noci)

63

69

60

BALÍČEK 8 DNÍ/7 NOCÍ
(RODINNÝ WELLNESS)
7x ubytovanie s polpenziou, 3x vstup
do termálnych kúpeľov Bukfurdo
(neplatí pre zážitkové kúpele a sauny),
fľaška minerálnej vody, voľný vstup do
hotelového wellness centra, hotelový
transfer do kúpeľov a späť, Wi-Fi,
parkovisko. V lete špeciálna zľava
pre deti, dieťa na prístelke do 10 rokov
pobyt zdarma. Dieťa od 10 - 12 rokov
na prístelke: 22.50 €/dieťa /noc.
Cena: od 276 €/osoba/pobyt
BALÍČEK 3 DNI / 2 NOCI
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
2x ubytovanie s polpenziou, 1x vstup
do termálnych kúpeľov Bukfurdo
(neplatí pre zážitkové kúpele a sauny),
voľný vstup do wellness centra
(vodný a saunový svet), hotelový
transfer do kúpeľov a späť, Wi-Fi,
parkovisko.
Cena: od 90 €/osoba/pobyt.

POBYT 4=3 / NOC GRÁTIS
4x ubytovanie, polpenzia formou
švédskych stolov, fľaška minerálnej
vody na izbe, voľný vstup do wellness
centra (vodný a saunový svet,
tepidárium), hotelový transfer do
kúpeľov a späť, WiFi pripojenie,
parkovisko. Nástupné dni: Nedeľa
a Pondelok. Pobyt platí v termínoch:
22.01 – 18.05., 05.11 – 21.12.2018
Cena: od 132 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SÁRVÁR | MAĎARSKO

HOTEL THERMAL & SPA

AKCIA 7=6
7x ubytovanie s polpenziou, nápoj
na privítanie, neobmedzený vstup do
hotelového SPA & Wellness centra,
župan, športové a ﬁtnes aktivity, Wi-Fi.
Pobyt neplatí počas sviatkov.

LUXUSNÝ PÄŤHVIEZDIČKOVÝ HOTEL PODĽA FILOZOFIE PIATICH ELEMENTOV A OKOLITÁ PRÍRODA SA ODZRKADĽUJE V INTERIÉRI HOTELA VO FORME POUŽITÝCH KVALITNÝCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV. NACHÁDZA
SA V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI LESOV A MALEBNÝCH JAZIER OBKLOPENÝ NÁDHERNOU PRÍRODNOU
SCENÉRIOU. HOTEL THERMAL & SPA SPRIRIT BOL OCENENÝ AKO NAJLEPŠÍ WELLNESS HOTEL V MAĎARSKU
ZA ROK 2014.

POLOHA

luxusný hotel • v blízkosti lesov a 7 jazier • pár minút chôdze od centra Sárváru •
135 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • lobby bar • wellness thermal & spa centrum (10 000 m2) • štyri
samostatné zóny • lekárske vyšetrenie • liečebné a wellness terapie (130 procedúr) • 22 bazénov (vnútorné a vonkajšie, 11 s liečivou vodou) • vodopády •
ostrovčeky pokoja • plavecký bazén (25 m) • bazén s masážnymi tryskami •
tropická sprcha • gejzíry • perlivá voda • Oxygen bar • 9 rôznych sáun (fínska,
parná, bio, infra, aróma) • frigidarium • športové programy • outdoorové aktivity • bowling • squash • petangue • 2 tenisové kurty • ﬁtnes • Wi-Fi zdarma •
parkovanie na stráženom parkovisku 4 €/noc

TYPY

izba Premium (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • izba Oriental (dvojlôžková, okrúhla posteľ) • izba Grand (dvojlôžková, s možnosťou prístelky pre
2 deti, terasa)

A VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa so sprchou • klimatizácia • LCD TV • minibar • trezor • Wi-Fi zdarma
• balkón alebo terasa

STRAVOVANIE

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov • možnosť doplatenia
obedov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc v 1/2 izbe Premium • nápoj na privítanie • neobmedzený vstup do hotelového wellness & spa centra • župan •
športové a ﬁtnes aktivity • dieťa do 3 rokov zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok 1,60 €/osoba/noc • psík 15 €/noc (platba na mieste) • parkovanie 6 €/noc

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • počas sviatkov min. dĺžka pobytu
3 noci • celoročne platí akcia 7=6 (okrem sviatkov) • termíny sviatkov: 15.03 –
18.03., 29.3 – 03.04., 27.04. – 01.05., 18.05. – 21.05., 17.10 – 20.10., 19.10 – 23.10.,
01.11 – 04.11. 24.12.–02.01.2019

Cena: 708 €/osoba/pobyt

THERMAL & SPA CENTRUM
Okrem 22 zážitkových a termálnych
bazénov ponúka hotelové spa
9 tematických sáun, hamam, razul
a ﬂoating, širokú škálu beauty, wellnes
a medical wellnes a liečebných služieb
s výrobkami Thali’sens, Jean d’Arcel
Naturelle a Pharmos Natur. Voda
v termálnych bazénoch sa vymieňa
denne, a je bez použitia chemických
prísad.

WELLNESS POBYT
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
3x ubytovanie s polpenziou,
nápoj na privítanie, neobmedzený
vstup do hotelového wellness & spa
centra, župan, športové a ﬁtnes
aktivity, 1x diagnostika organizmu,
1x minerálny zábal z Mŕtveho mora
30 min., 1x balneoterapia 60 min.,
Wi-Fi.

08.01.-15.03. a 18.03.-29.03.
a 03.06.-15.07. a 31.08.-30.09.
a 02.12.-22.12.

02.01.-08.01. a 15.03.-18.03. a 03.04.27.04. a 01.05.-03.06 a 15.07.-17.08.
a 20.08.-31.08. a 30.09.-02.12.

29.03.-03.04. a 27.04.01.05. a 17.08.-20.08
a 22.12.-02.01.2019

Osoba na zákl. lôžku
v 1/2+1 Premium

118

135

148

Osoba v 1/1 Premium

136

148

165

7I6HUN04

Cena: od 430 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SPIRIT *****

61

MAĎARSKO | HÉVÍZ

HOTEL

EURÓPA FIT ****

superior

HÉVÍZ PATRÍ K NAJVÄČŠÍM A NAJZNÁMEJŠÍM KÚPEĽNÝM STREDISKÁM V MAĎARSKU. NACHÁDZA SA TU NAJVÄČŠIE PRÍRODNÉ JAZERO V EURÓPE S LIEČIVOU VODOU A BAHNOM. KÚPEĽNÝ A WELLNESS HOTEL EURÓPA FIT LEŽÍ NA JEHO OKRAJI. JEHO HLAVNÝMI VÝHODAMI SÚ KÚPEĽNÉ A RELAXAČNÉ PROCEDÚRY V OBJEKTE, VEĽKÝ VÝBER SLUŽIEB PRIAMO V ZARIADENÍ, VYSOKÝ ŠTANDARD SLUŽIEB, REPREZENTATÍVNOSŤ,
VYBAVENIE PRE POBYTY RODINY S DEŤMI, TICHÉ OKOLIE.

POLOHA

v centre mesta Hévíz • tichšie prostredie • najväčšie termálne jazero na svete
400 m od hotela • 200 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • bar • kaviareň • wellness a spa (700 m2) • termálne bazény • liečivý
bazén • vírivka • vonkajší Kneippov kúpeľ • saunový svet • herbárium • frigidárium • novootvorené Vitalium • ﬁtnes • joga • detský kútik • Wi-Fi zdarma •
parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • Superior izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky, čajový a kávový servis, výhľad na park) •
apartmán (spálňa, obývacia miestnosť s možnosťou prístelky pre 2 deti)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s vaňou alebo sprchou • WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE

polpenzia (rozšírená): raňajky a večere formou bufetu • obed maďarská polievka (okrem termínu 17.6. - 26.8.2018) • nápoj na privítanie

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s rozšírenou polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe
(okrem obedňajšej polievky v termíne 17.6. - 26.8.2018) • wellness a spa (Vitalium za poplatok) • župan • spoločenské a ﬁtnes programy • dieťa do 6 r. na
prístelke zdarma • fľaša minerálnej vody a káva alebo čaj na izbe

OSTATNÉ DOPLATKY

príplatky za deti: dieťa od 7 – 14 r. 42 €/noc, 14 - 18 r. 66 €/noc • obedy 18 €/
osoba • psík za poplatok 22 €/noc (platba na mieste) • kúpeľný poplatok 1,70 €/
osoba/deň (povinný, platba na mieste) • garáž 7 €/noc

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci • počas sviatkov pobyt možný na min. 3 noci • celoročne platí akcia 7=6 (okrem sviatkov) • termíny sviatkov: 15.03. - 18.03., 30.03.
- 02.04., 27.04. - 01.05., 18.05. – 21.05., 17.08. - 20.08., 19.10. - 23.10., 01.11. - 04.11.,
23.12. - 31.12.2018

AKCIA 4=3
4x ubytovanie s rozšírenou polpenziou,
uvítací nápoj, voľný vstup do vodného
a saunového sveta, skupinové cvičenia,
animačný program, ﬁtnes, župan, Wi-Fi,
detské ihrisko. Platí v termínoch: 09.01 –
25.02., 25.11 – 23.12.2018
Cena: od 249 €/osoba/pobyt

AKCIA 7=6
7x ubytovanie s rozšírenou polpenziou,
uvítací nápoj, voľný vstup do vodného
a saunového sveta, skupinové cvičenia,
animačný program, ﬁtnes, župan, Wi-Fi,
detské ihrisko. Platí v termíne: 09.01 –
11.03.2018, 20.05 – 22.07.2018, 25.11
– 23.12.2018.
Cena: od 498 €/osoba/pobyt
7I6HUN06

03.01.-09.01.
a 25.03.-22.04
a 30.09.-04.11.

09.01.-25.03.
a 04.11.-23.12.

22.04.-30.09.
a 23.12.-31.12.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Standard

89

83

92

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Superior

94

88

97

62

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

HÉVÍZ | MAĎARSKO

NOVINKA

7=6
7x ubytovanie s rozšírenou polpenziou,
wellness a spa (vírivka, saunový svet,
termíny bazén, počas leta plavecký
vonkajší bazén, detský bazén), športové
a kultúrne programy v hoteli, nordic
walking, ﬁtnes, župan, Wi-Fi, živá hudba
počas víkendov, pitná kúra, bicykle,
skupinové cvičenia, 1x Humino zábal
(60 min.)

HUNGUEST HOTEL

superior

HOTEL SA NACHÁDZA V ROZĽAHLOM KRÁSNOM WELLNESS PARKU, IBA 500 METROV OD SVETOZNÁMEHO
LIEČEBNÉHO JAZERA HÉVÍZ. TVORIA HO 2 BUDOVY: BUDOVA ANNA A BUDOVA BENJAMIN. HÉVIZ - TURISTAMI VYHĽADÁVANE MESTO NA JUHOZÁPADE MAĎARSKA S NAJVÄČŠÍM BIOLOGICKY AKTÍVNYM TERMÁLNYM
JAZEROM NA SVETE. LIEČIVÉ JAZERO S RAŠELINOVÝM DNOM ZABERÁ PLOCHU 4,4 HA A JE NAJVÄČŠÍM
TEPLOVODNÝM JAZEROM NA SVETE. BLAHODARNÉ ÚČINKY JEHO VÔD A BAHNA SÚ ZNÁME UŽ STÁROČIA.
TEPLOTA VYVIERAJÚCEJ VODY PRI PRAMENI JE 38,5 °C A TEPLOTA VODY JAZERA NEKLESNE ANI V ZIME
POD 24°C.

POLOHA

200 km od Bratislavy a len 6 km od Balatonu • uprostred nádherného parku
s rozlohou 4,5 hektára

VYBAVENIE HOTELA

hotel s dvomi budovami (Helios Anna - hlavná budova a Helios Benjamin) •
reštaurácia • lobby bar (večerná živá hudba) • suvernír obchod • letná záhrada
• termálne bazény • vlastné medical centrum (vodná gymnastika, hydroterapia,
akupuntúra, vodná gymnastika) • wellness a spa • vnútorný a vonkajší bazén •
detský bazén • whirpool • sauna (parná, infra) • solarium • soľná jaskyňa • muzikoterapia • beauty salón (kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra) • masáže • Kneippov kúpeľ • ayurvéda • požičovňa bicyklov • detský kútik • vonkajšie
športy (počas leta) • nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie
v garáži za poplatok 7 €/noc

TYPY IZIEB

Helios Anna: jedno a dvojlôžková izba s možnosťou prístelky (hlavná budova,
klimatizácia, kúpeľna s vaňou, telefón, rádio, TV, minibar, trezor, balkón)
Helios Benjamin: jedno a dvojlôžková izba s možnosťou prístelky (vedľajšia
budova, renovované izby, kúpeľňa, telefón, radio, TV, minibar, trezor)

HELIOS TASTE WELLNESS
2x ubytovanie s polpenziou, voľný vstup
do wellness a spa, športové a kultúrne
programy v hoteli, nordic walking,
ﬁtness, župan, Wi-Fi, živá hudba počas
víkendov, pitná kúra, bicykle, skupinové
cvičenia, pri ubytovaní od 4 nocí
1x Humino zábal (60 min.) zdarma
1x masáž tela 20min, 1x aromatický
kúpeľ 15 min.

HELIOS ****

A VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

polpenzia (rozšírená) • raňajky a večere: bufetové stoly • obed: maďarská polievka • strava pre celiatikov, diabetikov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s rozšírenou polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe
• wellness a spa (vírivka, saunový svet, termlny bazén, počas leta plavecký vonkajší bazén, detský bazén) • športové a kultúrne programy v hoteli • nordic walking • ﬁtnes • župan • Wi-Fi • živá hudba počas víkendov • pitná kúra • bicykle •
skupinové cvičenia • pri ubytovaní od 4 nocí 1x Humino zábal (60 min.) zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok vo výške 1,80 €/os/noc platí sa na mieste, cena za dieťa od
4 - 14 rokov: 50 % zľava

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • pri pobyte od 4 nocí 1x Humino
zábal (60 min.) zdarma • celoročne platí akcia 7=6 okrem sviatkov: 02.04.2018,
07.05.2018, 24.12.2018. • zľavy pre deti: do 4 r. na prístelke zdarma • 4 – 12 r.
50 % zľava

CENA od 135 EUR/osoba/pobyt

HELIOS RELAX
4x ubytovanie s polpeziou, voľný vstup
do wellness a spa, športové a kultúrne
programy v hoteli, nordic walking, ﬁtnes,
župan, Wi-Fi, živá hudba počas víkendov,
pitná kúra, bicykle, skupinové cvičenia,
pri ubytovaní od 4 nocí 1x Humino zábal
(60 min.) zdarma 1x aromatická masáž
40min, 1x aromatická masáž 40 min.,
1x peeling tela 15 min., 1x oxygenoterapia
30min.

04.01.-31.03.
a 21.10.-22.12.

01.04.-20.10.
a 23.12.-03.01.2019

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 Anna

58

63

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 Benjamin

54

61

7I6HUN18

Cena: od 276 EUR/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

63

MAĎARSKO | SIÓFOK

HOTEL

PIKNIK ***

NOVINKA

PIKNIK WELLNESS HOTEL VÁS PRIVÍTA V INTÍMNEJ DOMÁCEJ ATMOSFÉRE. HOTEL DISPONUJE 45 MODERNE ZARIADENÝMI IZBAMI, 12 APARTMANOVÝMI DOMČEKMI, STRÁŽENÝM PARKOVISKOM, REŠTAURÁCIOU A
WELLNESS CENTROM V ROZLOHE 800M2. NA DVORE HOTELA SA NACHÁDZA PLAVECKÝ BAZÉN, DETSKÉ
IHRISKO, VYHRADENÝ PRIESTOR NA GRILOVANIE, ZÁHRADNÉ PARTY A MNOHO ŠPORTOVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB
VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

na kraji mesta Siofok • v tichom prostredí • 3,5 km od brehu Balatonu
recepcia • reštaurácia • kaviareň • kongresová sála • strážené parkovisko • tenisový kurt • plážový volejbal • plavecký vonkajší bazén • vnútorný zážitkový
bazén • detský bazén • jacuzzi • 5 druhov saún • poskytovanie procedúr • detské ihrisko • stolný tenis • stolný futbal • biliard • ﬁtnes centrum • požičovňa
bicyklov

AKCIA 4=3
4x ubytovanie s raňajkami neobmedzený
vstup do hotelového wellness centra,
WiFi pripojenie na recepcii, strážené
parkovisko, biliar , stolný tenis,
zapožičanie bicyklov. Akcia platí
v termínoch: 30.04 – 30.06,
26.08 – 02.09.2018
Cena: 83 € /osoba/pobyt

Standard izba (jedno a dvojlôžková, bez prístelky a balkóna) • rodinná Family izba (dve prepojené izby) • apartmanový domček (apartman s terasou
a 4 pevnými lôžkami)

AKCIA 7=5

sprcha • WC • TV • telefon
raňajky formou švédskych stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s raňajkami za osobu na noc v 1/2 izbe • neobmedzený vstup do
hotelového wellness centra • Wi-Fi pripojenie na recepcii • strážené parkovisko
• biliard • stolný tenis • zapožičanie bicyklov

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok 480 HUF/osoba/noc • zapožičanie županu 1000 HUF/týždeň
• poplatok za psa 1900 HUF/noc • obed 10 €/osoba/deň

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • akcia 7=6 platí v termíne od
30.06 – 26.08.2018 • akcia 4=3 a 7=5 platí v termínoch: 30.04 – 30.06, 26.08 –
02.09.2018

7x ubytovanie s raňajkami neobmedzený
vstup do hotelového wellness centra,
WiFi pripojenie na recepcii, strážené
parkovisko, biliar , stolný tenis,
zapožičanie bicyklov. Akcia platí
v termínoch: : 30.04 – 30.06,
26.08 – 02.09.2018
Cena: 138 € /osoba/pobyt

AKCIA 7=6
7x ubytovanie s raňajkami neobmedzený
vstup do hotelového wellness centra,
WiFi pripojenie na recepcii, strážené
parkovisko, biliar , stolný tenis,
zapožičanie bicyklov. Akcia platí
v termíne: : 30.06 – 26.08.2018
Cena: 225 € /osoba/pobyt

7I6HUN24

30.04.-30.06.
a 26.08.-02.09.

30.06.-26.08.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1

28

38

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 balkón, 1/2+2 Family

35

44

64

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

BALATONALMÁDY | MAĎARSKO

NOVINKA

HOTEL

BÁL RESORT *****

HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT**** SA NACHÁDZA NA SEVERNOM BREHU JAZERA BALATON, V MESTEČKU BALATONALMÁDI. ROZPRESTIERA SA NA 2-HEKTÁROVOM POZEMKU A PRIAMO NA BREHU JAZERA BALATON. PONÚKA VÁM PANORAMATICKÝ VÝHĽAD NA JAZERO BALATON A MODERNÉ WELLNESS CENTRUM
S VEĽKÝM KRYTÝM BAZÉNOM.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

EXTRA ZĽAVY:
2 - 6 nocí 10 % zľava
7 - 13 nocí 20 % zľava

TYPY IZIEB
VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

recepcia • klimatizácia v celom objekte • Wi-Fi zdarma • výťah • záhrada • animačné programy • detské ihrisko • opatrovanie detí • detská postieľka • detský
kútik • izbová služba • kozmetika • pedikúra• požičovňa športových potrieb
• predaj suvenírov • kaderníctvo • manikúra • požičovňa bicyklov • prenájom
auta • úschovňa batožiny • bar • letná terasa • kaviareň • reštaurácia • krytý
bazén • solárium • telocvičňa • vírivý kúpeľ • záhradné šachy • ﬁtnes • sauna •
squash • wellness centrum
Standard izba (jednolôžková a dvojlôžková s možnosťou prístelky)
minibar • trezor • kúpeľňa s vaňou • klimatizácia • TV SAT • Wi-Fi zdarma
polpenzia formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou • voľný vstup do wellness centra (plavecký bazén, vírivka, fínska sauna, infra sauna, parná sauna, Kneippov chodník) • župan • ﬁtnes
• župan • pri ubytovaní od 3 nocí 1x masáž 30 min. a káva so zákuskom zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

miestny poplatok vo výške 1,70 €/os/noc • parkovné 3,50 €/deň • podzemná
garáž 7 €/deň • psík 11 €/noc

POZNÁMKA

minimálna dĺžka pobytu 1 okrem sviatkov • min. dĺžka pobytu počas sviatkov
4 • dieťa do 6 rokov zdarma • dieťa od 6 – 12 rokov 50% zľava • dieťa od 12 – 18
rokov 30% zľava • termíny sviatkov: 29.03 – 02.04., 27.04 – 01.05., 19.10 – 23.10.,
31.10 – 04.11., 21.12 – 27.17.05 – 21.05., 16 – 20.8., 21.12 – 02.01.2019

7I6HUN45

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

len 164 km od Bratislavy • 200 m. od pláže Balatonu • oproti Siófoku

02.01.-29.03.
a 24.10.-02.01.2019

29.03.-10.06.
a 01.09.-24.10.

10.06.-01.09.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 Standard

64

67

81

Osoba na zákl. lôžku v 1/1

82

86

100

Osoba na prístelke

51

54

54

65

MAĎARSKO | BALATONFÜRED

DANUBIUS HOTEL

ANNABELLA ***

superior

NOVINKA

HOTEL JE OTVORENÝ LEN POČAS LETNEJ SEZÓNY A JEHO VLASTNÁ PLÁŽ, VYHRADENÁ LEN PRE HOTELOVÝCH HOSTÍ, JE ZÁRUKOU NERUŠENÉHO ODDYCHU PRI BALATONE. NEMUSÍTE SA OBÁVAŤ, ŽE NEZOSTANE
VOĽNÉ LEHÁTKO, ALEBO ŽE VAŠE OBĽÚBENÉ MIESTO V CHLÁDKU OBSADIA, KÝM BUDETE CVIČIŤ NA PARKOVOM FITNES VYBAVENÍ, ALEBO KÝM SI VYPIJETE KOKTAIL PRI BAZÉNE.

POLOHA

na brehu Balatónu • v blízkosti centra v zelenom prostredí • asi 10 km od
polostrova Tihany • 175 km od bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • konferenčná miestnosť • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • animačné
programy • detské ihrisko • kaderníctvo • pedikúra • pranie, čistenie • úschovňa
cenný ch predmetov • manikúra • požičovňa bicyklov • predaj suvenírov • žehlenie • kaviareň • reštaurácia • letná terasa • biliard • krytý plavecký bazén • pláž
• solárium • vonkajší bazén • wellness centrum • krytý bazén • sauna • stolný
tenis • vonkajší plavecký bazén

TYPY IZIEB

Standard izba (jednolôžková a dvojlôžková s možnosťou prístelky) • Superior
izba (jednolôžková a dvojlôžková s možnosťou prístelky, klimatizovaná) • rodinná izba Family (2x dvojlôžková izba vedľa seba)

VYBAVENIE IZIEB

balkón • klimatizácia na niektorých izbách • minibar • rodinné izby • telefón •
SAT TV • chladnička • sušič vlasov • kúpeľňa

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

7I6HUN36

polpenzia formou bufetových stolov
ubytovanie s polpenziou • voľný vstup do plaveckého bazéna, sauny a na hotelovú pláž • Wi-Fi
miestny poplatok vo výške 1,8 € / os/noc • parkovanie 3 €/deň
dieťa do 6 rokov zdarma • dieťa od 6 do 14 rokov za zvýhodnenú cenu • príplatok za plnú penziu 11 €/osoba/deň • cena vo Family izbe platí pri obsadení
4 osobami

23.04-31.05
a 09.09.- 06.10.

01.06-21.06
a 02.09.-08.09

22.06-05.07.
a 21.08.-01.09.

06.07.-20.08

Osoba na zakl. lôžku 1/2+1 Standard

43

51

59

75

Osoba na zakl. lôžku 1/2+1 Superior

49

54

69

107

Osoba na zakl. lôžku 2/2 Family

32

37

44

59

66

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

BALATONFÜRED | MAĎARSKO

NOVINKA

AKCIA 4=3
4x ubytovanie s polpenziou, v piatok
a sobotu poobede v čase od 15:00
- 16:00 kávička, voľný vstup do wellness
a spa, ﬁtnes, župan, Wi-Fi

HOTEL

SILVERINE LAKE RESORT ****

HOTEL SA NACHÁDZA NA ČAROVNOM ÚZEMÍ, OSÍDLENOM UŽ V RÍMSKYCH DOBÁCH, V MESTEČKU BALATONFÜRED. JE V CENTRE POBREŽNEJ ČASTI MESTA, V SUSEDSTVE TAGORE PROMENÁDY, LODNÉHO PRÍSTAVU A POSKYTUJE SLUŽBY, KTORÉ USPOKOJA VŠETKY NÁROKY HOSTÍ PRICHÁDZAJÚCICH KVÔLI AKTÍVNEMU ODDYCHU, REKREÁCII A VYZNAVAČOV JACHTINGU.K HOTELU PATRÍ VLASTNÝ LODNÝ PRÍSTAV - SILVER
YACHT CLUB S POŽIČOVŇOU LODÍ.

Cena: od 120 EUR/osoba/pobyt

POLOHA

pri promenáde • 1 km od pláže • len 4 km od poloostrova Tihany • jachtársky
prístav pred hotelom

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • bar • kaviareň • vonkajšia letná terasa • VENUS wellness (vonkajší
a vnútorný bazén, kneippov kúpeľ, fínska a parná sauna), frigidárium, tepidarium • ﬁtnes • masáže • detský kútik • kozmetické ošetrenia • nordic walking
• Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v hotelovej garáži za poplatok
12 €/noc

TYPY IZIEB

Standard izba (jedno a dvojlôžková, bez balkóna, možnosť 1 prístelky) • Medium izba (jedno a dvojlôžková, možnosť 1 prístelky, balkón) • Silver Plus (dvojlôžková, balkón, výhľad na jazero, možnosť 1 prístelky)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s vaňou alebo sprchou • WC • klimatizácia • sušič vlasov • SAT TV •
telefón • Wi-Fi • trezor • minibar

STRAVOVANIE

polpenzia formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou v 1/2 izbe • v piatok a sobotu poobede v čase od 15:00
- 16:00 kávička • ﬁtnes • župan • voľný vstup do wellness a spa • Wi-Fi

OSTATNÉ DOPLATKY

zľavy pre deti: do 6 r. na prístelke zdarma, 9 - 12 r. 50 % zľava • kúpeľný poplatok
2 €/osoba/deň (povinný, platba na mieste)

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • psík nie je povolený • povinný
príplatok počas sviatkov 6,50 EUR • termíny sviatkov: 14.03 – 18.03., 29.03 –
02.04., 27.04 – 01.05., 18.05 – 21.05., 06.06 – 10.06., 04.07 – 08.07., 28.07 –
30.07., 17.08 – 20.08., 19.10 – 23.10., 01.11 – 04.11.2018

AKCIA 7=5
4x ubytovanie s polpenziou, v piatok
a sobotu poobede v čase od 15:00
- 16:00 kávička, voľný vstup do wellness
a spa, ﬁtness, župan, Wi-Fi
Cena: od 200 EUR/osoba/pobyt

02.01-16.03.
a 02.11-21.12.

16.03.-17.05.
a 28.09.-01.11.
a 21.12.-28.12.

Osoba na zakl. lôžku 1/2+1 Standard

40

45

58

82

Osoba na zakl. lôžku 1/2+1 Medium

43

52

70

92

7I6HUN16
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18.05.-28.06.
a 31.08-27.09.

29.06.-30.08.

67

MAĎARSKO | TAPOLCA – BALATON

HUNGUEST HOTEL

PELION ****

TAPOLCA PRI BALATONE JE MESTOM JASKÝŇ A VÔD. KÚPELE SÚ VÝNIMOČNÉ TÝM, ŽE TU NÁJDETE OKREM
TERMÁLNYCH AJ JASKYNNÉ KÚPELE. NACHÁDZA SA TU KRASOVÁ JASKYŇA, KTORÁ POSKYTUJE NIELEN
KRÁSNY POHĽAD PRE OČI, ALE AJ ŠPECIÁLNU MIKROKLÍMU, KTORÁ MÁ LIEČIVÉ ÚČINKY PRI RÔZNYCH
PROBLÉMOV DÝCHACÍCH CIEST (ASTMA, BRONCHITÍDA, ALERGIE). MESTO TAPOLCA JE OD BRATISLAVY
VZDIALENÉ PRIBLIŽNE 174 KM, SEVEROZÁPADNE OD BALATONU.

POLOHA

v centre mestečka Tapolca • uprostred 4-hektárového parku • v tichom prostredí • nad krasovou jaskyňou • 15 km od severnej časti jazera Balaton

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia s maďarskou a medzinárodnou kuchyňou • lobby bar • detský klub •
kozmetika • kaderníctvo • wellness ostrov (zážitkový bazén prepojený s vonkajším, vírivka, termálne bazény, detský bazén, saunový svet (fínska, parná, aróma,
infra, bio sauna) • liečebná jaskyňa (vhodná na respiračné choroby, aj pre deti) •
vonkajší bazén (počas leta) • solárium • zimná záhrada (oxárium) • ranná a vodná gymnastika • ﬁtnes programy • 2 squashové ihriská • 2 tenisové kurty (máj
- september) • bedmintonové ihrisko • minigolf • x-box • Wi-Fi v celom hoteli
zdarma • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba/apartmán (oddelená spálňa, obývačka s rozťahovacím lôžkom pre 2 deti do 12 rokov)
• bezbariérové izby a izby pre alergikov

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

kúpeľňa s WC • TV • telefón • klimatizácia • minibar • Wi-Fi zdarma • trezor
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov
ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe standard •
využívanie wellness ostrova • vstup do liečivej jaskyne (cvičenie zadarmo pre
dospelých aj deti, okrem nedele) • župan • dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

rodinná izba/apartmán za doplatok 38 €/izba/noc • obed 15 €/osoba • miestny
poplatok 1,70 €/osoba/noc

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu je 1 noc s nástupom denne • psík nie je povolený • počas
sviatkov pobyt možný v stanovených termínoch: 15.03.–18.03., 29.04.–02.05.,
18.05–21.05., 17.08-20.08., 19.10.–23.10., 31.10–04.11., 21.12.–02.01.2019
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03.01.-29.03.
a 05.11.-21.12.

29.03.-30.06.
a 01.09.-05.11.

5x ubytovanie s polpenziou,
1x zákusok, káva alebo nápoj,
1x 15 min. masáž podľa výberu,
využívanie hotelového wellness
ostrova, liečivej jaskyne, skupinové
cvičenia, župan, Wi-Fi, parkovanie.
Pobyt neplatí počas sviatkov.
Cena: od 260 €/osoba/pobyt

FIT V PELIONE
3x ubytovanie s polpenziou,
využívanie hotelového wellness
ostrova, vstup do liečivej jaskyne,
1x masáž podľa výberu (15 min.),
1x zákusok a káva. 1x 1 hod. (squash,
stolný tenis), 1x masáž 30 min.
Nástup od nedele do piatku okrem
sviatkov.
Cena: od 190 €/osoba/pobyt.

AKCIE 1 NOC GRÁTIS
4 = 3, 5=4, 8 = 6, 10 = 8
platia počas celého roku okrem sviatkov.

01.07.-31.08.
a 22.11.-01.01.2019

Dospelý na zákl. lôžku v 1/2 izbe

52

62

75

Dospelý na prístelke

40

48

52

Dieťa 6-12 na prístelke

26

32

38

Dieťa do 6 rokov na zakl. lôžku

39

47

57

68

AKTÍVNY SENIOR

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ZALAKAROS | MAĎARSKO

HOTEL

MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS ****

AKCIA 7=6
7x ubytovanie, polpenzia, využitie
vodného sveta, fínska sauna, špeciálne
masážne sprchy, parná sauna,
ochladzovací bazén, tepidárium, ﬁtnes,
slnečná terasa, skupinové cvičenia,
župan, detský kútik, detské animácie,
živá hudba každý večer. Pobyt neplatí
počas sviatkov a letných mesiacov
(júl, august).

HOTEL MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL PONÚKA VŠETKÝM SVOJIM HOSŤOM PERFEKTNÚ ATMOSFÉRU, NERUŠENÝ ODDYCH, LEKÁRSKE OŠETRENIE, LIEČEBNÉ TERAPIE A VEĽA ĎALŠÍCH SLUŽIEB. HOTELOVÝ
AQUA PARK PONÚKA 4 BAZÉNY, SAUNOVÝ SVET, SKOKANSKÝ BAZÉN AJ TROPICKÚ RELAXAČNÚ MIESTNOSŤ.

POLOHA

približne 400 m od centra Zalakarosu • 300 m od kúpeľov Zalakaros • 30 km
od Balatonu • 230 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • bar • letná terasa • vináreň, kaviare • konferenčná miestnosť • reštaurácia • vínna pivnica • strážené parkovisko • liečebné centrum • vyhradený
priestor pre fajčiarov • Wi-Fi zdarma • záhradný gril • krb • slnečná terasa •
vybavenie pre batoľatá • výťah • záhrada • animačné programy • detské ihrisko
• detský bazén • opatrovanie detí • detský kútik • plytký detský bazénik • kaderníctvo • manikúra • požičovňa bicyklov • predaj suvenírov • stomatológia •
požičovňa áut • úschovňa batožiny • biliard • ﬁtnes • kryosauna • sauna • šípky
• solárium • stolný futbal • vnútorný bazén s atrakciami • wellness centrum •
detský bazénik • X-box • krytý plavecký bazén • ochladzovací bazén • požičovňa Segway • spoločenské hry • vírivka • vnútorný termálny bazén

TYPY IZIEB

Superior izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • apartmán
(oddelená obývacia miestnosť od spálne)

VYBAVENIE IZIEB

pohodlná bio posteľ • telefón • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov
• minibar • internet • trezor • TV • klimatizácia • balkón (v niektorých izbách) •
gauč (v apartmane a luxus izbe)

STRAVOVANIE

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov • možnosť doplatku za
obedy 10 €/os./noc

CENA ZAHŔŇA

polpenziu • využitie vodného sveta (plavecký bazén, termálny a zážitkový bazén, jacuzzi, Kneippov chodník) • detský bazénový komplex • fínska sauna • špeciálne masážne sprchy • parná sauna • ochladzovací bazén • tepidárium • ﬁtnes
• detský kútik • detské animácie • živá hudba každý večer • nočná bazénová
párty každý piatok • dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

Cena: 338 €/osoba/pobyt

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
7x ubytovanie, polpenzia, využitie
vodného sveta, fínska sauna, špeciálne
masážne sprchy, parná sauna,
ochladzovací bazén, tepidárium, ﬁtnes,
slnečná terasa, skupinové cvičenia,
župan, detské animácie, živá hudba
každý večer, nočná bazénová party
každý Piatok. Vstupná lekárska
konzultácia, 10x liečebná procedúra
na základe lekárskej konzultácie.
Cena: od 532 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

superior

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

7I6HUN25

miestny poplatok: 1,5 €/os./noc • parkovné: 3 €/noc
min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne podľa výberu okrem sviatok a letných mesiacov (júl, august) kde je min. počet 3 noci. Termíny sviatkov: 15.03
– 18.03., 30.03 – 02.04., 27.04 – 01.05., 18.05 – 21.05., 01.07 – 31.08., 19.10 –
04.22.2018

01.01.-15.03.
a 19.03.-30.03. a 03.04.-27.04.
a 02.05.-18.05. a 22.05.-01.07.
a 01.09.-19.10. a 05.11.-21.12.

15.03.-19.03. a 30.03.-03.04.
a 27.04.-02.05. a 18.05.-22.05.
a 01.07.-01.09. a 19.10.-05.11.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1sup

55

67

Osoba na zákl. lôžku v A2+2

77

85

Dieťa 6-12 r. na prístelke

29

29

Dieťa 12-18 r. na prístelke

44

44

69

MAĎARSKO | ZALAKAROS

HOTEL

APHRODITE **** FOODNESS & FAMILY

HOTEL APHRODITE BOL REKONŠTRUOVANÝ V ROKU 2011, NACHÁDZA SA V POKOJNOM PROSTREDÍ LEN
100 M OD LIEČIVÝCH KÚPEĽOV ZALAKAROS, KTORÉ SÚ ZNÁME NAJMÄ SVOJOU LIEČIVOU VODOU. KÚPELE
SÚ V CELOROČNEJ PREVÁDZKE S ROZLOHOU AŽ 5000 M2. HOTEL APHRODITE DISPONUJE VLASTNÝM WELLNESS CENTROM, VONKAJŠÍM A VNÚTORNÝM BAZÉNOM, SAUNOVÝM SVETOM, FITNES CENTROM S MNOŽSTVOM ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT.

POLOHA

približne 200 m od centra Zalakarosu • 100 m od kúpelov Zalakaros • 30 km od
Balatonu • 230 km od Bratislavy

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • úschovňa batožín • lobby bar • internetový kútik • reštaurácia • letná
terasa • záhrada • kaderníctvo • kozmetický salón • krytý bazén • vonkajší sezónny bazén • infra sauna • parná sauna • požičovňa bicyklov • vírivka • stolný
tenis • biliard • detké ihrisko • wellness centrum • Wi-Fi zdarma • parkovisko za
poplatok • detské stoličky • detské pieskovisko • solárium

TYPY IZIEB

Deluxe izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • rodinná izba
(dvojlôžková s možnosťou dvoch prístelok)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • Wi-Fi • trezor • žehlička • extra dlhé postele • sprchovací kút • sušič
vlasov • župan • WC • kúpelňa • telefón • SAT TV • minibar

STRAVOVANIE

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov, možnosť stravovania all
inclusive za poplatok 17 €/osoba/noc

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou na 1 noc/os., voľné vstupy (plavecký bazén, fínska
sauna, infrasauna, parná sauna, prúdový bazén, vonkajšie kúpalisko, slnečná
terasa), detské ihrisko, vonkajšie ﬁtnes centrum, stolný tenis, župan, dieťa do
13 rokov na prístelke zdarma, Wi-Fi

OSTATNÉ DOPLATKY

kúpeľný poplatok 1,70 €/os./noc (platba na mieste) • parkovné 3 €/noc •
all inclusive stravovanie 17 €/os./deň

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne podľa výberu. Akcia 4=3 platí v termíne od 03.01.–27. 12. 2018 s nástupnými dňami pondelok a nedeľa, Akcia 7=6
platí v termíne od 03.01.–27. 12.2018
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03.01.-15.03.
a 20.03.-30.03.
a 06.11.-24.12.

15.03.-20.03.
a 30.03.-04.04.
a 19.05.-23.05.
a 01.07.-01.09.
a 20.10.-24.10.
a 24.12.-02.01.

04.04.-19.05.
a 23.05.-28.05.
a 24.10.-06.11.

28.05.-04.06.

04.06.-01.07.
a 01.09.-20.10.

Osoba na zákl. lôžku v 1/1, 1/2+1lux

36

59

40

46

52

Dieťa 12-18 r. na prístelke v 1/2+1lux

19

30

20

23

26
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AKCIA 4=3
4x ubytovanie s polpenziou, voľné
vstupy: krytý bazén, vonkajší bazén,
vírivka, infrasauna, parná sauna,
fínska sauna, solárium, slnečná
terasa, lehátka, župan, ﬁtnes
centrum, stolný tenis. Akcia platí
počas celého roku. Nástupné dni
na pobyt sú nedeľa a pondelok.
Cena: od 108 €/osoba/pobyt

AKCIA 7=6
7x ubytovanie s polpenziou (formou
bufetových stolov), voľné vstupy:
krytý bazén, vonkajší bazén, vírivka,
infrasauna, parná sauna, fínska sauna,
solárium, slnečná terasa, lehátka, župan,
ﬁtnes centrum, stolný tenis, župan. Akcia
platí počas celého roku. Nástupné dni
podľa výberu.
Cena: od 217 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

EGER | MAĎARSKO

NOVINKA

OCHUTNÁVKA WELLNESS
3x ubytovanie s polpenziou, vstup do
wellness centra (relaxačný bazén s
vodnými atrakciami, detský bazén,
vírivka, infrasauna, sauna, parná
sauna, aroma sauna, Kneippov chodník,
ochladzovací bazén), vstup na termálne
kúpalisko prepojené s hotelom.

HUNGUEST HOTEL

HISTORICKÉ MESTO EGER SA NACHÁDZA NA JUŽNOM ÚBOČÍ POHORIA BÜK A VZDIALENÉ JE 130 KM OD BUDAPEŠTI, 340 KM Z BRATISLAVY A LEN 170 KM Z KOŠÍC. VODA, KTORÁ JE OBOHATENÁ O RADÓN PRIAZNIVO
PÔSOBÍ PREDOVŠETKÝM NA OCHORENIA POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA A POMÁHA AJ PRI REUMATICKÝCH
PROBLÉMOCH. TERMÁLNE KÚPALISKÁ, KRÁSNE OKOLIE TO VŠETKO JE V DOKONALEJ SYMBIÓZE SO ZACHOVANÝMI HISTORICKÝMI PAMIATKAMI EGERU.

POLOHA

uprostred liečebných prameňov • v centre mesta • prepojený vyhrievanou
chodbou s termálnymi kúpeľmi a kúpaliskom • 140 km východne od Budapešti
• 158 km od Košíc

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • kaviareň • lobby bar • slnečná terasa • hotelový wellness ostrov
(zážitkový bazén, detský bazén, jacuzzi, sauny (fínska, parná, infra, aróma),
Kneippov chodník) • termálne kúpalisko (prepojené s hotelom chodbou) • ﬁtnes • solárium • soľná jaskyňa • biliard • liečebné centrum • procedúry • lekárska prehliadka • masáže • zdravotný telocvik • kúpele v termálnej vode •
bahenné zábaly • elektroterapia • manikúra • kaderníctvo • pedikúra • tenisový
kurt • detský kútik • x-box • biliard • požičovňa bicyklov • Wi-Fi zdarma • parkovanie za poplatok 3 €/noc

TYPY IZIEB

Standard izba s balkónom (jednolôžková a dvojlôžková s možnosťou prístelky)
• Mezonetová izba (dvojlôžková bez balkóna)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa s WC • telefón • minibar • SAT TV • klimatizácia (za poplatok 10 €/deň)
• Wi-Fi zdarma • balkón (okrem niektorých jednolôžkových izieb)

Cena: od 131 €/osoba/pobyt

STRAVOVANIE

RODINNÝ WELLNESS

FLÓRA ***

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • vstup do wellness centra (relaxačný bazén s vodnými atrakciami, detský bazén, vírivka, infrasauna, sauna, parná sauna, aroma sauna, Kneippov chodník, ochladzovací
bazén) • vstup na termálne kúpalisko prepojené s hotelom

OSTATNÉ DOPLATKY

zľavy pre deti: do 4 rokov zdarma, 4 – 12 rokov 30% zľava • kúpeľný poplatok
1,70 €/osoba/noc (povinný, platba na mieste) • župan za poplatok cca 1 €/noc
• izba s výhľadom na kúpele a klimatizáciou 10 €/izba/noc • psík 20 €/noc
(platba na mieste) • parkovanie 4 €/noc

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • počas sviatkov pobyt na min.
3 alebo 4 noci • termíny sviatkov: 27.04 – 01.05., 18.05 – 21.05., 17.10 – 20.10.,
19.10 – 23.10., 31.10 – 04.11., 21.12 – 02.01.2019, 14.3 – 17.03.2019

7x ubytovanie s polpenziou, vstup do
wellness centra (relaxačný bazén
s vodnými atrakciami, detský bazén,
vírivka, infrasauna, sauna, parná
sauna, aroma sauna, Kneippov chodník,
ochladzovací bazén), vstup na termálne
kúpalisko prepojené s hotelom.
Cena: od 280 €/osoba/pobyt
7I6HUN13
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02.04.-28.10.

28.10.-21.12.
a 02.01.-31.03.2019

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Standard balkón

59

48

Osoba na zákl. lôžku v 1/2 Mezonet

58

46

71

MAĎARSKO | EGER

HOTEL

KORONA ****

NOVINKA

HOTEL KORONA PONÚKA VEĽKÉ WELLNESS CENTRUM VÝHRADNE PRE HOSTÍ A TIEŽ 220 ROKOV STARÚ
VÍNNU PIVNICU. NACHÁDZA SA V POKOJNEJ ZELENEJ ČASTI BAROKOVÉHO CENTRA MESTA EGER. HISTORICKÉ MESTO EGER SA NACHÁDZA NA JUŽNOM ÚBOČÍ POHORIA BÜK . VODA, KTORÁ JE OBOHATENÁ
O RADÓN PRIAZNIVO PÔSOBÍ PREDOVŠETKÝM NA OCHORENIA POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA A POMÁHA
AJ PRI REUMATICKÝCH PROBLÉMOCH. TERMÁLNE KÚPALISKÁ, KRÁSNE OKOLIE TO VŠETKO JE V DOKONALEJ SYMBIÓZE SO ZACHOVANÝMI HISTORICKÝMI PAMIATKAMI EGERU.

POLOHA

170 km od Košíc • 120 km od Budapešti • 10 min. od historického centra •
v pokojnej zelenej časti barokového centra

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • recepcia • zmenáreň • bar • slnečná terasa • terasa • záhrada •
spoločné kúpele • krytý bazén (celoročne otvorený) • turecký / parný kúpeľ •
vírivka/jacuzzi • kúpeľné a wellness centrum • solárium • saunový svet • Kneippov chodník • tepidárium • šípky • stolný tenis • biliard • detské ihrisko • herňa
• opatrovanie detí/služby pre deti • nefajčiarske izby • požičovňa aut • obchod
so suvenírmi • Wi-Fi • domáce zvieratá za poplatok • parkovisko za poplatok
5 €/deň

TYPY IZIEB

Classic izba (dvojlôžková s manželskou alebo oddelenými lôžkami, možnosť
prístelky): TV • telefón • rádiobudík • minibar • fén • kúpeľňa so sprchou • WC
• župan • Superior izba (dvojlôžková s možnosťou prístelky): TV • telefón • rádiobudík • minibar • fén • kúpeľňa so sprchou • WC • župan • trezor • nočný stolík

A VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • využívanie služieb
wellness centra (plavecký bazén, relaxačný bazén, vírivka, tepidárium Kneippov
chodník, relaxačná izba, saunový svet) • župan • 1x vstup vínnej 220r. starej
Ištvánskej pivnice a národneho vínneho múzea • 1x vstup do Beatles múzea •
Wi-Fi

OSTATNÉ DOPLATKY

zľavy pre deti: do 3 rokov zdarma, 3 – 6 rokov: 19 €/noc • kúpeľný poplatok
1,50 €/osoba/noc (povinný, platba na mieste) • psík 5000 HUF/noc (platba na
mieste) • parkovné: 5 €/deň (platba na mieste)

POZNÁMKA

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • ceny platia od 01.03 - 23.12.2017
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01.03.-23.12.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 (Ochutnávka wellness)

68

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1sup (Ochutnávka wellness)

84

Dieťa 6-12 r. na prístelke (Ochutnávka wellness)

27

72
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MISKOLC – LILAFŰRED | MAĎARSKO

HUNGUEST HOTEL

LETO V PALOTE (RODINNÝ WELLNESS)
5x ubytovanie s polpenziou, neobmedzené
využívanie služieb wellness centra
(plavecký bazén, vírivka, sauna, infra
sauna, parná sauna, relaxačný bazén,
fínska sauna, soľná komora, ﬁtnes, Wi-Fi,
župan, parkovanie. Pobyt je platný
v termíne 15.06 – 31.08.2017.

LILLAFÜRED JE MALÉ MESTEČKO, KTORÉ SA NACHÁDZA V JEDNEJ Z NAJKRAJŠÍCH OBLASTÍ MAĎARSKA.
LEŽÍ V MALEBNOM ÚDOLÍ BUKOVSKÉHO POHORIA OBKLOPENOM STRMÝMI HORAMI. VZDIALENÉ JE 10 KM
OD MESTA MIŠKOLC. KRÁSNA PRÍRODA, NAJDLHŠÍ MAĎARSKÝ VODOPÁD, JASKYNE, HÁMORSKÉ JAZERO
A ÚZKOKOĽAJNÁ ŽELEZNICA ROBIA Z TOHTO MESTEČKA ZAUJÍMAVÚ TURISTICKÚ DESTINÁCIU, KTORÁ JE
VZDIALENÁ 360 KM OD BRATISLAVY A LEN 80 KM OD KOŠÍC.

POLOHA

zámocký hotel z roku 1930 • v mestečku Lillafüred • v údolí potoka Szinva •
výhľad na jazero Hámor

VYBAVENIE HOTELA

reštaurácia • bar • hotelové wellness centrum • zážitkový bazén • sauny (parná, infra) • vonkajšia fínska sauna • vírivka • parný kúpeľ • Kneippov kúpeľ •
solárium • soľná komora • masáže • „Tichá wellness zóna“ od 7:00 - 9:00h a od
17:00 - 21:00h (pre osoby nad 14 rokov) • obchodík so suvenírmi • požičovňa
bicyklov a nordic walking • beauty salón (kaderníctvo, kozmetika, manikúra,
pedikúra) • vinotéka • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • 2 bowlingové dráhy •
biliard • ﬁtnes • parkovanie zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • Junior Suite (obývačka, spálňa, rozkladacie lôžko pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti)

Cena: od 320 €/osoba/pobyt

3 DNI V PALOTE CEZ VÍKEND
(OCHUTNÁVKA WELLNESS)
2x ubytovanie s polpenziou,
neobmedzené využívanie služieb
wellness centra (plavecký bazén,
vírivka, sauna, infra sauna, parná sauna,
relaxačný bazén, fínska sauna, soľná
komora, ﬁtnes, Wi-Fi, župan, parkovanie.
Pobyt na 2 nocí s nástupom v piatok
alebo v sobotu.
Cena od 144 €/osoba/pobyt

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar • telefón • trezor • Wi-Fi
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc • neobmedzené využívanie služieb
wellness centra • župan

OSTATNÉ DOPLATKY

kúpeľný poplatok cca 1,70 €/osoba/deň (povinný, platba na mieste) • prehliadka zámku 7 €/osoba • aktivity v prírode (nordic walking alebo jazdy na bicykli)
podľa programu 7 €/osoba

POZNÁMKA

dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma • dieťa do 12 rokov na základnom lôžku
zľava 50 % • min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • počas sviatkov pobyt
možný na 3 alebo 4 nocí • zvýhodnené ceny na pobyty od 2 nocí (viac info v CK

3 DNI V PALOTE CEZ TÝŽDEŇ
(RELAX A ODDYCH)
2x ubytovanie s polpenziou, neobmedzené
využívanie služieb wellness centra
(plavecký bazén, vírivka, sauna, infra
sauna, parná sauna, relaxačný bazén,
fínska sauna, soľná komora, ﬁtnes,
Wi-Fi, župan, parkovanie. Pobyt na 2 nocí
s nástupom od nedele do štvrtku.
Cena od 134 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PALOTA ****

02.04.-27.04.
a 01.05.-18.05.
a 21.05.-01.07.
a 01.09.-19.10.
a 23.10.-24.10.

01.07.-17.08.
a 20.08.-01.09.

24.10.-23.12.
a 27.12.-28.12.

Osoba na zákl. lôžku 1/1 (Ubytovanie)

129

131

126

Osoba na zákl. lôžku DBL 1/2+1 (Ubytovanie)

91

93

84

Osoba na prístelke od 6 r. (Ubytovanie)

64

65

59
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MAĎARSKO | HAJDÚSZOBOSZLÓ

HOTEL

SILVER ****

superior

HOTEL SILVER SA NACHÁDZA V HAJDÚSZOBOSZLÓ, V OBLASTI VYHLÁSENEJ ZA TERMÁLNU A TURISTICKÚ
VEĽMOC. HOTEL JE VO VÝCHODNOM REGIÓNE JEDNÝM Z HOTELOV POSKYTUJÚCICH MOŽNOSTI NA LIEČENIE- WELLNESS A KONFERENCIE NA VYSOKEJ ÚROVNI. O HAJDÚSZOBOSZLÓ SA HOVORÍ AJ AKO O „MEKKE
REUMATIKOV“. V MAĎARSKU AKO JEDINÝ MÁ HOTEL SILVER**** K DISPOZÍCII 2 VLASTNÉ PLÁŽE S ČASŤOU
PRE WELLNESS, KDE JE AKO V ZIME TAK AJ V LETE V PREVÁDZKE 10 BAZÉNOV.

POLOHA

v hotelovej štvrti mesta Hajdúszoboszló • v susedstve vyhľadávané a obľúbené
liečebné a plážové kúpele, aquapark • v centre mesta • 200 km od Budapešti •
160 km od Košíc

VYBAVENIE HOTELA

recepcia • reštaurácia • bar • úschovňa batožín • práčovňa • vyhradený priestor
pre fajčiarov • klimatizácia • izba pre alergikov • výťah • kaderníctvo • kozmetika
• bezbariérové izby • detský bazén • bar pri bazéne • ponorný bazén • vonkajší
bazén • slnečná terasa • vybavenie na grilovanie • detský klub • termálne bazény • krytý bazén • bowling • vírivka • šípky • stolný tenis • biliard • detské
ihrisko • kúpeľné a wellness centrum • solárium • herňa • ﬁtnes centrum • sauna
• vonkajšie detské ihrisko • spoločenské hry • herňa pre deti • Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB

Standard izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • Superior
izba (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • Standard apartmán
(oddelená obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom od spálňe) • Superior
apartmán (oddelená obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom od spálňe)

VYBAVENIE IZIEB

kúpeľňa • sprcha (v izbách standard) • hydromasážna vaňa (v izbách superior
a v apartmánoch) • WC • bidet • TV • Wi-Fi zdarma • klimatizácia • telefón •
sušič vlasov • trezor • župan • minibar

STRAVOVANIE

ubytovanie s raňajkami za osobu na noc v 1/2 izbe standard • voľný vstup do
vodného sveta a wellness centra (10 termálnych bazénov, vírivka, hydromasáž,
infra sauna, fínska sauna, parná sauna) • ﬁtnes centrum • soľná jaskyňa • župan
na izbe • slnečná terasa • Wi-Fi • dieťa do 3 rokov zdarma

OSTATNÉ DOPLATKY

poplatky za deti: dieťa od 3 – 12 rokov zvýhodnená cena s 50% zľavou z ceny pre
dospelého •miestny poplatok: 1,60 €/os./noc • príplatok za obed 16 €/osoba •
parkovné 7 €/noc •
min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne

02.01. - 02.04
a 23.10. - 21.12.

02.04 – 01.07.
a 02.09 – 23.10.

01.07.-02.09.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 Standard
(Ubytovanie)

49

53

59

Osoba v 1/1 (Ubytovanie)

68

74

82

Dospelý na prístelke (Ubytovanie)

38

40

42
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4x ubytovanie s polpenziou vstup do
wellness (parný kúpeľ, sauna, infra
sauna, hydromasážna vaňa, vírivka,
termálne bazény, ﬁtnes centrum,
vonkajšie zážitkové bazény, lehátka,
soľná jaskyňa), malá zvieracia farma
v Silver Majori, Wi-Fi pripojenie, župan,
fén na izbe. Nástup na pobyt kedykoľvek
Cena: od 228 €/osoba/pobyt

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

CENA ZAHŔŇA

POZNÁMKA

POBYT LETO (RODINNÝ WELLNESS)

POBYT SILVER TÝŽDEŇ
(RODINNÝ WELLNESS)
7x ubytovanie s polpenziou vstup
do wellness (parný kúpeľ, sauna,
infra sauna, hydromasážna vaňa,
vírivka, termálne bazény, ﬁtnes
centrum, vonkajšie zážitkové bazény
(jar - jeseň), lehátka, soľná jaskyňa),
malá zvieracia farma v Silver Majori,
Wi-Fi, župan.
Cena: od 231 €/osoba/pobyt

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR
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

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

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

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

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

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261
955 51 Topoľčany
038/5324365
topolcany@satur.sk
TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

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

TRNAVA
CITY ARÉNA
Kollárova 20
817 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7
034 01 Ružomberok
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

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

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

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

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

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

Nájdete nás
na facebooku

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR
ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800/123 420
bratislava@zajazdy.sk

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907/206 282
elystravel@elystravel.sk

ELEGANCE TRAVEL
Dolná 43
0905/139 018
bb@elegancetravel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

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

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 10 20
celechovska@stonline.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FLIPPER
OS Máj 1420
042/442 60 17
info@cestovkaﬂipper.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 08 51
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526
031/780 21 06
gita.b@stonline.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
02/5293 15 79
extra.well@extrawellplus.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 61 08
jana@janatravel.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 60 68
koraltour@koraltour.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911/940 954
ingrid.madejova@gmail.com
CK DESIREA
Hálkova 725/1
02/4488 89 99
objednavka@desirea.sk
TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 28 35
info@travel.sk
VERNE.SK
Aupark - Einsteinova 18
0911/057 291
bratislava.aupark@verne.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1. mája 20
057/788 01 27
ittca@stonline.sk
ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /444 11 99
3s@mail.t-com.sk
KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905/368 372
alvia@alvia.sk

VERNE.SK
Aupark - Nám. Osloboditeľov 1
0902/939 295
kosice@verne.sk
LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/631 90 93
levice@acko-travel.sk
MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911/504 666
ckpohoda@ckpohoda.sk
MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 02 44
avanti@enelux.sk
MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk
NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905/119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 90 16
slovkurort@slovkurort.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/651 66 14
hellastravel@hellastravel.sk

TRENČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905/962 041
info@motyl.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 29 81
jana.svecova.pe@gmail.com

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

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 48 77
primatour@primatour.sk

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918/391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/660 0324
amatravel@amatravel.sk

HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 13 52
helltour@helltour.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 09 90
etours@stonline.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
Letná 51
0903/200 741
cklubica@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 33 08
viptours@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/432 66 20
djk@djk.sk

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

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 43 16
via@viastupava.sk

SABINOV
SLOVREA
Nám. Slobody 80
0905/777 620
ca.slovrea@gmail.com

TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
038/748 73 09
mtour@mail.t-com.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 72 82
bittnertravel@bittnertravel.sk

TREBIŠOV
KAMELOT.SK
M. R. Štefánika 176
056/672 66 19
kamelot@kamelot.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CA CORAL
Námestie slobody 2
057/442 61 42
coral_ca@stonline.sk
ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905/762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk
ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 25 81
globaltour@globaltour.sk
ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 32 54
tosmart@tosmart.sk
VERNE.SK
Mariánske nám. 27
0903/733 141
zilina@verne.sk

Objavujte svet s naším
cestovným poistením.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovanie nám dáva radosť, veľa
nových skúseností a prináša množstvo
príjemných zážitkov. Poskytuje nám
možnosť spoznávať nových ľudí,
krajiny a kultúry. Nie je dôležité, či sa
rozhodneme pre prechádzku krásnou
prírodou v horách alebo pre oddych
na pláži pri mori. Aby ste si dovolenku
užili bez starostí, je dobré sa pred
cestou nad pár vecami zamyslieť.
Uzatvorte si preto naše komplexné
cestovné poistenie.

