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Exotické miesta 
ešte pred pár rokmi 

navštevovali len 
páry či partie 

dospelých. Dnes to už neplatí - veľa rodín cestuje a poznáva 
nové krajiny aj s deťmi. Malí batôžkári však majú vlastné 

videnie sveta, preto treba cestovateľské programy v exotických 
krajinách prispôsobiť detským potrebám a fantáziám.

DOVOLEN KA

Viac info www.satur.sk

Cestovná kancelária Satur vie, ako na to - 
bola totiž prvou cestovkou, ktorá do svojho 
programu zaradila cestovanie a poznávanie 
s deťmi aj do exotických krajín ako Srí 
Lanka, Dubaj, Keňa, Thajsko, Bali či Mexiko. 
Spolu s Amerikou vo veľkom štýle vás 
Satur aj na prelome tohto starého a nového 

roka zbalí na cestu plnú zábavy a dobrodružstiev pre celú rodinu. 

Malí cestovatelia v akcii
Keď hovoríme o deťoch ako o malých klientoch, máme na mysli vek 
od piatich rokov rokov vyššie. Programy pre takéto deti ponúkajú veľa 
zábavy, ale aj aktívne poznávanie miest, prírody a exotických zvierat. 
Z detí sa na cestách stávajú malí prieskumníci či dobrodruhovia, 
nielen pasívni pozorovatelia okolitej flóry a fauny. Na Srí Lanke môžu 
absolvovať vychádzku na slonoch, v Mexiku na ne čaká podzemný 
rafting v kvapľovej jaskyni, v Abú Dhabí si zajazdia ako slávni piloti 
Formuly 1, na Bali sa môžu učiť tancovať tradičné tance domorodých 
obyvateľov. Zaujímavý na poznávanie je aj juhozápad USA s najhlbším 
kaňonom sveta Grand Canyon či s neďalekým svetielkujúcim Las Vegas. 

D U B A J

Komfortne a bezpečne 
Dovolenka s deťmi začína už na letisku, a preto Satur 
všetky lety a transfery vždy vyberá tak, aby boli dobre 
zorganizované. Pobyty zabezpečuje v kvalitných, preverených 
hoteloch (nad tri hviezdičky) a poznávacie zájazdy organizuje 
v primeranom tempe, aby deti stíhali, nestresovali sa a aby 
bolo o ne dobre postarané. Počas poznávacích zájazdov 
tiež dbá, aby podávaná strava pochádzala z overených 
zdrojov a tiež pre deti zabezpečuje nepretržitý prísun 
balenej pitnej vody. A čo je nemenej dôležité - cestovka 
nekoncipuje detské programy do krajín, kde by deťom 
hrozilo nejaké nebezpečenstvo alebo kde sa odporúča 
očkovanie. Preto i výber z tohoročnej zimnej silvestrovskej 
ponuky zahŕňa destinácie ako USA, Mexiko, Srí Lanka, 
Bali a Dubaj. Hoci ide o poznávacie zájazdy, všetky sú 
kombinované s niekoľkodenným relaxom pri mori. Top 
zájazdom tohtoročnej sezóny je Srí Lanka. Okrem Viedne 
môžete do srílanského Colomba letieť aj z Bratislavy.      

  Silvester 
a exotika

Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Venice Beach, Malibu... Godzilla, 
Jurský Park, E.T. Mimozemšťan... to je len niekoľko slávnych filmov, 
nakrútených v priestoroch Universal Studios, na prehliadku ktorých máte 
celý deň - a ešte nebudete chcieť odísť. Urobte si fotku pri hviezde svojho 
obľúbeného herca či speváka z chodníka slávy, doprajete si nákupy na 
Rodeo Drive a vyfoťte sa pred hotelom, kde sa nakrúcal film Pretty Woman. 
V Las Vegas sa vydajte na 6 km dlhú túru po najslávnejšej ulici Las Vegas 
Strip, plnej atrakcií od výmyslu sveta, od spievajúcej fontány až po eiffelovku 
či Cheopsovu pyramídu... Z mesta anjelov a mesta hazardu rovno do 
divočiny - vidieť jeho prírodnú krásu naživo je stokrát úchvatnejšie, ako 
akákoľvek fotka. Reč je o Grand Canyone, najhlbšom kaňone na svete, 
ktorý mení svoje farby v hre lúčov slnka. A zájdete aj k slávnej priehrade 
Hoover Dam na rieke Colorado (jeden zo symbolov amerického západu).

LOS ANGELES A LAS VEGAS

Srí Lanka
silvestrovská top destinácia 
Zahrajte si s deťmi vedomostný kvíz: Viete, ako sa Srí Lanka 
volala za čias, keď ešte patrila pod nadvládu Veľkej Británie? 
(Ceylón) Ktoré zviera sa počas vlády kráľov považovalo za 
korunný klenot? (slon) Kam putujú opustené slony? (do slonieho 
sirotinca v Pinnawale) Koľko slonov je v Pinnawale? (asi 70) 
Chcete si zajazdiť na slonoch v jednom z miestnych národných 
parkov? (áno, jasné, že všetci) Vďaka akej plodine je Srí Laka 
známa po celom svete? (čaj) Prečo sa čaju zo Srí Lanky hovorí 
cejlónsky čaj? (vráťte sa k odpovedi na prvú otázku) Páčilo by sa vám 
zahrať sa na anglických lordov a ladies a vychutnať si šálku pravého 
cejlónskeho čaju? (budete mať príležitosť priamo vo fabričke, kam 
sa čaj vozí z čajových plantáží) Chcete sa na vlastné oči presvedčiť, 
ako rastú figovníky a orchidey? (návšteva kráľovských botanických 
záhrad Peredenyia stojí za to!) V akej polohe najčastejšie sedel Budha? 
(poloha lotosového kvetu) Prečo sa najposvätnejší chrám na  Srí Lanke 
volá chrám Budhovho zubu? (povesť hovorí, že princezná Kalingy ten 
zub na Srí Lanku priniesla v závoji svojich vlasov) Koľko sôch Budhu 
nájdete v zlatých jaskynných chrámoch v Dambulle? (150) Kto bude 
vstávať skoro ráno, aby na mori pozoroval veľryby a delfíny? (všetci) 

B A L I

Počuli ste už o siedmich divoch sveta? Ak áno, tak potom vedzte, že 
ich je prinajmenšom osem, a za tým ôsmym sa skrýva jedna hora na 
Srí Lanke, pomenovaná po zvierati. Ako sa tá hora volá? (Levia hora). 
Niečo pre tínedžerky: Srí Lanka je známa aj nádhernými 
šperkami. Vedeli ste, že princ William zaobstaral svojej 
novomanželke Kate snubný prsteň práve zo Srí Lanky?  
Viete, že? Srí Lanka v sinhalskom preklade znamená „žiarivá zem“.

Dubaj 
svet fantastických atrakcií
Zahrajte si s deťmi vedomostný kvíz: Tipnete si, aký vysoký je 
Burj Khalifa, najvyšší mrakodrap na svete? (828 m) Za aký čas sa 
najrýchlejším výťahom na svete dostanete na vyhliadku na jeho 124. 
poschodí? (60 sekúnd) Čo je všade navôkol Dubaja a ostatných miest 
Arabských emirátov? (horúca púšť, samý piesok) Dá sa v Dubaji 
lyžovať? (áno, aj keď je vonku 40° C, lyžuje sa v obrovskej hale 
Ski Dubaj na jednej z piatich umelých zjazdoviek) Čo pripomína 
tvar najluxusnejšieho a najdrahšieho hotela na svete Burj-Al Arab? 
(plachetnicu) Kde je najväčší zábavný park na svete, celý venovaný 
Formule 1? (Ferrari World v Abú Dhabí) Kto sa nebojí, ten si môže 
vyskúšať Formulu Rossa, najrýchlejšiu horskú dráhu na svete. Uhádnete, 
akou rýchlosťou poletíte, aby ste sa cítili ako pretekári F1? (240 km/h). 
Všimli ste si, že: V Dubaji je všetko najväčšie, najrýchlejšie či najvyššie. 
Tak hurá, do Aquaventure, najväčšieho vodného parku,  
s tobogánmi a šmykľavkami a priehľadným podvodným 
tunelom, kde okolo plávajú žraloky a raje! 

V Mexiku aj s deťmi navštívite mayské pyramídy, ponoríte sa do štúdia 
fascinujúcej mayskej kultúry, matematiky a astronómie, necháte si zahrať 
serenádu do uška od kapely tradičných hudobníkov mariachis a vychutnáte 
si kúpanie i potápanie v posvätných mayských prameňoch. To všetko v 
blízkosti jedinečných karibských pláží z pohodlia all inclusive hotela.
Bali prezývajú ostrovom tanca, hudby a umenia, ale pestuje sa tu aj cibetková 
káva Kopi Luwak, jedna z najdrahších na svete, nájdete tu fascinujúce hinduistické 
chrámy, bohov, bôžikov a démonov, tropické záhrady, ryžové plantáže, krásne 
balijské tanečnice, exotické korenie, ovocie... Balijčania si potrpia na čistotu, a 
preto tu prípadné faraónove pomsty, dobre známe z Egypta, príliš nehrozia.  

BALI A MEXIKO

N
o

ra
 F

e
d

o
ro

vá
, 

šé
fk

a
 C

K
 S

a
tu

r 
s 

ro
d

in
o

u
 n

a
 c

e
st

e
 z

a
 z

á
ži

tk
a

m
i 

n
a

 S
rí

 L
a

n
k

e
.


