
Prečo treba v lete myslieť
UŽ na Silvestra?
Keď sa teploty pohybujú nad tridsiatkou a  letná 
sezóna je ešte stále v  plnom prúde, málokomu 
napadne myslieť napríklad na Silvestra. Ale ak 
ho chcete stráviť niekde inde ako doma, mali by 
ste tak urobiť. Pretože ako je najlepšia ponuka 
letných zájazdov v zime, to isté platí aj o ponu-
ke zimných zájazdov v lete, najmä ak ide o taký 
vychytený termín, akým je Silvester a  dni okolo 
neho. Kto ho chce stráviť na cestách presne pod-
ľa svojich predstáv, mal by si vyberať zájazd už te-
raz – pretože teraz je najširšia ponuka a do konca 
augusta aj najlepšie ceny. 

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 cestovatelia však majú vlastné videnie 
sveta, preto treba cestovateľské programy v exo-
tických krajinách prispôsobiť detským potrebám a 
fantáziám. Keďže prelom rokov je obdobím škol-
ských prázdnin, Silvester je vhodný aj na cesto-
vanie s deťmi. Preto CK Satur tento rok pripravila 
špeciálnu ponuku na Silvester strávený s  deťmi 
v  podobe poznávacích zájazdov s  pobytmi pri 
mori, pričom vstupy do atrakcií sú v cene zájazdu. 
S deťmi sa tak možno vybrať napríklad na Srí Lan-
ku, do Spojených arabských emirátov, na Bali, do 
Mexika alebo do Los Angeles a Las Vegas. Na Srí 
Lanke budú malí cestovatelia určite obdivovať na-
príklad sloní sirotinec, zúčastnia sa slonieho safari, 
po levích schodoch vystúpia na slávnu Leviu horu, 
ktorá sa týči dvesto metrov nad okolitým terénom, 
ochutnajú ovocie od výmyslu sveta a  uvidia, čo 
predchádza tomu, než si vypijú hrnček čaju. Na 
prelome starého a  nového roka si tak deti užijú 
cestu plnú zábavy a dobrodružstiev. 

Keď hovoríme o  deťoch ako o malých cesto-
vateľoch, máme na mysli vek od piatich rokov 
vyššie. Programy pre takéto deti ponúkajú veľa 
zábavy, ale aj aktívne poznávanie miest, prírody 
a exotických zvierat. Z detí sa na cestách stáva-
jú malí prieskumníci či dobrodruhovia, nielen pa-
sívni pozorovatelia okolitej flóry a fauny. Spojené 
arabské emiráty sú, čo sa týka atrakcií, rajom 
pre deti, navyše je tam v zime príjemné podnebie 
a počas Silvestra má zájazd vstup do mnohých 
atrakcií zahrnutý v cene. Napríklad na najvyššiu 
budovu sveta Burdž Chalífa, do úžasného vod-
ného parku Aquaventure, lyžovačka v Ski Dubaj 
v nákupnom centre Mall of Emirates a v cene je 
aj púštne safari či vstup do najväčšieho indoo-
rového zábavného parku sveta – Ferrari Worldu. 
Keď sa na Silvestra vyberiete na trošku opač-
nejší koniec sveta, na západ USA, tam je okrem 
prehliadok, nákupov a párty pre veľkých i malých 
v cene aj vstup do majestátneho a najhlbšieho 
kaňonu sveta – Grand Canyonu a tiež do filmo-
vých štúdií Universal Studios, ktorých návšteva 
je zážitkom nielen pre filmových fanúšikov. 

Nielen rodiny s deťmi, ale aj „dospeláci“ si môžu 
ešte na Silvestra vyberať z bohatej ponuky zá-
jazdov a  pobytov. Buď môžete ísť za slnkom 
a morom, záleží len na tom, ktorý kút zemegule 
si vyberiete. Či západnú pologuľu a Karibik – Do-
minikánsku republiku, Mexiko či Kubu, alebo sa 
vypravíte na juhovýchod a východ od nás. Kto 
nerád trávi dlhé hodiny v lietadle a nemá rád ča-
sové posuny, pre toho sú ideálne Spojené arab-
ské emiráty, kde ste za päť a pol hodiny a v zime 
je časový posun len tri hodiny. Komu jedno ani 
druhé neprekáža, môže stráviť Silvestra na Bali, 

Maldivách alebo na Srí Lanke. Silvestrovské ve-
čere sú v týchto zájazdoch v cene. 

KoľKo ľudí, toľKo chutí
Silvester sa dá stráviť príjemne aj v  Európe 
a v meste, napríklad v Berlíne, Paríži, Londýne 
alebo Petrohrade. Prípadne poznávaním Maro-
ka, Dubaja, Indie, Srí Lanky, Ománu, Mexika či 
Kuby. Alebo spojiť poznávanie s kúpaním, čo sa 
dá, ak skombinujete Srí Lanku s Maldivami. Ak 
by ste sa radi išli pozrieť niekam ďalej, ale nie ste 
fanúšikmi dlhých letov, aj táto situácia má rieše-
nie – najprv absolvujete výlet do Dubaja a odtiaľ 
sa potom vyberiete na Srí Lanku. Ani jeden z le-
tov netrvá dlhšie ako šesť hodín. 

tipy SpRiEVodcu cK SAtuR
Silvester na lodi. Aj počas Silvestra sa konajú 
mnohé plavby na výletných lodiach. Sú opti-
málnym riešením pre ľudí, ktorí radi poznávajú, 
ale prekážajú im presuny a každodenné balenie 
a vybaľovanie, keďže každú noc sa spí inde. Po-
čas Silvestra možno spoznávať krásy Karibiku, 
Blízkeho východu, ale aj ostrovy v Tichom oce-
áne – Maurícius, Seychely, Madagaskar a  Ré-
union.
ultra all inclusive. O hoteloch na Blízkom vý-
chode je známe, že v mnohých sa nepodáva al-
kohol. Ale sú aj výnimky. Napríklad hotely Rixos 
Bab al Bahr a Hilton Resort and Spa v arabskom 
emiráte Ras al Khaimah ponúkajú ultra all inclu-
sive, kde je v ponuke a v cene aj alkohol vrátane 
destilátov. 
Augustový bonus. Do konca augusta si môžu 
stáli klienti Saturu uplatniť na silvestrovské zá-
jazdy extra bonus do výšky až dvesto eur. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

SRÍ LANKA – IDEÁLNA 
KOMBINÁCIA
11-dňový poznávací zájazd
ubytovanie v 3/4* hoteloch s polpenziou
letenky z BA, transfery, výlety, vstupy do 
atrakcií, silvestrovský večer, sprievodca
termíny: 29. 12. 2015 – 8. 1. 2016
cena: 1 358 EUR

LOS ANGELES A LAS VEGAS – 
NÁKUPY A PÁRTY 
9-dňový poznávací zájazd
ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami
letenky, transfery, výlety, vstupy do atrakcií, 
sprievodca
termíny: 27. 12. 2015 – 4. 1. 2016
cena: 2 068 EUR

DUBAJ – SVET 
FANTASTICKÝCH ATRAKCIÍ
8-dňový poznávací zájazd
ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou
letenky, transfery, výlety a vstupy do atrakcií, 
sprievodca
termíny: 29. 12. 2015 – 5. 1. 2016
cena: 1 435 EUR


