
DOVOLENKA S RODINOU? 
TREBA NA ŇU MYSLIEŤ UŽ TERAZ
Dovolenka je základná ľudská životná po-
treba – to už vo svete dokázali mnohé 
prieskumy. Platí to aj pre slovenské rodiny. 
Typ a  dĺžka rodinnej dovolenky, samozrej-
me, záleží od obsahu peňaženky, ale záu-
jem o  trávenie rodinnej dovolenky v zahra-
ničí medzi slovenskými rodinami stále rastie.

ZÁBAVA PRE CELÚ FAMÍLIU
Rodiny, ktoré tento rok dovolenkovali s  CK 
Satur, to majú v svojich preferenciách jasné. 
Obľúbené sú najmä klubové dovolenky, to 
znamená hotely a strediská, ktoré sú v pod-
state rodinnými klubmi – majú kluby pre de-
ti, od tých najmenších až po tínedžerov, ro-
bia program pre deti aj dospelých a  najmä 
– majú slovenských animátorov. Tí sa sta-
rajú o deti a  aj o dospelých nielen v hoteli, 
ale chodia s nimi aj na výlety. Prítomnosť slo-
vensky hovoriacich animátorov je predpokla-
dom, že si dovolenkové dni užijú deti a aj ro-
dičia. Sčasti oddelene a sčasti spolu. Budú-
ci rok má Satur v novom katalógu Family no-
vinku – rodinné kluby bude mať nielen v eu-
rópskych destináciách a  v  Turecku, ale aj 
v Dubaji, ktorý je čoraz populárnejší aj na ro-
dinnú dovolenku a na plavbe výletnou loďou 
po Stredozemnom mori, okolo Baleárskych 
ostrovov. Slovenské rodiny sa stávajú počas 
dní oddychu čoraz náročnejšími na služby – 
preto vyhľadávajú najmä štvor- a  päťhviez-
dičkové hotely s all inclusive službami.

S ANIMÁTOROM NA „PALUBE“
Veľkej obľube sa tento rok teší aj novinka 

– jednodňové poznávacie zájazdy s  deť-
mi s animátorom v autobuse, ktorý sa sta-
rá o zábavu. Každý kto cestuje, s deťmi, vie, 
že cesta býva kameňom úrazu, rodičia sa 
často „zapotia“, aby dieťa po trase zabavili. 
Teraz túto úlohu prebral animátor, čo rodičia 
alebo starí rodičia veľmi oceňujú. Dokonca 
ho môžu „zamestnať“ aj na mieste, môže ísť 
s deťmi na kolotoče, tobogany atď.

VÝHODY VČASNÉHO NÁKUPU
Pre rodiny je dôležitejšie ako pre kohokoľ-
vek iného vyberať a objednať si dovolenku 
včas – aj niekoľko mesiacov vopred. Preto-
že najlepšia ponuka je, samozrejme, hneď 
po začatí predaja a vyjdení špecializované-
ho katalógu pre rodinné dovolenky. Dôvod 
je veľmi jednoduchý – rodinných izieb má 
každý hotel len obmedzený počet a dopyt 
po nich vždy prevyšuje ponuku. Tu do bod-
ky platí, kto prv príde, ten prv berie. Okrem 
najširšej ponuky hneď na začiatku predaja 
má skorý nákup dovolenky aj ďalšie výhody 
– na začiatku ponúkajú cestovné kancelárie 
vždy najvyššie zľavy, CK Satur má v ponuke 
okrem toho aj dovolenky s deťmi za jedno 
euro a produkt zájazd ako darček.

Kto potrebuje poradiť, kam s deťmi k moru, 
ponúkame niekoľko možností: Hitom uply-
nulých dvoch sezón bol napríklad Severný 
Cyprus – sú tu kvalitné a nové hotely, ktoré 
ponúkajú ultra all inclusive servis a postave-
né sú pri krásnych pieskových plážach. Plu-
som tento destinácie je čisté more a  bez-

pečné kúpanie aj pre malé deti. Klasikou, 
ktorá stále nevychádza „z módy“, je Turec-
ko. Oprávnene ho môžeme nazvať aj kra-
jinou toboganov a  akvaparkov, milovníci 
vodných radovánok si tu prídu na svoje. Tu-
recko je známe aj svojimi kvalitnými hotel-
mi s  all inclusive servisom. Zo stredomor-
ských destinácií má určite najlepší pomer 
ceny a kvality.

TIPY SPRIEVODCU SATUR-U
Taliansko aj pre rodiny. Regiónmi, ktoré 
rodiny s deťmi zatiaľ len postupne spozná-
vajú, sú talianské Sardínia a Kalábria. V obi-
dvoch sú nádherné pláže a  krásne more. 
Sú ideálne najmä pre tých, ktorí nemajú radi 
veľké hotelové komplexy. V Kalábrii a Sardí-
nii sa môžu ubytovať v menších a útulných 
hoteloch alebo vilkách.
Grécka novinka. Destináciou, ktorá sa 
vrátila na nadchádzajúcu letnú sezónu do 
rodinného katalógu, ale v  zlepšenej podo-
be, sú grécke Chalkidiki. Majú všetky pred-
poklady byť obľúbenou destináciou ro-
dín s  deťmi pre čisté azúrové more, plá-
že s  bielym jemným pieskom a  grécku 
pohostinnosť.
Dlhá sezóna. Pre tých, ktorí ešte nemajú 
školopovinné deti (alebo tým starším dopra-
jú voľno počas školského roka), je ideálne ísť 
k moru na začiatku alebo konci sezóny, keď 
sú ceny nižšie a ľudí menej. Optimálny je na 
to Severný Cyprus, kde je teplo už dlho pred 
začiatkom prázdnin a  počasie vhodné na 
kúpanie tam je až do konca októbra.

Viac info na: www.satur.sk/trend

GRÉCKO – CHALKIDIKI 
HOTEL SITHONIA *****
8/15 dní, premium all inclusive
2 deti do 12 rokov zdarma
Termíny: jún – september
Cena: od 514 EUR

SEVERNÝ CYPRUS 
HOTEL KAYA ARTEMIS *****
8/11/12/15 dní, ultra all inclusive
2 deti zdarma
Termíny: jún – september
Cena: od 623 EUR

TURECKO – SIDE 
HOTEL ARCANUS *****
8/11/12/15 dní, ultra all inclusive
2 deti do 15 rokov zdarma
Termíny: máj – október
Cena: od 662 EUR


