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Môžete sa slniť na plážach Južnej Ameriky, plaviť sa po Karibiku, 
môžete zbaliť deti a vydať sa za sloními kamarátmi na Srí Lanku, 
môžete sledovať stopy našich olympionikov v Riu alebo osláviť 
Silvestra na trase Hongkong - Macao. Môžete zažiť dobrodružstvá, 
o akých ste ani nesnívali, poznať nepoznané a vidieť nevídané.

Vyvliecť sa z otupnej každodennosti, očistiť si 
dušu a naordinovať si ten najúčinnejší liek: 
cestovanie. Tu je niekoľko exotických tipov.

september

Exotika na Silvestra: 
Hongkong a Macao    
„V Ázii je viac krajín, ktoré majú prívlastok ‚ekonomický 
tiger‘ a Hongkong medzi ne rozhodne patrí,“ hovorí 
úspešný bloger Aleš Tvrdý, ktorý vás v silvestrovskom 
období bude s CK Satur po týchto krajinách sprevádzať. 
„Macao sa zasa zvykne označovať ako Monte Carlo či 
Las Vegas Ázie. Obe územia majú spoločné to, že tu 

možno nájsť prelínajúcu sa históriu a kultúru 
v kontraste s modernými výdobytkami, ktoré 
ponúka 21. storočie. Ba dokonca viac. Občas 
mávam pocit, že sa prechádzam po filmovom 
štúdiu, kde sa natáča nejaký sci-fi film z 
budúcnosti. Zároveň ale obdivujem, ako dokonale 
prepracovaná je architektúra Hongkongu. 
Ultramoderné budovy, chodníky nad cestou 
pre autá... A to všetko v kombinácii s krásnymi 

DOVOLEN KA

Srí Lanka je pre exotickú dovolenku s deťmi tá najlepšia voľba. Nielen pre skvelé možnosti 
šnorchlovania, úchvatné koralové útesy a teplý Indický oceán, ale aj pre množstvo atrakcií, špeciálne 
vyberaných pre deti - napríklad jazda na slonoch, pozorovanie veľrýb, návšteva chrámu s ukrytým 
Budhovým zubom či výstup na Leviu horu, nazývanú aj ôsmy div sveta. Satur všetky lety a transfery vyberá 
tak, aby boli dobre zorganizované, a teda menej únavné. Pobyty zabezpečuje v kvalitných a preverených 
hoteloch (nad tri hviezdičky) a tiež pre deti zabezpečuje nepretržitý prísun pitnej balenej vody.

Exotika spolu s dEťmi: srí lanka 

Playa Blanca, biela pláž, jedna z najkrajších piesočných pláží v Panamskom zálive. Satur 
vám na leňošenie pri brehoch Tichého oceánu vybral kvalitné hotely s výbornými službami 
all inclusive - napríklad štvorhviezdičkový hotel Royal Decameron Golf  Beach, postavený 
uprostred tropickej vegetácie s komplexom ôsmich bazénov, bohatou ponukou vodných 
športov, rybolovu, jazdenia na koňoch, ale aj golfu či hodín tanca. Neďaleké mesto Rio 
Hato s novovybudovaným letiskom láka nákupnými a zábavnými možnosťami.  

Exotika na pláži: panama 

exotickými parkmi. Jednoducho, paráda!“ 
Miestnych obyvateľov Aleš charakterizuje ako 
veľmi  príjemných a láskavých ľudí, čo pramení 
z ázijskej kultúry, založenej na pokore. Keď 
však do Hongkongu prišiel prvýkrát, trochu 
ho zaskočilo, že ľudia na seba kričia. „Najskôr 
som si myslel, že robím niečo zlé a niekoho 
som nahneval. Ale pre nich je to bežný spôsob 
komunikácie. Takže sa netreba báť, keď vedľa 
vás niekto začne z ničoho nič jačať (smiech).“ 
Hongkong a Macao sú obrovské mestá, ktoré 
uspokoja záujmy a záľuby ľudí všetkých 
vekových kategórií. Navyše, sú to bezpečné 
destinácie nielen v Ázii, ale aj v celosvetovom 
meradle. A načo sa môžete podľa Aleša 
v týchto dvoch mestách najviac tešiť? 
• Najkrajšie výhľady: „Mne sa veľmi páčilo 
pobrežie z ostrova Central v Hongkongu pri 
západe slnka. Mäkké slnečné lúče sa doslova 
rozliali po kanáli, ktorý od oddeľuje tento 
ostrov od pevninskej časti Kowloon. Takisto 
je odtiaľto veľmi dobrý výhľad na večernú 
svetelnú šou v Kowloone. Taktiež z vrcholu 
kopca The Peak sa ponúka krásny výhľad a za 
povšimnutie stojí aj obrovská socha Budhu.“
• Plavba loďou: „Najkrajšia je tá pomedzi 
jednotlivé ostrovy, dá sa vďaka nej šikovne 
stráviť čas objavovaním kanálov a zákutí medzi 
jednotlivými ostrovmi. V Macau treba určite 
navštíviť starú koloniálnu štvrť, keďže Macao 
bolo päťsto rokov portugalskou kolóniou.“
• Shoppingovanie: „Ako mi povedal jeden 
pouličný predavač, môžete si tu kúpiť tie 
najkvalitnejšie fejky zo všetkých možných. Je 
jedno, či ide o elektroniku, kozmetiku alebo 
šperky. Hongkong je rajom nakupovania, takže 
treba rátať s tým, že aj vy podľahnete...“
• Miestna kuchyňa: „Na fenomenálnej 
Temple Street sa podávajú tie najrozmanitejšie 
dobroty, aké Hongkong dokáže ponúknuť. Od 
klasických ryžových rezancov až po homáre 
sa tu dajú ochutnať skutočné ázijské delikatesy. 
Mimochodom, názov mesta znamená 
‚voňavý prístav‘. Keď navštívite Temple 
Street, iste pochopíte, prečo tomu tak je.“ 

Počas karnevalu je Rio nabité takou silnou 
energiou, že by sa dala krájať. V uliciach mesta je to 
poriadna divočina. Táto najšialenejšia, najdivokejšia, 
najerotickejšia, najfarebnejšia a najväčšia outdoorová 
párty sveta začína každý rok vždy v piatok 
o polnoci pred Popolcovou stredou a trvá päť dní. 
Koncom februára vás Satur zbalí na karneval, ale 
ponúkne vám aj „pokojnejšie“ termíny počas Veľkej 
noci alebo májových sviatkov. Štyridsaťmetrová 
socha Krista, úchvatný výhľad z vrchu Pão de 
Açúcar, nazývaného Cukrová homoľa, legendárna 
Copacabana či jej večná rivalka Ipanema Beach... 
Ktorá je krajšia? Vnútroštátny prelet do mesta 
Salvador de Bahia, kedysi hlavného mesta Brazílie 
a oddych v dovolenkovom rezorte Porto da Barra 
v štyri plus hviezdičkovom hoteli priamo na pláži. 

poznávaniE 
Exotiky: Brazília 
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Carnival Glory a jej o niečo mladšia sestra Carnival Splendor. Dve luxusné výletné lode, dva 
plávajúce hotely s trinástimi palubami pre pasažierov so štvorhviezdičkovým vybavením, vrátane 
kompletného wellness centra, bazénov, ihrísk, kina a divadelnej scény, množstva obchodov, kaviarní, 
barov, reštaurácií a, samozrejme, kasína. Či si zvolíte plavbu po východnom alebo západnom Karibiku, 
v oboch prípadoch štartujete z Miami, navštívite Portoriko, Panenské ostrovy i Dominikánsku republiku 
(východná trasa) alebo Kajmanské ostrovy, Honduras, Belize a Mexiko (západná trasa). A ako sa do 
Miami dostanete? Ako sa zorientujete na obrovskej lodi medzi stovkami pasažierov? S pomocou vašej 
cestovky. Satur vám zabezpečí transport z Bratislavy až priamo na loď, vrátane leteniek do Miami, 
transportu z letiska na loď a vypraví s vami aj slovenského sprievodcu - treba si len zladiť termíny. 

Exotika ako plavBa: kariBský koktail

Viac info:  www.satur.sk  • ponuka@ba.satur.sk • 0850 333 333
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