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Dovolenka už teraz
Najvyššie zľavy a najväčší výber• Zaručené top zážitky! 

Na najväčšom ostrove Stredomoria 
zažijete všetko, na čo si pomyslíte. Tú-
žite po neobvyklej turistike? Vyberte 
sa na Etnu! Svoje stopy tu zanechali 
Gréci, Rimania, Francúzi aj Španieli, 
a tak o historické pamiatky núdza ne-
bude. A, samozrejme, to, po čom väčši-
na z nás túži najviac, je more. Na Sicí-

lii strávite dovolenku pri čistom mori 
v krásnych hoteloch s kvalitnými služ-
bami. Na jednej z najkrajších pláží 
stojí hotel Sikania Resort & Spa****. 
V pokojnej oblasti s niekoľkokilomet-
rovou plážou dospelí ocenia služby all 
inclusive a deti zase animácie, ktoré 
si pre ne pripraví slovenský animátor.

Obľúbený hotel v Severnom 
Cypre je absolútnym hitom 
medzi rodinami s deťmi už 
niekoľko sezón. Pre stále poča-
sie je vhodnou voľbou takmer 
v každom termíne a v lete sa 
o zábavu detí postará až šesť 
slovenských animátorov! Uži-
jú si veľa zábavy a tento rok 
aj novinku - športovú akadé-
miu, v rámci ktorej sa zdar-
ma naučia plávať, hrať tenis 
či futbal. S ultra all inclusi-
ve službami vám nebude nič  
chýbať. 

R ozmýšľate nad tým, aký 
vianočný darček dať svojim 
najbližším? Buďte kreatívni 
a dajte im zážitok, na ktorý 

nezabudnú. Najlepšou možnosťou je 
dovolenka. 

Práve teraz je najvyšší čas „zabúko-
vať“ si pobyt pri mori. Vyberať si mô-
žete z najširšej ponuky a za najvyššie 
zľavy. Navyše, teraz môžete využiť aj 
obľúbené detské paušály len za jedno 
euro. 

Infinity Blue ****+, Kréta
Túžite po dovolenke na slnkom 

zaliatych plážach Kréty, ktorá má 
pobrežie rozdelené na malé zátoky 
a zálivy, ale bez kriku a smiechu de-
tí? V tom prípade je najlepšou voľ-
bou novopostavený dizajnový hotel 

len pre hostí starších ako 18 rokov. 
Neďaleké rušné stredisko Hersonis-
sos je na skok, a tak budete mať všet-
ky bary, reštaurácie a diskotéky po-
ruke. Okrem nočného života si dopra-
jete príjemné prostredie čistej pláže, 
ktorá je ocenená modrou vlajkou. 

Flamboyan Caribe****, Malorka 
Priamo na krásnej pláži neďaleko 

známeho strediska Magaluf na Ma-
lorke v hoteli Flamboyan Caribe za-
žijú mladé páry a skupinky priateľov 
presne takú dovolenku, po akej túžia. 
Množstvo barov, diskoték, rušná zá-

bava až do rána a k tomu all inclu-
sive služby sa postarajú o dokonalý 
zážitok. Rodičia zasa urobia svojim 
deťom najväčšiu radosť návštevou 
blízkych akvaparkov Aquapark Wes-
tern a Aqualand Magaluf. 

Sikania Resort & Spa****, Sicília

Kaya Artemis Resort  
and Casino*****, 
Severný Cyprus

Novinka sezóny 2017

TIP pre dospelých

TIP na super 
rodinnú dovolenku

TIP pre mladých

TIP na záver: V CK SATUR môže-
te pri kúpe letnej dovolenky aj ten-
to rok využiť službu flexibilná dovo-
lenka, ktorá vás oprávňuje k jedi-
nečnej možnosti bezplatnej zmeny 

dovolenky z už zakúpenej destiná-
cie do inej ľubovoľnej destinácie, 
pričom zmenu môžete vykonať 21 
dní pred nástupom na pôvodný  
zájazd. Viac na www.satur.sk


