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Kempinski Palace Portoroz, 
Slovinsko, Istria
Miesto: Mestečko Portorož (v preklade Prístav ruží) na brehu 
Jadranského mora na vás dýchne starosvetským kúpeľným 
flairom: krásne parky s množstvom kvetov, najmä ruží, 
príjemná atmosféra imperiálnych kaviarničiek, kedysi sa tu 
na leto zbiehala celá európska smotánka, veď Portorož spolu 
s talianskym Gradom a chorvátskou Opatijou patril k trojke 
najvýznačnejších prímorských rezortov tzv. Rakúskej riviéry! 
Hotel: Kempinski Palace, pre všetkých, čo milujú 
klasickú eleganciu. Postavený bol v roku 1910 ako jeden 
z najprepychovejších hotelov v celej Rakúsko-uhorskej 
monarchii. Obľúbil si ho Marcello Mastroianni, bývali 
v ňom slávni herci ako Orson Welles či Yul Brynner. 
Po renovácii v roku 2000 sa hotel dostal do rúk spoločnosti 
Kempinski. Vychýrenú istrijskú kulináriu reprezentuje reštaurácia 
pomenovaná podľa Sophie Loren, obľúbené Linguine Alla 
Buzara, značkové jedlo hotela s omáčkou z mušlí a čerstvých 
rajčín, servírujú v reštaurácii Fleur de Sel. Alebo si v rámci 

Alion Beach, Cyprus, Ayia Napa
Miesto: Ostrov lásky láka do svojho náručia snúbencov na svadby 
a svadobné cesty. Hovorí sa, že všetko, čo sa týka lásky, sa tu urýchľuje. 
Keď sa dvaja ľudia majú radi, ich vzťah sa počas návštevy ostrova 
upevní; ak si nerozumejú, tu definitívne pochopia, že sa majú rozísť.
Hotel: Alion Beach v záhrade s palmami, bazén a piesočná pláž, všetko ako 
na dlani. Ak sa chcete nechať rozmaznávať, personál hotela vie, ako na to.  
Už pri raňajkách vám ponúknu pohár šampanského, v tichej záhrade vás 
uložia do hojdacej siete, podvečer pozvú do hotelového spa na čokoládovú 
masáž a neskôr v rámci tematických večerov príde aj na ukážky varenia, kurzy 
miešania nápojov, degustáciu miestnych vín či divokú večernú tanečnú show.
Páči sa nám: Hotel má knižný salónik, kde si možno v pohodlných 
kreslách vychutnať kávu a zalistovať v knihe, napríklad o histórii Cypru. 
Ocenenie: Známy recenzný zahraničný portál mu pridelil 1. miesto  
ako najlepšiemu hotelu na Cypre.

Maxx Royal Tekirova, Turecko, Kemer
Miesto: Kemer je letovisko s bohatou prírodou, množstvom 
romantických zátok a zelených píniových hájov. Centrum mesta 
s prístavom pulzuje rušným životom, za jeho hranicami sa už 
vypínajú obrovské vápencové hory národného parku Olimpos.
Hotel: Turci vynašli koncept all inclusive a Maxx Royal ho povýšil na 
kráľovskú úroveň. V hoteli si môžete každú maličkosť vybrať podľa 
svojho vkusu: vôňu izby, mäkkosť vankúša, typ stravy, pláž - či ste 
na dovolenke s deťmi, alebo preferujete ticho a pokoj, ba dokonca 
na pláži s visačkou VIP vám bude k dispozícii osobný butler. 
Pre deti: Aquapark so siedmimi tobogánmi a detský svet 
Maxxiland, v rámci ultra all inclusive zmrzlina od rána do večera 
- pozor, aby ste tu deti nezabudli, keď sa budete vracať domov! 
Páči sa nám: Hotel zamestnáva vlastného čokolatiera, ponuka 
jeho praliniek a bonbónov je snáď nekonečná a v pekárni Melange 

Forte Village Bouganville, 
Taliansko, Sardínia
Miesto: Sardíniu pre turizmus objavil princ Aga Khan, podnikateľ 
a miliardár, jeden z najbohatších mužov sveta. Tomu raz počas 
plavby po Stredozemnom mori padlo do oka prekrásne pobrežie 
ostrova a ako pôžitkár a šikovný biznismen tam koncom 50. 
rokov skúpil množstvo pozemkov. Čochvíľa sa o sardínskych 
letoviskách začalo hovoriť ako o Karibiku Stredomoria. 
Hotel: Forte Village Bouganville zdobí okraj mesta Pula na južnom 
pobreží Sardínie, iba pár kilometrov od hlavného mesta Cagliari. Je 
zasadený v prekrásnom prostredí borovicového hája s bungalovmi 
zariadenými v tradičnom sardínskom štýle. Aj tento rezort stavil 
na michelinských kuchárov, tí každé leto v rámci Celebrity Chef 
Evenings prezentujú svoje špeciálne menu. Tohtoročným špeciálnym 
hosťom bude taliansky šéfkuchár Carlo Cracco, jeho reštaurácia 
patrí medzi 50 najlepších na svete. Slnečný kúpeľ na bielej pláži 
môžete striedať s pobytom v hotelových kúpeľoch Thaermae 
del Forte, ponúkajúcich jedinečné ošetrenia thalassotherapie.
Páči sa nám: Raňajky formou bufetu si vychutnáte aj pri bazéne.  
Dovolenka s deťmi: Dievčatká uchváti originálny Barbie dom 

 Ikos Olivia, Grécko, Chalkidiki
Miesto: Pri pohľade na mapu vyzerajú ako tri prsty, tri 
výbežky v Egejskom mori. Grécke Chalkidiki tvoria tri 
polostrovy: Kassandra - tá leží najbližšie k Thessalonikám, 
druhému najväčšiemu mestu v Grécku, Sithonia, ktorú 
si podmanil grécky lodiar Yannis Carras a rozvinul tam 
cestovný ruch a polostrov Athos, domov pravoslávnych 
mníchov, kam majú obyčajní smrteľníci vstup zakázaný. 
Hotel: Ikos Olivia sa nachádza na západnom pobreží 
Sithonie v letovisku Gerakini. Pri nohách mu leží krásna 
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pláž skrytá v zálive Gulf of Toroneos. V starostlivo upravenej záhrade 
s prastarými olivovníkmi stoja biele vilky, niektoré majú k dispozícii aj 
privátny bazén. Menu v rámci all inclusive pripravovali michelinskí kuchári 
z celého sveta a koktaily - cenami ovenčení barmani zvučných mien.  
Páči sa nám: Na požiadanie si môžete dopriať raňajky do postele. 
Dovolenka s deťmi: Polhodinové stráženie detí na pláži, kým si  
zaplávate v pokojnom mori, máte zahrnuté v cene. 
Ocenenie: Turistický portál Trip Advisor vyhlásil Ikos Olivia za najlepší 
all inclusive hotel v Európe a Stredomorí a 2. najlepší all inclusive  
hotel sveta za rok 2016. 

na vás striehne ďalšie pokušenie: zákusky, koláčiky a torty od 
výmyslu sveta. A to nehovoríme o prémiových alkoholických 
nápojoch v cene, vrátane viacročných značiek whisky a koňakov!

so živou Barbie, chlapci si zasa zamilujú detský park s vláčikom 
Tomášom a iné atrakcie, ktoré skrýva detský svet Wonderland.
Ocenenie: Už 17 rokov po sebe je Forte Village držiteľom ocenenia 
Worl‘s Leading Resort (akýsi „Oscar v cestovnom ruchu“).  

programu Walk and Taste (degustačné kupóny alebo zľavy) môžete 
vyraziť do vybraných taviern a reštaurácií v meste a jeho okolí.
Páči sa nám: Portorož je od Bratislavy vzdialený iba 530 km.
Ocenenie: Budova hotela je národná kultúrna pamiatka.

TOP 5 V IP letných hotelov

Viac info:  
• www.satur.sk 

• ponuky@ba.satur.sk 
• 0850 333 333

Päť hotelov = päť hviezdičiek. Všetkých päť patrí do rodiny VIP a takých návštevníkov tam môžete aj stretnúť: tureckému Maxx Royal  
robí reklamu svetoznáma modelka Irina Shayk, vo Forte Village na Sardínii varil Gordon Ramsay, cyperskú pohostinnosť v Alion Beach  
si rád užíva Tom Parker Bowles, syn vojvodkyne Camilly a v Portoroži v hoteli Kempinski majú v knihe hostí autogram od samotného  
Marcella Mastroianniho!   


