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Ostrovná krajina, len o čosi väčšia 
ako Slovensko a plná prírodných 
krás, kultúrnych, náboženských 
pamätihodnosti s piesočnými 

plážami a neporušeným tropickým 
pralesom. Nádherné národné 

parky, kde žije mnoho chránených 
druhov zvierat, vrátane slonov  
v ich prirodzenom prostredí 

a úžasné pohľady na vodopády 
a stráne svahov pokryté 

nekonečnými čajovníkovými 
plantážami, kde sa vyrába ten 

najlepší čaj na svete - cejlónsky čaj. 

16:00 - 17:00
Roman Lipták 

SRÍ LANKA

Juh Indie a Srí Lanka sú domovom 
pre ajurvédu, najstarší liečebný 

systém na svete. Kombinuje v sebe 
zdravú stravu, bylinkové prípravky, 

masáže, jogu a meditácie tak, 
aby sa človek po pobyte cítil ako 

znovuzrodený. Odložte mobil, 
počítač a započúvajte sa nielen do 
šumu mora, palmových listov, ale 

aj zážitkov z ajurvédskych pobytov 
zažitých na vlastnej koži.

19:00 - 20:00
Norika Fedorová 

AJURVÉDA

Jedinečné mesto postavené na 
základe sna a prvotného návrhu 

cára Petra Veľkého. Obrovské 
množstvo palácov, katedrál a 

mostov, baroková, klasicistická 
a typicky ruská architektúra 18. 
a 19. storočia. Nezabudnuteľná 
Ermitáž, legendárna Aurora a 

návšteva Petropavlovskej pevnosti 
s hrobkami ruských cárov, ako aj 

okolie mesta: paláce v Petrodvorci 
a v Cárskom Sele s ich zbierkami  

a záhradami.

17:00 - 18:00
Milan Homola 

PETROHRAD

Farebný Zanzibar, súostrovie plné 
zážitkov a záruka maximálnej exotiky. 

Pestrofarebný ostrov, na ktorom 
nájdete atmosféru starých dávnych 
čias, krásne tyrkysové more, biely 

piesok, vysoké palmy, bohatú faunu 
a flóru, lokálne trhy, ale aj históriu. 
Spoznajte s nami rodisko Fredieho 
Mercuryho, ktoré navštívila Adriana 

počas projektu CK SATUR a Teleráno 
na cestách.

20:00 - 21:00 
Adriana Polákova 

ZANZIBAR

Miesto, kde sa v sebe snúbi niekoľko 
tisícročná tradícia v podobe 

odvážnych vojakov terakotovej 
armády prvého cisára a zjednotiteľa 

Číny Čchin Š‘-Chuang Tiho  
s ultramodernou panorámou časti 
Pchu-tung v Šanghaji. Avšak nielen 

to, ale aj domov rozprávkových 
palácov Zakázaného mesta  

v Pekingu, čarovných záhrad v Su-
džou, rušných a nezabudnuteľných 
trhov v Si-ane, pitia čaju a výroby 

hodvábu.

18:00 - 19:00
Zuzana Krylová

 

ČÍNA

Miesto, kde počuť ticho a ovčie 
ostrovy, ktoré sa nachádzajú medzi 

Škótskom a Islandom. Aké sú? 
Neprebádané, nedotknuté a ponúkajú 
tie najúchvatnejšie prírodné scenérie 
a výhľady na Atlantik. Pozrieme sa na 
ostrovy Eysturoy, Streymoy, Bardoy, 

Vágar a najmalebnejší a najzápadnejší 
ostrov Mykines. Viete že, podľa 

mnohých práve tu sa dá zažiť jedna  
z najkrajších plavieb na našej planéte – 

plavba okolo útesov Vestmana?

21:00 - 22:00
Marcel Šmátrala
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Krajina, kde všade počuť salsu, 
kde sa ľudia krásne smejú, 
kde aj v ich jednoduchosti 
a skromnom živote možno 
nachádzať bohatstvo ich 

kultúry. Nádherný zelený ostrov 
posiaty pieskovými plážami  
a tyrkysovou farbou mora. 

Toľko farieb a šarmu nájdeme 
len málokde. Je to malá,  

ale veľká krajina.

Krajina, ktorá je Zdenkova 
najobľúbenejšia a ku ktorej má 
špeciálne puto. Prevedie nás 

kávovými plantážami, krásnymi 
portugalskými koloniálnymi 

mestečkami až po plavbu po rieke 
Amazonke. A navštívime aj indiánsky 

kmeň v amazonskej džungli.

Rozlohou maličká krajina  
s obrovským historickým významom 

a kultúrnym bohatstvom. Svätá 
zem pre tri hlavné monoteistické 
náboženstvá, kde je duchovnom 
nasiaknutý priam každý kameň. 

Krajina plná prírodných krás  
a geologických anomálií. Dnes 

moderný štát, ktorý udáva trendy  
v moderných technológiách, pritom 
ostáva pevne verný svojim tradíciám.

Destinácia roku 2020, kontroverzná 
krajina pútajúca neustále pozornosť 

médií, starodávna civilizácia, obrovská 
koncentrácia pamiatok, árijskí 

predkovia a súčasnosť. Tiež krajina 
úžasných kontrastov, kde nekonečnú 

púšť strieda rozsiahla oblasť plná 
zelene pripomínajúca strednú Európu 

a moderné mestá zase tradičný, 
duchovnejší vidiek.

Nepál je nádhernou krajinou, miestom nezabudnuteľných trekov, ohromujúcich výhľadov, 
bohatej kultúry, priateľských a pohostinných ľudí. Bezpečný a cenovo dostupný si aj po 
rokoch otvorenia svojich hraníc turistom zachováva svoju mystickú príťažlivosť. Každého 
milovníka hôr prekvapí a úplne pohltí. Východ slnka nad himalájskymi vrcholmi je 
východom slnka v ľudskej duši...

Ako jedna z najkrajších krajín strednej 
Ázie, ruská minulosť, islamská 

architektúra z obdobia hodvábnej 
cesty, skvelá kuchyňa a pohostinní 
Uzbeci, ktorí svoju krajinu milujú 

nadovšetko. Mocné a bohaté mestá 
pôvodnej ríše, voňajúce exotikou si 

svoju príťažlivosť zachovali až
dodnes. Čarovná krajina

s množstvom nádherných stavieb
všetkých farieb.

Po koľajniciach do hlbín Ruska. 
Transsibírskou magistrálou nielen 

pocestujete, ale ju celú precestujete  
z Moskvy do Vladivostoku. Skúsenosti 

z rodinnej dovolenky strávenej na 
najdlhšej železnici sveta a k tomu 

ešte bonus: 5 minút o mladšej sestre 
Transsibu – železnici BAM.

10:00 – 11:00
Lucia Kulfasová

 

13:00 – 14:00
Zdenko Somorovský

 

11:00 – 12:00
Juraj Okál 

14:00 – 15:00 
Tatiana Buková 

17:00 – 18:00
Nina Vysloužilová 

12:00 – 13:00
Tatiana Buková

 

15:00 – 17:00
Pavol Vitek

 

KUBA

BRAZÍLIA

NEPÁL

IZRAEL

IRÁN

UZBEKISTAN

TRANSSIBÍRSKA  
MAGISTRÁLA
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FESTIVALOVÉ ZĽAVY NA BESTSELLERY 2018
Najobľúbenejšie poznávacie 
zájazdy do exotiky

Zľava  
pre dvojicu

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 140 €

Čína - Zlatý trojuholník 150 €

Grand Tour Južnou Amerikou 400 €

India - Zlatý trojuholník 100 €

Irán - Perzská krása 200 €

Izrael - Tváre Izraela 100 €

Kuba - To najlepšie all inclusive 200 €

Nepál - To najlepšie 125 €

Transsibírska magistrála 240 €

Uzbekistan -  
Brána do strednej Ázie

140 €

Najobľúbenejšie poznávacie  
zájazdy pre rodiny s deťmi 

Zľava  
pre dvojicu

Srí Lanka - Tajomná cesta  
pre malých i veľkých

150 €

Dubaj - Svet fantastických  
atrakcií

130 €

Maroko - Rozprávka naživo 100 €

Francúzsko - Paríž, Disneyland  
a Asterix park

30 €

Nemecko - Legoland detský sen 20 €

Rakúsko - Korutánsko  
rodinný víkend

20 €

Dánsko - Legoland  
a rozprávkový svet

100 €

Španielsko - Barcelona pre deti 50 €

Taliansko - Gardaland s návštevou 
Caneva World

20 €

Veľká Británia - Londýn pre deti 60 €

Najobľúbenejšie poznávacie 
zájazdy do európy letecky

Zľava  
pre dvojicu

Rusko - Umelecký Petrohrad 90 €

Francúzsko - Korzika ostrov 
kontrastov

120 €

Grécko - Grand tour Krétou  
s pobytom pri mori

100 €

Island - 7 divov 240 €

Island - Islandský pozdrav 100 €

Portugalsko - Lisabon, Porto, 
Santiago de Compostela

100 €

Portugalsko - Grand Tour 
Madeirou

100 €

Francúzsko, Španielsko -  
Mestá pod Pyrenejami

100 €

Sicília - Poznávanie a relax  
v rovnováhe

100 €

Veľká Británia - Tajomstvá 
južného Anglicka

100 €

Najobľúbenejšie poznávacie 
zájazdy do Európy autobusom 

Zľava  
pre dvojicu

Rusko - Petrohrad počas  
bielych nocí autobusom

70 €

Francúzsko - Okúzľujúce 
Provensálsko

80 €

Belgicko v kocke 70 €

Nemecko - Bavorské zámky 30 €

Rakúsko - Turistika v 
Korutánskych Alpách

40 €

Grand tour Juhosláviou 80 €

Turistika vo švajčiarskych Alpách 50 €

Romantické Švajčiarsko 50 €

Taliansko - Toskánsko  
ako ho nepoznáte

40 €

Taliansko - Farby  
toskánskeho vína

60 €

AJURVÉDA V INDII 
Exkluzívne ceny iba v CK SATUR

Cena  
na osobu

Meiveda Ayurveda Beach Resort 4* 
7-dňový ajurvédsky balíček

od 693 €

Abad Harmonia Ayurvedic  
Beach Resort 3*  
7-dňový ajurvédsky balíček

od 910 €

The Travancore Heritage 4*  
7-dňový ajurvédsky balíček

od 1 057 €

Somatheeram/ 
Manaltheeram Resort  
14-dňový ajurvédsky balíček

od 1 750 €

Niraamaya Retreat 5* 
14-dňový ajurvédsky balíček

od 6 853 €

* Ceny platia v izbe 1/1 vrátane ajurvédy bez letenky.

Festivalové zľavy platia iba na zájazdy uvedené v tomto letáku  
a dajú sa uplatniť na predajných miestach CK SATUR. Ako hodnota 
zájazdu sa počíta základná cena bez povinných a fakultatívnych 
doplatkov. Uplatniť sa môžu len na 1 obchodný prípad t.j. pri min. 
počte 2 osoby v 1/2 izbe; v prípade 1/1 resp. doubytovania do 1/2 
(pričom každá osoba má kupón), je možné uznať 50 % jeho hodnoty 
na osobu. Ceny Ajurvéda v Indii v letáku sú uvedené bez leteckej 
dopravy a akýchkoľvek povinných doplatkov. Zľavové kupóny je 
možné kumulovať iba s vernostnými zľavami (TOP/VIP), nedajú sa 
použiť na darčekové poukážky a nie je možné vymeniť ich za hotovosť. 
Viac info a viac poznávacích zájazdov nájdete v katalógu Poznávame 
svet 2018 a v katalógu Family 2018. Platnosť kupónov je do 31.3.2018.

EXCLUSIVE


