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Beauty&Woman   cestovanie

Plavba loďkou do jedinečných vápencových mor-
ských jaskýň, ktoré sú jednou z najcennejších atrakcií 
polostrova. Nachádzajú sa južne od Vieste v dĺžke 
asi 25 km pozdĺž pobrežia. Len 21 km od pobrežia 
Gargana sa rozprestierajú ostrovy Tremiti, nazývané aj 
Diomedeove ostrovy – podľa gréckeho hrdinu Diomeda, 
ktorý je podľa legendy pochovaný na jednom z nich, na 
ostrove San Nicola. Tremiti sú od roku 1989 chránenou 
podmorskou rezerváciou a rajom pre potápačov. Okrem 
nespútanej prírody si nenechajte ujsť príležitosť navští-
viť malebné mestečká vo vnútrozemí. Jedným z „naj“ 
je Monte Sant´Angelo. V tomto najvyššie položenom 
mestečku Gargana (843 m n. m.) sa podľa legendy 
v roku 493 zjavil anjel Michael biskupovi zo Siponta, 
ukazujúc na jaskyňu v hore. Tá je dnes súčasťou 
Kostola sv. Michaela. Medzi cenné zaujímavosti chrámu 
patria biskupské kreslo a zvonica s oktagonálnym 
pôdorysom. A nevynechajte ani prehliadku stredove-
kého hradu s normanskou vežou či návštevu múzea 
s tradičným ľudovým umením 

Gargana
Mesto San Giovanni Rotondo má trochu mystickú 
atmosféru – preslávené je kláštorom, v ktorom pôsobil 
františkánsky mních Padre Pio (svätorečený v roku 
2002) – so stigmami na rukách (Kristove rany po ukri-
žovaní), pomocou ktorých zázračne vyliečil veľa ľudí.

Hornatý polostrov Gargano leží v regióne 
Puglia pri Jadranskom mori. Má členité 
pobrežie, strmé skaly kolmo čnejúce priamo 
nad morom, nádherné pieskové a štrkové 
pláže. Divoká, obdivuhodná príroda stojí za 
spoznávanie. Celý polostrov bol v roku 1995 
vyhlásený za chránenú prírodnú rezerváciu.

GARGANO
Divoká príroda a nádherné pláže

za čistotu a služby na pláži. Staré mesto sa tiahne od 
prístavu až po hradné opevnenie. Malebné uličky, ktoré 
lemujú biele domčeky typické pre pobrežie Apúlie, 
lákajú na romantické prechádzky. V okolí Peschici je 
mnoho nádherných malebných zátok s pieskovými 
plážami, ktoré sú často dostupné len z mora.

S CK SATUR na vás čakajú nezabudnuteľné výlety
Vieste
Na pobreží Gargana sa nachádza viacero malebných 
mestečiek, z nich najväčšie a najživšie je mestečko 
Vieste. Historická časť Vieste je charakteristická 
spleťou starobylých úzkych uličiek, ktoré lákajú na 
prechádzky. Vieste ponúka historické pamiatky, z nich 
najzaujímavejšie sú hrad z roku 1240, ktorý je dnes 
sídlom vojenského námorníctva, a cenná katedrála 
Santa Maria Assunta postavená v románskom slohu.

V múzeu mušlí môžete obdivovať efektné zbierky 
mušlí z morí a oceánov celého sveta.
Stred mesta je plný rozličných obchodíkov, rešta-
urácií, pizzerií a barov. Labužníci určite neodolajú 
ochutnať niektorú z miestnych špecialít či posedieť 
si v romantickej krčmičke na brehu mora. Tí, ktorí sa 
chcú zabávať do skorého rána, sa vybúria na niek-
torej z miestnych diskoték. Symbolom mestečka je 
biely, 25 m vysoký vápencový monolit, ktorý leží na 
začiatku dlhej piesočnatej pláže. Legenda hovorí, že 
ide o mládenca, ktorého nechali skamenieť žiarlivé 
morské sirény. 

Peschici
Nazýva sa je aj Perla Gargana. Leží na vrchole impo-
zantného skalnatého útesu nad jednou z najkrajších 
pieskových pláží Gargana ocenenej Modrou vlajkou 

Rodi Gargano 
Pôvodne grécka osada je najstarším mestečkom Garga-
na. Kedysi rybárska dedinka, dnes vyhľadávané prímorské 
letovisko leží na vysokom skalnatom masíve s malebným 
historickým centrom nad tyrkysovým morom. Piesočnaté 
pláže miestami pretínajú skalnaté útesy. Život a neopa-
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Informácie o kompletnej ponuke nájdete 
na www.satur.sk alebo priamo v CK!  
Call Centrum 0850 333 333  
(Po-Pia: 9.00 – 20.00) ponuky@ba.satur.sk

NÁŠ TIP
Peschici – Hotel MARITALIA HOTEL CLUB 
VILLAGE ****

Komfortný ubytovací komplex je situovaný v srdci 
prírody, len pár krokov od zlatistej piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora. Klientom uby-
tovaným v tomto komplexe sa ponúka nádherný 
pohľad na historické mestečko Peschici, ktorého 
centrum je vzdialené asi 2 km a je dostupné aj 
miestnou dopravou. Rozľahlý hotelový komplex bol 
zrekonštruovaný v roku 2011. K dispozícii sú tiež 
3 bazény, z toho jeden plavecký a jeden pre deti. 
Strava je all inclusive.

Možnosti fakultatívnych výletov

Morské jaskyne – lodný výlet pozdĺž pobrežia 
s prehliadkou prímorských jaskýň a nádhernej 
scenérie vápencových skál a útesov.

Ostrovy Tremiti – výlet loďou na jediné ta
lianske súostrovie v Jadranskom mori, ktoré tvoria 
tri hlavné ostrovy (San Domingo, San Nicola, Capraia) 
a nespočetné množstvo malých ostrovčekov.

Národný park Foresta Umbra – výlet terénnym 
autom do národného parku zaujímavého poslednými 
zvyškami pralesa s pôvodnou vegetáciou, ktorý 
kedysi pokrýval juhovýchodné Taliansko.

Monte San Angelo – návšteva jedného 
z najvýznamnejších pútnických miest Talianska 
spojená s prehliadkou jaskyne.

Manfredónia – výlet za nákupmi na tradičné 
talianske trhy do mestečka ležiaceho na juhu Garga.

kovateľnú atmosféru mestečka však najlepšie spoznáte 
večer na námestí Belvedere, ktoré láka charakteristickými 
dobovými krčmičkami.

San Menaio
Prímorské letovisko sa nachádza v samom srdci 
Národného parku Gargano, medzi strediskami Rodi 
Garganico a Peschici. Strediskom sa tiahne dlhá 
piesočnatá pláž, ideálna najmä pre rodiny s deťmi. 
Mestečko pokračuje hore do svahu pokrytého píniami, 
ktoré najmä v lete poskytujú príjemný tieň a oddych.  
Je ideálnym východiskom na výlety do prírody.


