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D OVO LEN KA

krížom krážom
Francúzsko

Francúzsko nie je iba eifelovka, Versailles či zámky 
na Loire. Francúzsko je odnepamäti krajinou 
chýrnych gurmánskych lahôdok a najlepších 
vín sveta - spolu narazíme prvý sud beaujolais 
a ochutnáme rubínovo červené burgundské. 
Francúzsko je tiež krajinou impresionistov, a tak 
sa spolu vydáme po stopách Vincenta van Gogha 
a Paula Cézanna. Slnečné Provensálsko, opojné 
Burgundsko, keltskými mýtmi opradené Bretónsko, 
Normandia a Paríž v štýle de luxe. Do Francúzska 
vás cestovná kancelária Satur zbalí kedykoľvek! F

Paríž de luxe
Ernest Hemingway miloval Paríž. O meste nad Seinou 
povedal: „Pokiaľ má človek to šťastie, aby žil zamlada 
v Paríži, potom nech pôjde v živote kamkoľvek, ide 
to všade s ním, lebo Paríž, to je pohyblivý sviatok.“
Ak ste Paríž nestihli zamlada, nič nie je ešte 
stratené: štyri dni intenzívne prežité v meste na 
Seine, a o nezabudnuteľné zážitky máte postarané 
- nech pôjdete od tejto chvíle kamkoľvek, parížska 
stopa ostane navždy vo vašich spomienkach... 
•Počujete tú jeho čaptavú, rýchlu chôdzu, keď 
sa v šere stĺporadí zakráda po Notre-Dame, tejto 
„starej kráľovnej všetkých katedrál“? „Ako rástol 
a dozrieval, chrám Matky Božej mu bol postupne 
kolískou, hniezdom, útočiskom, domovom, vlasťou, 
ba i celým svetom,“ napísal o hrbáčovi Quasimodovi 
Victor Hugo. Malé, znetvorené bábo s pokrútenými 
údikmi našiel kňaz Frollo v drevených jasliach pred 
prahom chrámu, kam sa odnepamäti odkladali deti... 
A chrám Matky Božej? Nemôžete ho prehliadnuť 
a nemôžete ho nenavštíviť, či ste v Paríži po prvý alebo 
po desiaty raz. Neskorogotický architektonický klenot 
Notre-Dame sa vypína k nebesiam na ostrove Ile de 
la Cité, mieste, kde sa začala písať história Paríža.
•Na Place de la Concorde sa zasa písala história 
revolúcie. Zavrite oči a predstavte si toto obrovské 

St Laurent

Paríž de luxe, 4-dňový exkluzívny zájazd 
pre náročných (28. jún - 1. júl)
Normandia a Bretónsko, 8-dňový letecký zájazd (1. - 8. máj)
Bretónsko - Keltská mystika, 10-dňový 
autokarový zájazd (7. - 16. august)
Okúzľujúce Provensálsko, 9-dňový autokarový 
(16. - 24. jún) a 6-dňový letecký zájazd (10. 
-15. apríl a 28. august - 2. september)
France Gourmet, 5 dňový letecký zájazd (14. - 18. november)

Tipy CK SATUR
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Cestujte inak! Staňte sa kapitánom lode na splavných 
kanáloch francúzskych riek a zoberte rodinu či priateľov na 
oddychovú poznávaciu plavbu. Canal du Midi, nazývaný aj 
Kanál dvoch morí, je úžasné vodné dielo, ktoré už v 17. storočí 
umožnilo prepojiť Stredozemné more s Atlantickým oceánom. 
Od mája do septembra môžete absolvovať týždňovú plavbu 
po Canal du Midi, z nástupného prístavu Somail až do 
Carcassone, jedno z najstarších opevnených miest v Európe. 
Trasa meria asi 130 kilometrov, počas ktorých  prejdete 
i dômyselným systémom vzdúvadiel. CK Satur pripraví 
cestu šitú na mieru a program prispôsobí počtu a veku 
účastníkov (v skupine by nemalo byť viac ako 8 výletníkov).

CAnAl DU MiDi vlády a moci muža, ktorý sám seba pomenoval Kráľ Slnko. 
•Zabudli sme na niečo? Nie, aj výlet na Eiffelovu vežu je v programe...

Okúzľujúce Provensálsko 
Hovorí sa, že každý správny Provensálčan si po výdatnom obede potrebuje 
zdriemnuť. Zabudnite! Počas okružnej jazdy čarokrásnym krajom v 
Provence nebudete mať čas ani poriadne sa nadýchnuť. Samozrejme, 
žartujeme! Dýchajte, a to pekne zhlboka. Cítite tie vzrušujúce vône? 
Levanduľa, tymian, rozmarín, citrusy, rajčiny dozrievajúce na slnku... 
•„Mám za sebou týždeň intenzívnej práce na poliach pri horiacom 
slnku,“ píše Van Gogh bratovi zo srdca Provence, mestečka Arles. 
Poznáte ho z Vincentových plátien: Arles, plné svetla a slnka; 
Arles, plné nekonečného množstva žltých tónov („Ach, aká je žltá 
krásna!“). Mnohé z najkrajších Van Goghových obrazov vznikli 
práve v Arles: Slnečnice, Stohy sena, portrét starého Provensálčana, 
vlastné autoportréty, áno, aj ten s obviazaným uchom.
•Mestečko Saint Rémy s kláštorom a ústavom pre duševne chorých 
Saint-Paul-de-Mausoleu leží iba 20 km severne od Arles. Za rok, 
strávený v blázinci, tam Vincent namaľoval neuveriteľných 140 
plátien! Theo Van Gogh na margo týchto obrazov poznamenáva: 
„Je v nich sila farby, akej si doposiaľ nedosiahol...“ Theo však netuší, 
že napriek úžasnému bratovmu umeleckému vypätiu, chvíľa, 
kedy Vincent vzdá svoj boj s démonmi, sa nezadržateľne blíži.
•Kraj v Provence oplýva slávnou históriou nielen kvôli tragickej stope 
Vincenta Van Gogha. V meste Aix-en-Provence sa narodil, žil (podstatne 
pokojnejší život) a zomrel ďalší génius s paletou: Paul Cézanne. Stopa 
maliara, vinúca sa mestom, je značená veľkým C a zavedie vás do jeho 
obľúbených kaviarní, rodného domu i ateliéru: uprostred izby stojí stôl s 
aranžovaným zátiším s jablkami, v rohu visí jeho kabát a stolička od stola 
je odstrčená, akoby si majster len pred chvíľou odskočil do záhrady.
•Provence však nepreslávili len impresionisti, dlhé lány levandule 
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námestie, zaplnené niekoľko tisíchlavým davom 
revolucionárov. A všetci skandujú: „Slobodu, alebo 
smrť!“, „Dolu s tučnou sviňou!“ Všetci chcú to isté: vidieť 
jeho smrť. Z koktavého, ťarbavého kráľa Ľudovíta XVI. 
sa stáva občan ako každý iný. Ľudovít Capet. Jeho sťatú 
hlavu vztýčia do výšky a dav začne nadšene skandovať: 
„Vive la Nation!“ Všetci sú zajedno, nie náhodou sa 
Place de la Concorde volá Námestie svornosti. 
•Z ozrutánskeho námestia to máte len na skok na 
Place Vendôme. Luxusná adresa má svoje slávne číslo: 
pätnástka rovná sa hotel Ritz. Založil ho „hoteliér 
kráľov a kráľ hoteliérov“, Švajčiar Cézar Ritz a bývali 
v ňom slávni umelci, spisovatelia, štátnici a politici. 
Coco Chanel v jednom z jeho apartmánov žila 35 
rokov. Na sklonku života bola námesačná a raz sa 
stalo, že na starú dámu osobne naďabil monsier Ritz, 
ako nepríčetne blúdi v nočnom úbore po chodbách 
hotela. Smutná historka o konci Grande Mademoiselle, 
ktorú pán riaditeľ rozprával len veľmi nerád.
•Mladá Coco milovala zábavu, ba dokonca istý čas aj 
vystupovala v kabaretoch, hoci až do Moulin Rouge 
sa nestihla prepracovať... Sadnite si k stolu, ktorý tu 
mal rezervovaný maliar Henri de Toulouse-Lautrec, 
aby sa každý večer mohol kochať pohľadom na Luciu 
Weberovú alias La Goulue, svoju múzu, tancujúcu 
kankán, ten divoký, nemravný tanec, pri ktorom 
ženy roztopašne vyhadzujú nohy až do neba.
•Zážitok z Paríža v štýle de luxe si vychutnáte aj 
v podobe štvorhviezdičkového hotela, slávnostnej 
večere v Moulin Rouge či plavby loďou po Seine. 
Ohromí vás moderná štvrť La Défense, aby ste 
vzápätí vydýchli úžasom vo Versailles, symbole 
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a Azúrové pobrežie, ale aj množstvo hradov a zámkov, stredovekých miest a dedín: 
Avignon, bývalé sídlo pápeža s najväčším gotickým palácom na svete či Roussillon, 
jedna z najpôsobivejších dediniek vo Francúzsku, uložená priamo v epicentre 
najväčšieho okrového ložiska na svete. Oranžovo-červené skalné útesy okrového 
masívu, červenohnedé lomy, tehlovo oranžové domčeky a nad tým všetkým belasá 
obloha Provence. Úchvatný pohľad! „Sentier des ocres,“ slávna okrová cesta vám 
dá pocit, akoby ste sa ocitli na inej planéte. Podobný zážitok vás čaká v kaňone 
Gorges du Verdon: ste pripravení na pohľad do útrob Zeme? A do tretice: národný 
park Camarque, delta Rhôny, kde sa rieka vlieva do mora. Raj vtákov, ružových 
plameniakov, domov unikátnych plemien camarquenských koňov a býkov. 
•Pre vytrvalcov, ktorí radšej ako v oblakoch cestujú po 
zemi - Monako ako exkluzívny darček na záver. 

France Gourmet
„Le Beaujolais nouveau est arrivé!” Je štvrtok, 15. november 2012 a vy ste 
pri tom! Nie však kdesi v miniatúrnej vinotéke svojho okresného mesta, 
ale priamo na mieste, kde sa už-už otvára prvý sud nového Beaujolais, 
asi najslávnejšieho francúzskeho vína. Sviatok Beaujolais Francúzi slávia 
temer s rovnakou pompou ako pád Bastily. V mestečku Beaujeau, ale aj 
v lyonských krčmách zvaných „bouchons“, mladé víno tečie prúdom a spolu 
s ním sa servírujú pochúťky domácej gastronómie: klobásky andouillette 
či boeuf bourgignon, údená slaninka, miestny syr z Monts du Beaujolais. 
•Hovorí sa, že Burgundsko je žalúdkom Francúzska. Hovorí sa, že burgundské 
červené je najopojnejšie, najhodvábnejšie zo všetkých vín. Hovorí sa to  
predovšetkým o Pinot noir (Rulandské červené), víne, ktorého chuť, farbu 
a vôňu sa snažia napodobniť vinári zo všetkých kútov sveta. Avšak aj dámy, 
ktoré milujú svieže a voňavé Chardonnay, si tu prídu na svoje. Karol Veľký si 
veľké vína z Côte de Beaune nechával osobitne pripravovať už v 8. storočí. 
•Navštívte kláštor Clos du Vougeot a ste na stope jednej z najvychýrenejších 
adries burgundských vinárov. Vinič tu zasadili cisteriáni už v roku 1110 
a neskôr v kláštore zriadili čosi ako laboratórium na skúmanie vína, 
pravdepodobne prvé svojho druhu na svete. Vraj ochutnávali miestnu 

pôdu, aby sa naučili rozoznávať jej rôzne chute a prímesi. Dnes je pôda 
okolo Clos du Vougeot rozdrobená medzi vyše 80 vlastníkov, ktorí 
ročne vyrobia 40 rôznych druhov vín s označením Clos de Vougeot. 
•Do svojho vínneho kalendára si zapíšte ešte jeden dôležitý dátum: tretia 
nedeľa v novembri. Adresa: Hôtel-Dieu v mestečku Beaune. Kedysi to 
bol útulok pre chudobných, ktorý poskytoval nocľah aj pocestným a 
mladým študentom. V stredoveku bývalo zvykom, že takého charitatívne 
zariadenia na seba zarábali pestovaním viniča a výrobou vína. V Beaune 
sa tak dialo od roku 1443 až dodnes. Najslávnejšia aukcia mladých vín 
z vinohradov, patriacich k Hospices de Beaune, sa koná práve tu. 

Bretónsko - keltská mystika
Obyvatelia najzápadnejšieho kúta Francúzska sami seba charakterizujú takto: 
„Som Bretónec, Európan a Francúz.“ Vždy v tomto poradí a nikdy inak! Možno 
na danom poradí nástoja preto, že ako potomkovia dávnych Keltov majú toho 
viac spoločného s Írmi, ako s Francúzmi. Preto neprekvapí, že bretónčina, 
miestny keltský jazyk dodnes v týchto končinách živý, sa podobá waleštine. 
Bretónci sú hrdí na svoju históriu, najviac však na svojho kráľa. Artušovský 
kult je v Bretónsku všadeprítomný. Poďme sa vydať po jeho stopách. 

•Mystický les Broceliande: Práve tu podľa legendy 
získal Artuš od jazernej víly Viviane mýtický meč 
Excalibur. Tu sa tiež narodil Merlin, dieťa Satana 
(ktorý sa premenil na človeka) a krásnej nevinnej 
dievčiny. Bábätko v kolíske bolo vraj také chlpaté, 
že ho dojka odmietla kŕmiť... Bretónsko je celé 
také: mýtické, tajomné, plné skrytých magických 
miest - prameňov so životodarnou vodou, jazierok, 
opradených legendami, ktoré sú zdrojom liečivých 
síl, keltských krížov, kaplniek a kultových miest 
veriacich. Bretónci dodnes veria v čarovnú, mocnú 
energiu, ktorá nás obklopuje všade navôkol. Skalnaté 
burácajúce pobrežie Atlantického oceánu tento 
dojem iba podčiarkuje. Nesmierne členité, vysoké, 
rozorvané príbojom, ale aj očarujúco nádherné ako 
niekoľkokilometrové dlhé Pobrežie ružovej žuly.
•Menhirové polia v Carnacu, ďalšie mystické miesto, 
nad ktorým zostáva človeku rozum stáť. Vyše tritisíc 
kamenných monumentov neznámeho pôvodu, ktoré si 
do dnešných čias uchovali svoje prehistorické tajomstvá.  
•Tak ako keltské kríže a artušovská legenda, 
k Bretónsku neodmysliteľne patrí aj fest-noz, sviatok 
noci. Dedinská zábava pod holým nebom je plná 
hudby a tanca, pri ktorom sa výdatne dupe. Tancujú 
všetci spolu, starí, mladí, deti, dedkovia i babičky. 
Tradičné tance ako „an dro“ či „hanter dro“ sa tancujú 
v kruhoch alebo v dlhých prepletajúcich sa hadoch. 
Keď to budete skúšať s miestnymi, všimnite si, že 
tanečníci sa držia za palce či malíčky! Komu sa bude 
máliť, má jedinečnú šancu navštíviť festival Interceltique 
v meste Loriente, asi najväčší tohto žánru v Európe. 

Viac info 
www.satur.sk 
infolinka 0850 333 333
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Bretónsko Burgundsko
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