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DOVOLEN KA

Presne takým miestom je Kampánia, oblasť v južnom Taliansku, 
ktorá sa tiahne od Neapolského zálivu ďalej cez Sorrentské, 
Amalfitánske, Salernské pobrežie a Cillentano. Domáci vravia, že 
táto oblasť je najkrajšou v celom Taliansku. Stačí navštíviť klenoty 
regiónu Neapol, Sorrento alebo Salerno, nechať sa uniesť na ostrovy 
Capri či Ischia, zastať tam, kde dávno zastal čas – na historických 
miestach Pompeje a Paestum, previezť sa pobrežím Amalfi, kde sa 
dajú objavovať dedinky, učupené priamo v skalách nad morom...

Ruiny pod Vezuvom
Na území Talianska nájdeme hneď niekoľko sopiek a jednou 

z nich, stále činnou, je Vezuv. Jej kužeľ pôsobí majestátne a príťažlivo a domáci veľmi radi ukazujú prstom 
na vulkán Monte Vesuvio, ktorý im momentálne prináša najmä zisky do pokladničky cestovateľského 
ruchu. Také ružové to však nebolo vždy. Naposledy sa sopka prebrala k životu v roku 1944 a odvtedy 
opäť drieme. História zaznamenala niekoľko erupcií Vezuvu, ten najpamätnejší výbuch sopky má dátum 
24. august roku 79. Obrovská erupcia tragicky zasiahla päť miest, medzi nimi aj mesto Pompeje, ktoré 
pochoval sedemmetrový nános horúceho popola a pemzy. V tom čase tu žilo viac ako 20 tisíc ľudí...
Zo zápisníka: „Preboha, je tu nádherne! Netušila som, že Pompeje sú alebo skôr boli takým veľkým mestom 
a je vzrušujúce po dvoch tisícročiach kráčať po miestach, ktoré voľakedy dýchali životom... Pompejčania 
boli bystrí ľudia, každá stavba mala svoj význam: okrem chrámov, divadla, amfiteátra, administratívnych 
domov, námestí a trhovísk využívali aj verejné alebo súkromné kúpele, taverny, pekárne a apokalypsu prežil 
dokonca aj miestny nevestinec, v ktorom je dodnes plno zvedavcov... Mesto je nádhernou pripomienkou 
toho, že ľudský um je veľký, ale príroda ešte väčšia. A Vezuv v pozadí Pompejí je ako spiaci výkričník.“
Na pätnásť storočí sa Pompeje vytratili z dejín ľudstva, aby sa do nich vďaka oficiálnym 
vykopávkam od roku 1748 opäť vrátili. Dnes je mesto z troch štvrtín znovu odhalené a aj keď sa 

Italia!
Taliani sa museli narodiť pod šťastnou 
hviezdou: majú šíre more, vysoké pohoria, 
skvelé vína, pizzu, voňavé paradajky, syry, 
olivy, kávu, ale aj obdivuhodné historické 
pamiatky a miesta, kde sa človek túži stratiť...
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väčšina striech budov pod náporom sopečného popola zrútila, aj keď mnohé 
chrámy pripomínajú skôr ruiny, aj keď sú z domov len torzá, ešte stále toto 
miesto poskytuje množstvo priestoru fantázii a krásnym myšlienkam.
Niekoľko desiatok kilometrov od Pompejí vzdialené mesto Paestum ponúka viacero 
zážitkov, v prvom rade je však významným historickým areálom, zaradeným do 
zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Paestum vzniklo približne v siedmom storočí 
pred Kristom pod názvom Poseidonia a dnes môžeme na jeho území obdivovať 
zvyšky troch veľkých chrámov zasvätených Hére, Apolónovi a Aténe. Aj keď sa mesto 
rozkladá na 120 hektároch pôdy, vykopávky odkryli iba 25 hektárov, na ktorých ležia 
aj ruiny spomínaných chrámov. Všetky si návštevníci môžu prezrieť celkom zblízka. 

Najlepšia mozzarella na svete
Zabudnite na to, čo kupujete v našich obchodoch a čo sa tvári ako talianska mozzarella! 
Ak okúsite tú pravú buffalo mozzarellu v poľnohospodárskom stredisku Agropoli, 
nebudete chcieť už nikdy žiadnu inú. Byvolie mlieko je tučné a bohaté na proteíny, navyše 
sa v tejto oblasti ešte stále spracováva tradičnými technikami. Existuje niekoľko teórií, 
ako sa ázijské vodné byvoly dostali do Talianska, avšak isté je, že sa tu už v dávnych 
časoch využívali na vidieku ako ťažné zvieratá. Ak navštívite Kampániu, určite 
nevynechajte jednu z mnohých byvolích fariem a továrničiek na výrobu mozzarelly. Odísť 
a neochutnať tento porcelánovo biely syr s tenkou kôrkou, z ktorého po narezaní vyteká 

tekutina s vôňou mliečnych enzýmov, by bol hriech. 
Mimochodom, mozzare v taliančine znamená krájať, 
sekať. Nechajte si naložiť na tanier klasickú, údenú, 
plnenú šunkou, takú či onakú, zajedajte olivami, 
ančovičkami, bagetou alebo pravými talianskymi 
grissinami, zapíjajte miestnym vínom a ak vám 
ešte ostane miesto, určite si objednajte dezert so 
zmrzlinou z byvolieho mlieka. Neoľutujete!

Neapol, Capri  
a hand-made sandálky
Neapol. Vyzerá to v ňom presne ako v pochabom 
talianskom filme, kde cez šesťprúdovú cestu 
prechádzajú najodvážnejší blázni, všade počuť 
trúbiace autá, skútre s pasažiermi od násť po 
hádam sedemdesiat, po zemi sa váľajú smeti, všade 
vládne zvláštny a neutíchajúci chaos a na hlavnom 
neapolskom námestí hrajú „šraci“ futbal a gestikulujú 
pri tom, akoby išlo o majstra sveta. A možno v tej 
chvíli práve ide, možno sa tu, uprostred miliónového 
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Začal sa písať v roku 1889, kedy kráľovná Margherita podnikla 
spolu so svojím manželom Umbertom I. inšpekčnú cestu po 
Taliansku. Kráľovná si všimla, že mnohí obyčajní ľudia, roľníci 
a robotníci, jedia veľký, okrúhly chlieb a keďže ona sama 

chlieb milovala, rozhodla sa preň aj počas 
návštevy Neapola. Toto obyčajné a sedliacke 
jedlo jej mal pripraviť majster pizze, Raffaele 
Espozito. Ten si však povedal, že chlieb čímsi 
vylepší a po vzore farieb národnej vlajky zvolil 
rovnako farebne ladené prísady. Červenú: 
paradajky, bielu: mozzarellu a zelenú: list 
bazalky. Kráľovná Margherita bola nadšená!

Príbeh Pizze 
Margherita

mesta rodí nový futbalový idol. Ozaj, spomeňte pred kýmkoľvek z miestnych, 
že ste zo Slovenska a ak niekde medzi Novým Hradom, Kráľovským 
palácom, Plebistickým námestím, divadlom S. Carlosa, galériami, radnicou 
a kaviarničkami natrafíte na futbalového nadšenca (čo nie je problém v krajine, 
kde sa kopanie do lopty stalo doslova náboženstvom), okolo vás sa okamžite 
„zhamšíkovatie“. A možno nakoniec začujete tóny piesne O sole mio...!
Ak v miestnom prístave nasadnete na loď a hlavné mesto Kampánie necháte 
za chrbtom, pred vami sa po chvíli objaví ostrov Capri. Čím bližšie k nemu 
budete, tým viac bude narastať vaše nadšenie. A ak nakoniec vstúpite suchou 
nohou na jeho pôdu, nebudete vedieť, čo skôr: vybrať sa do niektorého 
z obchodíkov a ochutnať pravé limoncello (s týmto 
nápojom opatrne, on sa len hrá na ľahkú citrónovú 
limonádu!)? Posedieť si na námestí La Piazzetta a nechať 
si naservírovať výbornú kávu? Prejsť Via Krupp, 
Augustové záhrady, navštíviť mesto Anacapri alebo 
stáť v zálive Marina Piccola a hľadieť na rozprávkové 
skaly Faraglioni? Schladiť sa v jaskyni Blue Grotto alebo 
si vychutnať výhľad z hory Monte Solaro? Ak zvolíte 
čokoľvek z tejto ponuky, určite neoľutujete. Zastavte sa 
však aj pri miestnych obuvníkoch, ktorí vám dokážu 
za dvadsať minút „ušiť“ sandáliky na mieru: od 
najjednoduchších až po najzložitejšie, bohato zdobené 
Swarovského krištáľmi a je na vás, či nízke, na opätku, 
so zapínaním okolo členka, šnurovacie, také, onaké. 
Ceny sa začínajú pri 50 eurách za pár. Ozaj, ak budete na 
Capri alebo v Neapole, nezabudnite na pravú neapolskú 
pizzu. Tak skoro podobnú jesť určite nebudete!
Zo zápisníka: „Ani sa nečudujem, že tento ostrov 
inšpiroval mnohých svetových spisovateľov, umelcov, 
režisérov a hercov. Kam sa človek pozrie, tam je 
to až gýčovo krásne! Ešte aj tie citróny tu vyzerajú 
ako obrovské makety z plastu. Niektoré majú 
veľkosť ľudskej hlavy, ale čo sa vlastne čudujem, 
keď nám Alfonzo s úsmevom sebe vlastným 
vysvetľuje, že v Taliansku majú všetko veľké...?“

Miesto,  
kde oddychuje Sophia
Aj keď je kampánske pobrežie od Sorrenta po 
Salerno zväčša veľmi členité, neuberá mu to na 
kráse. Práve naopak. Lemujú ho mestečká a dedinky 
učupené v skalách, striedajú vysoké útesy a malebné 
pláže. Citrónovníky a pomarančovníky tu rastú 
nadivoko ako dáka burina, domy sa ukrývajú 
v bujnej zeleni, nad tým všetkým sa modrie nebo, 
pod tým všetkým sa leskne more... Celé pobrežie je 
chránenou oblasťou a že je čo chrániť, zistíte hneď, 
ako zaparkujete niekde na krajnici a lapáte po 
dychu. Úzka cesta možno vášmu žalúdku nedopraje 
pokoja, ale to určite nehrozí vašej duši, ktorá sa 

bude počas každej zastávky na pobreží cítiť ako utopená v sladkom mede. 
Domy natreté pestrou farbou a prilepené jeden k druhému, vytvárajú 
nádherný obraz, ktorý v zapadajúcom slnku naberá ostrejšie kontúry.
Prejdite sa niektorým z mestečiek, určite však nevynechajte Amalfi a Positano. 
Tie stoja doslova za hriech. Uličky Positana sú útulné a pre veľmi malé 
alebo príliš staré nohy náročnejšie zdolateľné, avšak prejsť nimi až dole na 
pláž určite stojí najmenej za pohľad, ak nie za pár krásnych fotografií. Jeden 
starší Kampánčan sa nezabudol pochváliť, že kedykoľvek vzal do Positana 
so sebou dievča, bola z toho láska ako trám. John Steinbeck o tomto meste 
napísal: „Je to sen, miesto, ktoré nie je celkom reálne, kým ste tam a stáva 
sa skutočnosťou, až keď z neho odídete.“ Mestečko si dokonca zahralo 
v niekoľkých filmoch a aj vďaka tomu pôvodne chudobná rybárska dedinka 
dnes žije najmä z cestovného ruchu. Avanti, choďte sa tam pozrieť!
Zo zápisníka: „Nejedla som lepšie cestoviny s darmi mora, ako tam. 
Celkom som stratila reč, a keď sa ma náš sprievodca pýtal, čo sa mi stalo, 
odvetila som, že sa mi od dojatia chcelo plakať. Nad tými cestovinami 
s mušľami, obalenými delikátnou omáčkou, nad obrími krevetami 
s čiernymi očkami, nad silným kávovým extraktom... No a keď sme sedeli 
na positanskej pláži v reštaurácii Chez Black a pili šampanské s marhuľovou 
dreňou, zatúžila som byť Taliankou, presne ako Sophia Loren, ktorej 
belostná vila sa tu neďaleko ukrýva pred zrakmi ostatného sveta.“
Steinbeck to určite nemyslel zle, keď slová chvály zúžil iba na Positano. 
Nič by sa však nestalo, keby sa mu ako sen zdala celá Kampánia, 
pretože ona taká naozaj je. Nezabudnuteľná, voňavá, temperamentná 
a farebná. Kúzelná časť talianskej čižmy, ktorá nikdy nevyjde z módy!
Zo zápisníka: „Teraz budem doma múdra! Všetkým kamoškám naplánujem 
dovolenku – a šitú na mieru, žiadna cestovka ma netromfne, i keď, medzi 
nami, na tú moju ma „zbalil“ Satur. Tak sa teda pozrime, čo všetko v Kampánii 
Satur na toto leto pripravil: mne osobne, keby som sa sem mala vrátiť ešte raz 
s  manželom alebo v rámci ženskej jazdy s mojimi dvoma sestrami, sa najviac 
pozdávajú „Skvosty Kampánie“, štyri dni túlačiek od Neapola, cez Pompeje, 
Salerno, Analfi, a dokonca aj Capri a ďalšie štyri dni vylihovania pri mori. Deti 
by som na letné prázdniny zobrala do hotelového komplexu Minerva Resort 
pri mestečku Paestum (je súčasťou rodinného klubu Planet Fun Saturu) so 
skvelým animačným tímom, ktorý sa postará o ich každodennú zábavu a môj 
oddych. A potom mám v talóne ešte tie úžasné hotely v Positane a Amalfi 
vypínajúce sa vysoko na brale či útese, z ktorých je nádherný výhľad na 
more – romantika, ktorej aj ten najzarytejší workoholik len ťažko odolá... 

Shopping outlet
Výpredajové ceny v obchodoch svetoznámych značiek? Aj takéto radosti 
si môžete dopriať, ak vám zvýši čas a peniaze. Stačí sa už len rozhodnúť, 
či si to namierite do outletu v Salerne alebo Caserte a aj vy sa môžete 
stať majiteľkou nejakej luxusnej „handričky“ za málo peňazí.
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Viac info
www.satur.sk, call centrum 0850 333 333


