
K regiónu južného Talianska, ktorý sa začína pod
Rímom a pri pobreží Tyrrhenského mora sa ťahá
až k mestu Neapol, boli rímski bohovia naozaj
štedrí. Nádherné pieskové pláže tu dokonale zmi-
xovali s gýčovými romantickými výhľadmi, no pri-

dali aj úrodné vinohrady a polia, ktoré z Kampánie urobili
hotový gurmánsky raj. A že tu na každom kroku budete cítiť
závan histórie, je príjemný bonus. 

Nebíčko v ústach
Talianska kuchyňa rovná sa dobrá pizza. Ale vedeli ste, že tá
skutočná talianska pizza sa „narodila“ práve v Kampánii?
Okolo roku 1000 ňou zaháňali hlad chudobní roľníci v okolí
Neapola, ktorí si suché cesto potreté olejom piekli na teplých
kameňoch. Keď do Talianska o päť storočí neskôr dorazili
z Ameriky paradajky, príprave pizze začalo svitať na lepšie časy.
Aj prvú oficiálnu pizzeriu otvorili v roku 1830 práve v Neapole.
Volala sa Port Alba a pri potulkách neapolskými uličkami na ňu
natrafíte aj dnes, pretože stále funguje. Aj keď v jej menu náj-
dete pizze od výmyslu sveta, pravý Talian si tu zaručene objed-

ná klasiku. Obyčajnú margeritu, ktorá na Apeninskom ostrove
v rebríčku obľúbenosti bezkonkurenčne vedie. Žeby preto, lebo
dostala meno po korunovanej hlave? Po kráľovnej Margerite,
ktorá sa vraj koncom devätnásteho storočia vybrala s manže-
lom Umbertom I. na potulky krajinou a keď zbadala ľud, ako sa
kŕmi týmto jedlom chudobných, ochutnala tiež. A na svoj dvor si
dala zavolať šéfkuchára, aby aj pre ňu čosi podobné upiekol.
Kuchár jej pripravil pizzu margeritu vo farbách červeno-zeleno-
bielej trikolóry, s paradajkami, bazalkou  a mozzarellou. 

Mimochodom, aj tento syr má v kolónke miesto narodenia
zapísanú Kampániu, a tak by bol hriech nenavštíviť niektorú
z tunajších rodinných fariem, kde sa pravá mozzarella vyrába.
Výlučne z byvolieho mlieka. Až keď sa do čerstvej syrovej kôpky
zahryznete, pochopíte, ako má táto talianska delikatesa chutiť.
Nezabudnite ju zapiť pohárom vychladeného bieleho vína
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LÁSKA
NA PRVÝ POHĽAD

Stačí jedna návšteva talianskej 
Kampánie a okamžite sa do nej 
zamilujete. Raz a navždy. 
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Táto oblasť Talianska je rajom pre maškrtné jazýčky

V  hoteli Punta Tragara na Capri vás
dostane úžasný výhľad
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vyrobí známy obuvník, od ktorého si niekoľko párov kúpila aj
samotná Jacqueline Kennedyová. A nebola jedinou celebritou,
ktorá si Capri obľúbila. Na ostrove trávievali letá aj rímski cisári
Augustus a Tiberius, ktorý dokonca zo skál zhadzoval nepriate-
ľov. O pár storočí neskôr tu dovolenkovali americký prezident
Winston Churchill aj Whitney Houstonová, Julia Roberstová, Har-
rison Ford či Naomi Campbellová a speváčka Mariah Careyová
si v tomto raji dokonca kúpila vilu. Pri návrate z Capri si neza-
budnite odskočiť na nákupy do mestečka Caserta. Iba pár kilo-
metrov od Neapola stretnete najväčšiu koncentráciu shopoholi-
čiek, ktoré sa v obrovskom outlete La Reggia Designer Outlet
obliekajú od hlavy po päty. Pochopiteľne, veď kúsky svetových
značiek sa tu dajú nakúpiť s hriešnymi zľavami až sedemdesiat
percent. A ani od vás nikto nemôže chcieť, aby sa z dovolenky
v Taliansku vrátili bez nových topánok, však? 
Kde sa ubytovať: Z hotela Punta Tragara na Capri je nádherný
výhľad na známe skaly Faraglioni.

Bez limoncella neodídeš
Poznávacím znamením Kampánie a Amalfského pobrežia sú
malebné zátoky aj malé romantické pláže s jemným pieskom.
Lenže ak atmosféru Costa Amalfi chcete nasať naozaj dokona-
le, do zoznamu povinných zastávok by ste si mali pripísať útulné
letoviská Amalafi a Positano, ktoré strážia more z vysokého

brala. Z Amalfi nesmiete odísť skôr, než si kúpite fľašu limoncel-
la. Sladučký likér vyrábaný z citrónovej kôry je špecialitou tejto
oblasti, kde rastú tie najkrajšie a najväčšie citróny. A ak si na
promenáde v Positane objednáte pohárik prosseca a vypijete ho
pri západe slnka, pochopíte, čo pre Talianov znamenajú slová
dolce vita. Ktovie, možno práve prosseco popíjal aj Mick Jagger,
keď v mestečku dovolenkoval a v niektorom z tunajších podni-
kov napísal pesničku Midnight Ramber. Na jednom z blízkych
útesov našla svoj malý súkromný raj aj Sophia Lorenová, ktorá
tu vo svojej vile oddychuje každé leto. Vie prečo. Tak ako všetci
tí, čo sa do tohto kúska Talianska beznádejne zaľúbili. A určite to
bola láska na prvý pohľad. 

Danka VILHANOVÁ

Foto autorka, archív
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z tunajších vinohradov, pretože aj hroznu
sa v Kampánii výborne darí. Pochopiteľ-
ne, veď ho z času na čas výdatne „pri-
hnojí“ láva z neďalekého Vezuvu. 
Kde sa ubytovať: Minerva Resort v letovis-
ku Paestum je vzdialený len 250 metrov
od mora a v blízkosti sa nachádza farma
na výrobu mozzarelly aj rodinný vinársky
podnik. 

O dvetisíc rokov späť
Vezuvská sopka stráži kraj z dostatočnej
výšky a postarala sa aj o to, aby sa tento
kraj mohol zapísať do učebníc dejepisu.
Duch starých čias sa vám dostane pod
kožu medzi zachovalými ruinami Pompe-
jí, ktoré pri výbuchu Vezuvu v roku 79
zaliala láva. Vulkanický popol mesto
doslova zakonzervoval, aby ho po devät-
nástich storočiach archeológovia mohli
opäť odkryť. A tak dnes ani nepotrebuje-
te stroj času, aby ste sa ocitli vo svete sta-
rom dvetisíc rokov. Stačí kúpiť si vstupen-
ku do múzea pod holým nebom a môže-
te sa po prechádzať po pravej rímskej
dlažbe, kade chodili skutoční obyvatelia

Pompejí, alebo sa dotýkať múrov domov,
v ktorých kedysi domáci hrali kocky
a leňošili v kamenných bazénoch. Mesto
bolo po Ríme druhým najväčším     v Rím-
skej ríši a už začiatku letopočtu ho pova-
žovali za „staroveký Disneyland“.       A bol
dokonale vybavený. Divadlom, luxusnými
kúpeľmi, obchodíkmi aj krčmami, veľkou
arénou pre gladiátorov, tribunálom pre
politikov, vyhláseným nevestincom aj
dokonalým systémom značenia ulíc. To
všetko v meste stojí dodnes a jeho
návšteva vás preberie z ilúzií, že ľudia 21.
storočia sú vyspelý národ. Pompejčania
totiž už v prvom storočí poznali relax
v saunách či premyslené vykurovanie
potrubím, kde tiekla teplá voda, ulice
lemovali obchodíky či krčmy, v ktorých sa
ako teplé rožky predávalo najmä víno. A tí
majetnejší si večer išli vyhodiť z kopýtka
do bordelu. Tak to fungovalo už v dávnej
antike, no nepripomína vám to súčas-
nosť?

Romantika ako vyšitá
S príslovím – vidieť Benátky a zomrieť,

dnes žiadny Talian nebude súhlasiť. Vraj
ak by už naozaj musel zomrieť, nech sa to
stane na Capri, odkiaľ vidieť najromantic-
kejšie zátoky Tyrrhenského mora. Stačí
v Neapole nasadnúť na loď a o necelú
hodinu zakotvíte v prístave Marina Gran-
de, kde z palúb svojich lodičiek aj luxus-
ných jácht vstupujú na pevninu nielen
turisti, ale aj smotánka z celého sveta,
ktorá je tu ako doma. Je úplne jedno, či
sa na vrchol ostrova budete chcieť dostať
autom, alebo autobusom, tŕpnuť budete
rovnako. Tunajšie cestičky a serpentíny
sú totiž také uzučké, že doslova visia
z útesov a citlivejšie duše sa budú mod-
liť, aby šťastne došli do cieľa. Lenže kto
tých pár chvíľ strachu vydrží, pri pohľade
zhora si povie, že to stálo za to. Má totiž
ako na dlani tyrkysovomodré more, nád-
herné záhrady plné rozkvitnutých orchi-
deí a v diaľke sa črtá ostrov Ischia. Keď
v mestečku Anacapri budete za krásnym
výhľadom šliapať po ulici Via Mullo, neza-
budnite si kúpiť parfum z tunajších citró-
nov alebo si dajte na mieru ušiť krásne
kožené sandále. Pred vašimi očami ich
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Ak si na promenáde v Positane 
objednáte pohárik prosseca a vypijete 
ho pri západe slnka, pochopíte, čo pre 
Talianov znamenajú slová dolce vita.

Ako sa do Kampánie dostanete? Najjednoduchšie je kúpiť si letenku do Neapola alebo cestovaťdo mestečka Salerno, kde pred dvomi rokmi otvorili nové letisko.Do Salerna už lietajú aj charterové lety mnohých slovenskýchcestovných kancelárií. Ak sem chcete vyraziť autom, z Ríma vámcesta na juh Talianska bude po diaľnici trvať tri hodiny.
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V Kampánii rastú
gigantické citróny

V mestečku Agropolis môžete navštíviť rodinný vinársky podnik

Hotel Minerva v mestečku Paestum je rajom pre rodiny s deťmi Pompeje vás prenesú do čias spred dvetisíc rokov
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