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Kalábria
Kto navštívil iba sever Talianska, si ani nedokáže 
predstaviť, že len pár stoviek kilometrov južnejšie 
môže byť more také čisté a priezračne tyrkyso-
vé. Citrusové háje, množstvo viníc a nádherná 
architektúra talianskeho juhu osobitne dotvárajú 
krásu krajiny. Turisti tu neobdivujú len množstvo 
svojráznych špecialít s ponukou darov mora na 
trhoch a v miestnych reštauráciách, ale aj centrá 
mestečiek s prekrásnymi historickými stavbami, 
tvorené spleťou krivolakých uličiek končiacich sa 
často až niekde tesne pri mori.  Takými sú Pizzo, 
ležiace v malebnom zálive, preslávené vychýre-
nou zmrzlinou Tartuffo, Briatico či Tropea. Neďa-
leko je nádherná prírodná oblasť Capo Vaticano 
s romantickými zátokami, krištáľovo čistým mo-
rom a pôsobivým výhľadom na Liparské ostrovy.

Sicília
Skutočná perla Stredomoria alebo Ostrov slnka, 
ako nazývajú najväčší taliansky ostrov Sicíliu, je 
prirodzeným pokračovaním polostrova na jeho 
južnom cípe. Sicília je plná kontrastov. Nájdete 
tu hlučné Palermo, grécke ruiny legendárnych 
Syrakúz, malebné mestečko Taormina, nebezpeč-
nú a nevyspytateľnú Etnu, turistami najnavštevo-
vanejšie sopečné ostrovy Lipari. Toto súostrovie, 
ležiace na sever Sicílie je kultúrnou a prírodnou 
pamiatkou UNESCO. Samotná Taormina sa 
právom pokladá za jedno z turisticky najpríťažli-
vejších miest Talianska. Už francúzsky spisovateľ 
Maupassant napísal, že toto miesto je obrazom, 
na ktorom nájdete všetko, čo bolo na Zemi 
stvorené pre potechu oka, duše a fantázie. Je to 
strategicky výhodná poloha vysoko nad morom 
na hore Monte Tauro s nádherným výhľadom na 
dymiaci vrchol Etny a na azúrové more a pobrežie 
neďalekej Kalábrie. Čaro Taorminy dopĺňajú aj 
charakteristické terasy a námestia a pre turistov 
ako darčeky suveníry spracované z lávy sopky 
Etny.
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Sardínia  
Čaro tohto ostrova spočíva v tom, že ho eu-
rópski turisti objavili len asi pred sto rokmi. 
Návštevníkov očarí takmer neporušená príroda, 
nádherné azúrové more a piesočné pláže, na 
ktoré sú obyvatelia ostrova aj patrične hrdí. 
Sardíniu mnohí nazývajú aj ostrovom piatich fa-
rieb. Ružová symbolizuje plameniaky, divé ruže, 
pivónie kvitnúce na jar a silu tunajších žien, 
zelená lesy, žltá slnko, modrá more a oblohu 
a posledná, strieborná, symbolizuje historické 
mesto Nora. 

Hotelové komplexy v týchto destináciách 
ponúkajú vynikajúce špeciality talianskej, stre-
domorskej i medzinárodnej kuchyne, lahodné 
domáce vína, široké športové aktivity, fitnes, 
bohatý program pre dospelých i rodiny s deťmi 
či množstvo fakultatívnych výletov. A tento 
luxus i relax si môžete naplno vychutnať už 
po pár hodinách letu do týchto atraktívnych 
dovolenkových oblastí Talianska.

Ďalšie informácie na www.satur.sk alebo  
na infolinke 0904 422 222
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