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Dáva sa na známosť: všetkým vám, ktorí sa 
zžierate od nudy aj na tej najkrajšej pláži, ak 
máte len polihovať pod slnečníkom (chcelo 

by to nejakú akciu!), ale aj všetkým vám, 
batôžkárom, ktorých túlavé topánky, túžba 

cestovať a poznávať občas predsa len 
znavia (bodlo by pár dní leňošenia na 

pláži!). Môžete mať oboje! 

dovolenkový hit
Poznávanie & leňošenie pri mori

Pohľadnica prvá

Baleárske ostrovy
Naschvál som si namiesto tej morskej vybrala pohľadnicu 
s obrázkom katedrály La Seu. Katedrála svetla – aby som nikdy 
nezabudla na ten pocit, keď som sa pred ňou ocitla tvárou v tvár. 
Takmer sa mi podlomili kolená! Na Malorke som už bola kedysi 
dávno na výške, bývali sme síce celkom pri mori, pamätám 
si dlhočiznú promenádu, množstvo obchodov, na každom 
kroku diskotéka. No, vtedy sa mi to páčilo, ale z Malorky som 
nevidela takmer nič. Nikdy som si nemyslela, že je taká... taká 
romantická! V Palme nasadáme do historického vláčika – najskôr 
sa nám pred očami mihajú stovky mandľovníkov, ktoré kvitnú 
na ružovo a bielo vo februári, čím vyššie sa však štveráme do 
kopcov, tým pribúda voňavých pomarančovníkov. Páni, aj toto 
je Malorka?! Z mestečka Sollér ako vymaľovaného nás stará 
električka prepraví do prístavu Port de Sollér a odtiaľ loďou 
do zátoky Sa Calobra. Počkať, musím si správne zapísať meno 

BBudete letieť lietadlom, plaviť 
sa loďou, cestovať autobusom... 
Poznávanie s pobytom pri mori je hit 
posledných rokov a cestovná kancelária 
SATUR ho vyšperkovala, ako sa 
na tradične dobrú dovolenku patrí.

Francúzska riviéra, okúzľujúce 
Provensálsko, slnko, more a história 

Portugalska, veľký okruh Tuniskom, Katalánsko a Andorra, gurmánsky 
Neapol, skvosty Kampánie, Sardínia a Sicília, za krásami Jadranu, 
Cyprus... Opustite tento rok komfort all inclusive hotelov, ktoré vás 
svojou pohostinnosťou nútia nevytiahnuť päty z rezortu a vydajte sa na 
neprebádané turistické chodníčky. S tým, že more si užijete tak či tak. 
Dobrý nápad, čo poviete? A ešte lepší, ak si na konci výpravy všetky 
zážitky pekne spíšete a pošlete domov čierne na bielom na pohľadnici. 
Áno, pošlete si domov pohľadnicu. Sami sebe, pre vlastné potešenie. 
A nezabudnuteľné spomienky. Mohlo by vyzerať napríklad takto:



Savona, Barcelona, Palma de Malorca, Tunis, Palermo, Rím 
a späť. Perly západného Stredomoria (ale aj oveľa viac takýchto 
okružných plavieb od nórskych fjordov až po Spojené arabské 
emiráty) môžete obdivovať z majestátnej lode Costa Concordia 
so sedemnástimi palubami, štyrmi bazénmi, toboganmi, kasínom, 
diskotékou, bežeckou dráhou, spa a fitness centrom, množstvom 
barov, hudby a skvelej nálady. Talianska spoločnosť Costa, 
do ktorej flotily patrí dovedna 15 lodí, je európskou jednotkou 
s výletnými a okružnými plavbami. Každý rok Costa ponúka svojim 
pasažierom takmer stovku plavieb na rozličné miesta zemegule.

OkRUžná PlAvbA 
záPAdným STRedOmORím

toho kaňonu: Torrente de Pareis, pešo k nemu je to celkom príjemná túra, po 
ktorej nasleduje ešte príjemnejšie kúpanie. A kým sa presunieme na Ibizu, ďalší 
baleársky ostrov, celý jeden deň trávime v režime „voľno“ na pláži. Na Ibize 
potom objavím jedny z najkrajších pláží, aké som kedy videla: Cala Comta, 
Cala Tarrida, Cala Bassa! Bielučký piesok a blankytne modrá voda. Ani sa to 
nesnažím nafotiť: na obrázkoch vyzerajú takéto scenérie až gýčovito krásne. 
Na Ibizu sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia húfne sťahovali hipíci 
z celého sveta, ale dnes ich tu už veľa nezostalo, musela by som ich hľadať 
pozašívaných niekde v horách, pár ich objavím na miestnych trhoch. Vidím 
ich však vo svojej fantázii: speváčku Nico z Velvet Underground, do ktorej boli 
všetci muži blázni, aj Lou Reed, Leonarda Cohena, ako schádza vo vydratých 
džínsoch dolu do mesta na bicykli, aby si doplnil zásoby... čohokoľvek. 
Výlet lodičkou na Formenteru, maličký ostrov, ktorému sa hovorí aj posledný 
prírodný raj Stredomoria, si nechávame na koniec pobytu. Nezabudnuteľný 
deň! Dám sa do reči s jedným rybárom a ten mi vysvetľuje, že Formentera 
je taká maličká, že na najštíhlejšom mieste, ak sú veľké vlny, prelievajú sa 
z jednej strany pevniny na druhú. Tomu chlapíkovi hrajú v očiach veselé 
ohníčky, tak neviem, či mu mám veriť, ale mohol by to byť pekný obrázok...
Koho som nestretla, aj keď som mohla: tenistu Rafela Nadala, veď je to rodený 
Malorčan z Menacoru. Michaela Douglasa a jeho manželku Zetu, ktorí Malorku 
milujú natoľko, že si ju vybrali za svoje letné sídlo. Tak možno nabudúce...
Kam som nestihla ísť: Napríklad aj do vinárstva Jaumeho Mesquidu v mestečku 
Porres. Majiteľova dcéra Barbara vraj vie veľmi zápalisto rozprávať o ich 
vinohradoch, ktoré ošetrujú systémom biodynamického hospodárstva... To 
znamená, že sa pri práci vo vinohradoch riadia aj fázami Mesiaca. Kúpila som 
si aspoň ich víno ružové Rosat de Rosa, ktoré nádherne voňalo po jahodách... 
 
Pohľadnica druhá

Dolce Vita Kalábria
Teda, pamätám si, že som sa nevedela rozhodnúť: či sa vybrať na poznávanie 
do Toskánska, okúsiť skvosty Kampánie, kde sa pečie pravá neapolská pizza, 
alebo sa vybrať po stopách minulosti na Sicíliu? Napokon však vyhral sladký 
život Kalábrie, nech žije Dolce Vita Kalábria! Neviem, možno aj preto, že 
v katalógu pri popise „S pobytom pri mori“ som naďabila aj na ďalší nápis 
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„Gurmáni“. A to ja som! Gurmán všetkých vôní a chutí, či ide o sladkú zmrzlinu tartuffo 
alebo ostrú katalánsku salámu nduje... Symbolom Kalábrie je tiež štipľavá červená paprika 
peperoncini a sladká červená cibuľa. Takmer každý obchodík je tu vyzdobený vencom 
z peperoncini alebo červenej cibule. Náš skvelý sprievodca Zdenko Donner o Kalábrijčanoch 
tvrdí (a oni sami o sebe to vyhlasujú tiež), že im v živote stačia k šťastiu tri veci: Pane, olio, 
vino – chlieb, olivový olej a víno. Prekvapilo ma, že táto časť Talianska nie je tak zamorená 
turistami ako napríklad populárne Bibione, a keď v katalógu čítate, že tam ešte možno 
nájsť nedotknutú prírodu, tak tam ešte možno nájsť nedotknutú prírodu! A ak tomu 
skalné pobrežia, starobylé kamenné mestečká, hlučné vespy, ktoré sa vyškriabu aj do tej 
najstrmšej ulice, povievajúca bielizeň na šnúre natiahnutej od jedného domu po druhý, 
rozkvitnuté muškáty v tajných výklenkoch, zošúverení starčekovia podriemkavajúci na 
priedomí... Ale pozor, žiadna poobedňajšia siesta sa v našom prípade nekoná, ideme 
priamo na vec: po dvoch dňoch na pláži musíme dohnať všetky ešte neobjavené miesta 
a miestečká: Tropheu s palácmi, kostolmi, katedrálou a malebnými úzkymi uličkami 
lemovanými kaviarňami, Fialové pobrežie smerujúce do Reggio di Calabria, mýtické mesto 
Scilla, rybársku štvrť Chianelea, mestečko Pizzo – takmer na konci sveta, jedno z najkrajších 
v Kalábrii, áno, práve odtiaľ si posielam túto úchvatnú pohľadnicu s plážou plnou 
opaľujúcich sa dovolenkárov, ktorým nad hlavami visia starobylé budovy vytesané priamo 
do ohromného skalného útesu. Dych vyrážajúci pohľad! A potom jeden celý deň na Sicílii: 
trajektom do Messiny a pôvabného mestečka Taormina s množstvom antických pamiatok. 
A ako čerešnička na torte fascinujúci výhľad na Etnu z grécko-rímskeho amfiteátra...
Trochu som aj čarovala: pri prameni Laghetto dei Miracoli, 
lebo jeho voda vraj premieňa želania na skutočnosť. 
Trochu som aj porovnávala: oproti Sicílii je krajina v Kalábrii oveľa zelenšia a dovolenkujú 

február
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Viac info
www.satur.sk, call centrum 0850 333 333

   
Pohľadnica piata

Hippokratov ostrov 
a krajina polmesiaca
Nádherná dovolenka! Tri dni na Tureckej 
riviére v okolí Antalye, ale pozor, doleteli 
sme na grécky ostrov Kos, dosť malý na to, 
aby sme ho zvládli za jeden deň. Plus jeho 
maličkého brata, ostrov Nissyros. Na Kose 
ma fascinuje, že sa tu narodil Hippokrates, 
najslávnejší lekár staroveku. Jeho 
prítomnosť na ostrove pripomínajú nielen 
ruiny antickej nemocnice Asklepion, ale aj 
námestie Plateia Platanou, pomenované 
podľa platanu, ktorý lekár sám zasadil 
a v jeho tieni i prednášal. Ostrov Nissyros 
je vulkanického pôvodu a tak nečudo, 
že v obrovskom kráteri buble bahno 
a unikajú horúce sopečné plyny. Po troch 
dňoch strávených na Kose sa trajektom 
preplavíme do tureckého Bodrumu, 
kedysi Halikarnasu, kde stálo mauzóleum, 
ďalší z divov sveta. V meste Milas sa 
nemôžem odtrhnúť od pestrofarebných 
tureckých kobercov – obložila by som si 
nimi aj steny − pravda, keby som bývala 
v Turecku. Po pešej túre roklinou Saklikent 
a prehliadke rozvalín starobylého 
lýkijského mesta Tlos s hrobkami 
vytesanými do skál sa míľovými krokmi 
blížime na Tureckú riviéru. Oddych pri 
mori som si ešte nikdy tak nevychutnala! 
Veď v nohách mám už tisíc míľ...

tu prevažne domáci Taliani. Preto ak sa ma niekto spýta na radu, určite mu neodporučím 
cestovať sem v auguste, vtedy je tu najrušnejšie a ceny vygradované na maximum! 

Pohľadnica tretia

Objavujem západnú Krétu
Tak toto bola fakt vážna výprava! Osem dní putovania po západnej časti ostrova a potom zaslúžené 
dva dni vylihovania na pláži. Človek by povedal: jeden ostrov, ten budem mať za týždeň prelezený 
krížom krážom. Ale Kréta je obrovská! Z východu na západ meria 250 kilometrov a cesty tu nie 
sú vždy také, ako sa patrí... Múdro som si vybrala termín koncom septembra a teraz ho žehnám: 
je príjemne teplo, nie však horúco... Hlavným turistickým strediskom na západnom pobreží 
Kréty je mesto Chania, na jednej strane obmývané morom, na druhej orámované zasneženými 
vrcholkami bielej hory. Na východnom pobreží som už raz dovolenkovala, pamätám si, ako 
som sa takmer v bezvedomí od horúčavy motala pomedzi vykopávky kráľovského mínojského 
paláca v Knosse. Ten počas mojej tohtoročnej návštevy vynechám a sústredím sa na celkom 
inú tvár Kréty: ako ostrova honosných palácov benátskych dóžov (Že prečo? Lebo ostrov 
v 15. storočí ovládali Benátčania). V programe máme aj návštevu dvoch prenádherných pláží: 
Preveli − plnej paliem a slávnej Elafonissi s jemným ružovým pieskom (áno, práve odtiaľ je 
pohľadnica, ktorá mi o pár dní príde do schránky). Nazývajú ju aj Karibik Európy... Plavba na 
ostrov Gramvousa s tyrkysovo modrou lagúnou Balos stojí za to rovnako ako typický krétsky 
večer plný hudby, tanca a lahodného krétskeho vína. Ani neviem, či som všetky miesta, ktoré 
sme prešli, vymenovala, určite nie, ale pamätám si, že sme sa kúpali skoro každý deň... Aha, 
takmer by som zabudla na pešiu túru do rokliny Samaria: šestnásť kilometrov, no paráda, 
nie nadarmo som si so sebou brala športové topánky. Aj takúto podobu môže mať Kréta!
Čo si určite zapamätám: že Kréťania sú Kréťania. A až potom Gréci. A sú na to patrične hrdí. 

Pohľadnica štvrtá

Z krajiny polmesiaca na ostrov ruží
Že Turecko volajú krajinou polmesiaca, vie každé malé dieťa, vie ale ktorý je ostrov ruží? 
Rodos, odvodený z gréckeho slova ruža, ale inak sa mu hovorí aj ostrov Slnka. Týčil sa tu jeden 
zo starodávnych divov sveta, socha boha Slnka Hélia bohorovne rozkročeného nad úzkym 
prístavom Mandraki. Bola takmer 40 metrov vysoká! V porovnaní s Krétou je na Rodose 
menej antických pamiatok, ale ostrov bol sídlom johanitov, ktorým sa po tom, čo presídlili na 
Maltu, začalo hovoriť maltskí rytieri. V meste Rodos na severe ostrova po nich zostali vzácne 
archeologické pamiatky. Mne však učaroval Lindos: mestečko ako vymaľované, s krivolakými 
kamennými uličkami, typickými bielo-modrými vilkami, zapadnutými zákutiami, malými 
obchodíkmi s výšivkami... Na Rodos doplávame po hodine pokojnej plavby z tureckého 
Marmarisu. To už máme za sebou desiatky kilometrov pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, 
mesto Olympos so stavbami z čias Marka Aurélia, ďalšie pamiatky v tureckých mestách 
Myra, Kaş, Xantos, Telmessos. Z Kasu podnikáme plavbu do Potopeného mesta – jeho ruiny 
sa dajú pozorovať vďaka priezračnej vode ako pozostatky bájnej Atlantídy na dne mora. 
Lagúna Olü Deniz zasa ukrýva jednu z piatich najlepších svetových pláží... Našu výpravu 
začíname v tureckej Antalyi a končíme na gréckom Rodose. Páči sa mi táto turecko-grécka 
trasa a komu by sa málilo, môže si pôvodný osemdňový zájazd predĺžiť o pobyt pri mori 
až o štyri noci! Dokonca i v štvorhviezdičkovom hoteli s programom all inclusive. A keď all 
inclusive, tak predovšetkým v Turecku! Koncept all inclusive má totiž Turecko zo všetkých 
stredomorských krajín prepracovaný najdokonalejšie, najkvalitnejšie a najzaujímavejšie.
Čo sa mi nepodarilo vidieť: korytnačky na Korytnačej pláži, kde sa vraj darí 
rozmnožovaniu karety pravej. Zato v teplom bahennom kúpeli ešte ten istý deň 
neďaleko mesta Kaunos sme si všetci bahnili ako staré lenivé korytnačky!
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