
Španielska
Tri chute

Andalúzia, Malorka, Kanárske ostrovy

Navštíviť Andalúziu, túto najteplejšiu oblasť 
na juhu Iberského polostrova, znamená 

užívať si plnými dúškami otvorenú náruč 
španielskej pohostinnosti, ale zároveň 

nechať sa opájať dobrodružnou atmosférou 
Gibraltáru i vzrušujúcou vôňou korenín 
z neďalekého Maroka. Európa a Afrika, 

tieto dva tak odlišné kontinenty, nikde 
na svete nemajú k sebe bližšie ako práve 

v gibraltárskom prielive...

Andalúzia,  
posledný bozk Európy

Nenechajte si ujsť Marbellu, luxusné stredisko na pobreží Costa del Sol, 
s prekrásnymi plážami, ktoré sem pritiahli už nejednu svetovú celebritu či 

hviezdu showbiznisu. V polovici minulého storočia, keď tu šľachtická rodina 
de Hohenlohe otvorila prvý luxusný Marbella Club Hotel, sa toto miesto stalo 
vyhľadávanou destináciou orientálnych panovníkov či bohatých a urodzených 

dedičov šľachtických titulov hlavne zo severnej Európy. Španielsky krásavec 
Antonio Banderas, tu má napríklad tiež svoje letné sídlo a jeho dcéra, ktorú 

mu porodila americká herečka Melanie Griffith sa narodila práve v Marbelle. 
Skvelé golfové ihriská pritiahli do Marbelly aj agenta 007, škótskeho herca 

a vášnivého hráča golfu, sira Seana Conneryho a počas letných prázdnin tu zvykla 
oddychovať aj herečka Joan Collins, známa zo megapopulárneho seriálu Dynasty.

Torremolinos a Benalmadena sú turistami vari najobľúbenejšie strediská 
Andalúzie, v ktorých možno zažiť onen príťažlivý stret starého a nového, 

rušných nocí na diskotékovom parkete v modernejšej časti Torre, ale aj 
romantických večerných potuliek starou rybárskou štvrťou. Torremolinos 

v tesnej blízkosti Malagy, bol vlastne prvý dovolenkový rezort otvorený na 
slnečnom pobreží Costa del Sol, vyhľadávaný najmä britskými turistami.
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Blau Punta Reina, Malorka



OdpOrúčané 
hOtely CK 

SatUr
Pre aktívny oddych 
a potešenie z golfu: 

hotelový komplex El Fuerte 
v centre Marbelly. V okruhu 

30 minút dosiahnete 
tridsať golfových ihrísk.
Pre rodiny s deťmi 

a milovníkov wellness: 
hotel Meliá Dinamar v Marbelle

Pre náročných: Rincon 
Andaluz, kanceláriu 

ohľadom objednávania golfu 
nájdete priamo v hoteli.
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Andalúzia  
v rytmoch flamenca
Presne takto, vzrušujúco a vyzývavo sa volá letecký poznávací 
zájazd, ktorý pre vás pripravila cestovná kancelária SATUR. Odlieta 
sa zo Schwechatu rovno do Malagy, mesta voňajúceho vínom, mesta 
ktoré zrodilo Pabla Picassa. Tam sa začína vaše osemdňové putovanie 
po krajine, v ktorej pulzuje nespútaná krv hrdých toreadorov 
i zmyselných tanečníkov flamenca, po krajine s oslnivo bielymi 
dedinkami roztrúsenými po vŕškoch, krajine nekonečných olivových 
hájov, zasnežených vrcholkov hôr a blankytne modrého mora. Vaše 
prvé kroky povedú k Herkulovmu stĺpu, tak kedysi antickí učenci 
nazývali Gibraltár, jeden zo štyroch bodov ohraničujúcich dovtedy 
známy svet od ne-sveta, krajinu ľudí, od ne-krajiny večného ticha 
a nekonečnej prázdnoty... Pokračujete poznávaním tých najkrajších 
perál na náhrdelníku andalúzskych miest: Sevilla, hrdá a vzdorovitá, 
poznačená krvou, potom a slzami býčích zápasov, vzrušeným tlkotom 
srdca ohnivého flamenca, fiestami i zbožnými procesiami hlboko veriacich 
pútnikov. V Cordóbe zastanete pred islamskou mešitou tak hanebne 
krásnou, že sa nad ňou zmiloval sám panovník Karol V. a i napriek 
naliehaniu cirkvi, ktorá ju považovala za bezbožné dielo barbarov, 
ju nedal zbúrať. Granada sa vám pripomenie šťavnatou chuťou tých 
najvyberanejších olív i ohromujúcou krásou záhrad Generalife, ktoré 
rozkladajú svoje koberce v bezprostrednej blízkosti úžasného paláca 
Alhambra... Prístavné mesto Cádiz, jedno z najstarších v Európe, úzky 
výbežok pevniny nesie priamo do náručia Atlantiku. Založili ho Féničania 
pred vyše tritisíc rokmi! A v tých dávnych časoch tam zasadili aj vinič 
– preto sa silné červené vína z Cádizu považujú za najautentickejšie 
z celého Španielska. Nenechajte si ujsť pohárik tohto ohnivého moku, 
alebo si vychutnajte kalíšok slávneho likérového vína z Malagy či 
záhadné sherry, ktoré sa môže vyrábať len v oblasti Jerez v Andalúzii.
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Malorka na úrovni
Privilegovaný ostrov: Malorka, tento najväčší z Baleárskych ostrovov, si už niekoľko 
desaťročí zachováva cveng prestížnej VIP destinácie, kde zvyknú prázdninovať 

svetové celebrity, umelci 
i európska šľachta, vrátane 
španielskeho kráľa a jeho 
rodiny. Na Malorke prevažujú 
trojhviezdičkové hotely, ale 
väčšina z nich si pokojne 
zaslúži štyri hviezdy. To 
znamená, že na Malorke 
spravidla dostanete viac, 
ako očakávate, nie naopak!
Malorka nikdy nespí: Na 
východnom, členitejšom 
pobreží s množstvom zátok 
a malých piesočnatých 
pláží, vládne pokojnejšia 
atmosféra − na rozdiel od juhu 
a juhozápadu ostrova a okolia 

hlavného mesta, ktoré akoby žilo jednou veľkou, nikdy sa nekončiacou fiestou. Pobrežie 
na juhu ostrova tvorí jedna veľká, až 8 kilometrov dlhá promenáda s množstvom obrích 
hotelov, obchodov, barov, reštaurácií, diskoték, s rušným denným i nočným životom.
Najkrajšie pláže: Platja des Trenc, ktorá leží v chránenej oblasti s pieskovými 
dunami, patrí k najkrajším na Malorke. Cala Mandiá, Cala Romantica či Cala d‘ Or 
s krištáľovo čistou vodou a jemným pieskom sú jej takmer rovnocennými súperkami.
Perly ako slzy bohov: Malorka svojich hostí rozmaznáva aj prostredníctvom 
skvelých možností nákupov, v hlavnom meste na nákupnej ulici Avinguda Jaume 
III nájdete všetky známe módne značky a v obchodných centrách El Corte Inglés 
či Porto Pi vás zachváti nákupná horúčka, či chcete alebo nie. Z Malorky si však 
môžete odniesť aj celkom jedinečný darček: v Manacore, druhom najväčšom 
meste ostrova, sa v továrni Majorika vyrábajú slávne malorské perly.
Určite si nenechajte ujsť: Jednu z najväčších gotických katedrál, Katedrálu 
svetla (La Seu) v Palme. Prekrásny kláštor v mestečku Valdemossa: skladateľ 
a klavírny virtuóz Fryderyk Chopin a spisovateľka George Sandová sem tajne 
pricestovali v novembri roku 1838. Výlet loďou smerom na sever do zátoky Sa 
Calobra a pešiu túru do Torrent de Pareis, druhého najväčšieho kaňonu Európy.
Ako Alenka v ríši divov: Ak si chcete z Malorky odniesť tie najkrajšie 
spomienky, zatúlajte sa aj do jej vnútrozemia. Fornalutx je vraj 
najkrajšia dedina na Malorke položená vo vysokohorskom údolí, 
s farebnými domčekmi a malými drevenými balkónmi.

OdpOrúčané hOtely CK SatUr
Pre aktívnych dovolenkárov: Rezort Blau Punta Reina s aerobikom, spiningom, 
tae-bo, jogou, pilatesom či aqua-aerobikom, fitnes centrom s veľmi dobrým vybavením 
i pre náročnejších, saunou, tureckými a rímskymi kúpeľmi, antukovými tenisovými 
kurtami, s výbornými podmienkami na rekreačný beh a in-line korčuľovanie.
Novinka pre náročných: Luxusný hotelový komplex Blau Porto Petro Beach s 12-timi 
tenisovými kurtmi, kurzami šnorchľovania a potápania a s bohatou ponukou wellness procedúr.

SatUr tip na MalOrKe
Na ostrove je vybudovaných okolo 20 golfových ihrísk, väčšina z nich je voľne prístupná. CK 
SATUR, ktorý vám pripraví golfové pobyty podľa špeciálnych požiadaviek, odporúča: Vall d‘ Or na 
východnom pobreží a Nova Santa Ponsa Golf (klienti Saturu majú špeciálnu zľavu na green fee).

Kanárske ostrovy po celý rok
Pravidlo prvé: Juh proti severu Ak sa chystáte na Kanárske ostrovy, snažte 
sa vybrať si južnú časť Gran Canaria i Tenerife, kde vládne, na rozdiel od 
severu, oveľa príjemnejšia a vyváženejšia teplota a sú chránené od vetra.
Pravidlo druhé: Pripravte sa na čierny piesok Podmanivú scenériu Dunas de 
Maspalomas, žltého dunového poľa, rovnako ako pláže s čiernym pieskom, za ktorý 

môže sopečný pôvod ostrova Gran 
Canaria, neuvidíte len tak hocikde. 
Čierne pláže sú nezvyčajne úchvatné 
a energia, ktorá z čierneho piesku 
vyžaruje, je doslova magická. Ak 
ste však zvyknutí na biely či žltý 
piesok, potom nech vaše kroky 
smerujú na Las Teresitas na Tenerife 
s miliónmi ton zlatého piesku 
navozeného sem až zo Sahary.
Pravidlo tretie: Vhodné je ktorékoľvek 
ročné obdobie Teplota na ostrovoch 
je vzácne vyrovnaná, to znamená 
okolo 22 − 26 stupňov Celzia po celý 
rok. Ak vám z rôznych dôvodov 
nevyhovuje Egypt, nevonia prílišná 
exotika a Dubaj sa vám zdá byť 
pridrahý, potom najbližšia destinácia, 
kde môžete aj v skorých jarných či 
neskorých jesenných a v zimných 
mesiacoch stráviť príjemnú letnú 
dovolenku, sú práve Kanárske ostrovy. 
Priamy let z Viedne na Tenerife či 
Gran Canaria trvá iba päť hodín!

OdpOrúčané 
hOtely CK SatUr
Pre milovníkov wellness 
a služieb all inclusive: Iberostar 
Grand Anthelia na Tenerife.
Pre zanietených hráčov golfu: 
Playa Meloneras na Gran Canaria.
Pre rodiny s deťmi s možnosťou 
vstupu do aquaparku: Lago 
Taurito na Gran Canaria.

Nenechajte si ujsť 
Najkrajší zoopark v Európe: Loro 
Park na Tenerife s najväčšou kolóniou 
papagájov na svete, s viac ako 400 
voliérami, s akváriom a delfíniou show.
Najčarovnejšie pláže: Šesť kilometrov 
dlhá piesočná Playa del Inglés na Gran 
Canaria je najväčší a najživší rezort na 
ostrove. Nájdete tu množstvo obchodov, 
nákupných centier, reštaurácií 
a barov. Playa de las Américas na 
Tenerife pulzuje radostným plážovým 
životom a mnohorakými možnosťami 
športového vyžitia. Pláž v Playa de la 
Arena, jedna z najčistejších na ostrove, je 
odmenená Európskou modrou vlajkou.  
Najvyššiu horu v Španielsku: 
Pico del Teide (3 718 metrov), tento 
spiaci gigant, sopka obkolesená 
množstvom kráterov, sa priam núka 
na vzrušujúcu vulkanoturistiku.12
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Viac info
www.satur.sk,  
infolinka 0904 422 222.


