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Slnko, more, história
Letný trojlístok

Hlad po poznaní, túžba dostať sa 
cudzím krajinám čo najviac pod kožu, 

cestovať a súčasne sa učiť o živote 
všetko podstatné. Alebo cestovať 

a pritom oddychovať, vychutnávať si 
život lážo-plážo... Čomu dáte prednosť? 
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ekompromisné buď-alebo zameňte za báječný kompromis aj-aj, zbaľte si batoh, cestovateľské príručky, 
mapy a plavky a vydajte sa na poznávacie zájazdy spojené s leňošením pri mori. Cestovná kancelária 
SATUR pre vás tento rok pripravila opäť niekoľko vzrušujúcich noviniek, aké nezažijete nikde inde.

Malta – poklad v Stredozemnom mori
Na Malte nájdete všetko v bezprostrednej blízkosti (veď rozloha tohto ostrova je iba 246 
štvorcových kilometrov), dokonca aj hranice jednotlivých miest sa prekrývajú tak tesne, že 
idúc po jednej ulici vlastne ani neviete, či napríklad práve opúšťate rušnú a modernú Sliemu, 
alebo ste už v St. Julian‘s, prímorskom mestečku plnom zábavných podnikov a lákavých 
reštaurácií. Je to aj preto, že Malta patrí medzi najhustejšie obývané miesta v Európe. 

Valetta, mesto „gentlemanov pre gentlemanov“ Túto poklonu vlastne vystrúhali maltskí 
rytieri, presnejšie rytieri Rádu svätého Jána v Jeruzaleme sami sebe, pretože práve oni si N
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Vallettu postavili ako svoje sídlo, keď v roku 1530 priplávali z ostrova Rodos na Maltu. Hlavnou 
tepnou dnešnej Valletty je rušná Republic Street s Katedrálou svätého Jána Krstiteľa. Nájdete 
v nej aj slávny obraz Caravaggia Sťatie Jána Krstiteľa, jedno z najlepších majstrových diel.
Megalitické chrámy a Hypogeum Sú takmer o tisíc rokov staršie ako egyptské pyramídy 
a dokonca až o dvetisíc rokov staršie ako anglický Stonehenge! Unikátne megalitické chrámy 
na Malte a Goze boli deklarované ako svetové dedičstvo UNESCO. Vznikli pravdepodobne 
v rokoch 3600 až 3000 pred Kristom a na ostrovoch sa ich týčilo okolo päťdesiat. Obrovské 
kamenné komplexy, dávnoveké chrámy a svätyne ako Ggantija, Hagar Qim, Mnajdra či Tarxien 
sú najstaršími pozostatkami budov pod holým nebom, aké ľudstvo tejto planéty pozná.
Bomba, ktorá nevybuchla Mestečko Mosta je známe najmä svojím farským kostolom Nanebovzatia 
Panny Márie z polovice 19. storočia, ktorý má vraj štvrtú najväčšiu kupolu na svete. Vo vnútri vašu 
pozornosť upúta neobvyklý exponát – nemecká bomba, 
ktorá počas bombardovania Malty v druhej svetovej 
vojne prepadla centrálnym otvorom v kupole, ale – 
nevybuchla! Vyrobili ju totiž českí robotníci v Zbrojovke 
Brno, ktorí do nej v rámci sabotáže nedali rozbušku. 
Gozo – súkromný raj Legenda hovorí, že práve na 
Goze nymfa Kalypso väznila dlhých sedem rokov hrdinu 
Odyssea, ktorý sa vracal z trójskej vojny domov. Hoci 
ostrov Gozo je od Malty vzdialený len šesť kilometrov, 
Malťania ho milujú ako miesto, kde radi trávia víkendy 
alebo letné prázdniny. Mnohí na Goze vlastnia byt, ktorý 
sami užívajú alebo prenajímajú. Najslávnejšia pláž ostrova 
Ramla Bay s červenkastým pieskom sa rozprestiera priamo 
pod jaskyňou nymfy Kalypsó. Za návštevu nepochybne 
stojí aj Dwejra – geologická kuriozita formovaná silami 
vetra a mora, akási brána týčiaca sa nad spenenými 
morskými vlnami, ktorá sa nazýva aj Azúrové okno.
Život lážo-plážo Mellieha Bay je najväčšia 
pláž na Malte, Golden Bay zasa najkrajšia.
Dobre najesť sa dá všade Maltská kuchyňa je 
príjemným mixom unikátnych chutí talianskej, gréckej, 
španielskej, ale aj tureckej a tuniskej kulinárie. V mestečku 
Marsaxlokk, bývalej rybárskej osade na juhu ostrova, 
sa každú nedeľu od skorého rána koná najväčší trh 
s čerstvými rybami a darmi mora. V prístave kotvia 
typické pestrofarebné rybárske lodičky s okom boha 
Osirisa namaľovaným na ich čele, ktoré má rybára 
chrániť pred zlými silami mora. Maltskou národnou 
rybou je lampuka, nazývaná aj delfínia ryba. Typický 
farmársky syr gbejna (džbejna), ktorý sa vyrába 
z ovčieho i kozieho mlieka, najlepšie chutí z ostrova 
Gozo, spolu s tradičným chrumkavým chlebom hobza. 
Vrcholom maltskej gastronómie sú fenkata, králičie 
hody, kde sa k vopred marinovanému a vyprážanému 
králikovi servírujú veľké hrubé hranolčeky.
Vínna akadémia Určite si nenechajte ujsť ochutnávku 
maltských autochtónnych vín Girgentina a Gellewza. 
Z ostatných odporúčame červený Cheval Franc, vlajkovú 
loď popredného maltského vinárstva Marsovin. Ak 
dávate prednosť sladším mokom, potom si doprajte 
kalíštek bajtry, likéru z opuncie (druh kaktusu).
Na trase Sicília – Malta Sicília je od Malty vzdušnou 
čiarou vzdialená len 95 kilometrov. V rámci deväťdňového 
leteckého zájazdu Sicília – Malta strávite päť dní na 
Malte a zvyšok na Sicílii, kam sa preplavíte trajektom. 
Navštívite malebnú Taominu, Syrakúzy, Etnu, ba 
dokonca môžete podniknúť aj celodenný výlet na 
Liparské ostrovy, a na jednom z nich – Vulcane, sa 
vykúpať v jeho liečivých sírnych prameňoch.

Portugalsko 
– slnko, more, história
Kým Veľký okruh Portugalskom, najväčší 
hit minulého roka, vám odhalí skôr 
poklady vo vnútrozemí Portugalska, 

potulky po lisabonskom pobreží a juhu krajiny sľubujú hrejivé slnko, krištáľovo 
čistú vodu a tri nádherné dni kúpania na pobreží Atlantického oceánu.

Lisabon v náručí Krista Mesto, na ktoré sa díva presná replika slávnejšej sochy 
v Rio de Janeiro, vás očarí svojimi storočnými stavbami a chrámami. Manuelizmus 
(odvodený od kráľa Manuela) je architektonický štýl neskorej gotiky s vycifrovanými 
detailmi, ktorý miestami pripomína už cukrárske remeslo. Stačí len uprieť pohľad 
na Mosteiro dos Jerónimos, kláštor svätého Jeronýma, ktorý bol vraj celý postavený 
za peniaze z dovozu čierneho korenia. V kláštore si všimnite náhrobok slávneho 
moreplavca Vasca de Gamu, ktorý Európe odkryl obchodné cesty do Indie. Možno 
práve tu si uvedomíte, aká bohatá a mocná musela byť v období svojho rozmachu 
táto krajina a že to bolo práve Portugalsko, čo dalo svetu nové svety. Do prístavu 
v Lisabone plávali lode naložené vzácnym korením z Ázie, diamantmi z Afriky či 
zlatom z Brazílie a „pocukrovaná“ veža Torre de Belém im slúžila ako maják.
Azulejos Toto malebne znejúce slovíčko, ktoré pochádza z arabčiny a znamená leštený 
kameň, budete pri svojom spoznávaní Portugalska počuť bezmála stokrát. A obdivovať 
raz toľko! Spomedzi kachličiek v rôznych farebných odtieňoch vynikajú tie modrobiele 
z obdobia baroka. Vzniklo z nich množstvo úchvatných veľkoplošných nástenných obrazov 
s námetmi z portugalských dejín, námorných bitiek, ale aj celkom bežných, každodenných 
výjavov, ktoré zdobia kostoly, kaplnky, ale aj verejné miesta či priečelia domov.
Alfami, najstaršia štvrť Lisabonu Presne toto turisti milujú, onú ospalú 
atmosféru úzkych uličiek starého centra mesta, domy takmer na spadnutie a typické 
krčmičky, v ktorých sa pripravuje to najlepšie cozido à portuguesa, výdatná 
zmes mäsa, údenín a zeleniny. Petiscar, znamená jesť od všetkého trochu, kúsok 
toho, kúsoček tamtoho, tak môžete začať trebárs od silne korenených klobások 
chouriço, cez jaterničky morcela, až k lahodnej údenej šunke z Lamega.
Vínna akadémia.  Možno poznáte tú historku, že slávne portské bolo vlastne objavené 
náhodou. Keď sa v 17. storočí portugalské vína prepravovali do Anglicka, vínni majstri 
doň vždy črpli trochu brandy, aby počas dlhej cesty neskyslo. Takto alkoholizované víno 
sa však postupne menilo na mimoriadne chutný nápoj, a tak portugalskí vinári začali 
experimentovať s jeho výrobou. Odvtedy vzniklo mnoho štýlov portského, niektoré z nich 
ochutnáte v rámci veľkého okruhu Portugalskom aj vy, priamo vo vínnych pivniciach cavas 
neďaleko Porta, mesta, ktoré portskému vínu prepožičalo svoje meno.  
Porto, hlavné mesto severu Nenechajte si ujsť veľkolepý dvojposchodový 
most Ponte de Dom Luís I, ktorý v roku 1886 postavila spoločnosť Gustava 
Eiffela, impozantnú katedrálu Sé, týčiacu sa nad mestom, či kostol Sv. Františka 
s prepychovým interiérom, na výzdobu ktorého sa vraj použilo až 600 kg zlata. 
Ak si chcete vychutnať pravú atmosféru starobylého Porta, zatúlajte sa do úzkych, 
kľukatých uličiek štvrti Ribeira s výhľadom na dedinku Vila Nova da Gaia, ozajstného 
srdca obchodu s portským vínom. Na brehu rieky Douro, môžete obdivovať barcos 
rabelos, loďky, ktorými sa portské zvážalo do prístavu zo všetkých okolitých oblastí.
Clivé a tklivé fado Všetky bolesti a túžby sveta sú votkané do osudového 
fada, až vám tuhne v žilách krv a mráz behá po chrbte, keď speváčka 
chvíľu bolestne nôti, chvíľu tancuje, chvíľu rozpráva. O samote, domove, 
láske, o túžbe po niečom dávno stratenom, čo sa už nikdy nenájde...
Až na koniec sveta Na tomto magickom mieste, pri Myse svätého Vincenta, 
s krkolomnými skalnatými zrázmi, keď sa zapadajúce slnko ponorí do oceánu, 
akoby už ďalej neexistovalo nič, akoby práve tu končil tento pozemský svet.

s
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Dva dni na Sicílii znamená spoznať neobyčajný kolorit jej starobylých 
miest, nádherne zachované mozaiky v Piazza Armenira, prezrieť si Údolie 
chrámov, Ennu, mesto na nedobytnej skale či Agrigento, večného rivala 
slávnych Syrakúz a po plavbe trajektom sa naštartovať na ´Veľké tuniské 
dobrodružstvo´: navštíviť unikátne berberské obydlia v Matmate, na vlastnej 
koži zažiť prechádzku na ťavách v piesočných dunách Sahary, jazdu 
džípmi do horských oáz Mides, Chebika, Tamerza, prejsť cez najväčšie 
tuniské jazero Chott el Djerid, vojsť do najstaršej mešity v severnej Afrike 
Ogbi Ibn Nafi, či postáť na kamenných schodoch najväčšieho rímskeho 
amfiteátru v Afrike pri mestečku El Djem a svoje putovanie skončiť 
v Hammamete, známom letovisku na východnom pobreží Tunisu.

sicÍlia – tuniskO

s

plážam jednou z najlepších adries na Sardínii. 
Kto má rád históriu, toho iste poteší návšteva 
prístavu Alghero a prehliadka jeho starého centra 
s katedrálou Santa Maria. Grotta di Nettuo v Capo 
Caccio, podzemnom labyrinte mystických jaskýň 
plných záhad skrýva jaskyňu boha Neptúna, 
ale pozor, musíte do nej zísť po 656 schodoch! 
A rovnaký počet vás čaká smerom hore!
Hlavné mesto Cagliari, kde žije tretina všetkých 
obyvateľov Sardínie, sa rozprestiera v hlbokom 
zálive Golfo di Cagliari na deviatich vápencových 
pahorkoch. Určite na vás urobí dojem dominanta 
mesta, rozľahlý stredoveký hrad Castello, ale i čarovné 
podhradie, kde v spleti uliček nájdete luxusné 
obchody i chýrne bary a reštaurácie.
Život lážo-plážo Spoznajte najkrajšie pláže 
Stredomoria Cala Goloritzè, Cala Mariola, Cala 
Luna, svojím tvarom pripomínajúca mesiac...
Gurmánske zážitky Culunzones ravioli plnené 
čerstvým sardínskym syrom alebo ricottou so 
špenátom dostanete všade, snažte sa ich ale ochutnať 
mimo komerčných turistických rezortov. Pecorino, 
jeden z najznámejších ovčích syrov na Sardínii, má 
európsku známku pôvodu a okrem Sardínie sa vyrába 
aj na Sicílii a v Toskánsku. Môžete ho degustovať 
v rôznom štádiu zrenia. Kvôli svojej ostrej chuti sa 
veľmi často používa na cestoviny namiesto parmezánu. 

Viac info
www.satur.sk, infolinka 0904 422 222

Najzápadnejší bod Európy označuje Cabo de Roca, maják na vrchole útesu. Pozdĺž 
lisabonského pobrežia Ešte prv, ako dosiahnete Algavre, navštívite Cascais, kedysi rybársky 
prístav, dnes rušné letovisko. Sintra bola zasa obľúbeným miestom a letným sídlom 
portugalských kráľov, dnes figuruje na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Algavre, táto južná provincia Portugalska sa pýši nielen najkrajšími 
plážami, ale aj množstvom pozoruhodných kultúrnych pamiatok. 
Starobylé mestečko Faro, rokokový palác s azulejos v dedinke Estói, Távira 
s tridsiatimi siedmimi kostolmi... A po tomto všetkom vám zostávajú tri 
dni slnenia a kúpania na plážach v Algavre na pobreží Atlantiku.
Veľký okruh Portugalskom sa začína i končí v Lisabone. Budete postupovať z juhu 
smerom na sever krajiny, uvidíte biele domy s červenými strechami v mestečku 
Óbidos, ktoré dostala Izabela Aragónska od manžela ako svadobný dar, nevynecháte 
prehliadku najväčšieho kostola v Portugalsku v meste Alcobaça a vypočujete si 
smutný príbeh dvornej dámy Inês de Castro, ktorú kráľ tak miloval, že jej vrahom 
dal zaživa vyrvať srdce z tela. Ďalší príbeh ako z tisíc a jednej noci sa viaže k miestu 
Fátima, kde sa trom deťom pastierov v roku 1917 zjavila Panna Mária, ale iba jednému 
z nich, desaťročnej Lucii Santosovej vyzradila všetky tri „tajomstvá Fátimy“. Prvé dve 
sa týkali konkrétnych historických udalostí, posledné však Lucia nikdy neprezradila, 
lebo vraj ohlasovalo takú hroznú katastrofu, že „živí budú závidieť mŕtvym“...

Sardínia – Karibik Stredomoria
Pláže také čisté ako alabaster, voda taká priezračná ako krištáľ a piesok taký biely a jemný 
ako múka. Aj preto sa Sardínii hovorí európsky Karibik. Tento druhý najväčší ostrov 
v Stredomorí však nesľubuje len letnú prímorskú dovolenku snov, ale aj bohaté duchovné 
zážitky v podobe vzácnych historických pamiatok a nevšedných prírodných úkazov.

Nuraghy, megalitické stavby, sú staré tri a pol tisíc rokov a ich počet na 
ostrove sa ráta na úctyhodných sedemtisíc! Dodnes sa presne nevie, na čo tieto 
kruhové stavby s hrubými múrmi z balvanov z čierneho čadiča vlastne slúžili. 
Uvidíte ich roztrúsené po celom ostrove, najznámejšie sú v Barumini.
La Maddalena a Caprera, toto súostrovie so siedmimi hlavnými ostrovmi La 
Maddalena, Caprera, Spargi, San Stefano, Budelli, Santa Maria a Razzoli si najlepšie 
vychutnáte počas celodennej plavby loďou. Ostrov La Maddalena je jediný trvalo 
obývaný, na Caprere stojí niekoľko viliek, ktoré sú však obývané len v lete. Krásu 
zelenej Caprery odhalil už taliansky národný hrdina, generál Garibaldi, 
ktorý na ostrove strávil posledné dni svojho života a je tu aj pochovaný.
Pobrežie drahokamov alebo Costa Smeralda, tak sa nazýva najkrajšie 
letovisko Sardínie, kde svoju dovolenku trávi talianska smotánka, svetové 
celebrity i hviezdy Hollywoodu, ktoré si svoje drahocenné šperky nesnímajú 
ani pod plážovými slnečníkmi. Ba skôr naopak: ich vystavovanie na obdiv patrí 
totiž k dobrým manierom a bontónu vybranej spoločnosti Costy Smeraldy.
Kontrasty života Vo vnútrozemí však vládne božský pokoj a čas 
plynie akýmsi ospalým, spomaleným tempom: starí zrobení chlapi 
hrajú na priedomí karty, ženy pletú košíky z prútia, vyšívajú, pečú 
chlieb alebo spoločne s mužmi   stáčajú povestný sardínsky med.
Santa Teresa Gallura, táto pôvodne rybárska dedinka rozprestierajúca 
sa na skalnatej planine nad morom, je dnes vďaka svojim nádherným 
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