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PLATENÁ INZERCIAcestovanie

Wellness
či dovolenka? 

Ak leňošenie na pláži skombinujete
s relaxom v hotelových SPA, domov 
sa vrátite ako vymenená.

Krajina polmesiaca nie je vyhľadávanou
destináciou len pre nenapodobiteľnú
atmosféru rozprávok Tisíc a jednej noci,
ale aj pre preslávené kúpele. Tie sa na
území dnešného Turecka objavili ešte
skôr, ako sem prišli Turci, a spájajú

v sebe byzantskú tradíciu aj moslimský
zmysel pre extrému čistotu. Hammam,
ako sa kúpele nazývajú, boli odjakživa
viac než len miesto na očistu tela. Tak
ako dnes s kamarátkami vybehnete na
kávu alebo do baru, v hammamoch sa
odohrávali dôležité stretnutia a uspora-
dúvali oslavy. V praxi sa hammam podo-

bá na parný kúpeľ s podobnými účinkami
ako sauna, spojený s masážami a očist-
nými procedúrami. Najprv si oddýchnete
v parnej saune, kde vdychujete horúci
vzduch, potom vás čaká studená sprcha,
ktorá prebudí krvný obeh, a nasleduje
celotelová peelingová masáž. Po nej sa
vykúpete v chladivej vani a zrelaxujete so
šálkou osladeného čierneho čaju. 
NÁŠ TIP: Hotel Limak Lara*****
De luxe, Antalya

Vznášanie na Cypre
Exkluzívne spa rezorty nájdete aj na pestrofa-
rebnom Cypre. Špecialitou je takzvané „vznáša-
nie sa“ v slanej vode, ktoré sa odporúča absol-
vovať po parnom kúpeli a saune. Výskumy uká-
zali, že keď sa ľudské telo vznáša vo vode bez
pôsobenia gravitácie, dostane sa do stavu
hlbkej relaxácie. A to je to, čo po dlhej zime
potrebuje každý. 
NÁŠ TIP: Atlantica Aeneas Resort&Spa, Cyprus

Orient pre vaše zmysly 

Omladnite na Kanároch 
Kanárske ostrovy sú rajom nielen vďaka nád-
hernej prírode, ale aj relaxačným centrám,
ktoré privedú do edenu vaše telo i dušu. Na zoz-
name procedúr a služieb nájdete dynamický
bazén s protiprúdom, hydromasážne postele,
škótsku sprchu, ľadové pramene či jacuzzi
a k tomu kopu skrášľovacích procedúr od
výmyslu sveta. Odolali by ste zábalu zo zelené-
ho čaju, z Aloe vera či čokolády? Hotely majú
v ponuke aj špeciálne jeden- až trojdňové rela-
xačné programy, kde vás budú od rána do veče-
ra rozmaznávať masážami s olejom či s lávový-
mi kameňmi a omladzujúce ošetrenia tváre aj
tela vám zaručene uberú pár rokov na veku. 
NÁŠ TIP: Hotel H10 Costa Adeje Palace *****
Kanárske ostrovy
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