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Po Deliziose a Luminose som tretia najmladšia z našej dievčenskej 
flotily a mám aj dvojča, Costu Concordiu, ktorá rovnako ako ja nesie 
na svojich pevne stavaných pleciach najväčšie wellness centrum, 
aké kedy plávalo po mori. Ale o tom neskôr. Je tu ešte jedna vec, 
kvôli ktorej trvám na svojom plnom mene. Niežeby som mala niečo 
proti svojim fešným sestrám, práve naopak, ale ako to už medzi 
súrodencami býva, aj keď im v žilách koluje tá istá krv, každý má 
svoj jedinečný charakter a svoj osobitý štýl. Ja som sa zasnúbila 
antickým bohom a ich mená nesú všetky paluby, ba dokonca i bary či 

reštaurácie mojej lode: je tu Minerva, panenská bohyňa múdrosti, ktorú symbolizuje sova, 
Apollo boh svetla, života, slnka a roztopašný vodca múz, Cupido okrídlený bôžik s lukom 
a šípmi, ten čo roznecuje medzi ľuďmi lásku, Prometeo, radca olympských bohov a veštec, 
Orion, syn boha Poseidóna a smrteľnej ženy, ktorý vystúpil na nebesia, kde sa premenil na 
hviezdu, Vesta, strážkyňa rodinného krbu či Luna, bohyňa mesiaca, tajomnejšia než slnko...

Lode
majú menážzien

P

Volám sa Costa. Costa Serena. 
Ocením, keď ma budete 
oslovovať plným menom. V našej 
rodine sme totiž Costy viaceré, 
presnejšie je nás dovedna štrnásť 
a okrem mojej „maličkosti“ sa na 
vlnách morí a oceánov plavia aj 
ďalšie moje sestry: Costa Victoria, 
Marina, Fortuna, Allegra či Costa 
Atlantica... 
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majú si kDe hrať? 

Mylne zaužívanú predstavu o tom, že výletné 
plavby sú určené predovšetkým dospelým, vám 
pohotovo vyvráti maskot Squok, šikovný ako delfín 
a rýchly ako žralok, ktorý sa na lodiach Costy stará 
o zábavu detí. Okrem detskej herne beží počas 
plavby program Fun@Sea, fungujúci v štyroch 
kluboch, podľa veku detí od 3 až do 18 rokov.

To na začiatok, aby bolo jasné, s kým máte tú 
česť! Ale poďme pekne po poriadku...

Moje ideálne lodné miery
Pokrstili ma ako dvanástu dcéru rodiny Costa Cruises 
17. mája 2007 vo francúzskom Marseille. Šampanské 
vtedy tieklo prúdom, veľkolepý pestrofarebný ohňostroj 
križoval oblohu a robil taký rachot, až som sa bála, že 
vyruší na Olympe podriemkavajúceho vládcu bohov 
Dia. Prítomní hostia s jasotom prejavovali svoje nadšenie 
a uznanlivo mi gratulovali k mojim mieram: 290-36-
60 (dĺžka-šírka-výška, v metroch prosím!). Áno, ako 
vidíte, som pekne urastená, o čom svedčí aj 114 500 
ton mojej živej váhy. Pre úplnosť, lebo iste ste zvedaví 
aj na moje ďalšie telesné proporcie, dodávam ostatné 
parametre dúfajúc, že vás patrične ohúria aj tie. Takže: 
na 17 poschodiach (z toho 14 slúži hosťom, ostatné 
3 personálu) môžete narátať 1 500 kajút, z toho 505 
so súkromnými balkónmi, ďalšie tvoria exkluzívne 
suity, niektoré aj s priamym vstupom do lodného 
wellness&spa centra Samsara. Moja ohromná, žičlivá 
a milujúca náruč dokáže naraz prichýliť 3 780 pasažierov 
a 1 100 členov posádky. Na 13 palúb sa dá vyviezť 14 
výťahmi a priemerná rýchlosť, ktorou som schopná 
brázdiť šíre moria je 42 kilometrov. Hovoríte, že je to 
nepredstaviteľné?! Nemožné?! Neskutočné?! A to ste ešte 
nevideli bazén s toboganom na najvyššej palube, tenisový 
kurt a bežeckú dráhu! Ďalšie bazény aj s jacuzzami 

som umiestnila o dve paluby nižšie a keďže na mori je počasie nestále 
a môže duť i silný vietor, bazény som vybavila zaťahovacou strechou. 

Všetkých mám na jednej lodi
Už na mojom krste vtedy v Marseille som vedela, že to bude zásah do čierneho, 
keď som na jednej z horných palúb ako atrakciu zaparkovala supermoderný 
trenažér Formuly 1. Jeho cenu vám radšej ani neprezradím (okolo 332 000 eur!) 
ale vidieť nedočkavé tváre všetkých tých alonsov, hamiltonov, schumacherov 
či baricellov, fakt stálo za to! Ja som sa však nevedela dočkať, kedy už konečne 
zdvihnem kotvy a vyplávam na svoju prvú (medzi sestrami tomu hovoríme 
panenskú) plavbu. Nepopieram, odvtedy vždy, keď opúšťam prístav, sa tak 
trochu predvádzam. Áno, hrám ľuďom na city a skutočne si to užívam. Je 
to grandiózne divadlo ako z La Scally! Veď si len predstavte tisíchlavý dav 
zhromaždený na palubách, tie stovky napätých tvárí, ktorým sa v očiach 
odrážajú sklíčka Námestia svätého Marka v Benátkach, odkiaľ sa vydávam 
na cestu. Potom môj milý Ignazio, teda pardon, kapitán Ignazio Giardina 
niekoľkokrát zatrúbi na odchod a z palúb na krídlach bielych čajok vzlietne 
k nebu sladký tenor Andrey Bocelliho Time to Say Good Bye... Vtedy ľudia 
stíchnu ako morská pena a ja mám chvíľku na to, aby som si prezrela ich 
tváre: opäť sú tu všetci, mladí i tí skôr narodení, zaľúbené páriky, ktoré 
omámené šampanským premilujú v kajute celé noci, tínedžeri s dlhými 
ofinami a vyťahanými tričkami až po kolená, bábätká spokojne spiace mamám 
v náručí, staré dámy v čerstvých frizúrach pod hodvábnymi šatkami, muži 
v ľahkých plátenných nohaviciach a fičúrskych mokasínach (iste Taliani), 
biznismeni v kraťasoch, večne kontrolujúci signál vo svojich mobiloch, dámy 
z vyššej spoločnosti s podvihnutými viečkami a botoxovými perami, úctyhodné 
matky, ktoré sa raz konečne odtrhli od hrncov, frajeri a frajerky, ba i niekoľko 
osamelých duší obývajúcich jednolôžkové kabíny, s pohľadom večne zavŕtaným 
do rozčítanej knihy... Ale keď Bocelliho hlas doznie a na palubách znovu ožije 
hlasná vrava, som samé ucho a vo vetre chytám neznáme slovíčka a cudzie 
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jazyky. Prvé nadväzovanie známostí, vrelý stisk 
ruky, prvé prípitky na skvelú plavbu, prvé zasvätené 
rozhovory, kto s kým, kde a kedy, započujem mená 
svojich sestier; ktosi sa plavil s Concordiou na Kanárske 
ostrovy či s Furtunou naprieč Jadranským a Egejským 
morom, iný sa rozplýva nad krásou nórskych 
fjordov, kam ho doviezla Luminosia, ďalší doplával 
s Romantikou až na Seychely a Madagaskar a tento rok 
plánuje prežiť Vianoce s Mediterraneou v Karibiku.
Koľko národov a národností, koľko jazykov, koľko 
tvárí i farieb pleti − a všetci sú na jednej lodi. Na 
mojej lodi! Pozbierali sa tu z celého sveta, prileteli 
na krídlach svojich túžob, aby vstúpili na svoju 
vysnívanú loď. Som Costa. Costa Serena a mojou 
úlohou je premeniť ich sny na skutočnosť.

Posádka mojej lode
Ahmad pochádza z Indonézie. Na tejto plavbe sa 
bude starať o vašu kajutu. Je to váš osobný steward 
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a bude vám poruke, kedykoľvek to budete potrebovať. 
Postará sa o vaše pohodlie, o čistotu vašej kabíny, vždy 
ochotný splniť všetky vaše priania. Denne vás bude 
zásobovať čerstvými World News, lodnými novinami 
i bulletinom Today, v ktorom nájdete všetky potrebné 
informácie o vyloďovaní a naloďovaní sa, o prístavoch, 
v ktorých budem kotviť, o denných aktivitách na lodi, 
večerných predstaveniach a vystúpeniach umelcov 
i o špeciálnych ponukách v baroch, reštauráciách 
a obchodoch. A kto by nemal ešte dosť, pre toho som 
pripravila niekoľko vlastných lodných televíznych kanálov.
Keď už som spomenula reštaurácie, dovoľte mi, aby som 
vám predstavila Jamiese, vašu čašníčku, ktorá vás bude 
obsluhovať vždy pri večeri. Na Filipínku je nezvyčajne 
vysoká a štíhla ako prútik, ale keď okolo vás prechádza 
s tácňou plnou tanierov, jej krok je pevný a istý. Jamiese 

žije asi hodinu cesty od Manilly a na lodi začala pracovať v roku 2004. 
Neviem už, či som to bola ja alebo moje sestry, ale jedna z nás ju zoznámila 
s mladým čašníkom, ktorý sa neskôr stal jej manželom a otcom jej 
dvoch dcér. Každý deň im telefonuje, každý deň sa dievčatká mamy 
pýtajú, kedy už príde domov. Od konca kontraktu delí Jamiese už len 
šesť týždňov práce. Šesť týždňov, sedem dní v týždni, jedenásť hodín 
denne na nohách bez jediného dňa voľna. Každý deň rovnaká uniforma, 
rovnaký účes a rovnaký očarujúci úsmev pre každého hosťa osobitne...
Či už prišli z Indonézie, Filipín, Číny alebo Brazílie, všetci chcú 
pracovať. Podčiarknuté a zrátané − ja a moje sestry zamestnávame 
štrnásťtisícovú posádku, personál mužov a žien pochádzajúci 
z osemdesiatich krajín sveta. Tí z najvzdialenejších kútov zeme, kde 
často vládne bieda a hlad, sú vďační za šancu, ktorú u nás dostávajú. 
Majú však svoju tichú hrdosť a tú si nedajú nikým vziať.

Moje lodné vychytávky
Zbožňujem, keď sa ľudia bavia. Aj keď každý deň kotvím v inom 
prístave, dovolenkovať s Costou znamená dovolenkovať na lodi. 
Aby ste tomu rozumeli, ja nie som auto, vlak, autobus či nejaký 
iný dopravný prostriedok, ktorý vás má doviezť na miesto vašej 
dovolenky. Ja sama som vaša dovolenka! A že dbám o vašu zábavu 
(od skorého rána do skorého rána!), o tom svedčí aj pestrý program 
rôznych aktivít, ktoré som pre vás starostlivo pripravila.
Začíname o ôsmej ráno spravidla strečingom alebo iným pohybovým 
cvičením, potom šup-šup na raňajky a o desiatej predpoludním už fičíme  
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Viac info
www.satur.sk, infolinka 0904 422 222.

V snahe čo najviac spríjemniť a uľahčiť 
pobyt na lodi svojim klientom, SATUR 

ponúka niektoré vybrané plavby 
so slovenským sprievodcom.

ocenenej jednou michelinovskou hviezdou. Požiadala som ho, aby mi pomohol so zostavením 
päťchodového lodného menu a on nadšene súhlasil. Výsledok stojí za to: večerať u mňa na 
lodi je priam božský zážitok! Čo by ste povedali na predjedlo, krevetový koktail servírovaný na 
chrumkavom šalátiku? Alebo na teľaciu terinu s Walfdorským šalátom a sezamovými tyčinkami 
či zemiakový páj plnený paradajkami, švajčiarskym syrom a mangoldom? Nasleduje polievka: 
dnes večer ponúkam krémovú krabiu s krutónikmi. Potom vás čaká výber pasty: spagetti 
s vajíčkom, parmezánom a chrumkavou údenou slaninkou alebo risotto s hríbami? Ako hlavné 
jedlo si vyberiete radšej grilovaného lososa servírovaného s petržlenovými zemiakmi, teľací 
rezeň so špargľou a syrovým fundue so zemiačikmi a zeleninou, sviečkovicu Chateaubriand na 
zelenom korení či syrový koláč so špargľovým krémom? Po hlavnom jedle nasledujú syry a dolci 
− sladkosti! Ako správny Talian Ettore nedá dopustiť na gelato − zmrzlinu a osviežujúce ovocné 
sorbety, ale aj úžasne ľahké krémy s mascarpone, smotanovú Panna Cottu či lahodné tiramisu...
Podobné kulinárske hody som vám pripravila aj na obed a kto by ešte stále nemal dosť, toho 
pozývam do reštaurácie Prometeo alebo Grill Lido, kde takmer celé popoludnie servírujem rôzne 
snacky: pizzu, hot dogy, hranolčeky, zákusky, čaj i kávu. Všetko prvotriednej kvality! Viete, že 
zamestnávam ľudí, ktorí sa starajú špeciálne iba o hygienu a čistotu celého diania v kuchyni?

Na mori aj na súši
Len jednej jedinej veci je mi ľúto. Že nemôžem občas vyjsť na pevninu a navštíviť prístavy, 
v ktorých kotvím a mestá, okolo ktorých plávam. Veď kto by nechcel vidieť romantické 
Benátky popretkávané stovkami mostov s vycifrovanými gondolami a gondoliermi 
v apartných klobúčikoch? Počula som, že v Bari dostanete najlepšie ristretto v hocktorej 
kaviarničke v starom meste, mlieko, latte, si však pýtajte zvlášť, my Taliani kávu pijeme 
čiernu ako noc a silnú ako túžba... Boli ste niekedy v Olympii, v ktorej kedysi stála Diova 
zlatá socha − jeden z divov sveta? Olympiu musíte bezpodmienečne vidieť, najmä jej štadión, 
na ktorom kedysi triumfovali víťazi v behu, s hlavami ovenčenými olivovými ratolesťami! 
Smyrne Turci hovoria Izmir a za tretie najväčšie turecké mesto sa už od staroveku považuje 
jedno z domnelých rodísk veľkého Homéra. Istanbul, bývalý Konstantinopol je hlavnou 
hviezdou našej plavby! Jediné mesto na svete, ktoré spája dva kontinenty. Môcť tak vidieť 
Modrú mešitu, Hagiu Sofiu, Veľký bazár! Poprechádzať sa po úzkych kamenných uličkách 
Stariho Gradu v Dubrovníku, o ktorom sa tiež hovorí ako o perle v Jadranskom mori.
Nič z toho však nie je určené mojim očiam. Ja som šíre more, pevnina je pre vás, ľudí...
Tak si to užite aj na mori, aj na súši. Ciao bella, ciao bello, stretneme sa na ďalšej plavbe!

na plné plachty: môžete si vybrať 
gastronomický kvíz, hodinu taliančiny alebo 
prednášku trebárs na tému reflexológie. 
O 10.30 vás v beauty okienku čakám na 
kozmetickom workshope na tému analýza 
pleti. Kto sa chce skôr hýbať ako počúvať, ten 
si môže zašliapať v rytme zdravej chôdze na 
bežeckom okruhu na najvyššej palube alebo 
si zahrať tenis či pingpong. O 11.00 sa prosím, 
dostavte na hodinu taliančiny! Alebo dáte 
prednosť radšej výučbe tanca? Naučím vás 
čaču, boogie-boogie, foxtrot i salsu. Po obede 
pri kartárskych stolíkoch rada privítam najmä 
seniorov, zapálených hráčov bridžu a vzápätí 
nato pozvem do umeleckého krúžku šikovné 
gazdinky všetkých vekových kategórií. 
Naučím vás vystrihovať kvety z papiera, 
vyrezávať rôzne dekoratívne tvary zo 
zeleniny či namiešať perfektný koktail Sex on 
the beach. Pred večerou možno ešte stihneme 
aqua aerobic alebo veľké bingo finále.
To najlepšie však prichádza po zotmení: na 
šiestich poschodiach si môžete užívať ponuku 
koktailov v 13 baroch, pianista Roberto 
dokonale zvláda všetky hity Eltona Johna, 
Alexovi zasa učarovali osemdesiate roky, 
Vanni takmer pretromfne Erosa Ramazottiho 
a Irina vám popletie hlavu svojím temným 
clivým altom. Stíhate drink po večeri? O štvrť 
na desať vás pozývam do divadla! Vitajte 
v kabarete, tlieskajte šikovným kúskom 
kúzelníka Pepita či pôsobivým tanečným 
kreáciám tanečníkov zo súboru Afro Arimba. 
Všetkých týchto umelcov z rôznych kútov 
sveta som angažovala špeciálne pre vaše 
potešenie! Pred polnocou to už ale na 
parketoch začína vrieť, zábava graduje a vás 
čaká tropická noc, latinská noc, arabská 
noc, diskotéka a presne o polnoci ešte 
jedno veľké gastronomické prekvapenie!
Ak radi riskujete, brány môjho kasína 
sú otvorené dokorán: ruleta, black jack, 
poker, hracie automaty... Ak chcete svoje 
peniaze investovať efektívnejšie, vyberte 
sa na večerné shoppingovanie: dnes sa 
napríklad koná deň bižutérie Swarovski. 
Hľadáte nejaký doplnok na galavečeru? 
Stačí si vybrať, ponuka je lákavá, prstienky 
rozkošné a ceny ultra výhodné!

Pod michelinovskou 
hviezdou
Signore Ettore Bocchia je veľký mág. 
Kulinársky guru, šéfkuchár prestížnej 
reštaurácie Mistral na polostrove Bellagio, 

Talianska spoločnosť Costa je európskou jednotkou na trhu s výletnými 
plavbami. Už vyše 60 rokov jej lode križujú svetové moria a svojim 
pasažierom ponúka ten najvybranejší taliansky štýl, pohostinnosť 
a v neposlednom rade vynikajúcu taliansku i medzinárodnú kuchyňu. 
Momentálne sa pod vlajkou Costy plaví 14 lodí, ďalšie dve pribudnú 
do roku 2012. Ročne tieto lode navštívia 250 destinácií vo viac ako 170 
krajinách v Stredomorí, Severnej Európe, Baltickom mori, Karibiku, 
Južnej Amerike, Spojených arabských emirátoch, na Ďalekom východe 
a v Indickom oceáne. S počtom 1,82 miliónov hostí v roku 2009 je 
Costa Crociere najväčšou talianskou cestovnou spoločnosťou, ktorá 
zahŕňa značky Costa Cruises, AIDA Cruises and Iberocruceros. Tento 
rok Costa Cruises svojim pasažierom ponúka 97 rozličných plavieb.

Niečo viac o coste


