
CESTY

Miesta, kde sa niečo končí a niečo za-
čína, miesta fatamorgán, viery, odvahy 
a objaviteľských vízií, ktoré menili od 
základov Starý a budovali Nový svet. 
Miesta, kde si s najzápadnejšími vý-
bežkami starého kontinentu pohráva 
Atlantik. Tieto miesta portugalského 
a španielskeho pobrežia nepatria k tým 
obyčajným na Zemi. Podmania si aj 
srdcia ošľahaných dobyvateľov, ktorí 
vedia rozoznať hodnotu skutočných ces-
tovateľských originálov. 

PORTUGALSKÁ RIVIÉRA 
S „KRÁĽOVSKOU“ PONUKOU

Východiskovým bodom je prístav 
Faro. V Algarve,  „portugalskej ri-
viére“, nádhernej plážovej oblasti, 
ktorá sa tiahne na západ od španiel-
skej hranice až po Cabo de Sao Vin-
cente, je klíma vďaka teplým mor-
ským prúdom priaznivá po celý rok. 
Jedinečné prírodné scenérie a z mora 
vystupujúce skalnaté útesy dopĺňajú 
romantické zákutia a piesočnaté zá-
toky. Milovníkom golfu a surfovania 

sa tu tiež zrýchľuje pulz a krv začína 
kolovať rýchlejšie -  v Algarve nájdu 
golfový a surfový raj. Viac ako 20 gol-
fových areálov, medzi nimi Praia d´El 
Rey, luxus a harmónia v najexkluzív-
nejšom golfovom rezorte na portugal-
skom pobreží, prívlastok „kráľovský“ 
vystihuje štýl, komfort a prvotriedne 
služby. Vyhľadávané letovisko Albufe-
ira, s historickým centrom, výbornou 
atmosférou, neodmysliteľným rybím 
trhom a miestom konania slávností. 
Prírodná rezervácia Ria de Alvor sto-
jí za návštevu, rovnako ako Praia do 
Guincho – jedna z najkrajších pláží s 
krištáľovo čistou vodou a rozprávko-
vým výhľadom na pobrežie. Najlepšia 
reštaurácia v okolí Mar do Guincho, 
ideálne miesto na romantickú večeru 
s ohnivou dámou svojho srdca, pri 
sviečkach a s panoramatickým výhľa-
dom na horizont nad Atlantikom. Pre 
znalcov, ako inak, portské (ruby ale-
bo tawny), posledné ročníkové víno 
2009, zriedkavejšie biele portské ako 
aperitív.

JUŽANIA TO 
RADI HORÚCE

SLNEČNEJ ANDALÚZII KOLUJE 
V ŽILÁCH VÁŠNIVÝ ELIXÍR 

Európa i Orient, moslimská i kresťanská kultúra, rituály, 
kulty, stáročné tradície. Horúci temperament: láska a zrada, 
radosť i smútok, hrdosť a vášeň, pomsta i smrť. Korida, krvavá 
dráma s tromi dejstvami medzi toreadorom a býkom, horúca 
a nespútaná Carmen. Stratu slobody možno vykúpiť jedine 
smrťou... Kto dokáže skrotiť južanský temperament?

CK SATUR 
odporúča: 

Luxus pre
náročných mužov

Sheraton Algarve Hotel & Pine Cliffs 
Resort, luxusný 5-hviezdičkový hotelový 
rezort pri nádhernej pláži Praia de Falesia 
na masívnom skalnom útese, s malebnými 

vápencovými útvarmi sfarbenými do 
oranžova. Vyznávačov golfu nadchnú 
golfové gríny, gurmánov, milovníkov 

luxusu a pohodlia 7 reštaurácií, 
bary, kaviarne, bazény, pestrá 

ponuka vodných športov 
na pláži.
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Text: Marta Turisová
Foto: CK SATUR

Viac info: www.satur.sk
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CK SATUR 
odporúča: 

Horúci letný hit – 
poznanie a oddych vo 

veľkom štýle
Andalúzia a Južné Portugalsko, 

11- resp. 12-dňový poznávací zájazd 
spojený s pobytom pri mori, skutočne 

jedinečný mix poznávania histórie, 
tradícií, kultúry, prírody a poby-

tu pri mori so službami 
all inclusive. 
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SLNEČNÁ ANDALÚZIA 
A POBREŽIE SVETLA

Západné pobrežie Andalúzie s pro-
vinciou Huelva pri portugalských 
hraniciach nezaprie námornícku 
objaviteľskú minulosť, hoci stopy tu 
zanechali aj Feničania, Rimania, Vizi-
góti i Arabi. Z rovnomenného mesta 
vyplával Krištof Kolumbus na svoju 
prvú výpravu do Indie. Dnes by tu 
uvidel malebné námestia, historické 
stavby, rušný prístav, promenády a 
zóny oddychu. Len 14 km od africké-
ho pobrežia natrafíte na turistami ešte 
neobjavený skvost, Costa de la Luz, 

Pobrežie svetla s 300 slnečnými dňa-
mi v roku, s malebnými nekonečnými 
plážami. Nádherná časť nefalšovanej 
Andalúzie pôsobí nedotknuto, tak 
ako kedysi... V blízkosti sa rozprestie-
ra Národný park Donana, s privilego-
vanou geografi ckou polohou medzi 
dvomi kontinentmi a dvoma moria-
mi, s rozlohou viac ako 104 000 ha 
je najväčšou ekologickou rezerváciou 
v Európe. V minulosti miesto kráľov-
ských poľovačiek a banketov, dnes ná-
rodný park, súčasť Unesco, obľúbené 
miesto oddychu španielskych politi-
kov a celebrít.  Krištof Kolumbus by 

určite ocenil, že v Palos de la Frontera 
kotvia nádherné repliky jeho plachet-
níc Santa Maria, Pinta a Niňa... 

TO PRAVÉ PRE 
TEMPERAMENTNÝCH MUŽOV:

Horúce fl amenco, vášnivá korida, 
ohnivé sherry 
Jeres de la Frontera – preslávené 
temperamentným fl amencom, šľach-
tenými andalúzskymi plnokrvníkmi, 
Kráľovskou školou jazdeckého ume-
nia, múzeom kočov, ale aj okruhmi 
Formule 1 a Moto GP.  No a nesmie 
chýbať kvalitné sherry, ktoré Španie-
lom tiež koluje v horúcej krvi. Radi by 
si ho privlastnili aj Angličania, ktorí 
ho považujú za takmer národný ná-
poj, na chuť mu totiž prišli už dávno, 

CK SATUR 
odporúča horúce 
Costa de la Luz: 

Pre milovníkov golfu:
Barcelo Punta Umbria Mar so službami all 

inclusive pre štýlových mužov a náruživých golfi stov. 
Pre rodiny s deťmi:

Barcelo Punta Umbria Beach so službami all 
inclusive, rodinný klub Planet Fun, bohatý program 

pre deti i dospelých so slovenskými animátormi.
Wellness pre dvoch:

Barcelo Isla Canela so službami all 
inclusive pre milovníkov špičkového 

wellness, ale aj rodiny s deťmi 
a športovcov.
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keď pár stoviek sudov ukoristili v an-
glicko-španielskej bitke v 16. storočí. 
Sherry sa vyrába len z troch povole-
ných odrôd hrozna a je jediným al-
koholizovaným vínom, ktoré zostáva 
prirodzene suché. Najväčšia a jediná 
svojho druhu v Jeres je Gran Bodega 
s tisíckami sudov, príjemnými miesta-
mi na degustáciu sú malé štýlové bo-
degas. Orieškové amontillado, silné 
oloroso, husté a tmavé amoroso alebo 
najsuchšia a najľahšia manzanilla. Ak 
sa vám zakrúti hlava, patrí to k veci, 
teda k sherry.
Sevilla – kultúrne, umelecké a turis-
tické centrum, domov horúceho fl a-
menca a býčích zápasov, jedinečná 
gotická katedrála Maria de la Sede, 
miesto posledného odpočinku Krišto-
fa Kolumba,  maurský palác Alcazar 
a Archivo de Indians, monumentálny 

komplex v srdci Sevilly  - všetky sú 
v zozname Unesco.  Granada s pyš-
nou Alhambrou  a ohromujúcimi 
záhradami Generalife, Cordoba s nád-
hernou islamskou mešitou, ktorú na-
priek intervenciám cirkvi zachránil 
Karol V., buď mu za to večná chvála...

RODINA, SVIATKY,
PÚTE, FÉRIE 

Cez deň paláce, múzeá, námestia, uli-
ce a uličky naplnené históriou, večer 
príjemné posedenia v bodegas, tapas 
baroch pri andalúzskych špecialitách 
- delikatesných olivách a solenej úde-
nej šunke, tortille á la espanola a skve-
lých bielych, červených a ružových 
domácich vínach.  Ulice a námestia 
sú plné, najmä cez víkend, domáci 
radi sedia, oslavujú, oddychujú, rodi-
ny s deťmi večerajú dlho a s pôžitkom 

neskoro do noci. Večerom dominuje 
temperamentná zábava s ohnivým 
fl amencom, a ak sa po pretancovanej 
noci o tomto horúcom výrazovom fe-
noméne chcete dozvedieť ešte  viac, 
navštívte Museo del Baile Flamenco. 
Špecialitou sú miestne sviatky, mestá 
a dedinky majú svojich patrónov, kto-
rým sú venované púte. Najväčšie sú 
v apríli v Seville, v auguste v Malage, 
v septembri v Torremolinos a v októbri 
vo Fuengirole a v Marbelle. Býčie zápa-
sy alebo svetoznáma korida sa konajú 
počas sezóny  jún – október v dňoch pra-
covného voľna a v čase fi esty. Corrida 
de toros je umenie, budúcich tereadorov 
vychovávajú špeciálne školy od útleho 
veku. Stanú sa z nich celebrity, ktorých 
sláva súperí s hviezdami španielskych 
futbalových klubov. 
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