
Kam na Valentína?  
Do wellness, na karneval, k moru?
Sviatok zaľúbených – Valentín síce nemá 
v našich končinách dlhú tradíciu, ale o to je 
populárnejší. Obchody, reštaurácie, hotely, 
všetci sú v tomto čase v pohotovosti, chys-
tajú špeciálne programy a snažia sa prilákať 
hostí. Najmä ak, ako tento rok, vychádza 
sviatok zaľúbených na sobotu. Na Valentína 
sa však možno vzájomne obdarovať nielen 
večerou alebo malým darčekom, ale naprí-
klad aj výletom. 

V TALIANSKOM ŠTÝLE
Čo poviete na také Benátky, ktoré sú pova-
žované za jedno z romantických miest našej 
planéty? Práve v  tomto čase, od 7. do 17. 
februára, sa tu koná najznámejší európsky 
karneval, čo znamená, samozrejme, aj veľa 
ľudí v  úzkych uličkách, ale v Benátkach so 
svojimi početnými zákutiami sa aj vtedy náj-
du tiché miesta, reštaurácie, kaviarne a bary, 
kde si možno nerušene posedieť na roman-
tickej večeri. Alebo aspoň na šálke vynikajú-
ceho espressa, kapučína a skvelej talianskej 
zmrzline. Keďže len 80 kilometrov od Bená-
tok sa nachádza mesto večných milencov 
Verona, možno benátsky karneval, ak vám 
vyjde čas, pekne skombinovať s veronskou 
romantikou. 

TROCHU EXOTIKY
Menej romantickou, ale určite príjemnou va-
lentínskou alternatívou je výlet do Dubaja. 
Ten poteší hneď niekoľkonásobne. Tohtoroč-

ná zima je síce mierna, takže sa nedá po-
vedať, že v polovici februára je najvyšší čas 
si trochu oddýchnuť od mrazu a snehu, ale 
dubajské teploty sú určite v  tomto ročnom 
období príjemnejšie ako naše. 25 – 27 stup-
ňov Celzia, 8 – 9 hodín slnečného svitu den-
ne a teplota vody okolo 22 stupňov. Príjemný 
únik zo stredoeurópskeho šera a  chladu. 
Spojené arabské emiráty majú čo ponúknuť 
obidvom z dvojice – je to jeden zo svetových 
nákupných rajov, nachádza sa tu najväčšie 
obchodné centrum sveta – Dubai Mall, kde 
si prídu na svoje aj tie najväčšie nákupné 
maniačky a  v  najväčšom zábavnom parku 
na svete, vo Ferrari World v susednom Abú 
Dhabí, zase ich mužské polovičky. Na plo-
che dvadsať hektárov je množstvo atrakcií. 
Jedným z hlavných lákadiel je najrýchlejšia 
horská dráha na svete Formula Rossa. Maxi-
málnu rýchlosť 240 km/hod. dosiahne vozík 
za necelých päť sekúnd a môžete tak zistiť, 
aké to je zažiť preťaženie 4,8 G. V Dubaji sú 
síce akékoľvek prejavy náklonnosti okrem 
držania sa za ruky na verejnosti zakázané, 
ale hotely a  reštaurácie tiež „počúvajú“ na 
Valentína, takže romantickú večeru si možno 
dopriať aj tu. 

RELAX A POHODA 
Komu netreba vo februári reálne slnko, ale 
stačí mu „slnko v  duši“, môže si dopriať 
valentínsky wellness pobyt v rakúskych, 
maďarských alebo slovenských hoteloch. 

Napríklad v južnom Burgenlande v hoteloch 
Avita či Larimar alebo v  známych maďar-
ských letoviskách Héviz, Sárvár, v mestečku 
Visegrád, ale aj v Budapešti. A slovenské ho-
tely si tiež pripravili rôzne valentínske ponuky.

TIPY CK SATUR
Do Piešťan a  Patiniec na nočné kú-
panie. Napríklad hotel Park v  Piešťanoch 
ponúka vo valentínskom balíčku okrem 
služieb, ktoré majú hostia v  cene ubyto-
vania inokedy, aj sekt s  jahodou a prekva-
pením, limetkovú masáž, hydromasážnu 
vaňu a nočné kúpanie pri sviečkach. Nočné 
kúpanie má vo valentínskej ponuke aj Well-
ness hotel Patince.
Do Rajeckých Teplíc na ples. V  hoteli 
Aphrodite sa bude konať na Valentína Valen-
tínsky ples. Vstup doň síce nie je v cene ho-
telového valentínskeho balíčka, no môže byť 
príjemným spestrením pobytu. Čo v cene je, 
sú procedúry ako romantická spoločná ma-
sáž, perličkový kúpeľ vo dvojici so šumivým 
vínom a  šampanské na privítanie. V  Tren-
čianskych Tepliciach v Parkhoteli na Baračke 
je v cene zase napríklad parafínový zábal či 
medová masáž. 
Na zámok alebo na koncert. K Valentínu 
môže patriť aj trochu kultúry a spoznávania. 
Tak má napríklad hotel Bojnický vínny dom 
vo valentínskom balíčku aj vstup na Bojnický 
zámok a hotel Kaskády v Sliači koncert Roba 
Opatovského s fľašou sektu počas neho. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

KARNEVAL BENÁTKACH 
4-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie s raňajkami, sprievodca 
Termín: 13. 2. – 16. 2.
Cena: od 119 EUR

RIXOS THE PALM 5*, DUBAJ
7 nocí s polpenziou, romantická 
večera na pláži 
Hotel na pláži na palme s výhľadom 
na Dubaj
Termín: 11. 2. – 18. 2. 
Cena: od 999 EUR

HOTEL PARK, PIEšťANy 
2x ubytovanie, raňajky, romantická 
večera 
Špeciálny valentínsky balíček 
Termín: 13. 2. – 15. 2. 
Cena: od 128 EUR


