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samby (sedem každý deň), pričom 
každá má okolo 4.000 členov 
so 6 až 8 alegorickými vozmi 
v sprievode. Vozy, kostýmy a rôzne 
dekorácie stoja každú školu samby 
1,5 až 2 milióny dolárov ročne. 
Počas karnevalu to vrie nielen na 
sambadrome, ale aj vo všetkých 
uliciach, uličkách, reštauráciách 
a baroch, veď na nohách je denne 
viac ako dva milióny ľudí.
CK SATUR vás zbalí: Na 
unikátny panoramatický výhľad 
z Kristovej sochy, kde sa vám 
celé Rio doslova položí k nohám. 
Umiestniť 39,6 metra vysokého 
Krista Vykupiteľa na vrchol 
hory Corcovado znamenalo 
pre inžinierov a technikov 
množstvo výpočtov a posudkov, 
aby rozpažený kolos stál na 
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Benátsky karneval začína vždy 58 dní pred Veľkou nocou a žije ním celé mesto. Ročne ho navštívi okolo 
troch miliónov turistov, zapojiť sa doň môže každý, deliaca čiara medzi divákmi a účinkujúcimi prakticky 
neexistuje: stačí si len zaobstarať nejakú ozdobnú škrabošku a splynúť s davom. Veď anonymita pod maskou 
ponúka toľko vzrušujúcich dobrodružstiev. Karneval každoročne vrcholí veľkou súťažou o najkrajšiu 
masku, ktorú volí porota zostavená z medzinárodne uznávaných kostýmových a módnych dizajnérov. 
CK SATUR vás zbalí: Do Benátok, mesta na 118 ostrovoch, vzájomne oddelených kanálmi 
a pospájaných krásnymi mostmi. Pozve vás na plavbu vaporettom (lodičkou), na pešiu 
prechádzku po historických skvostoch mesta, vrátane Dóžovho paláca, Mostu vzdychov či 
Námestia sv. Marka. Ak sa chcete potúlať viac, tak si pred Benátkami ešte odskočte do Verony 
a pri dome, kde bývala Shakespearova Júlia, si spolu s priateľkami spravte vysmiate selfie. 

Karneval v Riu a to najlepšie z Brazílie
Čím vás zláka:  
Najšialenejšou, najdivokejšou, najerotickejšou, najfarebnejšou a najväčšou outdoorovou  
párty na svete.
Kde: V Rio de Janeiro, najkrajšom meste na svete.
Kedy: 21. február - 4. marec

Počas karnevalu je Rio nabité takou energiou, že by sa dala krájať. Na uliciach mesta je to riadna 
divočina. Všetci sa hýbu, tancujú, starci aj deti, všetci sa veselia, zabávajú, popíjajú. Človek sa 
nemôže ubrániť dojmu, že počas karnevalu v Riu asi nikto nepracuje. To najpodstatnejšie, dvojdňový 
maratón prehliadky škôl samby na 700-metrovom sambadrome, prezentuje umenie štrnástich škôl 

Jedno z vysvetlení slova karneval poukazuje 
na slovné spojenie „carne levare“, teda 
odoprieť si, zbaviť sa mäsa. Kým sa pred 
Veľkou nocou začalo dlhé pôstne obdobie, 
ľudia si chceli riadne užiť a zabaviť sa - 
často akoby poslednýkrát v živote. A hoci 
momentálne žijeme radostným očakávaním 
bielych Vianoc, tohtoročná zima môže byť 
riadne horúca: niekto sa vyberie na hory 
lyžovať, iný dá prednosť karnevalovému 
virvaru, rytmom samby, citrónovému festivalu 
či mangalicovým hodom s vôňou čerstvo 
upražených oškvarkov... 

karneval!
Benátsky karneval 
Čím vás zláka: Neopakovateľným 
defilé karnevalových masiek. 
Elegantnou atmosférou 
dávnych čias benátskeho 
dóžu, ktorá sa zaobíde bez 
hlučných alegorických vozov 
a dunivej hudby samby.
Kde: Na Námestí svätého 
Marka, tam korzujú tie 
najkrajšie skupiny masiek.
Kedy: 6. - 9. február, 
13. - 16. február 

Ak by ste sa ponorili do štúdia 
histórie, zistili by ste, že prvá 
písomná zmienka o Carnevale di 
Venezia pochádza už z 11. storočia. 
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Churchill? V prímorskom mestečku Camara de Lobos už ako starý unavený 
bard trávil čas maľovaním obrazov a popíjaním sladkého madeirského vína. 

Festival mangalice
Čím vás zláka: Horami mäsa, voňavých oškvarkov, klobás a jaterníc, 
ktoré budete zapíjať rôznymi druhmi pálenky, pivom či vínkom.
Kde: Na námestí Szabadság tér v Budapešti.
Kedy: 7. - 8. február

Mangalica - staré plemeno sviniek - pochádza z Veľkouhorskej nížiny. Jej 
mäsko je výborne prerastené, zvlášť chutné, hovorí sa, že tradičné maďarské 
špeciality - čabajka a uhorská saláma - sa vyrábali práve z mäsa mangalice. 
Maďari, ktorí za posledné roky niekoľkonásobne zvýšili chov týchto zvierat, 
majú mangalice v takej láske, že im v čase karnevalového veselia vystrojili 
špeciálny sviatok. Popri ochutnávaní voňavých klobás a šuniek náladu 
zdvihnú aj rôzne sprievodné programy: prezentácie výrobkov, súťaže
vo varení, vystúpenia folklórnych súborov a iné. Niektorí gazdovia na námestie 
Szabadság tér dovezú aj živé svinky, aby ste videli, že prívlastok „prasiatko 
s vlnou“ mangaliciam kvôli dlhej vlnitej srsti skutočne dokonale sluší. 
CK SATUR vás zbalí: Na dvojdenný zájazd do Budapešti, počas ktorého 
si okrem mangalicových hodov pochutnáte aj na najchrumkavejších 
kultúrnych a historických pamiatkach maďarskej metropoly, vrátane 
slávneho parlamentu, opery, citadely, hradného vrchu s kráľovským palácom, 
prípadne Marcipánového múzea či chýrnych Szechenyiho kúpeľov. 

svojom mieste pevne a bezpečne (v roku 2007 sa socha dostala na 
zoznam 7 novodobých divov sveta). Brazílčania žartom hovoria, že 
keď raz Kristus spojí svoje ruky, bude treba začať poriadne pracovať... 
Rovnako úchvatný výhľad sa ponúka aj z vrchu Pão de Açúcar (známa 
„cukrová homoľa), kam vás na vyhliadku vo výške 396 m dovezie 
kabínková lanovka. Či už stojíte pri nohách Krista Vykupiteľa, alebo 
na vrchole Pão de Açúcar, pohľad na spenený oceán, objímajúci 
nekonečné pieskové pláže, je odvšadiaľ rovnako opojný. Akurát, že 
sa neviete rozhodnúť, ktorá pláž je krajšia... Legendárna Copacabana, 
či jej večná rivalka Ipanema Beach? Obe pláže patria k najdrahším 
a najelegantnejším miestam v Riu a lemujú ich moderné komplexy 
hotelov, nákupných centier, reštaurácií, barov, divadiel a galérií. 
Do brazílskeho programu patria aj zázračné vodopády 
Iguaçu - jeden zo siedmich prírodných divov sveta: tak o tom 
v celosvetovej ankete roku 2011 rozhodlo milión obyvateľov 
našej planéty. Kaskády vodopádov tohto najväčšieho systému 
vodopádov na zemeguli na hranici Brazílie a Argentíny 
(a čiastočne aj Paraguaja) ponúkajú množstvo výhľadov na nádhernú 
prírodnú scenériu. Jedinečný pohľad sa naskytne aj pri lete vrtuľníkom 
ponad toto takmer trojkilometrové prepadlisko zeme či pri plavbe 
loďou do (bezpečnej) blízkosti niektorých vodopádov. Menej 
odvážnejším azda postačí prechádzka po vybudovaných chodníkoch 
s početnými vyhliadkami na úchvatnú vodnú hru prírody. 

Karneval na Azúrovom pobreží
Čím vás zláka: Aspoň 50-timi odtieňmi žltej a oranžovej, 
monumentálnymi sochami z citrusových plodov a kvetinovou 
paľbou z rozkvitnutých alegorických vozov.
Kde: V mestách Menton a Nice na Francúzskej riviére.
Kedy: 20. - 22. február (Festival citrusov), 
3. - 6. apríl (Karneval kvetov)

Kým Saint-Tropez je poslednou perlou na náhrdelníku slávnych 
letovísk Azúrového pobrežia, tak starobylé mestečko Menton, hneď 
pri hraniciach s Talianskom, v ktorom vyše 500 rokov vládli monacké 
kniežatá, sa považuje za prvý jagavý skvost Francúzskej riviéry. Traduje 
sa, že Menton je najteplejším miestom na kúpanie na celom Côte d‘Azur. 
Miestni obyvatelia by mohli veľa rozprávať o príjemnej klíme tohto 
letoviska, o slnku a jasnej oblohe, ktoré takmer nikdy neskalí žiaden 
mráčik i o teplotách, ktoré sú vždy o niekoľko stupňov vyššie, ako na 

maliara Marca Chagalla. Ak si na potulky po Nice 
vyberiete termín mimo karnevalového virvaru, 
čaká na vás poldenný výlet do Monaka.

Ostrov Madeira a karneval  
Čím vás zláka: Obrovskými procesiami 
alegorických vozov, ktoré prúdia ulicami 
hlavného mesta. Povráva sa, že karneval 
na Madeire patrí k najlepším v Európe. 
Množstvo tanečníkov samby pripomína 
slávny brazílsky karneval v Riu de Janeiro.
Kde: Na námestí Praça do 
Município v meste Funchal.
Kedy: 10. - 17. február (Karnevalový festival), 
14. - 21. február (Kvetinový festival) 

Brazília, ale v malom - tak vyzerá madeirská 
Festa de Carnaval s alegorickými vozmi, plnými 
tanečníkov v trblietavých kostýmoch, ktorých 
telá sa vlnia v rytme zvukov samby. Karnevalový 
sprievod sa tiahne po plážovej promenáde až do 
stredu mesta na vyzdobené námestie Praça do 
Município, kde všetko vrcholí veľkým ohňostrojom. 
V apríli Madeira žije v znamení Festa da Flor, festivalu 
kvetín. Ulice hlavného mesta dláždia pestrofarebné 
voňavé koberce kvetov, výklady obchodov a pouličné 
stánky hýria bohatou kvetinovou výzdobou, vzduch 
je presiaknutý vôňou povestných madeirských 
orchideí. Je tu jar - dôvod na radostnú oslavu! K 
zelenej „stene nádeje“ prichádzajú deti, aby do nej 
zastrčili kvietok ako symbol pokojného života v mieri.
CK SATUR vás zbalí: Na Grand Tour Madeirou 
sa môžete vydať aj mimo karnevalového veselia, 
na ostrove so stálymi teplotami okolo 25 °C 
vládne príjemné podnebie takmer po celý rok, 
ideálne na ľahkú turistiku i potulky po kultúrnych 
a historických pamiatkach. Monumentálne paláce 
v hlavnom meste Funchal, meštianske domy, 
obklopené subtropickými parkami, kláštory, 
barokový pútnický kostol v Monte, kde odpočíva Karol I., 
posledný rakúsky cisár z rodu Habsburgovcov... Z vrcholu 
Monte sa zveziete na miestnej atrakcii - tobogáne v prútenom 
koši, upevnenom na drevených saniach a v sprievode dvoch 
„vodičov“, ktorí brzdia gumovými podrážkami. Oliveiras patria 
k najstarším vínnym pivniciam na ostrove a tam ochutnáte 
najslávnejšie druhy madeirského vína, navštívite aj manufaktúru 
na výrobu chýrnych madeirských výšiviek a zastavíte sa v 
mestečku Santana kvôli ďalšej atrakcii: typickým madeirským 
bielo-červeno-modrým domčekom v tvare písmena A. Ozaj, 
viete, že na Madeiru chodieval často oddychovať sám Winston 
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ostatných miestach riviéry. Aj kvôli jedinečným 
klimatickým podmienkam sa Menton stal 
rajom pre botanikov, kde sa úžasne darí 
bohatej subtropickej i tropickej flóre, exotickým 
kvetom, ale predovšetkým omamne voňajúcim 
citrónovníkom. Vďaka vývozu citrónov na 
blízke i vzdialené európske kráľovské dvory 
mesto v minulosti nevídane bohatlo. Vôňa 

citrusových plodov, grepov, mandarínok, pomarančov, 
limetiek a citrónov vanie zo všetkých záhrad a preniká i do 
najzastrčenejších uličiek mesta. Okolo šťavnatého ovocia 
sa v Mentone točí všetko a všetci - hlavne počas veľkého 
Festivalu citrónov, ktorý sem každoročne priláka vyše 
dvestotisíc návštevníkov. Ak sa k nim pridáte aj vy, potom 
rátajte s pastvou pre oči, o akej by ste v studenom februári 
mohli len snívať: celé mesto sa kúpe v desiatkach odtieňov 
žltej a oranžovej farby, sprievody alegorických vozov zdobia 
obrie sochy z pomarančov, mandarínok a citrónov - pre 
potreby festivalu sa ich každoročne použije viac než 140 ton! 
Mondénne letovisko Nice (od Mentonu vzdialené iba 20 
km) si užíva  povesť najelegantnejšieho mesta Francúzskej 
riviéry aj vďaka povestnému  karnevalu kvetín s obľúbenou 
kvetinovou bitkou, ktorá sa vo februári bude konať už po 
139. raz. Pôsobivá kvetinová kanonáda sa odohrá na slávnej 
Promenade des Anglais: dvadsať alegorických vozov, 
naložených kvetmi a každý vystrelí na divákov okolo sto tisíc 
kvetov: gladiol, mimóz, gerber, ruží, frézií sedmokrások...    
CK SATUR vás zbalí: Na poznávací zájazd Nice 
s návštevou Mentonu - počas neho si užijete karneval 
i festival kvetín, spoznáte samotné Nice, prejdete sa po 
5 km dlhej pobrežnej Promenade des Anglais, navštívite 
najkrajšie kostoly i múzeum slávneho francúzskeho 

Viac info
www.satur.sk, call centrum 0850 333 333


