
Malta a Sicília  
– čo spája trpaslíka a obra
Dva ostrovy v  Stredozemnom mori, ktoré od 
seba delí necelých 100 kilometrov. Ťažko môžu 
byť rozdielnejšie – Sicília, obor medzi ostrov-
mi v  Stredomorí, ktorý sa pýši prívlastkom 
najväčší, a popri ňom maličká Malta, ktorá je 
s rozlohou 300 štvorcových kilometrov 80-krát 
menšia. Ale predsa len majú aj niečo spoločné 
– množstvo cenných a  zaujímavých historic-
kých pamiatok, ktoré zaujali aj UNESCO tak, 
že ich zaradila do svojho zoznamu svetového 
dedičstva. A tiež to, že poznávanie si tu možno 
spríjemniť aj vecami svetskými – skvelým jed-
lom, pitím a oddychom pri mori. 

SICÍLSKE „MUST SEE“
Pobyt na Sicílii treba začať v  Katánii, ktorá 
je mestom najnápadnejších barokových pa-
miatok zo sicílskeho lávového kameňa. Pri 
prehliadke určite netreba vynechať Dómske 
námestie s krásnou katedrálou, kostol San 
Benedetto či záhradu Giardino Bellini. Ďalším 
„must see“ na tomto ostrove je určite Taormi-
na, známa z mnohých filmov. „Účinkovala“ na-
príklad aj v kultovom filme Luca Bessona Ma-
gická hlbočina a patrí medzi jedno z najkrajšie 
položených miest na Sicílii. Z gréckeho divadla 
si vychutnajte nádherný pohľad na stále činnú 
sopku Etnu, ktorú si môžete prezrieť aj celkom 
zblízka a bez väčšej námahy. Autobusom sa 
totiž dá dopraviť do nadmorskej výšky 1 900 
m n. m., tam nasadnúť na lanovku a násled-
ne terénnymi autami pokračovať až do výšky 
2 900 m n. m. do oblasti lávových polí. A na 

záver už len peši až k poslednému kráteru. 
Odporúčanie pre tých, ktorí sú takto vysoko 
prvýkrát – vzduch je tu už predsa len redší, 
človek sa zadýcha ľahšie, takže netreba sa ku 
kráteru ponáhľať, neujde. Za návštevu na Si-
cílii stoja aj Syrakúzy. Podľa rímskeho konzula 
Cicera v čase, keď žil, je to najkrajšie grécke 
mesto. Dodnes z neho zostali Katakomby San 
Giovanni, archeologický park Neapolis so sláv-
nym Dionýzovým uchom a prekrásnym gréc-
kym divadlom a ďalšie zaujímavé veci. Keď 
hovoríme o  pamiatkach UNESCO na Sicílii, 
musíme spomenúť aj mesto Ragusa, vybu-
dované na vápencovom kopci medzi dvoma 
hlbokými údoliami. Tu sa stretávame už aj 
s vplyvom maličkého suseda Malty, lebo kostol 
Santa Maria dell’Itria bol postavený maltskými 
rytiermi. A  keby sme sa z  Ragusy presunuli 
spomínaných 95 kilometrov na juh, objaví sa 
pred nami Malta. 

OKNO MODREJ OBLOHY
Medzi pamiatky UNESCO patrí napríklad jej 
hlavné mesto – La Valletta s Katedrálou Sv. 
Jána, palácom Veľkého majstra a  tiež tromi 
mestami na opačnej strane zálivu – Senglea, 
Cospicua a Vittoriosa chránené hradbami, kto-
ré vytvorili maltézski rytieri. Malta má obývané 
ostrovy dva – a sú úplne odlišné. Menší Gozo 
je na rozdiel od väčšieho suseda zelený a mož-
no tu okrem historických zaujímavostí, ako je 
prastarý kamenný chrámový komplex Ggantij-
ja, zaradený do UNESCO, obdivovať aj prírod-

né lákadlá. Napríklad „Vnútorné more“ zaliate 
krištáľovo modrou vodou či príbojom do skál 
vytesanú obrovskú bránu, ktorú Malťania nazý-
vajú „Okno modrej oblohy“. 

TIpY SpRIEvODCU CK SaTUR
Najčokoládovejšia čokoláda. Sicílske mes-
tečko Módica má síce vzácne pamiatky, ale 
preslávila ho najmä 400-ročná tradícia čokolá-
dy, ktorá má ochrannú známku. Vyrába sa za 
studena pri teplote len 45 stupňov, neobsahuje 
mlieko, maslo, lecitín a ani rastlinné tuky. Keď-
že sa robí za studena, cukor, ktorý sa do nej 
pridáva, sa celkom neroztopí, takže pri jedení 
čokoláda občas zaškrípe pod zubami.
Farebná Malta. Ak ste niekedy videli obrázky 
z Malty s farebnými loďkami, tak tie si možno 
pozrieť v rybárskej dedinke s krkolomným ná-
zvom Marsaxlokk a volajú sa luzzu. Neďaleko je 
mestečko Paola, kde sa pod povrchom zeme 
skrýva Hal Saflieni – trojposchodová podzem-
ná svätyňa, vysekaná do skaly ľudskou rukou. 
Suveníry jedlé aj trvácne. Dovolenka bez 
suvenírov by nebola dovolenkou. Obľúbeným 
artiklom na Malte je miestne víno alebo kaktu-
sový likér bajtra, med a nakladané kapary. Kto 
chce niečo trvácnejšie, potom sú to výrobky 
miestnych sklární, paličkované čipky a šperky. 
Zo Sicílie si treba priniesť víno, ale obľúbené 
sú aj „panforte“, čo je pikantná zmes sušeného 
ovocia s orieškami, nosí sa aj keramika z Cal-
tagirone, výšivky z Taorminy a predmety vyro-
bené z lávy.

Viac info na: www.satur.sk/trend

MALTA A GOZO
4-dňový letecký zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, tradičný maltský večer, 
ochutnávka vína, sprievodca
Termín: 1. 11. – 4. 11.
Cena od: 498 EUR

SICÍLIA – POZNÁVANIE 
A RELAX V ROVNOVÁHE
8-dňový letecký zájazd
7x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
sprievodca
Termín: 13. 6. – 20. 6.
Cena od: 898 EUR

SICÍLIA – PO STOPÁCH 
MINULOSTI
8-dňový letecký zájazd
7x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, sprievodca
Termín: 3. 10. – 10. 10.
Cena od: 888 EUR


