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Sardínia

Smaragdové pobrežie, tak znie v preklade 
názov pláže Costa Smeralda. Pomenovali ju 
podľa smaragdovo modrého mora, ktoré lemujú 
žulové skaliská, vetrom a vodou opracované 
do bizarných tvarov. Pláže na pobreží Costa 
Smeralda patria k najkrajším na celej Sardínii, 
svetové celebrity si tu vraj svoje drahocenné 
šperky nesnímajú ani pod plážovými slnečníkmi.

Karibik Európy

Toto súostrovie severovýchodne od Sardínie 
so siedmimi hlavnými ostrovmi La Maddalena, 
Caprera, Spargi, San Stefano, Budelli, Santa Maria 
a Razzoli si najlepšie vychutnáte počas celodennej 
plavby loďou. Ostrov La Maddalena je jediný trvalo 
obývaný, na Caprere stojí iba niekoľko letných 
viliek. Krásu zelenej Caprery odhalil už taliansky 
národný hrdina, generál Garibaldi, ktorý na ostrove 
strávil posledné dni života a je tu aj pochovaný.
Zo severu Sardínie sa rýchlo preplavíte na 
francúzsku Korziku, vzdialenú len 12 km. Korziku 
pre zmenu nazývajú „Maledivy Stredomoria“?

LA MADDALENA 
A CAPRERA

Označujú sa tak miesta na Zemi, kde sa ľudia dožívajú 
neobvykle vysokého veku. Popri ostrove Okinawa 
v Japonsku či polostrove Nicoya na Kostarike k nim patrí 
aj provincia Nuoro na Sardínii. Za sardínsku dlhovekosť 
môže aj zdravý životný štýl miestnych obyvateľov, ktorý 
vychádza zo skladby ich jedálnička: viac rýb a zeleniny a 
relatívne málo mäsa. K tomu veľa kyslomliečných výrobkov 
z ovčieho a kozieho mlieka, miestne bylinky do jedla 
i čaju, chýrny sardínsky horský med a červené víno. 

ČO SÚ MODRÉ ZÓNY
H  Pre rodiny s deťmi: Rezort Baia Dei Pini na 
severe a Capo Boi na juhu ostrova. V oboch 
funguje počas hlavnej letnej sezóny rodinný 
klub CK Satur Planet Fun s dvomi slovenskými 
animátormi, ktorí pre deti tvoria program šitý na 
mieru, prispôsobený ich veku a schopnostiam. 
Keďže Taliani sú zvyknutí na dovolenky cestovať 
ako veľké rodiny a s úplne malými bábätkami, 
tzv. baby hotely na Sardínii sú v tomto smere 
vynikajúco vybavené. Mnohé z hotelov majú v 
reštauráciách oddelený detský kútik, vybavený 
sterilizátormi, ohrievačmi fliaš, mikrovlnkou či 
prebaľovacím pultom alebo ponúkajú špeciálnu 
detskú stravu (Baia Dei Pini), plienky či prenájom 
kočíkov. Hotel Chia Laguna Resort na pláži Chia 
na juhu Sardínie vyhodnotil Trip Advisor ako 
jeden z najlepších detských hotelov Európy. 
H  Iba pre dospelých: Hotel The Pellican 
Beach Resort and Spa s vynikajúcou 
reštauráciou, ktorá je už šesť rokov 
uvedená v michelinskom sprievodcovi.  
H  Pre milovníkov butikových hotelov: 
Club hotel Baja Sardinia s osobným 
servisom a výbornou polohou na pláž 
Baia Sardinia alebo hotel Is Morus Relais 
neďaleko mestečka Pula na juhu Sardínie 
s ubytovaním v prízemných vilkách. 

ODPORÚČANÉ 
HOTELY CK SATUR

Kým slávni a bohatí sa zabávajú vo 
vychytených kluboch a diskotékach na 
pobreží, vo vnútrozemí ostrova život plynie 
tradičným, pomalým až ospalým tempom. 
Starí zrobení chlapi hrajú na priedomí karty, 
ženy pletú košíky z prútia, vyšívajú alebo 
pečú chutný chlieb. Namiesto dunivej techno 
hudby trilkujú na horských pastvinách 
cikády, hluk pristávajúcich helikoptér na 
strechách súkromných rezidencií strieda 
bzučanie robotných včiel, zbierajúcich peľ 

známku pôvodu. Môžete ho degustovať 
v rôznom štádiu zrenia, kvôli svojej ostrej 
chuti sa veľmi často používa na cestoviny 
namiesto parmezánu. Špecialita vnútrozemia 
„porcheddu“ je prasiatko pečené v špeciálnej 
diere v zemi, vykurovanej miestnymi 
drevinami. A nezabudnite na miestne dary 
mora: ryba pesce azzurro, ktorú rybári lovia 
pri pobreží Sardínie, sa vyznačuje bielym 
delikátnym mäsom a je to skutočná lahôdka. 
K nej sa hodí biele víno - Vermentino di 
Sardegna (ľahké, so silnou minerálnou 
príchuťou), Vermentino di Gallura (z viníc 
od Costa Smeralda smerom do vnútrozemia 
získalo ako jedno z prvých označenie 
DOCG). Pokiaľ holdujete skôr červeným 

vínam, hľadajte etiketu s názvom Cannonau. 
Táto lokálna odroda, podobná španielskej 
Grenache, patrí na Sardínii k najobľúbenejším.  
 
Najlepšie sardínske adresy
Costa Rei - pobrežie na juhovýchode Sardínie, 
obmývanej priezračne čistým Tyrhénskym morom, 
sa môže pochváliť najdlhšou, 12 km dlhou plážou.
Valle delĺ Erica - prvý plážový rezort na Sardínii,  
v 60. rokoch sa stal jedným z najexkluzívnejších 
miest, ktoré navštevovali králi a princezné. 
Baia Sardinia - obľúbená pláž s množstvom 
vodných športov, barov, obchodíkov, s malými 
zálivmi a malebnými zákutiami. 
Santa Margherita Di Pula - jedno z najznámejších 
plážových stredísk na juhu Sardínie, neďaleko 
miesta antických vykopávok Nora a tiež 
iba 35 km od hlavného mesta Cagliari. 
Budoni - na východnom pobreží Sardínie, 
blízko Costa Smeralda s krásnymi plážami Cala 
de Budoni, Tanaunella, Sant‘anna či Ottiolu.
Orosei - v zálive Golfo Orosei s krásnym 
historickým centrom, hradbami, kostolmi a palácmi. 
Dá sa odtiaľ dostať loďou na ďalšie prekrásne 
pláže ostrova ako Osalla Beach či Cala Liberotto.
Palau - jedno z najkrajších prímorských miest 
na pobreží Costa Smeralda. Odtiaľto vyrážajú 
trajekty na Korziku a súostrovie La Maddalena. 
Chia - na juhu ostrova, s krásnymi bielymi 
plážami a tiež golfovým ihriskom. 

Sardíniu tiež nazývajú „ostrov piatich farieb“: ružová 
symbolizuje plameniaky, zelená husté šťavnaté 
lesy, žltá horúce slnko, strieborná historické mesto 
Nora a modrá blankytné more a čistú oblohu.  
Pred päťdesiatimi rokmi bola Sardínia síce krásnym, ale 
takmer neobjaveným ostrovom. V horských dedinkách 
a rybárskych osadách poblíž opustených skalnatých zátok 

žili svojím pokojným životom vidiečania, ktorí cez deň pásli kozy a večer oddychovali na 
priedomí. Či už čakali na svojho Kolumba, alebo nie, faktom je, že Sardíniu pre svet turistiky 
objavil princ Aga Khan, podnikateľ a miliardár, jeden z najbohatších mužov sveta. Tomu raz 
počas plavby na Korziku padlo do oka prekrásne severovýchodné pobrežie blízkej Sardínie a ako 
pôžitkár života a zároveň muž s citom pre biznis začal koncom 50. rokov skupovať pozemky 
okolo Costa Smeralda. K luxusným hotelom, súkromným rezidenciám a rozľahlým vilám 
časom pribudol napríklad i exkluzívny golfový klub Pevero, dnes jeden zo sto najlepších na 
svete, či prístav v Porto Cervo, v ktorom kotvili jachty jeho milionárskych priateľov... Lebo tak 
to Aga Khan chcel: aby sa Costa Smeralda stala malým rajom na zemi pre neho a jeho hostí. 
Khanov vplyv na Sardínii siahal až tak ďaleko, že si osoboval právo určovať, aké materiály sa 
môžu pri stavbe súkromných víl použiť, nástojil na tom, aby všetky elektrické káble boli vedené 
pod zemou a nešpatili tak obraz krajiny, dôsledne dbal na čistotu a zber odpadkov v okolí 
pobrežia. Čochvíľa sa o letovisku na Smaragdovom pobreží začalo hovoriť ako o Karibiku 
Stredomoria a niekdajšia rybárska osada Porto Cervo sa premenila na sídlo boháčov, finančných 
magnátov, svetových politikov a hviezd showbiznisu, s najdrahšími hotelmi, luxusnými 
obchodmi, značkovými butikmi, vyhlásenými barmi a diskotékami Tá najslávnejšia na ostrove 
s príznačným názvom Billionaire patrí Flaviovi Briatoremu, niekdajšiemu riaditeľovi tímu F1. 

a nektár z kvetov, z ktorých potom 
vzniká vyhlásený sardínsky med: 
eukalyptový, tymiánový, mätový... 

Výlet do histórie
Nájdete ich roztrúsené po celom ostrove 
a keby ste ich chceli spočítať, prišli 
by ste k ohromujúcej cifre: až 7.tisíc! 
Nuraghy, nevšedné kamenné veže, 
tvarom pripomínajúce obrátené vedro, 
staré vyše 3.500 rokov, poukazujú na 
spojitosť ostrova Sardínia so záhadnou 
megalitickou kultúrou zá padnej Európy. 
Dodnes sa presne nevie, načo ich stavali, 
výskumy naznačujú, že mohli slúžiť 
ako astronomické observatóriá. Hrobky 
gigantov, pohrebiská, ale tiež miesta pre 
nadväzovanie kontaktu s predkami, 
pôsobia rovnako monumentálne ako 
nuraghy a do skál vyhĺbené domus de 
janas (čiže domy čarodejníc) majú svoj 
pôvod až v dobe kamennej. Milovníkom 
histórie však Sardínia ponúka 
archeologické pamiatky aj novšieho 
dáta: pozostatky antického mesta 
Nora na juhu ostrova, gotické stavby, 
stredoveké baziliky a hrady (v Cagliari či 
v prístave Alghero) i pôvabné románske 
kostolíky v toskánskom štýle, pozostatky 
nadvlády talianskej Pisy z 12. storočia. 

Gurmánske zážitky
Culurgiones, podobné raviolam, plnené 
zemiakmi a čerstvým ovčím syrom 
alebo ricottou so špenátom dostanete 
všade, snažte sa ich ale ochutnať mimo 
komerčných turistických rezortov. 
Pecorino, jeden z najznámejších 
ovčích syrov na Sardínii, má európsku 


