
City break – krátky, 
ale obohacujúci relax v meste
City breaky, teda krátke 3-, 4-dňové pobyty v eu-
rópskych mestách sú už niekoľko rokov evergree-
nom medzi cestovateľmi. Stačia dve-tri hodiny letu 
a ocitnete sa v úplne inom svete, ako je ten domá-
ci a  aj krátky, intenzívnym poznávaním naplnený 
pobyt pôsobí ako výborný relax medzi klasickými 
týždňovými a dvojtýždňovými dovolenkami. V Eu-
rópe je veľa miest, ktoré sú na city break vhodné, 
a každé je niečím svojské a osobité – spomeňme 
aspoň Istanbul, Nice, Madrid, Barcelonu alebo 
Londýn.

ŠPANIELSKE POKLADY
Ideálnym mestom na niekoľkodňový relax je Barce-
lona. Drvivá väčšina ľudí, ktorá tu už niekedy bola, 
tvrdí, že Barcelona je nebezpečná – veľmi ľahko 
sa od nej totiž vytvára závislosť, chodili by ste tam 
najradšej aspoň raz za mesiac. Kombinácia mora 
a  prímorskej architektúry so širokými bulvármi, 
rušnou Ramblou a  úzkymi uličkami stredovekej 
Barcelony a  k  tomu úžasná architektúra geniál-
neho katalánskeho architekta Gaudího – Sagrada 
Família, symbol Barcelony, Casa Batlló, rozprávko-
vo koncipovaný dom so strechou pripomínajúcou 
chrbát obrovského jaštera a stĺpy dole nohy slona 
či Casa Milá, prezývaná la Pedrera, očarujúci Parc 
Guëll (UNESCO), záhradný komplex plný nekon-
venčných stavieb, to všetko a, samozrejme, oveľa 
viac môžete v Barcelone zažiť. Ďalšia španielska 
metropola Madrid je úplne iná ako Barcelona. Po-
dobné majú, že sú sídlami dvoch najznámejších 
španielskych klubov, ktorých návštevy, samozrej-
me, nemôže vynechať nijaký priaznivec futbalu. 
Madrid má však aj najväčší mestský park v Euró-

pe so zábavným parkom Parque de Atracciones 
v Casa de Campo a Kráľovský palác, prestavaný 
z bývalej arabskej pevnosti. Navyše je tým pravým 
mestom pre milovníkov umenia. Začať treba na 
námestí Cibeles, mieste, kde sa prelína starý Mad-
rid s moderným, a potom vás čakajú tri umelecké 
skvosty – Múzeum Thyssen – Bornemisza, El Pra-
do, kde sú diela majstrov ako El Greco, Velázquez, 
Goya, a múzeum Reina Sofía. 

MEKKA V MNOHÝCH SMEROCH
Evergreenom medzi city breakmi je aj Londýn, kto-
rý sa môže pýšiť dokonca titulom najnavštevova-
nejšie mesto sveta v roku 2014. Londýn je mekka 
– a to v mnohých smeroch. Pre milovníkov histó-
rie, umenia, architektúry, súčasnej aj tej z minulých 
storočí, pre vyznávačov nákupov, módy, obdivo-
vateľov britskej kráľovskej rodiny a  aj tých, ktorí 
sa chcú kochať mestskou zeleňou v  početných 
parkoch. Keď sa povie Hyde Park, Buckingham 
Palace, St. James’s Park, Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Trafal-
gar Square, Piccadilly Circus – každé z týchto slov 
je pojem a každé by si zaslúžilo samostatnú stať. 
Kto rád nakupuje, tomu začne srdce prudšie biť pri 
vyslovení slov Oxford Street, Bond Street.

Nice, to je francúzska Riviéra, päťkilometrová pro-
menáda Promenade des Anglais, mondénny život, 
ale aj ruský alebo františkánsky kostol či Chagal-
lovo múzeum. Samozrejme, keď ste v  Nice, tre-
ba zájsť aj do Monaka, pozrieť si po vlastných 
Kniežací palác, katedrálu, Oceánografické múze-
um a nazrieť aj do Monte Carla – najznámejšej a 

najbohatšej časti Monackého kniežatstva. A  na 
záver trochu exotiky – Istanbul, ľahko dosiahnuteľ-
ný a najkoncentrovanejší Orient najbližšie k nám. 
Mesto úžasných historických pamiatok ako Haghia 
Sophia, Topkapi Palace so svojimi expozíciami, 
Modrá mešita alebo azda najpôsobivejšia istanbul-
ská pamiatka – Basilica Cistern, bývalý podzemný 
rezervoár vody so svojím pôsobivým nasvietením 
a hudbou. A, samozrejme, nemožno nespomenúť 
Veľký Bazár, orientálnu obdobu našich shopping 
mallov, kde si každý príde na svoje. Istanbul je jed-
noducho tiež mesto, ktoré treba zažiť. 

TIPY SPRIEVODCu CK SATuR
Na vlak. Aj vlaková stanica môže byť turistickou 
atrakciou, hodnou návštevy – ak je dizajnovo 
nevšedná. Preto v  Madride netreba obísť vlako-
vú stanicu Atocha, odkiaľ vychádzajú španielske 
rýchlovlaky AVE, ktoré jazdia rýchlosťou až 300 
km/h. 
Do akvária. V  Barcelone odporúčame milovní-
kom podmorského života jedno z najväčších ak-
várií v  Európe, ktoré sa nachádza v  prímorskom 
komplexe Moll d’Espanya. V osemdesiatmetro-
vom podmorskom tuneli tu možno obdivovať viac 
než 11 000 morských živočíchov a rastlín, ktoré 
vytvárajú impozantnú podmorskú faunu a flóru. 
Do múzea. Londýn je miestom najlepších muze-
álnych expozícii sveta – môžeme spomenúť naprí-
klad prírodovedno-historické alebo vedecko-tech-
nické múzeum alebo slávnu expozíciu Madamme 
Tussaud’s či pre milovníkov detektívok Múzeum 
Sherlocka Holmesa na svetoznámej adrese 221 B 
Baker Street.

Viac info na: www.satur.sk/trend

BARCELONA ZA VÍKEND
3-dňový poznávací zájazd
2x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
sprievodca
Termíny: 6. 10. – 8. 10. 2015
Cena: od 398 EUR

LONDÝNSKE NAJ...
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
sprievodca
Termíny: 17. 9. – 21. 9., 9. 10. – 13. 10. 
2015
Cena: od 449 EUR

MADRID – MESTO UMENIA
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
sprievodca
Termíny: 2. 10. – 5. 10. 2015
Cena: od 448 EUR


