
Plavby po Karibiku  
– poznávanie s pohodlím a komfortom
Každé ráno sa zobúdzate v  inom meste 
a  v  očakávaní nových zážitkov. Problém je, 
že sa musíte trmácať autobusom, checkovať 
a odcheckovávať sa vždy v  inom hoteli, spať 
každú noc v  inej posteli, vybaľovať sa a zno-
vu baliť. Poznávacie zájazdy majú čaro, ale aj 
svoje úskalia. Všetkému, čo sme spomínali 
v úvode, sa však dá predísť – a pritom vidieť 
kus sveta. Bývať stále v  tej istej izbe, vybaliť 
a zbaliť sa len raz, nikam sa netrmácať ani sa 
nikam neponáhľať, ak nechcete. Spoznávať 
miesto, kam prídete, ak chcete organizovane, 
ale ak chcete aj na vlastnú päsť. Pritom si uží-
vať all inclusive služby na úrovni štvor- alebo 
päťhviezdičkového hotela. Ako sa to dá zvlád-
nuť všetko počas jednej dovolenky? Tak, že sa 
vyberiete na okružný plavbu výletnou loďou. 
A  keďže na plavby v  európskych vodách je 
pomaly už zima, a  to aj v Stredomorí, prečo 
sa nevybrať na druhú stranu zemegule – do 
Karibiku?

Ponuka lodí a služieb, ktoré ponúkajú, je naozaj 
pestrá, môžete si vybrať podľa svojho vkusu a 
destinácie. Tiež či chcete lacnejšiu vnútornú 
kajutu a ušetrené peniaze minúť na lodi alebo 
na výlety, alebo chcete väčší komfort, ktorým je 
kajuta s balkónom. Ten poskytuje neoceniteľné 
služby, ak chcete byť počas pobytu na lodi na 
čerstvom vzduchu, ale tiež chcete mať úplné 
súkromie. Hoci niektorých ľudí desí množstvo 
ľudí na takej relatívne malej ploche, akou lode 
sú, tí, ktorí už plavby absolvovali, potvrdia, že 
nie sú o nič viac preplnené, ako niektoré hote-
lové strediská. 

SLOVENSKÝ SPRIEVODCA NA PALUBE 
Počas plavieb je postarané dokonale o  váš 
žalúdok aj zábavu, ale aj o vášho ducha. Kaž-
dý deň dostávate veľa užitočných informácií 
o mieste, kam sa práve plavíte a  to v piatich 
jazykoch, stačí si len vybrať ten, ktorý vám vy-
hovuje. Lenže tu môže byť kameň úrazu – čo 
ak si netrúfam ani na jeden? Ale tu si jednodu-
cho treba vybrať niektorú z okružných plavieb, 
ktoré majú na palube slovenského sprievodcu. 
Ten všetko, čomu klienti nerozumejú, prekladá 
a je im stále, ako sa hovorí „poruke“. Vyzná sa 
na miestach, kadiaľ sa loď plaví, takže je výbor-
ným a užitočným spoločníkom nielen na vode, 
ale aj na súši. Navyše pri plavbách do exotiky 
sa so sprievodcom stretnete už pri odchode 
z Bratislavy a pri plavbách v rámci Európy vás 
sprievodca čaká v prístave, z ktorého loď vy-
pláva. 

KARIBIK & KUBA 
So slovenským sprievodcom sa možno plaviť 
napríklad na Kubu a do západného Karibiku, 
kde navštívite aj Mexiko, Jamajku a Kajmanie 
ostrovy. Táto plavba je ideálna pre tých, ktorí si 
chcú užiť aj trochu viac Kuby a pevniny, pretože 
celý prvý deň (teda deň po nalodení) loď kotví 
v Havane, takže je naozaj dosť času na zažitie 
atmosféry tohto krásneho mesta. A po plavbe 
Karibikom sa vrátite znova na Kubu a strávite 
dve noci a tri dni na plážach Varadera.

Ďalej sa možno so slovenským sprievodcom 
plaviť do východného Karibiku, kde vyráža-
te z Floridy, z Miami a plavíte sa na Bahamy, 

Panenské ostrovy, ostrovčeky Turks and Cai-
cos a Portoriko. Alebo si vybrať kombinovanú 
americko-stredoamerickú a  karibskú trasu. 
Vyplávať opäť z USA, z Miami, navštíviť pobre-
žie Mexika, stredoamerických štátikov Belize 
a Honduras a v Karibiku sa pozrieť na Kajma-
nie ostrovy. 

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR 
Veľké izby. Kto má predstavu, že kajuty vo 
výletných lodiach sú nejaké stiesnené izbičky, 
veľmi sa mýli. Napríklad kajuty s oknom alebo 
s balkónom sú priestranné a komfortne zaria-
dené izby, väčšie ako izby v  mnohých hote-
loch. Okrem dostatku odkladacích priestorov 
a veľkej pohodlnej postele tu máte väčšinou aj 
pohodlnú sedačku.
Na Kajmany za rajami. Kajmanie ostrovy sú 
často spomínané ako daňový raj – a naozaj, je 
tu 600 bánk. Okrem toho sedemmíľová pláž 
a raje, ktoré sú symbolom ostrovov. Je možné 
sa k nim úplne priblížiť a na vlastnú kožu pocítiť 
ich hebkosť. Je tu aj korytnačia farma, hlavné 
mesto George Town s modernými budovami, 
luxusné butiky. Za návštevu tiež stojí botanická 
záhrada kráľovnej Alžbety II. 
Tajomné Belize. Belize je jediná krajina 
Strednej Ameriky, kde je oficiálny jazyk angličti-
na. Lákadlá Belize nie sú len mayské pamiatky 
Caracol či Xunantunich s pyramídou El Castillo 
týčiacou sa do výšky 40 metrov, koralový útes 
tiahnuci sa viac ako 200 km s unikátnou Mod-
rou dierou. Je to rajský kút, kde nájdete jaguáre 
alebo čierne orchidey aj jednu z najkrajších Zoo 
v Strednej Amerike.

Viac info na: www.satur.sk/trend

OKRUŽNÁ PLAVBA NA MSC OPERA **** 
KUBA A zÁPAdNý KARiBiK
12-dňová plavba s pobytom na Kube 
Letecká doprava, transfery, ubytovanie v kajute s plnou penziou, voda, 
káva, čaj v bufetovej reštaurácii, vybrané služby na lodi, prístavné 
poplatky, 3x ubytovanie v 4* hoteli na Varadere po plavbe, slovensky 
hovoriaci sprievodca 
Termín: 5. 1. – 16. 1. 2016 Cena od: 1 858 €

OKRUŽNÁ PLAVBA CARNiVAL GLORY **** 
KARiBSKý KOKtEjL
10-dňová plavba
Letecká doprava, transfery, ubytovanie v kajute s plnou penziou, voda, 
ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané 
služby na lodi, ubytovanie s raňajkami pred plavbou v Miami, slovensky 
hovoriaci sprievodca 
Termíny: 25. 3. – 3. 4. 2016 Cena od: 2 044 €


