
Ostrov slobody  
pre priaznivcov retra, pláží a mora
Kuba je ostrov, ktorý navždy zostane vo va-
šom srdci – to hovoria všetci, ktorí „Ostrov 
slobody“ navštívili. A jedným dychom dodá-
vajú, že ho odporúčajú navštíviť práve teraz, 
než ho objaví zvyšok sveta a tým zmizne te-
rajšia unikátnosť. Ten čas sa asi rýchlo blíži, 
keďže sa už hovorí napríklad o obnovení le-
teckého spojenia medzi USA a Kubou, ktoré 
bolo prerušené desaťročia.
Perla Karibiku, čo je ďalší názov pre Kubu, 
je najväčším ostrovom v Karibskom mori, 
koniec koncov má 1300 kilometrov. Maso-
vý prílev turistov tu bol kvôli politike dlho ve-
cou neznámou, preto tu možno objaviť jedi-
nečné miesta ako tisíc rokov staré husté ze-
lené lesy, mohutné vápencové hory Viňales, 
rozľahlé tabakové plantáže, bažiny zaraste-
né pralesom, historické uličky koloniálnej Ha-
vany s flotilou amerických áut z päťdesiatych 
rokov, osviežujúce miešané nápoje s rumom 
na mnoho spôsobov, nezabudnuteľnú chuť 
cigár, priateľské obyvateľstvo a krásne ženy.

JEDINEČNÁ NOSTALGIA
Havana dostane najmä priaznivcov „retra“ 
a nostalgie svojím šarmom zašlej koloniálnej 
slávy, ale aj temperamentom svojich obyva-
teľov. Preslávila sa svojou, žiaľ, už často sa 
rozpadávajúcou koloniálnou architektúrou. 
Treba tu zájsť na rušné nábrežie s prome-
nádou Malecón s vyhliadkou na pevnosť El 
Morro, chrániace ústie zálivu, pozrieť si rezi-
denčnú štvrť Vedado, Kolumbov pamätník a 

koloniálne El Capitolio (Kapitol), čo je replika 
jeho amerického vzoru. 
Príjemná je pešia prechádzka uličkami staré-
ho mesta, kde možno ešte stále stretnúť ku-
bánske ženy v typickom bielom oblečení po-
sedávajúce a fajčiace cigary, pouličných hu-
dobníkov a tanečníčky. Fanúšikovia románov 
Ernesta Hemingwaya sú určite zase zvedaví, 
ako to dne vyzerá v jeho obľúbených podni-
koch La Floridita a Bodeguita del Medio.
Mestom pre romantikov je na Kube Trinidad, 
romantické koloniálne mestečko, ktoré bo-
lo v roku 1988 vyhlásené za pamiatku UNE-
SCO. Môžete sa tu túlať pestrofarebnými 
uličkami, kde miestni hrajú domino, bejzbal 
a namiesto áut tu chodia konské povozy.

NAJKRAJŠIE PLÁŽE,  
NAJKVALITNEJŠÍ TABAK
Kuba má aj krásnu prírodu. Napríklad ma-
sívne vápencové útvary – mogoty s množ-
stvom krasových útvarov a  jaskýň v oblasti 
Piňar del Rio. Okrem toho sú práve tu najlep-
šie tabakové plantáže na svete, takže exkur-
zia tabakovej fabriky je vecou, ktorá k náv-
števe tejto oblasti neodmysliteľne patrí.
Samozrejme, hlavným ťahákom Kuby sú 
krásne pláže, najmä teraz, keď v našej čas-
ti sveta môžeme o polihovaní pri mori len sní-
vať. Najväčšie turistické stredisko je sláv-
ne Varadero s modernými hotelmi, kvalit-
ným servisom, bezpečnou, ale predovšet-
kým úchvatnou, asi 20 km dlhou plážou s 

bielym jemným pieskom ako púder a prie-
zračne čistým Karibským morom. Z  Hava-
ny sa sem dostanete za asi dve hodiny. No-
vým strediskom, ktoré sa začalo budovať len 
pred niekoľkými rokmi, je Cayo Santa Maria 
na ostrovčeku pri severnom pobreží ostrova. 
Kto uprednostňuje malé a pokojné letoviská, 
pre toho je dobrým tipom je napríklad Guar-
dalavaca na severovýchode Kuby.

TIPy SPRIEVODcu cK SATuR
Tabakový rýchlokurz. Na Kube možno 
absolvovať aj tabakový rýchlokurz – dozve-
dieť sa ako sa spoznáva kvalita cigár, ktoré 
sú najkvalitnejšie a ako sa odlišujú cigary pre 
pánov a pre dámy. Prípadne si nejaké nakú-
piť a užívať si ich potom aj s pohárom mojita 
či cuba libre na pláži. 
Na ostrovčeky. Okolo Kuby je veľa malých 
pekných ostrovčekov, ktoré tiež stoja za náv-
števu. Napr. Cayo Coco a Cayo Guillermo, 
ktoré sú spojené s pevninou 17 km dlhou 
hrádzou. Sú tu prírodné rezervácie, ostrovy 
lemované plážami s bielym jemným pieskom 
a palmami a sú tu aj kvalitné hotely. Let z Ha-
vany trvá asi hodinu. 
Jeden z najkrajších. Jedným z najkrajších 
miest v  celom Karibiku je ostrovček Cayo 
Largo del Sur asi 40 minút letu z  Havany. 
Nájdete tu pokojnú atmosféru, fantastické 
romantické pláže s bielym jemným pieskom 
a priezračne čisté tyrkysovo zafarbené more, 
ale aj vtáčiu rezerváciu.

Viac info na: www.satur.sk/trend

KUBA ZA PÁR DNÍ
8-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou/all 
inclusive, letenky, transfery, vstupné do pamiatok 
a múzeí podľa programu, sprievodca
Termíny: 4. 3. – 11. 3., 8. 4. – 15. 4.
cena: od 1 010 EUR

KUBA – TO NAJLEPŠIE ALL 
INCLUSIVE 
12-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou/all 
inclusive, letenky, transfery, obedy počas výletov, 
vstupné do pamiatok a múzeí, jazda na starých 
amerických autách, sprievodca
Termíny: 5. 1. – 16. 1., 23. 2. – 5. 3. 
cena: od 1 739 EUR

KUBA A JEJ NAJKRAJŠIE OSTROVY
12-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou/all inclusive, 
letenky, transfery, vstupné do pamiatok a múzeí, 
jazda na starých amerických autách, výlet 
katamaránom, sprievodca
Termíny: 4.4. – 15. 4., 11. 5. – 22. 5.
cena: od 2 169 EUR


