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DOVOLENKA

Abú Dhabí 
Keď sa povie Spojené arabské emiráty, 
takmer každému sa vybaví ako prvý: 
Dubaj. Viete však, že hlavným mestom 
rozprávkovo bohatých emirátov 
je Abú Dhabí, najväčší spomedzi 
všetkých siedmich emirátov? Takmer 
jeden a pol miliónové mesto patrí k 
najbohatším na planéte a so svojimi 
rovnými ulicami a číslovaním sa podobá 
na newyorský Manhattan. Hoci leží 
uprostred horúcej púšte, dnes v Abú 
Dhabí narátate vyše 20 parkov, ktorých 
zeleň úspešne znižuje letné horúčavy.
Top pláž leta: Vyše 9 km dlhá pláž 
s jemným bielym pieskom, ocenená 
modrou vlajkou na umelo vytvorenom 
polostrove Sadyatt, len 5 km od centra 
mesta. V súčasnosti sa práve táto 
časť Abú Dhabí považuje za novú 
výkladnú skriňu emirátu, pričom 
v blízkej budúcnosti vystaví na obdiv tri 
umelecké klenoty svetového významu: 
Louvre, Guggenheimovo múzeum 
a národné múzeum šejka Zayeda. 
Čo sa oplatí vidieť: Mešita šejka Zayeda 
je tretia najväčšia na svete. Tejto skvostnej 

príbuznosť - to sú najväčšie prednosti 
krajiny, ktorá bola, je a bude pre Slovákov 
dovolenkovou destináciou číslo jeden. 
V posledných rokoch treba k balíčku 
výhod prirátať aj ďalšie veľké plus: 
možnosť príchodu do hotela v ktorýkoľvek 
deň v týždni. A ešte jedno plus: mnohé 
hotely uvítajú aj vášho štvornohého 
miláčika. Pretože aj psík má rád more.
Top pláž leta: Novovybudovaná 4 km 
dlhá pláž v komplexe Solaris v Šibeniku 
(s výbornou polohou medzi Zadarom 
a Splitom), v momentálne najpopulárnejšom 
a najkvalitnejšom dovolenkovom rezorte 
v Severnej Dalmácii. Pláže tu majú 
rôznorodú podobu: pieskovú, jemne 
štrkovú a malá časť je aj skalnatá. 
Čo sa oplatí zažiť: Z komplexu Solaris 
nemusíte za celý týždeň ani nos vytiahnuť, 
toľko športových a relaxačných možností 
rezort ponúka. Pre deti je tu predovšetkým 
aquapark, detský klub Solarko či Solaris 
expres vláčik a tiež množstvo herní a ihrísk, 
na dospelých čaká bohatý program vrátane 
hodín tanca, na celú rodinu gurmánske 
dobrodružstvá v dalmatínskej dedine, 
cez deň ochutnávka tradičných špecialít, 
večer prezentácia starých remesiel 
v tvorivých dielňach. A ak by vám 
príliš neprialo počasie, krytý bazénový 
svet ponúka 6 vyhrievaných bazénov, 
whirpool, fitness, beauty i saunový svet.    
Tip CK Satur: Kompletne 
zrekonštruovaný hotel Jure, ktorý sa 
nachádza v centre komplexu Solaris.  

Thassos
Gréci ho nazývajú „zeleným smaragdom 
Egejského mora“. Má však aj bohatú históriu 
siahajúcu až do staroveku a množstvo 
historických pamiatok, antickú agoru, 
kamenné divadlo či Apollónov chrám.

Top pláž leta: Kamienkovo-piesočnatá 
pláž Tripiti - jedna z najkrajších  na ostrove 
s azúrovo čistým Egejským morom.
Čo sa oplatí zažiť: Thassos v minulosti 
preslávili bane na biely mramor, ktorý sa 
vyvážal do celého sveta. Staroveké lomy 
vo vnútri ostrova môžete obdivovať počas 
dobrodružnej cesty na džípoch, ktorá vás 
zavedie aj k vodopádom Kastro či „oku 
Thassosu“, prírodnému bazénu Giola.  
Tip CK Satur: Hotel Blue Dream 
Palace (ocenený turistickým portálom 
Trip Advisor) je vzdialený len 3 km od 
rušného turistického strediska Limenaria 
s množstvom obchodíkov, barov a taverien. 

Rhodos 
V gréčtine jeho názov znamená ostrov ruží, 
častejšie sa však o ňom hovorí ako o ostrove 
boha Slnka - v staroveku v jeho prístave stál 
jeden zo siedmich divov sveta: obrovská, 37 
metrov vysoká socha boha Slnka Hélia.
Top pláž leta: Široká piesočná pláž Stegna na 
východe ostrova sa skrýva v pokojnej zátoke, 
chránenej vysokými bralami. Toto miesto dýcha 
starobylou atmosférou gréckeho vidieka, ktorú 
oživuje jemný ruch miestnych kaviarničiek, 
taverien a obchodíkov s lokálnymi výrobkami. 
Čo sa oplatí zažiť: Maltskí rytieri priplávali 
na Rodos v roku 1309 a za dve storočia tu 
vybudovali mnoho kultúrnych a historických 
pamiatok: palác veľmajstrov, rytiersku cestu, 
nemocnicu, v ktorej je dnes múzeum. Mestečko 
Lindos so svojimi úzkymi kamennými 
uličkami, typickými bielo-modrými vilkami a 
ospalými námestiami, predstavu je ďalší klenot 
ostrova, vrátane neďalekého Údolia motýľov, 
jednej z najnavštevovanejších atrakcií ostrova. 
Tip CK Satur: Hotel Porto Angeli, postavený 
v autentickom gréckom štýle, minulý rok 
ocenil aj turistický portál Trip Advisore. Hoci 
ho navštevujú najmä rodiny s deťmi, rezort je 

Top 6 pláží    
  tohto leta

Vybrali sme za vás, záleží len na vás... či sa 
po prvý raz vyberiete na letnú dovolenku 
mimo európsky kontinent, alebo vsadíte 
na istotu milovaného Chorvátska, 
poprípade opäť vyskúšate jeden 
z gréckych či stredomorských ostrovov...   

stavbe ako z rozprávky (dokončená v roku 2003) leží 
pri nohách najväčší perzský koberec na svete a zdobia 
ju najväčšie krištáľové lustre od firmy Swarovski. 
V blízkosti závodného okruhu F1 sa nachádza Ferrari 
World, najväčší krytý zábavný park na svete.
Tip CK Satur: Hotel Park Hyatt postavený 
v modernom štýle, s využitím prvkov orientálnej 
architektúry, obklopujú nádherné záhrady s 
množstvom zelene. Hráči golfu majú golfové ihrisko 
Saadiyat beach Golf Club v tesnej blízkosti hotela.

Severný Cyprus
Tretí najväčší ostrov v Stredomorí sa vyznačuje 
obdivuhodne stálym letným počasím - ostrov 
deklaruje vyše 300 slnečných dní do roka! 
Top pláž leta: Zabudnite na natrieskané rušné pláže, 
ktoré poznáte z južnej časti  Cypru. V oblasti Bafra na 
severnom Cypre zatiaľ stoja iba dva z plánovaných 
pätnástich hotelov, ktoré by v budúcnosti mali 
z tohto miesta urobiť vychytenú turistickú destináciu. 
Tešte sa, že tomu tak nie je a vychutnajte si rozľahlé 
zlatisté pláže a príjemne teplé, čisté more.  
Čo sa oplatí zažiť: Mesto Famagusta oplývalo 

bohatou históriou od čias antického 
Grécka a dokonca sa traduje, že do 
hradných múrov miestnej citadely 
Shakespeare situoval dej svojej 
tragédie Othello. Tu, v hradnej veži, 
žiarlivý Othello uškrtil Desdemonu a 
vzápätí sa sám prebodol mečom...
Tip CK Satur: Hotel Kaya Artemis, 
postavený podľa vzoru antického 
chrámu bohyne Artemis. V jeho 
záhradách môžete obdivovať 
mramorové sochy gréckych bohov, 
altánky či rotundy, do ktorých sa 
dá uchýliť pred horúcim slnkom. 
Hotelový komplex pozostáva z veľkej 
hlavnej budovy a menších záhradných 
pavilónov. V hoteli funguje obľúbený 
„saturácky“ detský klub Planet 
Fun so slovenskými animátormi. 

Chorvátsko 
Dlhoročná tradícia, relatívna blízkosť 
dosiahnuteľná autom a jazyková 

máj

Abu Dhabi

šikovne rozdelený do viacerých častí, 
takže súkromie si tu nájde každý. 

Sardínia 
Pláže čisté ako alabaster, voda 
priezračná ako krištáľ a piesok biely 
a jemný ako múka. Aj preto sa Sardínii 
hovorí európsky Karibik. Sardínia 
patrí k tým miestam na Zemi, kde sa 
ľudia dožívajú neobvykle vysokého 
veku. Môže za to aj zdravý jedálniček 
miestnych obyvateľov: viac rýb a 
zeleniny a relatívne málo mäsa. K tomu 
veľa kyslomliečných výrobkov, chýrny 
sardínsky horský med a červené víno. 
Top pláž leta: Cala de Budoni na 
východnom pobreží ostrova, široká 
pláž s bielym pieskom, pre detičky 
s bezpečným vstupom do mora. 
Čo sa oplatí zažiť: Celodenná 
výletná plavba k maddalenskému 
súostroviu, ktoré tvorí 7 ostrovov. 
Najväčší z nich, ostrov La Maddalena 
je ako jediný obývaný trvale. Počas 
plavby si vychutnáte kúpanie na 
najkrajších plážach Sardínie. Zo 
severu Sardínie môžete podniknúť 
jednodňový výlet na blízku Korziku. 
Tip CK Satur: Hotelový rezort 
Baia dei Pini s rodinným klubom 
Planet Fun a dvomi slovenskými 
animátormi. Hotel je výborne 
vybavený aj pre pobyt s úplne malými 
bábätkami, má oddelený detský 
kútik so sterilizátormi, ohrievačmi 
fliaš, mikrovlnkou či prebaľovacím 
pultom a ponúka aj špeciálnu detskú 
stravu, plienky či prenájom kočíkov.

Severný Cyprus Chorvátsko Thassos

Rhodos Sardínia 


