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Cestovanie

Talianskysen

Ach, áno, presne po tomto túto sezónu túžime – 
romantické prechádzky, hebký piesok, 
tyrkysové more a senzačné dobroty. A my 
vám poradíme, kde bude vaša talianska 
dovolenka úplne dokonalá. 

PRE VŠETKY MILOVNÍČKY PLÁŽÍ
Poznáte ju aj pod prezývkou Karibik Európy, pretože svo-
jou rozmanitosťou vás dostane na prvý pohľad. Nájdete 
tu nielen dlhé biele piesočné pláže a skalnaté pobrežia, 
ale aj nádhernú zelenú prírodu, takže konečne nemusíte 
riešiť večnú dilemu more verzus hory. Keďže Sardínia je 
cenovo dostupná a navyše sa na ostrov dostanete letecky 
z Bratislavy aj Košíc, patrí k najobľúbenejším destináciám 
Slovákov. Môžete si vybrať z menších hotelových komple-

xov uprostred záhrad, z romantických hotelov pre zami-
lované páriky či baby friendly hotelov pre rodiny s deťmi, 
a to dokonca so službou all inclusive, čo pred pár rokmi 
na Sardínii vôbec nebolo bežné. 
Tip na výlet: Pozrite si malebné mestečká s úzkymi ulič-
kami a neopakovateľnou atmosférou, vyjdite si na výlet 
loďou na súostrovie Maddalena, navštívte hlavné mesto 
Cagliari, ochutnávajte špeciality v agroturizme alebo sa 
pochváľte návštevou Porto Cerva – mesta pre milionárov.
Tip na hotel: Baia dei Pini****

PRE TIE, KTORÉ CHCÚ BYŤ PRI VÝBERE 
DOVOLENKY FLEXIBILNÉ
Milujete road tripy? Potom sa nechajte zlákať pravým talianskym. 
Benátky, Verona aj Gardské jazero zvládnete autom za niekoľko ho-
dín a vôbec sa nemusíte obmedzovať časom či miestom. Čakajú 
vás nekonečné pieskové pláže s pozvoľným vstupom do mora, ce-
novo dostupné akvaparky, hotely aj apartmánové ubytovanie pre 
partie kamarátov. 
Tip na hotel: Rivamare****+

PRE MILOVNÍČKY ROMANTIKY A HISTÓRIE
Hľadáte miesto, kde sa prelína minulosť so súčasnosťou? Navštívte 
Toskánsko a nikdy z neho nebudete chcieť odísť. A ak ochutnáte 
atmosféru Florencie, budete to platiť dvojnásobne. Práve v Toskán-
sku nájdete najkrajšie scenérie, bohaté tradície a fascinujúcu histó-
riu, to všetko spojené s agroturizmom, ktorý vám poskytne návod, 
ako zažiť najromantickejšiu dovolenku vášho života. 
Tip na výlet: Ubytujte sa v  kamenných domčekoch, ktoré po-
skytujú prekvapivý komfort, poctite chuťové poháriky talianskou 
kulináriou a toskánskymi vínami.
Tip na hotel: Relais i Piastroni****
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PRE MILOVNÍČKY GASTRONÓMIE 
A ŠPECIALÍT
Kalábria je situovaná v najjužnejšej časti Talianska 
a mnohí Slováci na ňu nedajú dopustiť. Nielen pre 
krátke lety, ale aj pre nádherné krištáľovo čisté 
Tyrrhenské a Iónske more s romantickými zátokami. 
Nechajte sa očariť starobylou Tropeou, blízkou Sicí-
liou, či dokonca výletmi na vulkanické ostrovy. Keďže 
práve v Kalábrii vás čaká neskutočná talianska gastronó-
mia, pripravte sa na neobvyklý kulinársky zážitok. Ochut-
nať môžete napríklad štipľavú červenú papriku peperoncini, 
sladkú červenú cibuľku, fantastický olivový olej či originálny 
zmrzlinový dezert tartuffo, ktorý práve tu chutí najlepšie.
Tip na hotel: Garden Resort Calabria****+
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