
Malajzia a Singapur

H lavné mesto Malajzie Kuala Lumpur a mestský štát Singapur sú mo-
derné a bezpečné metropoly východnej Ázie s takmer letnou klímou aj 

na konci roka. Kuala Lumpur je podobne ako Hongkong lákadlom hlavne pre 
milovníkov nákupov. Má až 66 nákupných centier. Jedno z nich leží rovno 
pod dvojicou ikonických mrakodrapov Petronas Twin Towers. Nesklame ani 
modrá mešita Masjid Megara, jaskynné chrámy Batu, ktoré sú najposvätnej-
ším hinduistickým miestom v Malajzii, ani jazerné záhrady, záhrada orchideí 
a vtáčí park.

Na privítanie Nového roka naše cestovateľky odporúčajú Melaku. Bývalá ry-
bárska dedina je dnes jedným z najobľúbenejších turistických miest a oslava 
záveru roka tu v ničom nezaostáva za atmosférou veľkých metropol.

Z Malajzie sa oplatí odskočiť si do Singapuru, mesta záhrad. Na 620 štvorco-
vých kilometroch sa rozprestiera veľa príťažlivých zelených parkov, botanickú 
záhradu Marina Bay Gardens možno obdivovať zo 128 metrov dlhého chodní-
ka vo výške vyše dvadsať metrov. „Večer tam hrá klasická hudba a koruny vy-
sokých stromov farebne svietia do tmy. Je príjemné len tak si ľahnúť na lavič-
ku či trávnik a vychutnávať pohodu,“ zasníva sa sprievodkyňa Hana Šušlová. 

Singapur je mesto mnohých kultúr, ktoré tu žijú v relatívnej zhode a kaž-
dej patrí samostatná štvrť. Nudiť sa nebudete. Nech už zájdete na vyhliadku 
na budove hotela Marina Bay Sands, kde je, mimochodom, známy nekonečný 
bazén Infinity pool, navštívite Universal Studios s rôznymi atrakciami a pred-
staveniami, rozhodnete sa obdivovať morské akvárium alebo strávite slneč-
ný deň na pláži.
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D ávno nie je pravidlom, 
že k Silvestru neodmys-
liteľne patrí kapustnica, 
ohňostroj, mrazivá zima 

a snehová prikrývka. Nakoniec, 
tú nám pri súčasných výkyvoch 
počasia aj tak nikto negarantu-
je. Čoraz viac Slovákov hľadá 
niečo iné a Nový rok pokojne pri-
vítajú na opačnom konci zeme-
gule či v letných teplotách exo-
tických krajín. Hoci ceny za ta-
kéto výlety nie sú práve ľudové, 
cestovným kanceláriám sa mí-
ňajú azda lepšie ako letné dovo-
lenky. Šéfka CK Satur Eleonóra 
Fedorová tvrdí, že tie najatrak-
tívnejšie zájazdy vypredajú už 
koncom októbra. Za najobľúbe-
nejšie destinácie považujú na-
šinci Kubu, Srí Lanku, Maldi-
vy, Dubaj, Maroko či plavbu lo-
ďou po Karibiku. Možností je 
však oveľa viac. Niekoľko nám 
ponúkli sprievodcovia zo Satu-
ru, ktorí si ich vychutnali na  
vlastnej koži. 

(peg)

Silvester pre náročných

Prečo by záver roka nemohol 
mať príchuť exotiky 

a dobrodružstva?

Thajsko - krajina úsmevov

Rozprávanie sprievodkyne Hany Šušlovej sa začína 
v Bangkoku, plnom pôsobivých stavieb. Či už je to 

Kráľovský palác pretkaný starovekým bohatstvom, ob-
rovský chrám Wat Po - známy domov thajských masá-
ží -, alebo Wat Trimir, kde nájdeme 5,5-tonovú sochu 
Budhu z rýdzeho zlata. Pach histórie si môžu turisti vy-
chutnať medzi ruinami niekdajšieho centra kráľovstva, 
v bývalom hlavnom meste Ayuthaya.

„Netradičný Silvester si môžete užiť v Chiang Mai, kto-
ré sa od ostatných líši chladnejším podnebím a horna-

tým prostredím plným ze-
lene. Hoci Thajčania Nový 
rok vítajú počas našej ja-
ri, pokojne ho na námes-
tiach oslávia aj podľa náš-
ho kalendára.“

Popri pamiatkach, tep-
lom počasí či miestnych 
tradíciách treba spomenúť 
kvalitnú domácu kuchy-
ňu. „Z vlastnej skúsenosti 
môžem povedať, že netre-
ba chodiť do reštaurácie. 
Dobre a lacno sa najete aj 
na ulici. Napríklad za boha-

tú porciu pa thai - smažených ryžových slížov - dáte len 
40 batov, čo je asi 1,30 eura.“

Návštevníka poteší milota obyvateľov, ktorí sú vďační 
za to, že ich svet objavil. Ich úsmevy vraj naozaj nie sú 
hrané. Nakoniec, usmievať sa budete aj vy, keď uvidíte 
ceny, za ktoré nakúpite suveníry alebo si doprajete orien-
tálnu masáž. Ak máte radi zvieratá či prírodu, popri vša-
deprítomných drzých opiciach uvidíte život majestátnych 
tvorov z tesnej blízkosti v sloňom kempe, farmu s orchide-
ami alebo národný park na ostrove Koh Chang.

Hongkong a Macao 
Hovoria mu orientálne Las Ve-

gas. Macao je ďalšie netradič-
né miesto, kde v prostredí mra-
kodrapov, vysvietených ulíc a spleti 
kasín stojí za to privítať Nový rok. 
Mekka ázijského hazardu však nie 
sú len gambleri. Bývalá portugal-
ská provincia má mnoho zaujíma-
vých zákutí, kam sa oplatí nazrieť. 
Chrám Kun Lam, zvyšky Katedrály 
svätého Pavla, prvý námorný maják 
v Ázii Guia Fortress alebo Macao 
Tower, kde sa prejdete po preskle-
nej plošine vo výške takmer 340 
metrov. Aj keď nie ste hazardní 
hráči, výlet na ostrov Taipa by ste 
mali absolvovať. Tamojšie The Ve-
netian Casino vraj veľkosťou a pom-
pou predstihne svoje dvojča v USA 
a možno stihnete aj dostihy v Macau  
Jockey Clube. 

Do Hongkongu je to z Macaa lo-
ďou len slabá hodinka a ocitnete sa 
vo výkladnej skrini Ázie. Toto mesto 
bohatých a úspešných, napriek ne-

spornému megalomanstvu, zďale-
ka nie je gýčová betónová džungľa. 
Je tu množstvo parkov, jazierka so 
zelenými ostrovčekmi, pagodami, 
jaskyňami i fontánami, aj výško-
vé budovy sú stavané tak, aby mali  
všetci dostatok svetla. Sprievodcovia 
cestovky nám núkajú niekoľko tipov, 
čo treba vidieť. Čínsky chrám Man 
Mo, Victoria Hill, odkiaľ uvidíte ce-
lý Hongkong, a záliv Victoria Har-
bor ako na dlani, morské akvárium 
a určite sa oplatí previezť lanovkou 
s preskleným dnom na ostrov Lan-
tau, kde nájdeme 34-metrovú bron-
zovú sochu Budhu aj Disneyland. 
Ulice Hongkongu nesklamú bo-
hatou ponukou špecialít a tova-
rov všetkého druhu. Ale pozor! Na-
kupovanie v tomto meste je vraj  
návykové.

Ak je vám toto všetko málo, sta-
čí povedať. Pobyt si môžete predĺžiť 
na plážach v Kambodži, na Filipínach 
alebo vo Vietname. 

Singapur: Multikultúrny 
mestský štát, ktorý vás bude 

baviť aj na Silvestra.

Thajsko: Kráľovský palác 
v Bangkoku je jednou z turisticky 

najobľúbenejších atrakcií.

Orientálne Las Vegas: V Macau 
okrem hazardu objavíte veľa 
zaujímavých miest.

Foto: ARCHÍV SATUR
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EUROPEAN TOUR 2017EUROPEAN TOUR 2017EUROPEAN TOUR 2017

 24.5. ŽILINA   

 25.5.  TRENČÍN  

 26.5.  PRIEVIDZA   

 27.5.  BRATISLAVA  
  (2 koncerty)

 30.5.  KOŠICE   

 31.5.  POPRAD   

 1.6.  BREZNO  

 2.6.  ZVOLEN 

 3.6.  NITRA 

19:00 ALEXANDROVCI18:25 KANDRÁČOVCI

Michal David

MEJDAN ROKU

14.12.2016
15.12.2016
ZIMNÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD

ŠH PASIENKY BRATISLAVA

 17. 11.  Žilina Event House

 19. 11.  Poprad Aréna 
 20. 11.  Košice Good angels aréna

 22. 11.  Trenčín Piano Klub 

 23. 11.  Bratislava Pasienky Hant aréna

19:00 ALEXANDROVCIALEXANDROVCI18:25 KANDRÁČOVCIKANDRÁČOVCI

hostia koncertu

HELENA VONDRÁČKOVÁ a KANDRÁČOVCI

info a predaj vstupeniek:      www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •
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New York nikdy nespí
Mesto plné života vo dne i v noci, mesto zábavy, kultúry, ruchu i pokoj-

ných zákutí. Ťažko vymenovať všetky možnosti, ktoré ponúka. Spo-
meňme aspoň Brooklynský most, Sochu slobody, Wall Street, Manhattan, 
Broadway, Empire State Building, množstvo reštaurácií, barov, múzeí, 
galérií, krásne parky a... v zimnom období by isto bol hriech obísť veľké 
klzisko v Central Parku, ktoré poznáme takmer zo všetkých vianočných 
filmov odohrávajúcich sa v New Yorku. 

„Na oslavu Nového roka je to asi najlepšie mesto na svete,“ zhodujú sa 
sprievodkyne. „Atmosféra v Central Parku či na Times Square je neopísa-
teľná. Vždy sa tu zíde celý svet, obrovská masa ľudí, ktorí sa bavia na veľ-
kom priestore, tím moderátorov na pódiách, hudobné skupiny i známe ce-
lebrity. K tomu všetkému patrí unikátna výzdoba ulíc, ktorá tu pretrváva 
od Vianoc.“ Ak však plánujete zapadnúť do niektorého z tunajších podni-
kov, rátajte s tým, že všetky miesta sú mesiace vopred rezervované. Mi-
mochodom, nezaškodí po oslave prejsť veľké nákupné centrá, kde vás po-
vianočné výpredajové ceny môžu veľmi príjemne prekvapiť.  

Tajuplný Omán

Sultanát na Arabskom polostrove je pre Slo-
vákov stále veľkou neznámou. Nie div, veď 

krajina schátraná islamským režimom o po-
zornosť sveta dlho nestála, ani nemala veľmi čo 
ukazovať. Až sultán Kabús investoval obrovské 
prostriedky do rozvoja a otvoril náruč turistom. 
Dnes je Omán jednou z najbezpečnejších krajín 
sveta, s priateľským obyvateľstvom, plný his-
tórie a lákavých pláží. „Slováci zatiaľ objavili 
hlavne juh Ománu,“ hovorí jedna z cestovateliek 
Martina Morávková. „Ale najviac historických 
pamiatok je na severe krajiny. Či už je to hlav-
né mesto Maskat s úchvatnou mešitou sultána 
Kabúsa, pevnosťami Jalali a Mirali, Kráľovskou 
operou a tradičným orientálnym trhom, horské 
mestečko Al Hamra alebo vstupná brána do púš-
te - dedina pestovateľov banánov Birkat al Mawz. 
Jedinečný Silvester môžete zažiť v perle islamu 
meste Nizwa, kde sa dodnes striktne dodržiavajú  
náboženské tradície.“

Omán nám núka obraz moslimskej kraji-
ny skombinovaný s luxusom dovolenkových re-
zortov a výberom domácich i zahraničných špe-
cialít. A najväčšie lákadlo? Určite pobyt v púš-
ti Wahiba Sands. Stany pre hostí sú vybavené 
takmer ako hotelové izby, všetko okolo nich je 
však autentické a živelné. Neraz sa stane, že 

prežijú púštnu búrku, ktorá je pre nich väčším 
zážitkom než západ a východ slnka. Stretáva-
jú berberské rodiny, ochutnajú ich jedlá, v pie-
sočných dunách sa vozia na ťavách či štvorkol-
kách, navštívia oázy s množstvom zelene a nád-
hernými jazierkami s krištáľovo čistou vodou,  
kde sa môžu vykúpať. 

Nezabudnuteľné klzisko: Poznáme ho azda zo všetkých vianočných filmov, ktoré 
sa odohrávajú v New Yorku.

Omán: Je to 
bezpečná krajina, 
plná milých ľudí, 
bohatej histórie 
a lákavých pláží.
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