
Jarné prázdniny
– lyže či more? Alebo poznávanie?
Kam s deťmi cez jarné prázdniny? Túto dile
mu riešia každoročne najmä rodičia menších 
školákov, ktorí ešte nemôžu byť sami doma 
a starí rodičia nie sú poruke. Ideálne je, keď 
môže prázdniny využiť celá rodina na od
dych. Možnosti sú bohaté, záleží len na ob
sahu peňaženky, preferenciách a záujmoch.

JARNÁ LYŽOVAČKA 
Jednou z možností je napríklad jarná lyžovač
ka. Dni sú dlhšie, pravdepodobnosť pekného 
počasia tiež vyššia ako v decembri či januá
ri, nečudo, že veľa ľudí preferuje lyžovačku 
práve na jar. Slovensko, Rakúsko, Talian
sko? Každé má svoje prednosti. Slovenské 
hory sú pre mnohých podstatne bližšie ako 
rakúske a  talianske a  tiež vedľajšie náklady 
sú nižšie ako v Alpách. Alpy a Dolomity so 
svojimi stovkami kilometrami zjazdoviek zase 
ponúkajú mnohonásobne lepšie možnosti 
lyžovania, od malých lyžiarov až po tých naj
náročnejších. A  tiež množstvo doplnkových 
aktivít. Navyše v talianskom Južnom Tirolsku 
je veľká pravdepodobnosť, že budete lyžovať 
pri krásnom počasí.

NA PALUBE LODE
Máte v marci už dosť zimy? Prečo jej aspoň 
na týždeň neuniknúť. Jednou z možností je 
vybrať sa na okružnú plavbu veľkou výletnou 
loďou. Dá sa plaviť napríklad po Stredozem
nom mori, spoznávať Francúzsko, Španiel
sko, Taliansko a Tunisko, prípadne ísť trochu 

ďalej, spoznávať Arabský polostrov, pulzujúci 
Dubaj a Abú Dhabí a  tajomný a nepoznaný 
Omán. Alebo preletieť Atlantik a plaviť sa me
dzi karibskými ostrovmi. Či tam alebo tam, 
všetky plavby majú jedno spoločné – ste na 
poznávacej dovolenke, každý deň vidíte nie
čo iné a pritom si užívate maximálny komfort. 
Spíte stále v jednej posteli, nemusíte sa kaž
dý deň baliť a vybaľovať a k novým zážitkom 
sa prepracujete aj bez namáhavých presu
nov v autobusoch či vlakoch. 

PEKNE V TEPLE 
Vo februári a marci je vhodný čas aj na poli
hovanie niekde pod palmami pri teplom mori, 
ktoré sa dá spestriť výletmi do okolia. Tep
lo, ale nie úmorné, je už aj relatívne blízko, 
v Spojených arabských emirátoch. Stačí päť 
hodín letu a ste akoby v inom svete. Navyše, 
keďže je tu malý časový posun, odpadávajú 
problémy s  jet lagom. Komu neprekáža pár 
hodín sedenia navyše v lietadle a väčší časo
vý posun, môže sa vybrať na pláže na Kube, 
v Mexiku alebo na opačnej strane zemegule, 
na Maldivy alebo do Thajska. S väčšími deť
mi sa dá ísť aj na poznávačky, urobiť si vý
let do Benátok na karneval alebo do Paríža, 
Londýna, na Francúzsku Riviéru, kde je už jar 
v plnom prúde. Alebo naopak – vybrať sa do 
krajiny Deda Mráza, do Laponska. Náročnej
ší cestovatelia stihnú cez prázdniny aj vzdia
lenejšie končiny – môžu spoznávať výcho
doamerické pobrežie, vdychovať romantiku 

a tajomno Orientu v Maroku, spoznať za pár 
dní mekku thajského turizmu Phuket, spo
jiť poznávanie a oddych na Maldivách a Srí 
Lanke. Jednoducho možností je množstvo, 
stačí sa len rozhodnúť.

TiPY CK SATUR
Karibik Orientu. Karibik nemusí byť na 
druhej strane zemegule môže byť aj pod
statne bližšie, napríklad na Arabskom pol
ostrove. Karibikom Orientu sa nazýva oblasť 
Salalah v  Ománe. Sú tu krásne pláže, his
torické mestá, ale napodiv aj zelené údolia 
a vodopády. 
Srí Lanka s  deťmi. Srí Lanka je ostrov 
vhodný aj na dovolenku s  deťmi. Dá sa tu 
skombinovať dobrodružstvo pre celú rodinu 
v novoobjavenom regióne panenských pláží 
na severozápade s prírodným a kultúrnym 
bohatstvom v srdci ostrova. Deti tu môžu vi
dieť zvieratá, ktoré doteraz poznali len zo zoo 
alebo z televízie. 
Čarovné Bali. Ostrovom, ktorý ako by bol 
vyvolený, je Bali. Cesta sem síce trvá dlho, 
ale keď sem prídete v  správnom čase (nie 
keď je monzún), ešte nikto hodiny strávené 
v lietadle neľutoval. Je to ostrov s tisícročnou 
hinduistickou tradíciou a  kultúrou, vynikajú
cou kuchyňou, úžasnými prírodnými scené
riami a  plážami. Ale tiež ostrov miestnych 
duchov, démonov a  rituálov, kde je ešte aj 
pohreb spoločenskou udalosťou, na ktorú sa 
chodia pozerať aj turisti.

Viac info na: www.satur.sk/trend

MAROKO – KRIŽOVATKA 
FARIEB A VÔNÍ 
9dňový poznávací zájazd 
4* hotel s polpenziou, transfery, 
vstupy, sprievodca 
Termín: 25. 2. – 5. 3. 
Cena: od 859 EUR

SRÍ LANKA S DEŤMI 
10dňový poznávací zájazd 
4/5* hotel s polpenziou, transfery, 
vstupy, výlety, sprievodca 
Termín: 27. 2. – 8. 3., 29. 3. – 7. 4., 
2. 7. – 11. 7. 
Cena: od 1 324 EUR

DUBAJ – SVET ATRAKCIÍ 
8dňový poznávací zájazd 
4/5* hotel s polpenziou, transfery, 
vstupy, výlety, sprievodca 
Termín: 27. 2. – 6. 3., 30. 3. – 6. 4., 
1. 5. – 8. 5. 
Cena: od 1 258 EUR


