
dách už kvitnú. Okolo ôsmej sme už v on-
sene, čiže termálnych kúpeľoch, kde 
sa naše svaly vracajú do plnej 
sily, horúca minerálna 
voda lieči všetky 
bolesti.

30 eXcLuSIVe

dách už kvitnú. Okolo ôsmej sme už v on-
sene, čiže termálnych kúpeľoch, kde 
sa naše svaly vracajú do plnej 
sily, horúca minerálna 
voda lieči všetky 
bolesti.

30 eXcLuSIVe

  TRAVEL

Raňajkujeme dva ryžové trojuholníky 
obalené v nori (riase), ktoré si pod-

chvíľou namáčame v sójovej omáčke, je tu 
vlažné volské oko, dva krátke párky, šalát 
z čínskej kapusty s omáčkou z japonského 
ovocia yuzu, kúsok ryby bez kostí, červe-
ná guľôčka uprostred je umeboshi, japon-
ská slivka. Chlieb absentuje a v čaji pláva 
kvietok zo sakury, dole v údolí v záhra-

O siedmej ráno nás na papierové dvere v našom ryókane prebúdza jemné 
zaťukanie, ktoré sme si vopred objednali. Odsúvajú sa japonskými motívmi 
pomaľované dvere a nehlučne vstupuje štíhla servírka neurčitého veku 
a prestiera nám na tatami japonské raňajky. Žmúrime do prebúdzajúceho sa 
dňa dolámaní zo včerajšej lyžovačky.
Autor: Tomáš Lackner Foto: autor???

24 hodín v Japonsku



S plným žalúdkom a úsmevom na tvá-
ri sa obliekame a ideme na svah. Hotelo-
vý mikrobus nás odváža priamo k vleku, 
slnko sa dávno usmieva na svahu. Vle-
ky fungujú všetky, nikde žiaden rad, sta-
čí si len vybrať, ktorú zjazdovku okúsi-
me ako prvú. Ako obyčajne, máme na 
výber od zelenej, teda najľahšej, cez čer-
venú až po čiernu, najťažšiu. Vzhľadom 
na včerajší deň, ktorý som strávil odváž-
ne na čiernej trase, dnes volím červe-
ný deň. Sneh je ani púder, je príjemných 
asi 6 stupňov nad nulou, a keď sa vyve-
ziem celkom nahor, uvidím dolu pod se-
bou oceán. Lyžujeme celé dopoludnie, 
na obed sa stretávame v reštaurácii 
uprostred svahu. V automate si ku-
pujeme jedlo, sme obslúžení rých-
lo a jedlo je chutné: kto si dal rezeň 
s ryžou a japonským karé neprehlú-
pil, vynikajúco sa k nemu hodí čapované 
Sapporo. Mám pred sebou hlbokú misku 
s polievkou zvanou rámen, na vrchu plá-
vajú bambusové klíčky, polovica vajca 
na tvrdo, štyri hrubé plátky bravčoviny 
bez masti, cestoviny sú husté, až v nich 
stojí lyžica. Rozhodujeme sa, že si ešte 
dáme opražené tyčinky lopúchových ko-

reňov, niečo na štýl hranoliek, ale bez 
škrobu, sú výborné.

Po obede máme šťastie, jasná ob-
loha dáva zelenú pre tých, kto-
rí sem prišli za zážitkom non 
plus ultra - off piste lyžova-
ním z najvyššieho bodu 
hory Annapuri. Vyvá-
žame sa do najvyš-
šieho bodu, kde 
je ceduľa 

december/január 31



Viac info na 
www.satur.sk

NÁŠ TIP
JAPONSKO 
– KOMFORTNE
11-dňový poznávací zájazd

Letenky, transfery, ubytovanie v 4* ho-
teloch s raňajkami, vstupy, sprievodca

Termín: 30. 03. 2015 – 09. 04. 2015
             (Veľká noc)
Cena od: 2 669 eur

KULINÁRSKE 
JAPONSKO
11-dňový poznávací zájazd

Letenky, transfery, ubytovanie v 4* 
hoteloch s raňajkami, 8x obed alebo 
večera, čajová ceremónia spojená 
s workshopom, vstupy, sprievodca

Termín: 19. 10. 2015 – 29. 10. 2015
Cena od: 2 949 eur

EXKLUZÍVNA 
LYŽOVAČKA 
V JAPONSKU
15-dňový poznávací zájazd

Letenky, transfery, ubytovanie v 3/4* 
hoteloch s raňajkami, skipasy, vstupy, 
sprievodca

Termín: 29. 01. 2015 – 12. 02. 2015
Cena od: 4 574 eur

„Vstup len na vlastné nebezpečenstvo“, 
a rampa je otvorená. Had ľudí s lyžami 
na pleci prúdi v hlbokom snehu vyšla-
panou cestičkou nahor. Existujú iba dve 
farby, biela a modrá. Po približne šty-
ridsiatich minútach sme na vrchole, za-
dychčane sa usmievame a fotíme. Pohľa-
dy navôkol sú kráľovské: vidíme všade 
zvlnené svahy a tie malé bodky na nich, 
to sú lyžiari. Môžeme si vybrať, kto-
rou stranou kužeľa sa spustíme, vleky 
sú okolo celej hory. Oceán odráža mod-
rú oblohu a oproti nám sa týči vysoká 
a majestátna sopka Yotei-san. Sme roz-
hodnutí. Naše lyže sa noria do prašanu 
po kolená a my svištíme prudkým sva-
hom dolu, sneh je panenský, naše stopy 

prvé. Trvá aj pol hodinu než zlyžujeme 
celkom dolu a následne výstup na vrchol 
Annapuri zopakujeme, adrenalín nám 
vyteká z uší.

Okolo piatej je už tma a my balíme. Au-
tobus na nás čaká a odnáša nás do centra 
Sappora, kam prichádzame vyhladova-
ní okolo siedmej. Dnes večer máme ve-
čeru v tradičnej japonskej izakaji a viem, 
že toho vysvetľovania, čo je čo, bude tro-
chu viac. S prehľadom sa pýtam čašní-
ka, aké ryby sú dnes na jedálnom lístku 
a objednávam veľký miešaný tanier saši-
mi, saké pre každého, poprosím ho tento-
raz teplé, tzv. atsukan. Na stôl príde malá 
miska miso polievky s mušľami pre každé-

ho, omeleta na štýl malých kvádrov, kto-
ré sa dajú tak skvele chytiť do paličiek 
a vložiť do úst. Tu mi napadá, ako je krás-
ne to japonské jedlo prispôsobené palič-
kám, ktorými sa je. Večer prebieha skve-
le, čašníci sa okolo nás krútia a náš stôl sa 
prehýba pod japonskými dobrotami. Oko-
lo desiatej ideme spať, pretože ráno nás 
čaká ranný rýchlovlak do Tokia, na letisko 
Haneda, ktoré je hneď blízko centra mes-
ta. Tokio, to je Paríž Ázie, mesto, ktoré má 
šarm. Máme tam celodenný program a ve-
čeru máme zajtra skutočne vo veľkom štý-
le: budeme mať tzv. kaiseki ryóri, japon-
skú haute cusine. Pred spaním nás ešte 
napadne vyskúšať vonkajší bazén nášho 
onsenu, tzv. rotenburo. Sedíme pri mínus 
päť stupňoch v štyridsať stupňov teplej 
vode, dýchame svieži vzduch a dívame sa 
na hviezdy. V Tokiu je už dávno jar, denné 
teploty sú okolo 18 stupňov, teším sa, že si 
odložím kabát a sveter zas do kufra. V po-
steli sa už tak teším na ranný „let“ Nozomi 
shinkansenom, že mám pocit, že už letím 
a neviem sa chytiť ničoho pevného. Dob-
rú noc!  


