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DOVOLENKA

na spoznávanie Číny
10 dôvodov

www.satur.sk
CK Satur štartuje Poznávacie 
zájazdy do Číny v roku 
2015 od začiatku apríla.  

VIAC INFO

marec

Ako to že len desať? Že by ste ich vedeli vymenovať desať 
krát desať? Tak smelo do toho, pridajte sa k nám! Čím viac 
dôvodov, tým bude vaša chuť spoznať bájnu „krajinu stredu“ 
väčšia a nástojčivejšia... 

3. Vstúpiť do Zakázaného mesta  
v Pekingu
Zem, po ktorej tu chodil a vzduch, ktorý tu dýchal, patril len jemu. 
Slnko tu žiarilo len pre jeho potešenie a dážď padal z nebies, aby 
občerstvil jeho unavenú hlavu. Tento kus sveta bol vyhradený len 
pre nedotknuteľného cisára a jeho rodinu. Ostatným smrteľníkom 
bol vstup pod hrozbou smrti zakázaný. V komnatách palácov 
Zakázaného mesta, po ktorých sa dnes denne prechádzajú tisícky 
turistov, sa vystriedalo 24 cisárov dynastií Ming a Čching. 

4. Poplaviť sa kaňonom Longqing
Hovorí sa o nej ako o spektakulárnom, scénickom mieste 
a zážitok, ktorý ponúka, cestovateľské bedekre klasifikujú ako 
„dych vyrážajúci“. Tiesňava Longquin, fascinujúci prírodný 
úkaz, si takýto básnický prívlastok vskutku zaslúži. Najskôr však 
musíte zdolať 70 metrov vysokú priehradu, vklinenú medzi 
dva kopce. Dostať sa cez ňu dá cez útroby majestátneho draka 
(a výťahu v nich ukrytého). Každá zákruta na vyhliadkovej 
plavbe lodičkou vás svojou krásou chytí za srdce a vryje sa vám 
navždy do spomienok. Príroda tu úspešne kopíruje šarm riek 

milých kuriozít - dvojposchodové električky, vychýrené hongkonské 
wafle či bizarné výstražné tabuľky, ktoré zakazujú na verejných 
miestach močiť, poprípade pľuvať. A prekvapí vás aj pláž Repulse 
Bay, najkrajšia zátoka široko ďaleko so zlatistým jemným pieskom. 
 10. Dohovoriť sa  
s Číňankou po slovensky
Číňanka Liang, po našom Lidka, ktorá vyrástla a býva v Pekingu,  
rozpráva plynulo a čarokrásne po slovensky a bude vás po „ríši stredu  
sprevádzať. Raz by chcela pre Číňanov napísať knihu o Slovensku  
a Slovákoch, možno teda po stretnutí s ňou sa v tej knihe ocitnete  
aj vy osobne... 

1. Odfotografovať sa  
pred Veľkým čínskym múrom
Ak to zrátame aj s rôznymi postrannými vetvami, spolu 
to je 21.196 km. Veľký čínsky múr vraj ako jediný ľudský 
výtvor na zemeguli vidieť až z Mesiaca! Na stavbe tohto 
gigantického opevnenia hrdlačili státisíce vojakov, robotníkov, 
nebezpečných zločincov i učencov, ktorí tu pracovali za trest, 
keď sa znepáčili cisárovi. Mnohí z nich pri múre padli a už 
nevstali - aj preto múr nazývajú „najdlhší cintorín na svete“. 

2. Zastať na vrchole  
jednej z najvyšších budov sveta
Šanghajská budova Svetového obchodného centra (WTC) 
meria 492 metrov a po veži Burj Khalifa v Dubaji (828 m) a 
Taipei 101 (509 m) v Taiwane je treťou najvyššou budovou na 
svete a najvyššou v Číne. Blízko nej stojí televízna veža Perla 
Orientu (468 m) a 88-poschodový mrakodrap Jin Mao (420 
m). Veľkolepá panoráma šanghajskej hypermodernej štvrte 
Pudong patrí k najfotogenickejším miestam na svete. Pritom 
pred 20 rokmi tu nestál ani jeden zo súčasných mrakodrapov.

9. Zavítať aj do Macaa a Hongkongu
Macao (do roku 1999 posledná európska kolónia v Ázii, ktorá takmer 500 
rokov patrila Portugalsku) kvôli veľkému množstvu kasín dostalo menovanie 
„Monte Carlo východu“. Hongkongu (popri Macau druhá osobitná 
administratívna oblasť Číny) kvôli dynamike, s akou rastie jeho ekonomika, 
obchod a životná úroveň, sa hovorí „mladý tiger Ázie“. Hongkong však 
nie je iba megapolis obrovitánskych mrakodrapov, ale aj rôznych drobných 

6. Ochutnať pravú čínsku kuchyňu
Všetci vieme, že to, čo nám servírujú tzv. čínske reštaurácie, je 
„čína“ na európsky spôsob, ktorá s tou pravou, čo sa kvality, chuti 
a rôznorodosti jedla týka, nemá veľa spoločného. Avšak pozor! 
Hovoriť o „čínskej kuchyni“ je číry kulinársky nezmysel - je to 
akoby sme chceli definovať pojem „európska kuchyňa“. Od štyroch 
základných gastronomických teritórií sa odvodzujú štyri typy 
čínskej kuchyne: pekinská, sečuanská, východná a kantonská. 
A k nim pridajte štyri čínske „nebeské pokrmy“: morskú uhorku 
(typ morského červa), žraločiu plutvu, morského pĺža a lastovičie 
hniezdo... Okrem tradičnej čínskej kačice si nenechajte ujsť ani 
nočný food market v Pekingu či čajovú ceremóniu s ochutnávkou. 

7. Spriateliť sa s mačkonohou čiernobielou
Takto krkolomne znie doslovný preklad z latinčiny - mena jedného 
z najroztomilejších zvieratiek sveta. V pavilóne Veľkých pánd v pekinskej 
ZOO sa dozviete napríklad aj to, že medvedíka pandu Číňania považujú 
za svoj národný poklad a vzťahuje sa na neho štátna ochrana - veď 
patrí k najohrozenejším zvieracím druhom na svete. Ak ktorákoľvek 
zoologická záhrada na svete túži zaradiť medzi svoje zvieratká aj 
čiernobielu pandu, musí si ju od Číny - požičať. Lebo kúpiť sa nedá, 
iba požičať: zvyčajne na 10 rokov a za milión dolárov ročne. 
 8. Inšpirovať sa  
životom šaolinských mníchov
V kláštore Šaolin, vybudovanom na úpätí posvätnej hory Sung-šan v severnej 
Číne, vznikla pred 1500 rokmi škola bojových umení kung-fu. Vystúpenie 
šaolinských mníchov, ich múdrosť, silu, šikovnosť a obratnosť možno 
obdivovať priamo na tvári miesta, kde sa škola kung-fu skutočne zrodila.  

v južnej Číne a veľkoleposť pohorí na severe - všetko 
na jednom mieste, ani nie 80 km od Pekingu.  

5. Zajazdiť si na rikši i na 
najrýchlejšom vlaku sveta 
V rikši, počas jazdy po starých pekinských hutongoch 
(pôvodných úzkych uličkách) to poriadne trasie, ale 
v šanghajskom vlaku Maglev Train sa naopak budete 
vznášať. To nie je žiadna metafora, ale holá, fyzikálnymi 
zákonmi, podložená skutočnosť: Maglev je skratka pre 
výraz magnetická levitácia. Áno, hádate dobre, tento 
vlak sa nepohybuje po koľajniciach, nemá dokonca 
ani kolesá, ale vznáša sa, či doslova levituje (1,2 cm 
nad koľajnicami) vo vzduchopriestore! Zažiť jazdu 
Maglevom môžete len v Šanghaji. V roku 2002 tu bola 
totiž otvorená jediná komerčná trať na svete, a to medzi 
mestom a letiskom Pudong. Vlak na nej dosahuje rýchlosť 
430 km/h a 36-kilometrový úsek prejde za 8 minút!


