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Jadranské leto

Päťhviezdičkový komfort: hotel Greif v Lignane s golfovým klubom v blízkosti 
či novootvorený Falkensteiner Lido di Jesolo s rozľahlým wellness centrom.
Light/All inclusive & štyri hviezdičky: hotel Meridianus v Lignane s výbornou polohou,  
v okolí s množstvom obchodíkov, barov a zábavných parkov, hotel Alemagna  
v Bibione s wellness centrom a tureckými kúpeľmi.
Apartmány s individuálnym stravovaním: kvalitné Giardini Di Altea v Caorle s bazénom,  
krásnymi záhradami, vybavené barbecue grilmi.
Dovolenka s najmenšími: v päťhviezdovom hoteli Savoy Beach and Thermal Spa 
v Bibione funguje detský i juniorsky miniklub, postarané je i o najmenšie bábätká. 
Imperial Aparthotel v Bibione patrí do celosvetovej siete Kinder Hotels Europa, s 
kvalifikovaným animačným tímom a opatrovateľkami pre celkom malé bábätká do 
dvoch rokov (hotel je vybavený detskými pomôckami a stravou značky Hipp). 
Psíka zoberte zo sebou: do hotela Olimpia v Bibione alebo Bellariva na Lido di Jesolo.

TIPY CK SATUR NA BENÁTSKEJ RIVIÉRE 

All Inclusive & štyri hviezdičky: hotel Sol Aurora pri Umagu, kam sa dá dostať vláčikom. Súčasťou konceptu 
all inclusive sú bohaté animačné programy aj pre dospelých, cyklistické túry, výlety do okolia, joga či pilates.
Apartmány s individuálnym stravovaním: v štvorhviezdičkových vilkách Tamaris Villas hotelovej 
siete Valamar v Poreči, v Umagu v kvalitných apartmánoch Sol Amfora (tiež štyri hviezdy).
Pre rodiny s deťmi: Hotelový komplex Novi Resort v Novom Vinodolskom s detským 
mestečkom rozkladajúcim sa na ploche 4 000 m2 aj s možnosťou opatrovania detí. 
Psíka zoberte so sebou: a nechajte ho odpočívať a kúpať sa na špeciálnych dog‘s beach, kde si nájde psích kamarátov 
na potápanie a kde nikomu nebude prekážať, že fŕka okolo seba vodu ako fontánka. Psíky sú vítane napríklad v hoteli 
Valamar Sanfior Casa v Rabacu, v apartmánovom rezorte Amarin Resort v Rovinji alebo v štúdiách Laguna Bellevue 
v obľúbenom letovisku Plava Laguna v Poreči. Všetko sú to komfortné štvorhviezdičkové rezorty s kvalitnými službami.

TIPY CK SATUR NA ISTRII  

Možno patríte k dovolenkárom, ktorí veci 
majú radi pod kontrolou a cestu do svojho 
prázdninového raja radšej zvládajú vo vlastnej 
réžii, teda autom. Bez stresu z lietania, osobných 
prehliadok, nervózneho vyčkávania na batožinu 
a tiež - do auta sa s vami zmestí aj váš domáci 
miláčik. Pretože aj psík má rád more.

Vitajte na Benátskej riviére
Jadran, a nemyslíme tým len Slovákmi milované 
more pri Chorvátsku, ale aj Mare Adriatico, 
ktoré omýva brehy zadnej strany talianskej 
čižmy, láka známymi letoviskami Benátskej 

riviéry - Grado, Lignano, Bibione, Caorle či Lido di Jesolo. K nesporne najatraktívnejším 
prednostiam dovolenky v tejto obľúbenej destinácii patrí výborná dostupnosť autom 
(alebo autobusom). Ako napísala na svojom blogu jedna milovníčka Benátskej riviéry: 
„Trasu Bratislava - Lignano jazdím už po pamäti, ako keď idem k rodičom na chalupu.“ 
A skutočne: do Bibione či Lignana to je len niečo vyše 600 km, do Caorle - 640 km.    

deťom radšej uprednostníte rôzne atrakcie na tvári miesta, môžete 
si vybrať zoologickú záhradu, oceanárium s preskleným vodným 
tunelom, zábavný park Strabillita či Gulliverlandia - Benátska 
riviéra je jednoducho raj pre detské radovánky. Veľký aquapark 
postavili aj v Lido di Jesolo, najväčšom stredisku Benátskej riviéry 
s dlhými piesočnými plážami a plytkým vstupom do mora, tento 
rok tu svoje brány otvoril päťhviezdičkový hotel siete Falkensteiner.
Taliani sú zvyknutí cestovať na dovolenku ako veľké rodiny a 
s úplne malými bábätkami, takže talianske hotely bývajú v tomto 
smere dobre vybavené. Mnohé z nich majú v reštauráciách 
oddelený detský kútik so sterilizátormi, ohrievačmi fliaš či 
mikrovlnnou rúrou. Výborne vybavené dlhé piesočné pláže (so 
sprchami, prezliekarňami, toaletami) sú pre rodiny s malými 
deťmi z hľadiska bezpečnosti tou najlepšou voľbou. 
Na Benátskej riviére v ostatnom čase vzniklo viacero hotelov 
pre exkluzívnejšiu medzinárodnú klientelu a široká ponuka 
ubytovania zahŕňa tradičné, cenovo dostupné apartmány 
(spravidla s individuálnym stravovaním), ale aj elegantné 
štvorhviezdičkové hotely so službami all inclusive.  
K nesporným výhodám dovolenky na Jadranskej riviére patrí 
aj fakt, že na miesto pobytu možno pricestovať v ktorýkoľvek 
deň v týždni, a to aj v hlavnej turistickej sezóne a turisti 
tak nie sú odkázaní na hromadné turnusy. A drobnička na 
záver: ak za relax (okrem slnkom zaliatych pláží a kúpania 
v mori) považujete aj nakupovanie, potom si do dovolenkového 
itineráru pripíše mená dvoch mestečiek, pri ktorých sa 
nachádzajú známe outlety: San Donà di Piave a Portogruaro.

Vitajte na Istrii
Istria je od Benátskej riviéry vzdialená vyše 100 - 150 km, 
preto tu stretnete najviac Talianov, ktorí radi, často a v hojných 

počtoch dovolenkujú u svojich chorvátskych susedov. Ľahká 
dostupnosť je však iba jednou z príčin, tú ďalšiu predstavuje 
krásna príroda, ktorá oproti rovinatej (možno aj trochu nudnej) 
Benátskej riviére nadobúda na Istrii dramatický šarm. More je 
na Istrijskom polostrove priezračne čisté, horúci biely piesok 
však treba oželieť - severné pobrežie Chorvátska je väčšinou 
skalnaté, hoci s množstvom upravených skalnatých plošín 
na slnenie (občas sa zídu aj topánky do vody). Napriek tomu 
Slováci Istriu zbožňujú a každoročne sa sem húfne vracajú. Na 
rozdiel od Dalmácie tu prevláda taliansky flair, espresso je tuhé 
a čierne ako z Milána, špagety chutia ako tie pravé z Bologne, 
pizza ako z Neapola a zmrzlina ako z pravého talianskeho raja!
Dovolenkovanie v Chorvátsku sa už stalo súčasťou DNA Slovákov, 
veď nie nadarmo hovoríme o Jadrane ako „slovenskom mori“. 
Dôvodov pre takéto familiárne pomenovanie je hneď niekoľko. Ak 
vynecháme tradíciu výjazdných doložiek do bývalej Juhoslávie, 
tak nám opäť ako najväčšie prednosti zarezonuje relatívna blízkosť 
regiónu a jazyková príbuznosť chorvátčiny. A k tomu „veľké 
plus“ - možnosť príchodu do hotela v ktorýkoľvek deň v týždni. 
V posledných rokoch sa toho v Chorvátsku veľa zmenilo, 
hotelieri a zástupcovia cestovného ruchu si uvedomujú, že 
s krásnou prírodou a čistým morom už nevystačia, lebo 
scestovaní hostia sú čoraz náročnejší a rozmaznaní tureckým 
konceptom all inclusive sa dožadujú ďalších služieb, animačných 
programov nielen pre deti, ale aj dospelých a rôznych iných 
aktivít na trávenie voľných chvíľ. Mestečko Rovinj s benátskou 
architektúrou, nazývané aj „perla Istrie“, sa už tradične 
považuje za najmalebnejšie a najromantickejšie mesto na 
celom jadranskom pobreží, Poreč má zasa povesť najlepšie 
vybudovanej turistickej oblasti a Pula (najväčšie a najstaršie 
mesto Istrijského polo ostrova) je známa najbohatšími 
antickými pamiatkami, rímskym amfiteátrom, Herkulovou 
bránou, Augustovým chrámom či Víťazným oblúkom.

Kým Bibione či Lido di Jesolo vyzerajú 
ako klasické prímorské strediská, z úzkych 
uličkách, starobylých domoch a kostoloch 
v Grade a Caorle to dýcha históriou - veď 
usadlosti v jadranskej lagúne jestvovali 
už za čias Rimanov. Z pieskových pláží 
v Caorle (v stredoveku bola súčasťou 
Benátskej republiky) sa ponúka krásny 
výhľad na zvonicu baziliky San Stefano a v 
malých kaviarničkách si možno s miestnymi 
obyvateľmi vypiť prvé ranné espresso. Aj 
mestečko Grado (podobne ako Benátky leží 
na niekoľkých ostrovoch) má historické jadro 
s románskymi kostolmi a bazilikou. Lignano 
s modernou nákupnou zónou a živým 
korzom je zasa výborným východiskovým 
bodom pre výlety do Benátok - cesta loďou 
tam trvá približne hodinu a pol. Ak kvôli 

Predpoveď počasia pre Jadran 
podľa našich chorvátskych priateľov: 
Milí dovolenkári, očakávajte krásne 
slnečné leto. Mali sme tuhú zimu, ktorá 
podľa našich pranostík veští rovnako 
tuhé, rozumej horúce, leto. Vitajte u nás, 
na Jadrane!

na dohľad
Viac info www.satur.sk


