
Pláž, more, dolce vita 
– a za pár hodín
Najbližšie „slovenské more“ je v Chorvátsku – 
táto veta je síce veľmi známa, ale nie je prav-
divá. Ak by sme chceli byť presní, tak by sme 
museli povedať, že najbližšie slovenské more je 
v Chorvátsku a v Taliansku. K Jadranu na seve-
re Talianska je to totiž presne tak ďaleko, ako 
k Jadranu na severe Istrie – cca 600 kilometrov. 
A málokto asi vie, že napríklad do talianskeho 
strediska Grado je to bližšie ako do istrijského 
Rovinju a do známeho a pôvabného Caorle je 
to rovnako ďaleko ako do centra Istrie.

IDEÁLNA DESTINÁCIA
Na sever Talianska našinci chodia podstat-
ne menej ako na Istriu len z  jedného dôvo-
du – nedohovoríte sa tam po slovensky, ako 
v Chorvátsku. Inak má tunajšia dovolenka pre 
milovníkov mora, slnka a  pláží ako sa hovorí 
všetkých 5P a ešte niečo navyše. Široké pie-
sočnaté pláže, plytké more, mimoriadne vhod-
né aj pre najmenšie deti, vzdialenosť, ktorá sa 
dá bez problémov zdolať aj s ratolesťami za 6 
hodín, kvalitné ubytovanie a niektoré hotely už 
dokonca ponúkajú light all inclusive. A k tomu 
samozrejme Dolce vita – vynikajúce jedlo a 
víno, cenovo porovnateľné s tým na Istrii, alebo 
aj lacnejšie. Talianska zmrzlina a  espresso sú 
osobitná kategória. Komu sa zunuje ležať pri 
mori, má bohaté možnosti výletov - mestá, kto-
ré sú považované za svetové skvosty, ako Be-
nátky, Verona, Ravenna, Padova, sú zo všet-
kých letovísk vzdialené v podstate na skok, len 
pár desiatok kilometrov.

CAORLE A GRADO
Ak široké a  dlhé pláže s  množstvom ležadiel 
a radmi hotelov popri nich nie sú to, čo počas 
dovolenky pri mori hľadáte, tak na severe Ta-
lianska si tiež nájdete svoje letoviská – Caorle 
a Grado. Sú to pôvabné mestečká s historický-
mi centrami, úzkymi uličkami, kostolmi, kde sa 
dá pred tým, než vyrazíte na pláž, alebo pod-
večer, veľmi príjemne stráviť čas. Pre kúpanie v 
Caorle je typické, že má nízku hladinu mora a je 
vhodné aj pre najmenších „morských“ vlkov. Vo 
vode nenájdete nijaké kamene a je krásne čis-
tá. Bonusom k  dovolenke pri mori je v  tomto 
stredisku krásne historické centrum s kostolmi, 
pekne sfarbenými domami, okenicami a zdobe-
nými fasádami. Ďalšie severotalianske mesteč-
ko Grado, je tým najbližším, od slovensko-ra-
kúskej hranice ho delí necelých 600 kilometrov. 
Pred stáročiami bolo významným prístavom, 
takže kúpanie a  pobyt na 8 kilometrov dlhej 
piesočnej pláži tu tiež možno kombinovať s pre-
chádzkami a posedeniami v historickom centre, 
alebo na promenáde v spoločnosti jácht.

BIBIONE
V jednom z najznámejších stredísk v tejto oblas-
ti, v Bibione, síce historické uličky budete hľadať 
márne, nájdete tu ale zase iné veci. Rušné ulice 
plné obchodov, diskoték a nákupných centier 
sa striedajú s  pokojnými štvrťami s detskými 
ihriskami a píniovými hájmi. Bibione má tiež roz-
ľahlé piesočné pláže a mimoriadne čisté more, 
ktoré za svoju čistotu pravidelne od EÚ dostáva 

Modrú vlajku. Pri plážach je množstvo atrakcií 
pre deti, preliezačiek, kolotočov, pre tých o nie-
čo väčších je tu populárny Lunapark. Nie je 
divu, že pre mnohé rodiny aj zo Slovenska je 
ideálnym prázdninovým letoviskom a vracajú sa 
sem opakovane podľa hesla – keď more a pláž, 
tak Bibione.

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Na výlety. Bibione má výbornú polohu aj čo sa 
týka výletov. Je 80 km od Benátok, tiež možno 
odtiaľto navštíviť mestá ako Verona, Vicenza, 
Padova, Treviso a Terst. Nie ďaleko od letoviska 
sa nachádzajú známe zámky v Passariano ale-
bo v Alvisopoli. 
Zábava v Lignane. Ďalšie zo severotalianskych 
stredísk Lignano je známe svojmi početnými 
možnosťami zábavy pre všetky vekové kategó-
rie. Je tu vodný park Aquasplash, lunapark, 
ZOO Punta Verde, zábavné parky Juniorpark 
a Guliverlandia, diskotéky, množstvo obchodov, 
ale robia tu aj operné predstavenia. Centrom 
zábavy je časť Sabbiadoro. Kto chce kombino-
vať zábavu s  pokojnejším bývaním, tak tichšie 
prostredie nájde v častiach Pineta a Riviera. Tu 
sa nachádza aj golfový areál Golf Club Lignano.
Najväčšie. Najväčším strediskom v  benátskej 
oblasti je Lido di Jesolo s  15 km plážou. Pre 
rušný večerný a nočný život ho nazývajú aj ta-
lianske Miami. Len obchodov je tu vyše 2 000 
a všetky otvorené do neskorej noci. Ale tiež aqu-
apark, lunapark, športoviská, diskotéky a bary, 
o reštauráciách a kaviarňach nehovoriac.

Viac info na: www.satur.sk/trend

TALIANSKO – CAORLE
APARTMÁNY GIARDINI 
DI ALTEA ****
individuálna doprava, bez stravy
Termíny: august - september
Cena: od 105 EUR/ apartmán

TALIANSKO – BIBIONE
APARTHOTEL IMPERIAL ****
individuálna doprava,  
polpenzia
Termíny: júl - september
Cena: od 453 EUR/osoba

TALIANSKO – LIDO DI JESOLO
HOTEL GALLIA ****+
individuálna doprava, polpenzia
Dieťa do 7 rokov zdarma
Termíny: júl - september
Cena: od 209 EUR/osoba


