
September pri mori.
Aj s poznávaním
September pri mori má svoje zvláštne čaro. 
Voda je zvyčajne teplejšia ako inokedy 
v  roku, teploty vzduchu už väčšinou nestú-
pajú vysoko nad tridsiatku, ale najmä – po 
rušnom lete nastáva pokoj, mestečká a  ich 
obyvatelia sa „hodia“ do ležérnejšieho módu. 
September je ideálny nielen na polihovanie 
na pláži, ale aj na to, aby ste oddych spojili 
s trochou poznávania. 

IDEÁLNA KOMBINÁCIA
Len 600 kilometrov vzdialený Jadran je ide-
álny aj na to, ak si chcete urobiť len predĺ-
žený víkend spojený s prímorskou pohodou. 
Môžete navštíviť napríklad najkrajšiu slovin-
skú jaskyňu Postojna Jama, ostrov Krk a 
historické mestečko Baška, hlavné mesto 
ostrova Krk, starobylé mestečko Vrbnik, uro-
biť si výlet loďou na ostrov Rab či Pag, ktorý 
nazývajú aj mesačná krajina, alebo na Cres, 
druhý najväčší jadranský ostrov. Ostrov Rab 
s hlavným mestom Rab sa pre zachovanosť 
kultúrno-historického jadra niekedy nazýva aj 
Malými Benátkami. Historické centrum mes-
tečka obohnané kamennými múrmi z 12. 
storočia predstavuje najcharakteristickejšiu 
dominantu tejto destinácie. Staré mesto Rab 
je známe svojimi štyrmi vežami a tiež stre-
dovekými uličkami a kostolmi. Z Rabu sa dá 
ľahko urobiť ďalšia zastávka na ostrove Pag 
v zátoke s 2000-ročnými olivovníkmi. Ostrov 
je piatym najväčším ostrovom na Jadra-
ne a  je nazývaný tiež „mesačnou krajinou“, 

pretože niektoré jeho časti pokrýva krasový 
vápenec bez vegetácie, pripomínajúci Me-
siac. Za návštevu stojí určite aj Zadar, kde sa 
nachádza niekoľko najvýznamnejších sakrál-
nych stavieb Chorvátska, a  mestečko Nin, 
kde sú pozostatky najväčšieho antického 
chrámu na Jadrane, ale aj kostol vyhlásený 
za najmenšiu katedrálu na svete. Chorvátsko 
má okrem pobrežia, samozrejme, aj početné 
prírodné krásy, spomeňme napríklad vodo-
pády Krka či preslávené Plitvické jazerá. 

JESEŇ PO GRÉCKY
Výbornou lokalitou na jesenné „poznávač-
ky“ spojené s pobytom pri mori sú aj Grécko 
a južné Taliansko. Do kariet im hrá najmä po-
časie, ktoré je tu v jeseni stále slnečné a nie 
sú už úmorné horúčavy. Kolíska európskej 
civilizácie Grécko je nevyčerpateľnou stud-
nicou zážitkov najmä pre milovníkov histórie 
a  archeológie, Mykény, mesto, ktoré dalo 
meno celému jednému obdobiu, Nafplio, 
ktoré bolo v rokoch 1821 – 1834 prvým 
hlavným mestom v modernej histórii Grécka, 
či jeden z  najväčších klenotov Peloponézu 
divadlo Epidauros, Olympia, Korint, ale aj 
byzantské pamiatky či úplný koniec Grécka 
– Momenvasia, to všetko sa dá počas nie-
koľkých dní stihnúť.

JESEŇ PO TALIANSKY
Jesenné poznávanie Talianska, to je najmä 
Sicília. Stále činná sopka Etna, kde sa dá 

lanovkou dostať až do výšky 2 900 metrov, 
antické Syrakúzy, o ktorých Cicero povedal, 
že sú najkrajším gréckym mestom, maleb-
ná Taormina, jedno z najkrajšie položených 
miest na Sicílii. Z gréckeho divadla si možno 
vychutnať nádherný pohľad na stále činnú 
sopku. Krásna je aj Katánia, mesto zničené 
zemetrasením v roku 1693, ktorá je dnes 
mestom najnápadnejších barokových pa-
miatok z lávového kameňa na Sicílii. Atrak-
ciou je aj najvyššie položené mesto na Sicílii 
– Enna, ktoré tróni na nedobytnej skale a je 
pokladané za centrum kultu Demetry.

TIPY SPRIEvODCu CK SATuR
Za mušľami. Jedna z  najväčších zbierok 
mušlí Jadranu je v morskom akváriu v mes-
tečku Baška na ostrove Krk. Tomu patrí oso-
bitné miesto v chorvátskych dejinách, preto-
že sa tu našiel najstarší chorvátsky písomný 
dokument písaný hlaholikou. 
Za kúpaním. Ak sa chcete na Jadrane okú-
pať v teplom mori ešte aj v neskoršej jeseni, 
ideálna je zátoka pri osade Klimno, tiež na 
ostrove Krk, kde teplé, plytké more a liečivé 
blato v chránenej zátoke umožňujú kúpanie 
od mája do jesene.
Za suvenírmi. Ak si chcete zaobstarať su-
veníry, ktoré vám budú pripomínať ostrov 
Pag, kúpte si pažský syr a pažskú čipku, obi-
dvoma sa ostrov preslávil. Z Cresu sa zase 
nosí včelí med a treba tu vyskúšať aj miestnu 
lahodnú jahňacinu. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

NÁRODNÉ PARKY 
CHORVÁTSKA
6-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, 
transfery, sprievodca
Termíny: 12. 9. – 17. 9. 2015
Cena: od 259 EUR

SICÍLIA – PO STOPÁCH 
MINULOSTI
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
letenka, transfery, sprievodca
Termíny: 3. 10. – 10. 10. 2015
Cena: od 888 EUR

NICE S NÁVŠTEVOU MONAKA
3-dňový poznávací zájazd
2x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
poldenný výlet do Monaka, sprievodca
Termíny: 12. 9. – 14. 9. 2015
Cena: od 329 EUR


