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TRAVEL

Exotika už dávno nie je iba pre páry či partie dospelých. Dnes to už 
neplatí, veľa rodín cestuje a poznáva nové krajiny aj s deťmi. Do ktorých 
exotických krajín sa môžete pokojne a bezpečne s deťmi za poznávaním 
sveta vybrať? Je ich veľa, no rozhodne medzi ne patria Srí Lanka, Bali, 
Mexiko, Dubaj či Amerika. Cestu plnú zábavy a dobrodružstiev nielen 
pre malých, ale aj pre dospelých, si môžete spokojne užívať nielen počas 
roka, ale aj na prelome tohto starého a nového. 
Autor a foto: SATUR
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KOMFORTNE A BEZPEČNE
Dovolenka s deťmi sa pre rodičov začína už na letisku. Preto 
sú všetky poznávacie zájazdy s deťmi koncipované tak, aby 
transfery a lety boli dobre zorganizované, pobyty zabezpe-
čené v kvalitných a overených hoteloch (nad tri hviezdičky) 
a program zostavený v primeranom tempe, aby všetci stíhali 
a nestresovali sa, a samozrejme, prispôsobený detským potre-
bám a fantáziám. Deti majú navyše zabezpečený nepretržitý 
prísun balenej pitnej vody. Zájazdy smerujú iba do krajín, 
v ktorých deťom nehrozí nejaké nebezpečenstvo, alebo kde 
sa nevyžaduje potreba očkovania. Na všetky „poznávačky“ sa 
smelo môžete vybrať s deťmi staršími ako päť rokov.

SRÍ LANKA 
- SILVESTROVSKÁ TOP DESTINÁCIA

Na Srí Lanke budú malí cestovatelia určite obdivovať 
napríklad sloní sirotinec v Pinnawale (je ich tam 

asi 70), zúčastnia sa slonieho safari, po levích 
schodoch vystúpia na slávnu Leviu horu, ktorá 
sa týči 200 metrov nad okolitý terén, ochut-
najú ovocie od výmyslu sveta a uvidia aj čo 
predchádza tomu, než si ako anglických lord 
a lady vychutnajú šálku pravého cejlónske-
ho čaju. Na vlastné oči sa môžu presvedčiť 
ako rastú figovníky a orchidey, alebo v akej 
polohe najčastejšie sedí Budha. A prečo sa 

najposvätnejší chrám na Srí Lanke volá chrám 
Budhovho zubu? (Povesť hovorí, že princezná 

Kalingy ten zub na Srí Lanku priniesla v zá-
voji svojich vlasov.) Páni sa tu zase môžu nechať 

inšpirovať princom Williamom, ktorý tu svojej no-
vomanželke Kate zaobstaral snubný prsteň. Príjemným 

bonusom je aj to, že okrem Viedne sa do srílanského Colomba 
pohodlne dostanete už aj z Bratislavy.

LOS ANGELES A LAS VEGAS
Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Venice Beach, 
Malibu ... Godzilla, Jurský Park, E.T. Mimozemšťan... to je len 
niekoľko slávnych filmov nakrútených v priestoroch Universal 
Studios, na prehliadku ktorých máte celý deň a ešte nebudete 
chcieť odísť. Urobte si so svojimi ratolesťami fotku pri hviezde 
svojho obľúbeného herca či speváka z chodníka slávy, doprajte 
si nákupy na Rodeo Drive a vyfoťte sa pred hotelom, kde sa 
nakrúcal film Pretty Woman. V Las Vegas sa vydajte na 6 km 
dlhú túru po najslávnejšej ulici Las Vegas Strip, plnej atrakcií 
od výmyslu sveta, od spievajúcej fontány až po Eiffelovku či 
Cheopsovu pyramídu... Z mesta anjelov a mesta hazardu sa po-
tom vyberte rovno do divočiny, kde vidieť prírodnú krásu naži-
vo je stokrát úchvatnejšie, ako akákoľvek fotka. Reč je o Grand 
Canyone, najhlbšom kaňone na svete, ktorý mení svoje farby 
v hre lúčov slnka. A zájdete aj k slávnej priehrade Hoover Dam 
na rieke Colorado, ktorá je jedným zo symbolov amerického 
západu. Ohúri zaručene nielen vaše deti, ale aj vás páni.
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Ďalšie tipy ako stráviť Silvester

DUBAJ 
– SVET FANTASTICKÝCH ATRAKCIÍ
Spojené arabské emiráty sú, čo sa atrakcií týka, rajom pre deti, 
navyše je tam v zime príjemné podnebie a počas Silvestra má 
zájazd vstup do mnohých atrakcií zahrnutý v cene. Napríklad 
na najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa, do úžasného vodného 
parku Aquaventure(najväčšieho vodného parku s toboganmi 
a šmykľavkami a priehľadným podvodným tunelom, kde okolo 
vás plávajú žraloky a raje), lyžovačka v Ski Dubaj v nákup-
nom centre Mall of Emirates (aj keď je vonku 40° C, lyžuje 
sa v obrovskej hale Ski Dubaj na jednej z piatich umelých 
zjazdoviek) a v cene je aj púštne safari, či vstup do najväčšieho 
indoorového zábavného parku sveta, do Ferrari Worldu v Abú 
Dhabí, v ktorom páni, ten kto sa nebojí, si môže vyskúšať aj 
adrenalínovú Formulu Rossa, najrýchlejšiu horskú dráhu na 
svete (240 km/h).

MEXIKO
V Mexiku aj s deťmi navštívite mayské pyramídy, ponoríte sa 
do štúdia fascinujúcej mayskej kultúry, matematiky a astronó-
mie, necháte si zahrať serenádu do ucha od kapely tradičných 
hudobníkov mariachis a vychutnáte si kúpanie i potápanie 
v posvätných mayských prameňoch. To všetko v blízkosti jedi-
nečných karibských pláží z pohodlia all inclusive hotela.

BALI
Bali prezývajú ostrovom tanca, hudby a umenia, ale pestuje sa 
tu aj cibetková káva Kopi Luwak, jedna z najdrahších na svete, 
nájdete tu fascinujúce hinduistické chrámy, bohov, bôžikov 
a démonov, tropické záhrady, ryžové plantáže, krásne balijské 
tanečnice, exotické korenie, ovocie... Balijčania si potrpia na 
čistotu, a preto tu prípadné faraónove pomsty, dobre známe 
z Egypta, príliš nehrozia.

UŽ V LETE TREBA MYSLIEŤ NA SILVESTRA
Aj keď sú vonku ešte stále letné teploty, Silvester sa pomaly 
blíži. Pretože tak, ako je najlepšia ponuka letných zájazdov 
v zime, to isté platí aj o ponuke zimných zájazdov v lete, najmä 
ak ide o taký vychytený termín, ako je Silvester a dni okolo 
neho. O to viac to platí, ak ho plánujete stráviť na cestách pod-
ľa svojich predstáv. Do októbra sú navyše aj najlepšie ceny.

Silvester na lodi. Aj počas Silvestra sa konajú mno-
hé plavby na výletných lodiach. Sú optimálnym riešením 
pre ľudí, ktorí radi poznávajú, ale prekážajú im presuny. 
Cez Silvestra možno spoznávať krásy Karibiku, Blízkeho 
východu, ale aj ostrovy v Tichom oceáne – Maurícius, 
Seychely, Madagaskar a Réunion.

Kombinácia poznávania s pobytom. Spojiť 
poznávanie s kúpaním je výhodné. Dá sa to napríklad 
kombináciou poznávania Srí Lanky s oddychom na 
Maldivách.

Stop Over. Ak by ste sa radi išli pozrieť niekam ďalej, 
ale nie ste fanúšikom dlhých letov, aj táto situácia má 
riešenie. Najprv absolvujete výlet do Dubaja a odtiaľ sa 
potom vyberiete na Srí Lanku. Ani jeden z letov netrvá 
dlhšie ako 6 hodín.

Silvester v Európe. Silvester sa dá stráviť príjemne 
aj v Európe a v meste, napríklad v Berlíne, v Paríži, Lon-
dýne, alebo Petrohrade. Aj tu vás čaká program plný 
zábavy a poznávania.

Ultra All Inclusive. O hoteloch na Blízkom východe 
je známe, že v mnohých sa nepodáva alkohol. No sú aj 
výnimky. Napríklad hotely Rixos Bab al 
Bahr a Hilton Resort and Spa v arabskom 
emiráte Ras al Khaimah ponúkajú Ultra All 
Inclusive, kde je v ponuke a v cene aj alko-
hol, vrátane destilátov.


