
Mexiko a Kuba - za pamiatkami, 
kúpaním aj štipkou nostalgie
Najkrajšia krajina sveta a najkrajšie mesto sveta – 
takéto prívlastky často dostávajú Mexiko a hlavné 
mesto „Ostrova slobody“ Kuby, Havana. Mexiko, 
to sú nádherné pláže, mangrovníkové háje a po-
zostatky pradávnych mocných civilizácií, stále 
živé tradície, pôvodná kultúra, tanec a hudba, po-
lostrov Yucatán a krásna Mayská riviéra. Raj pre 
milovníkov prírody, úžasného kúpania aj archeo-
lógie a najmä mayskej civilizácie. Dá sa venovať 
len jednej z týchto vecí alebo spojiť počas pobytu 
v  krajine všetky tri spolu. Keďže sme na druhej 
strane oceánu a Kuba je z Mexika na rozdiel od 
Európy doslova na skok, prečo nespojiť návštevu 
najkrajšieho krajiny s návštevou mesta, o ktorom 
tvrdia, že je najkrajšie. Havana dostane najmä 
priaznivcov „retro“ a nostalgie svojím šarmom za-
šlej koloniálnej slávy, ale aj temperamentom svo-
jich obyvateľov. Kuba sa ale rýchlo mení a ktovie 
ako dlho ešte bude reliktom starých časov na zá-
padnej pologuli... takže, kto ich chce zažiť, nemal 
by s jej návštevou otáľať. 

ruiny aj pláže
Ale vráťme sa do Mexika. Začať môžeme naprí-
klad v Méride, koloniálnom meste s francúzskym 
šarmom. Na začiatku 20. storočia mala údajne 
najviac milionárov na svete – o niekdajšej pro-
sperite dodnes svedčia veľkolepé pláže, parky a 
sochy. Koho fascinuje mayská civilizácia, nesmie 
si nechať ujsť návštevu jednej z najznámejších 
mayských pamiatok – komplexu Chichen Itzá. 
Ten je považovaný za univerzitu mayskej kultúry. 
Toto archeologické nálezisko odhaľuje mayské 
znalosti matematiky, architektúry a astronómie. 
Ale je tu aj povestné ihrisko na loptovú hru „života 

a smrti“, pretože kapitán víťazného družstva bol 
obetovaný bohom. Tiež početné chrámy - Chrám 
lebiek, Chrám Jaguára, observatórium. Druhým 
mayským komplexom, ktorý určite treba navštíviť, 
je Uxmal „trikrát stavané“ mayské mesto, jedna 
z najväčších a najzaujímavejších archeologických 
lokalít Mayov, opäť s monumentálnymi stavbami. 
Pri mayských pyramídach si možno trochu aj pre-
cvičiť svalstvo – na niektorých sa dá po schodoch 
vystúpiť hore a pozrieť si okolie z trochu inej per-
spektívy. 

nostalgický ostrov slobody
Z Mexika, presnejšie z Cancúnu je to len hodina 
a  pol letu do iného sveta, na Kubu. Jej hlavné 
mesto Havana sa preslávilo svojou, žiaľ, už často 
sa rozpadávajúcou koloniálnou architektúrou. 
Treba tu zájsť na rušné nábrežie s promenádou 
Malecón s vyhliadkou na pevnosť El Morro, chrá-
niace ústie zálivu, pozrieť si rezidenčnú štvrť Ve-
dado, Kolumbov pamätník a koloniálne El Capito-
lio (Kapitol), čo je replika jeho amerického vzoru. 
Príjemná je pešia prechádzka uličkami starého 
mesta, kde možno ešte stále stretnúť kubánske 
ženy v typickom bielom oblečení posedávajúce a 
fajčiace cigary, pouličných hudobníkov a  taneč-
níčky. Zážitkom, ktorý netreba na Kube vynechať, 
je jazda na starých veľkých amerických autách. 
Fanúšikovia románov Ernesta Hemingwaya sú 
určite zase zvedaví, ako to dnes vyzerá v  jeho 
obľúbených podnikoch La Floridita a Bodeguita 
del Medio. 

Havana je jedna stránka Kuby, tou druhou (sa-
mozrejme, okrem mora a pláží) je krásna príroda. 

Napríklad masívne vápencové útvary – mogoty s 
množstvom krasových útvarov a  jaskýň v oblasti 
Piňar del Rio. Okrem toho sú práve tu najlepšie 
tabakové plantáže na svete, takže návšteva ta-
bakovej fabriky je vecou, ktorá k  návšteve tejto 
oblasti neodmysliteľne patrí. Môžete absolvovať aj 
tabakový rýchlokurz – dozvedieť sa, ako sa spo-
znáva kvalita cigár, ktoré sú najkvalitnejšie a ako 
sa odlišujú cigary pre pánov a pre dámy. Prípadne 
si nejaké nakúpiť a užívať si ich potom aj s pohá-
rom mojita či cuba libre na plážach Varadera. 

tipy sprievodcu ck satur 
kúpanie a  prírodné parky. Pri pobyte na 
Mayskej riviére, v Cancúne možno kúpanie spojiť 
so zaujímavými výletmi do miestnych tematických 
parkov . Xel-Ha je jeden z najväčších prírodných 
parkov sveta so skvelým šnorchlovaním a Xcaret 
je eko-archeologický park s množstvom atrakcií a 
vynikajúcou nočnou šou zobrazujúcou celú histó-
riu Yucatánu prostredníctvom tanca.
romantika trinidadu. Mestom pre romantikov 
je na Kube Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko, ktoré bolo v  roku 1988 vyhlásené za pa-
miatku UNEsCO. Môžete sa tu túlať pestrofareb-
nými uličkami, kde miestni hrajú domino, bejzbal 
a namiesto áut tu chodia konské povozy.
skvelé jedlo vo varadere. Pobyt vo Varadere 
trávi väčšina dovolenkárov v hoteloch so službami 
all inclusive, ak by ste mali ale chuť na výborne 
pripravené morské živočíchy mimo hotelových 
„hradieb“, dobrým tipom je reštaurácia Waco ´s 
club, ktorú znalci miestnych pomerov považujú za 
najlepšiu v  meste. Vedia tu pripraviť skvelé lan-
gusty aj morské ryby.

Viac info na: www.satur.sk/trend

MexiKo – objavovanie 
Yucatánu 
9-dňový pobytovo-poznávací zájazd 
Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s all inclusive 
programom v Cancúne a na Riviera Maya, v Méride 
s polpenziou, vstupné do pamiatok a múzeí, 
sprievodca 
termín: 24. 10. – 1. 11. 
cena od: od 1 699 EUR

Kuba – to najLePŠie  
aLL incLuSive
12-dňový pobytovo-poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch v Havane s polpenziou 
a v Trinidade a na Varadere s all inclusive, obedy 
počas výletov, letenky, transfery, vstupné do 
pamiatok, múzeí a jazda na starých amerických 
autách, sprievodca
termíny: 15. 11. – 26. 11., 29. 12. – 11. 1.
cena od: 1 799 EUR

MexiKo a Kuba – to 
najKRajŠie Z KaRibiKu
15-dňový pobytovo-poznávací zájazd 
Ubytovanie v Mexiku s all inclusive, v Meride  
s polpenziou, v Havane s polpenziou, obedy počas 
výletov, v Trinidade s all inclusive, na Varadere s all 
inclusive, letenky, prelet Cancun – Havana, transfery, 
výlety, vstupné do pamiatok a múzeí, sprievodca
termíny: 30. 12. – 13. 01. 
cena od: 3 013 EUR


