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Aj keď sa akémukoľvek cestovateľovi podarí stráviť tu 
istý čas, aj tak je to málo, pretože Karibik, to nie sú 

len nádherné pieskové pláže s kokosovými palmami, priezrač-
né more, tropická vegetácia, zaujímavá fauna či pestré jedlo, 
ktorému sa len ťažko odoláva, ale je to aj mix toľkej architek-
túry, až sa človeku zdá, že práve tu sa stretli všetky mocnosti 
sveta, aby tak mohli ovplyvniť ich dejiny a stať sa ich vlast-
níkmi. Tu sa odohrali pirátske súboje, ktoré zanechali po sebe 
toľko historiek, že sú stále vynikajúcim námetom a ľudia ich 
jednoducho zbožňujú. Jeden z najlepších spôsobov ako začať 
Karibik spoznávať, je pozerať sa naň z paluby veľkej výletnej 
lode, ktorá robí početné zastávky k najzaujímavejším miestam, 
a tak je iba na vás, aký „karibský koktail“ ochutnáte.

Karibský koktail
Po niekoľkých hodinách letu z Európy lietadlo pristane 
v Miami, aby ste odtiaľ mohli odplávať do Karibiku, kde sa 
každému dokonale naplnia predstavy o raji na zemi. A vy už 
od prvej chvíle viete, že sa vám nebude chcieť ísť domov. 
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„Welcome in miami“
Metropola, ktorá je bránou do USA je najlepší štart pre plavbu 
Karibikom. Nekončiace leto, večný ruch mesta, kde sa stále 
čosi deje a vy neviete kam sa pozerať, aby vám nič neuniklo, 
vás len utvrdí v tom, že ste na správnom mieste. Centrum 
mesta s mrakodrapmi postavené bohatými podnikateľmi, 
celebritné hotely, nádherné rezidencie a vily v španielskom 
štýle, americká riviéra Miami Beach ako nonstop veľká párty, 
a to všetko v štýle art deco. Široké ulice prechádzajú nesku-
točne krásni ľudia a svoje dokonalé krivky vystavujú okoliu, 
nostalgickí Kubánci, čo vedia, kde je najchutnejšie jedlo 
a veselí Mexičania, ktorí zaručene poznajú to najlepšie miesto 
pre zábavu. Po prieskume toho „naj naj“ a nasatí nefalšova-
nej atmosféry pod floridskou oblohou, je čas odísť za iným 
karibským dobrodružstvom, ktoré začína v najväčšom prístave 
pre výletné lode v Port Lauderdale. A tak, ešte raz, vitajte 
vo svete plnom fantázií, luxusu a nekonečných možností, lebo 
také sú lode, ktoré plnia tieto sny.

cozumel je ostrov plodnosti
Od mexickej pevniny delí Cozumel len dvadsať kilometrov 
tyrkysových vĺn. Aj preto miestny inštruktor pre potápanie 
Bernardo zdôraznil, že spoznávať podmorský svet mezoame
rickej útesovej bariéry dlhej asi 1 000 km je dokonalým 
zážitkom. A je to fakt, pretože koraly sú takmer nepoškodené. 
Narazíte tu na manty, či morské korytnačky, ale aj menšie 
žraloky. I keď sú tu mnohí návštevníci viac pod vodou ako 
na súši, predsa len mayskí bohovia na ostrov zoslali ochranu 
bohyne plodnosti Ixchel, a tak tu bol na jej počesť vystavený 
kultový okrsok. Pre mayské ženy vykonať púť a uctiť Ixchel, 
bolo rovnako dôležité, ako pre kresťanov cesta do Ríma či Je-
ruzalema. V tvárach miestnych obyvateľov sa stále odráža ich 
mierumilovnosť a pokoj presne tak, ako ich kedysi opísal v 16. 
storočí dobyvateľ Hernán Cortés.

jaguár a čierna orchidea
O Belize domáci hovorievajú, že je síce malou krajinou, ale 
s veľkým srdcom. A semtam aj nejaký ten hurikán. Keď 
však vystúpite z lode v bývalom hlavnom meste Belize, 
tak vás každý šofér s úsmevom poteší zvolaním: „Vitajte 
v krajine bez hurikánov!“ Kolumbus sa síce môže pochváliť, 
že sem ako prvý Európan doplával, ale miestni sú dnes viac 
anglickí ako španielski. Apropo, je to jediná krajina Stred-
nej Ameriky, kde je oficiálny jazyk angličtina. Lákadlá 
Belize nie sú len mayské pamiatky Caracol či Xunantunich 
s pyramídou El Castillo týčiacou sa do výšky 40 metrov, 
či koralový útes tiahnuci sa viac ako 200 km s unikátnou 
Modrou dierou. Je to rajský kút, kde nájdete jaguáre alebo 
čierne orchidey, jednu z najkrajších ZOO v centrálnej Ame-
rike, ale aj jaskyne, ktoré svojou veľkosťou môžu súperiť aj 
s futbalovým ihriskom.

roatánski piráti
Pri potulkách ostrovom Roatán sa človeku naskytnú pohľady, 
akoby boli vystrihnuté z pirátskych filmov. A popri tom, je 
to skrytý karibský klenot, ktorého tajomstvá pomaly začínajú 
spoznávať už aj turisti. Kedysi tu boli uložené tony inkského 
zlata, že aj slávny kapitán Henry Morgan tu musel nechať po-
klad zakopať, lebo nebol schopný previesť úplne všetko. Vraj 
tu bolo viac ako 5 000 pirátov, dokonalá predstava o „Pirátoch 
z Karibiku“. Aj napriek malej rozlohe (dĺžka 45 km a šírka 
8 km), je ostrov pýchou karibskej architektúry. Bohaté živé 
„fiesty“ a bravúrni hudobníci na centrálnych námestiach, tzv. 
plazas, pôsobia veľmi osviežujúco, presne tak ako mango, 
ananás, papája, avokádo, banány, limetky či pomaranče, ktoré 
kúpite na otvorených trhoviskách. Miestnou špecialitou je 
jedlo z morských plodov, tzv. „curiles“, tortilas alebo dusené 
sekané mäso s kukuricou. A tak ako domácim, aj vám na tvári 
vyčarí úsmev pravý pirátsky rum z Roatánu.
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mesto rají
„Sedemmíľová pláž“, raje, korytnačia farma, daňový raj, hlavné 
mesto George Town, 600 bánk, moderné budovy, luxusné buti-
ky... aj taký je kolorit Kajmanských ostrovov. Za návštevu tiež 
stojí botanická záhrada kráľovnej Alžbety II. Synonymom ostro-
vov sú fascinujúce raje. Je možné sa k nim úplne priblížiť a na 
vlastnú kožu pocítiť ich hebkosť. Neopísateľný zážitok. Ostrovy 
preslávili piráti a ich nehynúce legendy, poklady ukryté v jas-
kyniach, ale aj vraky desiatich, na ceste z Jamajky do Anglicka 
potopených lodí. A keďže sú piráti dodnes nezabudnuteľní, ich 
tradície ožívajú počas novembrového festivalu na 11 dní tzv. 
„Týždeň pirátov“. Čerešničkou na torte je bitka pirátov a ostro-
vanov. Tiež nechýba v prvý májový týždeň karneval „Batabano“.

karibské pikošky:
® Banány v Karibiku sa jedia aj ako zelenina – neošúpané, 

v zelenom stave. Žlté sa považujú za ovocie. Výborné sú 
červené banány, alebo jablkové.

® Najlepší suvenír okrem zážitkov je prvotriedna káva Alto 
Grande, Brugal rum či Bacardi.

® Chironajas je hybrid pomaranča a grepu.
® V starých majákoch sú pivnice, kde sa uskladňoval veľrybí 

tuk na ich rozsvietenie.
® Z Kanady do Karibských vôd každoročne od januára do 

marca prichádzajú veľryby, aby sa tu postarali o rozšírenie 
členov rodiny.  
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NÁŠ TIP
okruŽná plavba 
na costa 
Fortuna ****
SKVOSTY EMIRÁTOV
8-dňová plavba
Letecká doprava, 7x ubytovanie 
v kajute s plnou penziou, transfe-
ry, vybrané služby na lodi.
Slovensky hovoriaci sprievodca.
Termín: 26.02. – 04.03.2016
Cena od: 1 054 €

okruŽná plavba  
carnival glory ****
Karibský koktejl
10-dňová plavba
Letecká doprava, transfery, ubytovanie 
v kajute s plnou penziou, voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné 
poplatky, vybrané služby na lodi, ubytovanie 
s raňajkami pred plavbou v Miami.
Slovensky hovoriaci sprievodca.
Termíny: 25.03. – 03.04.2016
Cena od: 2 044 €

okruŽná plavba 
na msc opera ****
Kuba a západný Karibik
12-dňová plavba s pobytom na Kube.
Letecká doprava, transfery, ubytovanie 
v kajute s plnou penziou, voda, káva, 
čaj v bufetovej reštaurácii, vybrané 
služby na lodi, prístavné poplatky, 3x 
ubytovanie v 4* hoteli na Varadere po 
plavbe.
Slovensky hovoriaci sprievodca.
Termín: 05.01. – 16.01.2016
Cena od: 1 858 €

Všetky informácie počas pobytu na lodi dostávajú 
hostia v piatich jazykoch a na začiatku si môžu vybrať 
ten, ktorý im najviac vyhovuje. Ak si ale netrúfate ani 
jeden, žiaden problém – cestovná kancelária Satur má 
na vybraných plavbách slovenského sprievodcu, ktorý 
sa stará o svojich klientov.


