
lostrove Karpaz zas nájdete pláž Golden 
Beach. Je to jedna z najkrajších pláží sveta 
a miesto hniezdenia tisícok chránených ko-
rytnačiek.

Sladké TalianSko
Sardínia si čoraz viac získava srdcia cestova-
teľov. Nie je však tuctovou dovolenkovou 
destináciou s  preplnenými plážami, ale 
príjemným miestom s  nevšedným poko-
jom, prekrásnou prírodou a nedotknutými 
panenskými miestami. Pýchou Sardínie je 
severná časť Costa Smeralda, ktorá lemuje 
pobrežie s  jemnými pieskovými plážami. 
Jedným z najznámejších mestečiek v tejto 
oblasti je Porto Cervo. Vytúženou oblasťou 
všetkých romantických duší je aj Kalábria. 
Je to malý hornatý raj, ktorý leží na špičke 
talianskej „čižmy“ posypaný citrusovými 
hájmi, vinicami a  nádhernou architektú-
rou talianskeho juhu. Najkrajšia oblasť 
nesie názov Capo Vaticano. Jej pláže boli 
zaradené medzi sto najkrajších v Európe. 
V Kalábrii nájdete až tri národné parky, 

Parco Nazionale dell´Aspromonte na sa-
mom južnom cípe, Parco Nazionale della 
Calabria v strede a na severe sa rozprestiera 
rozľahlý národný park Pollino. Celodenný 
výlet a trošku vzrušenia nájdete na Lipar-
ských ostrovoch, ktoré sú tvorené tromi 
ostrovmi vulkanického pôvodu – Lipari, 
Vulcano a Stromboli.

PoSeidonov Trojzubec
Novinkou na nadchádzajúcu letnú sezónu 
sú Chalkidiky. Tvoria ich tri polostrovy. 
Kassanda je známa pre svoj nočný život 
a  zábavu, Sithonia svojimi romantickými 
plážami a  zátokami a Athos je pod sprá-
vou mníšskej republiky, pričom vstup naň 
majú povolený výhradne dospelí muži. 
Pobyt na bielych plážach si užijú najmä 
deti. Prívetivé more sa otvára slovenským 
turistom opätovne po dvojročnej prestávke 
a  víta dovolenkárov azúrovou farbou. Ak 
máte v rodine nadšencov pre históriu, prí-
rodu, vodné športy alebo bezhlavé leňoše-
nie, Chalkidiky sú pre vás šité na mieru. 

Vonkajšie teploty sa znižujú a vtedy máme 
tendenciu myslieť na našu poslednú letnú 
dovolenku alebo na to, kam pôjdeme bu-
dúci rok. No práve november je obdobím, 
keď cestovné kancelárie prichádzajú s prvý-
mi ponukami na nadchádzajúce leto. Ne-
snívajte o tom, kam pocestujete, a vyberte 
destináciu pre celú rodinu už teraz. First 
moment dovolenky ponúkajú viac mož-
ností, zľavy a výhody pre členov rodiny od 
tých najmladších po najstarších.

Po SToPách PerzSkej ríše
Turecko priťahuje pozornosť turistov svo-
jimi pamiatkami, históriou, mešitami, tu-
reckými kúpeľmi či množstvom bazárov. 

Na pobreží tureckej riviéry, v  strediskách 
Side, Alanya a Belek nájdete všetko, čo si 
len viete predstaviť pod pojmom komfort-
ná dovolenka. Zároveň tu máte možnosť 
nechať sa skutočne rozmaznávať prepra-
covaným konceptom all inclusive hotelov 
a servisu, na ktoré je krajina právom hrdá. 
Letná dovolenková destinácia je stvorená 
najmä pre rodiny s deťmi. Tobogány a ak-
vaparky vyrastajú na každom kroku ako 
súčasť moderných hotelov a  obľúbené sú 
rozprávkové delfináriá. Jedno z nich je ne-
ďaleko mesta Alanya. Ak máte radi pokoj-
nejšie prostredie a športy, pri ktorých si od-
dýchnete, vyskúšajte návštevu najväčšieho 
golfového centra v Turecku v meste Belek.

nekomerčný luxuS
Na Severnom Cypre si vychutnáte cyper-
skú kuchyňu s  gréckymi a  orientálnymi 
prvkami, ktorá vám hneď v  prvom mo-
mente zachutí. Rovnako kvalitné sú aj pies-
kové pláže a tyrkysové more. Štvrť Varosha 
vo Famaguste je prezývaná miestne Monte 
Carlo. Svoj apartmán tu mala aj Sofia Lo-
renová. Nájdete tu aj starobylý hrad, ktorý 
si Shakespeare vybral ako miesto deja pre 
svoje dielo Othello. Cyprus je miestom 
pre romantické duše aj rozbehaných rodi-
čov s hyperaktívnymi deťmi. Za prírodou 
sa vyberte do Kyrenejských hôr do mesta 
Kyrenia s  historickým prístavom. Patrí 
k najstarším mestám v stredozemí. Na po-
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1. Prečo nakupovať dovolenky už teraz?
obdobie first moment predaja je ideálne najmä pre rodiny 

s deťmi, nielen z pohľadu najvyšších zliav, ale aj dostupnosti 
hotelových kapacít a obzvlášť rodinných izieb, ktoré na last minute už 
len veľmi ťažko zoženú. navyše počas first moment obdobia cestujú 
deti už za 1 euro. First moment predaj vám tiež dáva možnosť výberu z najväčšej ponuky 
hotelov a kapacít. 

2. Na čo hľadieť pri výbere dovolenky?
Pri výbere hotela vhodného pre rodiny s deťmi odporúčam orientovať sa na hotely, 

ktoré sú priateľské k deťom, majú pre ne dostatok vybavenia, či už sú to rodinné izby, 
pozvoľný vstup do mora, tobogany a iné vodné atrakcie, ihriská, slovenských animátorov 
a v poslednej dobe je pri výbere dovolenky veľmi dôležitou podmienkou dostupnosť wi-fi 
zdarma.  

3. Ako dovolenkujú slovenské rodiny? 
Slováci pre svoju dovolenku preferujú štvor- až päťhviezdičkové hotely s all 

inclusive službami, pričom veľmi obľúbenou formou dovolenky sú tzv. klubové 
dovolenky, kde sa o zábavu detí, ale aj dospelých, starajú slovensky hovoriaci animátori. 
v poslednom období to už nie sú len minikluby, ktoré animátori zastrešujú, ale aj 
teenage kluby, v rámci ktorých sa starajú o zábavu starších detí. a keďže deťom sa 
prístup animátorov veľmi páči, sprevádzajú ich aj počas fakultatívnych výletov, kde 
sa spoločne bavia aj v autobuse. na slovensky hovoriacich animátorov boli Slováci 
doteraz zvyknutí iba v typicky letných európskych destináciách vrátane Turecka, avšak 
nasledujúcu dovolenkovú sezónu sa s nimi budú môcť deti stretnúť aj v dubaji alebo na 
okružnej plavbe po baleárskych ostrovoch. 
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darujte rodine first moment dovolenku pod vianočný stromček.
úTEKu

chalkidiky kalábriaTurecko

TexT: marTina šTérová
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30%
DETI UŽ ZA 1 EURO 
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Cyprus - Sever
HOTEL KAYA ARTEMIS *****  
8 dní s ultra all inclusive
Priamo na pláži, slovenskí animátori 
Aquapark, baby hotel, 2 deti zdarma

Okružná plavba/ Baleárske ostrovy
MSC ARMONIA ****
8 dní s light all inclusive
Slovenskí animátori, bazény
Lego herňa, 2 deti do 12 r. zdarma

Turecko - Side
HOTEL ARCANUS *****
8 dní s ultra all inclusive
Priamo na pláži, slovenskí animátori  
Aquapark, Wi-Fi, 2 deti do 15 r. zdarma

Grécko - Chalkidiki
HOTEL SITHONIA *****
8 dní s premium all inclusive
Priamo na pláži, slovenskí animátori
Aquapark, Wi-Fi, 2 deti do 12 r. zdarma

OD 1 202 EUR
RODINNÁ CENA

OD 1 165 EUR
RODINNÁ CENA

OD 1 529 EUR
RODINNÁ CENA

OD 1 476 EUR
RODINNÁ CENA
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