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DOVOLENKA

svoj domovský prístav opúšťajú spravidla o šiestej večer, v hre teda 
budú najmä ranné lety do Milána a následný transfer do prístavu 
v Janove. Druhá možnosť – autobus - je jednoduchšia, najmä ak 
odchádzate z relatívne blízkych prístavov ako Janov či Benátky. Lodná 
spoločnosť si totiž svoje ovečky zbiera z rôznych miest po Európe - 
jeden z jej autobusov štartuje okolo polnoci aj z Viedne. Dostanete 
sa tam bez stresu z krúženia po meste a hľadania nástupišťa (nie 
je to Schwechat), pokiaľ využijete transfer z Bratislavy do Viedne, 
sprostredkovaný cestovnou kanceláriou. Jednoducho si to predstavte 
tak, že na nástupišti vo Viedni akurát presadnete z jedného busu do 
druhého. A ráno ste v Janove. Ak sa však najradšej spoliehate na seba 
a vlastné auto, cesta vedie aj tadiaľto. Z domu si to došoférujete až 
do prístavu v Janove a auto zaparkujete na vyhradenom parkovisku 
pre lodných pasažierov, iba niekoľko desiatok metrov od lode. Za 
fixnú cenu 95 eur na týždeň, teda presne do okamihu, kedy sa po 
ôsmich dňoch na palube vaša noha zasa dotkne pevnej zeme. 

Plnou parou vpred!
Armonia, podobne ako všetky jej sestry brázdiace hladiny 
morí a oceánov, je trochu korpulentnejšia dáma - váži cez 
sto ton. Keď otvorí náruč, dokáže naraz prichýliť až 2.579 
pasažierov a 976 členov posádky. Na jej trinásť palúb sa dá 
vyviezť desiatkou výťahov. Priemerná rýchlosť, ktorou rozráža 
spenené vlny pred sebou, sa pohybuje okolo 40 km/h. 
Armonia je gigantický plávajúci hotel. Možno najväčší, v akom ste 
kedy boli. Všetko má svoje pravidlá, najmä ak ide o také ozrutánske 
plavidlá. Žiaden strach, dostať sa lodi na kobylku a čo najrýchlejšie 
pochopiť, čo... ako... kde... a za koľko funguje, na to máte predsa svojich 
ľudí: sprievodca cestovky vás bude čakať hneď na prvej štácii, teda pri 
check-in desku a na rozdiel od klasického hotelového rezortu, kam 
počas týždňa zaskočí maximálne dva alebo trikrát, na lodi vám bude po 
ruke každý deň. Animátor sa zasa ujme vašich detí a každý deň s nimi 
podnikne nejaký zaujímavý program: či už v herniach, mini kluboch, 
na športoviskách alebo pri bazénoch na horných palubách lode.  

Loď je vaša dovolenka
Aby ste tomu rozumeli - hoci každý deň kotví v inom prístave, vaša 
loď nie je auto, vlak, autobus či iný dopravný prostriedok, ktorý má 
akurát tak prepraviť na miesto dovolenky. Loď sama je vaša dovolenka! 
Preto jej tím dbá o vašu zábavu (od skorého rána do skorého rána) 
a pripravuje pestrý program rôznych aktivít. Začína sa o ôsmej ráno 
spravidla strečingom alebo iným pohybovým cvičením, potom šup-šup 
na raňajky a o desiatej predpoludním už fičíte na plné plachty: kvízy, 
tvorivé dielne, workshopy, umelecké krúžky, fitness, aerobik, bridž, 
karty, čitáreň, ani sa vám nebude chcieť vystúpiť z lode! To najlepšie 
však prichádza večer, keď po celodenných výletoch sú už všetky 
ovečky pekne späť v košiari: stíhate drink pred večerou v jednom 

Prečo si väčšina ľudí ešte stále myslí, 
že plavba na výletnej lodi je pre nich 
nedostupná, takmer akoby ich mali 
vystreliť na Mesiac? Jednak to vraj stojí 
majland, jednak kvôli náročnej logistike, 
ktorá sa s tým spája. V oboch prípadoch sa 
mýlia. Týždeň plavby vás vyjde toľko čo 

týždeň v štandardnom štvorhviezdičkovom hoteli a ak narazíte na ponuku 
nejakých špeciálnych balíčkov, možno ešte menej. To si však žiada buď 
úmorné vysedávanie za počítačom a dlhé hodiny prehľadávania rôznych 
webových stránok... Alebo vsadíte na istotu a obrátite sa na cestovku, ktorá 
väčšinu mravčej práce urobí za vás. CK Satur vás na rodinnú plavbu zbalí aj 
s deckami, vyberie spoľahlivú trasu do bezpečných krajín a na loď vypraví 
s vami aj dvoch svojich styčných dôstojníkov: sprievodcu (váš spoľahlivý 

z jedenástich barov na lodi? V tom sa hrá džez, v inom preluduje 
pianista, v divadle sa žongluje či hrá kabaret. Pred polnocou to 
už začína vrieť na všetkých parketoch, zábava graduje a vás čaká 
tropická latinská noc alebo diskotéka... Ak radi riskujete, brány 
lodného kasína sú otvorené dokorán: ruleta, black jack, poker, hracie 
automaty... No ak chcete svoje peniaze investovať efektívnejšie, 
vyberte sa do nákupnej galérie na večerné shoppingovanie. 
Množstvo týchto aktivít stihnete, zatiaľ čo si vaše deti užívajú 
detský program a animácie v kluboch rozdelených podľa veku  
- od Baby cez Mini, Junior, Young až po tínedžerov do  
17 rokov. Video herňa, Lego herňa, Chicco herňa, multifunkčné 
športové ihrisko, kde sa dá zahrať tenis i basketbal a, samozrejme, 
kúpanie v bazénoch s tobogánom a preteky vo vodných 
ihriskách. Neskutočné? Tak si k tomu prirátajte ešte minigolf, 
tenisový dvorec a bežeckú dráhu na najvyššej palube lode. 
Napokon, o všetkom, čo sa na lodi deje, krok za krokom, 
o vyloďovaní a naloďovaní, o prístavoch, v ktorých bude 
loď kotviť, o denných aktivitách, večerných predstaveniach 
a vystúpeniach umelcov i o špeciálnych ponukách v baroch, 
reštauráciách a obchodoch, vás každý deň dôkladne poinformujú 
čerstvé lodné noviny - kto sa trošku stratí v preklade či 
potopí v mori informácií, tomu opäť hodí záchranné 
koleso sprievodca: preloží, vysvetlí, objasní, zariadi... 
Stravovanie na výletnej lodi býva zvyčajne v režime all inclusive 
a je veľmi podobné tomu na súši: vybrať sa dá z viacerých 
možností, či si niečo malé zobnete len tak v plavkách pri bazénoch, 
alebo sa nahodíte do gala a necháte sa obslúžiť v reštaurácii. Vaša 
cestovná kancelária vám tiež vopred odporučí vhodný „pitný 
režim“: rôzne nakombinované balíčky nápojov, v základnej cene 
totiž treba rátať len s vodou, kávou a čajom. Nápojové balíčky si 
môžete predplatiť ešte doma v cestovnej kancelárii, rovnako tak 
aj organizované výlety do jednotlivých destinácií. V Palme na 
Malorke si napríklad užijete nočnú prehliadku mesta s nádherne 
nasvietenou katedrálou La Seu (ide o druhú najväčšiu gotickú 
katedrálu na svete a zreštauroval ju slávny katalánsky architekt 
Antonio Gaudí); do Livorna priplávate už ráno o ôsmej, môžete 
si teda urobiť výlet k šikmej veži v Pise; po stopách grófa 
Monte Christa sa vyberiete v Marseilles; na Ibize na vás čakajú 
krásne pláže a kúpanie v mori, rovnako tak aj na Sardínii, kde 
dokonca môžete využiť all inclusive pobyt v hotelovom rezorte 
Baia dei Pini. Samozrejme, spoznávanie jednotlivých miest 
počas plavby možno absolvovať aj na vlastnú päsť, treba sa 
len v zdraví a do stanoveného času bezpečne vrátiť na loď.

Viac info www.satur.sk
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Prázdniny
na lodi

Obrovská výletná loď s desiatimi, dvanástimi, trinástimi palubami! Hviezdne nebo nad vami a šíre 
more navôkol. Slastne si vzdychnete. Ktorú kajutu by ste si vybrali? A už sa tam aj vidíte - stojíte na 
balkóne a vlasy vám vejú vo vetre ako Kate v Titaniku. Odhodlane kliknete na webovú stránku pod 
obrázkom, prebehnete očami prvotné informácie, uf, mrknete na itinerár plavby, uf, uf... Loď vypláva 
z prístavu v Janove. Ako sa tam však dostanem? Nejaké je to príliš komplikované, poviete si sklamane 
a už-už klikáte na ikonku zavrieť. Stop! Kým tak urobíte, nechajte si veci vysvetliť z prvej ruky... 

maják, vďaka ktorému budete vždy vedieť, odkiaľ vietor fúka) 
a detského animátora, ktorý malých morských vlkov, tak ako 
v prázdninovom rezorte, zabaví aj počas plavby na lodi. 

Hurá, do Janova!
Začiatkom letných prázdnin sa z prístavu v Janove vydáva na 
týždennú okružnú plavbu po Baleárskych ostrovoch výletná 
loď MSC Armonia. Plaví sa okolo Malorky, Ibizy a Sardínie 
a zastaví sa aj v Marseille a talianskom Livorne, odkiaľ je len 
na skok k šikmej veži v Pise. Kým však z Janova dvihnete 
kotvy, musíte sa tam nejako dopraviť. Že ako? Ako vám to 
vyhovuje. Letecky, autobusom alebo vlastným autom - vždy 
však (ak o to stojíte) s pomocou vašej cestovnej kancelárie. 
V prvom prípade vám cestovka zabezpečí letenky - lode 


