
Sicília
Všetky cesty vedú na Etnu 
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DOVOLENKA

ako ropucha a potom, aby ju nerozpučilo, musí trochu vypustiť plyn. 
Ale bradatí ujovia vedci ju majú už dokonale prečítanú a keby aj chystala 
nejaký bengál, dozvedia sa o tom skôr, než povieš švec - nad „horou 
ohňa“ (ako ju nazývali Arabi) bdie dňom i nocou 20 seizmografických 
staníc a zo vzduchu ako orol striehne satelit! Vstupujeme teda na 
bezpečnú pôdu a hľa, na úpätí vulkánu rastie vinič, z ktorého sa 
dorábajú tie najzaujímavejšie vína na ostrove. Miestna odroda Nerello 
mascalese sa ťahá až do nadmorskej výšky tisíc metrov a môžete ju 
degustovať vo vínach s názvom Etna Ross. Vďaka charakteristickému 
suchu, aké vládne na ostrove, sú sicílske vína prirodzene bio či eko, vinič 
totiž zriedka napádajú škodcovia, a tak sa takmer vôbec nestrieka. 
• Taormina - Na Etnu sa dá dovidieť z mysticky krásnej Taorminy, 
mestečka na pobreží Jónskeho mora, ktoré ospevoval už Goethe, 
Byron či Oscar Wilde, kde prázdninovali Rotchildovci a zlietali 
sa filmové hviezdy, korzujúce mestom počas letného filmového 
festivalu. Vydajte sa v ich stopách a prešmejdite zopár barov 
a reštaurácií lemujúcich promenádu Corso Umberto, ale ušetrite 
si dostatok energie aj na návštevu úžasného antického divadla.
• Syrakúzy - Na východnom pobreží Sicílie boli také mocné, že za 
peloponézskej vojny porazili aj Atény. V meste žil Archimedes, najväčší 
matematik a vynálezca staroveku. Hovorí sa, že fyzikálny zákon o telese 
ponorenom do kvapaliny, mu prišiel na myseľ v kúpeľoch, a tak ho 
potešil, že vybehol nahý na ulicu kričiac: Héuréka (Našiel som!). Vpád 
Rimanov do Syrakúz sa mu však stal osudným. Archimedes sa práve 
zaoberal riešením nejakého geometrického obrazca narysovaného 
v piesku, keď sa na neho vyrútil rímsky stotník. „Noli tangere 
circulos meos!“ vykríkol učenec. „Nedotýkaj sa mojich kruhov!“ 
Za opovážlivé slová na adresu dobyvateľa čakala Archimeda smrť... 
• Noto - vďaka svojim architektonickým pamiatkam, veľkolepým 
palácom a kostolom, ktoré sa považujú za skvosty sicílskeho baroka, 
bolo v roku 2002 zaradené do zoznamu Svetového dedičstva 
UNECSO. Vraj tu pristál mytologický hrdina, bájny staviteľ Daidalos 
po tom, čo na krídlach zostrojených z vtáčích pier v preletel Jónske 
more. Určite nevynechajte návštevu pozostatkov starobylého 
mesta Noto Antica, zničeného zemetrasením v 17. storočí.     

Tipy na rodinnú dovolenku
Satur pre bezproblémovú rodinnú dovolenku odporúča (prinajmenšom) 
tieto dva hotely: štvorhviezdičkový Fontana Bianche (asi 15 km od 
Syrakúz) a s rovnakým počtom hviezd ovenčený Sikania Resort & Spa 
(sympatický komplex jednopodlažných budov) s režimom all inclusive,  
priamo na pieskovej pláži. V oboch funguje detský a mládežnícky 
klub a do oboch dorazí na letné prázdniny slovenský animátor. 

Že budete mať dočinenia s mimoriadne 
interesantnou dámou, to vám dá Sicília pocítiť 
v okamihu, keď začnete pristávať v Katánii. 
Rozovrie sa pred vami obrovská tlama Etny 
a vy pochopíte, že krajine, do ktorej vstupujete, 
sa nedá uniknúť. Jej fascinujúci osud vás 
bude sprevádzať na každom kroku.N

Na Sicílii sa dá zažiť doslova všetko. Malebné 
prechádzky po pomarančových hájoch, lemovaných 
bugenvíliami, dobrodružné treky po svahu Etny 
nahor (či už peši, lanovkou, alebo až ku kráteru 
sopky na džípoch), perfektné pláže, špičkový luxus 
aj prijateľné ceny, prírodné úkazy, starobylé chrámy, 
historické stavby, dotyk antiky a k tomu všetkému 
miestna lahodná kuchyňa, domáce víno a špeciálna 
zmrzlina, jedna z najlepších v celom Taliansku!   
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Tipy na poznávanie  
Môžete to zobrať ako serióznu poznávačku a týždeň brázdiť jeden historický kút za 
druhým, prerajzovať Sicíliu od Messiny, odkiaľ plávajú trajekty na taliansku pevninu, 
až po historické Agrigento na opačnej strane ostrova, ale máte aj druhú možnosť: vidieť 
všetko to najpodstatnejšie a poznávanie striedať s oddychmi pri mori. Či si vyberiete 
jeden, alebo druhý variant - všetky cesty aj tak vedú na Etnu. Táto do dnešných dní 
aktívna sopka, najvyššia v Európe, púta na seba pozornosť prakticky stále. Slečna je 
totiž ešte mladá, nemá ani dva milióny rokov, a preto ňou šijú všetci čerti, nafukuje sa 

Tipy na najkrajšie pláže 
• Fontane Bianche - dlhá pláž s bielym pieskom, kde má adresu aj 
odporúčaný hotel CK Satur. Jej výhodou je blízkosť starého antického 
mesta. Palmami lemovaná pláž sa pravidelne umiestňuje medzi 
najkrajšími plážami sveta a patrí k najvyhľadávanejšími na celej Sicílii.  
• Marinello - objavíte ju pri mestečku Tindari, ak sa vydáte po 
stopách miestnych rybárov, ktorí sem chodia loviť ryby.  
Pláž s malými čiernymi kamienkami a okolitými sopečnými  
kopcami je príjemná, tichá a pokojná. Končí výbežkom siahajúcim  
rovno do mora, kam sa dostanete 50-metrovým prechodom,  
vytesaným do skaly.  
• Isola Bella - je vlastne ostrovček, ktorý možno navštíviť 
z Taorminy takmer suchou nohou, po úzkej šiji, ponorenej 
v plytkom mori. Pláž, opäť bodujúca medzi najkrajšími na 
svete, patrí k najväčším atrakciám východnej Sicílie.
• Scala dei Turchi - je pláž a miestna atrakcia v jednom.  
Jej názov v slovenčine znamená Turecké schody; obklopujú  
ju totiž biele útesy, pripomínajúce turecký Pamukkale, svah  
pokrytý snehobielym travertínom.
• Mondello - ak chcete zažiť, ako si more užívajú domáci Sicílčania, 
vyberte sa na túto pláž kúsok od hlavného mesta. Chodia sa sem 
kúpať všetci obyvatelia Palerma, o zábavu budete mať postarané.

Tip na exclusive dovolenku
Snáď netreba pripomínať, že ho postavili priamo na pláži. A snáď 
nepochybujete, že na jednej z tých najkrajších - oproti ostrovnému 
výbežku Ortigia, takže staré historické centrum Syrakúz máte 
čoby kameňom dohodil. Päťhviezdičkový hotel Minareto Seaside 
Luxury Resort je ponorený do krásnej mediteriánskej záhrady, 
kde v tieni olivových stromov, rohovníkov (z ktorých sa vyrába 
karobová čokoláda) a citrónovníkov (na slávne talianske limoncello) 
môžete dumať o pestrom živote na tomto ostrove, poznačenom 
pozoruhodnou históriou a tradíciami dávnych predkov. Luxusné izby 
s prekrásnymi výhľadmi na more a dymiacou Etnou na ďalekom 
obzore, privátne bazény, jacuzzi na terase, odkiaľ s pohárikom 
sektu v ruke zažijete fascinujúci západ slnka, piesočnatá pláž Delle 
Latomie s vodou priezračnou ako zrkadlo, vybrané kulinárske 
špeciality... a to všetko umocnené top secret informáciou, že 
hotelovú Titanic Terrace si pred pár rokmi vybrali za miesto svojho 
opulentného večierku aj slávni módni návrhári Dolce&Gabbana. 

pláž hotela Sikania beach pláž hotela Fontane Bianche

Viac info:  www.satur.sk • ponuka@ba.satur.sk • 0850 333 333


