
vať západ slnka, to je nádhera!“ 
rozplýva sa. 
Ulahodí aj rodinkám: Výletníci na 
lodi nájdu všetko rovnako ako 
vo veľkom hoteli. Zabezpečenie 
celodennej stravy je samozrej-
mosťou. Plavidlo dokonca mno-
hými službami hotel prevyšu-
je. Kým zakotví, aby pasažieri 
spoznali vysnené miesta, mô-
žu si na lodi zabehať, zahrať 
minigolf, ponamáhať si hlavu 
v kvízoch, ukázať svojho kre-
atívneho ducha v umeleckých 
krúžkoch, šopingovať alebo 
oddychovať v spa, či pri bazé-
ne chytať bronz. Večerný život 
na lodi tiež stojí za to. Kino, di-
vadlo, bary, hodiny tanca, lod-
né kasíno... O zábavu majú pa-
sažieri postarané až do rána. 
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V ýletné lode žiariace na 
tyrkysovom mori, na-
leštené drevené paluby, 
kajuty s úžasným vý-

hľadom a vybavenie ako v kva-
litnom hoteli. Okružné plavby 
vzbudzujú pocit luxusu i dob-
rodružstva a pritom zďaleka nie 
sú cenovo také nedostupné, ako 
sa na prvý pohľad zdá.
Loď je zážitok: Len si to pred-
stavte - žiadne úmorné cesto-
vanie v horúčavách skrčení na 
sedadle autobusu. Poznávanie 
tých najkrajších miest môže 
byť vďaka plavbe na lodi spoje-
né s tým najpríjemnejším pre-
sunom z miesta na miesto. Loď 
nie je dopravný prostriedok, 
ktorý vás len odvezie do cieľa 
cesty - ona sama je dovolenkou 

a cieľom. „Obrovskou výhodou 
plavieb je to, že máte ubytova-
nie na jednom mieste, a pritom 
počas týždňa stihnete navštíviť 
sedem aj viac destinácií,“ hovorí 
sprievodkyňa CK SATUR Han-
ka Šušlová. 

V noci sa plavíte a každý deň 
stojíte v jednom z prístavov. 
Lodné spoločnosti sa často sna-
žia do programu zaradiť aj ce-
lodenný pobyt na lodi. „Naprí-
klad z Ibizy na Sardíniu sme sa 
plavili v noci aj cez deň, aby si 
pasažieri mohli vychutnať všet-
ky služby a hlavne plavbu. Je to 
pre nich zážitok, keď sa môžu 
opaľovať na palube a pozorovať 
more,“ opisuje Hanka Šušlová, 
ktorá je z pobytu na lodi nadše-
ná. „A večer na palube pozoro-

Vylepšený Titanic? 

Ak ste prepadli výletnej lodnej vášni, iste 
vás očarí Harmony of the Seas - plávajú-

ce mesto so super technickými vychytávkami. 
Loď s dĺžkou 362 metrov stála milión dolárov 
a je väčšia ako Eiffelova veža. Na plaviacom sa 
letovisku nájdu pasažieri kopu možností na zá-
bavu na šestnástich palubách, kam sa zmestí 
až 6 360 cestujúcich. Je neuveriteľné, čo všetko 
môže výletná loď ukrývať! 

Architektúra a dizajn sú dotiahnuté do doko-
nalosti vďaka starostlivosti a pozornosti v kaž-
dom detaile. Na tejto „obryni“ s hmotnosťou 
227-tisíc ton objavíte 20 reštaurácií, 23 bazénov, 
Central Park, 24 výťahov pre hostí, najvyššiu 

šmykľavku na mori, najhlbší bazén na mori, dvoj-
poschodovú reštauráciu so špecialitami Wonder-
land, 11 252 umeleckých diel, robotických bar-
manov, virtuálne balkóny, 2 100 členov posádky 
a množstvo ďalších zaujímavostí. Pre zaujíma-
vosť - spoločnosť Royal Caribbean zamestnáva 
chlapíka menom Brendan Walker, okuliarnaté-
ho, holohlavého Brita, ktorý sa celý život venuje 
skúmaniu chemických procesov v mozgu, ktoré 
súvisia so vzrušením. Preto sa mu hovorí aj „pro-
fesor napätia“. Práve jeho zásluhou vznikla na 
lodi neobyčajná kĺzačka Ultimate Abyss, dlhá 45 
metrov. Všetkých adrenalínových šialencov čaká 
„prepad“ o desať palúb. 

Na palubu!
Okružná plavba v sebe spája pohodlie aj 
dobrodružstvo poznávania



Foto: ARCHÍV CK SATUR

Foto: ARCHÍV CK SATURFoto: ARCHÍV CK SATUR

Foto: ARCHÍV CK SATUR

Výhľad na nezaplatenie: Komu by 
neulahodila takáto romantika hneď 

po prebudení?

Hanka Šušlová: Je sprievodkyňou a delegátkou CK SATUR.

Okružná plavba: Výhodou je, 
že máte ubytovanie na jednom 
mieste a pritom počas týždňa 

stihnete navštíviť sedem aj viac 
destinácií.

Najväčšia: Harmony of the Seas 
je plávajúcim mestom s parkom 
a množstvom technických 
vymožeností.
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„Možno ľudia majú v hlave za-
fixované, že dovolenka na výlet-
nej lodi je skôr pre dôchodcov. 
Nie je to pravda a posledné ro-
ky sú toho dôkazom. Prichádza 
čoraz viac rodín s deťmi a lodné 
spoločnosti sa tomu dobre pri-
spôsobili,“ opisuje sprievodky-
ňa. Pobyt rodinám spríjemnia 
početní animátori, ktorí deťom 
pripravujú bohatý program. 
A niektoré lode majú aj šesť 
miniklubov rozdelených podľa 
vekových kategórií. Poznávacie 
výlety zvládajú oddýchnuté ro-
diny bez problémov. Dokonca v  
niektorých letných termínoch 
je tu možnosť využiť na palu-
be aj služby  slovenského ani-
mátora, ktorý neraz ide s rodi-
nami na pevninu a absolvuje 
s nimi špeciálny program - na-
príklad ich spolu s deťmi po ne-
náročnej prehliadke mesta vez-
me na pláž. 

Slovenský sprievodca čaká na 
pasažierov už na letisku a ma-
jú ho poruke každý deň. O aktu-
álnom dianí na lodi - výletoch, 
animáciách, zábave aj progra-
me divadla - sa dočítate denne 
v čerstvých lodných novinách. 

Spoľahnúť sa na sprievodcove 
schopnosti môžete aj počas or-
ganizovaných výletov s výkla-
dom v slovenčine. 
Cenovo dostupná: Okružná plav-
ba trvá zväčša týždeň. Nalodí-
te sa napríklad v Janove a dob-
rodružstvo sa môže začať. 
Možno sa mnohí dovolenkári 
obávajú toho, ako sa do prísta-
vu dostanú. Cestovná kancelá-
ria vyjde klientom so všetkým 
v ústrety. „Išli sme napríklad 
letecky do Milána a odtiaľ nás 
lodná spoločnosť zobrala do Ja-
nova. Alebo som mala turnus, 
keď sme sa do Janova prepravili 
z Viedne autobusom, ktorý tiež 
zabezpečila lodná spoločnosť,“ 
hovorí Hanka Šušlová. Mnohí 
však uprednostňujú individuál-
nu dopravu autom. „Pred plav-
bou alebo po nej si ešte predĺ-
žia dovolenku pobytom v Ta-
liansku,“ dodáva.  

A ešte jeden faktor ľudí neraz 
odrádza od čarovného poznáva-
nia na lodi - cena. Lenže okruž-
ná plavba loďou vás vyjde rov-
nako ako dovolenka vo štvor- či 
päťhviezdičkovom hoteli. Ak sa 
vám podarí vychytať špeciál-

nu akciu alebo cestovať mimo 
prázdnin, môže to byť dokonca 
menej. Ušetriť môžete aj inak. 
Niektoré lode totiž ponúkajú ce-
lú plavbu pre dve deti do dva-
násť rokov zdarma.
Tučniaci, história aj pláže: Lahôd-
kou pre dospelých je pobyt na 
palube lode MSC Fantasia, kto-
rá vás prevedie po metropolách 
Pobaltia. V Kodani sa zabaví-
te v parku Tivoli a Dome ku-
riozít, v Štokholme navštívi-
te Vasa múzeum s potopenou 
vikinskou loďou. Top atrakciou 
Tallinu sú staré mestské hrad-
by a open air múzeum, v Petro-
hrade určite neobídete galériu 
Ermitáž a Zimný palác.

V lete sú v kurze plavby, po-
čas ktorých si môžete vychut-
nať aj pobyty na romantických 
plážach. Top plavba pre rodi-
ny s deťmi? Koná sa v auguste 
plavením po gréckych ostrovoch 
alebo v júli na lodi MSC Armo-
nia. „Je to moja srdcovka,“ pri-
znáva Hanka Šušlová. 

Na palube so slovenským 
sprievodcom a animátorom sa 
dovolenkári plavia okolo Bale-
árskych ostrovov. A ešte jedna 

dobrá správa - štvorčlenná ro-
dina zaplatí len za dvoch dospe-
lých. V cene je už zahrnuté stra-
vovanie formou light all inclu-
sive alebo plnej penzie. V noci 
sa plavíte a každý deň stojíte 
v jednom z prístavov. Uvidíte 
jedno z najkrajších stredomor-
ských prístavných miest Palma 
de Mallorca, hlavné mesto Ma-
lorky. Deťom sa zaručene zapá-
či výlet do Marinelandu s vy-
stúpeniami tučniakov a del-
fínov. Z Livorna si v pohode 
stihnete urobiť výlet k šikmej 
veži v Pise. V Marseille sa vy-
dáte po stopách záhadného 
grófa Monte Christa. Zakotví-
te aj v Olbii na Sardínii, odkiaľ 
sa dá podniknúť výlet na nád-
herný ostrov s jemnými plážami 
La Maddalena. Na Ibize prežije-
te dokonca celý deň a noc! Noč-
né kluby na tomto španielskom 
ostrove sú tie najlepšie a naj-
známejšie v celej Európe - stačí 
ich len navštíviť. „Len sa neza-
budnite vrátiť do určeného ča-
su, loď na nikoho nečaká!“ upo-
zorňuje sprievodkyňa. 

MONIKA MIKULCOVÁ
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