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ISOLA BELLA
DÓRSKY CHRÁM
V AGRIGENTE
DYCHBERÚCE
SYRAKÚZY

VÝHĽAD Z HOTELA
SAN PIEDRO

Bola som tam päťkrát. A keby sa dalo, idem
aj zajtra. Sicília je totiž ostrov, ktorý ma
vie stále niečím ohúriť. Fantastické jedlo,
úžasná história, skvelé pláže a shopping –
jednoducho všetko, čo my ženy milujeme.
Spoznajte mojich 10 srdcoviek!

Aj keď Sicíliu považujú za kolísku zmrzliny, a veru aj tá je
fantastická, najväčšou sladkou vychytávkou je smažená
trubička cannoli. Áno, je šialene sladká a nechcem vedieť,
koľko má kalórií, no keď sa zahryznete do pistáciového
krému z ricotty, zažijete nebo.

zážitok, keďže sa kľukatí nad tyrkysovým zálivom s výhľadom na ostrovček Bella. Na pláž sa dostanete lanovkou, no najprv si musíte užiť mondénnu atmosféru historického centra. Možno je to kopou dobrých reštaurácií,
luxusných obchodov a výnimočných stavieb, ale aj koncentráciou talianskych celebrít na štvorcový meter, ktoré
sedia pri vedľajšom stole a popíjajú aperol spritz. Majte
oči otvorené, kamarátka tam nedávno stretla Roberta Cavalliho. A, áno, v gréckom amfiteátri s panoramatickým
výhľadom na Etnu sa v máji fotili aj Trumpovci, keď sa
na ostrove konal summit G7. Miestni dodnes rozprávajú
príbehy o tom, aké mimoriadne bezpečnostné opatrenia
museli dodržiavať. Predstavte si napríklad, že celé mesto,
všetky hotely a podniky boli verejnosti neprístupné. Dokonca aj šarmantný Grand Hotel San Piedro, ktorý proste
milujem! Všetko to tam dýcha noblesou ako z Felliniho
filmov a varujem vás! Z izby s obrovskou terasou nebudete chcieť odísť. Ale to by bolo škoda. Lebo od bazéna je
výhľad na more ešte krajší!

3. Čarovná Taormina

4. Taliansky shopping

Malebné mestečko na skale s neskutočným výhľadom na
Iónske more vás dostane hneď z niekoľkých dôvodov. Už
len cesta do mesta, ktoré obkolesujú starobylé hradby, je

Keď už spomínam Taorminu, neodmysliteľnou súčasťou
jej hlavného bulváru sú úžasné obchody. Ignorujte tie
luxusné a smelo vojdite do malých butikov neznámych

1. Sopka musí byť
A žiadne výhovorky, je to predsa top atrakcia Sicílie! Etna
je síce najvyššou európskou činnou sopkou, no zvládnu
ju turistky všetkých fitnes úrovní. Prečo? Lebo nikto od
vás nechce, aby ste sa štverali až do výšky 3 300 metrov.
Stačí, keď sa lanovkou za 30 eur vyveziete na vrchnú stanicu, odkiaľ sa v zime aj lyžuje, a dáte si príjemný treking
k väčším či menším kráterom. Aby vám nebolo zima, za
3 eurá vám požičajú bundu. Nezabudnite si na pamiatku
zobrať lávový kameň a počúvajte historky o mestečkách,
ktoré živel zničil. Doma nimi zamachrujete.

2. Doprajte si dolce
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značiek, kde nájdete tú skutočnú taliansku módu. Alebo
krásne suveníry s typickou farebnou sicílskou keramikou.
A tie topánky! Kúsky made in Italy ozdobia nôžky každej
shopping maniačky.

5. Pláže od výmyslu sveta
Na Sicílii nájdete rozmanité pláže, ktoré sa rozprestierajú
na pobrežiach troch morí – na severe ostrov obmýva Tyrrhenské more, na juhu Stredozemné a na východe Iónske. Pláže na severnom pobreží sú rušnejšie, tie na juhu
sú viac nedotknuté a divoké a východné pláže lákajú na
skalnaté pobrežie a pôvabné rybárske dediny. Asi najkrajšou je Isola Bella pri Taormine s jaskyňami a tyrkysovou
hrou mora. Úžasným zážitkom je výlet k skalnatému útesu Scala dei Turchi na pobreží Realmonte, ktorý je známy svojou neobvyklou bielou farbou. Selfie odtiaľ sú povinné! Ak plánujete plážovú dovolenku, stavte na rušné
stredisko Giardini Naxos rovno pod Taorminou alebo na
jemný úsek pláže Fontane Bianche len 15 km od Syrakúz.
V lete je mimoriadne populárna aj pláž Spiaggia di Cefalú
v tvare polmesiaca. Ale pozor, pre veľký záujem platí – kto
skôr príde, berie lepšie miesto.

6. Maxidávka histórie
Vedeli ste, že na Sicílii je až sedem pamiatok zapísaných
do zoznamu UNESCO? Agrigento, Segesta a Selinunte môžu pokojne súperiť s archeologickými lokalitami
v Grécku a Turecku. „Údolie chrámov“ v Agrigente predstavuje rozsiahly komplex chrámov a hrobiek. Najzachovanejší dórsky chrám na Sicílii Tempio di Concordia vás
doslova ohúri!

7. Mesto, ktoré miloval Platón
Volá sa Syrakúzy a určite ste o ňom už počuli. Veď kedysi
ho považovali za centrum starovekého západného sveta.
Najväčší ostrov v Stredozemnom mori má pobrežie
dlhé tisíc kilometrov, kde si každý nájde niečo pre
seba – zlaté piesočné pláže, okruhliakové zátoky, nedotknuté prírodné rezervácie aj rušné letoviská. Ideálna slnečná klíma umožňuje kúpanie a slnenie od
začiatku mája do konca októbra. V lete je dostupná
vďaka charterovým letom a atraktívna ponuka hotelov
so slovenskými sprievodcami a animátormi garantuje
nezabudnuteľnú dovolenku.
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BAROKOVÉ MESTEČKO NOTTO

VÍNO MARSALA
VÁS OČARÍ

Spomína sa v Biblii aj v Cicerových spisoch. Najstaršia
časť Syrakúz leží na ostrove Ortigia s množstvom historických chrámov, kostolov a dôležitých archeologických
nálezísk. Parco Archeologico della Neapolis zahŕňa ruiny chrámu bohyne Atény, grécke divadlo a veľký rímsky
amfiteáter. Zaujímavým rysom parku je možnosť vidieť
lomy, z ktorých najväčší je Latomia del Paradiso, kde sa
už v šiestom storočí pred naším letopočtom ťažil vápenec.
Jedna z podzemných štôlní má takú dokonalú akustiku,
že je známa ako l’Orecchio di Dionisio, Dionýzovo ucho.
Info pre módne maniačky: V úzkych uliciach starého
mesta majú neskutočné obchody a kaviarne.

najmä podvečer, keď sa zdá, že červeno-zlaté budovy
žiaria mäkkým vnútorným svetlom. Hoci mesto vzniklo
pred mnohými storočiami, to, čo vidíme dnes, pochádza
z 18. storočia. Veľa pôvodných stavieb totiž zničilo zemetrasenie v roku 1693. Postihlo aj prekrásne sesterské mestá
Ragusu a Modicu, a tak ich prestavali vo vtedy aktuálnom
barokovom štýle s miestnou interpretáciou. Tá sa stala
známou ako sicílske baroko, zapísané na zozname UNESCO. Mierne ošumelým budovám v Modice kraľuje Kostol
San Giorgio s majestátnymi schodmi. Ak nestíhate návštevu, vychutnajte si aspoň pohľad na mesto z vyhliadkovej
plošiny nad ním.

8. Gastro orgie

10. Dolce vita

Ak vám chutí talianska kuchyňa, z tej sicílskej budete hotové! Je totiž založená na stredomorskej strave. Vyskúšajte
caponatu, chutný šalát s baklažánom, olivami, kaparami
a zelerom. Pizza sa tu volá sfincione a je pomerne hrubá, s paradajkami, cibuľou a artičokami. Sépia sa podáva v čiernej omáčke s cestovinami a vyprážané ryžové
guľky plnené syrom v tvare pomaranča sa volajú arancine. A s čím si tieto chuťovky vychutnáte najlepšie? No
jasné, s výborným sicílskym vínom!
Na ostrove ho vyrába až 160 producentov. Odporúčam vám navštíviť
vinárstvo Nicosia, ktoré sa pýši produkciou vín zo svahov Etny. Skutočne výnimočnú ochutnávku zažijete
v rodinnej firme Donna Fugata v pobrežnom meste Marsala, kde sa pýtajte na ich povestnú červenú marsalu. Mňam!

Aj keby ste nerobili nič, len ležali na ležadle alebo popíjali citrónový likér limoncello, budete šťastná. Lebo všade, kam oko padne, je niečo malebné. A zelené. Aj v tých
najsuchších miestach rastú veľké kaktusy opuncie, samozrejme, ešte krajšie sú olivové háje, divé oleandre a čarovné pomarančovníky. Sicílčania sú veľmi srdeční ľudia,
ktorí vám ochotne poradia aj sa s vami zabavia. No a tá
vôňa! Na Sicílii je čarovný ešte aj vzduch, ktorý dýchate. E

Eva BLAHÚTOVÁ
Foto profimedia.sk, archív

SCALA DEI TURCHI

EMMA tip: KDE BÝVAŤ?

9. Filmový pocit
Architektonickým skvostom Sicílie
je mestečko Notto. Také krásne, že
by ste si jeho múry pokojne pomýlili
s filmovými kulisami. Od Syrakúz je
vzdialené len 40 kilometrov a je domovom jedného z najkrajších historických centier na Sicílii. Elegantný
chodník Corso Vittorio Emanuele lemujú barokové paláce a kostoly. Hypnotický účinok miesta sa prejavuje
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Pre rodiny s deťmi: SIKANIA RESORT # SPA
Štvorhviezdičkový all inclusive komplex na juhu
Sicílie v časti Marina di Butera je na jednej z najkrajších pláží. Dokonalý relax a zábava pre každého člena rodiny aj vďaka slovenskému animátorovi zaručená. Toto je top hotel CK SATUR.
Pre náročných: Falconara Charming House
Štvorhviezdičkový štýlový hotel leží priamo pri
mori v romantickej zátoke v časti Marina di Butera, ktorú zdobí hrad Falconara postavený na
skalnatom výbežku s výhľadom na more.
Pre mladých: Fontane Bianche
Štvorhiezdičkový all inclusive hotel na prekrásnej pláži v zálive Fontane Bianche lemujú útesy.
Do neďalekého mestečka sa dostanete prechádzkou po pláži, ale super sa zabavíte aj v hoteli s bazénom a so slovenským animátorom CK SATUR.
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