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Selfie, slnko, Sicília
To najlepšie si Fernando ako vždy necháva na koniec. Vie, že 
urobí dojem. „Chrám, čo tu vidíte, sa stal znakom UNESCO,“ povie 
víťazne a rukami naznačí vo vzduchu grandióznu piruetu. Finito! 
Ako každý Talian a k tomu ešte turistický sprievodca má nábeh 
trochu preháňať. Za tých pár čiar, naznačujúcich klasickú 
antickú stavbu, by sa mohol skryť hocaký starobylý chrám, 
ale dobre, sicílsky Tempio della Concordia na to má všetkými 
desiatimi. Popri aténskom Partenóne je totiž najzachovanejším 
dórskym chrámom na svete. 
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Všetkých šesťkrát trinásť 
mohutných stĺpov, ktoré 
neochvejne stoja na svojom 
mieste už dva a pol tisíc rokov, 
poukazuje na skutočnosť, 
že Sicília sa od dávnych 
dôb tešila priazni mocných 
vládcov i nesmrteľných 

bohov a mesto Syrakúzy, rodisko slávneho matematika 
Archimeda, v období antiky patrilo k najvýznamnejším.

 Na obzore Etna 
O meste Agrigento básnik Pindaros napísal, že je „najkrajšie 
zo všetkých smrteľných miest“. A vďaka blízkemu Údoliu 
chrámov, rozľahlému archeologickému parku, ktorému 
kraľuje Chrám svornosti (Tempio della Concordia), patrí 
k najnavštevovanejším na Sicílii - pravda, ak máte radi 
históriu a so sebou poslušné deti, ktoré pretrpia prehliadku 
starých zrúcanín, lebo veď ich za to čaká odmena. Výlet 
na sopku! Hurá, fotky odtiaľ sa budú určite super vynímať 
na Instagrame! Etna je medzi sopkami mladica, má 
iba dva milióny rokov a je stále aktívna, dokonca jedna 

z najaktívnejších na svete. Môže za to netvor Tyfón, obor so stovkou dračích 
hláv, ktorý chcel poraziť bohov, ale Zeus ho premohol a za trest mu na 
hruď zvrhol Etnu. Vulkán má výbušnú a náladovú povahu, občas hrozivo 
soptí a z jeho útrob šľahajú plamene, ale keďže sa takto predvádza už 
stáročia, jeho nálady sa Sicílčania naučili predvídať. V modernej dobe ho 
dňom i nocou „stalkuje“ 120 seizmografických staníc a dokonca z vesmíru 
i jeden satelit. Na svahoch sopky (3.350 m) sa v zime lyžuje, v lete tam 
vedie niekoľko turistických chodníkov, ktorými sa dá dostať k štyrom 
najväčším kráterom. Inak Etna ľuďom prináša už len samé dobrodenia: 
med a víno, bohatú nádielku hríbov, jedlé gaštany i oku lahodiacu 
záplavu kvetov... Mestečko Zafferana Etnea na úbočí sopky si vyslúžilo 
pomenovanie „mesto medu“ - vyrába sa tu takmer 20 % všetkého medu 
zo Sicílie: eukalyptový, tymianový, akáciový, z pomarančových kvetov 
i gaštanovníkov, ktoré pokrývajú svahy sopky do výšky tisíc metrov... 

 
 Vo viniciach pod Etnou
„No, Fortuna da mente, no!“ vykríkne Alessandro 
na otázku, či ich vinohrady, božeuchovaj, niekedy 
ohrozovala sopka. Mladý Sicílčan pracuje pre rodinu 
Nicosiovcov, ktorej piata generácia dorába víno. 
Ťažko dostupné terasovité políčka obrábajú ručne, 
Alessandro položartom-polovážne hovorí, že vinárčiť 
na Etne je doslova „hrdinský čin.“ Nicosiovci však 
vedia, ako na to, ich reštauráciu zdobia diplomy a ceny 
z medzinárodných vinárskych súťaží. Úspech získali 
hlavne pestovaním pôvodných odrôd (napríklad Nerello 
Mascalese či Carricante), ktoré oddávna rastú na svahoch 
Etny (Nerello dokonca vo výške 1.000 m), ale ide mu 
to k duhu, miestne ľahké korenisté vína, známe ako 
Etna Rosso, sú príjemné na popíjanie, keď si po dni 
strávenom na pláži večer doprajete pohárik či dva. 
Sicília sa preslávila aj dezertnými vínom marsala, 
vzdialeným príbuzným španielskeho sherry, admirál 
Nelson ním vraj „posilňoval“ bojového ducha svojich 
vojakov. Jedným z najlepších výrobcov marsaly, ale 
aj suchých bielych a červených vín, je značka Donna 
Fugata, ktorú vedú súrodenci Antonio a José Rallovci. 
Pozor, José je žena a džezová speváčka, spojeniu Music 
& Wine plus skvelá domáca kuchyňa, kde pripravujú 
najlepšiu baklažánovú caponatu, sa tu mimoriadne 
darí, aj keď Marsala leží trochu bokom od hlavných 
turistických atrakcií juhovýchodného pobrežia Sicílie.  
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Fontane Bianche**** - Na jednej z najkrajších pláží Sicílie,  
 v blízkosti mesta Syrakúzy. All inclusive hotel, vhodný 
pre rodiny s deťmi, má slovenského animátora.
 Sikania Resort & Spa**** - Komplex jednopodlažných budov 
priamo na pláži so slovenským animátorom a servisom all inclusive.
Falconara Charmin House**** - Elegantný šarm hotel s krásnym  
 výhľadom na starobylý hrad Falconara  
 v romantickej zátoke Marina di Butera.
Hilton Giardini Naxos**** - Leží na pobreží Iónskeho mora 
neďaleko mesta Taormina, kam sa dá dostať miestnym busom. 

TIPY NA HOTELY CK SATUR

Morská perla Taormina  
Taormina je najsvetáckejšie mesto Sicílie, počas letného filmového 
festivalu sa jej kamennými uličkami premávajú celebrity a v baroch tečie 
prúdom ľadové limoncello, húfy turistov korzujú sem a tam a keď pred 
pár týždňami mesto hostilo summit G7, bulvár zaplavili fotky La prima 
donna, prvej dámy Melanie Trump v kvetovanom kabátiku od Dolce & 
Gabbana. Ktovie, či Melania netúžila navštíviť najvychytenejšie butiky na 
hlavnej pešej zóne Corso Umberto, vo svojom oficiálnom programe však 
mala prelet helikoptérou ponad historickú Taorminu, videla jej barokové 
šľachtické paláce, katedrálu San Nicolo, staré grécke divadlo a trochu ďalej 
smerom k moru i malebný záliv Naxos. Taormina sa pyšne vypína na 
hore Monte Tauro, ale dostať sa na pláže pod ňou nie je žiaden problém, 
skôr dobrodružstvo pre malých i veľkých - stačí nasadnúť lanovku, 
ktorá premáva tak často ako obyčajná električka, každých 15 minút... 
  
Slnko, more, pláže
Ciao zo Sicílie, tutto bene? Niekam si poznačte tutto vetu, zíde sa 
vám, keď budete z pláže posielať domov smsky, fotky svojich nôh 
(footie) s morským pozadím, nejakého fešného Sicílčana v zálive či 
svoje deti tancujúce kačací tanec na večernej mini diskotéke... Viac ako 
tisíc kilometrov dlhé pobrežie Sicílie láka množstvom pláží, ktoré sa 
rozprestierajú (hľa aké unikum!) na pobrežiach troch morí: sever ostrova 
obmýva Tyrrhenské more, západ Iónske a juh Stredozemné more.
Medzi najkrajšie piesočné pláže Sicílie múdre bedekre radia pláž Fontane 
Bianche s hotelovým rezortom rovnakého mena. Od centra Syrakúz je 
vzdialená len asi 15 km. Pre jemný biely piesok a mierne svahovité dno ju 
obľubujú najmä rodiny s deťmi. Romantická pláž v lokalite Marina di Butera 
má v pozadí stredoveký hrad Falconara, Isola Bella je vlastne ostrovček, 
ktorý sa dá navštíviť z Taorminy po úzkej šiji ponorenej v plytkom mori. 
Tamojšia pláž patrí k najväčším a najkrajším v Stredomorí. Južne od 
Taorminy v rušnej zátoke, kde to žije dňom i nocou, sa rozprestierajú 
pláže Giardini Naxos s bujnou vegetáciou. A konečne Scala dei Turchi - 
pláž a atrakcia v jednom. Jej názov v slovenčine znamená Turecké schody; 
obklopujú ju totiž biele útesy, pripomínajúce turecký Pamukkale.

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


