Cestovanie

veľkolepý komplex s neskutočným
lobby, a to sme ešte len hmlisto
tušili, čo nás čaká na druhý deň.
V areáli hotela Kaya Artemis
si nájde každý niečo pre seba.
Vodný hrad pre najmenších,
extrémne tobogany pre odvážlivcov, bazén 16+ pre páriky bez
detí a – neskutočná pláž. Keď hovorím neskutočná, nepreháňam.
Precestovali sme toho už veľa a z farby
aj čistoty mora nám padla sánka. Jasné,
môj muž musel už okolo siedmej obsadiť ležadlá
na pláži, aby sme mali pekný výhľad, ale určite mu
to za tú námahu stálo.

Neverila by som, keby som to nezažila na vlastnej koži.
Že dovolenka s animátormi môže byť
taká senzačná.

Planéta zábavy
„Kde sú tí animátori?“ pýtali sa naše dcéry, riadne
nabrífované ešte z domova. Vedeli sme, že Satur
má v Kay Artemis až šiestich animátorov, čo je
fakt niečo nevídané. Tím troch chalanov a trojice
dievčat v tričkách Planet Fun vôbec nebol problém nájsť. Stále sa totiž niektorí z nich v obkľúčení
jašiacich sa detí pohybovali po areáli. Aby si všetky decká prišli na svoje, delili si ich sympatickí
vysokoškoláci do troch skupín podľa veku. Naša
štvrorročná tak hneď prvý deň šla s Ivet a so Žížom vyrábať sukne v havajskom štýle, zatiaľ čo jedenásťročná Zara si mohla vybrať – či pôjde do teanage alebo veľkáčov. Program bol neskutočne
pestrý – od kúpania v mori cez športové aktivity,
tobogany, hľadanie pokladu, jazdu na banáne až
po tvorivé dielne, spoločenské hry a zábavky pre
tínedžerov. Do niektorých aktivít zatiahli animá-

ANIMAČNÝ SEN
H
oci nezvyknem v EMME písať o svojich cestách,
ktoré väčšinou absolvujem s rodinou na vlastnú päsť a sú riadne dobrodružno-putovného
charakteru, tentoraz musím spraviť výnimku.
Zažila som totiž niečo úplne iné – klasickú all inclusive dovolenku vo veľkom hotelovom komplexe a bolo tam fantasticky. A viete, čo ju spravilo takou výnimočnou? Tím slovenských animátorov, na ktorých ja, ale hlavne moje dve
deti, budeme ešte poriadne dlho spomínať.

Výber podľa detí
Nehovorím o klasických animátoroch, ktorí v medzinárodných hoteloch chodia po ležadlách a hlasným vykrikovaním lákajú na volejbal či futbal. Hovorím o zohratom
tíme šiestich mladých ľudí zo Slovenska, ktorí si nenútenou formou získajú srdcia vašich detí. A viete, koho milujú
vaše deti, toho milujete aj vy...
Toto leto sme si povedali, že urobíme radosť našim dcé-
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ram a vyberieme sa niekde, kde sa nebudú musieť po troch
nociach presúvať na iné miesto, kde si na týždeň budú
môcť vyložiť veci do skrine a spoznajú každý kút hotelového komplexu. Jednoducho, klasická rodinná rezortová
dovolenka. Z recenzií známych a od panej z cestovky som
dostala jednoznačné odporúčanie: „Choďte do hotela Kaya
Artemis. Tento obrovský prázdninový komplex na Severnom Cypre splní všetky vaše predstavy. Niektorí sa tam
dokonca vracajú aj dvakrát za sezónu.“
Priznávam, trochu som sa bála masovej dovolenky, ale
predstava, že mi deti zabavia už vopred ospevovaní animátori, ma lákala. Už sa ani nepamätám, kedy sme s mojím
mužom len tak sedeli pri bare alebo ležali s knižkou na ležadle a neriešili, či sa naše princezné nenudia.

More ako sen
Keďže sme si vybrali týždenný pobyt, leteli sme priamo
z Bratislavy do Larnaky. Po príchode do hotela nás privítal

tori aj rodičov. Púšťali sme na more lodičky, ktoré
vyrobili deti, aj balóny šťastia. To skutočné šťastie
prišlo vždy večer o 20.45 na minidisko, ktorú odpálila hymna Planet Fun. Nezáležalo na tom, či sú
v amfiteátri Slováci, Taliani, Turci či Briti, všetky
decká (aj mamičky) povinne tancovali na chytľavú melódiu.

Konečne sami
„Toto je skutočný relax,“ hovorili sme si s mužom,
keď sme si sami v mori vychutnávali kokteil alebo sme vďaka tomu, že animátori zobrali deti jesť,
mohli ísť na romantickú večeru vo dvojici. Z animátorov Riša, Žiža, Lukiho, Ivet, Romany a Didy totiž nebolo ani trochu cítiť, že to robia z povinnosti.
Títo úžasní ľudia sa o deti príkladne starali. Prezliekali im mokré tričká, natierali ich opaľovacím
krémom, pred kúpaním im nasadili rovnaké čapice, aby ich rozpoznali, a nemali problém venovať
sa im, aj keď boli práve mimo služby. Neskutočné!
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Na svojich cestách
chcem byť pripravený
na všetko
Aby ste si vybrali ten najlepší cestovateľský balík, odpovedajte
si najprv na tieto otázky.

Cestovateľské
balíky

Ako často cestujem?
Do akých destinácií?
Cestujem sám alebo s rodinou?
Ako často na cestách využívam svoj mobil?
Potrebujem aj cestovné poistenie?
S výberom doplnkovej roamingovej služby, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám,
vám radi poradia aj naši pracovníci na predajných miestach alebo Zákazníckej linke 905.
Ponuku nájdete aj na www.orange.sk/cestujeme.

O rok zasa?
Chuťovkou programu Planet Fun bola futbalová, volejbalová a plavecká akadémia, kde sa vaše deti bezplatne
naučia a zdokonalia v týchto športoch. Naša Lexi absolvovala kurz plávania s Ivet a po troch lekciách so skúsenou
trénerkou a bývalou plavkyňou si hrdo odnášala diplom.
Jej najväčším miláčikom sa však stal Rišo, ktorý ju aj ho-
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dinu dokázal nosiť na pleciach. To by nezvládol ani môj
muž! Urobilo to na ňu taký dojem, že zo sna vykrikovala
jeho meno a dodnes tvrdí, že „sa budú vydávať“. Tá staršia, Zara, síce svoje sympatie už nedáva tak jasne najavo,
no keď jej animátori vybavili vstup do nočného klubu so
staršími deckami, bola v siedmom nebi. Priateľstvá, ktoré
tam vznikli, stále pretrvávajú a hádajte, na čom sa naše
ratolesti zhodujú? Toto bola najlepšia dovolenka! A nie
pre krásnu izbu ani výhľad. O nezabudnuteľné zážitky sa
postarali animátori Planet Fun, s ktorými sme sa pri odchode lúčili ako so starými známymi. Je úžasné, keď sa
nájdu ľudia, ktorí dokážu vaše deti urobiť takými šťastnými. Hrami, prístupom, už len svojím záujmom o ne.
Každý z nich vedel takmer okamžite, ako sa decká volajú, hoci ich často obklopovala aj pätnásťčlenná tlupa. Už
verím príbehom, že rodiny si vyberajú dovolenku podľa
toho, kde práve pôsobí obľúbený animátor ich detí. Ďakujeme, decká, boli ste super! E

Eva BLAHÚTOVÁ
Foto archív

Nám stačil deň a bolo jasné, že s deťmi sa uvidíme iba
v obedňajšej pauze. Na tú sme sa vždy veľmi tešili, keďže
jedlo v Kaya Artemis bolo úžasné. Naše rozmaznané jazýčky za týždeň neobjavili nič, čo by z bohatých švédskych
stolov bolo priemerné, nieto zlé. V baroch vás neodbili
lokálnym alkoholom, ako je to v mnohých all inclusive
hoteloch zvykom, ale nalievali (a bohato) značkové nápoje od výmyslu sveta. Skúsili sme ich všetky, keďže bez detí
sa náš program točil na trase more – bar. Na fakultatívne
výlety sme mohli zabudnúť, hoci boli fakt zaujímavé. Prečo? Dobre nastavený animačný program.

