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Od našej editorky
Kataríny Dobrovodskej

Keď si chcete poriadne oddýchnuť, keď sa potrebujete zhlboka
nadýchnuť, keď vám chýba slnko, more a čarovný pocit dobrodružstva,
vyrazte na Sicíliu! Tu je to všetko a ešte omnoho viac. 

Prekrásne
ozdoby, sochy,
kvety vyčiaria 
úsmev na 
každej tvári. 
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Vivat

Z Údolia chrámov do Syrakúz
Ak vám nestačí túlať sa starobylými uličkami 
a túžite vidieť skutočné archeologické skvosty, 
Údolie chrámov pri meste Agrigento je plné 
takýchto pokladov. Patria do Zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO, rovnako ako historické 
centrum Syrakúz, kde Archimedes vymýšľal svoje 
rovnice, ale aj vojnové stroje (katapulty). Apoló-
nov i Athénin chrám stoja za návštevu. 

Ochutnajte Marsalu...
... suchú či sladkú, vyrobenú v okolí mesta 
s rovnomenným názvom. Pije sa ako aperitív 
a digestív pred jedlom aj k dezertom. Alebo si 
vychutnajte niektoré z fantastických sicílskych 
vín, ktoré tu majú dlhoročnú tradíciu. „Nadviazali 
sme na to, čo pred 160 rokmi začali naši predko-
via, na skúsenosť s pestovaním hrozna a výrobou 
kvalitného vína,“ vysvetľuje zástupkyňa ďalšej 
generácie vinárov rodu Rallo, umelecky založená 

José, šéfka manažmentu v ich 
vinárstve Donnafugata v Marsale. 
„Silné víno vďačí za svoju popularitu náhode. 
Istý anglický kupec zistil, že víno uchovávané 
v sudoch je veľmi chutné, tak ho začal predávať 
v rodnej krajine a malo to obrovský úspech,“ 
usmieva sa José. Originálne vína produkujú aj 
v okolí Etny, sú výborné. 

Kde bývať a čo jesť?
Na Sicíliu sa oplatí ísť s dobrou cestovkou. Lieta 
sa z Bratislavy aj z Viedne, ubytko je perfektné. 
Od jednoduchého cez 4- až 5-hviezdičkové ho-
tely a rezorty. Podľa Nory Fedorovej z CK Satur 
sú veľmi obľúbené rodinné pobyty v rezortoch 
ako Sikania Resort & Spa, Falconara Charming 
House v Marina di Butera alebo Fontane Bianche 
neďaleko Syrakúz. 
Sicílske jedlo je mix pochúťok, ktorý ovplyvnila 
francúzska, arabská, africká a grécka kuchyňa. 
Špagety aj makaróny sú fajn, ale u mňa vyhráva-
jú výborné syry a arancini, ryžové 
vysmážané guľôčky plne-
né rôznymi plnkami, 
šalát melanzane 
z baklažánov 
a olív, úžasné víno 
a sladké, ricottou 
plnené trubičky 
canolli. 

cestovanie

Dovolenka, ktorá má šmrnc

Najväčšou atrakciou Taormíny je Teatro 
Greco, divadlo, kde sa aj dnes usporadúvajú
predstavenia, koncerty, módne prehliadky. 

Zábavné 
LETO!

Vyprážané arancini, jedlo
 ulice, pripomínajú malý 
pomaranč a chutia božsky. 

Vinárstvo Nicosia sa 
zameriava aj na vína 
z hrozna, ktoré pestujú na
svahoch neďaleko Etny. 

Sicília je viac ako najväčší ostrov Stredo-
zemia, ktorého brehy obmývajú 3 moria 

(Stredozemné na juhozápade, Tyrrhenské na 
severe a Iónske na východe). Je to aj kolíska 
našej civilizácie, kultúry, vedy, medicíny... 

Vzduch vonia morom 
Let na Sicíliu z Bratislavy trval niečo vyše 
2 hodiny. O deviatej štart, okolo jedenástej 
sme už boli tam. Pristáli sme v Trapani, no 
čartrové lety pristávajú priamo v Catanii, 
kde to turistickým ruchom žije. Trapani 
na západe je rybárske centrum a brána 
k Egadským ostrovom. Niektorí zo 70-tisíc 
obyvateľov sú určite potomkami starove-
kých Elymov a Sikulov, ktorí ho založili, iní 
zasa Kartágincov, Ostrogótov, Byzantíncov, 
Nomádov, Arabov či Rimanov, ktorí si ho 
vždy na istý čas vybojovali. 

Sicília!
TAORMINA

Užívajte si nádherné pláže. 

Chrám Concordia

Canolli.

Vykúpať sa môžete na viacerých plážach, plážou snov je určite Spiaggia di Isola Bella v Taorminskom 
zálive. 

Vedeli ste, že... 
➤ Na Sicílii žije viac ako  
5 miliónov ľudí, podobne ako 
na Slovensku?
➤ Na východnom pobreží 
neďaleko mesta Catania sa 
týči najvyššia sopka v Európe 
Etna (3 350 m n. m.), ktorá je 
stále činná, no môžete si na 
ňu urobiť výlet? ■

Ako 
Greta Garbo 

Čo majú spoločné Alexander 
Dumas, Greta Garbo či Elizabeth Taylor? 

Všetci milovali Taormínu, perlu Sicílie. 
Romanticky rozložená na skalách okolo mora je 

stáročia top destináciou aj pre tú najvyberanejšiu 
spoločnosť. Prekrásne stredoveké domy, dych 

vyrážajúci výhľad, obchodíky, kaviarničiky, 
bary a reštaurácie sú doslova stvorené 

na relax par excelance. 
 José Rallo


