
Srdečné pozdravy 
zo
DOKONALÉ MIESTO NA LEŇOŠIVÚ, 
POZNÁVACIU AJ BUJARÚ DOVOLENKU. 
MULTIFUNKČNÁ A OČARUJÚCA SICÍLIA. 

P okojne o nej hovorme ako o „the next 
big thing“. Najväčší ostrov v Stredo-
zemnom mori ponúka naozaj všetko, 
čo si jedna madam chtivá oddychu, 

ktorej sa nechce trepať na druhý koniec sveta a 
polovicu dovolenky stráviť spamätávaním sa z 
jet lagu, môže želať. „Sicília je surovejšia a tým 
aj o niečo autentickejšia ako trebárs Toskánsko 
a dokáže osloviť aj vymaznanú dovolenkárku, 
ktorá má pocit, že už videla všetko. Pritom sta-
čia dve hodiny aj čosi v lietadle a ste tam. Čaká 

seba, ale práve na Sicílii sa dá kokteil zážitkov 
namiešať tak, aby nikto nezostal urazený ani 
otrávený, že ho vláčia po nudných pamiatkach, 
len aby ich mohli odškrtnúť zo zoznamu. 

Vo víne je pravda
V tom marsalskom zvlášť. Zistíte to, keď sa vám 
po pár dúškoch začne motať jazyk. Marsala, dô-
ležitý prístav na západe Sicílie, sa vínom pre-
slávila. Pre svet ju objavil, ako inak, Angličan. 
Britský obchodník John Woodhouse zakotvil v 
Marsale v roku 1773. Pátral po niečom, čo by v 
jeho domovine dokázalo konkurovať obľúbené-
mu sherry. Miestne lahodné víno uchovávané v 
drevených sudoch ho okamžite očarilo. A očarí 
aj vás, ak holdujete sladkým dezertným vínam 
ako portské. Marsalou, lebo takto originálne 
sa marsalské víno volá, tu vonia doslova všetko. 
Domáci ho vraj pridávajú takmer do každého 
jedla, a keď už sa tu raz ocitnete, ochutnávke 
neuniknete. Vínotéky s legendárnym marsal-
ským mokom a predavačmi, ktorí sú pripravení 
dopriať vám kalíšok na koštovku, číhajú na kaž-
dom rohu. Delikátne víno však nie je to jediné, 
čím je Marsala slávna. V roku 1860 sa práve tu 
na starých vratkých lodiach vylodil taliansky 
národný hrdina Giuseppe Garibaldi s tisíckou 
svojich mužov a urobil tým prvý krok k zjed-

Sicíliu možno absolvovať aj po vlastnej osi, no ak máte rady všetko 
pekne zorganizované, garantované a pripravené na použitie, CK 
Satur vám pripraví naozaj nezabudnuteľný sicílsky zážitok. Majú v 
ponuke aj septembrovú poznávačku, s ktorou zažijete všetko dôleži-
té a nezabudnuteľné z tohto článku, ale aj obľúbené all inclusive ho-
tely. Plus jednu nááádhernú čerešničku na torte zo sekcie Exclusive, 
Hotel Minareto Seaside Luxury Resort v Syrakúzach.
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Sicílie
vás nádherné more a pláže ako v Karibiku, 
úžasné kultúrne pamiatky, jedlo, na aké sa ne-
zabúda, “ navnadila nás „profíčka“ Nora Fedo-
rová, riaditeľka CK Satur. Plus ten abstraktný, 
vzrušujúci feeling. Akože mafia, hej? Nič to, že 
Cosa Nostra má svoje najlepšie dni za sebou a 
bežný dovolenkár nemá šancu zakopnúť o nič 
mafiánske. My, čo sme si v mladosti obhrýza-
li nechty pri Chobotnici a platonicky milovali 
Corrada Cattaniho, si to len tak ľahko nedáme 
vziať. Mimochodom, dej Chobotnice sa čiastoč-
ne odohrával v Trapani, možno prvom meste, s 
ktorým sa na Sicílii stretnete, keď pocestujete zo 
Slovenska. Juchú!
No a keď sme vás už takto pekne navnadili, 
nasmerujeme vás ešte akurátnejšie. Najmä tie, 
ktoré nevydržia na ležadle, ani keby ich naň 
prilepili sekundovým lepidlom. More je more 
a dvojtýždňové ničnerobenie má tiež niečo do 

noteniu Talianska. Toho pocitu, že ste na veľmi 
dôležitom mieste, kde sa písala história, sa ne-
zbavíte, ani keď si s hlavou omámenou marsa-
lou sadnete niekde na Piazza della Repubblica a 
budete len tak pozorovať živý ruch okolo. Ešte 
lepší nápad je vykutrať nejaké miestečko, odkiaľ 
vidno panorámu obklopujúcu mesto. Pohľad na 

Sicília je surovejšia a tým aj autentickejšia ako 
trebárs Toskánsko. Preto sa nám strašne páči!

Život si tu len tak plynie... a zapíja sa marsalským vínom.
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rady viníc striedajúcich 
sa s olivovými hájmi a 
citrusovými sadmi je 
naozaj pôsobivý.  

UNESCO a 
iné dedičstvá
Na Sicílii sa to odjakži-
va mlelo hlava-nehlava. 
Ešte predtým, než sem 
prišli Rimania, tu boli 
Gréci, ktorí mali prí-
jemný zvyk všade po 
sebe zanechávať úchvat-
né kultúrne dedičstvo. 
Vitajte v Agrigente, 
najstaršej sicílskej turis-

tickej atrakcii. Juhosicílske Agrigento je de fac-
to nástupcom antického Akragasu, významného 
a na vtedajšie pomery veľmi ľudnatého mesta 
(odhaduje sa, že v ňom žilo až 200-tisíc ľudí), 
z ktorého pochádzal napríklad filozof Empedo-
kles. Dnešné Agrigento má iba čosi vyše štvrti-
ny obyvateľov a podstatnú časť tvorí moderná 
zástavba, no bola by veľká škoda nechať sa tým 
odradiť, lebo genius loci je tu stále mimoriadne 
silný. Len čo sa začnete motkať v úzkych kop-
covitých uličkách a počúvať oduševnenú vra-
vu a spev (a hádky) z okolitých pootváraných 
okien, viete, že ste objavili dušu Sicílie. Väčšina 
návštevníkov však pôvabné staré mesto trestu-
hodne obchádza a ide o pár kilometrov ďalej, 
rovno do Valle dei Templi – Údolia chrámov. 
A nemožno im to zazlievať, jedno zo siedmich 
miest na Sicílii, ktoré je zapísané na zoznam 
kultúrneho dedičstva UNESCO, je, samozrej-
me, turistická tutovka. No skrátka, o dórske 
chrámy reprezentujúce dychberúcu architektú-
ru antického Grécka nezakopávate každý deň. 
Najmonumentálnejší je Tempio della Concor-
dia – Chrám svornosti, ktorý ako jediný prežil 
zub času v relatívne dobrej kondícii. 
My však veľmi dobre vieme, že nejedna madam 
sa rada len tak motká, nasáva a história ju zau-
jíma iba preto, že ju slušne vychovali. A na to 
je nespravodlivo prehliadané srdce Agrigenta 
so svojimi mierne klaustrofobickými uličkami a 
vášnivými, hašterivými obyvateľmi ako stvorené. 

Raj čokoholičiek 
UNESCO na svojom zozname eviduje aj sú-
bor barokových sicílskych mestečiek. Jedným 
z nich je Modica. Najviac ho vystihuje práve 

jeho „barokovosť“. Všetko je tu nádherne 
barokovo ošarpané, na čele s veľkou kated-
rálou zasvätenou sv. Jurajovi, až budete mať 
chvíľami pocit, že ste hrdá Sicílčanka z 18. 
storočia a práve ste slúžke panovačne naká-
zali, aby vám čosi priniesla z trhu. Musíte 
si, pravdaže, odmyslieť autá, no inak sa tu 
vážne zastavil na tristo rokov čas a vyze-
rá to tak, že najbližšie storočie sa nechystá 
rozbehnúť. 
Ale čože by sme to boli za rebelantský ča-
sopis, keby sme sa nechali uniesť iba týmto. 
V Modice totiž vyrábajú aj parádnu čoko-
ládu. Tá prišla na Sicíliu so Španielmi, ktorí 
ju priviezli z Nového sveta. Je rovnako baroko-
vá ako mesto, z ktorej pochádza. Hustá, drama-
tická, chuťovo bohatá... a absolútne unikátna. 
Nikde na svete ju nevyrábajú takým spôsobom. 
Domáca čokoláda obsahuje iba kakaovú hmo-
tu, cukor a prípadne nejaké koreniny. Spraco-
váva sa pri nízkej teplote; tým sa cukrové kryš-
táliky nerozpustia a čokoláda získava zvláštnu 
drobivú textúru. Nasledujte svoj nos, je veľmi 
pravdepodobné, že vás privedie priamo pred 
Antica Dolceria Bonajuto, najslávnejšiu čoko-
ládovňu v meste.
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Vynikajúci hotel Fontane Bianche s touto plážou má v ponuke CK Satur.

Ruiny gréckeho divadla v Taormine.

Malé a skladné autá sú na týchto cestách nevyhnutné. 

Mestečko Marzamemi, reprezentant syrakúzskej atmosféry.

Domáce cestoviny nachystané, obed sa môže začať.

Klikni na www.missleta.sk  
a daj hlas svojej favoritke online 
alebo prostredníctvom SMS. 
Zapoj sa do súťaže a možno  
práve Ty vyhráš tieto skvelé ceny:

★ zájazd od SATUR v hodnote  
1 800 € alebo 700 €

★ kozmetika REVLON 

★ značkové hodinky Berucci  
od Klenoty AURUM

★ nákup v online obchode  
s módou ZOOT.sk.

Miss leta 2017
Hlasuj za

a vyhraj atraktívne ceny!
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Sicílska „nervydrásačka“
Ďalším zo sicílskych barokových UNESCO 
mestečiek na holenie je Ragusa. Verte či nie, 
možno jeho uličky pravidelne vídavate a ani o 
tom neviete. Stačí, ak ulietavate na Komisárovi 
Montalbanovi, kultovom talianskom detektív-
nom seriáli, ktorý by chcel byť temný a drsný, 
ale nie je, lebo ho nenakrúcajú v studenom, 
depresívnom a vlhkom Dánsku, ale na slnečnej, 
radostnej a tak trocha dopletenej Sicílii. Nám 
to neprekáža, nás to dokonca baví! Veľa scén sa 
odohráva priamo v Raguse, tak sa na to poďme 
pozrieť z pohľadu Salva Montalbana. Jeho vá-
šeň pre riešenie zločinov vyvažuje azda iba vá-
šeň pre dobré jedlo. Ako pravidelný štamgast v 
Trattoria La Rusticana (v seriáli Trattoria San 
Calogero) oceňuje naozaj chutné jedlo ako od 
sicílskej babičky. Na námestí Piazza Duomo sa 
zasa odohrala nejedna napínavá seriálová nahá-
ňačka. Panoramatické zábery na fiktívne Mon-
talbanovo mesto filmári často obstarávajú z kos-
tola Santa Maria delle Scale. Vedie k nemu 242 
schodov, čiže ten výhľad je naozaj pekný. 

Staré, staršie... prihára!
Nech vám ani nenapadne vynechať zo sicílskeho 
itinerára známe sicílske letovisko Syrakúzy. Toto 
mesto kedysi Cicero považoval za najkrajšie na 
svete a o moc súperilo so samotnými Aténami. 
Predstavte si hocikoho, kto v tých časoch niečo 
znamenal, a určite tu pôsobil. Stačí Platón a Ar-
chimedes? Dnes Syrakúzy zo všetkého najviac 
definuje pojem dekadencia. Všetko tu pôsobí 
akosi luxusnejšie než v iných častiach Sicílie, aj 
starobylé ruiny. Nájdete tu jedno z najstarších an-
tických divadiel, nádhernú katedrálu, amfiteáter 
iba o čosi menší ako ten rímsky, zato katakom-
by sú oveľa rozsiahlejšie ako vo Večnom meste 
Ríme. Dobre známy sicílsky ošarpaný feeling 
máte aj tu, staršie to už prosto veľmi nejde. 

Ticho pred výbuchom
Poznáte to, keď tušíte, že sa niečo vznáša vo 
vzduchu, ale neviete presne definovať, čo to je? 
Pod vrcholom sopky Etna sa budete cítiť presne 
takto. Ak si trúfnete. Dá sa ísť až úplne hore, do 
výšky niečo nad tritisíc metrov nad morom, ale 
povedzme, že ste jemne podpriemerne zdatná a 
zasa až tak strašne sa vám nechce. Nech sa páči, 
zopár vyhasnutých kráterov je pekne naservíro-
vaných aj okolo dvojtisícovky (spolu má Etna, 
ktorá je fakt obrovská, viac ako sto kráterov). A 
tam dôjdete aj v žabkách. Obrazne povedané, 
pretože obťažnosť výstupu je síce relatívne níz-
ka, no omrznú vám nohy, lebo hore je aj v naj-
horúcejšom lete minimálne o dvadsať stupňov 
menej. Nižšie sa sopka tvári ako  obyčajný cit-
rusový a olivový sad či píniový lesík. Že ste, kde 
ste, si uvedomíte, až keď zrazu začnete zakopá-
vať o lávové kamene. Tie naozaj maličké bývajú 
vďačným suvenírom. Mimochodom, Etna sa v 
poslednom čase čoraz častejšie prebúdza. Napo-
sledy chrlila lávu v marci a zranila pritom desať 
ľudí. Domáci z dedinky Zafferana Etnea, iba 
niekoľko kilometrov od vybuchujúceho kráte-
ra, nehli brvou a iba si flegmaticky pozametali 
priestor pred domom od lávového prachu.  Te
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lifestyle
Chrám svornosti (Concordia) z 5. storočia. Etna. Má čosi do seba!

Starobylé mesto Agrigento často usporadúva pouličné festivaly a pri 
ňom leží aj údolie „templov“ (pozri Concordia).
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