
inclusive
AKO DOBRE, ŽE ÉRU ALL INCLUSIVE, KEĎ SME 

BOLI OHÚRENÉ MOŽNOSŤOU KONZUMOVAŤ 
DO NEMOTY, OČIVIDNE STRIEDA NOVÝ 

TREND – ZDRAVÁ DOVOLENKA. TO JE TAKÁ, NA 
KTOREJ NERIEŠIME, ČO BUDEME JESŤ, ALE ČO 

SI ZACVIČÍME A AKO SI ODDÝCHNEME AŽ NA 
HRANICU NIRVÁNY.

Táto otázka zaznieva na mnohých kávič-
kách, babincoch či rodinných radách, 
ktoré sa rozhodujú, kde a ako dovolen-
kovať: Je tá ajurvéda fakt taká super? Je. 

Pričom nevychádzame len z toho, že ide o naj-
starší liečebný systém na svete zrodený v sta-
robylej Indii približne pred 5 000 rokmi, ale aj 
z toho, že sme na vlastnej koži vyskúšali rôzne 
ajurvédske „techtle mechtle“. Je však enormný 
rozdiel absolvovať nejaké ošetrenie doma alebo 
sa ísť do ajurvédy skutočne ponoriť tam, kde 

je jej domov. Na ajurvédsku 
„vlnu“ naskočila aj tradičná 
slovenská cestovná kancelária 
Satur, a to je dobre, lebo nie 
každá madam zvládne vyces-
tovať na vlastnú päsť a vybrať 

si z bezodného internetu osvedčený rezort. 
Dajme si teraz základné pätoro, prečo ísť na aj-
urvédsku dovolenku:
1. Lebo vyvážená vegetariánska strava a upoko-
jujúca atmosféra rezortov vás nanovo reštartujú.
2. Lebo na tomto type dovolenky ďaleko od ma-
sových komerčných stredísk sa uvoľníte, omlad-
nete a vzpružíte si myseľ i telo.

3. Lebo mať masáže tri- až päťkrát denne (v 
cene pobytu) to je nebo samo.
4. Lebo sa môžete rozhodnúť, či požadujete iba 
relax, alebo liečbu, alebo hĺbkovú očistu orga-
nizmu. „Ak skôr relax, odporúčame rezorty pri 
mori, kde si každý deň doprajete masáže, vy-
chádzky a kúpanie. Pri liečebných pobytoch a 
hĺbkovej očiste organizmu odporúčame rezorty 
vo vnútrozemí; tie ponúkajú lepšie klimatické 
podmienky na liečenie chorôb ako horúce a ruš-
né oblasti na pobreží,“ radí Nora Fedorová z CK 
Satur, ktorá si ich, ako správna šéfka cestovky, 
najprv všetky pozrela a odskúšala.
5. A napokon – lebo je to diametrálne odlišný 
oddych a na rozdiel od klasickej dovolenky z 
neho ešte dlho budete čerpať zásobu energie

Masáže od rána 
do večera
Ajurvédske rezorty sú momentálne späté s dvo-
ma najobľúbenejšími miestami – so Srí Lankou 
a s Južnou Indiou, Keralou. Riadna exotika, 
poviete si. No rozvoj cestovného ruchu je ne-
zadržateľný, preto sú to miesta, kde síce naďalej 

Na rozdiel od 
"klasickej dovolenky" z 
tejto budete čerpať dlho.
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beží tradičný spôsob života, no vy ako hostia tu 
nájdete všetok komfort pohodlného hotelového 
ubytovania. Môžete si vybrať od jednoduchších 
konceptov až po najmodernejšie luxusné rezor-
ty. Všetky pobyty zahŕňajú okrem ubytovania a 
ajurvédskej celodennej stravy aj kvalitnú tradič-
nú liečbu, teda konzultácie s lekárom, masáže 
a očistné procedúry, cvičenie jogy a meditáciu. 
Poznámočka k strave: je úžasná! Čestné mada-
movské! Už len samotné sladučké dozreté ovo-
cie je také geniálne, že by ste prežili aj výhradne 
na ňom. Istené spoľahlivou cestovkou sa nemu-
síte báť ani prípadnej jazykovej bariéry: „V nie-
ktorých rezortoch, ktoré ponúkame, prebiehajú 
nielen konzultácie s lekárom, ale aj lekcie jogy či 
meditácie so slovenskou inštruktorkou,“ potvr-
dzuje Nora Fedorová. 
Keď sme sa prehŕňali v ponuke, zapôsobil na 
nás Hotel The Travancore Heritage postavený 
v tradičnej keralskej architektúre. Leží v tichej 
pokojnej oblasti a má jednu z najkrajších (a naj-
širších) pieskových pláží široko-ďaleko.
Čo vás čaká pri nástupe na liečebnú dovču? Po 
vstupnom vyšetrení vám ajurvédsky lekár zosta-
ví súbor procedúr šitých na mieru. V podstate 

Kedy ísť?
Vlastne kedykoľvek, ajurvéda sa na Srí Lanke a v Indii praktizuje celý 
rok. Ak chcete vyslovene liečiť nejaké ochorenie, respektíve absol-
vovať hĺbkový detox, ideálne je nadchádzajúce obdobie jún- sep-
tember, pretože rôzne ochorenia a ich prejavy sa podľa ajurvédy 
najlepšie liečia práve vtedy. Dažde totiž zmývajú prach, očisťujú a 
ochladzujú atmosféru, otvárajú póry na tele a telo lepšie vstrebáva 
liečivé oleje, masážne aj terapeutické procedúry.  

Sentido Alexandra Beach na Zakynthose
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budete mať celý deň o program postarané, lie-
čebné procedúry vám vyplnia čas, večer ledva 
padnete do postele a budete spať ako bábätká. 
Príjemné účinky celotelových masáží sú pod-
porované ajurvédskymi bylinnými olejmi, kto-
ré stimulujú krvný obeh, zvyšujú tok energií a 
uvoľňujú napätie. K tomu vegetariánska diéta a 
joga; hádam niet prospešnejšej kombinácie pre 
naše zdravie. A pri tej joge sa ešte pristavme. 

Dovolenka s jogou
Zdalo by sa, že toto úžasné cvičenie už dosiahlo 
svoj vrchol obľúbenosti, no vyzerá to na pravý 
opak. Záujem o jogu očividne rastie spolu s 
tlakom, ktorý na nás vyvíja náš stresujúci kaž-
dodenný život. Preto sú jogové pobyty čoraz 
žiadanejšie a okrem tradičných destinácií, ako 
sú spomínaná Srí Lanka či Kerala, sa stávajú aj 
súčasťou bežných dovoleniek. „Naše jogové po-
byty organizujeme v spolupráci s najnavštevova-
nejším bratislavským joga centrom HYC a túto 
sezónu budeme cvičiť v hoteloch na Severnom 
Cypre, Zakynthose a Chalkidiki,“ vysvetľuje 
Nora Fedorová. Nezáleží na tom, či ste v joge 
začiatočníčka, alebo s ňou už máte skúsenosti, 
chytí vás to, to je isté. Keďže inštruktorky sú 

Slovenky-profíčky, dostanete sa do toho raz-
-dva. Hotely s jogovou dovolenkou sú kvalitné 
päťhviezdičkové. 
Joga sa cvičí dvakrát denne, je zahrnutá v cene 
pobytu, takže nič extra nedoplácate. Nepotrebu-
jete baliť špeciálnu výbavu, jogamatky dostanete 
na mieste a vyberať si môžete tradične 8-, 11- 
a 12-dňové pobyty. Dovolenka s jogou je nový 
rozmer, cvičíte si, dýchate ten fantastický vzdu-
ch, decká sa hrajú so slovenskými animátormi… 
čo viac si želať? Taká ranná joga na móle pri vý-
chode slnka (to máme od inštruktorky Mišky) 
vás nabije pozitívnou energiou na celý deň! 
V súvislosti s aktívnou dovolenkou nemôžeme 
nespomenúť športové akadémie Saturu, ktoré 
sa stali v podstate samostatnou značkou. Pri ge-
nerácii detí, ktoré majú so športom zúfalo vlaž-
né vzťahy, je to skvelá príležitosť rozhýbať ich. 
Športové akadémie majú široký záber, nájdete 
v nich profi inštruktorov, ktorí naučia vaše deti 
plávať (za jednu 10-dňovú dovolenku to zvlád-
nu, klobúk dole), hrať volejbal, futbal či tancovať 
a surfovať! (Na Sicílii.) Toto leto budú fungovať 
v najobľúbenejších destináciách od Turecka po 
Severný Cyprus, Egypt, Grécko, Taliansko a do-
konca aj Maroko. 
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Aj tu sa cvičí joga - hotel Porto Carras Sithonia na Chalkidiki 

Takto budete bývať v Indii, v hoteli The Travancore Heritage 

Ak za nádhernou plážou a športovou akadémiou, tak do rezortu 
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