
Favoritka Taba 
Taba dáva o sebe vedieť už nejaký ten rok, rýchlo sa rozvíja, 
no predsa ešte odoláva masovému náporu turistov, na rozdiel 
od iných egyptských letovísk. Taba je fajnová destinácia pre 
fajnšmekrov. Ľudí, ktorých nadchne napríklad i fakt, že by popri 
leňošení na brehu teplučkého Červeného mora mohli vystúpiť 
na horu Sinaj, kde podľa Biblie zveril Boh Mojžišovi kamenné 
tabuľky s desiatimi prikázaniami...

morská voda (slanosť dosahuje 30 - 35 %), čo spôsobuje, že 
more krásne nadnáša. Dokonca aj neplavec sa môže pohodlne 
položiť na hladinu a relaxovať, akoby ležal doma na pohovke... 

V oku morského akvária
V letovisku Taba na brehu Červeného mora našli 
svoju adresu prevažne štvor- a päťhviezdičkové hotely 
s kvalitnými službami a vysokou mierou pohostinnosti. 
V dovolenkovom rezorte Taba Heights neďaleko Taby 
sú rozľahlé hotelové komplexy postavené v exotických 
záhradách v štýle orientálnej arabskej architektúry, ale 
so všetkými modernými vymoženosťami a službami all 
inclusive, vrátane gurmánskych reštaurácií, v ktorých 
možno ochutnať špeciality rôznych kuchýň sveta. A to 
všetko korunuje najúžasnejší prírodný úkaz: Červené more 
ako gigantické tropické akvárium - nemusíte sa vedieť 
ani potápať, stačí si nasadiť na oči šnorchlovacie okuliare 
a obdivovať krásu nádherne zachovaných koralových 
útesov, tanec pôvabných sasaniek a morských korytnačiek, 
bohatstvo vodných rastlín, kŕdle pestrofarebných rýb a 
rybičiek... Áno, more v Egypte hýri životom! A je príjemne 
teplé po celý rok. Obdivovať (pod)morskú krásu môžete 
aj počas výletu na Faraónov ostrov, jeden z obľúbených 
miestnych výletov, kam sa dá preplaviť loďkou z Taby. 
Tento malý žulový atol obklopujú koralové útesy, preto sa 
mu často hovorí aj Koralový ostrov. Jeden z útesov, nesúci 
meno maliara Picassa, ako obrovská podvodná hora vedie 
nadol vyše dvadsať metrov až k obrovským stolovým 

koralom. Hoci je ostrov dlhý iba 350 m, na vyvýšenej skale sa vypína   
stredoveká citadela, ktorú vybudovali križiacki rytieri v 12. storočí. 

 Letovisko Taba Heights
  Cestovná kancelária Satur pre vás vybrala v tomto rezorte dva 
päťhviezdičkové all inclusive hotely. Obidva sú postavené na 
pozadí masívneho horského pásma južného Sinaja, priamo na 
pláži, čelom priam sa dotýkajúcim s morskou hladinou. 
 ▸Hotel Mosaique Beach Resort - Očarujúca atmosféra, ktorá na 
vás dýchne hneď pri vstupe do hotela, sa zrodila z jeho architektúry 
inšpirovanej tradičnými orientálnymi stavbami. Hotel má sedem 
bazénov vrátane jedného vyhrievaného, jedného s morskou 
vodou, detského bazéna a na relax vonkajšiu vírivku. Priestranné 
hotelové izby so širokými posteľami sú zariadené v orientálnom 
štýle s množstvom dekoratívnych prvkov. Z veľkých balkónov sa 
dá pozorovať východ slnka nad vzdialenými vrchmi Jordánska. 
Kúpeľne niektorých izieb sú skutočnou pastvou pre oči, vyložené 
kamennou mozaikou, ktorá hrá všetkými farbami. Priamo pri rezorte 
stoja mikrobusy, ktoré vás zavezú na golfové ihrisko, k potápačskej 
škole či do obchodného centra. V hoteli počas leta funguje aj detský 
klub Planet Fun s dvomi slovenskými animátormi CK Satur. 
 ▸Hotel The Bayview Taba Heights Resort - Až osem reštaurácií 
ulahodí tým najrozličnejším chutiam, od jedál Stredného východu 
až po taliansku pizzu a cestoviny. Veľký bazén má tvar lagúny, ktorú 
predeľujú mostíky a skrášľujú malé vodopády, tobogán zasa ulahodí 
malým návštevníkom hotela. Širokánsku pláž s chodníkom na behanie 
či prechádzky lemujú palmové stromy a záplavy ružových bugenvílií... 

 Po stopách Indianu Jonesa
Áno, o pyramídach ako o jednom zo siedmich divov starovekého sveta 
písal už historik Herodotos. Keď sa však v roku 2007 konalo celosvetové 
hlasovanie za Sedem nových divov sveta, o umiestnení jordánskej Petry 
nik nepochyboval. Petra je skutočne unikátny historický skvost, zázrak 
architektúry, ktorý patrí na zoznam svetového dedičstva UNESCO. A 
právom sa jej hovorí skalné mesto, pretože všetky budovy, chrámy, kláštory 
či kráľovské hrobky sú vytesané do mohutnej pieskovcovej skaly. Rozmach 
Petry ako významného mesta na križovatke obchodných ciest zabrzdilo 
zemetrasenie a potom plynuli stáročia a mesto sa ponáralo do zabudnutia. 
O jeho existencii vedeli len beduíni, ktorí si dávali záležať, aby ostalo ich 
tajomstvom. Až sa na Blízky východ zatúlal jeden zvedavý Európan... 
nie, nebol to Indiana Jones, ten prišiel až po ňom, volal sa Johann Ludwig 
Burckhardt, pochádzal zo Švajčiarska a v prezlečení za moslimského 
pútnika objavil v roku 1812 kamenné mesto nevídanej krásy (pôvod slova 
Petra je odvodený od gréckeho „petros“, skala). Dostal sa doň, podobne 
ako Indiana Jones na  poslednej krížovej výprave, cez úzku, miestami 
len dva metre veľkú kamennú tiesňavu a prvé, čo videl, bola Faraónova 
pokladnica, jeden z najkrajších chrámov v tejto archeologickej lokalite.  

Vodná posteľ, čo nadnáša 
Mŕtve more sa medzi sedem novodobých divov sveta síce neprebojovalo, ale 
aj bez toho drží viacero svetových unikátov: ide totiž o najnižšie položené 
miesto na svete, ktoré sa rozprestiera asi 400 metrov pod hladinou mora a ak 
vám zvyknú pri pristávaní lietadla zaľahnúť uši, pripravte sa na podobnú 
dočasnú hluchotu aj pri klesaní smerom k tomuto obrovskému jazeru so 
slanou vodou, ktorému sa preto hovorí more. Áno, slanosť Mŕtveho mora 
je ďalší svetový unikát, keďže voda v ňom je desaťkrát slanšia ako bežná 

 Cesta na horu Sinaj sa Mojžišovým desatoro začína pri kláštore svätej Kataríny.   
 V 5. storočí n.l. ho dal postaviť veľký byzantský cisár Justinián I. a na zozname   
 svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je zapísaný ako najstarší kresťanský 
kláštor na svete. Dodnes v ňom žije a pracuje hŕstka mníchov pravoslávnej cirkvi. 
Kláštor je zasvätený Kataríne z Alexandrie, ktorú dal kvôli kresťanskej viere umučiť 
rímsky cisár a následne sťať. Legenda hovorí, že len čo Katarína vydýchla naposledy,  
 vzniesli sa na zem anjeli, ktorí pozbierali ostatky jej tela, ktoré rozdrvilo mučiace 
koleso a odleteli s nimi na horu Sinaj. Na vrchole hory je moslimská mešita a 
pravoslávna kaplnka so skalou, z ktorej vraj pochádzali biblické kamenné dosky. 

KLÁŠTOR SVÄTEJ KATARÍNY

 ▸Milovníkov golfu do Taby priláka aj 18-jamkové púštne ihrisko 
Taba Heights Golf Resort, ktoré patrí k najlepším v Egypte. 
 ▸S cestovnou kanceláriou Satur môžete do Taby letieť už začiatkom  
mája priamo z bratislavského letiska. Let trvá necelé 4 hodiny.  

A čo pyramídy? Tralalákať sa do Egypta a nevidieť 
kolosálne hrobky faraónov?! I tak sa dá a celkom bez 
výčitiek svedomia, najmä keď vám táto turisticky stále 
atraktívna krajina dokáže naservírovať aj iné „must see“ 
lákadlá. Poprípade si tieto objaviteľské skvosty tak trochu 
„požičia“ z okolitých krajín - môže si to totiž dovoliť, 
keďže reč bude o egyptskej Tabe. Kedysi malá beduínska 
osada, dnes prekvitajúce letovisko pri severnom výbežku 
Aqabského zálivu, leží na hraniciach Egypta s Izraelom 
a Jordánskom. Ak si teraz vyhľadáte presnú polohu 
Taby, vaše cestovateľské srdce zaplesá nadšením - bez 
úmorného niekoľkohodinového cestovania môžete 
navštíviť izraelské Mŕtve more, na skok to máte do 
jordánskej Petry a komu by sa predsa len chcelo stráviť 
niekoľko hodín v autobuse, ten sa z Taby môže vybrať až 
do Jeruzalema. Podčiarknuté a zrátané je to tri v jednom. 
Tri štáty, jedna Taba. Skvelá bilancia, čo poviete?  
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•  www.satur.sk 
•  ponuky@ba.satur.sk • 0850 333 333


