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ktorá je po tej vo Vatikáne druhá najroz-
siahlejšia. Ďalšou skvelou možnosťou je 
tiež návšteva krásnej zátoky Fjord Bay 
Taba s možnosťami potápania či blízkeho 
Pharao‘s Island – Faraónovho ostrova, na 
ktorom sa nachádza hrad sultána Saladina. 
Súčasnej verejnosti je známy ako dobyva-
teľ Jeruzalema z filmu Kráľovstvo nebeské. 
Medzi Tabou a  Šarm aš-Šajchom, kúsok 
od mestečka Dahab, nájdete svetoznámu 
Blue Hole. Je to veľkolepá lokalita plná 
koralov, desiatok druhov rýb a  fanúšikov 
potápania a šnorchlovania. Hĺbka tamoj-
šej morskej „diery“ pri pobreží dosahuje až 

80 metrov. Určite stojí za to si tu pozrieť 
podmorský svet. Za pestrofarebnými ry-
bami na koralových útesoch okolo hlbiny 
sa potápať nemusíte, sú v hĺbke jeden až 
tri metre, voda je priezračná a všetky ich 
pri šnorchlovaní veľmi dobre uvidíte. Ak 
nemáte vystroj, nie je problém si tu všetko 
požičať. Odporúča sa však mať z hygienic-
kých dôvodov aspoň vlastný šnorchel. Do 
vody si vezmite pre istotu gumené topánky 
do mora, aby ste sa na koraloch neporanili. 
Vládne tu čulý ruch, lokalita je dosť na-
vštevovaná. Nájdete tu viacero reštaurácii, 
požičovní aj ochotných domácich, ktorí 
tu ponúkajú svoje služby ako sprievod do 
mora alebo vozenie sa po okolí na ťavách 
a somároch. 

Petra 
Keďže egyptské pyramídy či Káhira sú od 
Taby dosť vzdialené, vyberte sa na výlet 
napríklad do susedného Jordánska. Práve 
pri pobyte v Tabe majú turisti mimoriad-
nu príležitosť navštíviť najvyhľadávanejší 
historický skvost susedného Jordánska – 
skalné mesto Petra. Patrí k svetovým atrak-
ciám a je zapísaná aj v zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Vydať sa tam môžete 
na jednodňový výlet organizovaný cestov-
nou kanceláriou. Toto vyše 2600 rokov 
staré mesto bolo vytesané do miestami až 
100 metrov vysokých oranžovo-hnedých 
skál tamojšieho pohoria. Kedysi v  ňom 
žilo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov. Do 
skál tu boli vytesané rôzne chrámy, hrob-
ky, paláce či amfiteáter. Prehliadka skalné-
ho mesta trvá niekoľko hodín, celú trasu 
merajúcu niekoľko kilometrov si môžete 
prejsť pešo alebo ju absolvovať na koni či 
voze so sprievodcom.

Morský svet  
v šarM aš-šajchu
Na juhu Sinajského polostrova sa nachá-
dza jedno z najžiadanejších stredísk celého 
Egypta a hlavné turistické stredisko Sinaj-
ského polostrova Šarm aš-Šajch. Je známe 
svojimi nádhernými plážami a mnohými 
koralovými útesmi plnými exotických ži-
vočíchov a  preto sa radí medzi najlepšie 
potápačské destinácie na svete. Na rozdiel 
od Taby sa tu nachádzajú desiatky hotelov 
a  je tu omnoho rušnejšie. Väčšina hote-
lových rezortov tu má svoj vlastný kúsok 
pláže a  aj keď sa stáva, že na nich býva 
občas plnšie, svoje miesto si nájdete vždy. 
K  najobľúbenejším miestam pre potápa-
čov, ale aj tých, čo radi šnorchlujú, je južne 
od mesta nachádzajúca sa zátoka Jolanda 
Reef v  národnom parku Ras Mohamed, 
ktorá dostala meno po starej potopenej cy-
perskej lodi Jolanda, ktorej vrak leží na dne 
a  žije na ňom množstvo rýb. Ďalším ti-
pom je Jackson Reef. Nachádza sa v úžine 
medzi Šarm aš-Šajchom a ostrovom Tiran. 
Jednou z najlepších pláží v Šarm aš-Šajchu 
je Ras Um Sid, pri ceste Al Fanar street, 
na južnom konci mesta neďaleko majáku. 
Ľudia sem radi chodia šnorchlovať a aj sa 
potápať. Zátoka Ras Um Sid Reef je ideál-
na aj pre začiatočníkov. Ideálnym miestom 
na nákupy a zábavu je v meste napríklad 
trhovisko Šarm Old Market, kde nájdete 
množstvo kaviarní, barov, diskoték, ob-
chodíky s  rôznych tovarom. Všetky sú 
otvorené do neskorých večerných hodín. 
Okrem nákupov si tu môžete pozrieť aj 
niekoľko pamiatok a  atrakcií, ako naprí-
klad mešita El Sahaba, koptský ortodoxný 
kostol, alebo fontána hudby na námestí 
Soho Square. 
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kláštor sv. kataríny

Egypt sa pýši viacerými obľúbenými do-
volenkovými letoviskami a  stále patrí 
k  vyhľadávaným destináciám aj medzi 
slovenskými turistami. So záujmom sa 
opätovne stretáva aj letovisko Taba, ktoré 
sa nachádza na severe Akabského zálivu, 
neďaleko hraníc s  Izraelom, Jordánskom 
aj so Saudskou Arábiou. Svoju popula-
ritu si Taba získala predovšetkým vďaka 
rozľahlým pieskovým plážam, fascinujú-
cemu podmorskému svetu, ale aj tým, že 
sa tu nestretnete s davmi turistov. Turistic-
ký ruch tu nie je zatiaľ taký masový ako 
v  napríklad v  Hurghade či Šarm aš-Šaj-
ku. Okrem tých, ktorí sa radi nechávajú 
na dovolenke rozmaznávať komfortným 
zázemím hotelov a celodenným vylihova-
ním na plážach, táto lokalita poteší aj tých, 
ktorí dávajú prednosť aktívnej dovolenke. 
Vďaka svojej polohe predstavuje ideálne 
miesto na potápanie či šnorchlovanie. 
Centrom tejto turistickej destinácie je lo-
kalita Taba Heights, situovaná približne 
15 kilometrov južne od mesta. Nachádza 

sa tu niekoľko rezortov a pobrežie, ktoré 
sa pýši priezračnou vodou, farebnými ko-
ralovými útesmi a  pestrou podmorskou 
faunou. Charakteristické je tu minimálne 
prúdenie vody, a preto sú ponory pod hla-
dinu vhodné pre začiatočníkov aj pokro-
čilých. Za šnorchlovaním sa oplatí vybrať 
napríklad na málo navštevovanú pláž, len 
pár sto krokov severne od Bayview Taba 
Heigts. Nachádzajú sa tu dve móla, z kto-
rých môžete po schodíkoch zísť priamo 
do mora a objavovať nádherný podmor-
ský svet. Práve absencia množstva turis-
tov v danej oblasti je dôvodom, že sa tu 
nachádzajú takmer nedotknuté koralové 
útesy s množstvom rýb a iných morských 
živočíchov hýriacich farbami. Súčasťou 
Taba Heigts je aj El Wekala, rezortové 
mestečko, nachádzajúce sa priamou pod 
kopcami sinajského pohoria s množstvom 
obchodíkov. Konajú sa tu aj rôzne kultúr-
ne akcie, ako napríklad koncerty známych 
jordánskych či egyptských spevákov a hu-
dobných skupín. 

Mystický kláštor  
aj tajoMná hlbočina
Destinácia ponúka okrem skvelých príleži-
tostí na vodné dobrodružstvá aj možnosti 
pre objavovanie pamiatok a rôznych iných 
turistických atrakcií v okolí. Obľúbené sú 
výlety do vnútrozemia Sinajského polo-
strova, pri ktorom môžete navštíviť tajom-
ný a  mystický Kláštor sv. Kataríny, nad 
ktorým sa týči známa hora Sinaj, tzv. Moj-
žišova hora. Práve na jej vrchole údajne 
prorok Mojžiš dostal od Boha, ktorý sa mu 
zjavil v podobe horiaceho kríka, Desatoro 
prikázaní. Tento kláštor postavený v roku 
527, v ktorom dodnes pôsobia grécki pra-
voslávni mnísi, je najstarší kresťanský kláš-
tor na svete a uctievajú ho nielen kresťania, 
ale aj židia a moslimovia. Pre svoju unikát-
nosť bol zapísaný aj do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. V kláštore sa nachá-
dza mnoho náboženských artefaktov, na-
príklad staré ikony maľované na drevené 
dosky, mozaiky staré viac ako tisíc rokov, 
ale aj zbierka kníh a vzácnych rukopisov, 
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Destináciu vyhľadávajú turisti pre relax, ale aj  
aktívny oddych, napríklad pod morskou hladinou.
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odPorúča nora Fedorová, generálna riaditeľka ck satur
letovisko taba, ktoré dáva o sebe opäť 
vedieť, na rozdiel od iných egyptských 
letovísk zatiaľ odoláva masovému náporu 
turistov. je to destináciapre tých, ktorí 
milujú pokoj a leňošenie, ale aj poznávanie. 
ak preferujete oddych, z ležadla máte 
výhľad na červené more, z brehu výhľad 
na dominantné skaly za bránami hotelov, 
pod morom pohľad na bohatý morský 
svet na koraloch priamo pred hotelom 
a prechádzka po dlhej pláži. ak si však 

z dovolenky chcete priniesť aj iný typ 
zážitkov, majú hotely v tabe perfektnú 
polohu s možnosťou výletov do 
susedných krajín ako je jordánsko a izrael. 
osobne odporúčam dovolenku v tabe 
nakombinovať ako oddych s poznávaním. 
Pár dní dovolenky teda prepojiť s výletom 
na horu sinaj, ísť si zašnorchlovať do 
blue hole, navštíviť hipsterské mestečko 
dahab, vybrať sa do skalného mesta Petra 
a keď vám ešte ostanú sily, tak určite si 

do programu zahrnúť 
aj návštevu izraela. 
navyše počas celej 
dovolenky budete 
ubytovaní v cenovo 
výhodnom plážovom 
5* hoteli The bayview 
taba heights resort s ultra all inclusive 
službami a pre deti budú k dispozícii aj 
slovenskí animátori.


