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Dovolenka 2013  

1.Taliansko – Sicilia a ostrov Vulcano 
Popis strediska :  

Najväčší ostrov Talianska, ktorý je nazývaný „ostrovom Slnka“, hlavne vďaka subtropickému 

podnebiu s horúcimi letami a miernymi zimami. Symbolom Sicílie je stále činná sopka Etna. 

Mimoriadna krása krajiny , pekné pláže, množstvo antických pamiatok a v neposlednom rade 

aj priateľskosť a pohostinnosť miestnych obyvateľov vytvorili z tohto ostrova obľúbený cieľ 

turistov z celého sveta. Taormina a patrí medzi najobľúbenejšie a najmalebnejšie turistické 

strediská v Taliansku. Krásny výhľad na dymiaci vrchol sopky Etny, priezračné more, 

pobrežie neďalekej Kalábrie, krásne piesočnaté pláže, zákutia s útesmi a historické pamiatky 

sú zábezpekou vynikajúcej dovolenky. Giardini Naxos je najvyhľadávanejším turistickým 

strediskom s veľmi kvalitnými hotelovými službami a bohatou históriou. Catania je druhé 

najväčšie a najmodernejšie mesto Sicílie a leží priamo na úpätí Etny. Má bohatú antickú 

históriu a je idálnym východiskovým bodom pre výlety po Sicílii počas dovolenky. 

OSRTOV VULCANO:  

Najzaujímavejší zo siedmich obývaných Liparských (alebo Eolských) ostrovov. Podľa bájok, 

bol ostrov sídlom boha Eola – gréckeho boha vetra a ľudia mali z tohto ostrova veľkú hrôzu. 

Ako všetky Liparské ostrovy je vulkanického pôvodu. Ostrov Vulcano leží 30 km od 

severného pobrežia Sicílie. Počas dovolenky tu nájdete exotickú prírodu, známe bahenné 

jazierko s liečivými účinkami, hlavne pri problémoch s reumatizmom, vyhľadávané pláže s 

čiernym pieskom a nadmerne teplou vodou. Z ostrova je vynikajúce spojenie aj na ostatné 

Liparské ostrovy.  
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               2. KARIBIK 

Na Karibik idem tento rok aj ja je tam pekne slnečno po cele leto . Krásne more s jasne 

modrou farbou vás očaruje už keď tam prídete . Je to krásni zážitok . Karibik je oblasť 

Karibského mora, priľahlých pobreží amerického kontinentu a ostrovov. Názov pochádza od 

pomenovania indiánskeho kmeňa Karibov, ktorí obývali ostrovy regiónu pred príchodom 

prvých európanov. Pojmom Karibik sa často označuje aj samotné Karibské more. Rôzne 

národy obývajúce Sardíniu zanechali na ostrove architektonické pamiatky, niektoré sú 

skutočné skvosty. K takým patria typické sardínske stavby nuragy. Sú roztrúsené po celom 

ostrove a miestami sa zachovali dokonca celé dediny ako napríklad Su Nuraxi. Ostrov má aj 

ďalšiu devízu, prekrásne morské pobrežie. OLEANDROVÁ RIVIÉRA. Na sever od mesta 

Golfo Aranci, prístavu s najvýhodnejšou polohou a lodným spojením, sa začína famózne 

a najznámejšie sardínske územie – Smaragdové pobrežie. Malé piesočné zátoky, ohraničené 

skalnými balvanmi ako zo seriálu Flinstonovci, využil arabský šejk Karim Aga Chán IV. na 

smelé podnikateľské a ekonomické nápady – vybudoval na krásnom území elitné a originálne 

turistické centrá. Je tam niekoľko skvelých pamiatok a výborne hotely . Skveli oddych 

a žiadna nuda . Pre deti je tam veľa zábavy . Rada tam chodím každý rok . keď vidím to 

krištáľovo modré more som hneť pokojnejšia . Moji rodičia si tam odo mňa poriadne 

oddýchnu .                            
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3. Kanárske ostrovy 
Kanárske ostrovy (po španielsky (Islas) Canarias) je súostrovie sopečného pôvodu, ktoré leží 

v strednom Atlantickom oceáne asi 100 km severozápadne od pobrežia Afriky. 

Administratívne je súostrovie autonómnym spoločenstvom Španielska. 

Klíma ostrovov, ich pláže a prírodné pamiatky ako Národný park Teide robia z Kanárskych 

ostrovov vyhľadávanú turistickú destináciu, najmä ostrovy Tenerife, Gran Canaria a 

Lanzarote. Vlajka Kanárskych ostrovov má tri zvislé pruhy, biely, modrý a žltý. Sú to farby 

Národnej strany Kanárskych ostrovov, ktorá bola založená začiatkom 20. storočia na Kube. 

Na štátnej vlajke je v strednom modrom pruhu umiestnený znak Kanárskych ostrovov. 

Biela farba pripomína zasnežený vrchol sopky Pico de Teide, modrá more a žltá slnko a zlato, 

na ktoré sa premieňa práca obyvateľov ostrova. 

Vlajka bola zavedená roku 1982. 
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4. Grécko - 

Kréta 
Bájna Kréta je čarovný 

ostrov opradený 

mýtmi, miesto zrodu 

najvyššieho z gréckych 

bohov Dia, kolíska 

európskej civilizácie. 

Je najväčším gréckym 

ostrovom a súčasne 

najjužnejšie položeným 

ostrovom v Európe. 

Kréta je romantická, s 

prekrásnymi piesočnatými plážami, vysokými pohoriami striedajúcimi sa s úrodnými 

nížinami, s hájmi olivovníkov, či s úchvatnými zálivmi s azúrovo modrým morom, lákajúcim 

množstvo turistov na strávenie pokojnej dovolenky práve na tomto mieste.Kréta je obľúbenou 

turistickou destináciou. Na ostrov je možné dostať sa letecky alebo loďou. Často 

navštevovaným miestom je Knossos.  

Počasie 

Počasie na júl vypadá dobre. Najviac 29°C   

a najmenej 26°C. No väčšinou pod mrakom.  

Takže si nezabudnite plavky a nie veľmi teplú 

bundu. Prajem príjemné leto!     

Lívia Semanová 7.A 

5. Bulharsko  

Bulharsko je už niekoľko desiatok rokov 

tradičným cieľom slovenských turistov. 

V šesťdesiatych rokoch tam vyrástli 

pekné turistické komplexy. Od tých čias 

sa veľa zmenilo. Najmä posledných 6-7 

rokov po príchode zahraničného kapitálu 

došlo tam nielen k výstavbe nových 

veľkých hotelových komplexov, ale aj ku 

skvalitneniu služieb, a tak je možné 

konštatovať, že bulharské pobrežie je 

pripravené plne uspokojiť požiadavky turistov... 
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Slnečné pobrežie 

Slnečné Pobrežie – za posledné roky 

dynamicky sa rozvíjajúce letovisko s 

množstvom nových hotelov, ktorého 

názov je odvodený od množstva 

slnečných dní v roku, sa nachádza asi 40 

kilometrov severne od Burgasu, vedľa 

malebného mestečka Nessebar. 

Letovisko situované v zálive v tvare 

polkruhu, je najväčšie a najznámejšie 

turistické centrum v Bulharsku. 

Pozvoľne zvažujúca sa do mora pláž s jemnučkým, mäkkým, svetložltým pieskom, je dlhá 7 

kilometrov a široká až 80 metrov.  

Dobré klimatické podmienky celej tejto oblasti, nádherná piesočnatá pláž s postupným 

vstupom do mora a neďaleko ležiaci historický Nessebar robí zo Slnečného Pobrežia jedno z 

najvyhľadávanejších miest bulharského Čiernomoria. Dopravu v niekoľko kilometrov dlhom 

letovisku zaisťuje minivláčik a do okolitých miest sa dostanete pravidelnou autobusovou 

dopravou.  

Slnečné Pobrežie je ideálnym miestom pre strávenie príjemnej rodinnej dovolenky s 

množstvom lákadiel pre deti, ale súčasne si prídu na svoje i mladí ľudia, pre ktorých je tu 

množstvo možností zábavy cez deň i v noci. Naše pobyty sú určene pre rodiny s deťmi ako aj 

pre mladých zábavychtivých turistov.  

 

Primorsko 

Mestečko Primorsko je jedným z 

najznámejších a 

najnavštevovanejších 

juhobulharských letovísk. Leží asi 

50 km južne od Burgasu a transfer 

z letiska trvá asi 1 hod.  

Primorsko bolo založené po 

oslobodení Bulharska spod takmer 

500 ročnej nadvlády Turecka. Dnes 

je to rozvinuté stredisko turistiky 

ležiace na peknom polostrove. Mesto je olemované dvoma plážami. Na severe je to pláž 

Stamopolo, obľúbená najmä milovníkmi vĺn a na juhu Diabolská pláž, ktorá dostala meno 

podľa riečky, ktorá sa tam vlieva do mora. Obe pláže sú niekoľko kilometrov dlhé s pomaly 

klesajúcim morským dnom, jemným pieskom a krištáľovo čistou morskou vodou. Na oboch 
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plážach sa prenajímajú slnečníky a lehátka, vodné bicykle a vodné skútre. Pri južnej pláži je 

tobogan pre deti, jazda na banáne, vyhliadkové lety na rogale, plážový volejbal...  

V Primorsku je možnosť požičania osobného auta a prenájmu tenisových kurtov. Jednotlivé 

mestské časti Primorska s neďalekou rezidenciou Perla - rezidenciou bývalého bulharského 

pohlavára Todora Živkova, spája výletný vláčik. 

6. Egypt 

Hurghada, bývala rybárska 

dedinka založená na 

začiatku 20. storočia, je 

dnes moderné letovisko so 

všetkým čo k nemu patrí - 

luxusné hotely a 

reštaurácie, trhy, nákupné 

strediská, bary, kasína a 

mnoho ďalších lákadiel. 

Hotely, najmä vyšších 

kategórií, poskytujú služby 

na vysokej úrovni. 

Hurghada je ideálne miesto 

pre potápanie a 

šnorchlovanie. V Hurghade 

si určite užijete bohatý 

nočný život v rozmanitých kaviarňach, diskotékach a nočných kluboch. Výhodná poloha 

Hurghady láka stále viac a viac turistov na dovolenku, ktorí majú záujem navštíviť Luxor 

alebo Káhiru.  

Sharm El Sheikh sa z pôvodne malej rybárskej dedinky, nad ktorou sa pýši Sinajské pohorie, 

stalo moderné a exkluzívne prázdninové stredisko plné kvalitných hotelových komplexov, 

diskoték, kasín, nočných klubov a golfových ihrísk. Vynikajúce klimatické podmienky a 

rozmanitý podmorský svet sú zárukou kvalitnej dovolenky nielen pre potápačov, ale i pre 

ostatných turistov po celý rok. Neďaleko letoviska Sharm El Sheikh je taktiež Žraločia 

zátoka, či prístav Sharm el-Moiya, kde sídli miestny jachtársky klub. V Sharm El Sheikh je 

vybudované rozsiahle moderné turistické centrum s pobrežnou promenádou s množstvom 

reštaurácií, barov a iných zábavných stredísk. Spája predstavy o aktívnej večernej zábave s 

možnosťou vyskúšať 

tradičné dohadovanie v 

miestnych obchodíkoch. 

Sharm El Sheikh je vďaka 

bohatému výskytu 

množstva korálových 

parkov rajom pre 

potápačov.  
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 7. Turecko 

Turecko je zaujímavou krajinou Orientu, ktorá je vzhľadom k polohe na hranici 2 kontinentov 

pestrou zmiešanou a bohatou pokladnicou kultúr, tradícií a histórie lákajúcou k poznávaniu. 

Väčšina z nás si pod Tureckom predstaví nekonečne dlhé pláže, príjemne hrejivé lúče slnka, 

kľukaté uličky bazárov, preplnené výklady miestnych známych klenotníctiev, svetoznáme 

pestrofarebné koberce... 

 

 


