Hurá k moru, kam vlastne ísť, aby sme sa nenudili?

Päť tipov kam sa oplatí ísť pozrieť. Aká dovolenka a kde sa hodí pre vás?
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Romantika vo dvojici

Podvečerné prechádzky ruka v ruke s partnerom a dávkou romantiky si užijete napríklad na
malebnom gréckom ostrove Skiathos. Väčšina jeho pláží sa pýši Modrou vlajkou a zaraďujú sa
medzi najkrajšie v Grécku. Najznámejšia je pláž Koukounaries s veľmi jemným pieskom.
Nachádzajú sa na nej zrnká sľudy, ktoré spôsobujú, že sa voda nádherne leskne a zaručuje, že
ani pri množstve návštevníkov sa nezvíri a zostáva čistá. Ostrov ponúka množstvo
neuveriteľných prírodných scenérií a prekrásnych pláží a zátok. Stačí si len vybrať. Jedna
úsmevná legenda hovorí, že ak s partnerom oboplávate celý ostrov, tak s ním zostanete až do
smrti. Večer sa nezabudnite prejsť labyrintom romantických uličiek, ktoré sú zostavené z bielych
domčekov s červenými strechami.

Pre rodiny s deťmi
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Keď máte menšie deti, určite oceníte pieskovú pláž, kde môžu vaši drobci behať bosí a stavať si
pieskové hrady. Napriek tomu, že Chorvátsko je známe najmä svojimi kamienkovými plážami,
peknú pieskovú pláž nájdete aj tu. Vyberte sa na ostrov Pag na pláž Planjka, ktorá sa nachádza
v Starej Novalji. Vďaka pozvoľnému vstupu do mora je vhodná aj pre tých najmenších. Keby ste
sa náhodou začali nudiť, k dispozícii je požičovňa vodných bicyklov a pre deti šmykľavka.

Rušná zábava

Ak sú vaším dovolenkovým snom nekonečné diskotéky a množstvo mladých ľudí, choďte sa
pozrieť na Cyprus. Na Afroditinom ostrove alebo ostrove lásky vyhľadajte Ayia Napa, čo je
najrušnejšie stredisko, ktoré vyrástlo z pôvodne malej rybárskej dedinky. Veľmi živá je pláž
Nissi Beach, známa azúrovou vodou a jemným pieskom. Zábava sa začína už poobede a končí
sa v skorých ranných hodinách. Okrem tancovania v bikinách sa oplatí ísť pozrieť kláštor zo
šestnásteho storočia, ktorý nájdete v centre mesta, alebo sa vydajte do najväčšieho vodného
parku v Európe do Water Worldu.

{youtube}bq8TRDyblTo{/youtube}

Po stopách histórie

Zaujímajú vás antické pamiatky? Vydajte sa do tureckého Dalyanu, ktorý je navyše známy
svojimi bahennými kúpeľmi a neďalekou plážou Iztuzu. Ak budete mať šťastie, podarí sa vám
vidieť aj ohrozený druh morských korytnačiek, ktoré sa tam vyskytujú. Užijete si tam aj
potápanie či vodné športy. Nevynechajte plavbu po rieke Dalyan Çayı, nad ktorou sa nachádza
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skala vyzdobená lýkijskými hrobkami, ktoré boli vytesané približne v štvrtom storočí pred naším
letopočtom.

Svätý pokoj

Ste alergickí na množstvo slnečníkov, ktoré sa k sebe na pláži tisnú tak, že vám dá poriadnu
námahu, aby ste tam nejakým spôsobom vtesnali aj ten svoj? Choďte do talianskej Sardínie do
Castelsardo. Ide o starobylé mestečko s úzkymi uličkami, ktoré sa rozprestiera na
severozápadnom pobreží ostrova. Hlavný turistický ruch je sústredený skôr na východnej a
južnej časti, preto si tu môžete užiť pomerne pokojný relax na dlhých pieskových plážach bez
množstva dovolenkárov.
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Ibiza ostrov mladých dovolenka snov ?

Ostrov Koh Phangan thajská oáza pokoja

Cyprus ostrov krásnej bohyne Afrodity

Malebný ostrov Bali, raj na juhu
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