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Najväčším hitom letnej 
sezóny bude zrejme 
Turecko. Zhodujú sa 
na tom viaceré cestovné 
kancelárie, ktoré už 
niekoľko mesiacov 
ponúkajú letné dovolenky 
v predpredaji. 

P
osledné štatistiky preda-
jov ukazujú, že najpredá-
vanejšou destináciou je 
v  tomto momente Turec-
ko, ktoré po veľmi úspeš-

nej vlaňajšej sezóne predbehlo stá-
licu Grécko,“ vysvetlil Jan Bezděk 
z CK Fischer.

Práve na Grécko presmerovali 
svoju pozornosť turisti z Európy po 
teroristických útokoch v  Turecku 
a  Egypte v  rokoch 2016 a  2017. Bez-
pečnejšou krajinou sa v tom čase ja-
vilo Grécko, ktoré poskočilo na čelo 
najvychytenejších destinácií turis-
tov z Európy. 

Grécko láka tiež
Situácia sa však zmenila a  Tu-

recko a Egypt sa vlani opäť zaradili 
medzi top rezorty. Navyše po pre-
chodnom útlme turistického ruchu 
v krajine prišlo s priaznivejšími ce-
nami. „Turecku nahráva do kariet 
najmä fakt, že v  pomere cena – vý-
kon sa len ťažko hľadá konkuren-
cia,“ konštatoval Bezděk. Je to veľká 
krajina s dostatkom kapacít, turisti 
zo Slovenska si pochvaľujú aj služby 
na vysokej úrovni.

Medzi najvyhľadávanejšie des-
tinácie patrí stále aj Grécko, hlav-
ne jeho ostrovy. „Záujem je najmä 
o veľké ostrovy, ako sú Rodos, Kréta 
alebo Kos,“ konštatoval zástupca CK 
Fischer. Turisti vyhľadávajú aj ostro-
vy Zakynthos či Chalkidiki a Pelopo-
nézsky polostrov v južnom Grécku.

V prvej trojke top destinácií väčši-
na touroperátorov menuje aj Egypt, 
hoci jeho ceny sú vyššie ako vlani. 
„Egypt je skokanom roku. Jeho Mar-
sa Alam je zatiaľ na portáli eTravel 
najpredávanejší,“ konštatovala ma-
nažérka cestovateľského portálu Si-
mona Fischerová.

Z  exotických krajín je podľa An-
drey Řezníčkovej z cestovnej agentú-
ry Invia záujem aj o Spojené arabské 
emiráty a Omán. 

Okrem tradičných destinácií 
Slováci podľa Jany Pollákovej z  ces-

tovnej agentúry dovolenka.sme.sk 
v  tejto sezóne kupujú aj pobyty do 
Jordánska a  Tunisu a  do Maroka. 
„Záujem je aj o  kratšie pobyty do 
Marrákeša,“ dodala.

Bulharsko je lacné
Výpočet tradičných destinácií sa 

inak z  roka na rok dramaticky ne-
mení. Stabilné miesto v  srdciach 
slovenských turistov majú v  rámci 
leteckých zájazdov aj Španielsko, Ta-
liansko či Bulharsko. 

Klasickou voľbou istoty našich 
dovolenkárov je Chorvátsko, kam 
však turisti zväčša cestujú na vlast-
nú päsť.

Podľa vyjadrení touroperátorov sú 
ceny dovoleniek v tomto roku o nie-
čo vyššie ako vlani. „Priemerná ce-
na zájazdu inak ostáva podobná ako 
vlani, je to približne 585 eur na oso-
bu,“ hovorí Fischerová s  tým, že za 
priemer sa považuje letecký zájazd 
na osem dní. 

Rodinám s nižším rozpočtom ces-
tovky odporúčajú lacnejšie Buhar-
sko. „V najlacnejšej kategórii je záu-
jem o  trojhviezdičkové ubytovanie 
v  Bulharsku, kde sa dá týždenný 
zájazd s  polpenziou kúpiť už od 312 
eur,“ dodala manažérka eTravel.

Touroperátori prichádzajú aj s no-
vinkami. V  Hydrotoure je to naprí-
klad africká Gambia, CK Fischer zase 
pridala do ponuky nové strediská 
na Egejskej riviére Dalammán a  Iz-
mir. Podľa Jany Pollákovej slovenskí 
turisti objavujú aj taliansky ostrov 
Ischia v Stredozemnom mori, Južný 
Cyprus a grécky ostrov Mykonos.
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Turecko a Egypt sú 
opäť v kurze. Vlani sa 
znovu zaradili medzi 
najobľúbenejšie 
dovolenkové 
destinácie Slovákov. 

A
k by ste známym polo-
žili otázku, kde strávili 
minuloročnú dovolenku, 
okrem spomínaných kra-
jín by vám zrejme ukázali 

aj fotky z  Grécka, Bulharska, Špa-
nielska či Talianska. Dovolenkovou 
stálicou slovenských turistov ostáva 
Chorvátsko.

„Počas minuloročnej sezóny sme 
zaregistrovali dvojnásobné predaje 
do Egypta, Tuniska a Turecka,“ kon-
štatovala Simona Fischerová z cesto-
vateľského portálu eTravel.

Dôvera Slovákov k  týmto kraji-
nám sa podľa nej znovu obnovila 
a  po prestávke vynútenej nestabil-
nou bezpečnostnou situáciou v  ro-
koch 2016 a  2017 sa tam slovenskí 
turisti znovu vrátili.

„Zatiaľ čo v roku 2017 si svoju pria-
zeň získali (Egypt a Turecko) hlavne 
v last minute sezóne, vlaňajšia sezó-
na bola v  znamení týchto krajín už 
od spustenia predpredajov,“ spresnil 
Jan Bezděk z CK Fischer.

Výhodou sú podľa Fischerovej pri-
jateľné ceny za dovolenky v  týchto 
destináciách. „V  pomere ku  kvalite 
ubytovania a ponuke služieb sa stá-
vajú jasnou voľbou najmä pre rodi-
ny s  deťmi, ale aj  pre páry, ktoré si 
chcú užiť dovolenku aj v čase mimo 
prázdninových mesiacov,“ dodala. 

Turecko drahšie ako Grécko
V cestovnej agentúre Invia si vla-

ni najviac dovolenkárov kúpilo po-
byt v  Turecku. Priemerná dĺžka po-
bytu – nielen v Turecku – bola osem 
dní. Takáto dovolenka vyšla v  prie-
mere 859 eur za osobu. 

Vysoký rating u  slovenských 
turistov si udržiava aj Grécko. Vo 
vlaňajších štatistikách Invie bolo 
druhou najnavštevovanejšou des-
tináciou. Slováci dali za dovolenku 
na niektorom z  mnohých gréckych 
ostrovov či na Olympskej riviére 
v priemere 703 eur na osobu.

O  niečo lacnejší bol Egypt, kde 
vyšla dovolenka v  priemere na 644 
eur. „Nasledujú Taliansko (625 eur), 

Keď má človek šťastie, 
na Malorku sa dostane aj 
za desať eur. S poriadnym 
predstihom môže letenka do USA 
vyjsť na 200 až 300 eur.

Najväčšími hitmi slovenských 
turistov boli v roku 2018 Lon-
dýn, Rím, Barcelona a  Am-

sterdam. Zo svetových destinácií 
boli ako ciele poznávacích zájazdov 
najvyhľadávanejšími New York, 
Bangkok a Dubaj.

Vyplýva to zo štatistík spoločnos-
ti Pelikán, ktorá je najväčším pre-
dajcom leteniek na Slovensku. 

Kto sa chce vyhnúť organizované-
mu zájazdu k moru, prípadne aj čosi 
ušetriť, často volí cestu kúpy indivi-
duálnych leteniek, ku ktorej si potom 
vo vybranej destinácii zarezervuje 
ubytovanie. Vlani bola vychytenou 
destináciou španielska Mallorca.

„Najväčší medziročný nárast 
mala určite Mallorca, takmer o  180 

Londýn a Rím minulý rok očarili najviac 
Výlet za málo peňazí treba plánovať aj rok dopredu

najviac turistov zo Slovenska vlani letelo spoznávať londýn. 
Pamiatky sa oplatí v egypte navštíviť od októbra do mája. V lete sa 
treba pripraviť na tropické horúčavy.

All inclusive – typ stravovania, 
ktorý zahŕňa raňajky, obedy 
a večere. Medzi hlavnými jedlami 
ponúka hotel svojim klientom 
obyčajne desiate, olovrant či 
zmrzlinu pre deti. V cene býva 
neobmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
vo vymedzenom čase. Importovaný 
alkohol si musí zákazník zaplatiť.
 
Ultra all inclusive – podobný 
typ stravovania ako all inclusive, 
v cene je však zahrnutý aj dovozový 
alkohol. Nápoje možno konzumovať 
kedykoľvek (neplatí to však v každom 
hoteli). 
 
Light (soft) all inclusive – raňajky, 
obedy a večere sú v cene, doobedné 
či olovrantové snecky však chýbajú. 
Nepodáva sa tvrdý alkohol, v cene 
sú však pivo, víno a nealko nápoje. 
Niekde môžu byť nápoje zdarma len 
k hlavným jedlám. 

Zdroj: Invia.sk

Na výslnie sa vlani 
vrátili Turecko a Egypt

percent, a to vďaka cenám leteniek, 
ktoré boli v porovnaní s rokom 2017 
pomerne nízke,“ vysvetlil PR mana-
žér Pelikánu Jozef Rybár.

Mallorca aj Malta
Ak mali dovolenkári šťastie, vedeli 

si podľa neho kúpiť na portáli oboj-
smernú letenku z  Viedne do desať 
eur aj s príručnou batožinou.  Slováci 
podľa neho vlani radi a  často lietali 
takýmto spôsobom aj do iných do-
volenkových destinácií, napríklad 
na Maltu. „Prípadne do iných lokalít 
s dostupnosťou takzvaných nízkoná-
kladových spoločností,“ spresnil. 

Menej Slováci podľa štatistík Pe-
likánu vlani lietali do Berlína. „Tam 
ceny leteniek, najmä nízkonáklado-
vých leteckých spoločností pomer-
ne vzrástli,“ dodal Rybár.

Plánovanie sa oplatí
Ak sa chcete vybrať na poznáva-

cí zájazd do niektorej zo svetových 

metropol, výlet sa oplatí plánovať 
aspoň tri až šesť mesiacov dopredu.

„Čo sa týka Európy, tam je čas 
nákupu pred odletom kratší, zväčša 
tri až jeden mesiac,“ vysvetlil Rybár. 
Kto by však chcel cenu letenky stla-
čiť na minimum, musí si robiť plá-
ny ešte skôr – aj s  desať- až 12-me-
sačným predstihom. 

„Pri extrémne nízkych cenách 
leteniek, ktoré sa vyskytujú najmä 
pri promo akciách leteckých spo-
ločností či naopak, pri ich chyb-
ných cenníkoch, však môže byť 
´booking window´, teda časové 
obdobie medzi nákupom letenky 
a  odletom, ešte dlhšie,“ hovorí PR 
manažér. 

Takto sa dali vlani na jeseň naprí-
klad kúpiť akciové letenky do Spoje-
ných štátov amerických s  odletom 
v lete 2019 za 200 až 300 eur. „Výni-
močne aj za menej.“
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Dovolenkári chcú mať komfort – idú po štyroch hviezdičkách a pobytoch all inclusive

Bulharsko (585 eur) a  Chorvátsko 
(410 eur),“ dodala Andrea Řezníčková 
z cestovnej agentúry Invia. 

Treba však povedať, že jedna 
z  popredných priečok v  rebríčku 
najvyhľadávanejších destinácií 
bude patriť aj Chorvátsku. Je však 
destináciou, kde ľudia cestujú čas-
tejšie po vlastnej linke ako v  rámci 
zájazdu organizovanom cestovnou 
kanceláriou. 

Štyri hviezdičky na sedem dní
Ak si už Slováci kúpia dovolen-

ku cez cestovnú kanceláriu, chcú 
si najmä užívať. „Ľudia čoraz viac 

vyhľadávajú komfortnejšie ubyto-
vanie. Apartmány sú nahrádzané 
kvalitnejšími hotelmi, čo súvisí 
s ekonomickou situáciou a s chuťou 
Slovákov viac cestovať,“ spresnila 
Fischerová. 

Volia preto obyčajne pobyty all 
inclusive, teda pobyt s  celodenným 
stravovaním aj nápojmi. 

„Vo všeobecnosti bol najžiadanej-
šou kombináciou minulého leta se-
demdňový zájazd do štvorhviezdič-
kového hotela s all inclusive stravou 
blízko pláže. Cena potom závisela od 
konkrétneho hotela a  destinácie,“ 
dodal Jan Bezděk z CK Fischer. 

Potvrdzujú to aj údaje Invie, kde 
si vlani kúpilo pobyt s  all inclusive 
stravovaním viac ako 65 percent zá-
kazníkov. Viac ako 12 percent sa pod-
ľa Řezníčkovej rozhodlo pre ešte viac 
pohodlia a siahlo po ultra all inclusi-
ve pobyte. 

Dovolenky vybavujú ženy
Fakt je, že na dovolenke chce naj-

mä oddychovať, nie premýšľať o tom, 
ako sa počas pobytu prestravovať. 
Každý desiaty zájazd bol s polpenziou 
a len štyri percentá s raňajkami.

Aj pri voľbe dopravy uprednost-
ňujeme pohodlie. Takmer 87 per-

cent zo spomínaných dovoleniek 
kúpených cez Inviu bolo s  letec-
kou dopravou. „Letecká doprava 
absolútne víťazí. Autobusovej je 
potom len zlomok,“ konštatovala 
Řezníčková. 

Zo štatistík Invie tiež vyplýva, že 
letnú dovolenku si berú na starosť 
častejšie ženy ako muži. Zájazdy 
v  cestovných kanceláriách najčas-
tejšie kupujú ľudia vo veku 40 až 
44 rokov. „V  závese za nimi sú 25- 
až 29-roční, potom 30- až 39-roční 
klienti,“ uzavrela Řezníčková.
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Dobre vedieť

Turecko
Väčšina tureckých letovísk sa 

nachádza na tureckej riviére – po-
zdĺž južného a juhozápadného po-
brežia Stredozemného mora medzi 
mestami Anatalya, Side a  Alanya. 
Je známa aj ako tyrkysové pobre-
žie alebo modrá lagúna. Mesto 
Antalya je považované za hlav-
né mesto tamojšieho cestovného 
ruchu. 

Egejská riviéra tvorí celú zá-
padnú časť krajiny tureckého po-
brežia pozdĺž Egejského mora. Jej 
centrom je Izmir, tretie najväč-
šie mesto tejto krajiny. Práve na 
hranici oboch riviér sa nachádza 
mesto Bodrum, typické turecké 
letovisko s  množstvom nočných 
klubov a  reštaurácií, ale aj histo-
rických pamiatok vrátane mauzó-
lea Halicarnassus. 

Turecko patrí medzi desať ce-
losvetovo najobľúbenejších dovo-
lenkových destinácií, a to aj vďaka 
tomu, že tu prevláda slnečné poča-
sie počas 320 dní v  roku. Turistov 
láka aj vďaka tomu, že spája európ-
sku a ázijskú civilizáciu, čo sa od-
ráža napríklad aj na jeho originál-
nej kuchyni.

Grécko
Táto stredomorská krajina má 

viacero lákadiel – množstvo antic-
kých pamiatok, more a krásnu prí-
rodu, ale aj originálnu kuchyňu. 
Vďaka príjemnej stredomorskej 
klíme je obľúbeným cieľom turis-
tov aj na jar alebo na jeseň. Najviac 
turistov sem však smeruje v  lete, 
počas hlavnej sezóny sa teplota 
vzduchu pohybuje okolo 30 stup-
ňov Celzia. V  tom čase je aj naj-
teplejšie more, ktoré sa v  auguste 
zohreje až na teplotu 26 stupňov. 
Najteplejším mesiacom býva júl, 
keď dosahuje teplota vzduchu 
v priemere 32 stupňov.

Populárne sú grécke ostrovy 
v  Iónskom a  Egejskom mori. Do-
kopy ich je asi 3000, nie všetky sú 
obývané. Turistami sú vyhľadá-
vané hlavne väčšie ostrovy, ako 
sú Kréta, Rodos, Korfu, Santori-
ni či Kos. Pre každý z  nich je ty-
pické niečo iné. Santorini je na-
príklad známy vďaka jedinečnej 
architektúre. 

Egypt
Egyptské pobrežie Červeného 

mora vyhľadávajú turisti aj pre 
výborné podmienky na potápanie 

a  šnorchlovanie. Milióny turistov 
smerujú do tejto arabskej krajiny 
aj pre historické pamiatky z  ob-
dobia starovekého Egypta vrátane 
slávnych pyramíd, ale aj pre púšt-
ne safari. 

Egyptské letoviská sa nachá-
dzajú na Sinajskom polostrove. 
Hlavná turistická sezóna trvá od 
polovice októbra do mája. V  lete 
sú v  Egypte teploty vysoké, zvlášť 
v  južných častiach krajiny, kde je 
súčasne nízka vlhkosť vzduchu. 
Egypt je jednou z  najhorúcejších 
a najslnečnejších krajín sveta.

Španielsko
Aj Španielsko priťahuje turistov 

nielen vďaka záruke horúceho sl-
nečného počasia, ale aj pre množ-
stvo historických pamiatok, ktoré 
sú rozptýlené po celej krajine. Naj-
teplejšou časťou pevniny je pobre-
žie Stredozemného mora vo vý-
chodnej a južnej časti krajiny, kde 
sú letá veľmi teplé a suché, a to aj 
vďaka horúcemu vetru z  Afriky. 
Na severné pobrežie však už vplý-
va studený Atlantik, takže klíma 
sa tam odlišuje od stredomorskej. 
Letá sú tam síce tiež príjemné, ale 
o  niečo chladnejšie. Vo vnútro-
zemí bývajú letá horúce a  suché. 
Vyhľadávané Kanárske ostrovy 
majú subtropické podnebie. K Špa-
nielsku patria aj Baleárske ostrovy 
v  západnej časti Stredozemného 
mora, z  ktorých najznámejšie sú 
Malorka, Menorca a  Ibiza. Práve 
Menorca je vhodná pre ľudí, kto-
rí hľadajú pokoj, Ibiza a  Malorka 
bude vyhovovať tým, ktorí si chcú 
počas dovolenky užiť rušný nočný 
život.

Bulharsko
Na takmer 400 kilometroch po-

brežia Čierneho mora sa nachá-
dzajú najvyhľadávanejšie letovis-
ká Slnečné pobrežie, Zlaté piesky, 
Primorsko a Nesebar s piesočnatý-
mi plážami. Slovenských turistov 
priťahuje cenová dostupnosť slu-
žieb v tejto destinácii a ich rastúca 
kvalita. Rodiny s  deťmi ocenia aj 
pomerne krátku vzdialenosť, let 
do tejto krajiny na Balkánskom 
polostrove trvá okolo dvoch hodín. 
Bonusom je príjemná klíma s tep-
lotami pod 30 stupňov Celzia počas 
leta.
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Spracované podľa dovolenka.sme.sk a Invia.sk

Čím lákajú turistov 
jednotlivé krajiny

Turecko sa ako cieľ 
dovolenkárov opäť 
vyšvihlo pred Grécko
Medzi gréckymi ostrovmi bodujú Rodos a Kos

Najpre
dáva nejšou 
destináciou 
je v tomto 
momente 
Turecko, 
ktoré po veľmi 
úspešnej 
vlaňajšej 
sezóne 
predbehlo 
stálicu Grécko.

turecko sa po prechodnom útlme pred pár rokmi opäť vytiahlo na výslnie.


