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camembert

slaný 
karamel

sušené
salámky

Rillettes

sladký 
karamel

bageta

hroznové
víno

fresh juice

livarot

kalvados

jablka

suchý cidre

růžové víno

žlutý meloun

Při návštěvě Étretatu nezapomeňte navštívit kozí farmu, 
nakoupit vynikající domácí sýr a udělat si piknik na pláži 
s výhledem na útes připomínající chobot slona.

JAK SI UŽÍT PIKNIK 
NA ÚTESECH V ÉTRETATU
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Vychutnejte si Bordeaux 
z paluby lodi na Garonně
Bordeaux

Město Bordeaux poznáte nejlépe z paluby výletní 
lodi. Během plavby po řece Garonně si můžete po-
chutnat na francouzské kuchyni, vyzkoušet místní 
víno a užít si výhled na historické centrum města.

Vydejte se po stopách 
impresionistů do Giverny
Giverny a Auvers-sur-Oise

Impresionista Claude Monet namaloval na 250 obra-
zů slavného leknínového jezírka, které se nachází ve 
francouzském Giverny. Poznejte městečko umělců 
Auvers-sur-Oise, kde krátce žil nizozemský malíř Vin-
cent van Gogh a navštivte muzeum absinthu, alkoho-
lického nápoje, kterému propadl nejeden umělec.

Poznejte vyloďovací 
pláže v Normandii 
na vlastní oči
Normandie

Poznejte na vlastní oči místo, kde se odehrála nej-
větší námořní invaze světa a připomeňte si místo, 
kde zemřelo na tisíce spojeneckých vojáků. Nezapo-
meňte navštívit muzeum Arromanches, ve kterém 
uvidíte tanky, figuríny vojáků v uniformách, dobové 
fotografie, válečná letadla či zbraně.

FRANCIE

http://www.radynacestu.cz/magazin/giverny/
http://www.radynacestu.cz/magazin/umele-pristavy-mulberry-a-muzea-v-arromanches-les-bains/
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Vystoupejte na střechu 
kostela v Saintes-Maries- 
de-la-Mer
Saintes-Maries-de-la-Mer

Nenechte si ujít návštěvu městečka Saintes Maries 
de la Mer a zdejšího opevněného kostela. Ze střeš-
ní terasy je nádherný výhled na oblast Camargue. 
V kryptě kostela se nachází ozdobená socha černé 
Sáry, která je patronkou Romů.

Mějte Marseille v oku 
z nejkrásnější baziliky 
ve městě
Marseille

Nejkrásnější výhled na Marseille je z dominanty 
města Notre Dame de la Garde (baziliky Panny Marie 
Strážné), která se tyčí na kopci nad městem. Na vr-
cholku si užijete krásných pohledů na modrou hladinu 
Středozemního moře, Frioulských ostrovů včetně 
legendárního ostrova hraběte Monte Christa d‘If, sta-
rého přístavu, historické čtvrti Panier a uliček města.

Poznejte příběh muže 
se železnou maskou na 
Lérinských ostrovech
Cannes

Nenechte si ujít lodní výlet z města Cannes na  
Lérinské ostrovy. Na ostrově svaté Markéty navštivte 
pevnost s celou, ve které byl vězněn tajemný muž se že-
leznou maskou. Vyzkoušejte místní likér La Lérina, který 
se skládá ze směsi více jak 40 bylin, a vyhlášené víno, 
které připravují mniši na ostrově svatého Honorata.

FRANCIE

http://www.radynacestu.cz/magazin/saintes-maries-de-la-mer/
http://www.radynacestu.cz/magazin/saintes-maries-de-la-mer/
http://www.radynacestu.cz/magazin/marseille-zakladni-fakta/
http://www.radynacestu.cz/magazin/lerinske-ostrovy/
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Vypravte se do ráje 
uprostřed skal 
na Tenerife
Tenerife

Zažijte dobrodružnou výpravu do skalna-
tých hor Los Gigantes a soutěsky Masca. 
Útesy jsou vysoké až 800 metrů a zdejší 
podmořský svět je rájem pro potápěče. 
Vydejte se lodí podél skal, osvěžte se koupá-
ním v moři a při troše štěstí možná spatříte 
kulohlavce, velryby nebo delfíny v jejich 
přirozeném prostředí.

Poznejte, jak si píská 
ostrov La Gomera
La Gomera

Poznejte jedinečný ostrov La Gomera s ná-
rodním parkem a jedním z posledních vav-
řínových pralesů na světě. Dopřejte si oběd 
z typických místních surovin a poslechněte 
si unikát - pískací jazyk původních obyvatel.

KANÁRSKÉ OSTROVY

http://www.radynacestu.cz/magazin/masca/
http://www.radynacestu.cz/magazin/la-gomera/
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Ochutnejte Řecko 
s výhledem na 
Akropolis
Athény

Dopřejte si ochutnávku řecké kuchyně při 
skvělé večeři ve čtvrti Plaka, nejstarší čtvrti 
v Athénách, a mějte historickou Akropoli, cent-
rum starověkého Řecka, doslova jako na dlani.

Plujte na dosah 
unikátní mnišské 
republiky
Soluň

Prožijte nevšední plavbu okolo pobřeží Athos, 
unikátní mnišské republiky, která si střeží svá 
tajemství za hradbou ticha. Jejími obyvateli 
jsou pouze mniši, kteří v místních klášterech 
mnohdy tráví většinu svého života.

ŘECKO

http://www.radynacestu.cz/magazin/recka-kuchyne/
http://www.radynacestu.cz/magazin/svata-hora-athos/


7Rady na cestu – váš spolehlivý průvodce po světě

Poznejte kolébku 
maorské kultury, 
vřelou Rotoruu
Routorua

Vydejte se s námi do oblasti Rotorua, nej-
aktivnější geotermální oblasti světa, která je 
současně kolébkou maorské kultury. Uvidíte 
nejvyšší novozélandský gejzír Pohutu a vaše 
tělo načerpá minerály v některé z ozdrav-
ných koupelí. Nevynechejte návštěvu ma-
orského večera, kde se setkáte s maorskými 
tanci, zvyky a zpěvy. Vyzkoušejte auten-
tické maorské jídlo připravené tradičním 
způsobem hangi, předkrm v podobě novo-
zélandských mušlí a hlavní chod – sladké 
brambory, několik druhů masa, zeleninu, 
chléb a saláty. Nevynechejte ani ochutnávku 
místního nápoje vyrobeného z léčivé rostliny 
kawakawa či medu.

Plujte po slavném 
fjordu Milford Sound
Fiordland

Vydejte se do největšího novozélandského 
národního parku Fiordland, ve kterém je 
největším zážitkem plavba lodí po slavném 
fjordu Milford Sound.

NOVÝ ZÉLAND
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Ochutnejte legendu – 
švédské masové kuličky
Stockholm

Tradiční švédské masové kuličky (köttbullar) jsou 
pojmem, který k této zemi neodmyslitelně patří. 
Malé kuličky připravované na způsob našich karba-
nátků s bramborami, hnědou omáčkou a brusinkami 
jsou místním nejoblíbenějším jídlem. U nás je pro-
slavil nábytkářský gigant IKEA, pochutnat si ale na 
švédských kuličkách v restauraci v centru Stockhol-
mu je úplně jiný zážitek. Zážitek, který by si žádný 
labužník neměl nechat ujít.

Zažijte švédskou idylu 
v Bohuslänu
Bohuslän

Nejlepší švédskou idylku zažijete v pobřežní provincii 
Bohuslän, která se vyznačuje množstvím rybářských 
vesniček a měst s malebnými barevnými dřevěnými 
domky. Vyzkoušejte švédskou kuchyni, založenou ze-
jména na rybách, a ochutnejte například marinované-
ho lososa s chlebem, omáčkou z kopru či bramborami, 
pečenou bramboru s krevetami a křenovým dipem či 
silně aromatickou pochoutku surströmming – kvaše-
ného sleďe s chlebovou plackou.

Probádejte vrak válečné 
lodi v muzeu Vasa 
ve Stockholmu
Stockholm

Navštivte netypické muzeum Vasa ve Stockhol-
mu, jež nese jméno po královské námořní lodi ze 17. 
století. Ta se potopila na mořské dno téměř ihned po 
svém vyplutí, po 333 letech byla vyzvednuta a dnes 
je úctyhodný vrak lodi hlavním exponátem muzea, 
které zaujme malé i velké návštěvníky.

ŠVÉDSKO

http://www.radynacestu.cz/magazin/muzeum-lodi-vasa/
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Užijte si Kodaň jako místní a vydejte se na projížďku městem na 
kolech. Kolo je tady dopravním prostředkem číslo jedna a zdejší 
obyvatelé ho využívají za každého počasí. Velká parkoviště pro 
kola, speciální silniční pruhy, množství půjčoven a také přednost 
cyklistů před auty, to je pro Dány samozřejmost. 

Pojďte společně šlápnout do pedálů, poznejte uličky města, 
nábřeží i historické památky z kola a nechte se okouzlit Kodaní!

CYKLISTICKÁ
KODAŇ

Splňte si cyklistický sen

restaurace, bary 
a kavárny na 
ulici Øster 
Farimagsgade

zámek
Rosenborg

The Lakes –
nábřeží 
se spoustou 
sportovců

zábavní park 
Tivoli

zámek
Amalienborg 

přístav 
Nyhavn 

Christiania –
alternativní čtvrť 

půjčovna lodí Go boat

nábřeží
Havnegade

Malá 
mořská víla 
a Kastellet
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Objevte nejbarevnější 
gurmánský trh Evropy 
v Barceloně
Barcelona

Navštivte nejbarvitější trh La Boqueria v Bar-
celoně plný těch nejlepších potravin. Vybírat 
můžete z ovoce a zeleniny všech druhů, chutí 
a barev, mléčných výrobků včetně sýrů, kan-
dovaného ovoce, čokolád, ořechů, cukrovinek, 
ale i uzenin či ryb a mořských plodů. Nevyne-
chejte možnost vyzkoušet typické španělské 
tapas, které zakoupíte na některém z mnoha 
stánků tržnice.

Zažijte flamenco 
show v Madridu
Madrid

Nevynechejte možnost zúčastnit se v Mad-
ridu španělské večerní show v podání těch 
nejlepších tanečnic a tanečníků flamenca! 
Žhavé temperamentní rytmy za doprovo-
du kytary, cajónu, vějířů, cvakotu kastanět 
a tleskání rukou vám utkví v paměti.

ŠPANĚLSKO

http://www.radynacestu.cz/magazin/la-boqueria-trznice-rozmanivych-chuti-vuni-a-barev/
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Smlouvejte 
o cenách na tržištích 
v Istanbulu
Istanbul

Smlouváte rádi? Turecko je velká výzva! Při 
nákupech na Velkém bazaru v Istanbulu 
minete přes 3 000 stánků, kde lze výhodně 
pořídit čajový servis, zlato, šperky, tabák 
a vodní dýmky, typickou zdobenou keramiku 
či cukrovinky. To na Egyptský bazar vás už 
z dálky budou lákat smyslné orientální vůně, 
protože právě tady nakoupíte nespočet dru-
hů koření, kávy či čajů.

Doplujte si 
pro zážitky po 
legendárním Bosporu
Istanbul

Vychutnejte si příjemnou plavbu lodí a ocit-
něte se mezi evropskou a asijskou částí 
města Istanbul. Bosporský průliv, spojující 
Marmarské moře s Černým, je nejen důleži-
tým místem pro lodní dopravu a obchod, ale 
navíc jsou podél jeho pobřeží k vidění unikát-
ní historické mešity, sídla panovníků, včetně 
slavného paláce Topkapi, nebo istanbulské 
vily bohatých obyvatel města.

TURECKO

http://www.radynacestu.cz/magazin/velky-bazar/
http://www.radynacestu.cz/magazin/vylet-lodi-po-bosporu/
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Vystoupejte na 
nejvyšší budovu 
světa v Dubaji
Dubaj

Nenechte si ujít výhled na Perský záliv, 
nekonečnou poušť i světová nej z nejvyšší 
budovy světa Burj Khalify. Ze 456 metrů 
budete mít Dubaj jako na dlani i s jejími 
světovými nej: největší fontánou, největšími 
umělými ostrovy i nejluxusnějším hotelem 
Burj al Arab. Do 124. patra vás vyveze jeden 
z nejrychlejších výtahů světa během jedné 
minuty.

Kupte si vzácný 
šafrán na arabských 
soucích v Dubaji
Dubaj

Vzrušujícím zážitkem je návštěva tradičních 
arabských tržišť zvaných souky, na kterých 
se o cenách smlouvá. Seženete zde koření, 
látky, šperky a typické speciality jako čo-
koládu z velbloudího mléka, kvalitní šafrán, 
arabskou kávu či datle v čokoládě.

SAE

http://www.radynacestu.cz/magazin/burj-khalifa/
http://www.radynacestu.cz/magazin/souky-v-dubaji/
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Prosvištěte havajskou 
džunglí
O’ahu

Zažijte dechberoucí jízdu havajskou džunglí 
a podívejte se na místa, kde se natáčely slav-
né filmy a seriály! Zažijte atmosféru oscaro-
vého Jurského parku, Godzilly nebo seriálu 
Ztraceni. Na ostrově O’ahu pak nevynechejte 
možnost navštívit Kualoa Ranch, soukromou 
přírodní rezervaci, která nabízí nepřeberné 
množství aktivit od projížďky na koních až 
po cyklistiku.

Relaxujte v ráji 
surfařů na Waikiki 
Beach
Havaj, USA

Západ slunce a drink v ruce = ingredience 
správné exotiky! Navštivte jednu z nejslav-
nějších pláží světa, Waikiki Beach, a kromě 
koupání vyzkoušejte i populární surfing!  
Nezapomenutelným zážitkem pak bude 
západ slunce s tóny typicky havajského 
hudebního nástroje ukulele.

HAVAJ

http://www.radynacestu.cz/magazin/kualoa-ranch/
http://www.radynacestu.cz/magazin/waikiki-beach/
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Mějte Edinburgh 
jako na dlani
Edinburgh

Nejlepšího výhledu na Edinburgh si užijete 
z kopce Calton Hill. Z tohoto skalního útesu 
uvidíte Edinburský hrad, Staré Město s his-
torickými budovami, slavnou ulici Princess 
Street, údolí kolem Holyroodského paláce, 
Artušovo sedlo i nedaleký přístav Leith.

Rozluštěte záhadu 
jezera Loch Ness
Loch Ness

Druhé největší jezero Skotska je domovem 
legendární příšery Nessie. Z městečka Fort 
Augustus se můžete vydat na vzrušující hodi-
novou plavbu po Loch Ness. Nezapomenutel-
ným zážitkem je i sledování lodí, jak zdolávají 
pomocí zdymadel část Kaledonského kanálu, 
jehož celková délka je 96 km, a lodě při své 
cestě překonávají výškový rozdíl 20 metrů.

SKOTSKO

http://www.radynacestu.cz/magazin/edinburgh/
http://www.radynacestu.cz/magazin/jezero-loch-ness/
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Vydejte se za 
saharskými zážitky 
Kurské kosy
Kurská kosa, Pobaltí

Za písečnými dunami nemusíte na Saharu. 
Poloostrov Kurská kosa vám nabídne jedi-
nečné přírodní scenerie jako vystřihnuté 
z filmu. Projděte se bosou nohou po jemném 
zlatavém písku a osvěžte se v příjemně chla-
divé Kurské laguně nebo Baltském moři.

Nechte se provést 
všemi chutěmi 
Pobaltí
Pobaltí

Pobaltská kuchyně je různorodá a vynikající. 
V letních dnech je ideálním osvěžením kvas, 
slabě alkoholický nápoj, kterému se říká dět-
ské pivo. Pro milovníky sladkého je oblíbenou 
pochoutkou tzv. šakotis, dobrota z máslové-
ho těsta podobná našemu trdelníku, která 
se opéká nad uhlíky nebo ohněm. Ochutnat 
ale musíte i tradiční pobaltský bořšč, který 
v Litvě podávají studený a s kefírem.

POBALTÍ

http://www.radynacestu.cz/magazin/kurska-kosa/
http://www.radynacestu.cz/magazin/pobaltska-kuchyne/
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Vydejte se za Harry 
Potterem do studií 
Warner Bros. v Londýně
Londýn

Leavesdenské filmové ateliéry, ležící kousek od Lon-
dýna, se staly bezmála po deset let domovem herců, 
režisérů, maskérů, kostymérů a dalších tvůrců, kteří 
se podíleli na vzniku filmových zpracování knih o ča-
roději Harrym Potterovi. Jen tady vyzkoušíte máslový 
ležák, setkáte se s Aragogem v Zapovězeném lese, 
projdete se po Příčné ulici, podíváte se do výrobny 
zvláštních bytostí a odhalíte tajemství filmových triků. 

Vydejte se po stopách 
Beatles do Liverpoolu
Liverpool

Zaposlouchejte se do známých písní legendární 
skupiny Beatles při pintě piva v populárním hudeb-
ním klubu The Cavern Club v Liverpoolu, kde skupina 
započala svoji slavnou kariéru.

Vychutnejte si pravé 
fish and chips na břehu 
Temže ve stínu Toweru
Londýn

Nejlépe si pochutnáte na tradičním britském jídle 
fish and chips u londýnského Toweru. Posaďte se 
na jednu z mnoha laviček, které se nacházejí pod 
pevností u řeky Temže a užívejte si výhled na Tower 
Bridge, řeku Temži s proplouvajícími loděmi, křižník 
Belfast a mrakodrap Shard. Pokud budete mít štěstí, 
uvidíte, jak se slavný most zvedá, aby pod ním mohla 
proplout loď.

ANGLIE

http://www.radynacestu.cz/magazin/studio-harryho-pottera-rady-a-tipy-na-cestu/
http://www.radynacestu.cz/magazin/the-cavern-club/
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Poznejte malebné okolí 
Lago di Garda z paluby lodi
Sirmione

Příjemným způsobem a zážitkem zároveň, jak 
poznat největší a nejznámější jezero Itálie Lago di 
Garda i s okolím, je z paluby výletní lodi! Uvidíte 
historické městečko Sirmione, unikátní vodní hrad 
Castello Scaligero, nádhernou neogotickou stavbu 
Villa Borghese, pláže, ostrůvky, hory i ruiny nejvý-
znamnější římské vily severní Itálie Grotte di Catullo 
(Catulovy jeskyně).

Poznejte Itálii jako 
malovanou v Cinque Terre
Cinque Terre

Objevte jeden z nejmalebnějších a nejkrásnějších 
koutů Itálie v podobě pěti vesniček s typickými ba-
revnými domky postavenými terasovitě na skalách 
u Ligurského moře! Díky své poloze, původní docho-
vané architektuře, plážím, moři, olivovým hájům, vini-
cím a skaliskům je Cinque Terre pravým rájem nejen 
pro romantické duše.

Vyšlápněte si pro zážitky 
ke kráteru sopky Vesuv
Vesuv a Pompeje

Udělejte si výšlap ke kráteru stále činné  
sopky Vesuv, ze které je nádherný výhled na Nea-
polský záliv, a připomeňte si její sílu, kdy v roce 79 
došlo k obrovskému výbuchu, při kterém bylo doslo-
va pohřbeno starověké město Pompeje.

ITÁLIE

http://www.radynacestu.cz/magazin/lago-di-garda/
http://www.radynacestu.cz/magazin/lago-di-garda/
http://www.radynacestu.cz/magazin/cinque-terre/
http://www.radynacestu.cz/magazin/vesuv/
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Vydejte se vstříc skalním 
útesům na Sicílii
Sicílie

Při návštěvě Sicílie nevynechejte možnost projít se 
po zvláštním přírodním unikátu, bílém skalním útesu 
Scala dei Turchi (Schodiště Turků), připomínajícím 
polární oblast Antarktidy. Odměnou bude koupání 
v křišťálově modrém moři na některé z písčitých 
pláží poblíž útesu.

Probádejte historii 
antických hrdinů 
v Herculaneu
Neapol

Během pouhých dvou hodin se dostanete rychlovla-
kem z Říma do Neapole. Nevynechejte tady možnost 
navštívit antické město Herculaneum, které založil 
řecký hrdina Héraklés. Město bylo zničeno erupcí 
sopky Vesuv, nicméně, díky tomu, že bylo zavaleno 
sopečným bahnem, se zachovalo v detailech lépe 
než slavnější Pompeje. Obdivovat tak můžete lázně, 
chrámy, vily bohatýchi divadlo včetně interiérů, jejich 
dřevěných částí, a dokonce i druhého patra budov.

Dýchejte dějiny 
ve slavném Foru Romanu 
a Koloseu
Řím

Zažijte jedinečný pocit tisícileté historie v Římě 
a navštivte slavné Koloseum a Forum Romanum, 
někdejší centrum města! Poslechněte si příběhy 
o gladiátorských hrách, schůzkách senátu a životě 
Římanů a projděte se po stejných místech, po kte-
rých kráčeli i Caesar, Traján či Hadrián.

ITÁLIE

http://www.radynacestu.cz/magazin/scala-dei-turchi/
http://www.radynacestu.cz/magazin/herculaneum/
http://www.radynacestu.cz/magazin/koloseum/
http://www.radynacestu.cz/magazin/forum-romanum/
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Objevte tepající srdce 
Číny v tuk-tucích 
v Pekingu
Peking

Zažijte nezapomenutelnou jízdu rikšou 
anebo tuk-tukem v Pekingu! Budete se 
proplétat místními uličkami bez pravidel sil-
ničního provozu. Tady totiž platí, že ten, kdo 
troubí, ten jede a zastavit se nevyplácí!

Poznejte svět 
z Velké čínské zdi
Che-pej

Udělejte si výlet za hranice svých všedních 
dní a pojeďte se podívat na svět  
z Velké čínské zdi – stavby, která fascinuje 
svět svou neskutečnou délkou. Stovky lidí na 
ní pracovaly více než 1800 let!

ČÍNA

http://www.radynacestu.cz/magazin/peking/
http://www.radynacestu.cz/magazin/cinska-zed/
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Vyzkoušejte, jak chutná 
nápoj námořníků Poncha
Madeira

Nevynechejte na Madeiře ochutnávku místního 
typického nápoje Poncha, který pili původně námoř-
níci jako prevenci proti nachlazení. Tradiční nápoj 
se skládá z rumu, medu a citronu a nejlépe si ho 
vychutnáte v jednom z místních barů, kde vám ho 
namíchají.

Ochutnejte světově 
proslulé koláčky 
z Beléma
Lisabon

Vyzkoušejte tradiční koláčky (Pastéis de Belém) 
z listového těsta plněné žloutkovým krémem a po-
sypané skořicí a cukrem, které se od poloviny 19. 
století pečou v Belému. Ve zdejší cukrárně, kde je 
vyrábí podle původního receptu jeptišek, si na nich 
pochutnáte.

Zaposlouchejte se do 
tklivého fada, tradiční 
lisabonské hudby
Lisabon

Za autentickým lisabonským zážitkem vyražte s míst-
ním rodákem do některého z hudebních klubů na 
proslulé fado.Tradiční lidová portugalská hudba plná 
melancholických tónů a zpěvů vás zcela dostane.

PORTUGALSKO
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Dejte si doušek 
kouřového piva 
v Bavorsku
Bavorsko

Vyzkoušejte pravou bavorskou kuchyni 
v typické krčmě Hofbräuhaus a ochutnejte 
specialitu oblasti, Rauchbier (kouřové pivo), 
které voní po dřevě a kouři. Nejlépe si ho vy-
chutnáte například k vepřové pečeni s bram-
borovým knedlíkem.

Vraťte se ke kořenům 
v nedotčené přírodě 
Helgolandu
severní Německo (Helgoland)

Vydejte se s námi na ostrov Helgoland, kde 
můžete obdivovat nádhernou, téměř nedo-
tčenou přírodu. Vašimi společníky budou 
zejména hejna terejů a kolonie tuleňů, díky 
kterým na ostrov jezdí hlavně milovníci foto-
grafování.

NĚMECKO
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Bosou nohou písečnými 
dunami v Polsku
Polsko

Poznejte unikátní pohyblivé písečné duny Lebské 
Sahary v nedalekém Polsku, které jsou součástí 
Slowinského národního parku. Vystoupejte na nej-
vyšší dunu, která měří až čtyřicet metrů, a kochejte 
se výhledem na pobřeží Baltského moře a nekoneč-
ný písek kolem vás.

Poznejte technický 
zázrak na hranici Švédska 
a Dánska – Öresundský 
most
Dánsko

Poznejte dva severské státy Dánsko a Švédsko díky 
technickému zázraku Öresundského mostu, který 
spojuje dánskou metropoli Kodaň a švédské město 
Malmö. Druhý největší pevný most světa, který byl 
slavnostně otevřen dánskou královnou a švédským 
králem, projedete za zhruba půl hodiny a připomenete 
si tak místo, kde začíná děj napínavého severského 
krimiseriálu Most.

Objevte vulkanickou 
krásu Islandu
Island

Vydejte se na vulkanické Ostrovy západních mužů, 
vzniklé podmořskými erupcemi, a poznejte ostrov 
Heimaey. Projděte se po místech, která byla zasy-
pána při erupci sopky v 70. letech, a nevynechejte 
možnost projížďky lodí kolem pobřeží či výstupu 
na sopku Eldfell. Vězte, že pokud budete mít kapku 
štěstí, uvidíte i krásné papuchálky.

http://www.radynacestu.cz/magazin/slovinsky-narodni-park/


23Rady na cestu – váš spolehlivý průvodce po světě

Zažijte dobrodružnou 
procházku po největším 
evropském ledovci 
Jostedalsbreen
Norsko

Dobrodružnou turistiku zažijete v národním par-
ku Jostedalsbreen, který chrání největší evropský 
pevninský ledovec. Při procházce horským údolím 
s mnoha vodopády dorazíte až k nejznámějšímu 
a nejnavštěvovanějšímu splazu Briksdalsbreen.

Nechte se unést krásou 
Mrtvého moře v Izraeli
Izrael

Díky vysokému procentu soli je koupání v Mrtvém 
moři prospěšné nejen našemu tělu, ale i duši. Voda 
vás příjemně nadnáší, a vy tak můžete odpočívat, 
vychutnávat si slunce a nerušeně pozorovat okolní 
přírodu.

Bavte se na irském  
večeru v Dublinu
Irsko

Zažijte na vlastní kůži pravý irský večer v Dublinu 
plný hudby a stepování. Vyzkoušejte také slavné 
pivo Guinness a ochutnejte irish stew – dušené sko-
pové připravené tradičním způsobem.

http://www.radynacestu.cz/magazin/mrtve-more/
http://www.radynacestu.cz/magazin/mrtve-more/
http://www.radynacestu.cz/magazin/pivo-guinness/


24Rady na cestu – váš spolehlivý průvodce po světě

Poznejte letní sídlo 
ruských carů – 
Petrodvorce
Petrohrad, Rusko

Návštěva Petrodvorců, letního sídla carů, vás ohro-
mí! Dominantou celého komplexu je nádherný palác 
Petra Velikého a velkým zážitkem je i pozorování 
nespočtu tryskajících fontán, soch a květinových 
záhonů v jeho zahradách.

Zažijte dokonalý relax 
v tradičních lázních 
v Japonsku
Japonsko

Díky sopečnému původu ostrovů Japonska se zde 
nachází na 3000 léčivých lázní zvaných onsen. 
Koupat se budete v horkých přírodních sopečných 
pramenech. Očista Japonců je náboženským i spole-
čenským rituálem. Z nepřeberného množství onsenů 
si můžete vybrat koupele uprostřed zasněžené ja-
ponské zahrady nebo s výhledem na posvátnou horu 
Fudži. Kolem vás bude plout na podnosech rýžové 
víno saké a vy si budete dopřávat dokonalý relax.

Poznejte atmosféru 
největšího kláštera 
v Bulharsku
Bulharsko

Poznejte Rilský monastýr, největší opevněný 
klášter pravoslavné církve v celém Bulharsku, vy-
chutnejte si zdejší klid a atmosféru posvátného 
místa s několikaposchoďovými arkádami v barvách 
bulharského národního kroje - bílé, červené a tmavě 
hnědé. Právem klášteru náleží místo na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO.

http://www.radynacestu.cz/magazin/petrodvorce/
http://www.radynacestu.cz/magazin/rilsky-monastyr/
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Ochutnejte sýrové 
království jménem 
Amsterdam
Amsterdam, Nizozemsko

Za pravým sýrovým zážitkem se vydejte do Holand-
ska! Vyzkoušet můžete několik chutí především sýru 
gouda, klasické příchutě jako pepř, kmín, česnek, 
chilli či pesto až po ty nejméně tradiční příchutě jako 
kokos, med, lanýže či šumivé víno. V Amsterdamu 
nakoupíte a ochutnáte sýry v prodejnách u plovou-
cího květinového trhu, ve skanzenu Zaanse Schans 
se podíváte do výrobny sýrů a ve městečku 
Alkmaar zažijete tradiční burzu sýrů.

Oslaďte si život návštěvou 
Kanady
Kanada

Co může být kanadštějšího než javorový sirup! Ještě 
před příchodem Evropanů na americký kontinent 
místní indiáni využívali javorovou mízu pro její sladící 
účinky, ale i pro bohatý obsah minerálů, a tak má 
tahle dobrota v Kanadě velkou tradici. Ochutnejte 
palačinky s pořádnou dávkou vynikajícího místního 
sirupu a vydejte se třeba na farmu, kde jej vyrábějí.

Vzneste se k zážitkům 
v NP Everglades v Miami
Miami, USA

Navštivte na Floridě jednu z aligátořích farem, 
zúčastněte se slavných aligátořích show a poznejte 
mokřady ze speciální vzdušné lodě, tzv. vznášedla. 
Pozorujte aligátory a další zvířata v jejich přiroze-
ném prostředí národního parku Everglades!

http://www.radynacestu.cz/magazin/alkmaar/
http://www.radynacestu.cz/magazin/np-everglades/
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Vyzkoušejte, jak chutná 
Belgie
Belgie

Ochutnejte v Belgii typické speciality, které pro-
slavily zemi, jako hranolky v papírovém kornoutku 
s obrovským výběrem omáček, belgický vynález 
čokoládovou pralinku a nezapomeňte ani na ochut-
návku výborných belgických piv.

Pochutnejte si 
na nejlepší pizze 
Margheritě v Neapoli
Řím, Florencie, Apulie – Itálie

Italskou kuchyni složenou zejména z těstovin, slavné 
pizzy, chřestu, artyčoků, plodů moře, olivového oleje 
či sýrů miluje celý svět! Nechte si od našich průvodců 
poradit, kam zajít na nejlepší pizzu Margheritu v Ne-
apoli, kde si dát v Toskánsku ručně dělané těstoviny 
pici s rajčatovou omáčkou, kdy je nejvhodnější doba 
vychutnat si aperitiv a nezapomeňte také ochutnat 
výborný sýr Burrata v Apulii anebo artyčoky po 
římsku. Každý region se v Itálii pyšní svou kuchyní, 
nevyzkoušet jejich speciality by byl hřích.

Poznejte Tintagel, 
tajuplné rodiště 
krále Artuše
Jihozápadní Anglie

Při cestě malebnou krajinou jihozápadní Anglie 
nezapomeňte navštívit výrobnu pravého čedarského 
sýru a nevynechejte ani návštěvu zříceniny hradu 
Tintagel, kde se údajně narodil legendární král Artuš.

http://www.radynacestu.cz/magazin/belgicka-cokolada/
http://www.radynacestu.cz/magazin/italska-kuchyne/
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Ochutnejte symbol 
Cejlonu - čaje z místních 
plantáží
Srí Lanka

Procestujte s námi Srí Lanku a ochutnejte čaje, které 
se řadí mezi nejkvalitnější na světě. Vždyť kde jinde 
byste mohli zjistit, jak se správně pěstuje a vaří čaj 
než na proslulém Cejlonu?

Zažijte jízdu džípy 
divokou přírodou 
v Albánii
Albánie

Vydejte se s námi do majestátních albánských Alp. 
S místním průvodcem zažijete dobrodružnou jízdu 
v džípech v údolí Thethi a objevíte místa, která jsou 
běžným turistům nepřístupná. Užijte si parádní jízdu 
v oblastech nepolíbených civilizací, kde se dodnes 
vyskytují volně žijící medvědi či vlci.

Utečte stresu a dopřejte 
si relax na maledivských 
plážích
Maledivy

Dopřejte si relax a exotickou atmosféru plnou slun-
ce, kokosových palem, tyrkysového moře Indického 
oceánu a písčitých pláží na Maledivách! Ochutnejte 
čerstvé kokosy, které místní připraví přímo před 
vámi, a potápějte se mezi korálovými útesy se stov-
kami exotických živočišných druhů.

http://www.radynacestu.cz/magazin/maledivy/
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Projeďte se nejstrmější 
zubačkou světa 
ve Švýcarsku
Švýcarsko

Zažijte jízdu o stoupání až 48 procent nejstrmější 
zubačkou na světě na horu Pilatus ve Švýcarsku! 
Na vrcholku budete dílem z 19. století za půl hodiny 
a výhled na švýcarské vrcholy a hory, město Luzern 
i jezero se stane nezapomenutelným.

Ochutnejte thajskou 
pohostinnost na  
řece Kwai
Thajsko

Při návštěvě Thajska nesmíte vynechat plavbu po 
řece Kwai na člunech nebo vorech, při které v bambu-
sových přístřešcích uprostřed řeky ochutnáte oběd 
jako místní.

Okoupejte se 
v Bohinjském jezeře 
ve stínu Alp
Slovinsko

Podnikněte s námi dobrodružnou výpravu do Slo-
vinska a užijte si koupání v průzračně čistém 
Bohinjském jezeře, které se nachází v Julských 
Alpách.

http://www.radynacestu.cz/magazin/hora-pilatus/
http://www.radynacestu.cz/magazin/bohinjske-jezero/
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Projeďte se 
nablýskaným 
veteránem na Kubě
Kuba

Poznejte nablýskané veterány především 
z 50. let v Havaně a splňte si sen jízdou 
v americkém bouráku! Zajeďte se podívat do 
vyhlášené výrobny doutníků anebo navštiv-
te bar, kde vám namíchají ty nejlepší koktejly 
z kubánského rumu za doprovodu karibské 
hudby.

Poznejte všechny 
chutě kyperské 
kuchyně
Kypr

Nevynechejte návštěvu městečka Kyrénie, 
které má nezaměnitelné kouzlo a je právem 
považováno za nejkrásnější místo na Kypru. 
Zajděte si do některé ze zdejších taveren 
a ochutnejte skvělé souvlaki, tzatziky, mu-
saku či speciality z mořských plodů. Neza-
pomeňte také na předkrm, který Kypřané 
považují za důležitou součást menu.

http://www.radynacestu.cz/magazin/kubansky-rum-neoddelitelna-soucast-kubanske-historie/
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