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Do provincie Brescia sa z Bratislavy dostanete letecky na 
letisko Bergamo pri Miláne za čas kratší ako dve hodiny. 
Už pri pristávaní sledujete dokonalú krajinu ako na 
pohľadnici – hory, vinice, olivovníky a jazerá. Práve jazerá 
– Garda, Iseo a Idro patria k tým najznámejším a sú na 
prvom mieste, čo sa týka záujmu turistov. 

Táto provincia ponúka aj majestátne hory – Camonica, 
Trompia a Sabbia. A medzi vysokými horami a jazerami 

sa prepletajú rieky a tie zdobia 
zámky a tomu všetkému kraľu-
je samotné mesto Brescia, zná-
me centrum umenia. Provinciu 
navštevujú turisti po celý rok, 
v zime za lyžovačkou, v lete 
na preslnené pláže. Chodia 
na turistiku, jazdia na koňoch, 
bicykloch či lodičkách.

Údolie Camonica je prvým 
archeologickým náleziskom 
v Taliansku, ktoré bolo zapí-
sané do zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Je tu množstvo rytín v skalách 
zo siedmeho tisícročia pred n. l. 
Zobrazujú históriu príslušníkov 
národa Camuni, ktorí vtedy 
žili v tejto obrovskej oblasti, 
vo výjavoch s náboženskou 
tematikou, ako aj výjavov z 
každodenného života a lovu, 
ktoré pokrývajú veľmi dlhé 
obdobie – asi desaťtisíc rokov. 

Dobrá správa pre milovní-
kov zimných športov – v údolí 
Camonica sa lyžuje 365 dní do 

roka a údolie patrí k najlepším 
lyžiarskym oblastiam v talian-
skych Alpách. Možno tu jazdiť 
aj na snoubordoch a behať na 
bežkách. V lete sa lyžuje na 
ľadovci Presena.

 Najväčšie jazero v Taliansku 
Garda leží na úpätí Álp a okrem 
pobytu na plážach je vyhľa-
dávané aj na jachting a surfo-
vanie. Nezabudnite navštíviť 
mestečko Sirmione, ostrov 
Garda a Grotte di Catullo.

Jazero Iseo patrí k najpopu-
lárnejším v Taliansku, asi aj 
pre úžasný ostrov Monte Isola, 
mestečko na ostrove patrí 
k tým najkrajším v Taliansku. 

Neďaleko vo vinárskej oblas-
ti Franciacorta sa vyrába jedno 
z najlepších talianskych vín.

Na svoje si prídu aj nadšenci 
golfu, hru môžu vyskúšať na 
jednom zo šiestich golfových 
ihrísk – Gardagolf, Arzaga, 
Bogliaco a Franciacorta 

Talianska provincia Brescia (vyslovuje sa Brešša) 
ponúka skutočne všetko na fantastickú dovolenku.

Brescia bellissimo
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s celoročnou prevádzkou s výnimkou jedného 
ihriska Pontedilegno v nadmorskej výške 1 
500 metrov, ktoré nemá celoročnú prevádzku. 
Ihriská ponúkajú úchvatné výhľady na sýtoze-
lené hory, jazero Garda obkolesené olivov-
níkmi a vinohradmi. Ak by ste mali príležitosť 
vyskúšať hru len na jednom ihrisku, potom 
odporúčam ihrisko Gardagolf.

Provincia Brescia uspokojí želania náv-
števníkov aj v piatich termálnych kúpeľoch – 
Sirmione, Boario, Angolo, Vallio a Ome. 

Mestečko Sirmione skutočne stojí za náv-
števu. Leží na úplnom konci polostrova na ja-
zere Garda. Turisti sa radi túlajú po uzučkých 
uličkách. Dokonca niekedy pre nával turistov 
mestečko uzatvoria, jednoducho by sa ich tam 
už viac nezmestilo. Odporúčam náročný vý-
stup po mnohých schodoch do veže v pevnosti 
z 13. storočia, na ten úžasný výhľad neza-
budnete do konca života. V hrade je prístav, 
v ktorom kotvili lode ukryté v časoch bojov. 

Výlet lodičkou po jazere Garda neslobodno 
v programe vynechať. Máme pocit ako na 
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mori, veľké vlny, vietor a počas 
celej plavby sledujeme, čo všet-
ko v okolí jazera Garda stojí za 
návštevu, ako napríklad ostrov 
Garda v súkromnom vlastníc-
tve, na ktorom rodina Borghese 
Cavazza ponúka dvojhodinovú 
prehliadku ostrova, jeho nedo-
tknutej prírody, parkov a vily zo 
začiatku 20. storočia v neogotic-
kom benátskom štýle. Na konci 
prehliadky ochutnáme miestne 
produkty. 

V meste Brescia (asi na pol 
ceste medzi Milánom a Benát-
kami, 190 000 obyvateľov) sa 
na každom kroku vyskytujú 
pamiatky dokumentujúce jeho 
úžasnú históriu, je tu najväčšie 
antické archeologické nálezis-
ko v severom Taliansku. Nad 
mestom sa vypína majestátny 
stredoveký hrad. Na hlav-
nom námestí Piazza Paolo VI 
treba navštíviť starú katedrálu 
z jedenásteho storočia zdobenú 
dielami takých majstrov, ako 
Moretto a Romanino a Broletto, 
postavenú v dvanástom storočí. 

Na Piazza Loggia obdivujeme 
nádherný palác Palazzo della 
loggia, príklad benátskej rene-
sančnej architektúry. Stojí na 
tisícoch drevených stĺpov, pres-
ne tak ako stavali v Benátkach 
z dôvodu mokrého podložia. Asi 
k najfotografovanejším objek-
tom patrí prepracovaný orloj 
označujúci hodiny od I až do 
XXIIII a zobrazujúci aj najváže-
nejších občanov mesta Brescia.

A čo možno odporučiť 
z jedálneho lístka?

Výborné vína z regiónov Fran-
ciacorta a Garda, jemné a miest-
ne silne ochutené syry, veľmi 
ochutené salámy, vynikajúci 
olivový olej a ďalšie špeciality.

A aké významné podujatia 
môžete navštíviť počas svojho 
pobytu? 

Mille Miglia – známe cestné 
preteky motorových vozidiel 
v dĺžke tisíc míľ, ktoré už vstúpili 
do histórie. Na námestí v Brescii 
sa koná registrácia vozidiel vy-
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robených v období 1927 – 1957. V máji sa tu zíde 
okolo 300 súťažiacich posádok. Ak nestihnete 
prísť na súťaž, viac sa o nej dozviete v múzeu 
Mille Miglia v bývalom benediktínskom klášto-
re postavenom okolo roku 1000 v Brescii. 

Fregata Cento Miglia – najdôležitejšia jach-
társka regata sa koná na jazere Garda každý 
september od roku 1951 s účasťou asi 350 
plachetníc. 

Festival del Franciacorta – návštevy vínnych 
pivníc spojené s ochutnávkou a prehliadkou 
umenia. 

Festival Pianistico Arturo Benedetti Miche-
langeli – jeden z najdôležitejších európskych 
klavírnych festivalov venovaný jednému z naj-
významnejších klaviristov tohto storočia trvá 
od apríla do júna a koná sa v mestách Brescia 
a Bergamo od roku 1964. V ponuke je približne 
30 koncertov.

V regióne Franciacorta nezabudnite navštíviť 
spoločnosť Berlucchi (vyslovuje sa Berluki). 
Vyrába sa tu šumivé víno. Údajne fľašu tejto 
značky otvoria niekde na svete každých 8 
sekúnd! Hlavou filozofiou zakladateľov tejto 
spoločnosti – Guida Berlucchiho a Franca 
Zilianiho – je vyrábať kvalitné víno za prija-
teľnú cenu, dostupné spotrebiteľom v celej 
krajine. Návšteva tejto spoločnosti je príjem-
ným osviežením, vonku je veľmi teplo a vlhko 
a dolu v pivniciach je štandardne nízka teplota. 
Preto sa odporúča zobrať si so sebou oblečenie 
s dlhým rukávom. Prechádzame dlhými slabo 
osvetlenými chodbami medzi radmi fľašiek, 
ktoré zamestnanci denne ručne otáčajú počas 
niekoľkých rokov. Až na konci prehliadky sa 
zoznámime s výdobytkami modernej techno-

lógie – fľaše pravidelne otáčajú automaty. Po 
prehliadke v zrekonštruovanom paláci možno 
ochutnať najlepšie šumivé víno vyrábané touto 
spoločnosťou Franciacorta Cuvée Storica DOCG 
– Chardonnay (95 %) a Pinot noir – a zahryznúť 
do chutného parmezánu či výbornej salámy. 
Prehliadka spoločnosti vrátane ochutnávky vín 
stojí osem eur.

Dovolenku v talianskej provincii Brescia 
možno skutočne odporučiť v ktoromkoľvek 
ročnom období. Návštevníci tu nájdu veľa 
príležitostí zoznámiť sa vo voľnom čase s histó-
riou, kultúrou alebo sa môžu venovať rôznym 
športom. Do batožiny odporúčam pribaliť aj 
pár najdôležitejších talianskych slovíčok, nie 
všade a nie všetci hovoria iným ako talianskym 
jazykom.

Brescia bellissimo
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