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Hlavné mesto hodvábu
Náš výlet okolo jazera Como začíname po transfere 
z letiska v Miláne návštevou hotela Castello di Cari-
mate v Carimate, v zámku z roku 1345 prestavanom 
na hotel. Je tajným tipom na dobre utajenú dovolen-
ku. Na dvoch poschodiach sú luxusne vybavené izby 
v historickej časti za prijateľnú cenu 125 eur za izbu 
s raňajkami. V prístavbe sú nové superluxusné izby, 
v ktorých sa skoro všetko ovláda elektronicky, opäť 
za prijateľnú cenu 200 eur. Prístavba ponúka aj menší 
wellness. Príjemná hotelová reštaurácia ponúka 
kvalitné jedlá za dobrú cenu. V tesnej blízkosti hotela 
si možno zahrať golf na golfovom ihrisku Carimate 
obkolesenom vysokou zeleňou. Z Carimate pokraču-
jeme do Como, kde sa ubytujeme priamo na brehu ja-
zera v hoteli Palace. Nezabudnuteľný pohľad z vtáčej 
perspektívy na jazero nám ponúka vrcholová stanica 

Como je tretie najväčšie jazero v Taliansku – po jazere Garda 
a Maggioro. Dosahuje nielen úctyhodnú hĺbku viac ako štyristo 
metrov, ale aj dĺžku – 46 kilometrov. Jazero tesne objímajú vysoké 
hory a na ich úpätiach sú učupené mestečká a dedinky s veľmi 
vysokým koeficientom zastavanosti.

Na vlnách 
jazera Como

Mestečko Laglio 

hotel Villa d’ Este

TEXT A FOTO MIROSLAVA DULOVÁ

042-045 como.indd   42 27. 1. 2011   1:18:32

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


FEBRUÁR 2011 43

cestovanie   Beauty&Woman

lanovky Brunati. Como je aj hlavným mestom 
hodvábu v Taliansku. Za prijateľnú cenu si mož-
no šatník obohatiť o hodvábnu kravatu či šatku. 

Zážitok za 6 000 eur
Pokračujeme do mestečka Cernobbio do hotela 
Grand hotel Villa d’Este. Letnú rezidenciu 
kardinála Gallia prestavali na luxusný hotel 
v roku 1873, ktorý Forbes v roku 2009 vyhod-
notil ako najlepší hotel na svete. Ak by ste 
chceli – ako vedenie hotela tvrdí – mať skutočný 
zážitok z hotela Villa d’ Este, musíte počítať 
s rozpočtom dokonca až 6 000 eur za jednu noc 
v najluxusnejších izbách. Zaujal nás aj viac ako 
päťstoročný platan na nádvorí hotela a bohatá 
kvetinová výsadba, ktorá sa mení dokonca 
štyrikrát do roka podľa ročných období vždy 
na inú farbu. Neplánujte si však dovolenku 
v tomto hoteli od novembra do marca, počas 
tohto obdobia je zatvorený a možno aj ukry-

tý pod snehovou perinou. Po brehu jazera 
pokračujeme cez Laglio, ktoré je najznámejšie 
asi tým, že jednu z rozľahlejších usadlostí – vilu 
aj s priľahlým dôsledne udržiavaným parkom 
a ďalším domom pre návštevy – vlastní George 
Clooney. Z Menaggio stúpame po úzkej ceste 
krkolomnými serpentínami do golfového klubu 
Menaggio, ktorý patrí k najstarším v Talian-
sku, otvorili ho v roku 1907. Možno budete mať 
šťastie a stretnete tu počas svojho pobytu aj 
Georgea Cloonyho.
Jedinečný zážitok z jazera Como poskytne 
napríklad aj plavba rýchlou loďou. Vyplávali 
sme z Como a cieľom našej cesty bola Varenna. 
Počas plavby sme obdivovali vily slávnych ma-
jiteľov, či už z rodiny Versace, alebo Richarda 
Bransona. Zaujala nás aj vila Charlota, okolo 
ktorej sa rozprestiera údajne najstaršia bota-
nická záhrada na svete. Plavbu sme skončili 
v malebnom mestečku Varenna, v ktorom ešte 

rýchlo vystúpime po mnohých schodoch do 
centra. Odskočíme si aj za hazardom pri jazere 
do švajčiarskeho Lugana do kasína Casino of 
Campione. Je to vlastne talianske mesto vo 
Švajčiarsku, územie pôvodne patrilo Vatikánu 
a Švajčiarsko ho vrátilo Taliansku. Zaujala nás 
aj skutočnosť, že kasíno sa rozhodla vybudovať 
obec. Patrí k tým najmodernejším a v súčasnos-
ti je aj najväčším kasínom v Európe. Na konci 
cesty si chceme kúpiť zopár suvenírov, tradičný 
taliansky syr, a preto spojíme príjemné s užitoč-
ným a navštívime malebné mestečko Lecco na 
jazere Como. Podvečer sú uličky historického 
centra plné nielen turistov, ale aj miestnych 
obyvateľov, ktorí prichádzajú na prvý večerný 
drink a na večeru.

Golf ako súčasť programu rozvoja turizmu
Na jazere Como sa počnúc sladkým ničnerobe-
ním možno venovať všetkým vodným špor-

Hotel Villa d’ Este
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tom, zalietať si na závesnom krídle z vysokých 
okolitých kopcov, z ktorých je úžasný pohľad na 
jazero siahajúce až po horizont. Väčšina hotelov 
pri jazere poskytuje aj kúpanie v moderných 
hotelových bazénoch pri hladine jazera alebo 
dokonca aj na jeho hladine. Na cestách okolo 
jazera sme stretávali rekreačných bežcov a neraz 
sme sa na ceste vyhýbali cyklistom. Pre úplnosť 
informácií o aktivitách vo voľnom čase treba 
spomenúť aj nádherné golfové ihriská pri jazere 
Como. Niektoré sa nachádzajú vysoko v kop-
coch, iné sú neďaleko jazera dôsledne ukryté vo 
vysokej zeleni. Golf sa podľa informácií z prvej 
ruky – talianskej ministerky pre turizmus – dostal 
medzi najdôležitejšie programy rozvoja turizmu 
v Taliansku. Ak sa rozhodnete pre pobyt pri jazere 
Como, treba počítať s dlhším transferom z letiska 
v Miláne, lebo napriek vybudovanej cestnej sieti 

Golfové ihrisko La Pinetina

18. jamka golfového ihriska Villa d’ Este

Na vlnách 
jazera Como
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tu často dochádza k dopravným zápcham. 
Jazda autom okolo jazera je pre vodičov mi-
moriadne náročná, cesta je často veľmi úzka 
a kľukatá, na niektorých miestach sa dokonca 
jazdí podľa svetelnej signalizácie striedavo. 
Miestni znalci dokonca na rýchlejšiu prepravu 
odporúčajú jazdu člnom po jazere. Ak by ste 
sa rozhodli hrať golf v regióne jazera Como, 
potom odporúčame určite zahrať ihrisko Villa 
d’ Este a ihrisko Menaggio, ktoré sú v krajine 
s veľkými výškovými rozdielmi alebo skôr 
parkové ihriská Monticello a La Pinetina.
Taliansko a región Como možno len odporučiť 
na dovolenkový pobyt, ako všade v Taliansku 
sa tu snúbi prekrásna príroda s historickými 
pamiatkami, vhodne doplnená výbornou 
talianskou kuchyňou a veľkým výberom aktivít 
na voľný čas.

Mestečko Lecco
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