
Turecko sa stalo veľmi rýchlo krajinou, do ktorej 
radi cestujeme nielen za bohatými historickými 
pamiatkami, obľúbeným morom, ale aj za športom 
a relaxom.
Veľkou výhodou dovolenky v Turecku je nesporne 
skutočnosť, že let je priamy a netrvá dlho, a tak si 
môžeme dopriať aj kratšiu, len týždennú dovolenku. 
Ďalšou výhodou cesty do Turecka je určite počasie. 
Slnko svieti skoro po celý rok s výnimkou desiatich 
až pätnástich daždivých dní. Dážď počas nich 
sa dá považovať skôr za prehánky, dlhotrvajúci 
prudký dážď je výnimkou. Aj Turecko má svoju 
päťročnicu – približne raz za päť rokov aj nasneží 
pár centimetrov.

za históriou, morom, 
golfom a relaxom

Do Turecka
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Voľný čas tu má zelenú
Množstvo zariadení pre turistov je veľmi mo-

derných a rýchlym tempom pribúdajú ďalšie. Veľmi 
obľúbené sú pobyty v zariadeniach, ktoré poskytujú 
služby typu „all inclusive“ alebo „super all inclu-
sive“. Znamená to, že v cene je skutočne všetko, 
nielen strava, ubytovanie a nealkoholické a alkoho-
lické nápoje, ale aj organizované podujatia vedené 
skúsenými animátormi. Rozdiel medzi AI a super 
AI spočíva v tom, že v zariadeniach označených 
super AI podávajú aj zahraničný alkohol v šir-
šom sortimente ako v AI. Všetky tieto zariadenia 
okrem často podávanej stravy, vrátane neskorých 

raňajok alebo neskorej večere, poskytujú aj širokú 
paletu možností na trávenie voľného času, najmä 
športových – aerobik, aerobik vo vode, lukostreľbu, 
plážový volejbal, futbal, tenis, basketbal, plávanie 
vo vonkajšom a vnútornom bazéne či posilňovňu. 
Bohatý je aj výber programov pre deti a obľube sa 
tešia aj rôzne súťaže. Samozrejmosťou sú aj ďalšie 
doplnkové služby ako sauna a typické turecké 
kúpele. Služby ako napríklad masáž alebo jazda 
na koni sa vo všetkých zariadeniach poskytujú za 
peniaze. Pri výbere zariadenia je vhodné podrobne 
si pozrieť zoznam služieb poskytovaných v rámci 
základnej ceny.

na cestách za zdravím

4 | LIEK marec 2008



Za golfom do Beleku
Veľmi širokú ponuku na aktívne trávenie 

voľného času v poslednom období na tureckej 
riviére rozšírili golfové ihriská v Beleku. Táto 
oblasť sa začala sprístupňovať pre turistický ruch 
až okolo roku 1980, dosiahol sa však pozoru-
hodný výsledok: v súčasnosti možno hrať golf 
až na trinástich vysokokvalitných osemnásťjam-
kových ihriskách, ku ktorým ešte v tomto roku 
pribudnú ďalšie tri. Všetky ihriská sú veľmi dobre 
udržiavané a ponúkajú kompletné zázemie pre 
golf – cvičnú lúku, golfový obchod, golfovú školu 
a stravovacie možnosti v klubovom dome.

Niekoľko poznámok k cenám
Na niektorých ihriskách hoteloví hostia neplatia alebo 

platia najmenej. Ceny sú odstupňované podľa toho, či 
hráč prichádza z iného golfového hotela, alebo z negol-
fového hotela. Vyššie ceny platia pre obdobie od januára 
do konca mája, nižšie pre obdobie jún až september. Za 
golfový vozík zaplatíte na všetkých ihriskách v Beleku 
rovnako 30 eur, 5 alebo 6 eur za kolieska a 3 eurá za 
cvičnú lúku. Napríklad na najdrahších posledných otvo-
rených ihriskách Cornelia Faldo a Sueno Pines a Dunes 
vo vysokej sezóne zaplatíte 96 eur. Ak si však zakúpite 
hracie poplatky cez tureckú agentúru, potom to bude za 
Corneliu 76, Sultán 60 a za ihrisko Pines 58 eur.
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September je ideálny
A kedy je najlepší čas vhodný na hru v Beleku? Najlepším mesiacom 

je určite september – dni sú dlhé, hráčov je menej – a potom apríl a máj. 
Hlavná golfová sezóna je počas štyroch mesiacov – na jeseň v októbri 
a novembri a na jar vo februári a marci.

Na základe vlastných skúseností odporúčam december tesne pred 
Vianocami. Dni sú síce kratšie, ale hráte skoro ako na vlastnom ihrisku, 
hráčov je relatívne málo. Určite je to príjemnejšie ako predvianočný stres. 
Začiatkom januára už sú ihriská obsadené skoro po celý deň, začína sa 
hrať niekedy až o desiatej, ak náhodou v noci bolo chladnejšie a na ih-
risku, najmä na grínoch, ostala námraza. Odporúčam rezervovať si hrací 
čas vopred. Ak by som mala vybrať päť ihrísk, ktoré by ste si na tureckej 
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riviére v Beleku určite mali zahrať, potom by to boli tieto: Sul-
tán, National, Kaya Eagles, Cornelia a Sueno Pines. Nezabud-
nite si však zobrať so sebou dostatočný počet loptičiek, dosť 
často sa hrá cez vodu alebo popri vode. Čo sa týka prepravy 
golfového výstroja, letecká spoločnosť lietajúca z Viedne sa 
rozhodla prepravovať výstroj na športové aktivity. Prepravuje 
golfové vaky aj všetko ostatné, čo na šport potrebujete, naprí-
klad bicykle či potápačskú výstroj.

Obľúbený je aj futbal
Okrem golfu v oblasti Beleku Turecko stavilo aj na veľmi 

obľúbený šport – futbal. Nové hotely majú aj futbalové ihrisko, 
pri najnovšom hoteli Sueno je ich dokonca päť vedľa seba. 

A tak si záujemcovia môžu vypýtať podpisy 
od veľmi známych futbalistov, napríklad 
nemeckých. V našom hoteli popredný 
nemecký futbalový klub sprevádzala aj 
veľká skupina fanúšikov doslova všade, 
na trávniku, v posilňovni či nakoniec na 
zápase v Antalyii.

Prečo práve Turecko?
Nechcelo sa mi veriť, ale turecká 

riviéra začína s ponukou pobytov pri mori 
kombinovaných s lyžovačkou v neďalekom 
vysokohorskom stredisku.

V tureckých turistických zariadeniach 
sa bez problémov dohovoríte po nemecky 
a anglicky, menej často dokonca aj po 
rusky.

Ak nemienite využiť prímestskú hro-
madnú dopravu autobusom, spoľahlivú 
prepravu zabezpečia taxíky, ktoré majú 
pevne stanovené ceny. Často vás taxikár 
požiada, aby ste ho zavolali, keď sa budete 
vracať späť do hotela, a peniaze prijme až 
pri druhej jazde.

Čo na záver o zážitkoch z Turecka?
Stačí, ak prídete raz a potom si budete 

želať prísť opäť a opäť. Nielen za históriou, 
morom, ale i výborným golfom.
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