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Tropická Brazília, to je zem mnohých
kontrastov a rozprávkového prírodného
bohatstva s doposiaľ nepreskúmanými
pralesmi, nekonečne dlhými riekami
a tropickými ostrovmi, lemovanými
exotickými plážami.

B

razília, to je aj
nezabudnuteľné Mesto Bohov
Rio de Janeiro so svetoznámou
sochou Ježiša a s Copacabanou,
zem karnevalu, samby, futbalu,
úžasnej caipirinhe a lahodných
chutí. A tiež spontánnych obyvateľov v neustálom pohybe,
vyžarujúcich šťastie, radosť a
pohodu. Skrátka, úžasná krajina plná superlatívov a kontrastov s magickou príťažlivosťou.
Kam však v tejto obrovskej
krajine plnej slnka, nikde
nekončiacich palmových plantáží a večne sa usmievavých
ľudí vyraziť? Brazília má totiž
všetko, na čo si len spomeniete,
a tak výber záleží len na vás.
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Raj na zemi

Žiadna skutočná exotická
dovolenka sa nezaobíde bez
rozprávkových pláží a Brazília
v tomto parametri rozhodne
nezaostáva. Nájdete ich na
severovýchodnom pobreží
v strediskách Fortaleza, Salvador, Porto Seguro, Recife...
Doslova raj na zemi nájdete aj
v okolí mesta Maceió s vynikajúcou infraštruktúrou, hotelmi,
bielymi plážami a žiarivo zeleným morom. Bez problémov tu
nájdete krásne miesta na relax
i rušné miesta plné ľudí a zábavy. K najkrajším plážam tu patrí Maragogi s bielym pieskom,
palmami a čistým priehľadným morom, sfarbeným od
smaragdovo zelenej až po
modrú. Nachádza sa tu aj známe prírodné kúpalisko a tiež
neodolateľný koralový útes, na
ktorý vás dovezú loďou priamo
z pláže. Dá sa tu aj potápať s
plným vybavením pod dozorom skúsených potápačov a
užívať si krásy podmorského
dna s húfmi pestrofarebných
rybičiek.

V okolí plne vybaveného strediska sú bary, nočné kluby,
množstvo malých obchodíkov
a reštaurácií. A, samozrejme,
všade sa hrá futbal, kde pri
hraní nerozhoduje ani vek, ani
podmienky.

Amazónia

N

a dobrodruhov, ktorí
chcú na vlastnej
koži zažiť stretnutia
s úžasnou faunou a
flórou, akú poznáme len z knižiek a filmov, tu čaká s ničím
neporovnateľný Amazonský
prales s gigantickou riekou
Amazonka. Môžu v ňom stretnúť pôvodných obyvateľov,
no predovšetkým na vlastné
oči vidieť rozdielny ekosystém
s množstvom rastlín a živočíšnych druhov. Jedinečný zážitok
z majestátnej Amazonky umocnia denné i nočné pozorovania zvierat, potápanie, safari,
rybárčenie, výlety na loďkách
či pozorovanie nádherného
západu slnka. A komu by to
nestačilo, môže sa zájsť pokochať neskutočnými vodopádmi
Iguazu, o ktoré sa Brazília
delí so susednou Argentínou. Jedny z najúchvatnejších
vodopádov sveta ponúkajú

nezabudnuteľný pohľad na
takmer trojstovku vodopádov
a kaskád, padajúcich do hĺbky
80 m. Očarujúci zážitok dopĺňa
divoká bujná príroda okolitého
pralesu.

Fascinujúce mestá i ľudia

Z

a úžasnými prírodnými krásami nezaostáva ani mestská
turistika. Rio de
Janeiro je vraj najkrajšou metropolou na svete. Guanabarský
záliv na pobreží Atlantiku, kde
sa mesto rozprestiera, deko-

ruje viacero výrazných brál,
ktoré ďalej v hĺbkach oceánu
vytvárajú zasa ostrovy. Neutíchajúce prívaly vĺn na pobreží
tu vyhladili dlhé kilometre
nádherných pieskových pláží.
V panoráme nad nimi sa tíčia
vysoké kopce pohoria Serra
da Carioca. Ak sa odhodláte
vystúpiť na dve hlavné atrakcie
mesta - Cukrovú homoľu a
horu Corcovado s tridsaťmetrovou sochou Krista - môžete si
užívať najkrajšie panorámy, aké
človek môže kedy vidieť. Rio
patrí k najkrajším miestam na
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Copacabana Palace je
skutočnou oázou pokoja
a vychutnávania si života
veľkými dúškami, a to aj
napriek blízkosti veľkomesta.

P

svete aj pokiaľ ide o ľudí.
estrá zmes ľudských
rás, v ktorej sa mieša
krv juhoamerických
Indiánov, afrických
černochov a potomkov portugalských, francúzskych a
španielskych dobyvateľov,
vyústila do neopakovateľného
typu ženských a mužských
postáv, ktoré akoby stvoriteľ
vymodeloval pre tancovanie
samby či vystavovanie sa v
bikinách na plážach Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo a Botafogo.
V Brazílii nájdete mnoho
podobných miest, no máloktoré sa vyrovná najvýznamnejšiemu hospodárskemu
centru krajiny, multikultúrnemu desaťmiliónovému Sao
Paulu. V jeho blízkosti leží
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obrovský zábavný park Hopi
Hari a kúsok od neho najväčší
prístav Latinskej Ameriky:
Santos, známy nielen svojou
kávou, ale i skutočnosťou, že
za miestny klub hrávala futbalová legenda Pelé.
Trochu iný svet ponúka hlavné mesto Brasilia v strede
krajiny. V 50. rokoch minulého
storočia ho nechal postaviť
prezident česko-slovenského
pôvodu Juscelino Kubitschek
a svojím moderným poňatím
sa výrazne líši od iných brazílskych miest - pripomína viac
európske mestá.

Copacabana Palace

K

to by nechcel na
vlastné oči vidieť a
zažiť čarovnú atmosféru pulzujúceho

hlavného mesta Južnej Ameriky - Rio de Janeiro? Úžasná
scenéria ikonickej Cukrovej
homole nad pieskovými plážami Atlantického oceánu, v
pozadí monumentálna socha
Krista spasiteľa na hore Corcovado - to všetko poskytuje
hotel Copacabana Palace.
Nachádza sa priamo na vychýrenej pláži Copacabana, avšak
blízko centra Ria a ponúka

dokonalú kombináciu plážového a mestského hotela.
atrí k najznámejším a
najkvalitnejším luxusným hotelom Južnej
Ameriky, návštevou
ho poctili mnohé slávne osobnosti a je akýmsi rodinným
striebrom siete hotelov Orient
Express. Špičkové ubytovanie
poskytuje v 222 hotelových
izbách a apartmánoch a popri

P

Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

iných vymoženostiach hostí
nadchne jeden z najluxusnejších bazénov v Riu - s takmer
olympijskými rozmermi. Úžasným benefitom je, samozrejme,
skvelá Copacabana so širokou
paletou možností pre milovníkov vodných športov vo
výnimočnej atmosfére mestskej
pláže so všetkými atrakciami,
ktoré k nej patria.
o svojimi luxusnými
reštauráciami a barmi
je Copacabana Palace skutočnou oázou
pokoja a vychutnávania si
života veľkými dúškami, a to aj
napriek blízkosti veľkomesta.
Vyznávači kulinárskeho umenia si tu môžu vychutnať najmajstrovskejšie jedlá v dvoch
najlepších reštauráciách Ria.
Reštaurácia Cipriani, najvyhlásenejšia v celom meste, sa špecializuje na talianske špeciality.
K jej koloritu patrí aj skutoč-

S

nosť, že tu každý deň stretnete
aj miestnu smotánku. Reštaurácia The Pergula sa zasa pýši
kvalitnou medzinárodnou
kuchyňou. Kvalitný personál
dbá o každý detail a poskytuje
každému hosťovi individuálnu
starostlivosť. V hoteli si možno
vychutnať aj novootvorené
kúpele, kde zažijete dokonalý
relax.

Kenoa Exclusive Beach
Spa & Resort

B

razília ponúka oveľa
viac, ako len bláznivé párty a karneval
- predovšetkým v
štáte Alagoas, kde sa Kenoa
Exclusive Beach Spa & Resort
nachádza. Nejeden hosť po
jeho návšteve neskôr spomínal:
„Bolo to ešte len pár dní, čo
som prišiel do tohto exkluzívneho rezortu a jeho liečivé
účinky už stihli zapracovať.

Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort
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Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

B

olesti v dolnej časti
chrbta, ktoré som cítil
už mesiace, zázračne
zmizli a po dlhých
rokoch som sa znova cítil
poriadne odpočinutý.“
Na hostí tu čaká pokoj, relax a
vynikajúce služby, s ktorými

má Kenoa Exclusive Beach
Spa & Resort bohaté skúsenosti. Vzdialené svetlá malého
mesta Maceio, to sú jediné
známky civilizácie, ktoré možno pozorovať z postele vašej
Kenoa vily. Na výber sú rôzne
tipy suít alebo víl s bazénom

s nádherným výhľadom. A
všetky sú luxusne zariadené s
neuveriteľným zmyslom pre
detail. Niektoré dokonca ponúkajú japonské vane Ofuro, z
ručne hobľovaného cédrového
dreva a tiež vonkajšie terasy s
dokonalým súkromím v nád-

Insólito Boutique Hotel

hernom prostredí. V rezorte sa
nachádza vynikajúca reštaurácia, ktorú vedie svetoznámy
šéfkuchár César Santos, a tak si
tu môžete pochutnať na fantastickom jedle a popíjať lahodné
brazílske koktaily.
k túžite zahodiť svoje
starosti, vychutnajte si
profesionálnu masáž
v Kenoa kúpeľoch
alebo len jednoducho prijímajte
teplo a energiu juhoamerického
slnka. Hosťom sú k dispozícii aj
bazén, fitnes centrum, plážový
klub, golf driving range, ale aj
knižnica či temperamentná brazílska hudba.

A
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Insólito Boutique Hotel

L

en dve hodiny jazdy
od žiarivých svetiel
Rio de Janeira sa
nachádza oáza pokoja: Insólito Boutique hotel.
Kombinuje služby zamerané
na jednotlivca, plážové prostredie a brazílsku atmosféru.
Rezort na skalnatom výbežku
s krásnym výhľadom na Ferradura Beach, navrhnutý slávnym
architektom Otaviom Raja
Gabaliom, nádherne zapadá do
okolitého prostredia a ponúka
ubytovanie v 20 izbách plných
umenia, remesiel a brazílskej
kultúry, ktoré odrážajú štýl
majiteľky, rodenej Francúzky
Emmanuelle de Clermont Tonnerre. Ona sama s láskou zariaďovala každú izbu a vdýchla
jej svoju osobnosť. Každá sa
vyznačuje unikátnou témou, či
už ide o oslavu Cultura Negra,
fotografie Južnej Ameriky alebo
moderné brazílske umenie. Väčšina izieb má verandu s vírivkou, panoramatický výhľad
na oceán, pričom apartmány
disponujú aj obývacou izbou a
barom na americký štýl, kde si
možno pripravovať svoje vlastné cachaca nápoje. Hotel má k
dispozícii aj dva motorové člny

Insólito Boutique Hotel
na prepravu do priľahlých pláží.
Hostia sa môžu osviežiť v bare
pri bazéne alebo si pochutnať
na výbornom obede vo veľkom
Beach Lounge (3.000 m²), ktorý
sa stal obľúbeným miestom
stretnutí hotelových hostí aj
miestnych obyvateľov. Emmanuelle de Clermont Tonnerre
premenila svoj domov na pláži
na Insólito Boutique Resort,
jeden z najžiadanejších hotelov v
Latinskej Amerike a už samotný
pohľad naň revitalizuje dušu.

Nájdete tu uvoľnenú atmosféru
a budete sa cítiť ako doma, zatiaľ
čo v izbách vás čaká neuveriteľná cesta brazílskou históriou a
kultúrou.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk

Insólito Boutique Hotel

Insólito Boutique Hotel
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