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Bahamy

raj na zemi

Hoci v povedomí Európanov získali
Bahamy vďaka výhodným zákonom
povesť druhého domova mnohých boháčov a finančníkov,
viac by im sedela charakteristika „raj na zemi“.
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ostrovov ideálne podmienky na potápanie, a tak si
len máloktorý vyznávač tohto športu doma zabudne
potápačské vybavenie. A kvalitné športové vyžitie
ponúkajú i golfové ihriská či tenisové kurty. A pokiaľ
máte veľa peňazí a milujete adrenalín, užiť si ho
môžete v ktoromkoľvek z množstva kasín - nájdete
ich v každom turistickom stredisku. Na svoje si prídu
aj romanticky založení návštevníci, Bahamy sú ako
stvorené pre pokojné prechádzky okolo mora. Alebo
sa nechajte zlákať niektorým z miestnych karnevalov
s typickou latinskoamerickou hudbou. Bahamy sú na
turistov skvele pripravené, veď turizmus sa stal hlavným zdrojom peňazí plynúcim do štátnej pokladnice.
V hlavnom meste Nassau žije viac ako polovica
všetkých obyvateľov ostrovov. Toto očarujúce staré
mesto, postavené na slnečnom úbočí a čnejúce nad
morom, uchváti malebnými farebnými budovami z
19. storočia - vrátane parlamentu, starého ministerského úradu, najvyššieho súdu či mramorovej sochy
kráľovnej Viktórie.

V

centre nájdete aj pevnosť Charlotte z roku
1788 spolu so zachovanou priekopou,
otvorenou arénou a väznicami.
Stojac pri týchto historických
pamiatkach takmer počujete
výbuchy kanónov či mrazivý
smiech pirátov. So slávnym
ostrovom Paradise Island, jeho
luxusnými plážami, svetoznámym golfovým ihriskom, prepychovými hotelmi a kasínami
svetovej triedy, je Nassau spojené dlhým mostom.

V

ychýrená čistota
mora, priateľskosť obyvateľov
Bahám i svetoznámy miestny
rum dávajú zabudnúť na každodenné starosti. Drvivú väčšinu
bahamských ostrovov pokrývajú
palmové háje a návštevníci si
tu veľmi obľúbili dlhé piesočné pláže a priezračnú morskú
vodu. Vďaka pomerne plytkému moru má väčšina zo 700
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One & Only Ocean Club

P

äťhviezdičkový rezort One & Only Ocean
Club na najkrajšej bahamskej pláži na ostrove
Paradise Island v blízkosti Nassau predstavuje
exkluzívne útočisko, kombinujúce modernu
s koloniálnou architektúrou. Ponúka ubytovanie v 107
izbách, suitách, záhradných chatkách a troj- a štvorspálňových exkluzívnych vilách - v dvoch krídlach: Hartford
a Crescent. Samozrejmosťou sú služby komorníka. Rezort
obklopujú záhrady inšpirované zámockým parkom vo
Versailles s množstvom terás, fontán a bronzových či

Andreos, najväčší bahamský ostrov, ktorý
pôsobí ako jedna veľká palmová savana,
obkolesujú desiatky nádherných, turisticky
vyhľadávaných pláží. Nachádza sa tu množstvo zelene, divokých orchideí a je domovom
viacerých druhov leguánov. A nenechajte si
ujsť ani návštevu prekrásneho tichého ostrova Crooked Island, kde v roku 1492 pravdepodobne zakotvil Krištof Kolumbus.
a návštevu taktiež stojí Národný
park Inagua s najkrajšou kolóniou
exotických plameniakov. A v národnom parku Lucyan zasa možno
obdivovať najväčší podmorský systém jaskýň
na svete zo vzacnými netopiermi. To všetko,
ba omnoho viac ponúkajú Bahamy, ideálne
miesto pre turistov, čo hľadajú dovolenku
s pocitom súkromia, bez ruchu veľkomiest.

Z
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mramorových sôch, importovaných z Európy ako aj s úžasným
augustiánskym kláštorom z
12. storočia, ktorý sem kúsok
po kúsku doviezli z Francúzska.
Stravovať sa možno v piatich
reštauráciách a baroch. Hosťom
sú k dispozícii rôzne vodné
športy (potápanie, šnorchlovanie,
rybárčenie), ako aj tenisové kurty
a 18-jamkové majstrovské golfové ihrisko dizajnované Tomom

Weiskopfom. Rezort má tri bazény:
Family Pool pre rodiny s deťmi, Versailles Pool pre dospelých a nový
infinity Beachfront Pool s výhľadom
na pláž. Deti sa môžu zabaviť v
detskom klube. Načerpať energiu
a nové sily lákajú balinézsky orientované kúpele One & Only Spa i
hodiny jogy. Rezort sa nachádza 40
minút jazdy od medzinárodného
letiska Lynden Pindling International Airport Nassau.

Atlantis, Paradise Island

P

aradise Island ponúka fantastický rozsah prvotriednych služieb, dlhú pláž s
bielym pieskom a tropické
záhrady. Nie náhodou ho nazvali
menom bájnej Atlantídy. Veď k dispozícii ponúka viac ako 2.300 klimatizovaných izieb v rôznych sekciách
hotelového komplexu, pričom všetky sú navrhnuté tak, aby ponúkli
dokonalý výhľad na jedinečnú okolitú prírodu: buď na more, prístav,
alebo bazén. Hotel odráža energiu
vody, krásu Karibiku a duch stra-

tenej civilizácie. Atlantis
ohúri aj počtom reštaurácií
(22) a barov (20), ba nechýba tu ani Atlantis Casino.
Sklenené sochy v ňom
vytvoril svetoznámy sochár
Dale Chihuly. V areáli
hotela nájdete množstvo
obchodov, butikov a nočný
klub. Fanúšikovia vodných
športov si môžu vyskúšať
potápanie, plachtenie,
kajakárstvo a parasailing
a taktiež si zahrať golf na
špičkovom 18-jamkovom
ihrisku či zahrať tenis
na niektorom z desiatich
tenisových kurtov. A kto
sa zaujíma o podmorský
život, isto ho poteší najväčšie tropické akvárium
v okolí s podmorským
tunelom, kde nad hlavou
plávajú žraloky alebo raje.
Okrem nich tu možno
obdivovať viac ako dvesto

druhov morských živočíchov.
Transfer z letiska trvá približne
30 minút.

B

iely piesok hladký
ako múka a tyrkysové
more, sú hlavnými
atribútmi prakticky
každého z bahamských ostrovov, a tak doslova lákajú užiť si
pokojnú, ničím nerušenú dovo-

lenku. Ak vás zlákala predstava
rajského oddychu na Bahamách,
pre viac informácií kontaktujte
Magic Travel.

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