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SAUNA NA VODE
Nimmo Bay Wilderness Resort v Kanade ponúka nerušený relax uprostred prírody.
Keďže je izolovaný od civilizačného ruchu, otvára nové možnosti aj z hľadiska dodržiavania spoločenského odstupu. Najnovším prírastkom rekreačného komplexu na území
Great Bear Rainforest je ostrovček, ktorý tvoria fínske sauny na vode. Dostať sa k nim
dá výlučne po vode alebo vzdušnou cestou. Komplex ponúka okrem detoxikačných
kúr aj solárium, výjazdy na piknik či grilovačky a opekačky pri táboráku. Milovníci jogy
ocenia hodiny pod holým nebom, osviežiť sa môžete aj vo vlnách Tichého oceánu.

MOST PONAD VODOPÁD
Trvalo viac ako päť rokov, kým v Nórsku postavili svetový unikát: most pre chodcov, spájajúci 99 schodmi dve strany údolia. Z ojedinelého architektonického
skvostu je pôsobivý výhľad na vodopád Vøringsfossen. Extrémne strmá konštrukcia bola výzvou pre stavbárov, keďže práce bolo možné vykonávať iba počas krátkych letných sezón za pomoci profesionálnych horolezcov a helikoptér.
Fascinujúca stavba pôsobí dojmom, akoby plávala vo vzduchu. Pohľad z nej
na hmlisté hory a mohutné vodné toky v hĺbke sa nedá porovnať s ničím iným.

PALUBA NA ZEMI
Spoločnosť Thai Airways zareagovala na výpadok cestujúcich spôsobený protipandemickými obmedzeniami v oblasti turizmu s dôvtipom: postavila reštauráciu v štýle paluby lietadla. Vo všeobecnosti
platí, že hodiny v oblakoch spojené s konzumáciou jedla majú osobité
čaro. Thajčania sa preto rozhodli sprístupniť tieto zážitky aj na zemi.
Na jedálnom lístku reštaurácie možno nájsť ponuku triedy economy
aj first class, výber záleží len od vašej nálady a peňaženky. Každopádne
výsledkom je gastronomický zážitok, ktorý ste si mohli doposiaľ dožičiť iba vo výške 9000 metrov. Ak nepočítame slovenské Hanušovce,
kde stojí reštaurácia Lietadlo.

GASTROTURISTIKA NA DVOCH KOLESÁCH
Ak sa chystáte navštíviť Škótsko, určite by ste nemali vynechať originálnu cyklotúru, v rámci
ktorej spoznáte nielen krajinu, ale aj miestnu gastronómiu a históriu najlepšej škótskej
whisky. Symbolicky si možno „pochutnať“ aj na majstrovských dielach škótskej literatúry. Zaujímavú cyklotrasu s pestrým programom manažuje rodinná firma. Počas troch dní
a 135 najazdených kilometrov – čo je samo osebe pekný výkon – sa zastavíte aj v múzeu
škótskeho básnika Roberta Burnsa na výstave venovanej jeho životu a tvorbe. Súčasťou
programu je návšteva domu, kde vznikol „svet“ Petra Pana, pričom medzi zastávkami sú aj
liehovar Annandale či najvyššie položená krčma v Škótsku.
WWW.BOYSPLAYNICE.COM

REŠTAURÁCIA V KOPCI
Turistický ruch prináša prácu, no zároveň môže byť záťažou pre
prírodu. Slovenským príkladom je Bachledova dolina, ktorá si
v posledných rokoch vyslúžila pozornosť vďaka chodníku korunami stromov. Časť miestnych a ochranárov kritizovala, že atrakcii na dohľad od Belianskych Tatier padli za obeť stromy a turisti
po sebe nechávajú v lesoch odpadky. Pri výstavbe novej reštaurá-
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HORY NA PRENÁJOM
cie sa preto investor snažil postupovať čo najšetrnejšie k prírode.
Unikátnu budovu vsadil do svahu zjazdovky, pričom návštevníci
sa môžu prejsť aj po zatrávnenej či zasneženej streche. V lokalite
je naplánovaná i masová výsadba stromov. K zodpovednejšiemu
prístupu motivujú i tabule, približujúce, ako dlho sa v prírode
rozkladajú materiály, ktoré tam nepatria.

Ak túžite po úplnej samote a tichu, odporúčame vám japonské hory, ktoré sa dajú dokonca
prenajať. Jedinečnú ponuku Rental Mountain YAMA môžete využiť v blízkosti obce Ničinan.
V cene nájomného je aj pobyt v tradičnom drevenom domčeku. Návštevníci si môžu navariť,
odpočinúť si v pohodlnej hojdacej sieti alebo v typických japonských vaniach – a to všetko
pod holým nebom! Odmenou je nádherný výhľad na flóru a faunu exotickej krajiny.
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