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TO SME MY ČEREŠNE

Cestovanie s bábätkom? Vyzerá to tak, že každé je iné, a preto sme
šťastní a vďační, že s našou Olivkou je cestovanie jedna radosť :)
Prvú CELÚ noc prespala Olivka v airbnb Bratislave, prvý ZUB jej
vykukol v Sarajeve a samostatne sa POSADILA na výlete v Prahe.
V šiestich mesiacoch mala za sebou už niekoľko opatrných ciest.
Navštívila Bratislavu, Banskú Štiavnicu, Piešťany, Brno, Mikulov, Detvu,
Čadcu, Banskú Bystricu, absolvovala „túry“ v Nízkych Tatrách,
Štiavnických vrchoch, na Orave, Kysuciach, výstup na Zniev, Veľkú
Raču aj Poľanu. Bývala štyrikrát v hoteli a štyrikrát v airbnb.
Niekomu sa môže zdať, že sme odvážni. Pre nás bolo vždy cestovanie
prirodzené. Nezmenili sme sa po narodení Olivky. Cestovanie s ňou pre
nás znamená radosť, veľkú zodpovednosť a plánovanie. Sme opatrní,
ale neriadime sa predsudkami.
Tipy v tejto príručke sú odskúšané. Nenáročné a príjemné. A pozorpozor, vždy spojené s príjemnou gastronomickou zastávkou :)
Spomíname aj konkrétne miesta, nejde však o žiadnu reklamu, Máme
ich radi, jednoducho :)
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PRVÝ VÝLET, JUCHÚ. KAM?
Bola premenlivá jesenná sobota, dážď striedalo prudké slnko. Túra bola
starostlivo vybratá, išlo totiž o celkom prvý výlet našej mini čerešne.
Olivku sme zabalili, vzali nosič a odviezli sa do neďalekej Zázrivej.
Trasou bol pár kilometrový okruh k Hotelu Havrania. Nič dramatické,
avšak s panoramatickým výhľadom. Mierne stúpanie po asfaltke, popri
lese plnom hríbov! Vzduch voňal lesom, dažďom, jeseňou :)
FAHRPLAN
Žilina – Zázrivá – Hotel Havrania – Salaš Zázrivá - Žilina
POČET HODÍN
túra 1,5 hodiny (veľmi pomalým tempom), celý výlet zo Žiliny na Oravu
a späť asi 3 hoďky
PRE KOHO?
Pre nenáročného turistu, ktorému nevadí výlet po tichej asfaltke.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Na vrchole, už blízko cieľa našej „túry“, sme mali šťastie na
neuveriteľný výhľad na sfarbenú Malú Fatru. Poprosili sme miestneho
hospodára, ktorý má dom priamo na tomto rozprávkovom mieste a
práve priväzoval kravu o kôl, aby nás na pamiatku odfotil. Bol veľmi
milý, svojim hrubým prstom držiac tlačítko fotoaparátu na telefóne
nám spravil za pár sekúnd asi 170 fotiek :) Kúpili sme si od neho
výborný syr. Čerešničkou výletu sa však stala naša Olivka. Naše obavy
ako výlet zvládne boli celkom zbytočné. Úspech sme oslávili obedom
na salaši v Zázrivej. Veríme, že si Olivka výlet užila, očká otvorila až
pred bránou nášho domu v Žiline :)
Na Orave sme boli začiatkom októbra 2017, Olivka mala 1 mesiac.
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PRVÝ VÝLET, JUCHÚ. KAM?
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POĽANA
Dievčatko má korene na Podpoľaní, a tak sme s návštevou vyhasnutej
sopky dlho neváhali. Necelá hodinka od horského hotela na najvyšší
bod Poľany bol ten najlepší nápad v krásnu jesennú nedeľu.
FAHRPLAN
Detva – Horský hotel Poľana – výstup na Zadnú Poľanu a späť
POČET HODÍN
túra asi 2 hodiny, celý výlet 3,5 hodiny
PRE KOHO
Túra je pre zbehlejších a zvyknutých turistov nenáročná
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Polovica "mladých" (môj ročník myslím :) z Detvy má s Poľanou
spojené nezabudnuteľné zážitky. Naučili sme sa tu lyžovať, viedli boje
o jediný snowboard v požičovni (Súľov s tvrdým viazaním), prvýkrát
vyskúšali miešaný drink či saunu v na tú dobu luxusnom hoteli.
Návšteva Poľany bola vždy spojená aj s historkami o medveďoch. Nič z
toho tu teraz nie je (okrem medveďov), na Poľane sa môžete občerstviť
iba v malom bufete. Hlavné však je, ako je tu nádherne. Divoká príroda,
málo ľudí a milé spomienky. Podpoľanie je naj :)
Poľanu sme zdolali presne 15. 10. 2017 s Olivkou 6-týždňovou.
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HOTEL LIPTOV
Prvá ozajstná dovolenka s mini 2-mesačnou Olivkou nemohla byť inde ako v
našich milovaných Nízkych Tatrách. Vedeli sme, že nám tu bude dobre. Hotel
Liptov bol nielen pred začiatkom sezóny v rozostavanej Jasnej síce
jednoduché, ale to najsympatickejšie miesto. Malý zázrak. Počas zimy tu
bývajú inštruktori, teraz majstri z okolitých rozrastajúcich sa luxusných
stavieb. Stretli sme tam napríklad Tomáša. Keď môj Tomáš pri bare
kočíkoval Olivku, neznámy Tomáš oproti si s ním na diaľku pripil a ukazoval
na kočík. Ráno sme ho stretli opäť a vysvitlo, že oslavuje narodenie dcérky
Nikolky. „Oslavujem, sám“, smutne sa usmial, „domov pôjdem až v nedeľu,
teraz tu pracujem“. Ani ju ešte nevidel, pretože má starý tlačítkový telefón,
ktorý nepodporuje mms. Dojatý Tomáš, Róm zo Spišskej Novej Vsi, ktorý
momentálne buduje Jasnú, a preto ešte nevidel svoju Nikolku, obdivoval našu
Olivku a tá sa na neho zoširoka usmievala ;)
FAHRPLAN
Žilina – Hotel Liptov – túra okolo Vrbického plesa – túra k Hotelu Repiská –
Liptovský Mikuláš – Žilina
POČET HODÍN
Počas novembrového víkendu sme absolvovali 2 mini túry. Od Vrbického
plesa k Hotelu Repiská. Hodina tam, hodina späť. Bývala to moja štandardná
prechádzka minulú zimu, keď som čakala Olivku. V piatok podvečer sme
stihli mini prechádzku k rozhľadni.
PRE KOHO
Jasná je Jasná, ubytovanie v Hoteli Liptov je špeciálne. Jednoduché a veľmi
priateľské. Pobehujú tam deti, psíky, inštruktori, niekedy Islanďania, Petr
Marek. Túry s bábätkom nenáročné.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Sobotný večer bol úplne vianočný. Snáď všetci hostia stretli sme sa pri bare a
obdivovali obrovské snehové vločky za oknom. Z juboxu hral Marilyn Manson.
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BANSKÁ ŠTIAVNICA A
HORNOHODRUŠSKÝ TAJCH
Blížili sa Vianoce, ruch a zhon gradoval. Potrebovali sme trochu pokoja.
Snívala som o tichu, ktoré sála z hustého sneženia a je spojené s blikaním
jemných svetielok vianočnej výzdoby. A k tomu som si predstavovala ešte
dobré jedlo. Našli sme.
FAHRPLAN
Žilina – Banská Štiavnica – Hotel Salamandra Resort - Žilina
POČET DNÍ 3
PRE KOHO
Každého, kto má rád pokojné predvianočné obdobie, žiadny stres.
V reštaurácii, ktorá počas letných víkendov praská vo švíkoch, sme tentoraz, v
mimosezónny pondelok, celkom sami. S Olivkou, ktorá práve dovŕšila 3
mesiace, pozorujeme cez okno zasnežené strechy, obzeráme staré fotografie,
ohrievame sa pri kachliach. Nakŕmila som ju v starodávnom kresle. A to sme
sa sem prišli „iba“ naobedovať.
Keď sme tlačili do kopca náš červený kočík neodhrnutými chodníkmi, miestni
nám radili: “Radšej ťahať ako tlačiť, my vieme, sme Štiavničania,” smiali sa.
Všetky deti, čo sme stretli, boli v otepľovačkách. Po dni v Štiavnici sme
pokračovali k Hornohodrušskému tajchu do Salamandra Resortu. Na všetky
sviatky si venujeme cestovateľské darčeky. Už niekoľko rokov. Tento bol z
minuloročných narodenín. Krásny hotel v úplne nádhernom prostredí. Hneď
vedľa je lyžiarske stredisko a ešte bližšie Hornohodrušský tajch, kde sa musí v
lete úžasne kúpať.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Nula turistov, pokoj, obrovské snehové vločky – atmosféra zimy a blížiacich sa
Vianoc ako lusk.
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MALÝ PREDVIANOČNÝ
ROADTRIP
Roadtripy sú najlepšie! Jeden týždňový sme aj s našou mini 3,5 mesačnou
Olivkou absolvovali tesne pred Vianocami (ale dá sa absolvovať kedykoľvek
pravdaže). Dôležitá bola pre nás hlavne pohoda, pomalosť a pohodlíčko. Práve
preto sme sa všade ubytovali cez airbnb, ktoré pri cestovaní s bábätkom veľmi
odporúčame. Všetky domy boli krásne a štýlové a okrem jedného super baby
friendly.
FAHRPLAN
Rozmýšľali sme o všeličom, nakoniec zvíťazila trasa Žilina – Bratislava – Brno
– Mikulov a späť.
POČET DNÍ asi 7
PRE KOHO
Pre dobrodružnejšie povahy a milovníkov vinárskej atmosféry
BRATISLAVA bola v znamení viacerých príjemných stretnutí s našimi
blízkymi. A hádajte, kto mal najfarebnejší kočík na zimnom Urban markete v
úžasnom priestore Mlynice? :) Bývali sme v peknom byte na Pražskej ulici.
BRNO bola úplná čerešnička. Vianočné trhy majú nielen že prekrásne, ale aj
veľmi príjemné pre návštevníkov. Je tu dosť miesta, stánky sú nádherne
vyzdobené a vyzdobení sú dokonca aj niektorí predávajúci. A predávajú dobré
veci. Čo sme vyskúšali? Mandľovú medovinu od veľmi sympatického mladého
včelára, punč a večer waflu s medom a orechmi, na ktorú som sa od rána
tešila. Bola zo stánku kaviarne Café Momenta, kam (do ich reálnej kaviarne
pár krokov odtiaľ na Zelnom trhu) som si k tej wafli odskočila na kávu.
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MALÝ PREDVIANOČNÝ
ROADTRIP
V Brne sme bývali v špeciálnom ubytovaní – mobilnom dome. Akoby
kontajner, ale nebol to kontajner. Mobilný dom stál v širšom centre Brna na
dvore, ktorý obkolesovali vysoké staršie budovy. Vedľa trávnika a vonkajšieho
sedenia bola vírivka spoločná pre apartmán, ktorý sa tiež prenajímal cez
airbnb. Bolo to celkom haluz bývanie, veľmi pekne zariadené, ideálne pre jednu
alebo dve osoby, ale pre nás s bábom trošku malé. Aspoň sme mali zážitok :)
A vyskúšali sme aj kaviareň s najkrajším menom V melounovém cukru. Inak,
čo sa tohto týka, Brno ponúka nekonečne veľa možností.
MIKULOV bol pre nás príjemné útočisko. Predstavte si pomalé bezcieľne
prechádzky vinárskym mestečkom v strede pracovného týždňa. Čerstvé
pečivo na raňajky v lokálnom Kuk bistre, pomalý presun k spolku miestnych
vinárov degustovať Pálavu. Tu sa mihol vodár v modrých montérkach, tam
školáci z hudobnej školy s husličkami, vedľa pani z knižnice, dokonca sokoliar.
Stačili tri dni na to, aby sme už niektorých obyvateľov poznali z videnia.
Tiež sme sa prechádzali po zámockom parku, obdivovali výhľady chráneného
vinárskeho kraja a vyskúšali tú najlepšiu tartaletku na námestí v bistre
Drogérka. Toto všetko s našou Olivkou v kočíku. Zažili sme sneh, dážď, vietor
aj slnko. Na Svatý kopeček sme s kočíkom nevyšli (nie že by sme sa
nesnažili). Stihli sme navštíviť aj neďaleké Klentnice a ich slávnu kaviareň
Café Fara. Bývali sme opäť v príjemnom airbnb ubytku. Pri bábätku, ako sme
spomínali, veľmi odporúčame :)
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Moravský vinársky región okolo Mikulova je super. Ponúka všetko, čo si môže
cestovateľ pôžitkár želať – víno, pekné miesta na jeho degustovanie, dobré
jedlo aj obchody so syrom, možnosti bicyklovania, dokonca kúpania. A tam,
kde sa vyrába víno, žijú podľa našich skúseností, veľmi pohodoví ľudia, čo je
úplne najlepšie. Pre mňa bola čerešničkou opäť naša Olivka :)
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VEĽKÁ RAČA - WIELKA
RACZA
Najlepšie túry sú s horskou chatou na konci. Takou bola aj prechádzka jarnou
Veľkou Račou s cieľovým pointom „Poľská chata“.
FAHRPLAN
Fiatku sme nechali na parkovisku lyžiarskeho strediskaVeľká Rača - Dedovka,
a potom pokračovali viac-menej po zjazdovke. Čiže po strmšej lúke, v tom
čase s kde-tu kúskami snehu v tieni. Nakoniec lesnou cestičkou so super
výhľadmi až na vrchol Veľkej Rače.
POČET HODÍN
Celý výlet asi jedno poobedie. Zo Žiliny.
PRE KOHO
pre každého :)
S Olivkou v nosiči sme Poľskú chatu zdolali asi za hodinu a pol, veľmi
miernym tempom. Postavili ju na vrchole Veľkej Rače, už na poľskom území.
Skoro nikoho sme nestretli, iba v závere skupinku Poliakov. Najväčšiu chuť
som mala na zupu pomidorowu, ktorá sa však vypredala, tak som mala niečo
zváštne cyklámenové. Chata je veľmi príjemná, s poľskými zábavnými
slovíčkami a prekvapivými delikatesami. Cestou späť sme asi od polovice
kopca míňali rozcestník a vybrali sa dole inou trasou. Takým oblúčikom pekne
na parkovisko lyžiarskeho strediska Veľka Rača - Dedovka.
Veľmi príjemná túra to bola.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Poľština na Poľskej chate a krásne výhľady cestou.
Olivka zdolala vrchol Veľkej Rače ako 7-mesačná. A čo vy? :)
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ZRAKOVÁ PYRAMÍDA

Túra aj pre mestských estétov. Zraková pyramída, dielo od Juraja Gábora je
jednoduchý, krásný a štýlový kúsok umiestnený v súľovskej prírode. Svoje
čaro má prechádzka sem v ktoromkoľvek ročnom období. A všetci budete mať
odtiaľto krásne fotky! Príďte vtedy, keď je málo ľudí (cez týždeň, ráno, večer),
aby vám nikto nezavadzal v "rámiku".
FAHRPLAN
Hoci je Zraková pyramída od centra obce Súľov asi tak 20 min pešo, ak ste tu
prvýkrát, môže byť problém zistiť, kam vlastne zamieriť. Najlepšie je
zaparkovať pri potravinách a ísť smerom hore popri krčme - reštaurácii. Odtiaľ
už strmšie dohora po asfaltke, neskôr nespevnenej cestičke. Tu býva často
blato, pozor. Potom po lúke smerom doprava, ale to už uvidíte v diaľke
Zrakovú pyramídu.
POČET HODÍN
Celý výlet zo Žiliny asi pol dňa. 20 minnút hore, potom dole tou istou cestou
alebo ešte lepšie smerom doprava ku kolibe, ktorú vidíte zvrchu. Keď je koliba
otvorená, môžete sa dobre občerstviť.
PRE KOHO
pre každého :)
Súľov, to nie je len Zraková pyramída, ale aj Súľovské skaly, Súľovský hrad a v
zime bežkárske trate. Raz sa nám zdalo, že sme v lese v snehu videli stopu
medveďa.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Zraková pyramída, v pokojný deň, je úplná čerešnička.
Olivka vyšla na svoju prvú pyramídu 4-mesačná.
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STRANÍK

Bola sobota, zima a my doma. Celí nesvoji z tejto situácie sme sa teda vybrali
von. Mestskí turisti. "Poďme na Straník a potom do mesta osláviť 6 mesiacov
našej miničerešne." Super. Super.
FAHRPLAN
Zo Zástrania v mestských kabátoch veľmi pohodlne 20 minút po zasnežených
asfaltových serpentínach.
POČET HODÍN
Chvíľka. Toľko, koľko sme kráčali do kopca, sme potom hore obdivovali
zahmlené výhľady. Trikrát toľko potom v meste oslavovali výročie.
PRE KOHO
pre každého :)
Tesne pod vrcholom sa cestička zmení na drevenú lávku ponad terén. Nielen
že praktické, je to aj veľmi estetické. Rovnako ako aj drevený prístrešok.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Bol to úžasný deň. Celý.
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ROADTRIP BALKÁN
Balkán cítiť už na maďarsko-srbskej hranici. Kamionisti trúbia, fajčia, niektorí
pasažieri sa posúvajú sediac v kufri. Čakáme už viac ako 4 hodiny, pekne sa
nám tento roadtrip začína.
FAHRPLAN
Celý roadtrip trval od 28 apríla do 8. mája 2018. V Belehrade, Sarajeve,
Dubrovníku a Novom Sade sme strávili 2 noci, vo Višegrade 1 noc. Na
cestách sme ale boli dlhšie, roadtrip vlastne začal už 2 dňami v Bratislave a
končil v Detve, Potom domov do Žiliny.
POČET DNÍ
10
PRE KOHO
Tento roadtrip je pre odvážnejších a hlavne pohoďákov, ktorých nevykoľají
nevšedná situácia, schodisko či rozbitý chodník. Pre tých, ktorí radi kráčajú
kilometre, polihujú na tráve, neriešia zbytočnosti, vedia sa vynájsť a snažia sa
ostať pokojní aj pri nečakanom čakaní (napríklad na hranici). Zato títo
cestovatelia s otvorenou mysľou zažijú autentický dobrodružný výlet s
divokými zábleskami.
BELEHRAD
Hneď ráno mi prišlo ľúto, že sme tu tak nakrátko. Rýchlo si spravme plán.
Niekto chcel ísť do pivovaru, niekto do botanickej záhrady, no najskôr
raňajky! Burek. S burekom, sladkým pečivom s eurokrémom (akože nutelou) a
kávou (tu kafou) smerujeme do parku. Super miesto, lavička s výhľadom na
Sávu. Zanedlho si k nám prisadla staršia dáma. Bola nádherná. Jemne
tyrkysový sveter, decentný rúž, slnečné okuliare. Spomínala na mladosť,
rozprávala o vnúčikovi, radostiach aj starostiach.
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ROADTRIP BALKÁN

Botanická záhrada bola ako raj, na striedačku sme si tu zdriemli pod palmami,.
Skoro ako v Brazílii! Pivovar Dogma nebolo jednoduché nájsť, cestovali sme
električkou, pýtali sa miestnych, až nakoniec za nádhernou starou bytovkou
na dosť strašidelnom mieste, asi bývalej továrni, sme objavili Dogmu. Pivo aj
celé miesto super, ale okrem popcornu nemali jedlo. Jedlo je však v Belehrade
hlavne o mäse, o plieskavicu nebola núdza. Našli sme aj niečo vegetariánske a
musím spomenúť super zmrzlinu v kaviarni s názvom, ktorý popisuje všetko,
čo majú: Poslastičarnica Gelato Patisserie Coffee.
Ináč Srbi sa nám všetci podobali na Novaka Djokovica. Veľmi podobné črty.
Dokonca aj majiteľ nášho airbnb sa volal Djokovic :) Možno to bolo horúcim
počasím, palmami v botanickej, graffitmi, a asi nikto to takto ešte neprirovnal,
ale mne Belehrad pripomenul Rio de Janeiro. Sivé pekné budovy, trochu chaos,
temperament a ležérnosť, krásne oblečené dámy, posedávajúci kávičkári,
nerovné chodníky, trúbenie a opäť ten chaos.
Tretí deň ráno sme raňajkovali super knedle, ktoré sme náhodou objavili na
ulici Gavrila Principa 58, a po nich už vyrazili do Sarajeva.
SARAJEVO
Na hranici Srbsko - Bosna a Hercegovina žiadny problém. Pár km od nej prvá
mešita. Nádherná príroda, domy so stopami po guľkách, niektoré opustené,
väčšinou ale nové. Stále stúpame, hory, tunely, lyžiarske vleky, serpentíny.
Ovce, kravy, lúky, pasienky. V dedinách kvitnú stromy, vonia orgován. Do
Sarajeva prichádzame za šera, úžasné mesto, waw, nechápeme.
Zobudil nás spev z minaretov. Na raňajky burek, čokoládová taštička
(čokobombica), kafa a vyklápacia (naozaj ako v kine) lavička v parku. Okolo
potulné psíky. Prechádzali sme uličkami v centre, zašli až do unikátneho baru
Zlatá ribica, kočíkovali rezidentskými štvrťami, prešli cez most, navštívili
známu pivnicu HS - reštauráciu pár metrov od pivovaru Sarajevsko.
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Videli sme údolnú stanicu lanovky, obedovali v Mrkve (nie sme na to hrdí, ale
vyskúšali aj plieskavicu a čevapi), obdivovali stopy snehu na vrcholkoch
vzdialených hôr a videli veľa pomníčkov po celom meste. Neboli sme na
štadióne, nevideli starú bobovú drahú z čias zimnej olympiády, ale skoro sme
si u starožitníka kúpili nádherný olympijský plagát skokanov na lyžiach.
Nenavštívil sme ani tunel, ktorým zásobovali mesto a odvážali ranených
počas skoro 4-ročného obliehania. V Sarajeve sa nás bývalá vojna naozaj
dotkla. Bolo ju cítiť aj z ľudí, s ktorými sme sa rozprávali. Aj o tomto je
cestovanie. Vďaka návšteve Sarajeva sme si začali dopĺňať informácie o tom,
o čom sme mali len hmlistú predstavu.
Sarajevo je nádherné. Obkolesené horami. Všetko je do kopca. Skôr pre
skúsenejších rodinných cestovateľov, ktorým nevadí strmé stúpanie, nemať
chodník, sem-tam preniesť kočík. So Sarajevom budeme mať spojený už
navždy aj Olivkin prvý zub :)
DUBROVNÍK
Cesta Bosnou smerom do Chorvátska bola jedna krásna príroda. Zasnežené
štíty, kaňon, zelená rieka. Už sa tomu nedalo odolať, a tak sme zastali v
panoramatickej reštaurácii v okolí Jablanice. Ďalším nezabudnuteľným
highlightom bolo miesto, kde sme prvýkrát uvideli more. A presne tam bolo
odpočívadlo s vinárom :) Skoro sme odpadli. Bolo nám najkrajšie na svete. V
Dubrovníku sme sa zastavili na 2 noci, bývali blízko pláže. Starý Dubrovník je
krásny, ale veľa návštevníkov a veľa schodov pre bábätko v kočíku. Pre nás
príliš turistické, a to bol máj! Objavili sme ale napríklad Otto tavernu (ulica
Nikola Teslu 8), kde sme síce stihli iba dezert, ale vyzeralo to tam super.
VIŠEGRAD
A sme na ceste späť. Po najvzdialenejšom meste roadtripu, Dubrovníku, sa
pomaly vraciame, mierime k Višegradu. Opäť Bosna. Krásna príroda, na pumpe
nanuky. Tyrkysová voda, veľa-veľa stromov, tunel za tunelom.
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Oddychujeme v Goražde, do Višegradu prichádzame večer. Hoci sme v Bosne
a Hercegovine, vejú tu srbské vlajky. Zase googlime a za pochodu sa učíme.
Podľa Daytonskej dohody je táto časť Republika Srbská. Hoci sa tu skoro
nikde nedá zaplatiť „karticou“, srbské dináre berú všade. Z každého miesta v
meste vidieť krásny most ponad Drinu, zapísaný aj v UNESCO. Okrem 1 hotela
hneď pri moste tu stojí novodobá pevnosť Andričgrad od Emira Kusturicu. V
cukrárni „Poslastičarnici“ tiež hneď pri moste sme neodolali obrovskému
krémešu. Hlavne zostať v dobrej nálade, aj keď vám donesú cappucino z
prášku :) Višegrad bol oddych. Prechádzka po moste a späť, krémeš, lavička
pri moste, magnetky s motívom mosta, večera neďaleko mosta a ráno s
pohľadom na most vyrážame opäť na cestu, tentoraz smer Novi Sad.
NOVI SAD
Ako si predstavujete Novi Sad? Ja skôr ako tiché tradičné mestečko, dedinu?
Asi podľa názvu. Kdeže! Novi Sad je pulzujúce očarujúce mesto. S najlepším
jedlom našej cesty. Na raňajky hneď cez cestu od airbnb do Flying Dutchman.
Majú čerstvé džúsy, croissanty aj vege sandwich. Neskôr miestny pivovar,
potom sme časť dňa ležali v parku a na večeru zašli na super miesto s
rybkami a zeleninou Fish i Zelenish. Super reštaurácia v tichšej uličke, ktorá
má asi 2 adresy. Reštaurácia je na jednej strane ulice, kuchyňa v druhom
dome cez cestu :)
UROBILI BY SME NIEČO INAK?
Veru áno :) Išli by sme na dlhšie a asi vynechali Dubrovník. Ideálne by sme na
tomto roadtripe ostali v každom meste 3 noci a zapojili viac prírody.
PLAYLIST
Las Balkanieras, Elvis, VEC aj Ján Boleslav Kladivo.
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Sarajevo. A zastávky na neplánovaných miestach, ktoré sme ani na mape
nenašli, väčšinou úžasné haluzky. To je roadtrip :)
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SOMEWHERE
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ODPOČÍVADLE
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SOMEWHERE
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II

VIŠEGRAD

NOVI SAD

FISH AND
ZELENISH
NOVI SAD

PRAHA INAK
Mali sme za sebou náročný roadtrip po mestách Balkánu. Oddychovali sme
doma asi jeden deň, keď tu prišla ponuka "poďte so mnou do Prahy" Chvíľu
som premýšľala, či práve teraz máme s Olivkou náladu na ruch veľkomesta.
Ale to by neboli čerešne, keby ostali doma.
FAHRPLAN
Žilina - Praha a späť
POČET DNÍ
3
PRE KOHO
Pre každého, kto sa vie nenápadne vplížiť niekomu na služobku. A rýchlo sa
pobaliť.
Ruch veľkomesta? Nakoniec vôbec! Všetko celkom inak. Aj divoký zajac nám
skrížil cestu počas prechádzky lesom. V Prahe. Bývali sme totiž na zvláštnom
mieste, na okraji najväčšieho pražského lesoparku Krčský les. Hotel Glóbus
síce milé retro, ale prostredie neuveriteľné. Do lesa sa vchádzalo priamo z
hotela. Boli aj výhľady na celé mesto. A metro hneď na skok, takže čo dodať :)
Celý čas sme boli s Olivkou samé. Veľa sme sa prechádzali pražským lesom,
kde sme okrem toho zajaca stretli bežcov, cyklistov a chodcov s trekingovými
paličkami. Doobeda les, poobede však už pražské holky. V obľúbených
Vinohradoch. Klobúk z výkladu second handu, káva z Coffee room,
pásikovaná taška s príbehom z Nila Store. Oddych v Riegrovych sadoch,
stretnutie s kamarátkou Ivkou, skvelý olovrant v Coffein pri metre Jiřího z
Poděbrad, a napokon návrat do lesa :)
ČEREŠNIČKA VÝLETU
Kombinácia lesa a veľkomesta. Totálne sme si to s Olivkou užili. Aj tie výzvy
(metro s kočíkom). Riegrove sady. Parádny výlet. Ako dobre, že sme boli.
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V PRAHE V
LESE

COFFEE ROOM

RIEGROVE
SADY

STRETNUTIE S
KAMARÁTKOU
IVKOU

CAFEFIN

METRO

ČO SI MYSLIA SUPERMAMY
A ŠŤASTNÚ CESTU
ADRIANA ŽIAČKOVÁ
Akčná, veselá snowboardistka, cestovateľka,
mama malého Félixa. Zbožňujeme jej IG :)
www.instagram.com/adriazia
Veľmi príjemné čítanie, prehľadné, páči sa mi to odrážkové
spracovanie :) Pekné tipy na super prechádzky a výlety aj s
netradičnými postrehmi, ide z toho taká pohoda. Balkán roadtrip znie
top :) Je fajn, že tam nie je veľa textu, dobre sa to čítalo, verím, že
príručkou sa budú mnohé maminy s deťmi inšpirovať. Len tak ďaleeej!
Možno sa na nejakom roadtripe aj stretneme :)

VERONIKA CVINČEKOVÁ
Žilinská parťáčka, spolujogínka, cestovateľka, mama
mini Agátky. Rodinka cestuje po neobyčajných
miestach dodávkou. Náš sen!
www.instagram.com/veronika_cvinki
Praktické, dôvtipné a inšpirujúce čítanie. Je milé, že sa zameriava aj na
lokálne prostredie. I keď čerešne zo susedovho stromu vždy chutia
najlepšie, s tým dieťaťom aj to domácke chutí akosi inak. Nie úplne
štandardný a preto najpohodovejší "itinerár", aký som kedy čítala. S
ľudským pohľadom a rodičovským nadhľadom. Viac takýchto
cestovateľských rodín!
PS: Verím, že z Olivky vyrastie človek, čo bude milovať vôňu lesa a bude
mať rád ľudí, nech sa ocitne hocikde na svete. Aj vďaka svojim rodičom.

ŽELÁME VÁM TÚ NAJŠŤASTNEJŠIU CESTU. VAŠE ČEREŠNE
facebook.com/ceresne.na.mape
instagram.com/ceresne_na_mape
ceresne.com
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