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VO VINICIACH BOCELLIOVCOV AJ 
U SVETOVÝCH NÁVRHÁROV

Šikovná a ambiciózna 
Slovenka Simona 
Kocúrová išla za svojím 
snom od nuly, krôčik 
po krôčiku, aby raz 
mohla pre ľudí vymýšľať 
tie najnetradičnejšie 
zážitky, ktoré 
na dovolenke v najviac 
zromantizovanom 
kúte Talianska môžete 
zažiť. 

D
o Talianska sa zamilovala už počas štúdia 
na vysokej škole, keď pracovala ako mo-
delka v Miláne. Potom tam prišla druhý-
krát a cítila to isté, možno ešte o niečo 
intenzívnejšie, a keď navštívila Toskán-

sko, vedela, že je to jej pravá láska. „Stačí vidieť 
z diaľky jeho charakteristickú scenériu a opadnú 
z vás starosti. Blízko je more aj kopce, je tu najpes-
trejšia kuchyňa z Talianska, uchváti vás kreativita 
umelcov a remeselníkov. Florencia, stredoveké 
mesto, ktoré sa cez noc premení na modernú metro-
polu večierkov, je jednoducho ideálny kút pre dovolenku aj pre život,“ 
hovorí mladá Slovenka, ktorá si toto miesto vybrala rovno pre život 
a zamestnala sa tu. Keď zháňali manažérku do stavebnej spoločnosti, 
prešla konkurzom a mohlo by sa zdať, že má to najťažšie za sebou. „Na 
cudzinku som mala dobré zamestnanie, bicykel, na ktorom som sa kaž-

Usadili ste sa v najviac zromantizovanom kúte Talianska. 
Dovolenka pod toskánskym slnkom je snom mnohých z nás. 
Ktoré sú tie najromantickejšie miesta, ktoré musíme vidieť? 
Filmami zachytené malebné polia vo Val d´Orci je úžasné vidieť 
z jednej panoramatickej terasy, kde mi moja toskánska známa nakrája 
syry a naleje vínko, keď tam zavítam so svojimi priateľmi. Na druhom 
mieste je Castellina in Chianti, malá stredoveká dedinka vo vinárskej 
oblasti, ktorá je nádherná. Navštíviť odporúčam i mestá Florenciu, 
Fiesole, Sienu, Volterru, Luccu, Pitigliano, v ktorých môžete vidieť 
pôvodnú stredovekú či renesančnú architektúru. A čo je najdôležitejšie, 
kus histórie!

Vidiecke usadlosti v olivových hájoch ako vystrihnuté 
z talianskeho filmu sú miestom, kde sa túžime stať aspoň 
na chvíľu tou romantickou dušou…
Ubytovanie na vidieckych farmách je špecifické tým, že tieto stav-
by boli kedysi príbytkami hospodárov alebo dokonca stajňami pre 
dobytok! Dnes sú však krásne zrenovované. Keď sa v nich ubytujete, 
zažijete pravý farmársky život, ranné čvirikanie vtáčikov, kikiríkanie 
kohúta, domácke raňajky od babičky, zber olív, 
vinobranie, degustácie či výrobu cestovín. Mnohé 
usadlosti už organizujú i kurzy jogy, varenia, 
požičiavajú bicykle a predávajú svoj olivový olej.

Aspoň na chvíľu okúsiť dolce vita, to je 
túžba, ktorá nás tam ťahá. Čo najroman-
tickejšie sa v Toskánsku dá zažiť? 
Romantický večer môže znamenať zaspávanie 
s milovaným človekom pred kozubom v dome 
na vidieku. Alebo romantická spoločná jazda 
a flákanie sa na talianskej vespe. Zastávka vo vinohrade, na agrofarme, 
syrový piknik v tráve. Tieto chvíle vás nestoja nič a predsa sú na neza-
platenie. Dá sa to však poňať aj inak. Napríklad sa dá stráviť večer vo 
vile speváka Stinga. Alebo zorganizovať pre vašu polovičku súkromný 
koncert, ohňostroj či vytvoriť exkluzívny parfum na mieru. Tieto zážit-
ky sú veľmi individuálne.

Nasadáte do svojho auta a vydávate sa s turistami do viníc 

Bocelliovcov, ochutnávate spolu s nimi ich víno. To už je 
naozaj inovatívny a jedinečný turizmus. 
Mali sme už aj požiadavku exkurzie po viniciach na vintage vespe ale-
bo na ferrari. Turistov láka najmä predstava relaxu, typický toskánsky 
vidiek a tiež, samozrejme, dobré jedlo a víno. Pohybujem sa v rodisku 
Andrea Bocelliho, kde jeho rodina vysvetľuje Slovákom, ako a kde 
známy spevák vyrastal, ako dorábajú svetoznáme vína, a v ich pivni-
ciach sa učíme aj degustovať. Dokonca je možné zúčastniť sa na jeho 
koncerte v Divadle ticha a na exkluzívnom VIP koktaile.

Vraj zavediete turistov ku maliarovi, ktorý bol priateľom 
Marylin Monroe…
So Silvánom a s jeho manželkou Elenou sme sa spoznali na večeri 
u posledného potomka najvýznamnejšej rodiny Florencie, Medi-
ci. Vtedy som si ani nepomyslela, že zostaneme priateľmi. Umelec 
takéhoto formátu určite nepotrebuje zarábať na kurzoch kreslenia. Má 
97 rokov! Pre mňa to však vo výnimočných prípadoch urobí. Mám 
dovolenie od jeho manželky. Z jeho ateliéru v prekrásnej vile je úžasný 
výhľad. Tam sa ukrývajú stovky jeho obrazov a skíc úhľadne pouklada-

ných v zásuvkách. Pri káve rád rozpráva o svojom 
živote, o stretnutiach so známymi osobnosťami či 
o histórii Florencie. Dokáže vás zdokonaliť v ma-
liarskej technike, naučiť svoje triky aj za pár minút 
nakresliť váš portrét. 

Módni návrhári, to je tiež niečo netra-
dičné, čo môžu vaši klienti zažiť. Ako to 
vyzerá, keď si vyrobia vo vile známeho 
návrhára Ferragama šperk či sa pozrú na 
výrobu slávnej talianskej obuvi?

Exkurzia sa začína návštevou súkromnej galérie návrhára alebo pre-
hliadkou jeho pivníc s degustáciou vín. Neskôr sa prejdeme stredove-
kým borgom, zoskupením viacerých domčekov v údolí, a jeho charak-
teristickými uličkami. Klienti tu môžu pre posilnenie zážitku dokonca 
i prespať. Pod izbami sa nachádzajú útulné remeselné dielne. Jednodu-
chý strieborný šperk z polodrahokamov sa dá vyrobiť aj za hodinu. Na 
vyhotovenie topánok alebo klobúka na mieru však budete potrebovať 
viac času. Ak ho nemáte, majstri vám výrobok dokončia a pošlú. 

„STAČÍ VIDIEŤ Z DIAĽKY 
CHARAKTERISTICKÉ 

TOSKÁNSKE KOPČEKY 
A OPADNÚ Z VÁS 

STAROSTI.“

dé ráno vozila na vlakovú stanicu, priateľa. Skrátka 
taký bežný, pokojný a nenápadný život, po akom som 
vždy túžila.“ No aj tak sa rozhodla, že si splní ešte 
jeden svoj veľký sen o vlastnej cestovnej agentúre. 
A podarilo sa! Vďaka jej entuziazmu sa aj vy môžete 
prísť pozrieť do vily Bocelliovcov alebo k priateľovi 
Marylin Monroe, či vyrobiť si vlastný šperk u sve-
toznámeho návrhára. To sa veru nepodarí hocikomu! 
„Stretávam sa s rôznymi ľuďmi. Od jednoduchých far-
márov, pastierov oviec až po svetoznámych návrhárov. 
Každé stretnutie môže byť inšpiratívne. Minule sme 

napríklad s jednou vinárkou vymysleli spanie v sude. Nezabudnuteľné 
je prenocovať v interiéri obrovskej fľaše aj nočné vinobranie. Záujem 
o takýto zážitok predbehol aj luxusné 5-hviezdičkové hotely!“ Simone 
sa splnil sen, dnes maľuje romantické obrazy na terase svojej toskán-
skej vily a každé ráno beháva po toskánskych kopcoch. 

BOLA TO 
PRAVÁ LÁSKA
NA CELÝ ŽIVOT

Toskánske nebo pre romantické duše

SLOVENKA VÁM VYČARÍ DOVOLENKU 
V TOSKÁNSKOM ŠTÝLE A V DUCHU 

NETRADIČNÝCH ZÁŽITKOV

LEN NA cesty
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Florencia vás chytí 
za srdce a už nepustí.

Tradičná farma.

Neodolateľná je 
aj provensálska 
kuchyňa.

Toskánsko to sú aj 
nekonečné vinice.

Dokonalý 
oddych 
na vidieku.

Čarovné 
námestie 
Republiky 
vo Florencii.


