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Netušeně krásná

uruguay
Není to zdaleka jen Montevideo

a Punta del Este. Celé uruguayské
pobřeží se hemží okázalými vilami,
luxusními hotely, kluby a resorty
zasazenými do panenské
přírody. Zimní dovolená u moře
může být osobitá a exkluzivní.

Přímořské městečko
Piriápolis

FOTO: © isifa.com, profimedia.cz, robert harding world imagery

Výhled na pláž Playa
Mansa v Punta del Este

V Uruguayi svítí slunce čtyřicet čtyři týdnů
v roce. I díky tomu se stává posledním bohémským rájem v Jižní Americe. Coby módní Mekku ji milují i supermodelky jako Naomi Campbell nebo Gisele Bündchen. Zdejší
pláže jsou jako sen a noční život je úchvatný.
Zkrátka ideální útěk od zimy.
36 hodin v Montevideu
Turisté, kteří spěchají za sluncem na rozlehlých
plážích v Punta del Este, hlavní město Uruguaye často přehlížejí. A přitom si Montevideo zaslouží návštěvu, byť by to bylo na pouhé dva
dny. Jeho panorama je jen tu a tam zastíněno
několika mrakodrapy a v srdci města se ukrývají malá muzea, staré obchůdky řemeslníků
zpracovávajících kůži i malá bistra, která servírují famózní uruguayské chivitos (sendvič připravený z vajec, masa, chleba, slaniny, rajčat,
salátu a cibule). Místní jsou na tuhle pochoutku velmi pyšní a návštěvníci si ji řádně užívají.
Nejzajímavější čtvrtí je bezesporu Ciudad
Vieja se svým přístavním trhem, kde je přímo
nezbytné otestovat vyhlášené kulinářské umění Jihoameričanů, zejména barbecue. Stejně jako v El Palenque, kde se nachází jeden
z největších grilů ve městě, nebo v La Chacra
del Puerto, kde připravují enormně velké ➤

Pláž v provincii
Maldonado
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Přístav
v Montevideu

Dřívější rybářská vesnice
José Ignacio je dnes pravou
perlou uruguayského
pobřeží

parketem, hudba a latinský rytmus
proříznou ticho a doprovázejí západ slunce.

sezonou si získávají stále lepší pověst.
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fektní místo pro setkání s argentinskou, uruguayskou, brazilskou
a chilskou smetánkou. Punta del
Este je destinace, kterou si pro dovolenou volí filmové hvězdy. Pronajímají si vily ve stylu Tisíce a jedné
noci s nekonečnými prosklenými terasami a bazény, které leží prakticky u oceánu, a jezdí sem na divoký
shopping v buticích Gucci či Valentino. Jakmile se otevřou noční kluby (zpravidla až po půlnoci), život
na pobřeží se rozproudí a nažhavené duše hledající zábavu se vzápětí ještě více rozpálí proudy tequily
a šampaňského. A tak se Punta del
Este přemění v Miami Jižní Ameriky. Osvětlené a třpytící se mrakodrapy šplhají do temně modrého
nebe, diskotéky zavírají až k ránu,
z limuzín proudí davy dívek na vy-

sokánských podpatcích a v šatech
posetých flitry, které míří do klubů.
Astronomicky vysoké účty se přece
platí až na konci dlouhého večera.
Směrem k La Barra se rytmus
zklidňuje, jsou tu skupinky surfařů,
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chivitos. Ale tamní život se ve skutečnosti točí okolo náměstí La Plaza
Independencia, kde se tyčí stavby,
obchody a bistra, které jsou pro
Montevideo charakteristické. Jsou
to třeba Palacio Salvo – šestadvaFun, tango baru založeném koncetipatrový dům ve stylu art deco,
cem 18. století ve staré části města,
nejvyšší v celém městě –, Mausoleo
na jehož zdech se vyjímají fotografie
de Artigas, vybudované z černého
hudebníků a herců, kteří se podíleli
mramoru, prezidentský palác La
na historii Uruguaye.
Casa de Gobierno nebo socha Josého Gervasia Artigase. Nenechte
Jako v Miami
si ujít muzeum uruguayského maV resortu Conrad Punta del Este
líře Josého Gurvicha a Museo del
and Casino stojí jeden koktejl NeCarnaval, kde jsou vystavené masgroni pouhých sedm dolarů, ale
ky, bubny a kostýmy,
pokud se přemískteré se vážou k histíte k hracímu stoOchutnat
torii karnevalu v Jižní
lu kasina, většinou
    uruguay
Americe.
vám jej nabídnou
1.index
V
Stejně
A nakonec přichází
zdarma. V poza   jako v dalších zemích Jižní Amerita nejblyštivější část
dí je slyšet rytmicky i tady si pochutnáte
z celého Montevidea
ké cinkání mincí pana prvotřídním hovězím.
– hon na celebrity.
dajících do hracích
Dostanete ho buď z griNejvíce jich zaručeně
automatů (málolu asado, nebo v obřích
potkáte v Baar Fun
kdy z nich opět vysendvičích chivito. Za vypadnou) rozesetých
zkoušení rozhodně stojí
v herních sálech.
tradiční povzbuzující náAle lidé sem nepřipoj yerba maté, ale zapocházejí jen kvůli hramenout byste neměli ani
ní: tohle je také perna zdejší vína. S každou

v São Paulu a díky němuž můžete
přihlížet jednomu z nejkrásnějších
západů slunce. Hotel čítá dvacet
dva luxusních bungalovů, deset apartmánů,
bazén zasazený do skály, dechberoucí lázně
a dvě italské restaurace.
Během dne si můžete
užít ticha a klidu, ale
jakmile se na pláž vrátí celebrity, které si v hlavní sezoně
zarezervovaly apartmá vybavené
lněnými pohovkami a dřevěným

Punta del Este je destinace,
kterou si na dovolenou volí
filmové hvězdy
v klubech se hraje jiná hudba a život
všeobecně zpomaluje. Kousek dál
od oceánu směrem do vnitrozemí,
jen dvacet minut autem od vlastní
soukromé pláže, se nachází hotel Fasano Las Piedras. Na 1200 akrech
se rozprostírají soukromé vily a superluxusní bungalovy tohoto resortu. Na jeho designu, který je věrný
rustikálnímu stylu, se podepsal Isay
Weinfeld, který navrhl i hotel Fasano
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uhlazenější Saint-Tropez
Město José Ignacio je perla uruguayského poloostrova. Je to místo
klidné a uhlazené. Ještě přednedávnem to byla rybářská vesnice
a po okázalých vilách nebylo ani
stopy. Žilo tam jen pár celebrit schovávajících se před paparazzii, kteří
na ně číhali na každém rohu v nedalekém a větším Punta del Este.
Pak sem přijely celebrity jako Naomi Campbell, Shakira a Ralph
Lauren, koupily venkovské domy
a přetavily je v luxusní královská
sídla. Mít dnes dům právě tady se
stalo potvrzením statusu a ne náhodou se vlna jihoamerických boháčů,
kteří se sem za posledních pět let nastěhovali, zvedla o sto procent. Díky
norskému multimilionáři Alexanderu Vikovi, který vlastní luxusní hotely rozeseté na třech kontinentech,
tady prošla koncepce luxusních rančů naprostou revolucí. Zamiloval ➤

Ranč Estancia Vik:
dvacet pokojů, starožitnosti a místní umění

se do Uruguaye během jedné ze
svých dovolených a měl výborný
nápad postavit právě tady dva nejexkluzivnější hotely. Playa Vik je
mistrovským dílem architekta Carlose Otta a jednoznačně dominuje elegantní příoceánské části města José Ignacio. Čtyři apartmá a šest
pavilonů byly postaveny okolo centrální části hotelu: skulptury z titanu
a skla, která vypadá, jako by chtěla imitovat písečné duny vedoucí
k moři. V díle, které slouží také jako
galerie, se ukrývá i společenský sál
s pohovkami orientovanými k oceánu, barem na terase, kde je možné
ochutnat slavnou caipirosku, nebo
jedno z pěti tisíc značkových vín
z Vikova vinného sklípku. A lze jím
také dojít až k okouzlujícímu bazénu postavenému z černé žuly, který
jako by se vznášel nad mořem a je
osvětlen optickým vláknem… voda

v noci se tak promění v nebe plné
hvězd na jižní polokouli.
Kdo se rozhodne tudy projít, nemůže si nechat ujít návštěvu ranče
Estancia, sesterského projektu Playa
Vik. Čtyři tisíce akrů, pasoucí se krá-

Do José Ignacia se sjíždějí lidé ze
všech koutů světa kvůli hudbě, klimatu i stylu života. Pobřeží je poseto bary a restauracemi, před kterými
jsou zaparkovaná porsche ve dvou
řadách. Mezi nejpopulárnější restaurace patří Marismo, oblíbená zejména díky skvělému jehněčímu z grilu a útulné atmosféře se stoly osvětlenými jen svíčkami. Své kouzlo má
také Parador La Huella, restaurant
s panoramatickým výhledem přímo
na pláži vyhlášený rybími pokrmy,
kde se nikdy nezačíná obědvat před
třetí hodinou odpoledne. Stejní majitelé otevřeli privé klub La Caracola, ke kterému se dá dostat pouze lodí. A jen
pár minut od města
byla postavena Laguna
Escondida, obrovský
resort s více než dvěma
sty pokoji, s butiky a pohodlím, které uspokojí
jakoukoli klientelu.
Někteří začínají tvrdit, že se tahle
expanze brzy zastaví. Nezbývá než
doufat. I když Uruguay si jistě pozornost cestovatelů zaslouží. ➤

Pomyslný střed hotelu:
skulptura z titanu a skla
imitující písečné duny
vy a dusot kopyt koní. Estancia Vik
José Ignacio je ranč-resort s dvaceti
apartmá zařízenými starožitným
nábytkem a díly současných uruguayských umělců. A vše se tu točí
okolo jízdy na koni. Pořádají se zde
exkurze s jízdami na koni v doprovodu soukromých instruktorů, lekce
póla či samostatné projížďky po pláži.
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Komplex La
Posada del
Faro a José
Ignacio

Architektonická
skulptura
v areálu
Playa Vik

Luxusní resort
Playa Vik

Kudy & kam

Kdy se vydat: Nejlepší
doba je od prosince do března. Výjimku tvoří doba mezi
Vánocemi a Novým rokem,
kdy ceny závratným způsobem rostou.
Jak se tam dostat:

Bazén v La
Posada del
Faro a José
Ignacio

Fasano Punta
del Este

Apartmány
ve Fasano Las
Piedras
Soumrak v rezortu
Fasano Punta del
Este
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Z Prahy do Montevidea
se nejsnáz dostanete s Air
France. Zpáteční let s přestupem v Paříži vás vyjde
na 32 000 Kč.
Kde nocovat

Montevideo: Tryp Hotel,
www.tryphotels.com,
od 165 eur za noc
ve dvoulůžkovém pokoji.
Punta del Este: Conrad Hotels
& Casino, conradhotels3.
hilton.com, od 450 eur
za dvoulůžkový pokoj.
Fasano Las Piedras, fasano.
com.br, od 680 eur za noc
ve dvoulůžkovém pokoji.
José Ignacio: Playa Vik, Calle
Los Cisnes y Los Horneros,
Faro José Ignacio, www.
playavik.com, od 670 eur
za noc v dvoulůžkovém pokoji v hlavní sezoně. Estancia
Vik, www.vikretreats.com,
od 450 eur za noc v dvoulůžkovém pokoji. La Posada del
Faro, www.posadadelfaro.
com, od 255 eur za noc
v dvoulůžkovém pokoji.
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