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P rešiel som ich všetky a v niektorých som bol viac než 
dvadsaťkrát. A predsa som sa tešil. Každá z týchto 
pamiatok je totiž taká úžasná, že stojí aj za viac náv-
štev. Rátal som s tým, že mnohí klienti už na niektorých 

z týchto miest boli, a preto sme celú dramaturgiu pripravili tak, 
že sme aj znalcom chceli každú pamiatku ukázať z iného uhla 
a lepšie. Výrazne lepšie a s množstvom zážitkov navyše.

Odhliadnuc od toho, že sme mali ohromné šťastie na počasie, viem, 
že sa nám to aj podarilo. Už v Petre mi mnohí hovorili, že hoci tu boli, 
o Kláštore (Ad-Deir) ani netušili, a až teraz s úžasom zistili, že ide 
o obrovský a doslova prenádherný chrám. „Konečne sme spoznali 
Petru. Toto je úplne iná kvalita. Veď tento chrám je o pár storočí 
starší a omnoho väčší než známa Pokladnica,“ hovorili. Viac času 
na pamiatky sme zachovali pri každej prehliadke, či už išlo o Machu 
Picchu alebo o Koloseum. A každú z nich sme sa Vám snažili ukázať 
aj z iného uhla či miesta. Na Veľkom čínskom múre sme boli dokonca 
úplne sami, a to vďaka nášmu know-how o mieste, o ktorom sa 
ešte turisti nestihli dozvedieť.

Cestu privátnym lietadlom po siedmich novodobých divoch sveta 
sme zrealizovali ako prví na Slovensku a Čechách. Jednoduchý 
nápad sa napokon ukázal ako úžasná vec a ja som videl, že to 
nebola „iba“ bežná cesta okolo sveta. Naopak – tešili sme sa 
na každú ďalšiu zastávku a na konci, keď sme celý náš projekt 
úspešne dotiahli až do elegantného rímskeho finále, prepukli 
ovácie. Všetci do jedného sme boli vyšťavení, ale o to šťastnejší. 
Podarilo sa nám to! To, čo iní zbierajú roky, ba aj desaťročia, 
sme dokázali zrealizovať a zažiť za menej ako tri týždne. Takto 
vieme lepšie porovnať a náš názor je relevantný.

Okrem siedmich divov sveta sme videli mnoho vecí navyše. 
Najstarší kostol na svete aj miesto, kde po buchnutí Mojžišovou 
palicou vytryskla voda. Na rikšiach sme sa prešli najužšími 
uličkami ranného Starého Dillí. Oslávili sme narodeniny proroka 
Mohameda aj Guru Nánaka v sikhskej gurudváre na Chandni 
Chowk (vyslov čadni čók). Ochutnali sme hneď niekoľko ex-
kluzívnych gurmánskych špecialít vrátane najlepších krabov 
sveta – krabov kamčatských, či cuy – pečeného morského 
prasiatka v Cuzcu vo výške 3400 metrov nad morom. No určite 
mnohí nezabudnú ani na arabské špeciality na brehu Červeného 
mora, indické barbeque v Dillí či vynikajúce kari v Agre. V pamäti 

iste ostane aj čínsky obed a večera, ktorá bola v hoteli The 
Peninsula nezabudnuteľná, či michelinská reštaurácia v Soule, 
servírujúca jednoduché no fantastické jedlo, kura so ženšenom. 
Aj brazílske mäsové reštaurácie – churrascarie ste už poznali 
mnohí, ale tá v Botafogo bola bezpochyby tou najlepšou v našom 
živote. Avšak ani v bežnom Ríme, ktorý je pre nás za rohom, sme 
nepodávali turistickú stravu, ale riskli sme niečo, čo je totálne 
rímske (amatriciana či trippa alla romana).

A čo naše lietadlo?

„Je to úplne iné než všetko, čo som poznal doteraz,“ hovorili 
ste. Nám sa páčilo, ale páčilo sa aj posádke a chválili nás všetci 
od kapitánov až po naše letušky. Nuž, s BUBO skrátka cestujú 
kultivovaní ľudia.

Nikdy nezabudneme na odlet z Kamčatky (inak – došla nám 
dodatočná faktúra na 45 000 USD za odmrazovanie…), nikdy 
nezabudneme na prelet cez dátumovú hranicu. Mnohí ste pre-
leteli rovník, niektorí aj viackrát, ale teraz to bolo výnimočné. 
Jednak prípitkom, ale aj tým, že pilot nám presne na rovníku 
s lietadlom nadskočil. Cvičili ste v minulosti v lietadle jogu? Už 
áno. Bolo toho toľko, že si na to všetko ani nevieme pospomínať…

Na našej prvej ceste privátnym lietadlom sme prekonali množ-
stvo problémov. Vyhrali sme boj s únavou, so zmenou teplôt, 
časových pásiem, kde sme nielenže nevedeli, koľko je hodín, 
ale ani aký je deň (po prekročení dátumovej hranice sme zažili 
48-hodinový deň).

Naša úžasná cesta znamenala ohromný úspech a po tom, ako 
sme obleteli planétu, ste v Bratislave zo svojho sedadla nechceli 
vystúpiť :). No najkrajšie na tejto ceste je to, že ste si okrem 
siedmich novodobých divov sveta našli minimálne sedem nových 
kamarátov. Takáto partia vznikne iba na strednej škole alebo 
na BUBO zájazdoch.

Srdečne Vás pozdravujem. Nech Vám tisícky zážitkov z cesty 
okoreňujú život ešte veľmi dlho.

Za celý tím BUBO,  
Ľuboš FELLNER
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Hornov mys, 
foto: Ľuboš FELLNER
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Všetky fotografie sú od Zuzany Hábekovej a Ľuboša Fellnera a vznikli 
na zájazde: 7 divov sveta privátnym lietadlom.
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