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Čez planke

Slovenska zastava v copper
Mountainu ni nobena redkost.

Kitajci bodo prodajali zrak

(FotograFije: Drago Bulc)

Peking – Danes je lahko resnično že vse na prodaj, le ustrezno
prodajno strategijo je treba najti. In ko je Svetovna zdravstvena
organizacija na Kitajskem razglasila okoljsko krizo zaradi nevarno visoke ravni smoga v zraku, so tamkajšnje oblasti nemudoma
našle rešitev – ki bo polnila mošnjiček in hkrati promovirala
turizem. Ustekleničeni zrak. Tega turistom še brezplačno podeljujejo v kostume preoblečene hostese, kisikove zajčice, ki
bodo v promoviranju turizma
in boljšega zraka obredle vso
državo. Toda
z 20. junijem
bodo steklenice – te bodo
polnili v gorskih predelih – prišle tudi na trgovske police. »Kakovost zraka je
danes eden od odločilnih dejavnikov pri človekovem dojemanju
sreče,« se je zamisel utrnila v mislih kitajskega predsednika.
Četudi ni zrasla na njegovem zelniku, saj je moral obrniti pogled
proti Japoncem. Ti so lani zaradi visoke onesnaženosti namreč
prodajali ustekleničeni zrak pri gori Fudži, kar se je izkazalo za
izjemen prodajni hit.

V Koloradu vihrajo
tudi naše trobojnice
Niso tako redki smučarji, ki so
previjugali vse najbolj znane proge
v Alpah. Zato je povsem normalno,
da si vsaj enkrat v življenju želijo
smučati tudi na katerem od svetovno
znanih pobočij na drugi strani
Atlantika, v Kanadi ali ZDA.
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njih ur in še to po
južnem snegu, je
mogoče aprila na
visokogorskih
pobočjih Skalnega gorovja
uživati tudi še po
sveže zapadlem
pršiču. Kar pa je
morda za Slovence,
ki bi radi smučali tudi v
Ameriki, najpomembnejše:
ob koncu sezone je občutno
cenejše kot pozimi.

smučiščih,
na katerih vsako
leto vijuga veliko
Slovencev, zelo
težko našli
slovensko
zastavo, sem
na letošnjem
letovanju na najbolj
znanih smučiščih v Skalnem
gorovju v Koloradu našo trobojnico s Triglavom v grbu
videl prav povsod. Največjo
sem odkril na osrednjem
poslopju v središču Copper
Mountaina, ki je med vsemi
megasmučišči v Koloradu tudi
cenovno najprimernejše za
slovenski žep. Poleg tega ima
odlične terene z dolgimi in
zelo raznovrstnimi progami,
na katerih svojo lakoto zadovoljijo tako najboljši smučarji
kot začetniki. Tudi aprila ima
Copper Mountain zelo pogosto nekaj deset centimetrov
pršiča. Za tiste, ki ne poznajo
snežnih razmer v Koloradu,
bo najbrž zanimivo tudi to, da
v Skalnem gorovju po navadi
sneži ponoči, ko je hladno, in
zato pršič zapade še v toplejših pomladnih mesecih, čez
dan pa je sončno in toplo.
Tako kot vsa druga svetovno
znana smučišča v Koloradu,
kot so Vail, Beaver Creek,
Breckenridge, Keystone in
Steamboat, je tudi Copper
Mountain s 1200 hektarji večje kot vsa slovenska skupaj.
Ob 23 žičnicah premore kar
142 prog, ki so v glavnem speljane med gozdovi. Najvišji
vrh, s katerega lahko smučate,
se dviga več kot 4000 metrov
nad morje. S snežnimi padavinami najbogatejši mesec
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Slovenske zastave

Medtem ko boste na evropskih

Na 1200 hektarjih smučišč
imajo 142 urejenih prog.

Vrček piva v času veselih uric v
après skiju ni nič dražji kot pri nas.
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udi zaradi tekmovanj za
svetovni pokal so morda
bolj kot kanadska znana
ameriška smučišča, še posebno tista v Skalnem gorovju.
Za vijuganje z gorskih vrhov,
ki pogosto presegajo 4000
metrov nadmorske višine, je
najprimernejši čas prav zdaj
spomladi, saj se temperatura
pozimi pogosto spusti pod
–30 stopinj Celzija, v polarnem mrazu pa ni prijetno
smučati.
Medtem ko je spomladanska
smuka v Evropi in še posebno
pri nas mogoča le nekaj jutra-

raj za prosto smučanje

je marec, ko od odprtja tega
središča leta 1972 povprečno
zapade kar 505 centimetrov
snega. Zato bodo razmere do
20. aprila, ko bodo smučišče
zaradi pomanjkanja zanimanja (in ne zaradi pomanjkanja snega) zaprli, naravnost
idealne.
Ker gredo v tujino večinoma
le nadpovprečno dobri smučarji, naj vsem informacijam
o urejenih smučiščih dodamo še podatek, da je Copper
Mountain tudi raj za tiste, ki
želijo na neurejene terene. Do
njih se lahko zapeljete z žičnicami, do bolj oddaljenih pa
brezplačno s snežnimi sanmi.
Turni smučarji pa imajo za
uživanje na snegu tako rekoč
neomejene možnosti.

Tretja noč
brezplačna

Za tiste, ki se bodo odločili za Copper Mountain, naj povemo,
da aprila veljajo
številni popusti.
Najpogosteje so
v ceno prenočevanja vključene
smučarske vozovnice. Tisti, ki
ostanejo v Coppru
več kot dve noči,
pogosto dobijo tretjo
celo brezplačno. Poleg
tega zadnji smučarji v sezoni
za ceno ene sobe dobijo apartma z dvema. Skratka, za tiste s
plitkimi žepi je aprilska smuka v Koloradu najugodnejša.
In čisto za konec še snežno
poročilo za včeraj: 15 cm pršiča na 206 cm podlage v dolini in 262 na vrhu smučišča.
Obratuje 22 (od 22) žičnic, od
142 prog jih je odprtih 142.
Drago Bulc

Faraon zdaj kraljuje štirikrat

Kairo – V Luksorju sta posmrtni tempelj faraona Amenhotepa
III., ki je starodavnemu Egiptu vladal na njegovem vrhuncu,
doslej varovala dva kipa, narejena po njegovi podobi. Zdaj pa
sta se jima pridružila še dva, ki upodabljata faraona, za katera
se še nedavno niti vedelo ni, da obstajata. Četudi so arheologi
pred slabim letom našli le njune dele, ki jih je zob časa pošteno
načel, jim je po večmesečnem restavratorskem delu vendar
uspelo slavnostno razkriti monumentalna kipa in ju postaviti na
zasluženi prostor.
Ob že obstoječa
petmetrska orjaka. Eden je visok
11 metrov in težak
250 ton in prikazuje Amenhotepa III. v sedečem
položaju, ob nogi
pa stoji njegova
žena Tiya. Drugi
ga upodablja v stoječem položaju. Da pa je čaša arheološkega veselja polna, so razkrili tudi dobro ohranjeno faraonovo
glavo iz alabastra, kar je prava redkost, saj je na svetu le peščica
kipov iz tega minerala.

Slovenija kot meka britanskih gejev

London – Štirinajsti marec se je med britanskimi homoseksualci zapisal v velikih črkah, saj so pri sklepanju zakonske zveze
postali enakopravni heteroseksualnim parom, kar je britanska
gejevska revija Attitude nemudoma počastila s posebno izdajo,
v kateri predstavlja seznam 25 najbolj zaželenih destinacij za
poročna potovanja gejev in lezbijk. Nanj se je umestila tudi
Slovenija, ki je priljubljeno revijo prepričala s ponudbo na
gradu Otočec in prestolnico Ljubljano. Agencija Luxory Travel

Solution je v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija namreč oblikovala šest posebnih turističnih paketov PinkWeek.
eu – cene se gibljejo od 499 do 6980 evrov za VIP-paket –, s
katerimi bodo istospolno usmerjeni med 4. in 11. majem 2014
lahko odkrivali našo deželo in izbrali svojo sanjsko destinacijo
za medene tedne. Vsaka je seveda začinjena z vsaj kančkom
luksuza.

Novi akvarij podrl pet rekordov

Peking – Naziv največjega akvarija na svetu si je
doslej lastil tisti v Atlanti, zdaj pa mu ga je iztrgalo na 132 hektarih kitajskega otoka Hengqin
novoodprto podvodno kraljestvo Chimelong
Ocean Kingdom, ki se je v Guinnessovo
knjigo rekordov nemudoma zapisalo kar
petkrat. Velikanski akvarij, ki so ga gradili
tri leta in vanj vložili pol milijarde evrov, s
sedmimi tematskimi področji razkriva različne predele oceana, ponaša pa se ne zgolj
z največjim bazenom, v katerega se steka kar
22,7 milijona litrov vode, ampak tudi z največjo
izložbo, saj je prednja steklena stran dolga 39
in visoka osem metrov. Poleg tega obiskovalce
podvodni svet obda skoraj z vseh strani v največji vodni
kupoli, s premerom skoraj 12 metrov. Ko pa se naveličajo, se
lahko odpravijo še na manjši odmerek adrenalina na katerega
izmed vrtiljakov ali vlakcev. Ali pa zavijejo v 5D-kino.
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