14

Turistična tribuna

Ljubo doma

Prišel je pametni vodnik po pokopališču
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Središče mondenega
zdraviliškega mesta, kjer
najdete več kot 200 hotelov.

ż Pogrebno podjetje Maribor je v sklopu mednarodnega
projekta Eucemet pripravilo mobilni vodnik po pokopališčih
Artour, ki obiskovalcem omogoča, da lahko na pametnih telefonih spoznavajo pokopališče, zgodovino mesta, pomembne
osebnosti in običaje skozi čas. Artour omogoča vodenje na
različne načine (zemljevid, obogatena resničnost), pri čemer
aplikacija prek GPS-naprave v pametnem telefonu ugotovi,

Tržič bo obudil kopališče

ż Na kraju dotrajanega tržiškega kopališča bo po dolgoletnih
prizadevanjih vendarle zrasel nov turistično-kulturni center, v
katerem bo poleg sodobnega bazena tudi avditorij. Občina je
za 3,7 milijona evrov vredni projekt pridobila evropska sredstva.
Če se ne bo zapletlo z izvajalci del ali v občinskem svetu, bo
gradnja stekla poleti. Kot je na novinarski konferenci povedal
tržiški župan Borut Sajovic, bodo v sklopu projekta Gorenjska
plaža uredili pravo družabno središče. Bazeni s približno 900
kvadratnih metrov vodnih površin bodo sprejeli okrog 400
plavalcev, v odprtem avditoriju bodo pripravljali prireditve za
250 ljudi, v gostinskem objektu pa bo 120 sedežev.
ż V soboto in nedeljo bo Portorož gostil drugi Festival vrtnic in
cvetja. Obiskovalci bodo lahko okusili kulinarične mojstrovine
iz vrtnic ter kupili sadike vrtnice portorož in drugo cvetje za
ureditev vrtov (na fotografiji). Medtem so v različnih predelih
kraja do danes posadili že 120 sadik istoimenske vrtnice, ki bo
tako letos prvič množično zacvetela. V Portorožu s festivalom,
ki so ga predstavili na torkovi novinarski konferenci, poudarjajo
bogato botanično tradicijo kraja. Nekatere rastline v urejenih
parkovnih zasaditvah so stare tudi več kot sto let, kultura
urejanja vrtov in javnih površin pa postaja vse močnejša tudi
med prebivalci, so zapisali v Turističnem združenju Portorož.
Prizorišče festivala bo rožni vrt, kjer je mogoče najti kar 123
različnih vrst vrtnic. Njegova najnovejša pridobitev pa je vrtnica portorož. Prvo sadiko je župan Peter Bossman posadil
leta 2011, še 120 sadik te posebnosti pa so v različnih predelih
kraja posadili letos.

Legenda pravi, da je najslavnejši vladar
rimsko-nemškega cesarstva Karel IV.
na lovu v severozahodnem delu Češke
v dolini reke Teple povsem po naključju
našel eno največjih in najbolj znanih
naravnih zdravilišč na svetu.

N

jegov pes je v lovu za
jelenom skočil v tolmun
vroče vode in se opekel,
vendar se je hitro pozdravil.
Zaradi čudežne zdravilne vode
je dal cesar Karel IV. ob izviru postaviti lovski dvorec.
Ob njem je skozi stoletja v dolini Teple zraslo eno najbolj

rezija ter avstro-ogrski cesar
Franc Jožef.

Središče kulture
in umetnosti

Da bi zapolnili čas med dolgotrajnim zdravljenjem in bivanjem v zdravilišču, so slavni
vladarji tja vabili tudi znane

Ni bilo mogoče dobiti proste postelje, čeprav kraj
premore več kot 200 hotelov različnih kategorij.
znanih zdravilišč na svetu,
ki je dobilo ime po njegovem
ustanovitelju – češko Karlovi
Vari, zaradi dolga leta večinskega nemškega prebivalstva
pa v nemško govorečem svetu Karlsbad (v angleškem pa
Carlsbad). Slovensko bi največjemu češkemu naravnemu
zdravilišču lahko rekli Karlove
Toplice.
Karlovi Vari so zaradi zdravilnosti vode in za tiste čase
razkošnih hotelov postali
zelo priljubljeno in mondeno
zdravilišče. Svetovni sloves je
dobilo še posebno zaradi obiskov najbolj znanih vladarjev,
kot so bili ruski car Peter Veliki, pruski cesar Friderik I.,
avstrijska cesarica Marija Te-

umetnike svojega časa. Tako
so v Karlovih Varih gostovali
slavni skladatelji Bach, Mozart, Beethoven, Brahms,
Wagner, Paganini, Čajkovski,
Schumann, Lizst in Grieg,
Antonin Dvořak pa je imel v
lokalnem gledališču leta 1884
celo premiero simfonije Z novega sveta. V njegov spomin
imajo v mestu vsak september
festival klasične glasbe.
Med literati je Karlovi Vari
kar osemkrat obiskal Göthe,
Schiller je bil v mondenem
zdravilišču na poročnem potovanju. Zaradi priljubljenosti lokacije pri ruskih carjih in
plemstvu so to češko zdravilišče svetovnega slovesa pogosto obiskovali tudi slavni ruski

Nadvse zdravilna voda se
po vodnjakih Karlovih Varov
pretaka že stoletja.
pesniki in pisatelji, kot denimo
Gogolj, Puškin, Turgenjev in
Dostojevski.
Od sodobnih kulturnih prireditev je v zadnjem obdobju
najslavnejši Mednarodni filmski festival, tam pa so
posneli tudi nekaj
svetovno znanih
filmov, kot je na
primer Casino
Royale. Zato
so bili tam
kot gostje
festivala ali
kot igralci na
začasnem delu
tudi John Malkovich, Robert
de Niro in Antonio
Banderas.

majski konec tedna. Slavnostni
začetek je bil že po tradiciji v
gledališču, kjer so po koncertu podelili prestižne turistične
nagrade ambasadorjem karlovarskega turizma za leto 2012.
V soboto pa so se zvrstile
številne prireditve,
med katerimi je
največ pozornosti domačinov
in turistov pritegnil slavnostni sprevod
s cesarjem
Karlom IV. na
čelu. Ogledali
so si ga tudi vsi
veleposlaniki, akreditirani na Češkem, ki
so prav za to priložnost prišli
iz Prage. Sestavni del slovesnosti sta bila tudi festivala hrane
in porcelana.
Prav zaradi tradicionalnih slovesnosti od odprtju sezone v
Karlovih Varih minuli teden ni
bilo mogoče dobiti proste postelje, čeprav kraj premore več kot
200 hotelov različnih kategorij
in še nekaj deset penzionov in
hostlov ter drugih turističnih
prenočitvenih objektov.
Drago Bulc
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Že 655 zdraviliških
sezon

Karlovi Vari so zagotovo najstarejše naravno zdravilišče
na svetu, saj so minuli teden
proslavljali že kar 655. zaporedno slavnostno odprtje sezone.
Imel sem to čast, da sem se ga
na povabilo župana mesta Petra Kulhanka prvič udeležil
tudi jaz. Odprtje traja pravzaprav kar ves podaljšani prvi
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Nova invazija vrtnic na Portorož

Zdravilišče
za kralje

Homo
s
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Kruta realnost bovškega hotela Alp

ż Družba Hotel Alp iz Bovca je prešla v postopek stečaja. Lastnik (na fotografiji) je oddal nepremičnino v najem, do konca
septembra letos jo bo upravljalo podjetje Hoteli Bovec, ki ga
je nedavno ustanovilo slovenskobistriško podjetje Kontinuum. Lastnik Hypo leasing
namreč prodaja bovški
hotel. Prejšnji najemnik
hotela Alp, podjetnik Jožef Pipenbaher, je imel
že nekaj časa finančne
težave z bovškim hotelom. Po pisanju časnika
Dnevnik je lani ob slabih
800.000 evrih prihodkov
ustvaril dobrih 165.000
evrov izgube. Konec lanskega leta je vsota finančnih obveznosti znašala 3,4 milijona
evrov, dobaviteljem pa je hotel Alp dolgoval še 370.000 evrov.
Zaradi slabe zimske sezone in poškodbe kaninske žičnice,
zaradi česar je bilo zaprto smučišče na Kaninu, je bil hotel
zaprt skoraj vso zimo.

TurisTic

kje je obiskovalec, in mu ponudi ustrezne vsebine. V mobilno
vodenje je trenutno vključenih šest evropskih pokopališč, in
sicer Pobrežje (na fotografiji) ter Žale v Sloveniji, Centralno
pokopališče Dunaj (Avstrija), Glasnevin (Irska), Oletta (Francija)
ter La Carriona (Španija).

TuriSTičnA TriBunA
Priloga Slovenskih novic

urejanje Rok Šinkovc
e-pošta rok.sinkovc@slovenskenovice.si
likovna zasnova Jožef Zver
ekranski prelom Darja Malarič

Na čelu sprevoda po Karlovih Toplicah
mora seveda jezditi Karel IV.

Mozartov hotel ima le ducat –
sicer prestižnih – sob.

