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Čez planke

Innerkrems ima vsega 50 prebivalcev.
(FotograFije: Drago Bulc)

Kateri je najlepši otok na svetu?

Needham – Bele peščene plaže, na katerih se v toplem vetriču
pozibavajo vitke palme, obdajajoče turkizno morje pa skriva
živahno živobarvno kraljestvo oceana. To je v mislih marsikoga
sanjski dopust, pa vendar otoško vzdušje nikjer ne navdihuje
in navdušuje toliko kot na Ambergis Cayu. Popotniška spletna

V to dolino so že ničkolikokrat
odsmučali člani družine
Kostelić.

stran TripAdvisor je namreč po enoletni raziskavi, v kateri je
sodelovalo več kot milijon popotnikov, lento najbolj čarobnega
otoka že drugič zapored podelila temu belizejskemu otočku. Ki
mu sledijo otok Providenciales, del manj znanega karibskega
otočja Turks in Caicos, medtem ko je bron romal Bora Bori v
Francoski Polineziji. Preostali, ki so se zaradi odličnih hotelov,
restavracij, zanimivosti in naravnih lepot znašli med najlepšo
deseterico, pa so floridski Marco Polo, nam bližji škotska otoka
Lewis in Harris ter grški Naksos, otok Aitutaki na Cookovih otokih, Nosy Be, ki pripada Madagaskarju, skrivnostni Velikonočni
otok blizu čilenske obale ter tajski Kho Tao.

Smučarske naprave so sodobne.

Svetovno tekmovanje v izdelovanju pesta

Od začetnikov
do šampionov

Varno po urejenih
progah in zunaj njih

V Innerkremsu sem s prijatelji
smučal že pred dobrimi tremi
desetletji, ko je kraj premogel
samo eno enosedežnico in na
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s
u

vrhu skromno gorsko kočo.
Ker sem predvsem od slovenskih tekmovalcev, ki so tam
trenirali, slišal same pohvale
in ker sem bral, da so stalni
gostje v majhnem koroškem
središču Kostelićevi in drugi
svetovni smučarski šampioni,
ki bi si lahko privoščili treninge
tudi na bolj mondenih terenih,
me je ves čas zanimalo, kaj se
pravzaprav tam dogaja. Minuli
teden se mi je ponudila priložnost, da sem Innerkrems spet
obiskal. In imel sem kaj videti
in doživeti.
Med mojo dolgo odsotnostjo
so enosedežnico zamenjali
s sodobno štirisedežnico, na
sosednja gorska pobočja pa so
potegnili še eno dvosedežnico
in kar osem vlečnic. Ob njih je
35 kilometrov smučarskih prog
različnih težavnostnih stopenj.
Prav vse pa z več kot 2000 metrov visokih vrhov pripeljejo
na isto mesto v središču kraja.
Tam sta tudi veliko parkirišče in
dokaj prostorna garažna hiša.
Ker smučišča ležijo med 1500

dobrega počutja.
Preostala prenočišča so še v 30
apartmajih in
treh penzionih ter v dveh
objektih z možnostjo prenočevanja in zajtrkovanja. Prav vsi
objekti so v glavnem
specializirani za družine
z majhnimi otroki. Še posebno
v družinskem hotelu Nockalm
je vse podrejeno družinam in
nadobudnežem na smučeh.
Da bi bila ponudba popolna,
imajo tudi dobro založeno
smučarsko trgovino, izposojevalnico opreme in dobro
opremljen servis. Na vrhuncu
sezone ima lokalna smučarska
šola kar 25 učiteljev, ki govorijo
številne tuje jezike, med drugim
slovensko. Za ta del ponudbe
skrbi nekdanji trener avstrijske reprezentance v alpskem
smučanju Stephan Schiffer
s sinovoma Guidom in Christophom. Vsi skupaj so nekakšen zaščitni znak smučarskega
Innerkremsa.
Na splošno je znano, da so najboljše merilo za zadovoljstvo
gostov tisti, ki se vsako leto
vračajo. In v Innerkrems se jih
vrača več kot polovica.
Drago Bulc
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icer je tekmovalni poligon v Innerkremsu
znan med trenerji in
tekmovalci iz skoraj vseh držav, ki tekmujejo v svetovnem
pokalu v alpskem smučanju.
Tako so poleg Janice in Ivice Kostelića v Innerkremsu
trenirali tudi takšni šampioni,
kot so Linsday Vonn in Bode
Miller, Maria Höfl-Riesch in
drugi. Kljub temu je Slovencem malo znano smučišče v
Nacionalnem parku Nockberge, na meji med tremi avstrijskimi deželami, Koroško,
Štajersko in Solnograško, ki
je od Ljubljane oddaljeno le
slabi dve uri vožnje, priljubljeno predvsem med družinam
z majhnimi otroki. Zato ji nekateri rečejo kar družinska
dolina.
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m/nmv, do kamor se pripeljete
z avtomobilom, in
2200 metri, so po navadi
snežne razmere zelo ugodne.
Da bi ustregli smučarjem, ki
tam trenirajo ali dopustujejo,
pa lahko kar 27 km prog tudi
zasnežijo s tehničnim snegom.
Sicer so pobočja na obeh straneh doline idealna za turno in
prosto smučanje. Da bi v dolini
obdržali oziroma tja pritegnili
najstnike, so na prostranih progah uredili dva snežna parka.
Na svoj račun lahko pridejo tudi
ljubitelji smučarskega teka.
Predvsem velja poudariti, da
so vsa smučišča zelo široka in
varna, saj na njih niti ob koncu
tedna ni nobene gneče. Nevarni
deli, ki pa jih skorajda ni, so zgledno zaščiteni z mrežami.

Petdeset gostiteljev

V Innerkremsu, ki ima okrog
50 stalnih prebivalcev, lahko
naenkrat prenoči skoraj tisoč
gostov. V kraju imajo tri hotele,
dva imata celo bazene in centre
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Za smučišče Innerkrems na Koroškem pravzaprav
ve le malo slovenskih rekreativnih smučarjev.
Zato pa je toliko bolj priljubljeno pri naših
južnih sosedih, saj si ga je že pred leti za svoj
glavni vadbeni teren izbrala družina Kostelić.

Genova – Le kdo si ne oblizuje prstov ob slastni začimbni
omaki iz sveže bazilike, česna, praženih pinjol, soli, oljčnega
olja in dveh vrst trdega sira? Ob pestu. A medtem ko danes
poznamo več različic omake, ki popestri še tako dolgočasne
testenine, je edini pravi pesto le tisti, zaradi katerega
se od 19. stoletja cedijo
sline v italijanskem mestu
Genova. In kjer so nad svojo
kulinarično mojstrovino, ki
je osvojila svet, tako navdušeni, da bodo 29. marca že
petič zapored gostili svetovno prvenstvo v izdelovanju pesta. S tradicionalnimi metodami
in sestavinami, za naziv najboljšega pa se bo potegovalo 100
amaterskih in profesionalnih kuharjev. Kar bo prava paša za
radovedne oči turistov, ki pa bodo na svoj račun lahko prišli
že prej, med 21. in 30. marcem, saj bodo prireditev spremljale
spremljevalne dejavnosti in posebni menuji. Seveda s skupnim
imenovalcem – slovitim pestom à la genovese.

Kmalu plaža za nudiste v Južni Afriki?

Cape Town – Dokler se nihče ne pritoži, je golota v javnosti
dovoljena, a zaradi strahu, da bi bila prizadeta čustva, so nudistične plaže v Republiki Južni Afriki še vedno prepovedane.
Kljub skupinam gorečih zagovornikov kopanja v adamovem
kostumu, ki pa so zdaj stopili
skupaj v upanju, da tamkajšnje oblasti vendar pokažejo
naprednega duha. »Nekatere
plaže so vsaj neuradno nudistične, a želimo, da bi golo
kopanje sprejela tudi država,«
je dejal John Shene, ki je za testno plažo, s katero bi ljudem
in oblastem pokazali, da golota ni obscena, že izbral skoraj
pet kilometrov dolgo peščeno obalo KwaZulu Natal. »Želimo
spremeniti konservativne poglede na golo telo,« je še dejal
lastnik hostla, ki je že postal meka za nudiste. »Začeli bomo z
eno plažo, a cilj jih je vsaj pet.«

Najboljša letališča na svetu

Montreal – Dolge kolone ljudi, ki se premikajo po polžje. Neprijazno osebje. Nesnaga in izgubljena prtljaga. To so le nekatere
izmed nevšečnosti, ki že na letališču lahko zagrenijo potovanje.
Marsikje, a morda ne na moskovskem letališču Šeremetjevo, ki
si je prislužilo nagrado najboljšega v Evropi. Na podlagi ankete
je organizacija Airports Council International (ACI) namreč
podelila priznanja za najboljša letališča, potniki pa so na
285 svetovnih letališčih vzeli
pod drobnogled 34 storitev,
pomembnih za ugoden odhod
in prihod. »Letališča lahko tako
prepoznajo, kaj je za njihove
potnike pomembno in katere
izboljšave se jim zdijo potrebne,« je dejala Angela Gittens, glava
ACI. Odličje za najboljše letališče v Afriki je pripadlo tistemu v
Cape Townu, v Aziji seulskemu letališču Incheon in na Bližjem
vzhodu letališču v Abu Dabiju, med lationskoameriškimi je
najboljši v Guayaquilu, v ZDA pa v Indianapolisu.
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