NOVICE
Nov kolesarski hotel v Istri
Nekdanji hostel Stara šola v Kortah, vasici v zaledju Izole, so lastniki
preuredili v kolesarski hotel. V 17 sobah in dveh apartmajih z
nameščenim brezžičnim internetom ponujajo možnost nastanitve
posameznikom, družinam in skupinam. Posamezniki in družine
se lahko pri njih odločijo bodisi za počitek in sprostitev v savni
ali na sončni terasi z razgledom bodisi za aktiven oddih s pohodi
in kolesarskimi turami. Za izposojo so na voljo električna kolesa
ter kolesarski vodiči po regiji z GPX-datotekami, možna pa je tudi
uporaba varovane kolesarnice, opremljene s profesionalnim orodjem.
Poseben prostor je urejen za pranje in sušenje koles in oblek.
V hotelu je mogoče pripraviti tudi seminarje, predavanja ali delovne
sestanke, zanje so urejeni konferenčna soba, posebna jedilnica in
večji družabni prostor. Okolica Stare šole poleg miru in tišine ter
čudovitega razgleda po Istri ponuja okolje za ustvarjalne delavnice,
team buildinge ali umetniška srečanja.

Nazaj k naravi
v Termah Čatež
V začetku junija v Termah Čatež odpirajo naselje čisto novih
mobilnih hišk z imenom Terme Village. V zelenem okolju kampa,
neposredno ob poletni Termalni rivieri, vam v hiškah s površino
34 m2 ponujajo dve kopalnici, opremljeno kuhinjo z indukcijsko
kuhalno ploščo, mikrovalovno pečico, hladilnik in zamrzovalni boks,
dve spalnici s skupno petimi ležišči, dnevni prostor z raztegljivim
dodanim ležiščem, klimo, sat TV, wi-fi in ležerno počivanje na
pokriti terasi (18 m2) s sedežno garnituro in dvema ležalnikoma.
Zagotavljajo vam udoben pogled s senčne terase “čateškega”
doma na Termalno riviero in neskončno uživanje ob vznožju gričev
Gorjancev, v objemu toplih, zdravilnih termalnih vrelcev, kjer so
zdravilne termalne kapljice ujeli v številnih bazenih največjega
vodnega parka na tem prostoru.

Slovenija navdušila
v Washingtonu
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Delegacije EU v ZDA in veleposlaništva držav članic EU v
Washingtonu so 13. maja pripravile že 11. dan odprtih vrat ali t. i.
EU Embassy’s Open House Day. Ta dan si vsaka država po svoje
prizadeva na kar se da privlačen način privabiti številne potencialne
obiskovalce. Slovenska ambasada v Washingtonu je z odliko
predstavila del svoje kulture v povezavi s tradicionalno hrano
in pijačo, pesmijo in šegami ter aktivnosti, ki so pri nas na voljo
turistom. Navdušili so skoraj 3000 obiskovalcev dneva odprtih
vrat. Našo prehransko dediščino so v Washingtonu že tretje leto
zapored predstavili s projektom Kuhnapato, v katerega so vključeni
mladi iz vse Slovenije. Tokrat so se posvetili primorski regiji, zato
so kot mlade promotorke tradicionalnih primorskih prigrizkov v
modernih oblikah nastopile Zala Gruntar, Urška Vidmar, Tanaja
Odar in Taša Ličen iz OŠ Šturje Ajdovščina z mentorico Petro Ušaj.

