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Nočni pogled na Tampere
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Čez planke

Po poti marihuane

Nine Mile – Obiskovalci Francije romajo po vinski cesti, na
Škotskem okušajo žametni okus viskija, jamajški kmetje pa
ponujajo tisto, kar je vsaj toliko del otoške državice kot njene
peščene plaže in reggae glasba – marihuano. Za 50 dolarjev se
turisti lahko odpravijo na zakajeno, skrivnostno in vsaj strogo
vzeto tudi nelegalno popotovanje po plantažah trave, seveda
z obveznim postankom v domačem mestecu reggae legende
Boba Marleyja. Pred katerim pa morajo opraviti preizkus.

»Sprva moraš z nami pokaditi džojnt, da te spoznamo, nato pa
te popeljemo po plantažah, kjer lahko poizkusiš toliko različnih vrst trave, da boš na koncu govoril z Marleyjem osebno,«
pojasnjujejo vodniki iz sivega ozadja. Ki imajo polne roke dela,
v prvi vrsti z ameriškimi, nemškimi in ruskimi turisti.

Z vzpenjačo do skritega bisera Inkov
Nekdaj tekstilna tovarna,
danes kulturno središče

Domačini se ob prostih uricah
zadržujejo v hiškah s savnami na
jezerskem bregu.

Mestna hiša Tampereja

Lima – Izgubljeno inkovsko mesto Machu Picchu, v katero
vsak dan derejo množice turistov, je postalo žrtev svoje priljubljenosti in pristalo na Unescovem seznamu najbolj ogrožene
svetovne kulturne dediščine. Hkrati pa bližnji Choquequirao,

Med jezeri in muzeji
tudi ob pivu in vodki
Najbrž bi le redki znali odgovoriti na vprašanje, koliko
jezer je na Finskem. Zato naj kar na začetku povemo, da
jih je, če verjamete ali ne, 188.000! Središče jezerskega
območja na jugu je drugo največje finsko mesto
Tampere, ki ga mnogi poznajo po številnih športnih in
drugih dogodkih in je le za nekaj tisoč duš manjše od
Ljubljane.

Č

eprav Tampere od finske prestolnice loči
190 kilometrov, je pot
v udobnem avtobusu minila
izjemno hitro. Takoj po prihodu in namestitvi sem si peš
ogledal mesto in se po vsem,
kar sem prebral, odpravil prek
lepo urejenega parka do reke.
Tam se v več kot 18 metrov
visokih brzicah sredi
opečnatih zgradb
nekdanje tekstilne tovarne
pretakajo ogromne količine
vode iz jezera
Näsijärvi po
reki Tammerkoski v nižjeležeče jezero
Pyhäjärvi.
Tekstilna tovarna, ki
jo je na povabilo ruskega
carja Aleksandra zgradil škotski tovarnar James Finlayson,
so pred desetletjem spremenili v kulturno središče, kjer je
zdaj veliko najrazličnejših muzejev, restavracij in trgovinic z
značilnimi ročno izdelanimi
finskimi izdelki. Takoj pri
vhodu se lahko ustavite v gostilni Plevna, ki ima tudi svojo
pivovarno in v kateri je v 19.
stoletju zasvetila prva električna svetilka na Finskem. Zaradi
skrbi za denarnico vseeno priporočam, da si pred naročilom
pobliže ogledate cenik.

Med številnimi muzeji in tamkajšnjimi zbirkami si lahko v
tem kompleksu ogledate vohunski muzej, kjer se lahko na
kratkem tečaju tudi izšolate za
tajnega agenta.
Mesto Tampere je tesno povezano z Nokio, enim najbolj
znanih finskih simbolov in
izvoznih artiklov. Nokia
je sicer samostojno
mesto z nekaj
več kot 30.000
prebivalci,
nastalo že v
16. stoletju,
od Tampereja pa je
oddaljeno

Homo
s
u

s Homo

isT
Tur icu

vsega 15 kilometrov. Že od takrat nosi to ime, proti koncu
19. stoletja pa je tam gospod
Fredrik Idestam ustanovil
podjetje z enakim imenom,
ki je z desetletji preraslo v svetovnega giganta. Uprava in del

na jugu države, tovarne pa so
v Salu in seveda na Daljnem
vzhodu. V Tampereju je le še
delček razvojnega oddelka in
koordinacije marketinga.
Tampere premore izjemno
lepo in veliko kulturno-kongresno središče, zato mesto
obišče veliko tovrstnih domačih in tujih turistov. Je tudi
mesto mladih, saj je tam druga
največja finska univerza. Po
vsem, kar sem v Tampereju
doživel, pa bi lahko rekel, da
je to tudi mesto veselih ljudi,
ki si do tega stanja pomagajo
s praznjenjem steklenic piva
in vodke, še posebno mladi.

Po vsem, kar sem v Tampereju doživel, bi lahko rekel,
da je to tudi mesto veselih ljudi, ki si do tega stanja
pomagajo s praznjenjem steklenic piva in vodke.
tovarn sta bila v Nokii pri Tampereju do 80. let prejšnjega
stoletja, nato so se tako rekoč
vsi, povezani s tehnološkim
velikanom, odselili iz mesta.
Uprava je zdaj v mestu Espoo
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Drugo največje finsko mesto je obkroženo z vodo.

Ob koncu tedna mladina zavzame vse mestne parke in se
sproščeno zabava ter uživa na
najrazličnejše načine.
Obisk ne bi bil popoln, če se
ne bi sprehodili po jezerskem
bregu, kjer je na vsakem
metru privezan
čoln, s katerim so
včasih domačini
predvsem lovili
ribe, danes pa se
v glavnem rekreirajo z veslanjem
ali pa se zapeljejo
do svoje hišice in
savne kje na samoti. Za konec obiska
vam v toplih poletnih dnevih priporočam večerno
vožnjo z eno od
izletniških ladij po
mirni gladini, kjer
lahko ob živi glasbi
celo zaplešete.
Drago Bulc

eno zadnjih zavetišč inkovskih vladarjev, skoraj sameva sredi
neokrnjene narave, saj do njega vodi le večdnevni treking skozi
gosto džunglo, zaradi česar so se perujske oblasti odločile
njegove ostaline vrisati na zemljevid turističnih zanimivosti
in razbremeniti sestrski arhitekturni biser Machu Picchuja. Z
letom 2015 naj bi turiste do od sveta skoraj odrezanega kompleksa popeljala vzpenjača, v izgradnjo katere bodo vložili 34
milijonov evrov. Na pet kilometrov in eno uro trajajočo vožnjo
pa bo vzpenjača lahko naenkrat popeljala do 400 ljubiteljev
zgodovine.

Ohraniti ali porušiti nacistično zapuščino?

Nürnberg – Nacistična doba nikakor ni svetla točka zgodovine, vsekakor pa neizpodbitna z daljnosežnimi posledicami.
A medtem ko bi mnogi najraje videli, da bi nacizem povsem
zbledel v pozabo, se vendar poraja vprašanje, ali bi bilo morda
treba ohraniti pomembnejše spomenike človeške izprijenosti
kot opomnik in del svetovne zgodovine. Vprašanje visi nad
kompleksom v Nürnbergu, kjer je Adolf Hitler s stopničastega
odra (Zeppelin Field) nagovarjal večtisočlavo množico svojih privržencev. »Rušenje kompleksa bi izzvalo mednarodno
ogorčenje. Zato ga bomo obnovili, a ne tudi načičkali,« je o
kompleksu, ki ga je zob časa že pošteno načel, a ga vendar
obišče 200.000 turistov na leto, dejal tamkajšnji župan Ulrich
Maly. V projekt naj bi vložili 70 milijonov evrov, na tleh razvpitih zborovanj nacistične stranke pa naj bi zraslo tudi učno
zgodovinsko središče.

