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Zaklad s tisoč
presenečenji in doživetji

Foto: Alan Kosmač/arhiv Spirita

Potep po osrčju slovenske Istre

Katera podzemna jama je v izboru za osmo čudo sveta zasedla prvo mesto v Evropi med 327 nominiranimi
naravnimi znamenitostmi?
S tem vprašanjem začne gostitelj obisk znamenitih Škocjanskih
jam z edinstvenim podzemnim svetom, ki je od novembra 1986
vpisan na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Z ogledom jam z najvišjo navdihujočo močjo lepote na točki 435 metrov
(Štefanovo razgledišče), z najnižjo pa na 212 metrih (Mrtvo jezero). In v katerih zaradi njihovih razsežnosti nekaterih predelov ne
doseže niti močna svetloba. Tu se začne pester in radoživ dvodnevni obisk dela slovenske Istre in Obale, študijska pot triindvajsetih turističnih novinarjev slovenskega Fijeta.
Z obiskom Škocjanskih jam, za oglede so odprte že 160 let, je direktor Stojan Ščuka zadovoljen, saj jih je lani obiskalo že 110.000
domačih in tujih gostov, dobra polovica več kot leta 2000. »Zdaj
se soočamo s težavo, da imamo v poletnih mesecih vse zmogljivosti zasedene, pred in po njih pa je obiska občutno manj,« dodaja
Ščuka. Za obisk si je treba vzeti dovolj časa in si za konec privoščiti
še kratko vožnjo z žičnico iz Velike doline navkreber.

»Prepričani smo, da se kakovost rodi v vinogradu,« pravijo
gospodar Marinko Rodica in njegova sinova Matic in Aleš.
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Tukaj zori trta novinarjev Fijet Slovenija
Manj obiska, kot ga je bilo nekoč, pa je na gradu Socerb (v njem
ima imenitno restavracijo Prekmurec Milan Graj) in 300 metrov
niže v Sveti jami, čeprav se ta ponaša z edino podzemno cerkvijo
v naši deželi!
»Slovenska Istra nista le morje in obala, je tudi zaledje s tisoči
presenečenji,« zagotavlja Marko Kodarin s turistično-konjeniške
kmetije Medljan Cetorah, ki je od Izole oddaljena samo približno pet
kilometrov. Med zelo lepo urejenimi presenečenji je tudi sodobna
vinska klet v tradicionalnem istrskem slogu Rodica v Truškah pri
Marezigah, ki slovi po svoji pristni gostoljubnosti. Mednarodno priznani vinogradnik in vinar Marinko Rodica je znan po ekološki pridelavi vin, za kar je leta 2009 prejel tudi certifikat. In prav pred eno
najlepših kleti v Sloveniji imajo poslej svojo trto tudi turistični novinarji Fijet Slovenija. Za 50-letni jubilej jim jo je podaril Marinko Rodica,
posadili pa so jo sami, kajpak pod njegovim budnim očesom.

Da je razgled s terase hotela Tartini v Piranu na istoimenski trg
in vse do hrvaške Savudrije najlepši, prisegata Jadran Furlanič,
znani turistični delavec in Lea Šuligoj iz Turističnega združenja
Portorož.
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Morska kmetija Fonda sredi Piranskega zaliva ima kar 56 ribjih
obročev, v katerih gojijo znamenite brancine. Jedo jih tudi bogataši
z vsega sveta v hotelih v mondenem avstrijskem Lechu!

Kje se začnejo prave počitnice? V Izoli!
Da se prave počitnice začnejo v Izoli, je prepričan Dean Kocjančič,
direktor tamkajšnjega turističnega združenja. V mestu z
arheološkim parkom Simonov zaliv, palačami, kot je Zanon, v kateri se je rodil znani geograf in kartograf Pietro Coppo, z marino za
620 privezov, s pisanim mozaikom tradicije, zgodovine, lepote
arhitekture in kar še največ šteje – prijaznimi in iskrenimi ljudmi.
Turizem pa smo ljudje, mar ne!?
In katero zgodbo je na Obali tudi skoraj nujno doživeti? Zapluti na
sredino Piranskega zaliva pod vodstvom dr. Irene Fonda na
največjo kmetijo na Slovenskem, resda morsko, kjer gojijo ribe in
školjke. »Odločili smo se, da bomo vzredili najboljše gojene ribe
na svetu,« pripoveduje Irena med plovbo na novem hibridnem
plovilu Inti by Fonda. Ali je potem sploh kaj presenetljivega, če
piranske brancine Fonda strežejo v prestižnih hotelih v monde
nem avstrijskem Lechu, kamor redno zahajajo tudi kronane glave?

Marko Kodarin, gospodar turistične kmetije Medljan v
Cetorah.

Obiskovalci, med njimi tudi novinarka Brigita Bavčar, so
navdušeni nad akvarijem, ki šteje že več kot štiri desetletja.




Duša Podbevšek - Bedrač
Foto: Gorazd B.

»Izola naj bo po meri ljudi in ne kapitala,« je geslo Igorja
Kolenca, župana tega čudovitega turističnega mesta (na
fotografiji je še Šavrinka Rozana Prešern iz TD Šparžin).
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