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Gastronomski zakladi Istre

ż Istra znova predstavlja svoje zaklade v sklopu turističnega
projekta Gastronomski zakladi Istre. Od februarja v Kopru, Izoli
in Piranu znova diši po izvrstnih kulinaričnih dobrotah slovenske Istre. Letos se bo skupaj zvrstilo kar 24 vodenih kulinaričnih
večerov, ki vključujejo tematski meni s štirimi hodi, degustacijo
šestih vzorcev vina, dveh vzorcev oljčnega olja ter pri nekaterih
tudi predstavitev drugih značilnih izdelkov. Cena posameznega
vodenega večera
je 30 evrov in velja
za vse restavracije.
Sicer se bo v vseh
treh obalnih občinah zvrstilo tudi 25
kulinarično obarvanih prireditev. V kar
23 restavracijah bo
na voljo posebna
mesečna tematska
ponudba, obarvana z značilnimi
sezonskimi izdelki
Istre, ki bodo navdušili tudi najzahtevnejše gurmane. Vsi obiskovalci, ki bodo
naročili enega izmed tematskih menijev ali krožnikov, se
udeležili vodenih tematskih večerov ali koristili enega izmed
namestitvenih aranžmajev, pa lahko sodelujejo v nagradnem
žrebanju za zanimive nagrade.

Leksikon turizma v slovenščini

ż Zgoščeno znanje o turizmu kot najbolj množičnem svetovnem družbenem pojavu zadnjih desetletij in tudi kot delu
gospodarstva posreduje prva izdaja Leksikon turizma v slovenščini. Prevod nemškega originala je močno prilagojen
slovenskim potrebam, pri njegovem nastajanju je sodelovalo
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Razsežnost
smučišč je
neizmerna.

Kot bi smučali z vrha Triglava.

Prvomajska smuka
z Bennijem Raichom
Medtem ko se v večini alpskih turističnih središč sezona smučanja po navadi
konča z velikonočnimi prazniki, se začne najlepše obdobje na ledenikih.
Slovenci najbolje poznamo edini koroški ledenik Mölltal in najvišjega na
Solnograškem Kaprun, pa morda še Hintertux v dolini Zillertal, kjer sezona
traja vse leto. Zaradi vsakoletnih otvoritvenih tekem v alpskem smučanju
za svetovni pokal nam je znan tudi Sölden. Na najvišji ledenik v Avstriji, v
Pitztalu, pa se z žičnico pripeljete kar petsto metrov višje od našega Triglava.

s Homo

Od ene do druge prestolnice kulture

ż Tri dežele, dve reki, obilo narave in kulture. Adut kolesarske
poti med Gradcem in Mariborom je raznolikost. Na tromeji
med Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško uspevajo izvrstna vina.
Poleg tega vse kolesarje tu pričakujejo številne poslastice iz
regionalne kuhinje regije med Muro in Dravo. Na poti od Gradca, kulturne prestolnice 2003, do Maribora, kjer so svoje sledi
pustili Habsburžani in kjer letos praznujejo kulturno prestolnico
2012, za osvežitev telesa in duha poskrbijo številne termalne
toplice v okolici Bad Radkersburga. Od tam se pot nadaljuje
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pripeljete kar petsto metrov
višje od našega Triglava.
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75 tujih in 12 domačih avtorjev. Kar 25 odstotkov je slovenskih
vsebin, med ustvarjanjem je delno nastajala tudi terminologija za področje turizma v domačem jeziku, ki bo, kot upa
urednica slovenske izdaje dr. Sonja Sibila Lebe, nadomestila
uporabo tujk. Osvetljeni so tudi številni splošnogospodarski
in družboslovni pojmi. Večina gesel je preglednih in kratkih,
približno petina pomembnejših pa je obsežnejših. Turizem
je v Sloveniji med letoma 2008 in 2011 prispeval več kot 12
odstotkov k bruto družbenemu proizvodu. To pomeni, da je
gospodarska panoga, ki si zasluži poglobljeno znanje, kot ga
prinaša tudi novi leksikon. V. D. F.

kjer je poleg restavracije z veliko teraso tudi servis z izposojevalnico smuči. Po hrbtišču
ogromnega ledenika se lahko
na okoliške vrhove, ki so vsi
višji od tri tisoč metrov, lahko
zapeljete s štirimi žičnicami.
Na tej višini premorejo tudi
snežni park, tako da tudi na
ledeniku na svoj račun pridejo
vse bolj številni ljubitelji prostega sloga. Možnosti za tek
na smučeh so dokaj omejene,
saj najdaljša proga
meri le sedem kilometrov. Je pa
zaradi velike
višine, speljana je skoraj na 3000
metrih, zelo
primerna za
zgodnje jesenske treninge, saj
tam lahko tečejo
že v začetku septembra.
Tisti, ki se bodo odpravili na
prvomajsko smuko na ledenik
Pitztal, si bodo lahko prislužili
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itztal je ozka alpska dolina, ki se nekaj deset
kilometrov od tirolske
prestolnice Innsbruck pri
kraju Imst strmo dvigne nad
dolino reke Inn. V štirih gorskih občinah je kar sedemnajst
manjših zaselkov. Cela dolina
na višini od 883 do 1740 metrov nadmorske višine v 450
turističnih objektih premore
kar 8500 postelj. Prebivalci,
teh je 7500, živijo skoraj izključno od turizma. Dolga
sezona se začne novembra in
konča prvi teden maja, dolina
pa je vse bolj obiskana tudi v
poletnih mesecih.
Pitztal je privlačen predvsem
zaradi prostranih smučišč na
najvišjem ledeniku v Avstriji,
ki so primerna tako za začetnike kot tudi za najbolj zahtevne
ljubitelje turnega in prostega
smučanja, saj je možnosti za
vijuganje zunaj označenih
in steptanih prog ogromno.
Z vodnikom se potem, ko se
z žičnico povzpnete na 3440
metrov visoki Hinter Brun-

Staro žičnico bodo zamenjali z novo, ogrevano!
Po smuki se lahko zleknete na
sonce in si privoščite dobro
kosilo ali kavico.

Smučišče uporabljajo za trening alpskih državnih moštev
in je domovina smučarske zvezde Bennija Raicha.

proti Ljutomeru, ki danes velja za eno najlepših vinskih regij
Slovenije. Pot nadalje vodi do Ptuja in po Dravski kolesarki
poti do Maribora, kjer rekreativce pričaka najstarejša vinska
trta na svetu. Iz Maribora se je nazaj v Gradec mogoče vrniti
s kolesom ali nekoliko udobneje z vlakom. Dolžina celotne
poti je 234 kilometrov.
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nenkogel, lahko odpravite še
na gorsko turo do najvišjega
vrha na Tirolskem, 3774 metrov visoke Wildspitze. Podvig
traja približno tri ure in je v
lepem pomladnem soncu nepozabno doživetje. Možnosti
za izlete na turnih smučeh pa
je še veliko. Najdaljša tura traja
kar šest ur.

Ogrevani sedeži

Sicer je večina smučišč v Pitztalu namenjenih povprečnim
alpskim smučarjem. Iz konca
doline se z višine 1740 metrov,
kjer je spodnja postaja, po predoru pod gorskim pobočjem
z zobato železnico v šestih
minutah pripeljete na 2840
metrov visoki plato ledenika,

posebno nagrado. Zadnjega, ki
se bo popeljal z dokaj nenavadno žičnico s štirimi kabinami
na 3440 metrov visoki Hinter
Brunnenkogel, bodo nagradili
s sezonsko vozovnico. Takoj
po 6. maju, ko bodo smučišče
zaprli, bodo začeli podirati staro kabinsko žičnico, ki so jo
postavili leta 1983. Do jeseni,
odprtje je napovedano za oktober, pa bodo namesto te skoraj
trideset let stare naprave postavili novo osemsedežnico z
ogrevanimi sedeži. Na zgornji
futuristično oblikovani postaji
bodo postavili tudi kavarno s
čudovitim razgledom na vse
okoliške tritisočake.
DRAGO BULC,
urEDniK tV sLOVEniJa

Prihod na turno smuko

