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Čez planke

Proge so široke
in pogosto tudi
položne.

Spomini na 11. 9. na ogled za 24 dolarjev

New York – Dan, ko sta se slovita dvojčka Svetovnega trgovskega centra sesedla v gmoto prahu in pod sabo pokopala
skoraj 3000 ljudi, se je za vselej vtisnil v kolektivni spomin
Američanov. Spominski park, kjer sta dvojčka nekdaj stala, jih
bo vselej spominjal na najhujši teroristični napad na ZDA, zdaj
pa bo katastrofa, ob
kateri je svet obnemel, dobila še svoj
muzej. Sredi maja
bo – sicer s skoraj
štiriletno zamudo –
v kleti nove stolpnice
Svetovnega trgovskega centra odprl vrata
muzej, posvečen žrtvam terorističnega
napada. A že pred
odprtjem žanje kritike in ogorčenje zaradi pošteno zabeljene
vstopine 24 ameriških dolarjev, nad katero zmajuje z glavo
tudi newyorški župan Bill de Blasio. Vstopnice v muzej groze
in žalosti bodo na prodaj že prihodnji mesec, svojci pokojnih
in vsi, ki so pomagali v kaos pred 13 leti vnesti malce reda in
miru, pa bodo vanj lahko vkorakali brezplačno.

Tudi do slovenskih smučarjev
prijazna koča

Dubaj bo zaračunaval turistično takso

Turistično naselje je v les Menuiresu
neposredno na smučišču

Francoski družinski
smučarski paradiž
Homo
s
u
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Do najmlajših
prijazno

N

ajboljše in najvišje ležeče smučišče je pravzaprav Val Thorens, ki
so ga lani razglasili za najboljšega na svetu in smo vam
ga na tej strani predstavili že
decembra. Zato smo se tokrat
odločili, da vam pred zimskimi
počitnicami opišemo sosednje
smučišče Les Menuires, ki se
je s ponudbo osredotočilo na
družine in otroke ter na odrasle začetnike. Sicer so proge
na tem prostranem smučišču,
ki se razteza od 1850 do 3080
metrov nadmorske višine, primerne tudi za najzahtevnejše
ljubitelje vijuganja. Poleg tega
se lahko iz Les Menuiresa, ki
leži na sredini med Val Thorensom in Courchevelom, po
mili volji odpeljete z eno vozovnico za žičnice po kar 600
kilometrih prog.

Lacroix tlakoval
uspešno pot

Razvoj smučišča Les Menuires je tesno povezan s francoskim smučarskim asom Leom
Lacroixom, ki je največje
uspehe, med drugim je bil tudi
olimpijski podprvak v smuku
na OI leta 1964 v Innsbrucku,
dosegel v sedemdesetih letih.
S smučiščem, ki mu je pozneje vtisnil neizbrisen pečat, se
je še kot aktivni tekmovalec
prvič seznanil leta 1967. Dve
leti po tekmovalni karieri pa
je sprejel povabilo in se tam
zaposlil kot športni direktor.
Kljub tekmovalni preteklosti
je pri razvoju novih prog vedno pazil, da so bile speljane
tako, da so bile primerne tudi
za manj zahtevne smučarje in
predvsem otroke. Smučišče je
prav zato kmalu postalo zelo

Les Menuires je do družin in
najmlajših prijazno zimskošportno središče tudi zato,
ker vsi prenočitveni objekti
stojijo dobesedno na smučišču. Tako se je mogoče iz njih
do prve žičnice spustiti kar
na smučeh in prav tako nazaj,
kar je še posebno primerno,
če imate otroke, ki potre-

TurisTic

priljubljeno med francoskimi družinami. Tam
vsako leto s starši smučajo
tudi njegovi pravnuki.
Če želite počitnikovanje v
Les Menuiresu ovekovečiti
za vselej, lahko v spomin na
slavnega francoskega šampiona kupite – sicer po precej
zasoljenih cenah – športna
oblačila in smuči blagovne
znamke Lacroix.

Toplo stranišče na treh
tisočakih nad morjem

s Homo

S 600 kilometri prog in 172 žičnicami na osmih povezanih smučiščih v
treh dolinah, ki se raztezajo na površini 200 kvadratnih kilometrov
in na nadmorski višini od 1100 do 3230 metrov, je regija
Tri doline v osrčju Savojskih Alp v Franciji največje
isT
Tur icu
smučišče na svetu.

višji točki na 3080 metrih
nadmorske višine toplo in
dovolj veliko stranišče, ki so
ga še posebno vesele mamice
z otroki.
Vse proge so široke in po navadi imajo na najstrmejših
delih poleg rdeče speljano
še lažjo, torej modro različico. Tako se lahko v dolino
varno in brez strahu spustijo
otroci in starši, ki niso ravno
najbolj vešči smučanja. Da bi
se malčki dobro počutili, so
proge zelo dobro teptane. Za
zahtevnejše starše pa imajo

les Menuires je do družin in najmlajših prijazno
zimskošportno središče tudi zato, ker vsi prenočitveni
objekti stojijo dobesedno na smučišču.
bujejo opoldanski počitek.
Najmlajšim so prilagojene
vse žičnice, mrgoli pa seveda
smučarskih šol.
Tudi ponudba v gorskih kočah z velikimi terasami za
počitek in sončenje je prilagojena družinam. Pester
je predvsem izbor hrane za
otroke. Najmlajšim so prilagojene tudi sanitarije. Tako
imajo – prav za zgled vsem
drugim smučiščem – na naj-

tudi zelo lepe terene, kjer je
mogoče vijugati zunaj prog.
Tudi v dolini je vse prilagojeno družinam in še posebno
mladim. Restavracije in trgovine so v glavnem povezane
s pokritimi hodniki, tako da
ste v slabem vremenu in ob
nizkih temperaturah vedno
na toplem. Les Menuires torej razvaja stare, še bolj pa
mlade.
Drago Bulc

Dubaj – Benetke so pred tremi leti uvedle takso za turiste, lani
je uvedbo vstopne takse predlagala Tajska, zdaj pa jima sledi
še gostiteljica prihajajoče svetovne razstave World Expo 2020.
S koncem marca bo
namreč v ceno vsake
turistične nastanitve
v Dubaju, od hotelskih sob in apartmajev do počitniških
hiš, vračunana še
turistična taksa. Ta
se bo gibala od 1,4
do 4 evre na noč,
odvisno od tipa nastanitve, denar pa bo romal v mošnjiček za promocijo tamkajšnjega turizma in za izvedbo projektov v sklopu Expa 2020. In
četudi so delavci v tamkajšnji turistični industriji prepričani, da
bo novico marsikdo sprejel z negodovanjem, »uvedba turistične
takse vendar postaja pravilo v čedalje več državah in ne bo
okrnila njihovega turizma«.

Kitajci v vesolje zgolj z drugo nacionalnostjo

Hongkong – Kdor meni, da je z denarjem mogoče kupiti vse,
živi v precejšnji zmoti. Kajti četudi so bili nekateri kitajski bogataši pripravljeni za
prostor na letošnjem
prvem komercialnem
poletu v vesolje odšteti četrt milijona
ameriških dolarjev, so
jih pri podjetju Virgin
Galactic zavrnili. Zaradi njihove narodnosti
in bojazni, da bi se dokopali do raketne tehnologije Američanov
in jo ukradli. »Pokazali so že nekaj zanimanja. A prijave vseh, ki
imajo le kitajski potni list, smo morali zavrniti,« je dejal zaposleni
v hongkonški podružnici podjetja Virgin Galactic in razložil, da
zavrnitve temeljijo na ameriški protivohunski regulativi iz časa
hladne vojne. »Svetujemo jim lahko, da si pridobijo potni list
druge narodnosti ali ameriško zeleno karto.«

Italijanski portal še v slovenščini

Kobarid – Sosedski odnosi pregovorno niso najtoplejši, toda
ob stoti obletnici prve svetovne vojne sta Regionalna agencija
za turizem Furlanije - Julijske krajine in Slovenija stopili skupaj.
V sklopu italijanskega medregionalnega projekta Poti prve
svetovne vojne – potovanje skozi zgodovino, katerega vodja
je dežela Furlanija - Julijska krajina, pri katerem pa sodelujejo
še Benečija, Lombardija, Trentinsko - Zgornje Poadižje, je luč
namreč uzrl portal
www.itinerarigrandeguerra.it, na katerem lahko najdemo
novice o proslavljanju 100. obletnice,
razpored turističnih
dogodkov in itinerar
turistično-zgodovinskih obiskov, katerih
rdeča nit je prva svetovna vojna. In ker
je v slogi moč, sta si
tamkajšnja Regionalna agencija za turizem in Slovenija podali roke ter že pred nekaj meseci pripravili nekaj turističnih
paketov s čezmejnimi potmi, zdaj pa je omenjeni italijanski
portal dobil še različico v slovenskem jeziku (www.potiprvesvetovnevojne.si).
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