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Ljubo doma

Turracher Höhe je za vsak okus.

Tujih gostov več, domačih manj

ż Našim naravnim zdraviliščem je leta 2012 ob zaostrenih
gospodarskih razmerah uspelo povečati število prenočitev
tujih gostov, obisk domačih gostov pa se je zmanjšal. Skupno
število prenočitev je bilo za približno odstotek nižje kot leto
prej in v zdraviliščih si želijo ukrepov za uspešnejše poslovanje
tudi na ravni države. Število prenočitev tujih gostov v slovenskih naravnih zdraviliščih se je lani povečalo za 6,6 odstotka,
medtem ko se je število prenočitev domačih gostov za 6,4
odstotka zmanjšalo. Domačih in tujih gostov so tako lani našteli za 1,5 odstotka manj kot leta 2011, njihovih prenočitev pa
za 0,9 odstotka manj, je na novinarski konferenci v Ljubljani
povedal direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč
Iztok Altbauer.

Spominski kovanec za 800 let

ż Pred 800 leti je Postojnska jama sprejela prve obiskovalce, do danes si je ta naravni čudež ogledalo že 34 milijonov
ljudi. Častitljivo obletnico največje slovenske znamenitosti in
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2000 ležišč.
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Č

e vam teče iz nosa ali
pa se vam orosijo očala,
vam ponudijo papirnate
robčke, če se ne znajdete dobro, vam pomagajo z informacijami o smučarskih progah,
po potrebi vas zapeljejo celo z
motornimi sanmi. Turracher
Höhe je gorsko turistično središče, ki leži na 1763 metrih
in je od Ljubljane oddaljeno
le slabi dve uri. Kljub visoki
nadmorski višini se z avtomobilom pripeljete prav do
vznožja smučišč, štirinajst
najsodobnejših žičnic pa vodi
do višine 2205 metrov. Za to
avstrijsko smučišče je značilno
še, da ga približno polovica leži
na avstrijskem Koroškem, druga polovica pa na avstrijskem
Štajerskem. Skupna dolžina
prog je 38 kilometrov, od tega
jih je 13 kilometrov primernih
za začetnike in otroke, 22 je
označenih rdeče, za najzahtevnejše smučarje pa imajo
tudi tri kilometre dolgo smukaško progo, na kateri poleg
avstrijske vsako leto trenira
tudi ameriška reprezentanca.
Za Turracher Höhe je značilna
zelo dolga zimska sezona, saj
žičnice poženejo že konec ok-

tobra, smučišče zaprejo šele 1.
maja, mogoče pa je tudi umetno zasneževanje.
Poleg alpskega smučanja na tej
resnično visoki planoti ponujajo še veliko drugih možnosti
za uživanje na snegu. Od letos
lahko ljubitelji prostega sloga
in deskarji uživajo v prostranem parku, ob koncu tedna pa
je ob vznožju tudi disko klub
na prostem. Za ljubitelje teka
na smučeh je na voljo 13 kilometrov prog. Organizirajo
tudi izlete s krpljami,
na zaledenelem jezeru pa je mogoče drsati ali pa
igrati kerling,
in ker so vse
lokalne poti
vso zimo zasnežene, vas
po njih popeljejo tudi s
sanmi s konjsko
vprego. Še posebno
romantične so vožnje ob
polni luni!
Na visoki planoti ob vznožju
gora je v neposredni bližini
smučišč deset hotelov pa še
nekaj planinskih koč s prenočišči in zelo idilično apart-

majsko naselje. Turistično
središče Turracher Höhe, ki
si povsem upravičeno zasluži
oznako družinsko, tako premore prek 2000 ležišč; leži
sredi neokrnjene narave in
ponuja številne možnosti za
preživljanje zimskih počitnic,

prevladujejo domače koroške
in štajerske jedi, poudarek pa
je na juhah, ki jim decembra
posvetijo kar festival, do 14.
marca lahko obiskovalci izbirajo najboljšo!
In če se boste to zimo odločili
za izlet na Turracher Höhe, si
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Da bi čim bolj zadovoljili svoje goste, so letos na smučišču Turracher Höhe
v Avstriji uvedli prijetno novost. Vsak konec tedna vam s penino postrežejo
v črno uniformo napravljeni smučarski butlerji, za najmlajše pa imajo
bombone in lizike.
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Mala ulica, Ljubljana v malem

ż Za družine se je našel še en prijeten kotiček v središču prestolnice: Družinski center Mala ulica kakor velikanska dnevna
soba za vse male meščane in njihovo odraslo spremstvo je
odprl svoja vrata sredi meseca in navdušil s ponudbo. Center je
pisan na kožo tako navihanim malčkom kot njihovim staršem
in starim staršem, saj skriva mesto v malem – od kavarnice
do delavnice. Igrala in igrače, bralni kotiček, pravljične urice,
varstvo, praznovanje rojstnih dni, svetovanje za dojenje, kratkočasenje med porodniškim dopustom, klepet, družba, varno,
čisto in suho okolje, kakor naročeno v deževnih in ledeno mrzlih
dneh – vse zavito v privlačno pisano podobo Ljubljane.

Butlerji na smučišču
s penino in bomboni!

TurisTic

najbolj obiskane turistične jame v Evropi bo zaznamoval tudi
spominski kovanec za 2 evra, na katerem so prikazani spirala,
ki prva ponazarja dolžino in starost jame ter pot v globino, in
dva kapnika. Milijon spominkov, ki bodo v obtok prišli februarja, so skovali v Kremnici na Slovaškem, naročila pa sprejema
Deželna banka Slovenije. Postojnska jama je bila v pradavnini
pribežališče, vhodne rove in dvorane pa so domačini pozneje
radi razkazovali popotnikom, najdeni podpisi teh segajo že v
leto 1213. Največji del notranjosti je 14. aprila 1818 odkril jamski
svetilničar Luka Čeč med pripravami na obisk avstrijskega cesarja, prelomni dogodek pa je odprl vrata v rajski kraški svet.
Leto 1919 je prineslo začetek organiziranih ogledov, kot prvi
obiskovalec se je knjigo vpisal Franc Ferdinand.

veliko ugodne izbire pa imajo predvsem mlade družine.
Tamkajšnji turistični delavci so
se osredotočili tudi na kulinariko. V restavracijah, še zlasti
v gorskih kočah na smučiščih,

Skupna dolžina prog je
38 kilometrov.
obvezno privoščite še 1,6 kilometra dolg spust po umetni
sankaški progi, adrenalinskega doživetja pa bodo gotovo
najbolj veseli otroci.
Drago Bulc

