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Polna dvorana italijanskih
novinarjev v Milanu
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Italijane so letos
navdušili Kamničani

Vsem, ki se ukvarjajo s turistično promocijo, je že dolgo znano, da je med
vsemi (ne)plačanimi oglasi najbolj učinkovit članek, ki ga o nekem kraju ali
deželi napiše ugleden turistični novinar.

T

ega se je po osamosvojitvi dobro zavedal tudi
Boris Bajželj, naš prvi
turistični predstavnik za Italijo s sedežem v Milanu. Ob pomanjkanju denarja je navezal
zelo dobre stike z italijanskimi
turističnimi novinarji in jih
prepričal, da so obiskali samostojno Slovenijo in pisali o
njeni ponudbi. Pred začetkom
sezone pa je zanje v prestolnici
Lombardije v enem od najprestižnejših milanskih hotelov
organiziral Slovensko noč
(Serata Slovena), na kateri so
izbranim novinarjem predstavili novosti v slovenski ponudbi, obenem pa so jih pogostili z
dobrotami slovenske kuhinje.
Pisce najboljših reportaž in
člankov o slovenskem turizmu so nagradili s posebnimi
priznanji in darili.
Slovenski večer že osem let
uspešno organizira njegov naslednik Gorazd Skrt, ki mu
je na letošnje tradicionalno
srečanje slovenskih turističnih promotorjev z italijanskimi turističnimi novinarji in
predstavniki agencij v prestižni milanski hotel Principe di
Savoia uspelo privabiti kar 130
uglednih gostov iz vse Italije.

Kamnik v Lombardiji

Spirit Slovenija je s svojim
milanskim predstavništvom
poleg Turizma Ljubljana in Festivala Ljubljana kot glavnim
partnerjem v Milano povabil
Občino Kamnik. Ta se je na
letošnjem slovenskem večeru
zelo uspešno predstavila s svojo ponudbo. Kamničani so se
še posebno uspešno predstavili z izvirno kulinariko, ki je del
najnovejšega projekta Okusi
Kamnika za vsako mizo, ki so
ga pripravili v sodelovanju z
etnologom prof. dr. Janezom
Bogatajem. Po zadovoljstvu
kulinarično razgledanih gostov so že skoraj pozabljene
domače jedi iz Kamnika in njegove okolice v sodobni interpretaciji resnično dobrodošle
za vsako mizo.

Italijani spoznavajo Slovenijo.

Peking – Risanje, pisanje in vrezovanje besed in simbolov
na zidove je sicer večtisočletna praksa, toda čečkanje na starodavne spomenike se danes po vsem svetu obsoja. Povsod,
razen na Kitajskem, kjer bodo obiskovalci kmalu lahko puščali svoje odtise in podpise kar na Kitajskem zidu.
Četudi zgolj na določenem
predelu. »Mnogo turistov
na stavbe in spomenike
vrezuje svoja imena, zato
bomo del zidu spremenili v
območje, kjer bo to dovoljeno,« je dejal predstavnik
agencije za vzdrževanje in
ohranjanje tega čudesa, ki
so ga ustvarile človeške roke. In pridal, da želijo spomenik, ki
ga je Unesco leta 1987 razglasil za svetovno kulturno dediščino, tako zaščititi pred nadaljnjim uničevanjem. Vpisovanje bo
dovoljeno na turistično manj obleganem predelu pri Mutianyu,
ki je od prestolnice oddaljen približno 70 kilometrov in je eden
od najbolje ohranjenih.

Najdražje mesto na svetu je Singapur

London – Raziskava, ki jo dvakrat na leto izpelje Economist
Intelligence Unit, je v 131 mestih z vsega sveta vzela pod drobnogled cene 160 izdelkov in
storitev, od pijače in hrane,
oblačil in transporta do najemnin in šolnin, ter dognala, da življenje lani nikjer ni
osušilo denarnice tako kot
v Singapurju. Kajti četudi
se ta svetovljanska mestna
državica lahko pohvali z visokim življenjskim standardom, ji je letos hkrati pripadla lenta
najdražjega mesta na svetu, ki jo je iztrgala iz rok lanskemu
zmagovalcu Tokiu. Takoj za petami mu sledi trojica evropskih
velemest, Pariz, Oslo in Zürich, peto mesto pa je pripadlo
Sydneyju. Na drugi strani spektra, kot najcenejše mesto na
svetu, kraljuje Mumbaj.

Vzpenjača na znamenito Devico

Bern – Že stoletje je vzpon na Devico, na katero skoraj do vrha,
do Jungfraujocha na nadmorski višini 3554 metrov, pripelje
slikovita gorska železnica, priljubljen turistični cilj, še zlasti za

obiskovalce iz Indije in drugih azijskih držav. A medtem ko tudi
panoramska, devet kilometrov dolga proga v živi skali podeli
obisku te znane gore svojstven čar, tamkajšnje oblasti razmišljajo o izgradnji vzpenjače. In če njihova zamisel na lokalnem
referendumu dobi zeleno luč, bo 6,4 kilometra dolga vzpenjača
prve obiskovalce iz letovišča Grindelwald-Grund odpeljala proti
vrhu tega štiritisočaka, ki je del znamenitega alpskega trojčka
v bernskih Alpah, že v zimski sezoni 2016/2017.

Shrek v Londonu

Slovenski kuharski velemojstri v družbi
voditeljice večera Mojce Mavec
V organizaciji direktorice
Zavoda za turizem in šport
Kamnik Urške Kolar in pod
taktirko kuharskega velemojstra Janeza Bratovža, ki mu
je asistiral sin Tomaž, sta izvirne jedi iz okolice Kamnika
pripravila mojstra Janez Uršič iz gostilne Pri planinskem
orlu v Stahovici in Primož
Repnik iz gostilne Repnik v
Vrhpolju v Tuhinjski dolini.
Po gamsovi juhi z mesnimi
žlikrofi so postregli špinačne žličnike s trničem (sir z
Velike planine), za glavno
jed pa cmok iz telečjega rajželjca. Za sladico so ponudili
kloštarsko kremšnito, ki je
vsem prisotnim šla – seveda
tako kot druge jedi – zelo v
slast. Slavnostno večerjo so

organizatorji iz Zavoda za
turizem in šport iz Kamnika zelo izvirno popestrili s
kratkimi filmčki, v katerih so
duhovito prikazali pripravo
posameznih jedi. Na koncu
večerje so s kulinarično predstavo očitno zelo zadovoljni
gostje ekipo nagradili z dolgim aplavzom.

Italijani tudi
letos prvi

Na tiskovni konferenci pred
slavnostno večerjo so generalna konzulka Slovenije Ingrid Sergoš, direktor
predstavništva Spirit v Italiji
Gorazd Skrt in direktorica
Zavoda za turizem in šport
Občine Kamnik Urška Kolar
predstavili novosti v sloven-

ski turistični ponudbi. Kljub
krizi, ki je močno prizadela
naše sosede, bodo Italijani
seveda tudi letos odhajali
na počitnice. »Prav ob krizi
ima Slovenija zaradi bližine
pa tudi primerne ponudbe
veliko možnosti za rekordni
obisk italijanskih gostov,« mi
je povedal eden od tamkajšnjih novinarjev. In dodal:
»Zelo pomembno pa je, da
imate v Milanu tako zavzetega in med nami tako priljubljenega predstavnika, kot
je Gorazd Skrt. Prav njemu
gre zahvala za marsikatero
reklamno reportažo o vaši
prelepi deželi. Se vidi, da je
doma blizu italijanske meje
in pozna našo mentaliteto.«
Drago Bulc

London – Ljubitelji simpatičnega, četudi na pogled morda
ne najbolj privlačnega ogra Shreka bodo kmalu prišli na svoj
račun. A ne v kinodvoranah, z animiranim junakom in njegovimi
prijatelji se bodo lahko srečali kar iz oči v oči. Podjetji Merlin in
DreamWorks Animation sta si namreč podali roke, in če bo šlo
vse po načrtih, bo v Londonu že prihodnje leto odprla vrata
nova turistična zanimivost, katere rdeča nit bodo dogodivščine simpatičnega zelenca.
Obiskovalci se bodo v novem zabaviščnem parku
Far far away adventure,
ki se bo raztezal na 1860
kvadratnih metrih, v skupinah po 40 ljudi namreč
napotili na uro in pol
dolgo interaktivno dogodivščino – sprehodili
se bodo skozi tematsko
obarvane sobane, kjer
jih bodo pričakali v njihove priljubljene junake
preoblečeni igralci in jih
zapletli v Shrekove dogodivščine. Kar naj bi bil zgolj začetek,
saj naj bi v prihodnjih devetih letih pod taktirko podjetja
DreamWorks Animation po svetu zraslo še vsaj pet podobnih
turističnih zanimivosti, katerih vodilo je interaktivnost.
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