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Peklenski
otoček za
razvajanje
Veliko Slovencev se po dolgoletni tradiciji že
za veliko noč odloči za počitnice na morju. Še
posebno če ta pade skoraj v prvomajske praznike.
Še več jih bo letos povezalo dan upora proti
okupatorju in veliko noč na eni strani ter prvi maj
na drugi. S tremi dnevi dopusta ste tako prosti kar
devet dni.

Čez planke

Kot življenje na naftni ploščadi

Nekateri kaktusi v botaničnem
vrtu so stari čez sto let.

Divji otoški šparglji so spomladi vedno
na jedilniku. (FotograFije: Drago Bulc)

Ena od umetniško opremljenih počitniških hišic
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gastronauti, hrvaški dobrojedci, na terasi Palmižane

o pa je že toliko, da se
lahko odpravite tudi
na bolj oddaljene počitniške cilje. Za tiste, ki imajo
plovila, so takšne počitnice, če
je vreme seveda ugodno, tudi
priložnost, da se odpravijo v
srednjo in južno Dalmacijo.
In prav za tiste, ki bodo izbrali
počitnice na Hvaru, priporočamo obisk Peklenskih otokov
(Pakleni otoci), predvsem
otoček Palmižana, ki je v tem
letnem času še posebno privlačen.

North Shields – Za marsikaterega popotnika so hoteli nujno
zlo, toda na obrežju britanske reke Tyne bo kmalu zrasel hotel, vreden dober milijon evrov, v katerem novih dogodivščin
željni ne bodo našli zgolj strehe nad glavo, ampak tudi pravo
pustolovščino. Z napornim urjenjem, skupnimi ležišči in glasno
zavijajočimi sirenami, ki jih bodo ob nečloveških urah vrgle
pokonci. Za približno
30 evrov na noč namreč ne bodo deležni
že znanega hotelskega
razvajanja, ampak se
bodo – četudi na varnem na kopnem – postavili v čevlje delavcev
na naftnih ploščadih
v bližnjem Severnem
morju. »Sobe bodo kopije tistih na ploščadih. Hotel bo v
celoti posnemal tamkajšnje življenje, vključno z obiskovanjem telovadnic, deljenjem sobe s popolnim neznancem in
nepričakovanimi urjenji, ko bodo morali hitro zagrabiti tudi
opremo za preživetje,« je povedal Paul Stonebanks. Hotel
bo sprva nastanil do 28 ljudi, naslednje leto pa načrtujejo
ureditev še 12 sob.

Nudizem sredi Münchna

München – Zamisel o golem pohajkovanju in nastavljanju
sončnim žarkom sredi velemesta se marsikomu verjetno zdi
nepredstavljiva, celo bizarna. Marsikomu, toda ne prebivalcem tretjega največjega nemškega mesta, kjer so določil šest
območij – eno le
10 minut od vrveža
glavnega mestnega trga –, kjer bodo
kraljevali nudist.
Štirje predeli bavarske prestolnice,
ki bodo odprtih rok
pozdravili privržence golote, se razprostirajo vzdolž reke Isar, eno območje je
znotraj tamkajšnjega Angleškega vrta, zadnje pa le streljaj od
Hiše umetnosti. Ob čemer ljubiteljev golote od preostalega,
bolj zakritega sveta ne bodo ločevale visoke ograje. Navsezadnje ima nudizem v Nemčiji že dolgo zgodovino, saj so prvo
nudistično plažo odprli že pred skoraj stoletjem, leta 1920.

Počitnikujte kot Marlon Brando

Mir, sonce, čisto
morje in brezdelje

Leta 1906 je botanik prof. Eugen Meneghello na otočku
nedaleč od Hvara in daleč od
civilizacije v svojem letnem
dvorcu iz leta 1820 odprl penzion. To je bil začetek turizma na
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Zgodnji gostje, ki pridejo na Palmižano, ko se narava
šele dobro prebuja, lahko uživajo v neizmernem
bogastvu mediteranske kuhinje.

TurisTic

Palmižani. V prvem katalogu je
zapisal, da so počitnice pri njem
primerne predvsem za tiste, ki
si želijo miru in ki želijo uživati
»v soncu, svetlobi, zraku, vodi
in aromatičnem vonju pinij,
popolnoma sproščeni in v vsakem primeru popolnoma preskrbljeni«. Na voljo so jim bile
tudi prijateljske sobe. V prvem
vabilu je še zapisal: »Hiše so
obkrožene s palmami, kaktusi,
mandljevci, figami, pinijami in
cipresami ter drugimi eksotičnimi rastlinami oziroma s pravo
subtropsko vegetacijo.«
Zgodnji gostje, ki pridejo na
Palmižano, ko se narava šele
dobro prebuja, lahko uživajo
v neizmernem bogastvu mediteranske kuhinje, ki temelji
na ekološko čistih pridelkih z
zelenega in modrega vrta, kot
je zagotovila zdajšnja hedonistična lastnica Dagmar Meneghello. Za ponudbo si je izbrala geslo Uživanje v brezdelju.
In tako počitnice na otoku za
razvajanje tudi v brezglavem
življenjskem tempu potekajo
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še danes. Potomci profesorja
Meneghella so namreč ostali
zvesti turistični filozofiji družinsko-prijateljskega turizma
izpred sto let.

Botanični vrt
in galerija

Dagmar Meneghello, šefinja Palmižane

Otoček Palmižana je zaradi številnih eksotičnih rastlin, od katerih
so mnoge stare več
kot sto let, pravi
mediteranski
botanični vrt.
Med drevesi in
grmovnicami
ter cveticami
z najrazličnejšimi cvetovi so
speljane stezice, po katerih se

kljub majhnosti otočka lahko
sprehajate ure in ure.
V tem eksotičnem vrtu pa lahko uživate tudi v hrani za dušo,
kot je profesor Meneghello rad
rekel umetnosti in kulturi. V
svojem domu je zato vedno
gostil umetnike z vseh koncev
sveta in prirejal koncerte ter
številne kulturne prireditve.
Njegova naslednica Dagmar
je prav tako velika ljubiteljica
umetnosti in kulture. Zato je na
otoku naredila razstavo Jata nad
arboretumom. Gre za razstavo
angelov, ptic in vseh mogočih
letečih kreatur, za katere si pogosto zamišljamo, da nas čuvajo
pred vsemi norostmi sodobnega življenja. Na terasi, kjer se
zbirajo tako gostje kot umetniki,
ki ustvarjajo na počitnicah in
svoja dela zapustijo radodarni
gostiteljici in mecenki, že pet
desetletij vlada nenavadno
sproščeno počitniško ozračje.
Na otoku lahko hkrati v zelo
inventivno urejenih bungalovih prenoči približno 60 gostov. Še več jih sredi sezone
prenočuje v marini, ki je skoraj
obvezen postanek za navtike,
ki priplujejo na bližnji Hvar.
Drago Bulc

Papeete – Snemanje filma Upor na ladji Bounty je Marlona
Branda v 60. letih povedlo v južni Pacifik, kjer se mu je pogled
ustavil na Tetiaroiji, majhnem koralnem otoku Francoske Polinezije. Ta je postal njegovo zatočišče pred ponorelim zunanjim
svetom, njegovi
potomci pa so ga
spremenili v najbolj luksuzno eko
letovišče na svetu,
seveda imenovano
po zvezdniku. Vrata
35 mondenih vil –
vsaka s svojim bazenom in zasebno
plažo – se bodo
odprla 1. julija, na deseto obletnico igralčeve smrti. Premožne
goste, ki bodo odšteli do devet tisočakov na noč, bo na otok
z bližnjega Tahitija popeljalo zasebno letalo, na razpolago pa
jim bodo tudi obalni bar, knjižnica, organski vrt in kulinarične
mojstrovine izpod rok z Michelinovimi zvezdicami ovenčanega
kuharskega chefa, čas pa si bodo lahko krajšali tudi z opazovanjem dela tamkajšnje raziskovalne postaje, ki se zavzema
za ohranitev koralnega grebena in njegovega življa.

Na Štajerskem že 230 let vinske restavracije

Gradec – Leta
1784 je cesar Jožef
II. vinarjem omogočil prodajo vina
na kmetiji, kar je
številnim južnim
Štajercem prineslo nujno potreben
dodatni zaslužek.
Danes, 230 let
pozneje, pa je na
avstrijskem Štajerskem več kot 800 vinskih restavracij, od katerih
jih je kar 71 ovenčanih z oznako odlično, ki se še vedno uporablja
glede na tedaj izdane uredbe o cirkulaciji, pri čemer se je ponudba
razvila in je danes zelo raznolika. Pomembna tema so eko vina,
saj jih vse več prideluje po bioloških kriterijih oziroma biodinamično ali klimatsko nevtralno. V vinskih restavracijah pa gostom
ne postrežejo več le klasične malice na deski s suhim mesom in
zaseko, ampak vedno več restavracij pripravlja vegetarijanske jedi
in od letos tudi jedi za vegane. Prijetno vzdušje in lepi pogledi na
vinske gorice pa so še vedno brezčasni.
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