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Mali vinski raj na kmetiji
v lumbardi na Korčuli
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Čez planke

(FotograFije: Drago Bulc)

Izkusite revščino z luksuzom

Hrvaška prihodnost
v vinskem turizmu
Turisti, ki so se navduševali nad najlepšim morjem,
obalo in otoki, so se na počitnicah na Hrvaškem pogosto
pritoževali nad kakovostjo in visokimi cenami vina.
Na tem področju je naša južna soseda dokaj dolgo
zaostajala za najbolj znanimi sredozemskimi državami,
kot so Francija, Španija in Italija. Pridelava in ponudba
sta kar močno zaostajali tudi za slovenskima.

A

časi se spreminjajo.
Da so se nam Hrvati s
ponudbo in kakovostjo
vin močno približali, morda
so nas pri skupni promociji
celo prehiteli, vem že nekaj

pridelovali vino v glavnem le
zase, zadnja leta pospešeno sadijo nove trte in se posvečajo
sodobnemu kletarjenju. Predvsem so zelo ponosni, da so
pred izumrtjem rešili prastaro

Moderna klet bariqua na
Pelješcu

no podajo k vinom s polotoka
Pelješac, ki so bila od nekdaj
med vsem dalmatinskimi najbolj znana in čislana. Temu
primerne so bile in so še danes
tudi cene. Videli smo, da so na
kamnitem Pelješcu precejšnje
površine zasadili z novimi vinogradi, prevladuje pa sorta
mali plavac. Od vin je najbolj
znan dingač, prvo hrvaško

to ime prevzeli tudi Rimljani,
ki so ji dali ime Korkyra Nigra. V nasprotju z imenom
in sosednjim Pelješcem, kjer
prevladujejo rdeča vina, so za
Korčulo značilna bela vina sorte pošip, rukatac in grk. Slednji
raste samo v kraju Lumbarda.
Vseh vinogradov je na Korčuli
le 35 hektarjev. Posebnost grka
je, da so vse trte ženskega spola,
zato morajo v vsak vinograd
za oploditev posaditi približno
tretjino malega plavca. Lumbardski vinogradniki se posebnosti in predvsem omejenih
količin tega vina iz avtohtone
sorte dobro zavedajo. Kljub visokim cenam v glavnem vsega
prodajo turistom kar na otoku.
Tako sta za pokušino mednarodne skupine novinarjev in

Posebnost grka je, da so vse trte ženskega spola, zato
morajo v vsak vinograd za oploditev posaditi približno
tretjino malega plavca.

let. Minuli teden pa sem se
na študijski poti po južni Dalmaciji, Konavljah, Pelješcu in
Korčuli pa v dolini Neretve in
Šibeniku prepričal, da se tudi
tam pišejo nove izjemno spodbudne vinske zgodbe.

Malvasija ni
malvazija

Konavlje, kmetijsko zaledje
Dubrovniške republike in današnjega Dubrovnika, so bile
do zdaj znane po visokoraslih dekletih,
za katere mnogi trdijo, da so
najlepše na
Hrvaškem.
Med kratkim obiskom
tega najjužnejšega dela
Dalmacije sem
izvedel, da je bilo
Konavlje včasih
tudi zelo pomembno
vinogradniško območje. Od
nekdanjih 3000 hektarov vinogradov jih je ostalo samo še
približno 300. Vendar lokalni
vinogradniki, ki so še do včeraj

sorto, malvasio. Črka S ni napična, saj je ta sorta, kot trdijo
domačini, prikimavajo pa jim
tudi strokovnjaki, popolnoma
drugačna od istrske malvazije
in raste samo v specifičnem
klimatskem in pedološkem
okolju Konavelj. Zaradi lepih
arom in kislin, ki so v Dalmaciji redkost, in relativno nizke
stopnje alkohola ter bližine
svetovno znanega Dubrovnika
ji strokovnjaki obetajo svetlo
prihodnost.

Viagra iz
Stona

Vinogradniki in
vinarji s Pelješca
so se nam najprej predstavili
v vili Koruna, ki
daleč naokrog
slovi po slastnih
stonskih ostrigah,
ki jim nekateri pripisujejo krepitev spolne
moči. Prav zato se je te školjke,
ki jo gojijo v čisti morski vodi,
prijelo ime stonska viagra. Ali
to res drži, boste morali preveriti sami. Sicer se ostrige odlič-
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Bloemfontein – Nekaj je ogledovanje znamenitosti, nekaj
povsem drugega pa spoznavanje življenja ljudi dežele, ki jo
obiskujemo. Zaradi česar je postala revščina drugih, denimo
z vodenimi ogledi favel Ria de Janeira ali slumov v Mumbaju,
že skoraj ena izmed turističnih
zanimivosti. Ki
pa jo še vedno
zgolj opazujemo od zunaj.
»Turisti si barakarskih naselij
ne želijo zgolj
gledati iz avtobusa, ampak jih izkusiti, tam spati,« je dejal lastnik mondenega
Emoya v Republiki Južni Afriki, ki je turizem revščine ponesel
še korak naprej. Navsezadnje državo pretresata revščina in
družbena razslojenost, bedo njihovega vsakdanjika pa bodo
petični turisti lahko izkusili tudi na lastni koži. Četudi s ščepcem
luksuza. Kritikam, zgražanju in spornosti navkljub so namreč
zgradili navidezno barakarsko naselje, zbito iz pločevine, s
skupnim zunanjim straniščem in zunanjim ognjiščem, okoli
katerega lahko gostje posedajo na zavrženih avtomobilskih
gumah, a se naselje vendar ponaša s talnim gretjem in brezžičnim dostopom do interneta. Idealno pa ni zgolj za doživetje
avtentičnosti tamkajšnjega življenja, ampak tudi za tematske in
službene zabave, so še napisali na spletni strani letovišča. Za 60
evrov na noč lahko torej izkusite revščino – brez revščine.

Za oboževalce znanstvene fantastike

Washington – Oddaljene galaksije, nezemljani, skrivnostna
bitja podvodnih svetov, popotovanje v času, roboti in umetna
inteligenca. Izbor tematik je za ljubitelje znanstvene fantastike skoraj brezmejen, a ti nimajo še nikjer na svetu svojega
celovitega kulturnega hrama. Kar pa se bo z letom 2017, ko
bo v Washingtonu zrasel
prvi muzej znanstvene
fantastike, spremenilo. V
sedmih galerijah se bomo
lahko seznanili z ustvarjalci, začenši z Mary Shelly,
materjo Frankensteina in
v očeh mnogih prvo avtorico znanstvene fantastike, s prevoznimi sredstvi,
konceptom potovanja v
času, nezemljani in roboti,
računalniki ter tehnologijo. A medtem ko želijo v muzeju,
za katerega zbirajo finančna sredstva prek spletne strani indiegogo.com ter ob pomoči zasebnih donatorjev, dati glas
znanstveni fantastiki filmov, knjig, glasbe, računalniških igric
ter umetnosti, bo močna tudi nota izobraževanja. V prvi vrsti
prek interaktivnosti, ki bo vzpodbujala zanimanje za znanost,
tehnologijo, strojništvo in matematiko.

Z vlakom direktno iz Barcelone v Pariz

Madrid – Katalonska prestolnica in romantični Pariz sta eni
izmed najbolj obiskanih evropskih mest, skoraj že ikonski,
katerih čari bodo od 15. decembra še za korak bliže. Kajti
medtem ko so morali turisti doslej preživljati nočno enajsturno
vožnjo na vlaku, na katerem
so le stežka zatisnili oči, ali le
streljaj pred francosko mejo
prestopati z vlaka na vlak, bo
to zdaj le odmev preteklosti.
»Premagali smo zgodovinsko in
geografsko oviro,« se je španski
premier Mariano Rajoy veselil
direktne železniške povezave
med mestoma, ki ne bo zgolj premostila nadležnega prestopanja, ampak bo čas potovanja tudi znatno skrajšala. Za 59 evrov,
kolikor bo stala enosmerna vozovnica za novi hitri vlak, boste
lahko namreč že v slabih šestih urah in pol – kar je za tri ure
in pol hitreje kot doslej – živahni utrip barcelonske plaže ter
čarobnost Gaudijeve katedrale Sagrada Familia zamenjali za
ležerne sprehode ob Seni in umetnost muzeja Louvre.

Polarni sij je na vrhu seznama želja
Kjer raste avtohtoni grk ...
vino, ki je bilo že leta 1964
mednarodno zaščiteno. Stare
kleti so v glavnem popolnoma prenovili. Zgradili so tudi
nekaj popolnoma novih, ki so
namenjene turizmu in ponujajo tudi prenočišča. Ker so nas
na Pelješcu sprejeli z burjo in
snegom, ki je za ta letni čas
zelo nenavaden pojav, smo jo
kmalu popihali na toplejšo in
prijaznejšo Korčulo.

Črni otok belih vin

Korčulo so zaradi gostih gozdov mediteranskega hrasta crnike že stari Grki, ki so naseli
otok in nanj prinesli vinsko
trto, imenovali Korkyra Melaina (Črna Korkyra), za njimi so

vinskih specialistov imela
nekaj steklenic samo še dva
vinogradnika.
Ker je večina turističnih objektov zdaj zaprtih, vina pa še
zorijo, priporočamo, da vinoljubci načrtujejo vinsko turo
po južni Dalmaciji spomladi.
Takrat vam bomo tamkajšnja
vinorodna območja z vsemi
posebnostmi tudi bolje predstavili. Če pa boste tam preživljali božično-novoletne praznike, se pred obiskom kleti
prepričajte, ali so ta čas sploh
odprte. Sicer je v Dubrovniku
nekaj dobro založenih vinotek, kjer lahko poskusite vsa
ta vina.
Drago Bulc

London – Marsikdo ima sestavljen čarobni seznam želja, kaj si
pred smrtjo želi videti in doživeti. In četudi ima vsakdo verjetno
svoje želje, je britanska spletna raziskava
TravelSupermarket vendar prepoznala
prevladujočo željo Otočanov. Ti si namreč nad vsem želijo pred svojim zadnjim
dnem občudovati polarni sij na Norveškem, tesno za petami pa sledijo še obisk
piramid, vožnja po kultni ameriški cesti
Route 66, sprehod po Kitajskem zidu ter
doživetje afriškega safarija. Nam najbližje
pa je vožnja z romantičnimi gondolami
po beneških kanalih, ki so jo umestili na
deveto mesto.
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