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Skok k sosedom
V turističnem naselju Solaris imajo pravo staro dalmatinsko vas iz kamna, v kateri turist spozna stare običaje. Vas ima tudi mlin, v
katerem meljejo moko, iz nje pa pečejo okusen domači kruh.

Pozdrav pomladi na jadranski obali

Afrodiziak v Dalmaciji
veliko cenejši kot pri nas
Nabirajo jih že tisočletja, še zlasti so jih cenili stari Rimljani; njihovi cesarji so jih na pomlad morali imeti na
krožniku vsaj enkrat na dan. Cenili so jih predvsem zaradi ene lastnosti: prepričani so bili, da so zelo močan
afrodiziak. Kajpak so to divji šparglji. In kje so lahko okusnejši in bolj aromatični kot v Dalmaciji, kjer v teh
pomladnih dneh rastejo obilno in jih je mogoče kupiti po ugodni ceni skoraj na vsakem koraku. In prav šparglji
so bili za marsikoga, ki jo je mahnil v Dalmacijo na tradicionalen izlet Pozdrav pomladi s turistično agencijo
Kompas, ključni razlog za odločitev za dalmatinski potep.
»Imam ledvične kamne in priporočali so mi uživanje divjih špargljev
in pitje vode, v kateri se skuhajo. Šparglji niso samo zakladnica antioksidantov in vitaminov, ampak med drugim vsebujejo veliko fosforja,
magnezija, kalcija, žvepla, cinka, mangana in joda. Pa ledvične kamne
topijo ...« je na izletu pripovedoval Jože iz Ljubljane. Da bi izletniki
nabirali divje šparglje, sicer ni prišlo v poštev, saj pester program izleta tega časovno ni dopuščal. In prav je bilo tako, saj so kazni na
Hrvaškem za takšno početje previsoke: do 920 evrov, če seveda nimate dovolilnice za nabiranje.
Sploh pa – obiskati in si ogledati pod vodstvom odličnega
turističnega vodnika Rada Šušteršiča v samo štirih dneh Nacionalni
park Krka, Zadar, Šibenik, Trogir, Primošten in Split, uživati v plavanju
v ogrevani morski vodi, pluti na otoka Krapanj in Zlarin ter bivati v
gostoljubnem turističnem naselju Solaris ... To zmorejo samo ljudje
dobre volje. Da je bilo te obilo, so poskrbeli še muzikanti v Solarisu, ki
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Melodija morskih orgel v Zadru pritegne v spomladanskih
dneh številne turiste iz tujine, ki so navdušeni, da »koncert«
traja dan in noč, vse dni v tednu in letu.
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Skok k sosedom
Z ladjo Prkos pod vodstvom kapetana Vinka Celića in
sokapetana Rade Šušteršiča (na fotografiji) smo varno pripluli
na otoka Krapanj in Zlarin, nato še v Šibenik.
je lahko po prijaznosti strežnega osebja, predvsem mlade natakarice
Antonije in natakarja Arliena, vzor hotelom visoke kategorije v naši
ljubi Sloveniji! Naravnost imenitna in kar se da raznolika je bila kulinarika v hotelu Jure (od škampov na različne načine do odojka izpod
peke in slastnega dalmatinskega pršuta ter seveda špargljev), za kar
skrbita glavna kuharja Jasmina Duilo in Tomislav Žaja s spretno in inovativno ekipo. In ker je bil za volanom udobnega avtobusa voznik
Edvard Jagodic, je ta izlet Pozdrav pomladi zaslužil najvišjo oceno
zadovoljnih potnikov.

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač
Primite mogočen kip Grgurja Ninskega v Splitu za palec na
nogi in vrnili se boste v Split, zagotavlja Kompasov turistični
vodnik Rado Šušteršič.

Na otoku Krapanj povabijo v staro oljarno Sv. Lovre na ogled
in pokušnjo imenitnega oljčnega olja in drugih dalmatinskih
dobrot, kar je še zlasti navdušilo svetovno popotnico Vero
Mejač iz Kamnika.

Saj ni res – pa je: v Ljubljani na tržnici je stal kilogram divjih
špargljev 60 evrov, v Splitu, Trogirju in Šibeniku pa 12 evrov! In
Dalmatinke so ponujale res sveže nabrane.
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