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Čez planke

Prva Ikea bo postala muzej

Älmhult – V dobrega pol stoletja, odkar je odprla svoja
vrata, se je s 349
poslovalnicami po
43 državah razrasla
v največjega trgovca
s pohištvom na svetu. Dosežek, vsekakor vreden omembe, zaradi česar želi pohištveni gigant Ikea
svojo prvo trgovino že v enem letu spremeniti v muzej, ki bo
pripovedoval zgodbo uspeha. »Naša prva trgovina je bila v
Älmhultu, pred dvema letoma pa smo njene prodajne prostore
preselili, zaradi česar lahko stavbo uporabimo za muzej,« je
dejal Michele Acuna in pridal, da je zamisel porodilo zanimanje
obiskovalcev iz Nemčije, Danske in Nizozemske. Ne želijo jim
več zgolj potešiti radovednosti o dediščini njihovega dizajna,
ampak jih podučiti tudi o poslovanju in ljudeh, ki so pomembno prispevali k razvoju. Seveda združeno z zabavo in, kot je
značilno za novodobne muzeje, z noto interaktivnosti.

Avstrijsko smučišče za en evro
Zgledno urejena kobilarna streljaj od srbsko-madžarske meje (FotograFije: Drago Bulc)

Kelebija kot mali raj za
vojvodinske lipicance
Čeprav je kobilarna lipicancev Kelebija na srbsko-madžarski meji v bližini Subotice lani
praznovala šele 20-letnico, je vzgojila že veliko odličnih belih lepotcev.
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Baku – Azerbajdžanski poslovnež
Natig Berkmirzojev
je sanjal o restavraciji, ki bi se ponašala z neprecenljivim,
neprekosljivim razgledom, zdaj pa so
njegove sanje postale resničnost. Po dolgem iskanju je namreč končno naletel na odsluženo potniško
letalo ruske proizvodnje in ga, povzdignjenega na opečnate
kole ob vznožju tamkajšnjih gora, spremenil v restavracijo. A
četudi prizor na prvi pogled spominja na pokopališče jeklenih
ptic in ne vzbuja apetita, so vanjo položeni veliki upi. Upi, da
bo zaradi prvovrstne panorame in kulinaričnih mojstrovin,
vrednih petih zvezdic, spremenila severnovzhodno regijo te
zakavkaške republike v eno od najbolj zaželenih turističnih
destinacij. Kjer bodo turisti ob izvrstni hrani doživeli tudi
pristne letalske izkušnje, saj se bodo za mizo lahko povzpeli
po pravih letalskih stopnicah.

Kjer uživajo vojvodinski lepotci ...
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Kobilarna Kelebija je le 500
metrov od srbsko-madžarske
meje. Razteza se na površini
20 hektarov z objekti za konje
in tudi za turiste, ki so zgrajeni
izjemno skladno z naravnim
okoljem.
Obiskovalci se lahko sprehajajo med sodobno opremljenimi
in vzorno čistimi hlevi, boksi
za konje in korali. Urejene
imajo tudi terene za tekmo-

Homo
s
u

Pojedina s
pogledom na konje

Restavracija v letalu

vanja in za terensko jahanje
ter poti za vožnje s kočijami.
Seveda imajo tudi šolo jahanja
za posameznike in skupine,
tako za začetnike kot za zahtevne in izkušene jahače.
V ponudbo so vključili vožnjo
s kočijo, ki je še posebno priljubljena med mladoporočenci, organizirajo celo poroke s
celovitim programom.
Po kobilarni za posameznike
in skupine organizirajo tudi iz-
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atične žrebce in kobile so lastniki nabavili
v kobilarnah Lipica,
Džakovo, Karađorđevo in Lipik. Kobilarno Kelebija so res
zgledno uredili in jo vključili v
turistično ponudbo Vojvodine
in Srbije, tako da je lahko zgled
tudi tistim, ki upravljajo matično kobilarno vseh lipicancev,
torej našo Lipico.

Vila Majur pri kobilarni, skoraj nov podeželski
dvorec, kjer luksuzna dvoposteljna soba s
polpenzionom stane približno 60 evrov na noč.

V Vili Majur je tudi razkošen center dobrega počutja z bazenom.

Celovec – Smučišče
Petzenbahnen na avstrijskem Koroškem,
le streljaj od naše
meje, je bilo pred
leti vredno milijone.
Toda snežni raj s 26
kilometri smučarskih
prog, drsališčem,
smučarsko šolo, izposojevalnico opreme in terenskim parkom je v zadnjih izdihljajih, zaradi česar ga tamkajšnje oblasti – ker bi jim zaprtje
močno stanjšalo mošnjiček, hkrati pa želijo ohraniti delovna
mesta in pritok turistov – prodajajo za simbolno ceno. Za
zgolj en evro, pri čemer pa so novemu lastniku, ki bi se lotil
upravljanja, vlaganja in razvoja, pripravljene navreči še približno
milijon evrov in pol vladnih subvencij. A z nakupom ne sme
odlašati, saj se ponudba izteče konec junija.

Na filmski festival kot zvezdniki

»Tako so beli konji dobili ime po vasi lipica.«
lete. Ta del se začne v muzeju,
kjer je jasno napisano, da so
lipicanci iz Lipice v Sloveniji.
Nič se ne sramujejo pokazati
niti slik z maršalom Titom na
lipicancu. V muzeju je zanimiva zbirka kar 40 izjemno lepo
ohranjenih kočij.
Najmlajši si najraje ogledajo
oboro, v kateri so mladi, pogosto komaj skoteni žrebički.
Vodniki in starši otroke zelo
težko prepričajo, da bodo mladi
žrebički temnih barv po nekaj
letih postali snežno beli.
V sklopu kobilarne imajo tudi
gostilno Favory, kjer pripravljajo predvsem izvirne panonske
jedi, v katerih lahko uživate na
terasi in hkrati opazujete konje. Največji ljubitelji si lahko
privoščijo obed ali večerjo v
luksuzni restavraciji Podkev,
ki je pravzaprav sestavni del
hleva in je zgrajen v obliki podeželskega dvorca. Goste od
plemenitih živali loči le steklena stena. Seveda na jedilniku
ni jedi iz konjskega mesa.

Cannes – Marsikdo si želi vsaj za en dan stopiti v čevlje zvezdnika. A medtem ko so to običajno sanje, si jih tisti z globljimi
žepi lahko s pomočjo turistične agencije Oliver's Travel zdaj
uresničijo. In ne kjer koli, ampak na glamuroznem filmskem
festivalu v Cannesu. V ceno vsaj 340 tisočakov, kolikor stane
štiridnevno okušanje sanj, so všteti bivanje v luksuzni vili s

Razvajanje v
Vili Majur

Ker Kelebija ni blizu, vam
priporočamo, da po obisku
te resnično lepo urejene kobilarne tam tudi prenočite
ali pa ostanete kar na nekajdnevnem dopustu. Nekaj sto
metrov od konjeniškega dela
je namreč novozgrajen luksuzni podeželski dvorec z vsem
potrebnim za razvajanje. Poleg razkošnih sob in moderno
opremljenih prostorov Vila
Majur premore najsodobneje
opremljene prostore za dobro
počutje. Ko boste primerjali
cene s slovenskimi, se boste
za počitnice v tem prečudovitem okolju zagotovo odločili
še prej.
In na koncu koncev – če vas
bo pot res zanesla v vojvodinsko Kobilarno Kelebija,
si boste gotovo kot jaz zaželeli, da bi bila tudi naša Lipica vsaj približno tako lepo
urejena.
Drago Bulc

petimi zvezdicami, zasebni polet s helikopterjem in prevažanje
v enem izmed 43 prestižnih avtomobilov (od ferrarija do astona
martina). Vašim muham bodo stregli dva osebna pomočnika,
z Michelinovimi zvezdicami ovenčani kuhar in varnostnik,
osebni stilist, umetnik ličenja in frizer pa bodo poskrbeli za
videz, primeren za rdečo preprogo. Po njej se boste sprehodili
z izposojenim nakitom, vrednim tudi dober milijon, s katerim
so bile že ovenčane največje zvezde zabavne industrije. Ne
nazadnje se boste udeležili spremljajočih zabav in se družili s
slavnimi in bogatimi.
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