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Ljubo doma

Izola se na ogled postavi

ż Pod geslom Doživite Izolo so se lokalni hotelirji, gostinci
in vinarji predstavili slovenskim turističnim agencijam. Izola
je kot turistična destinacija zanimiva za vse vrste gostov, od
upokojencev, poslovnežev, družin in kolesarjev do popotnikov

Propadajoči Hudičev hrib

in motoristov, poudarjajo na občini. Na dogodek se je prijavilo
12 agencij iz vse Slovenije. Zanimivost destinacije je tudi v raznovrstni ponudbi nastanitvenih kapacitet, od hotelov do hostlov,
apartmajev in zasebnih sob. Direktor Turističnega združenja
Izola Danilo Markočič je predstavil zanimivosti in posebnosti
kraja, v sklopu Slastnih vedut Izole pa sta bila tudi degustacija
značilnih jedi ter praznik kostanja in mladega vina.

Turistični ples v Radencih
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plesalcev in drugih obiskovalcev, za zabavo in ples pa bo skrbela
pomurska skupina Nova legija (na fotografiji). Poseben gost
bo Alfi Nipič. Hkrati bo tudi avkcija slik, ki bodo na prodaj tudi
še naslednje dni v recepciji hotela Radin. Organizatorji so se
odločili, da bodo zbrana sredstva letos namenili za ureditev
parka v Radencih, ki ga je pred leti uničilo hudo neurje.

Čeprav nemška prestolnica leži daleč od morskih obal,
je Berlin vseeno eno najnižje ležečih glavnih mest v
Evropi. Nadmorska višina, ki jo merijo po reki Spree,
ki teče skozi njegovo središče, znaša namreč samo 35
metrov. Najvišji vrh Kreuzberg, ki leži blizu centra, pa je
visok pičlih 66 metrov.

Ljubljana v New York Timesu

ż Eden bolj eminentnih svetovnih časnikov The New York
Times je pred dnevi objavil slikovito reportažo o slovenski
prestolnici. V rubriki dnevnika, objavljeni tudi v spletni izdaji,
kjer se novinarji v (ne)znanih mestih sveta zadržijo 36 ur, tokrat
nastopa Ljubljana. Novinarka Rachel Doyle je našo prestolnico
v dnevu in pol doživela nadvse pestro, reportaža pa je polna
hvale in presežnikov na račun nekaterih znamenitosti pa tudi
nočnega življenja in kulinarike. Tako je Doylova obiskala vse
mogoče (enkrat je prenočila v hotelu Slon, drugič pa v hotelu
Vander), od operne hiše do Metelkove pa nekatere kavarne
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in restavracije, opisala je tudi tržnico v soboto (na fotografiji)
in učinkovit sistem izposoje ljubljanskih koles. Reportažo
najdete na travel.nytimes.com/2012/11/18/travel/36-hoursin-ljubljana-slovenia.html.

Geoparki med kandidati

ż Prek sto udeležencev iz več držav se je udeležilo mednarodne konference, ki je potekala v Mežici in je bila namenjena
izmenjavi izkušenj geoparkov. V Sloveniji si za svoj prostor s
ponudbo geoloških vsebin prizadevajo Geoparki Karavanke,
Idrija in Kras, pri čemer sta prva dva že v postopku presoje za
uvrstitev v evropsko mrežo geoparkov. V tej jih je pod Unescom
trenutno vključenih 52. Kot je povedala sekretarka slovenske
nacionalne komisije za Unesco Marjutka Hafner, sta bila oba
parka letos že obravnavana, vendar pa »v prvo nikoli ne gre
tako gladko«, tako da je strokovna komisija zahtevala določena
dopolnila, ki se pripravljajo.
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ż Jutri ob 19. uri bo v hotelu Radin v Radencih prvi humanitarni
turistični ples 2012, ki ga pripravlja Turistično društvo Radenci.
Vodstvo društva, katerega predsednica je Karmen Kaučič, bo
odslej v želji za dobro domačega kraja in prebivalcev vsako
leto pripravil dobrodelni ples. Na jutrišnjem pričakujejo veliko

Do vrha je
368 metrov,
do razgledne
ploščadi pa
203 metri ali
986 stopnic.

ajvišja vzpetina Teufelsberg
(Hudičeva gora),
ki se dviga 80 metrov
nad morsko gladino,
leži v Grunewaldu sredi
Brandenburške planote, ime pa je dobila po
bližnjem (Hudičevem)
jezeru Teufelssee.
Teufelsberg je umetno
narejen hrib iz ruševin v drugi svetovni
vojni porušenega
Berlina. Na ta
kup so jih odvažali kar dve
desetletji, ko so
obnavljali mesto.
Ko so leta 1948
nemško prestolnico razdelili na
štiri okupacijske
cone, ameriško, britansko, francosko in rusko, so v vzhodnem delu, ki
je pripadel Rusom, ruševine
odvažali daleč ven, v zahodnem delu pa so bili prisiljeni odlagališče najti znotraj
mesta, saj so jih z vseh strani
obkrožale ruske okupacijske
sile. Tako je na Teufelsberg
po 600 tovornjakov vsak dan
odvažalo ruševine. Ko so leta
1972 odlagališče zaprli, je bilo
na kupu več kot 26.000 kubičnih metrov odpadnega materiala iz porušenega Zahodnega
Berlina. Mestne oblasti so jih
prekrile z zemljo in jih ozelenile in tako je Zahodni Berlin
dobil najvišji hrib.
Konec leta 1950 so Američani
na hribčku, ki je bil sicer v britanski coni, zgradili poslopje, v

katerem so bili prisluškovalni
sistemi. Tam so združeni zavezniki zbirali obveščevalne
podatke, saj so z najvišjega
berlinskega hriba lahko prisluškovali precejšnjemu delu
Varšavskega pakta. Po padcu
berlinskega zidu so leta 1990
prisluškovalno postajo zaprli in
jo nameravali preurediti v ho-

Z dvigalom ste na
razgledni ploščadi v
40 sekundah.

tel. Ker so investitorji ugotovili,
da se to ne izplača, poslopje zdaj
žalostno propada in je zbirališče
brezdomcev in vandalov.

Pogled za 360 stopinj

Glede na to, da so najvišje stavbe v nemškem glavnem mestu
višje od najvišjih vzpetin, si je
Berlin iz zraka mogoče ogledati samo z vrha televizijskega
stolpa v neposredni bližini
osrednjega trga Alexanderplatz. Zaradi vidnosti z vseh
koncev je stolp ena glavnih
zaščitnih znamk in najpogostejših fotografskih motivov
nemške prestolnice.
Graditi so ga začeli še v času,
ko je bila Nemčija razdeljena
na dva dela. Odločitev, da ga
postavijo v bližini meje z Za-

hodnim Berlinom, je sprejel
predsednik Demokratične
republike Nemčije Walter
Ulbricht, ki je s tem hotel
pokazati, kaj zmore znanje
komunistične Vzhodne Nemčije. Njegovemu ateizmu navkljub pa se ob sončnih dneh na
metalni krogli stolpa, v kateri
je restavracija, zablešči križ,
ki je bivšega vzhodnonemškega komunističnega vodjo
močno razjezil. Stolp
so začeli graditi leta
1964 in ga odprli leta
1969. Visok je 368
metrov.
Na višini 207 metrov
je vrtljiva restavracija, kjer zdaj lahko
zajtrkujete, kosite
ali večerjate in si
medtem iz ptičje
perspektive ogledate Berlin.
Restavracija, ki premore 40
miz in 120 sedežev, se obrne
za 360 stopinj v 30 ali 60 minutah. Ker pa se večina na 207
metrov povzpne samo zaradi
razgleda in svojevrstnega doživetja, lahko prostor sprejme
skupaj 350 oseb. Stolp na leto
obišče 1,2 milijona obiskovalcev, kar je tudi skrajna zmogljivost dvigal. Hitra dvigala vas
na razgledno ploščad, ki je na
203 metrih nad tlemi, pripeljejo v 40 sekundah, sicer pa je
na vrh mogoče tudi po 986 stopnicah. Če se boste odločili za
to možnost, vam priporočamo,
da se pred vzponom okrepčate
s pečenico – za nižjo ceno kot
v Ljubljani.
Drago Bulc

