Turistična tribuna

TT
20. februarja 2014

Na vrhu Varmosta je štiri metre snega.

Pionir slovenskega smučanja
v Forniju di Sopra Bojan
Šturm (v sredini) v družbi z
direktorjem žičnic in županom
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Čez planke

Vzpon na Everest precej cenejši

Katmandu – Že 60 let alpinisti vsega sveta osvajajo streho
sveta, četudi vzpon na najvišjo goro ni zgolj izjemen telesni in
duševni napor, ampak tudi pošten finančni zalogaj, saj mora
avanturist med marcem in majem za plezalno pristojbino

Prevlada slovenskih smučarjev (FotograFije: Drago Bulc)
na Everest odšteti kar 18.000 evrov. Ki pa jo bodo nepalske
oblasti zdaj zmanjšale na osem tisočakov, saj želijo spodbujati
odgovorni alpinizem, ki je v luči skupinskih popustov, ko je
skupina sedmih morala za vzpon odšteti »zgolj« 51 tisočakov,
izgubljal pomen. »Preprečiti želimo vzpone večjih, naključnih
skupin, v katerih se člani odprave med seboj niti ne poznajo,«
je dejal Tilakram Pandey. Četudi drugi že svarijo, da bodo
razpolovljene pristojbine botrovale večjemu navalu na Everest,
ki je lani s približno 700 plezalci, ki so dosegli vrh in za sabo
puščali kupe smeti, spet dosegel rekordno število.

Slovenski snežni bar na smučišču Davost

Središče idilične furlanske vasice

Na največjem slovenskem
smučišču zunaj domovine
V teh dneh, ko so pri nas šolske
počitnice, bi na enem samem
smučišču zunaj domovine težko
našli toliko slovenskih smučarjev,
kot jih te dni lahko vidite v bližnjem
furlanskem smučišču Forni di Sopra.
To je jasno že po prevladujočih
registrskih tablicah avtomobilov iz
vseh delov Slovenije. Največ pa jih je,
seveda ne po naključju, z oznako KP.

Prekmurja. Ta teden je zgolj
Smučarski klub Capris iz Kopra v to furlansko smučišče
pripeljal več kot 500 slovenskih smučarjev. Mnogi so prišli tudi individualno. Tako je
večina od 1300 ležišč, kolikor
jih imajo, zasedena s Slovenci. Slovenščina je v lokalih
in na ulici te dni pogostejša
kot italijanščina oziroma furlanščina. Ne redko pa se po
lokalih v večernih urah sliši
tudi slovensko pesem.

rimorski smučarji so
pred 29 leti eno od
petih smučišč v osrčju
furlanskih Dolomitov odkrili
povsem po naključju. Poleti
leta 1985 je namreč v slikoviti
furlanski vasici Forni di Sopra gostoval pevski zbor Obala iz Kopra. Njihovo petje je
prijazne domačine tako navdušilo, da so jih povabili, naj
pridejo k njim tudi pozimi.
Ker je bilo med pevci precej
navdušenih smučarjev, so se
res vrnili, vendar takrat bolj
na zimske počitnice.
Zaradi prijaznosti domačinov
in zelo ugodnih cen, ki so jim
jih ponudili, pa tudi zaradi
bližine in znanja italijanskega jezika naših Primorcev se
je spletlo dolgoletno prijateljstvo, ki je kmalu preraslo
tudi v resen turistični posel.
Smučarski klub Koper je kot
največji smučarski klub v

Za začetnike
in izkušene

Smučanje v Forniju di Sopra,
obkroženi z visokimi vrhovi
vzhodnih Dolomitov, je še
posebno priljubljeno med
slovenskimi družinam z

Večino od 1300 ležišč, kolikor jih premore simpatično
furlansko smučišče, obkroženo z visokimi vrhovi
vzhodnih Dolomitov, zasedajo Slovenci.

majhnimi otroki. V tem zimskošportnem
središču sta
namreč dve
ločeni smučišči, ki zadovoljujeta tako najzahtevnejše kot
tiste, ki so se prišli
naučit prvih smučarskih
korakov. Manjše smučišče
Davost je pravzaprav v sa-
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Sloveniji v vasico, kjer prebiva okrog tisoč prebivalcev,
kmalu pripeljal tudi prav toliko slovenskih smučarjev.
Zaradi zadovoljstva gostov
iz Primorske in ugodnih cen
ter zelo primernih terenov,
predvsem za otroke in začetnike, so se jim kmalu pridružili tudi drugi iz vseh koncev
Slovenije.
Ko smo v začetku
tega tedna obiskali to furlansko smučarsko središče,
smo lahko
na številnih
vzorno očiščenih parkiriščih videli
registracije avtomobilov s primorskima oznakama Kopra
in Gorice in številnih z drugih koncev Slovenije, tudi iz

mem kraju in je namenjeno
predvsem začetnikom in
otrokom. Poleg so drsališče
in snežni park ter športna
dvorana. Ob vznožju je prijeten gostinski lokal, kjer se
lahko nadobudneži in starši pogrejejo in potešijo žejo
ter lakoto po zelo prijaznih
cenah. Deciliter vina, na primer, stane samo evro.
Drugo, precej večje smučišče
je Varmost, na katero se lahko s tremi sekcijami sodobne
štirisedežnice povzpnete na
višino 2073 metrov. Višinska
razlika med spodnjo in zgornjo postajo žičnice je prek
1100 metrov. Skupna dolžina
proge, ki jo lahko prevozite
v dolino na en mah, je skoraj
osem kilometrov. Ob posta-

jah žičnic je tudi nekaj zelo
prijetnih planinskih koč z
velikimi sončnimi terasami.
Celotno smučišče lahko zasnežijo s tehničnim snegom,
vendar tega zdaj ne potrebujejo, saj so trenutne razmere
idealne. V dolini je namreč
250 cm snega, na vrhu pa kar
400. Tako bo letos smuka v
Forniju di Sopra mogoča še v
poznih pomladnih tednih.
Drago Bulc

Oskarji za hostle podeljeni

Dublin – Splošno ozračje in značaj, prijaznost osebja, čistoča,
lokacija, varnost in cena so za popotnike pomembne kategorije pri izbiri hostla. In sodeč po anketi, v kateri je sodelovalo
približno milijon turistov, nikjer ni boljših hostlov kot na stari
celini, še zlasti na Portugalskem. Spletna stran worldhostel.
com je letos namreč že 12. zapored podelila najprestižnejše
nagrade nizkocenovnih nastanitev, kar 79 odstotkov od 264
hoskarjev pa je romalo v roke evropskih hostlov. Nagrado za
najboljši majhen hostel je prejel sanktpeterburški Soul Kitchen,
za srednje velikega lizbonski Home Lizbon,
najboljši med velikimi je Tattva Design
v Portu, med izjemno velikimi hostli
pa je bil najboljše
ocenjen budimpeški
Wombats City.

Dežela hobitov kmalu tudi v Rusiji

Moskva – Kultna domišljijska epopeja Gospodar prstanov,
ki ji je ekranizacija prinesla 17 oskarjev, ni osvojila zgolj sveta
filmoljubcev, temveč je hkrati Novo Zelandijo, ki jo je režiser
Peter Jackson uporabil za slikovito filmsko kuliso, spremenila v fantazijski svet J. R.
R. Tolkiena. Ki pa bo kmalu
morda zrasel tudi ob bregu
ruske reke Osetr, približno
140 kilometrov od ruske
prestolnice, saj si želijo v
tamkajšnjem okrožju Zarajsk na 64.000 kvadratnih
metrih zgraditi svoj Srednji
svet. Turistično vas, v kateri se bo v kočah, v kakršnih so v
domišljijskem svetu filma živeli hobiti, lahko nastanilo od 50
do 60 družin. Gostje pa se bodo z udeležbo v igrah, katerih
rdeča nit bodo spopadi in pustolovščine, skoraj znašli med
platnicami megauspešne zgodbe.

Indijski vizum na voljo ob vstopu

New Delhi – Indija ne slovi zgolj po barvitosti, hrupu in umazaniji, bogati kulturni dediščini ter izjemni socialni neenakosti,
ampak tudi po počasni in zaviti birokraciji. Vključno z zamudnim pridobivanjem turističnega vizuma, ki ti lahko vzame
tudi dva tedna, zaradi česar se marsikdo raje odloči za katero
drugo državo. »Kljub nekaterim izjemnim turističnim zanimivostim v Indiji se mnogo popotnikov odloči za obisk države,
kjer je vizum mogoče dobiti
ob vstopu. Že avtomatično
pa izgubimo tudi tiste, ki
se za potovanje odločijo v
zadnjem trenutku,« je dejal
indijski minister za turizem
in pridal, da se bo to kmalu,
verjetno že oktobra, za turiste iz 180 držav spremenilo.
V želji, da bodo turizmu dali
nov zagon, bo vizum namreč mogoče dobiti ob prihodu na eno
izmed 26 večjih indijskih letališč. Papirje pa bodo obiskovalci
lahko prek spleta izpolnili že vnaprej in tudi plačali pristojbino,
kar bo proces še dodatno pospešilo.
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