potovanje
Avstrijska Koroka
osvaja turiste
po svetu
z novim sloganom
Uivajmo
ivljenje

Z

a mesto raznolikosti velja
Beljak na avstrijskem
Korokem, e posebej v
adventnem èasu. Na eni strani
razkriva svojo bogato zgodovino, na
drugi se predstavlja s sodobno
dinamiko. In ko bo na pragu poletja
prihodnje leto odprl nove termalne
toplice z zdravilnimi klimatskimi
rovi v vrednosti 60 milijonov evrov,
»bomo zagotovo privabili veè

Avstrijska Koroka, ki letno ustvari 12
milijonov prenoèitev (precej veè kot
vsa Slovenija), si je nadela nov
turistièni slogan  Uivajmo ivljenje
(Lust am leben). Doma in v tujini ga
sedmi sili ob smelih turistiènih
naèrtih predstavlja Sarah Sekoll iz
Koroke turistiène organizacije, ki je
znana tudi kot iskana fotomodelka.

Slastna
Laszlova slaèica
za novèiè

Vse do konca veselega decembra bo na
najveèjem korokem jezeru v zalivu
Vrbe plaval adventni venec s 60.000
luèkami.

slovenskih gostov v nae koroke
loge«, se nadejajo v Beljaku z okolico.
Tamkajnji turistièni delavci skupaj z
Vrbo in decembrsko pravljiènim
Vrbskim jezerom si v prihodnje elijo
veè gostov iz le za ped oddaljene
Slovenije. Zato so v èasu adventnega
praznovanja medse povabili slovenske
turistiène novinarje. Spomnili so na
uivanje na 32 smuèièih z veè kot 1000
kilometri smuèarskih prog, na svojih
1230 jezer, med katerimi jih je dvesto
primernih za kopanje. Med njimi vedno
veè tudi v ledeno mrzlih zimskih dneh,
saj so ogrevana kopalièa na jezerih
postala pravi turistièni bum. Kot sta
bum lama treking in haski safari v
Ziljski dolini. In neverjetna turistièna
»posebnost« drugega najveèjega
korokega mesta in Vrbe? Slovenski
jezik jim je panska vas  turistièni
delavci s turistiènimi vodniki na èelu, s
katerimi smo se sreèali, ga ne govorijo.
No, smo pa naleteli na èastno izjemo 
eno od natakaric v hotelu Post v
Beljaku, ki se slovenskega jezika ni
sramovala ne razumeti ne govoriti!

 Dua Podbevek - Bedraè

V hii v starem delu Beljaka je dolga
leta ivel in deloval vicarski zdravnik
Paracelsus, zaèetnik kemoterapije in
balneolog, ki je veliko pisal o
boleznih beljakih rudarjev (sifilisu in
zastrupitvah s svincem). Njegovo
pravo ime Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von
Hohenheim zna menda edina v
Beljaku izreèi odlièna turistièna
vodnica Elizabeth.

Èe obièete idilièno vas Poreèe
(Pörtschach) ob Vrbskem jezeru
desetkrat z obveznim prenoèevanjem,
vas upan Franz Arnold pozdravi in
obdaruje. Ni malo turistov, ki so se v
Poreèe vrnili e dvajsetkrat. Michaela
Haberl Houka, promotorka korokega
turizma za Slovenijo, in novinarka
Silverka Lesjak Klap e ne sodita
med rekorderke, a zna biti, da bosta.
Radosti, tudi kulinariène, so jima v
Poreèah zelo godile.

V adventnem èasu Beljak obdaja vonj
po peèenem kostanju, kuhanem vinu
in e najbolj po cimetu. Ni ga
obiskovalca, ki si za evrski novèiè ne
bi privoèil sladkorne cimetove
rulade Laszlava iz Madarske. Peèe
jo na ivem ognju in je najbolj
slastna adventna slaèica v Beljaku!

Ogromne plavajoèe svetlobne jaslice.
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