potovanje

Kurtizana, naklonjena
kralju in papeu
»
elimo poveèati
prepoznavnost naih
znamenitosti, ki so
uvrèene na Unescov
seznam naravne in kulturne
dedièine. Kultura je postala v
zadnjih letih zelo pomembna
turistièna smernica!« Tako Petra
Hedorfer, predsednica uprave
Nemke turistiène organizacije
(DZT). Deele, v kateri so lani
zabeleili dobrih 394 milijonov
turistiènih prenoèitev, letos pa naj bi
»prebila zid« s 400 milijoni noèitev.

Otok Mainau s pravljiènim gradom v
lasti vedske kraljeve druine v
tevilkah: meri 0,5 kvadratnega
kilometra, ima 185 prebivalcev, 350
zaposlenih, letni prihodek znaa 25
milijonov evrov, obièe ga 1,3 milijona
obiskovalcev letno, turizem poteka
365 dni v letu, vstopnina na otok
znaa 17 evrov, za javnost ga je grof
Lennart Bernardotte odprl leta 1930.
Na otoku med drugim raste 30.000
grmov vrtnic z milijoni cvetov,
400.000 tulipanov, 20.000 dalij, 500
vrst dreves, tudi eksotiènih
Med 37 nemkimi znamenitostmi, ki so
na Unescovem seznamu, jih je nekaj
tudi ob oziroma na Bodenskem jezeru.
Tretje najveèje jezero v srednji Evropi
(572 kvadratnih kilometrov, od tega
dobra polovica pripada Nemèiji, ostalo
vici in Avstriji) ali vabsko morje, ki ga
napaja Ren, e samo po sebi s
slikovitimi letovièi privablja
poèitnikarje od blizu in daleè, z biseri
svetovne kulturne dedièine pa na
milijone turistov skozi vse leto. Tudi v
tem jesenskem èasu, ko je e posebno
doivetje obiskati otok Reichenau  z

Enciklopedija zgodovinskega znanja
Andreas Felchle, upan mesteca
Maulbronn, ki slovi po najbolj
ohranjenem cistercijanskem
samostanu iz 12. stoletja (je na
Unescovem seznamu), ne pozabi
omeniti tamkajnje lekarne. Zakaj?
Domaèinka Emma Kurz, hèi
lekarnarja, je bila prva ena Gottlieba
Daimlerja, ustanovitelja tovarne
Daimler-Benz. In ponosno pove:
»Poznam enega Slovenca  Slavka
Avsenika!«
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Mogoèen kip Imperije (18 ton teak in
10 metrov visok) nemkega
provokativnega kiparja Petra Lenka
ob vstopu v pristanièe mesta
Konstanz. Imperia, postavili so jo leta
1993, predstavlja kurtizano, ki je v
srednjem veku s svojo lepoto
vzburjala moki svet, tudi sakralnega.
V eni roki dri moa s krono, v drugi
moa s tiaro in s tem nakazuje, da
sta njene spolne radosti uivala tako
kralj kot pape. Postavitvi sta mestna
oblast in cerkev Pnasprotovali, a
meèani so kip takoj sprejeli.
V Unteruhldingnu,
pol ure z ladjo iz
mesta Konstanz,
stotine turistov
dnevno privablja
vas prazgodovinskih
kolièarjev z
replikami koè, v
kakrnih so pred
6000 leti iveli
kolièarji. Vas je
vpisana na Unescov
seznam svetovne
dedièine.

znamenitim zgodovinskim mestom
Konstanz je povezan z nasipom, zato
lahko nanj pridemo tudi drugaèe kot s
katero od ladij lepotic, ki pljujejo po
jezeru. Tamkajnje irne njive z
najrazliènejimi kulturami ter vinogradi
dokazujejo, da je samooskrba

Otok Reichenau s tremi
srednjevekimi samostanskimi
cerkvami pod zaèito Unesca je
izjemno rodoviten, ponuja od artièok
do buè. Pridelovalci zaupajo  na
mestih ob cestah je na tisoèe buè,
izberete si, katerokoli elite, in vrete
evro ali dva v kanglico. Vabljivi
ponudbi se ni mogla upreti Maja
Horvat, predstavnica DZT v Sloveniji.
domaèinov povsem samoumevna, z
dobrotami zalagajo e Konstanz z
80.000 prebivalci in druga mesta. Ali je
potem presenetljivo, da si v tem raju z
obilo ivea gradi hio do zdaj e vedno
najbolja nemka smuèarka Katja
Seizinger? »Na otoku e dolgo ni veè

niti ene zazidljive parcele, a Katja je
dobila svoj koèek zemlje za zasluge
kot portnica ampionka,« pove
turistièna vodnica Marein Dietmar.

 Besedilo in fotografije:
Dua Podbevek Bedraè

Turistièno oblegana stavba v mestu Konstanz  v 13. stoletju
dominikanski samostan, nato tovarna, danes hotel. V njej se
je leta 1838 rodil grof Zeppelin, pionir zrakoplova, ki je prvo
»leteèo cigaro« zgradil leta 1900. Od leta 1990 druina
Zeppelin nadaljuje s proizvodnjo zrakoplovov v
Friedrichshafnu ob Bodenskem jezeru.

Dom za stareje na otoku Reichenau. Kot
v pravljici!
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