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Ljubo doma

Koroške grape in vrhovi

V spomin na al alamain

Natečaj čebelarskega turizma

Blejci praznovali

Posavci na Bavarskem

ż Za izbrano strokovno javnost je bila v Münchnu predstavitev
Slovenije s poudarkom na investicijskih priložnostih in turizmu.
Gre za sodelovanje Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (Japti), predstavništva Slovenske turistične organizacije
v Nemčiji in regije Posavje. S predstavitvijo na Bavarskem so
želeli organizatorji opozoriti na prizadevanja Slovenije za tuja
vlaganja v perspektivne dejavnosti, predvsem v logistiko in
turizem. Predstavili so konkretne možnosti za investiranje v
projekte, med katerimi je med najbolj obetavnimi izgradnja
logističnega centra na
evropskem koridorju
10. Japti je predstavil
možnosti investiranja
v projekt odgovornega
turizma iPark, projekt
stanovanjske četrti na
zelenem obrobju Ljubljane – Črnuški bajer
in projekt poslovnega
parka Tris Kanižarica.
Tokrat želi regija Posavje poleg turistične
ponudbe Term Čatež
opozoriti še na druge
možnosti, ki jih daje
podeželje, poudarili so
namreč ponudbo zidanic, s promocijo lokalne
kulinarike in vin pa so
predstavniki Posavja
obogatili predstavitev
Slovenije v Münchnu.
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V eni najbolj
krvavih
bitk v drugi
svetovni
vojni je padlo
okoli 70.000
vojakov.

Italijansko pokopališče

Gor na sever,
v skriti del Egipta
Večina Slovencev, ki potujejo po svetu, že dolgo pozna
vse kraje klasičnega Egipta. Kairo s piramidami, Luksor
z Dolino kraljev, Asuan z nubijsko vasjo in jezom na Nilu,
pa tempelj Abu Simbl ... Večina, ki je že videla Egipt, je
bržčas tudi uživala na križarjenju po Nilu.

V

zadnjih letih se veliko
potujočih Slovencev –
še posebno pred dežjem
in mrazom med krompirjevimi počitnicami – za teden
dni zateče na obalo Rdečega
morja v tamkajšnja turistična
središča Šarm El Šejk in Hurgada ali pa morda celo v Marsa
Alam blizu meje s Sudanom in
tam uživa v opazovanju koral
in privlačnega podvodnega
sveta.
Zelo malo pa jih pozna sredozemsko ali, kot ji rečejo
Egipčani, Severno obalo. Ta
leži med drugim največjim
mestom v Egiptu, Aleksandrijo, in libijsko mejo. Ta del
Slovencem slabo poznane
obale smo s tamkajšnjo turistično ponudbo minuli
teden za bralce Slovenskih
novic skupaj z udeleženci
54. Svetovnega kongresa turističnih novinarjev FIJET
raziskali dokaj podrobno.

združene sile fašistične Italije
in nacistično vojsko Nemčije.
Po tej zmagi zavezniki niso več
doživeli večjega poraza.
Na to puščavsko bitko danes
kakšnih 100 kilometrov od
Aleksandrije spominjajo tri
velika vojaška pokopališča
– zavezniško, italijansko in
nemško. Zavezniške sile, sestavljene iz vojaških enot iz Velike Britanije, Avstralije, Nove
Zelandije, Grčije, Francije in
Indije, so v treh bitkah izgubile
okrog 20.000 vojakov. Italijanov je padlo okrog 43.000,
Nemcev pa okrog 5000.

Dolgo zamolčani

Poleg grobišč so leta 1965
uredili tudi

isT
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vojaški muzej, posvečen
prav bitkam za Al Alamain.
V pokritih muzejskih prostorih si lahko ogledate predvsem
reliefe z razporeditvijo vseh
enot in prikazom poteka vseh
treh bitk. Razstavljene so tudi
vse uniforme in lahko orožje,
ki so ga uporabljale vse tri vojske. V okolici pokritega dela
muzeja bitke pri Al Alamainu
pa so razstavljeni predvsem
topovi in oklepna vozila, ki so
neverjetno dobro ohranjena.
Mnoga so bila namreč dolga
desetletja zasuta s puščavskim
peskom in tako niso bila izpostavljena uničujočim razmeram puščave.
Ker so bili Egipčani v drugi svetovni vojni na strani Mussolinija in Hi-

s Homo

ż V Sava Hotelih Bled že od leta 1953 proizvajajo originalno
blejsko kremno rezino, v zadnjih letih pa ob koncu glavne
turistične sezone pripravijo tudi slavje, posvečeno tej značilni
sladici. Letošnje praznovanje je bilo minulo soboto v kavarni
Park na Bledu. Originalno blejsko kremno rezino po receptu
nekdanjega vodje slaščičarske delavnice Ištvana Lukačevića, ki
se je v poznih 40. letih prejšnjega stoletja iz Vojvodine preselil
na Bled, izdelujejo slaščičarji hotela Park. Do sredine lanskega
leta so izdelali že enajst milijonov kremnih rezin. V Savinih blejskih hotelih so
minule dni sicer praznovali
tudi pridobitev
okoljske marjetice, to je znaka
Evropske unije
za do okolja
prijazne turistične namestitve. Priznanje je
pripadlo družinskemu hotelu Savica. Za pridobitev znaka so
morali ustrezati številnim pogojem glede porabe energije, ravnanja z odpadki, izobraževanja zaposlenih o do okolja prijaznem
ravnanju in ekološko naravnanih animacijskih aktivnostih. V
Sloveniji imamo trenutno štiri eko marjetice.

Znamenita bitka je šele
v zadnjih letih postala
turistična zanimivost.

Homo
us

ż Komisija za čebelarski turizem pri čebelarski zvezi razpisuje natečaj za naj turistično čebelarstvo, naj čebelarsko
turistično pot in naj čebelarsko učno pot v Sloveniji. Vsi, ki se
želijo prijaviti na razpis, morajo posredovati, kaj ponujajo
turistom, ki jih obiščejo,
na primer katere čebelje
pridelke, katere izdelke
iz čebeljih pridelkov,
kakšne spominke, ali
pripravljajo pokušnje medu in drugih
čebeljih pridelkov ter
medice in podobno. Na
Čebelarski zvezi Slovenije
se je treba prijaviti do 10.
novembra.

TurisTic

ż O gorah in krajih med Peco in Obirjem na avstrijskem Koroškem je na voljo vrsta specializiranih planinskih vodnikov in
kulturnozgodovinskih monografij, zdaj pa so informacije prvič
strnjene v samostojni knjigi. Karl Hren jih je v pester mozaik
sestavil v vodniku Grape in vrhovi, ki je izšel pri celovški Mohorjevi založbi. Vodnik ni omejen zgolj na ozemlje več občin
na avstrijskem Koroškem, temveč zajema tudi sosednje občine
Solčava, Črna in Jezersko. Hren v priročniku s podnaslovom
Čar Karavank med Peco in Obirjem ni ponavljal podatkov iz
specializiranih vodnikov in monografij, temveč je regijo predstavil interdisciplinarno. Knjiga tako prikazuje zgodovinski
razvoj krajev, vključno s socialno, narodnostno, industrijsko
in kulturno zgodovino.

tlerja, teh zgodovinskih
objektov dolgo niso želeli
promovirati. Zdaj, ob 70. obletnici bitke za Al Alamain, pa
so ti kraji postali prvovrstna
privlačnost za turiste, ki v
središčih okoli Aleksandrije
preživljajo počitnice. Morda
prav zaradi bitke, ki je spremenila potek druge svetovne
vojne, v naseljih z nekaj deset
tisoč posteljami počitnice na
čudovitih plažah preživljajo
v večini prav turisti iz Italije
in Nemčije.
Drago Bulc

70 let od Al
Alamaina

Poleg nekaterih turističnih
naselij je glavna privlačnost Severne obale prizorišče največje afriške bitke
v drugi svetovni vojni.
Prav konec tega meseca
bo minilo natanko sedem
desetletij od bitke, ki je
spremenila potek zadnje svetovne vojne.
Zavezniki so namreč
po več porazih z italijansko in nemško
vojsko pod vodstvom karizmatičnega feldmaršala
Rommla šele pod
vodstvom angleškega generala
Montgomeryja
prvič porazili

Tudi Severna obala Egipta je polna turističnih
središč. (FotograFije: Drago Bulc)

