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Turistična tribuna

Ljubo doma

Blejska vila vrata odpira

ż Vila Bled (na fotografiji), katere obratovanje je bilo letos
vprašljivo, je minuli konec tedna vendarle odprla vrata. V
Javnem gospodarskem zavodu Brdo – Protokolarne storitve
RS, kjer so jo jeseni lani prevzeli v upravljanje, upajo, da bodo
ob koncu sezone vedeli, ali bo prejela sredstva za energetsko
prenovo. Glede na svojo lego, zgodovino in
tradicijo spada v najpomembnejšo blejsko
namestitveno in gostinsko ponudbo. Zaradi velike energetske
potratnosti je bila že
v minulih letih pozimi
zaprta, saj so bili stroški ogrevanja previsoki.
Tako tudi odločitev JGZ
Brdo, da bo od oktobra do pomladi zaprta, ni bila presenetljiva. Potem ko so novi upravljalci natančno pregledali stanje
vile, so se zavzeli za njeno takojšnjo energetsko sanacijo. Ker
ni bilo jasno, kdaj bi lahko prejeli potrebna sredstva in začeli
prenovo, so z odločitvijo, ali jo vendarle odprejo, dolgo odlašali. Prejšnji mesec so se tako odločili, da poletne sezone ne
bodo zamudili in bosta hotel ter restavracija prihodnjih pet
mesecev odprta. »Vilo Bled odpiramo zato, da pripomoremo
k turistični sezoni Bleda, saj ima izjemen pomen za njegovo
prepoznavnost,« pojasnjuje direktorica JGZ Brdo Iris Kociper
Haas in dodaja, da je vloga za odobritev evropskih sredstev za
sanacijo še v reševanju. Energetska prenova bi bila po njenem
mnenju nujna, vključevala pa bi zamenjavo peči, toplovoda,
oken, opleska in izolacije.
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Petrovaradinska trdnjava,
simbol mesta nad Donavo
(FotograFije: Drago Bulc)

Staro mestno jedro je polno
simpatičnih lokalčkov.

Dobra vojvodinska hrana v
družbi še boljših tamburašev

V dobrem mesecu 11.500 potnikov

Podvin vabi s slovensko hrano

ż Potem ko je kompleks gradu Podvin (na fotografiji) več let
sameval, je restavracija v nekdanji pristavi vendarle znova
odprla vrata. Objekt je od Zavarovalnice Triglav najelo podjetje Souvenir, ki namerava v Vili Podvin gostom predstaviti
tradicionalne slovenske jedi, domačo hrano in izdelke. Vrata
je restavracija s sobami odprla minulo soboto. Grad kot
nastanitveni objekt je skupaj z restavracijo solidno deloval
do leta 2006, nato pa je Zavarovalnica Triglav neuspešno
iskala novega lastnika ali najemnika. Slabo se je končala
tudi zgodba s podjetjem Maxicom in Zlatanom Kudićem,
za katerega se je pozneje izkazalo, da je največji slovenski
davčni dolžnik. Kudić je leta 2009 kupil celoten kompleks in
obljubljal obsežno prenovo, vendar ni poravnal niti kupnine,
zato je zavarovalnica po treh letih pogodbo prekinila.
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ultikulturnosti lokalnega prebivalstva – v
glavnem mestu Vojvodine živi kar 23 pripadnikov nacionalnih manjšin – so
mestu, ki leži na obeh straneh
Donave, prav z mednarodnimi
prireditvami dodali še avreolo
kozmopolitstva.

Festival vseh
festivalov

V mestu pod Petrovaradinsko
trdnjavo se je pravkar končalo 58. mednarodno dramsko
srečanje Sterijino pozorje, ki
se ga vedno udeležujejo tudi
slovenska gledališča. Čeprav si
predstave ogleda več kot tisoč
ljudi, to najstarejšo kulturno
prireditev v mestu močno presega mednarodni glasbeni festival na Petrovaradinski trdnjavi,
znameniti Exit.
Od leta 2000, ko so začeli mladi
z glasbo iskati izhod iz zaprte
in mednarodno nepriljubljene
srbske države, je ta festival obiskalo že dva milijona mladih
ljubiteljev sodobne glasbe z
vsega sveta. Na njem je nastopalo že veliko svetovno znanih
glasbenikov in ansamblov kot
npr. Fatboy Slim, Franz
Ferdinand, David Guetta,
Underworld, Korn, White Stripes in še mnogo
drugih. Letos bo v štirih
festivalskih dneh med
obzidja Petrovaradinske trdnjave pritegnil

kar 150.000 poslušalcev med
drugim tudi Nick Cave z Bad
Seeds. Ker je prenočitvenih
zmogljivosti za takšno množico turistov te megaglasbene
prireditve v Novem Sadu in
tudi bližnji okolici premalo,
oblasti za prenočevanje vsako
leto določijo enega od mestnih
parkov.
Združenje Ulićnih svirača, ki
vse leto skrbi za popestritev na
novosadskih ulicah, na začetku septembra organizira tudi
mednarodni festival uličnih
glasbenikov. Letošnji bo od 5.
do 8. septembra. Sezono mednarodnih glasbenih prireditev
bodo končali novembra z enim
najboljših festivalov džeza v
tem delu Evrope. Poleg teh prireditev pa se v gledališčih in na
ulicah vedno
dogaja kaj

zanimivega ne le za domačine,
temveč tudi za turiste.
Novi Sad je sicer tudi znano sejemsko mesto. Med tovrstnimi
prireditvami je najbolj znan
mednarodni sejem kmetijstva,
ki je kljub razpadu Jugoslavije
še vedno največji v tem delu
Evrope.

Mesto kulture, zabave
in dobre hrane

Novi Sad je za obiskovalce privlačen tudi zunaj sezone. Poleg muzejev in galerij si velja
ogledati mestno jedro, ki je na

vsakem koraku polno zanimivih zgodovinskih spomenikov,
vsekakor pa je ogleda vredna
Petrovaradinska trdnjava, ki
se dviguje visoko na Donavo.
Tam je poleg muzeja najbolj
privlačen ogled podzemskih
prostorov te velikanske trdnjave, ki so jo zgradili za obrambo
pred Turki.
Sicer je poleg kulture Novi Sad
privlačen tudi zaradi sproščenega vzdušja, ki je v teh kriznih
časih značilno za tamkajšnje
prebivalce. V številnih lokalih,
kjer se predvsem zelo dobro jé,
vam za večji užitek ob hrani in
pijači igrajo tamburaši. Če ste
ljubitelji sladkovodnih rib in
še posebno ribje čorbe, morate
med obiskom glavnega mesta
Vojvodine, ki ima že več kot
350.000 prebivalcev, vsekakor
obiskati restavracijo Aqua Doria na bregu Donave tik pod
Petrovaradinsko trdnjavo.
Drago Bulc
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glasbenike srečate na mnogo
vogalih Novega Sada.
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Medtem ko je bil minula leta glavni cilj slovenskih
jugonostalgikov Beograd, postaja Novi Sad zaradi
številnih kulturnih in glasbenih prireditev vse bolj
priljubljen še posebno med mladimi. V glavnem mestu
Vojvodine, katerega jedro so z obnovo pročelij, trgov in
uličic v minulih letih zelo lepo uredili, se namreč vedno
dogaja kaj zanimivega.
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Debeli rtič – največji evropski hostel

ż S podpisom pogodbe med Rdečim križem Slovenije in Popotniškim združenjem Slovenije je 669 ležišč v sklopu Mladinskega
letovišča in zdravilišča Debeli rtič postalo del verige mednarodne zveze mladinskih hostlov International Youth Hostel
Federation. S tem dobiva Debeli rtič enega največjih hostlov
v Evropi. Po več kot leto trajajočem poskusnem obdobju z le
enim izmed namestitvenih objektov v sklopu Mladinskega
letovišča in zdravilišča Debeli rtič so predstavniki Popotniškega
združenja Slovenije in RK Slovenije sklenili celoten kompleks
priključiti v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč. Kompleks
bo s 669 posteljami eden večjih, če ne celo največji hostel
po številu ležišč v Evropi. Tam so tudi pokrit pololimpijski
bazen z ogrevano morsko vodo in konferenčne dvorane ter
infrastruktura za vrsto spremljajočih dejavnosti v naravi, od
steze za nordijsko hojo in trim steze do zunanjega kopališča z
bazenom ter igrišči za nogomet, košarko in odbojko.

Novi Sad, mesto zabave,
zgodovine in dobre hrane

TurisTic

ż Čeprav se je sezona prihoda potniških ladij v koprsko pristanišče začela šele konec aprila, so tamkajšnji turistični delavci lahko
zadovoljni, saj je 11 ladij pripeljalo že skoraj 11.500 potnikov ter
6100 članov posadke. Do konca sezone bo Koper obiskalo še
42 potniških ladij, so pojasnili na občini. Že 21. junija bo tako v
terminal prvič prispela 290 metrov dolga ladja Crown Princess
ladjarja Princess Cruisers s 3000 potniki in 1100 člani posadke,
so za STA navedli na občini. Koper v zadnjih letih postaja priljubljena destinacija potniških ladij. Leta 2011 so zabeležili obisk
78 ladij s 108.820 potniki, lani pa je priplulo 48 ladij s približno
75.000 potniki. Koper sta letos na seznam uvrstila dva nova
ladjarja, norveški Fred Olsen Cruise Lines z ladjo Braemar in
nemški Peter Deilmann Cruises z ladjo Deutschland.

