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Ljubo doma

Na Hrvaškem največ kupujemo Slovenci
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Živahno obrežje
jezera v Paliću

ż Slovenci so najpogostejši kupci nepremičnin na Hrvaškem – v
zadnjih treh letih so jih tam kupili 5673. Sledijo Nemci, Italijani
in Avstrijci, je poročal spletni portal poslovni.hr. Tujci so pri
naših sosedih od leta 2010 do 2012 po podatkih tamkajšnje
davčne uprave kupili skupaj 13.883 nepremičnin, od tega je
delež slovenskih nakupov znašal 40,86 odstotka. Sledili so
Nemci z 12,66 odstotka in Italijani z 11,34 odstotka. Med kupci
je najti tudi Švede, Britance, Slovake, Čehe, Francoze in Poljake.
Za številne in zelo zainteresirane kupce hrvaških nepremičnin
veljajo tudi Rusi, a statističnih podatkov za njih ne navajajo.

Vila lujza, ena od obnovljenih lepotic Palića

Zeleno zlato bo povezovalo

ż Na pobudo županov šestih občin Spodnjesavinjske doline
so v Žalcu ustanovili družbo Zeleno zlato, katere namen sta
povezovanje turističnih subjektov in nadgradnja turistične
ponudbe v dolini. Novoustanovljena družba bo tržila skupno
blagovno znamko in skrbela za koordinacijo ponudbe tudi
zunaj meja občin. Direktor družbe Zeleno zlato Gregor Vovk
Petrovski je povedal, da ime družbe in hkrati blagovne znamke
izhaja iz hmelja (na fotografiji), saj ravno ta daje dolini največjo
prepoznavnost. Trenutno potekajo aktivnosti družbe glede

Slastne palićinke,
pardon, palačinke
(FotograFije: Drago Bulc)

Skoraj četrtina je Italijanov

ż V turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji so marca zabeležili odstotek več prihodov turistov in prav tako odstotek več
njihovih prenočitev kot marca lani. Število prihodov domačih
turistov je bilo nižje za osem odstotkov, prihodov tujih pa je
bilo za devet odstotkov več, je v končni oceni objavil državni
statistični urad. V turističnih nastanitvenih objektih so marca
zabeležili več kot 205.000 prihodov turistov in več kot 556.000
njihovih prenočitev. Na letni ravni je to pri obeh kategorijah
enoodstotna rast. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali
turisti, ki so marca ustvarili največ prenočitev tujih turistov
pri nas, so bili Italija (23 odstotkov), Avstrija (17), Nemčija in
Hrvaška (po devet) ter Rusija in Madžarska (po pet).
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Palić je zagotovo najbolj priljubljeno turistično središče v
Vojvodini. Glavna privlačnost
kraja, ki leži sredi Panonske
nižine, le osem kilometrov
od Subotice, drugega največjega kraja v Vojvodini blizu
madžarske meje, je 11 kilometrov dolgo obrežje jezera.
Povprečna globina je samo dva
metra, skupaj pa pokriva 3,8
kvadratnega kilometra.
Palićko jezero je neolitskega
nastanka in se zajeda v okoliško ravnico v obliki polmeseca. Voda v jezeru, ki
nima dotokov ali

odtokov, je bila včasih precej
slana, sem ter tja pa je tudi v
celoti izhlapela. Tako so domačini in obiskovalci spoznali, da je blato z dna zdravilno,

Breg je vse bolj urejen,
turistov je vse več.

je bilo s Subotico povezano
s tramvajem, zato je bilo do
zaprtja tramvajske proge priljubljeno izletišče in kopališče
Subotičanov. Potem sta Palić
in tamkajšnji turizem začela
propadati. Še posebno v času,
ko se je jezero zaradi ekološke
katastrofe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skoraj
popolnoma izsušilo. Zaradi
nemarnosti novih lastnikov
so vile, grajene v švicarskem
slogu, in tudi hoteli propadali.
V zadnjem času so večino
objektov obnovili, jih tudi

Prijazni gostitelji so nam povedali, da je Palić v minulih
letih obiskalo tudi nekaj turističnih skupin iz Slovenije,
da pa si želijo še večjega obiska iz naše države.
zdravilna pa je bila tudi voda,
zato so sredi 19. stoletja predvsem bogati Madžari začeli
graditi zdravilišče, ki so ga
najprej krasile vile, pozneje
zgrajene v secesijskem
slogu. Vrhunec je
palićki turizem
doživel na začetku 20. stoletja
pred razpadom
avstro-ogrske
monarhije.
Ob jezeru so
takratni lastniki
zasadili park, ki je
sprva obsegal devet
hektarjev, pozneje so ga
razširili na dodatnih deset.
Na Paliću so leta 1949 odprli
tudi živalski vrt, ki ima danes
okrog 270 divjih živali in se
razteza na 10 hektarjih ter
je eden največjih v tem delu
Evrope. Zato je priljubljeni cilj
obiskovalcev iz vse Vojvodine in Srbije pa tudi turistov iz
sosednje Madžarske. Državna
meja med Srbijo in Madžarsko
je namreč oddaljena samo 18
kilometrov.
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Ob plitvem jezeru

s Homo

imeli priložnost za posvetovanje o alpskih rastlinah, njihovem
spoznavanju (na fotografiji), ohranjanju in pomenu. Zvrstile se
bodo delavnice o tem, kako lahko samoniklo cvetje polepša
in obogati naše življenje. Pod vodstvom domačih vodnikov
in botaničnih strokovnjakov bodo udeleženci spoznavali cvetlično bogastvo Bohinja in njegove okolice. Podatki kažejo, da
zanimanje za Festival alpskega cvetja raste iz leta v leto, so
sporočili iz Turizma Bohinj, ki je organizator festivala. Lani so
ustvarili približno 600 prenočitev, vodenih botaničnih izletov
ter delavnic se je udeležilo 550 ljudi, vseh drugih dogodkov
pa nekaj več kot 6000, je pojasnil direktor Turizma Bohinj
Klemen Langus.

P

alačinke so res nekaj posebnega. Napolnijo jih s
sladoledom in nato prelijejo s sladkasto-kiselkastim
višnjevim prelivom. Gostitelje
smo povprašali, ali so morda
prve palačinke spekli prav na
Paliću in potem sladici dali ime
po tem nekdaj mondenem avstro-ogrskem letovišču. Pa so
nam skromno odgovorili, da si
nikakor ne pripisujejo očetovstva ali materinstva te po vsem
svetu razširjene sladice, da pa so
tako kot blejska kremna rezina
pri nas palačinke pač eden od
zaščitnih znakov Palića in tamkajšnjega turizma.

Homo
s
u

Alpsko cvetje vabi v Bohinj

ż Že 7. festival alpskega cvetja bo do 8. junija v Bohinj prinesel
vrsto dogodkov. Potekale bodo številne delavnice, kulturne prireditve, mednarodna strokovna konferenca, domača
tržnica in vodeni botanični izleti. Slovesnost ob odprtju z
modno revijo, podelitvijo nagrad natečaja Skrpajmo travnik
in odprtjem razstav je bila minulo soboto. Zvrstila se bo še
kopica kulturnih prireditev, povezanih s cvetličnimi temami,
od likovnih razstav do glasbenih večerov. Strokovnjaki bodo

Ste se kdaj vprašali, od kod izhajajo palačinke? Čeprav
sem jih pojedel že veliko, se nisem nikoli vprašal o
njihovem izvoru, dokler minuli teden nisem obiskal
turističnega središča Palić pri Subotici v Vojvodini, kjer
so delegacijo slovenskih turističnih novinarjev sprejeli
z odličnimi palačinkami, ki so kulinarična posebnost
tamkajšnjega najbolj znanega gostinskega lokala Mala
gostiona.
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povezovanja gostincev in ponudnikov avtohtonih izdelkov.
Petrovski ocenjuje, da je za zdaj interes velik, saj se je pozitivno
odzvalo več kot 40 kmetij ter okoli 20 gostincev. Ko bo delo
družbe steklo, načrtujejo širšo predstavitev po Sloveniji, in
sicer na različnih sejmih.

Vojvodinski biser
se znova lesketa
Hrana je odlična, vino prav tako.

Po vrhuncu razvoja na začetku 20. stoletja pod avstroogrsko vladavino je Palić v
kraljevi in socialistični Jugoslaviji doživljal vzpone in
padce. Priljubljeno kopališče

posodobili, in zato Palić spet
počasi dobiva stari sloves.
Še posebno je priljubljen kot
središče številnih kongresnih
prireditev ter športnih in kulturnih srečanj. Zelo znan je
vsakoletni filmski festival.
Med turisti prevladujejo predvsem domači, vendar je vse
več tujih, saj Palić leži nedaleč
od avtocestne povezave med
Srbijo in Madžarsko. Zato je
še posebno ob vikendih prijetno letovišče za Beograjčane
in prebivalce madžarskega
Szegeda, do katerega je samo
uro in pol vožnje.
Prijazni gostitelji so nam povedali, da je Palić v minulih
letih obiskalo tudi nekaj turističnih skupin iz Slovenije, da
pa si želijo še večjega obiska
iz naše države. Zato bodo pri
nas v prihodnjih letih izvedli
nekaj promocijskih akcij, saj
le redki Slovenci vedo za ta
vojvodinski biser. Vsem, ki se
bodo odločili za obisk Palića,
lahko zagotovimo, da jim
ne bo žal. Zaradi nizkih cen,
odlične hrane in sproščenosti
in prijaznosti ljudi ter številnih naravnih in kulturnih ter
zgodovinskih zanimivosti v
okolici je morda pravšnji kraj
za izlete v kriznih časih, ko
nam za daljša in dražja potovanja zmanjkuje denarja.
Drago Bulc

