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Pozdrav z Bodenskega jezera
Čeprav brez klavirja,
plesne muzike in šampanjca, ki bi tekel v potokih kot nekdaj, je polet
nad Bodenskim jezerom
s sodobnim cepelinom
izredno vznemirljiv
KRISTINA MENIH
V turistično mesto Konstanz, ležerno
razpotegnjeno ob nemškem delu Bodenskega jezera, vodi mnogo poti in
obilo načinov potovanja. Po krajši ali
daljši poti. Z letalom, vlakom, avtom,
avtobusom ali na avtostop. Najbližji
večji letališči sta v Zürichu in Münchnu, lokalni pa Friedrichshafen in Altenrhein. Lahko pa se odločite tudi za
varianto "okoli riti v žep" - denimo z
letalom z Brnika do Frankfurta, od
tam z drugim letalom v Stuttgart in
potem še z avtom dve debeli uri do
cilja. Dalo bi se priti tudi s kolesom,
ker je kolesarskih poti ob jezeru več
kot dovolj, zlahka bi štopali, nekoliko
težje prepešačili.
Kdo ve, koliko utrujenih romarjev je na lastnih nogah prispelo leta
Gospodovega 1414 v Konstanco - kot
mestu še danes pravijo Italijani in Angleži? Takrat se je začel kar štiri leta
trajajoči koncil, ki so ga nad usodo neenotne katoliške vere in sprevržene
duhovščine organizirali močno zaskrbljeni kralj Sigismund in kar trije
sočasni papeži.

Kontroverzni kip gospe Imperie varuje
mestni pristan. (Kristina Menih)

Zeleno, zeleno - Konstanz (Kristina Menih)

Goloprsa gospodična je razhudila
puritance
Prav omenjenemu srednjeveškemu
koncilu v čast so v mestnem pristanišču pred devetnajstimi leti postavili provokativni kip znanega kiparja
Petra Lenka. Njegova Imperia je impozantna, nenehno vrteča se skulptura gigantske ženske, ki je ob krstu
menda močno razburila najbolj puritanske domačine, ker so vedeli povedati, da gre za pravo mestno sramoto.
Mično kamnito goloprso gospodično
so namreč postavili v spomin na cerkvene dostojanstvenike in ponovno
združeno religijo, a s pridihom še pred
sto leti zelo znanih konstanških "žensk
noči". Imperija je močna žena: tako
silna je, da v eni dlani drži papeža, v
drugi kralja. Ženska ima pač vso moč
v svojih rokah, pravijo, zato še danes
stoji na istem mestu in s svojo pojavo
razveseljuje tudi popotnike.
"Švabsko morje", ki se poleti ogreje
na za plavanje že prijetnih triindvajset
stopinj, je izredno obsežna sladkovodna gmota, ker meri celih 538,5 kvadratnega kilometra, široko je čez palec
15 kilometrov, dolgo pa malo manj kot
70 kilometrov. Tudi jezerska globina
je veličastna, najgloblja točka doseže
252 metrov (prav toliko kot povprečna
globina Jadranskega morja). V jezero
priteka Gornji Ren in prav v Konstanzu je postavljen prvi most na tej sicer
1233 kilometrov dolgi reki, ki svojo
pot sklene v Severnem morju. V bližini bodenskega "morja" premorejo tudi
2502 metra visoko goro Säntis. Ta sicer
leži v sosednji Švici, a kaj zato! Saj tudi
Švicarji zelo radi zahajajo v Konstanz!
Tu je vse ceneje kot pri njih, zato cveti
trgovina. Povrhu pa Švicarji dobijo
povrnjen davek. Kje so časi, ko smo
znameniti "melverštojer" tudi Slovenci odlično obvladali?! Je pa Konstanz
znan tudi po kazinu, ker je menda
ena najprepoznavnejših atrakcij tega
območja. Na svoj račun pridejo ljubitelji umetnosti in zgodovine, kajti kar
nekaj krajev je vpisanih v svetovno
kulturno dediščino Unesco.

Kolesarski raj pod letečimi
cigarami
Najbolj vnetim kolesarjem ponujajo
šestdnevni paket s spanjem, hrano in
jedačo za evro manj kot dvesto sedemdeset evrov. V šestih dneh bodo zlahka
prekolesarili okoli celega jezera, kjer
je speljanih kar 268 kilometrov kolesarskih stez, zato to mejno območje

Kapitan Erndwein že dvaintrideset let prevaža potnike z enega konca jezera na
drugega. Dve leti stara ladja Überlingen pluje s povprečno hitrostjo osemindvajset
kilometrov, za panoramsko vožnjo pa si je treba vzeti vsaj slabo uro. (Kristina Menih)
med Švico, Nemčijo in Avstrijo poleg
klasičnih turistov radi obiščejo tudi
kolesarji, ki v poletni sezoni zlahka
prespijo v katerem izmed lično urejenih avtokampov. Golfisti si seveda
raje privoščijo katerega od luksuznih
hotelov, mnogi "običajni" popotniki pa v starem mestnem jedru Konstanza zavijejo v hotel Grof Zeppelin.
Oče "leteče cigare", von Zeppelin, je
bil namreč domačin. Leta 1838 rojeni
plemič Ferdinand je vse do svojega
petdesetega leta strumno služil v vojaški konjenici, po obisku ZDA, kjer si
je ogledal uporabo balonov za opazovanje zraka, pa ga je tako pritegnila
aeronavtika, da je vse svoje denarno
bogastvo usmeril v konstrukcije zračnih ladij - cepelinov. Prvi, dolg kar
128 metrov, je zaplul po zraku 2. julija
1900, s tretjim zrakoplovom je dosegel rekordno dolg, osem ur trajajoč
polet. Posodobljeni cepelini, izdelani v sicer univerzitetnem mestu Friedrichshafen, pa še danes krožijo nad
Bodenskim jezerom in navdušujejo
potnike. Čeprav brez klavirja, plesne
muzike in šampanjca, ki bi tekel v potokih kot nekdaj, je takle polet izredno
vznemirljiv.
Vzdolž pristanišča s številnimi
gor in dol po jezeru vozečimi potniškimi ladjami je speljana sprehajalna pot pod listopadnimi drevesi, kar
daje Konstanzu in tudi drugim krajem
okoli jezera nostalgičen pridih nekdanjih monarhičnih časov. Za dodatno
idilo poskrbijo nešteta cvetlična korita
in zasaditve živopisnih rož na vseh
koncih in krajih. Jezerska voda je tako
čista, da z njo napajajo mesta daleč naokoli, saj je Bodensko jezero eden naj-

večjih naravnih rezervoarjev pitne
vode v Evropi. Jezerska voda napaja
vodovod večine južnega dela pokrajine Baden Württemberg vse do Stuttgarta. Zaradi vse čistejše vode je sicer
iz leta v leto nekoliko manj rib, povečuje se število ptic, labodov in rac, ki
jih lahko človek opazuje na vsakem
koraku. Ker je klima izredno mila, v
okolici odlično uspevajo sadje, sočivje, hmelj in vinska trta. Naša vodnica Marein Dietmar pove: "Vsa zelena
solata, paradižnik, zelje, kumare in
ostalo sočivje, ki ga boste jedli v Konstanzu, je domače, okolju prijazne pridelave, zato je tudi okus bolj poln."

Srednjeveška prevara
in pobratenje
Z mestnim vodnikom Ralfom Seufertom preživimo prav poučno uro, cikcakajoč skozi staro mestno jedro do
obrežja in nazaj. "V našem mestu, pobratenim s češkim Taborom, danes
živi štiriinosemdeset tisoč ljudi, poleg
je seveda treba prišteti turiste. Mnogi
pri nas preživijo tudi po tri tedne ali
kar cel mesec. Eni se sprehajajo, drugi
kolesarijo, tretji se vozijo z ladjo po
jezeru in si ogledujejo znamenitosti,
četrti obiskujejo številne prireditve
ali pa enostavno sproščeno uživajo v
naravnih lepotah, okušajoč odlično
lokalno kulinariko in vino. Ampak
vprašajte me, zakaj smo pobrateni s
Taborom! Tudi zato, da malo opravičimo grozodejstvo, ko so naši predniki
med koncilom leta 1415 zvabili k nam
češkega heretika Jana Husa. Čeprav so
mu obljubili, da mu ne bodo storili nič
žalega, so ga zažgali na grmadi," pripoveduje živahni Ralf. Prav tam, kjer se

Kolesarji na cesti sredi mestnega jedra nikogar ne motijo. (Kristina Menih)
je nekdanje srednjeveško mesto zaključilo z obzidjem, je danes speljana
meja med Nemčijo in Švico. Trenutno prestižni hotel tik ob jezeru je bil
sprva dominikanski samostan. V 18.
stoletju je bil v njem obrat za predelavo indijskega bombaža in mati grofa
Zeppelina je izhajala iz družine švicarskih lastnikov, pripoveduje vodnik,
ko nadaljujemo pot skozi Konstanco,
polno novih in novih prijetnih presenečenj.
Še nasvet: če bi vas ob Bodenskem
jezeru zamikalo izvedeti in si ogledati
čim več, je najboljša rešitev nakup "all
inclusive" doživljajske kartice, s katero

so vam tri, sedem ali štirinajst dni
odprta vrata do kar sto sedemdesetih
znamenitosti v vseh štirih najbližjih
državah. Poleg Nemčije, ki ji pripada
55 odstotkov, Švice s 34 odstotki in Avstrije z 11 odstotki tega tretjega največjega jezera v Evropi, je v neposredni
bližini tudi Lichtenstein, zato so v doživljajsko kartico vključene tudi njihove znamenitosti. To res zgledno
meddržavno sodelovanje bi lahko posnemali tudi naši turistični delavci in
skupaj s hrvaškimi, italijanskimi, madžarskimi in avstrijskimi kolegi ponudili podoben izdelek v veselje turistov
in državnega proračuna.

POŠTNIH KOÈIJ

BREZPLA^NO usposabljanje za male (dru`inske)
turisti~ne ponudnike na pode`elju Pomurja in Prlekije
v okviru Programa ~ezmejnega sodelovanja Slovenija -Mad`arska 2007-2013.
Vklju~uje {est sre~anj v Radencih in strokovno ekskurzijo na Mad`arsko.
Pri~elo se bo 15. oktobra 2012.
Udele`enci usposabljanja bodo med drugim:
- razvili marketinški naèrt lastnega podjetja in turistiène produkte v navezi s partnerji v regiji,
- razvili storitvene standarde poslovanja malega turistiènega ponudnika na podeželju,
- v sklopu terenskega dela spoznali delo s konji ter oblikovanje manjše tematske poti in
kulinarièno obarvanega vodenja, za kar bodo oblikovali uèinkovit oglas.
Ve~ informacij in prijave na info@provital.si ali gsm 041 512 488.
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