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Tik pred noro vožnjo po pršiču
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Čez planke

Milijon za obisk ogroženih živalski vrst

London – Bengalski tiger. Gorske gorile. Cesarski pingvini.
Črni nosorog. Severni medved. Azijski enorog. To so le nekatere izmed živalskih vrst, ki jim grozi izumrtje in bodo kmalu
morda samo podobe preteklosti, ki bodo v nas zrle iz knjig.
Zaradi česar je britanska turistična agencija Hurlingham Travel
za premožne pustolovce zasnovala posebno potovanje, s katerim jim bo naklonila možnost, da v živo in v naravnem okolju
uzrejo 18 najbolj ogroženih živalskih vrst. Na vsaj trimesečnem
popotovanju, ki jih
bo povedlo na 11
eksotičnih destinacij – na Kitajsko, v
Namibijo, Bocvano
in Ruando, na Galapaško otočje, v Vietnam, Indijo in Indonezijo, v Brazilijo
in na oba zemeljska
pola –, bodo namreč oprezali za ogroženimi vrstami, hkrati pa
obiskali ustanove, ki se zavzemajo za ohranitev vsake izmed
njih. Njim bo romal tudi del od milijona evrov, ki ga bo moral
za enkratno doživetje plačati vsak popotnik.

Zemljevid po Mandelovi poti k svobodi

Temeljni kamen
za turne junake

Po pršiču med
drevesi

Središče Keystone leži samo
slabe pol ure od prav tako
znanih smučišč v Skalnem
gorovju, Brekenridgea in Copper Mountaina, ter slabo uro
od najbolj prestižnih Vaila in
Beaver Creeka. Čeprav na približno 1500 hektarjih premore
kar 131 urejenih in teptanih
prog, smučarji in še posebno
deskarji na snegu z vseh koncev ZDA in sveta v to središče
s 1200 prenočitvenimi objekti
prihajajo predvsem zaradi vijuganja zunaj urejenih prog.
Medtem ko se na položnih
zelenih in modrih progah začetniki učijo prvih zavojev, deskarski in smučarski friki izbirajo predvsem črne in dvojne
črne proge, ki niso teptane in
so pogosto speljane med drevesi. Upravljalci severnoameriških smučišč namreč prav
nalašč za takšno smučanje
žagajo drevesa čisto pri tleh
in redčijo gozdove le toliko,
da lahko izkušeni vijugajo tik
ob deblih še stoječih.
Smučarji zato večinoma uporabljajo dilce, ki nimajo izra-
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zitega stranskega loka,
so zakrivljene tudi zadaj
(twin tip) in
so skoraj tako
široke kot deske
za deskanje na
snegu. Ker je relativna
vlaga zelo nizka in je zrak na
višini okrog 3700 metrov zelo
suh, je tak tudi pršič. Ljubitelji
nesteptanih strmih pobočij
najbolj uživajo v mrzlih zimskih mesecih, ko temperatura
pogosto pade tudi pod –20 stopinj in ko vsako noč zapade do
30 centimetrov tako imenovanega šampanjskega pršiča. Po
naše bi mu rekli kar puhec, saj
ga lahko dobesedno odpihnete.
Uživači za smučanje v takšnem
pršiču obvezno uporabljajo maske, da se ob padcu v globokem
celcu ne bi zadušili. Seveda pa
jih tople maske varujejo tudi
pred mrazom in ozeblinami.
Zdaj spomladi je pršič sicer
bolj vlažen in težji, vendar to
izkušenim ne dela nobenih
preglavic.
Na visoke vrhove in gorske
grebene pa se ne vzpenjajo
kot turni smučarji v Evropi
v Alpah. Običajno jih na izhodišče zapeljejo s snežnimi
sanmi, ponekod celo brezplač-
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ato je Keystone, slovensko bi mu lahko rekli
Temeljni kamen, zelo
priljubljen predvsem med
domačimi smučarji iz prestolnice Kolorada. Zaradi odličnih
prog tja sicer prihajajo ljubitelji smučanja in deskanja na
snegu iz vseh koncev ZDA.
Zaradi najboljših terenov za
prosto smučanje po pršiču zunaj prog, še posebno med drevesi, je Keystone prava meka
za hedoniste v smučanju po
celcu.
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Na poti proti najbolj znanim
smučiščem v Skalnem gorovju je
Denverju, glavnemu mestu Kolorada,
najbližji Keystone. Po avtocesti, ki
se vije prek 2700 metrov visokega
prelaza, je z denverskega
mednarodnega letališča samo
isT
uro in pol vožnje.
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Potujete kot milijonar – zastonj!

Smučarski vrvež ob vznožju
gora okoli Keystona
Če je proga zaprta, je res
zaprta! (FotograFije: Drago Bulc)

Chester – Ste družabni, diskretni, kritični in zgovorni, hkrati pa
ljubite potovanja ter znate ceniti dobro hrano, izbrano zabavo
in niste kulturni analfabet? Potem prek spletne strani veryfirstto.com z največ 65 besedami – ob priloženem življenjepisu
– razložite, čemu ste idealna izbira za prestižno potovalno
agencijo Luxury Travel Intelligence, ki išče nekoga, ki bi v čevljih
milijonarja obredel svet, a ob tem ne bi zapravil niti centa.
Nekoga, ki bi spal v luksuznem hotelu na Bransonovem Necker
Islandu in v razkošnih
beneških hotelih,
smučal v najboljših
smučarskih središčih,
obedoval v mondenih
lasvegaških restavracijah in premagoval
kilometre v zasebnih
letalih in na luksuznih
jahtah. Ob čemer pa mu ne bo treba niti odpreti denarnice. V
zameno mora agenciji LTI – ki dopušča, da na milijon dolarjev
vredno pot vzameš tudi prijatelja ali partnerja – zgolj poslati
svoje kritične ocene obiskanih krajev.

Muzej se bo poklonil znameniti Route 66

Avanture za najbolj nadobudne in romantične organizirajo tudi ponoči. Doživetja so
po navadi povezana z večerjo
in posebnim programom v
gorski koči.

Nočni rekorder

Komur vijuganja čez dan na
prostranih smučiščih ni dovolj, lahko v Keystonu smuča

uživači za smučanje v takšnem pršiču obvezno
uporabljajo maske, da se ob padcu v globokem celcu ne
bi zadušili.
no, v Keystonu pa imajo za to
teptalnik s posebno ogrevano
prikolico, v kateri je prostora
za 12 oseb. Za eno vožnjo je treba odšteti samo pet dolarjev,
za daljše izlete pa seveda več.

Cape Town – Komaj štiri mesece mineva od smrti Nelsona Mandele, južnoafriška agencija za turizem pa je že ustvarila poseben
zemljevid, s pomočjo katerega bodo obiskovalci lahko zakorakali
po poti, ki jo je v imenu svobode prehodila njihova ikona boja
za človekove pravice. »Turisti
bodo lahko doživeli njegovo
zgodbo na bolj osebni ravni,« je tamkajšnji minister
za turizem Marthinus van
Schalkwyk dejal o posebnem
interaktivnem spletnem zemljevidu, ki turiste popelje na
16 točk, ki so v Madibovem
življenju igrale pomembno
vlogo. Od Mandelovega trga
v Johannesburgu in ranča,
kjer je vodil tajne sestanke
za boj proti apartheidu, do hiše v Sowetu, kjer je živel s svojo
družino, in otoka Robben, kjer je prestajal zaporno kazen. »Upamo,
da bo tovrstno potovanje sčasoma dobilo razsežnost romanja,«
pa je pridal Thulani Nzima z agencije za turizem, ki je ustvarila
tudi fizični zemljevid, na katerega si bodo turisti lahko na vseh
16 krajih vtisnili poseben spominski žig.

tudi ponoči. Razsvetljujejo namreč kar 15 prog in povrhu še
najbolje urejen snežni park v
ZDA. Če verjamete ali ne, tudi
ponoči lahko najamete smučarskega učitelja. In takih, ki

si ga, sploh ni malo. Američani
po navadi smučajo samo en
teden na leto in ga torej želijo
do konca izkoristiti.
Če ste se čez dan dovolj upehali, vas ponoči sicer za kar
obilne denarce na romantično
vožnjo popeljejo tudi s snežnimi sanmi s konjsko vprego.
Še večja je ponudba izletov z
motornimi sanmi. Raziskovanje neobljudenih prostranstev,
povezano z raznimi doživetji,
lahko traja tudi po nekaj ur.
Tisti, ki bi po celodnevnem
zmrzovanju radi šli na toplo, si
lahko privoščijo vodno razvajanje v velikem velnesu. Drugi
pa seveda v številnih lokalih,
med katerimi so nekateri zaradi mladih gostov odprti vse do
jutranjih ur.
Drago Bulc

Oklahoma City – Nastala je pred skoraj 90 leti, sredi prejšnjega
stoletja pa je dobila legendarni status matere vseh cest. Moteli,
restavracije, bencinske črpalke in trgovine so ob njeni trasi
rasle kot gobe po dežju, na njenem razbeljenem asfaltu, ki je
tekel skozi osem ameriških zveznih držav, pa se je ustvarjala
popularna kultura in rodila hitra prehrana. Toda pred skoraj
30 leti so slovito cesto Route 66 izpodrinile moderne avtoceste, a njen duh še vedno
živi v mislih, pesmih, filmih in
knjigah. Zaradi česar želijo v
predmestju Oklahoma Cityja
postaviti muzej, ki bi se poklonil eni izmed ikon Amerike
minulega stoletja. Reklamni
panoji in neonski znaki, ki so
opazovali njeno življenje, bi kot eksponati pripovedovali zgodbo
ne le znamenite ceste, ampak tudi ameriške zgodovine. »Ideja
je izvrstna, že davno bi jo morali začeti uresničevati,« meni
tamkajšnji umetnik, pripravljen podpreti projekt. Za katerega
pa še zbirajo sredstva, saj nikakor ne bo poceni.
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