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Kategorija »ogled obvezen«

Nizozemska
Ribarjenje v
Amsterdamu

Gdansk, Sopot in Gdynia Poljska mesta ob Baltskem morju
so vse bolj priljubljena turistična destinacija

Eko turizem ima različne
razsežnosti, prav posebno so
iznašli v Amsterdamu in Rotterdamu, kjer so plovbo po
njihovih kanalih in ribarjenje
prepletli s skrbjo za okolje,
in tako ribiči s palicami lovijo – plastiko. Takšno turistično ponudbo si je zamislila
nizozemska okoljevarstvena
fundacija Plastični kit, ki je
lani s tem samo v Rotterdamu pritegnila 12.000
obiskovalcev. Ti med dveurno plovbo sicer pobirajo
vse vrste smeti in se čudijo,
kaj vse plava v kanalih, nato
pa ločijo plastenke in jih
pozneje pošljejo v reciklažo.
Število odpadkov v kanalih
narašča tudi zaradi ogromnega števila turistov, ki
se zgrinjajo na Nizozemsko,
zlasti v Amsterdam, ki ima
po podatkih AFP 18 milijonov turističnih prihodov na
leto, več, kot je prebivalstva
na Nizozemskem.

Hrvaška
Prenovljeni kamp
v Termah Tuhelj

V hrvaških Termah Tuhelj,
ki so v lasti Term Olimia,
so odprli prvi petzvezdični kamp v kontinentalni
Hrvaški. V prenovljenem
delu termalnega kampa,
ki poskusno obratuje od
začetka meseca, so na voljo
parcele z recepcijo in drugimi objekti, v drugem delu
prenove pa bodo uredili še
naselje s približno 30 hišicami. »Trendi kažejo, da je ta
vrsta kampiranja še posebej
privlačna za milenijce, ki so
danes najštevilnejši popotniki na svetu,« je poudaril
Vasja Čretnik iz Term Olimia.
Naložba bo znašala med 2,5
in tremi milijoni evrov. Nekaj
parcel bo odprtih vse leto,
druge pa le v toplejših mesecih. Gostje se bodo lahko
kopali v bazenskem delu
term in vodnem planetu s
tobogani.

Italija
Najbolj dišeč muzej
na svetu

Maestro firenških parfumov Lorenzo Villoresi
je v družinski hiši v srcu
svojega domačega mesta
odprl muzej dišav. V treh
nadstropjih s skupno tisoč
kvadratnimi metri površin
ne bodo le razstavljene vse
vrste parfumov, ampak bo
imel mojster, ki velja tudi za
hišnega parfumerja modne
družbe Fendi, tam tudi svoj
atelje in izobraževalni center s skrivnim vrtom. Obiskovalci bodo lahko v njem
spoznali več kot osemdeset
rastlin, ki jih uporabljajo za
izdelavo parfumov. Posebne
senzorne izkušnje bodo deležni tudi v sobi z imenom
Osmorana, knjižnici, v kateri
je spravljenih več kot tisoč
arom in vonjev vseh vrst,
tudi tistih, ki človeku ne
dišijo najbolj.

Slovenija
Turistični prilivi rastejo
Slovenija je v prvih petih mesecih dosegla 925
milijonov evrov izvoza od
potovanj, kar je dobre štiri
odstotke več kot v istem
obdobju lani. V istem času
se je število prihodov tujih
turistov povečalo za 4,6 odstotka, njihovih prenočitev
pa za 3,2 odstotka. Izstopa
le maj, ko so bili rezultati
glede na lanski peti mesec
slabši za slabe tri odstotke.
Slovenijo je med januarjem
in majem obiskalo 1,29 milijona tujih turistov, število
njihovih prenočitev se je
povečalo na 3,05 milijona.
Domači turisti so povečali
tako število prihodov (za
okoli 11 odstotkov) kot prenočitev (za štiri odstotke).

▲ Obala v vasici rewa privablja
surferje in kajtarje.

Če bi morali opisati skupne točke
poljskega trimestja Gdansk, Sopot in Gdynia, bi bila solidarnost
brez dvoma na prvem mestu. Če
pogledamo širše, pa so to mesta
morja, peščenih plaž, pestre zgodovine, gostoljubnih ljudi, okusne hrane in dobrega piva. Mesta,
ki bi morala biti na seznamu popotnikov pod kategorijo »ogled
obvezen«.

◀ Gdansk – mesto, ki se ga je prijelo tudi ime poljski Amsterdam.

Mitja Felc, besedilo in fotografije
Kjer so bile še pred leti močno vidne rane največje morije v svetovni zgodovini, je danes mesto, ki
na trenutke močno spominja na
nizozemsko prestolnico. Zato niti
ni nenavadno, da se je baltiškega
pristaniškega mesta Gdansk zaradi čudovite arhitekture prijelo ime
poljski Amsterdam.
Precej burno zgodovino ima
Gdansk, kjer se je uradno začela
druga svetovna vojna, ko je mesto
1. septembra 1939 napadla nacistična Nemčija. Ko je po letih prelivanja krvi orožje dokončno utihnilo,
je bilo mesto skoraj v celoti porušeno. A je zmotno mišljenje, da so za
največje uničenje odgovorni Nemci, ampak so največ škode ob koncu
vojne naredili zavezniki Rusi.
Desetletja je trajalo, da so veliko
večino porušenih stavb obnovili,
danes pa Gdansk velja za sodobno in
strpno prestolnico regije Pomorjanskega vojvodstva. Veliko je k današnji podobi obmorskega mesta pripomogel priljubljeni župan Pawel
Adamowicz, ki ga je januarja na
dobrodelni prireditvi pred očmi javnosti na odru do smrti zabodel 27-letnik. Večni počitek je Adamowicz
našel v katedrali sv. Marije, ki slovi
kot največja srednjeveška opečnata
cerkev v Evropi. Kot večina stavb
je tudi ta okusila prekletstvo vojne,
zato so edino tla cerkve še ohranjena v originalu iz leta 1343, ko se je
začela približno 150 let trajajoča gradnja tega arhitekturnega čudesa.

Pečat tevtonskih vitezov

Še veliko večji gradbeni dosežek,
prav tako v celoti narejen iz rdečkaste opeke, je v približno uro oddaljenem kraju Malbork. Na desnem
bregu reke Nogat že več stoletij kraljuje grad Malbork (mesto se imenuje po gradu in ne obratno). Ta se
ponaša z nazivom največjega opečnatega gradu na svetu in je eden
največjih gotskih gradov v Evropi.
Svoje drugo ime Marienburg je
dobil v čast zavetnika tevtonskega
reda Marije Device. Prav tevtonski
vitezi so imeli svojčas grad za prebivališče. Leta 1274 so v dolini največje poljske reke Visle, na bregu
reke Nogat, križniki začeli graditi
svojo trdnjavo, ki je hitro postala
rezidenca velikega mojstra tevtonskega reda in je danes eden najveličastnejših grajskih kompleksov na
svetu. Pod svoje okrilje ga je vzela
tudi organizacija Unesco.

Pristanišče in pivo

Po nekaterih kazalnikih Gdansk
danes med poljskimi mesti omogo-

od 12. do 14. septembra
ZobiskomKutneGore!

Z ljubljanskega letališča v Varšavo
vsak dan leti poljska družba Lot.
Nekajkrat na dan pa je notranji
let tudi iz Varšave v Gdansk. Do
tromestja gre seveda tudi po tleh,
potovanje z avtom vam bo vzelo
dobre štiri ure. Če se odločite za
pot z vlakom, razočarani gotovo
ne boste. Poljska je presenetila s
sodobnimi in hitrimi vlaki.

ča najboljše življenje v tej državi. »V
zadnjih letih je resnično doživel neverjeten razcvet,« pove razgledani
domačin Sebastian Małyszczyk. Da
je res tako, smo spoznali tudi sami.
Čeprav leži na severu Poljske ob
Baltskem morju, je zdaj podnebje
prijetno toplo in kot nalašč za poletni oddih. Da je Gdansk (skupaj
z Gdynio) pomembno industrijsko
središče, kjer imata najpomembnejši vlogi pristaniška in ladjedelniška dejavnost, je pravzaprav težko skriti.
Na to opozarja težka mehanizacija ob robovih rek in morja, kot tudi
žerjav iz 14. stoletja v starem delu
mesta (ob reki Motława), ki je med
drugim imel še funkcijo mestnih
vrat. Nekoč največji žerjav na svetu
je imel za tiste čase mistično moč,
saj je bilo mogoče dvigniti do štiri
tone težak tovor enajst metrov visoko. Kot večino drugih objektov je
tudi žerjav leta 1945 doletela žalo-

PORTUGALSK A

od 6. do 12. novembra
Deželaslavnihpomorščakov,
ribiškihvasic,portovcainfada!

od
239 €

CANAL DU MIDI

Najdaljši leseni pomol v Evropi

Vodnikova 130, Ljubljana 01 518 50 50
info@quovadis.si www.quovadis.si

KULTURA POTOVANJA

SLOVENSKI
IMPRESIONISTIVPRAGI

Nasvet za pot

ŠVICARSKE GORE

od 11. do 17. avgusta
ZzobatožičnicopodRochersde
Naye,Ženeva,Gstaad,Montreux...

24.-31.8. in 31.8.-7.9.
Hotel3*naobali,sobespogledom
namorje,vodeniizletipootoku!

od 12. do 19. oktobra
Maloobiskana,ačudovita
italijanskapokrajina,nezamudite!

od
849 €

od
449 €

od
719 €

Počitnice s prevozom in vodenimi izleti: Pag 24.-31.8. • Mljet 31.8.-7.9. • Hvar
31.8.-7.9. • Vis 7.-14.9. • Primošten 7.-14.9. • Petrčane 7.-14.9. • Pelješac 7.-14.9.
• Dugi otok 14.-21.9. • Brač 15.-22.9. • Korčula 15.-22.9. • Katalonija 21.-28.9.
Z umetnostnim zgodovinarjem: Slovenski impresionisti in ekspresionisti
na Češkem 12.-14.9. • Srbski samostani z dr. Ferdinandom Šerbeljem
9.-13.10. • Conegliano: razstava »Od Impresionistov do Picassa« 23.11.
Zadnje novice
va s d o s e ž e j o p o v s o d .
d va k r at n a d a n .
v s e , k a r m o r at e v e D e t i
android aplikacija dostopna v

stna usoda, saj je pogorel. Danes je
v celoti obnovljen, a je le še paša za
oči, saj ni več v uporabi.
Pomembno vlogo v gospodarstvu 15. in 16. stoletja je imelo tudi
pivo, saj je bilo v Gdansku takrat
okoli 400 pivovarn. Večina za domačo porabo, nekaj malega piva pa
so tudi izvozili. »Sliši se nekoliko
nenavadno, a je bil v tistem času

primernejša pijača od vode celo
za otroke,« pove vodja mikropivovarne Brovaria Krzysztof Stieler in
nadaljuje, »da je bila voda takrat
oporečna in polna škodljivih bakterij, kemični proces in alkohol pa
sta te bakterije pokončala. Bilo je
posebno pivo za otroke z manjšo
vsebnostjo alkohola, le okoli enega
odstotka.« Pivovarne v Gdansku

VODICE

Depandansa Arausa 3*
8. 8. – 24. 8. 2019
7 x polpenzion

DRUŽINSKI

od 490 €/os.

Kakšnih 20 minut od Gdanska proti jugu je sosedsko mesto Sopot.
Glede na cene nekaterih nepremičnin bi ga brez zadržkov umestili
med mesta hedonizma. Tudi zato
ga imajo mnogi za baltski Monte
Carlo, sicer pa se ga je prijel naziv
mesto morja in sanj. Če v Sopot pripotujete po morju, se izkrcate na lesenem pomolu, kjer pa spet ne moremo mimo presežkov. Gre namreč
za najdaljši leseni pomol v Evropi.
Ob peščeni obali je hotel, v katerem je na začetku vojne nekaj
dni preživel tudi arhitekt morije
druge svetovne vojne Adolf Hitler.
Da tam biva, so vedeli tudi poljski
generali, zgodovinarji pa še danes
niso našli odgovora na vprašanje,
zakaj hotela oziroma Hitlerja niso
napadli, kar bi brez dvoma lahko
spremenilo potek druge svetovne vojne. Sopot je tako kot bratski
mesti znan po jantarju. Vzrok, da
je te snovi, ki je na pogled videti

Posledice globalnega
segrevanja

Baltsko morje s čudovitimi peščenimi plažami je bilo še pred leti
(razen za nekaj najpogumnejših)
prijetno predvsem za oko, saj so v
mrzlo vodo le redki namočili kaj
več od stopal. A je človeško sicer
nespametno ravnanje poskrbelo,
da se zdaj vse več ljudi brez zadržkov v morju tudi namaka. V bližini mesta Gdynia smo naleteli na
Slovenko Mašo Guštin, ki si je na
Poljskem ustvarila družino in poučuje na eni tamkajšnjih univerz. S
partnerjem imata tudi surfersko in
kajtarsko šolo Rewa v istoimenski
vasici, tik ob Gdynii.
Tudi Maša Guštin, ki na Poljskem
živi zadnjih 12 let, je potrdila naše
ugotovitve. Država se je v zadnjih
letih močno razvila, za turiste pa so
vse bolj prijazni in priljubljeni tudi
drugi konci države. Tako niso le
prestolnica Varšava, Krakov in koncentracijsko taborišče Auschwitz tisti, ki so vredni obiska.

KALABRIJA

BISERI DONAVE

od 499 €/os.

odhod 15. 8., 3 dni, od 239 €/os.

Hotel Park 3*
Odhod 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.
7 x polpenzion, direkten let iz Ljubljane

Dunaj, Bratislava, Budimpešta
Tri prestolnice, tri zgodbe življenja ob vodi,
trije obrazi Srednje Evrope.

BAZILIKATA

od 15. do 20. avgusta
Beziers,Toulouse,Moissac,Biarritz,
plovbapoprekopuCanalduMidi

Dostopno v trgovini

Mesto morja in sanj

kot drag kamen, a je v resnici fosilizirana smola, na Baltskem morju
v izobilju, je ledena doba. Ko se je
ozračje na modrem planetu pred
približno 14 milijoni let močno
ohladilo, so drevesa za svojo zaščito
začela proizvajati veliko smole, kar
danes »žanjejo« kot kakovostni jantar. Jantar je eden najprepoznavnejših produktov Sopota, glas o
njegovi kakovosti pa je dosegel tudi
Kitajsko, saj je največ tujih kupcev
ravno od tam.

od
569 €

od
1.090 €

POČITNICE NA LASTOVU

so preživele več obleganj in vojn,
potolkel pa jih je kapitalizem. Danes je na tem območju le še osem
manjših pivovarn. Še nekaj nam je
zaupal Krzysztof Stieler, ki je med
drugim vodja tamkajšnjega hotela
Gdansk, v katerem so med evropskim nogometnim prvenstvom bivali favoriti za zmago. »Čeprav smo
mikropivovarna in imamo pivo
le za lastne potrebe, proces vedno
teče tako, da ga nikoli ne zmanjka.
Pošlo je le v času prvenstva, ko je
eno od moštev popilo vso zalogo.«

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

CRIKVENICA

Paviljoni Ad Turres 3*
17. 8. – 25. 8., 29. 8. – 14. 9. 2019
7 x polpenzion

SANTORINI

Hotel Kamari Blu 3*
Odhod 10. 8., 17. 8., 24. 8.
7 x noč. z zajtrkom, direkten let iz Ljubljane

SKI OPENING 2019

od 372 €/os.

od 679 €/os.

Akcijske cene že od 122 €/os.

Matrei/Kronplatz/Sillian/3 Zinnen
12. 12. – 15. 12. 2019
Zabava z DJ-em, koncert, test smuči, ...

Otrok do 6 let BREZPLAČNO
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