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// Prosti čas //

Oglasna priloga

na kratko

37 destinacij z znakom

Slovenia Green

Slovenija je ena najbolj trajnostnih

d ržav na svetu, kar potrjuje tudi to,

da je uvrščena med deset najodlič-

nejših trajnosti zavezanih destinacij

na svetu. Destinacijam, ki že imajo

znak Slovenia Green, se je pred dne-

vi pridružilo 15 novih. Novi člani ze-

lene sheme so destinacije Ljutomer,

Litija in Šmartno pri Litiji, Še nt j u r,

Novo mesto, Bohinj, Škofja Loka (na

fotografiji), Sevnica, Šmarje ške Topli-

ce, Koper, Hrpelje - Kozina, Bled, Ro-

ga ška Slatina, Komen, Sežana in Di-

vača. Tako je poslej v naši deželi na

sončni strani Alp v zeleni shemi že

37 destinacij, ki so osvojile znak Slo-

venia Green.

Strastni Casanova

ima v Benetkah muzej

Benetke, mesto ljubezni, je bogatejše

za še en muzej, posvečen je Giaco-

mu Casanovi. V palači Pesaro Papa-

fava ob Velikem kanalu se turisti

srečajo z virtualnim Casanovo in pi-

kantnimi podrobnostmi ter izkušnja-

mi o njegovem življenju. Slavni ljubi-

mec, pustolovec, pisatelj, violinist,

vojak, vohun, izumitelj in filozof, ki

je živel med letoma 1725 in 1798, naj

bi namreč imel več kot sto ljubezen-

skih razmerjih, nemalo prav v Be-

netkah, kjer je bil tudi zaprt. V mu-

zeju v omenjeni palači so v ospredju

tudi njegovi spomini iz knjige pod

naslovom Zgodba mojega življenja ,

čas v gozdovih na Češkem, kamor so

ga izgnali daleč od Benetk in žensk .

Messi je ambasador turizma

Svetovno znani nogometaš Lionel

Messi, igralec kluba Barcelona, je

ambasador Svetovne turistične orga-

nizacije (UNWTO), njegovo poslan-

stvo v tej vlogi pa je povezovanje

športa in turizma. Generalni sekre-

tar UNWTO Zurab Pololikašvili je ob

imenovanju Messija za ambasadorja

poudaril, da je Lionel z močno voljo

in trdim delom dosegel zavidljive re-

zultate, s svojo prepoznavnostjo pa

bo spodbujal k odgovornemu turiz-

mu in pozitivnim vrednotam. ×

Pripravila Duša Podbevšek Bedrač

na kratko

Ustvarjena nova ulica

BIG BERRY Kolpa River Resort je

zahvaljujoč sedmim umetnikom iz

Hr vaške, Slovenije in Španije, ki so v

devetih dneh, kolikor je trajal pro-

jekt BB Art Colony, ustvarili skupno

deset muralov, bogatejši za 130 kva-

dratnih metrov ulične umetnosti. S

projektom BB Art Colony (BB Likov-

na kolonija) je BIG BERRY pokazal

pomen spodbujanja mednarodnega

sodelovanja in pomen vlaganja v

projekte na področju kulture in

umetnosti, ki neposredno podpira

razvoj umetniško-kulturne scene,

kot tudi, da je pomembno doseči

medresorsko sodelovanja. Umetniški

murali bodo do konca turistične se-

zone del BIG BERRY resorta na reki

Kolpi, pozneje pa bodo postali del

druge BIG BERRY destinacije v Evro-

pi. Murale bo mogoče videti tudi na

potujoči razstavi in v povezavi z ra-

zličnimi dejavnostmi znamke BIG

BERRY v Sloveniji in na Hrvaškem .

Krepko za krepko zdravje

Notranjski tekaški pokal ebm-pap-

st 2018 se bo nadaljeval z najbolj rav-

ninsko preizkušnjo, tekom ob Cer-

kniškem jezeru, ki bo dolg 11,5 kilo-

metra. Športna zveza Cerknica vabi

tekače v nedeljo, 3. junija, ob 9.20.

Start in cilj teka za vse kategorije bo

pri gostišču Kebe na koncu asfalta

(kmalu po vasi Dolenje Jezero), pode-

litev in konec prireditve pa bo na

startno-ciljnem prostoru. Pokrovitelj

22. teka ob Cerkniškem jezeru Krep-

ko za krepko zdravje je Mlekarna

K re p ko.

Zeleni hotelski zgled

Iz društva Ekologi brez meja so

sporočili, da je Hotel Ribno z Bleda

uradno prejel naziv prvi slovenski

zero waste hotel. Po intenzivnem

dvoletnem uvajanju ukrepov za

zmanjšanje količin odpadkov in

njihovo ločeno zbiranje jim je uspelo

doseči 92-odstotno stopnjo ločeno

zbranih odpadkov, s čimer je prese-

žena meja za pridobitev mednarod-

no uveljavljenega naziva zero waste.

»V strategiji slovenskega turizma je

zapisano, da je Slovenija zelena, ak-

tivna in zdrava država za 5-zvezdič-

na doživetja. Hotel Ribno je postal

zgled in spodbuda za vse slovenske

nastanitve,« je povedala državna se-

kretarka na ministrstvu za gospo-

darski razvoj in tehnologijo Eva

Štravs Podlogar. ×

Pripravila Tina Jereb

goriška brda

52. Praznik češenj je pred vrati

Največjo in najodmevnejšo kulturno-tu-

ristično prireditev je zadnja leta obiska-

lo več kot 30.000 obiskovalcev iz vseh

koncev države in onstran meja. Tudi le-

tos ne bo nič drugače – Brici se namreč

lahko že dober teden pohvalijo z raz-

prodanimi nastanitvenimi zmogljivos-

tmi. Rdeča nit dogajanja bo paleta etno-

lo ških vsebin, kulturnih in športnih pri-

reditev ter zabavaza vse okuse in gene-

racije. Vsebine letošnjega junijskega do-

gajanja v Brdih so minuli teden pred-

stavili v »naj češnjevem sadovnjaku iz

leta 2017« na kmetiji Jelina v vasici Koj-

s ko.

Vse skupaj se bo v soboto, 2. junija,

začelo s 108 kilometrov dolgim kolesar-

skim maratonom iz Ljubljane v Brda, ki

so ga organizatorji poimenovali Junaki

vinogradov. Dan kasneje, v nedeljo, bo

v znamenju Pohoda od češnje do češ-

nje, ko bodo pohodniki osvajali briške

griče ter se v vinogradih in sadovnjakih

veselili v dobri družbi. Konec tedna bo

tudi v znamenju Dneva odprtih kleti, ko

bodo na svoj račun prišli ljubitelji opoj-

ne kapljice, popestritev večernega do-

gajanja pa bo koncert Lee Sirk in Rudija

Bučarja .

Pika na i veselega briškega vzdušja

in že 52. Praznika češenj bosta tradicio-

nalni povorka in briška poroka na dvo-

rišču gradu Dobrovo. Ta  bo v soboto, 9.

junija, medtem ko bo nedelja, 10. junija,

posvečena obujanju spominov na briš-

ko kmečko življenje, običaje in navade.

×

G oriška brda so za številne najbolj priljubljena v času

trgatev in martinovanj, a tudi v pomladnem času, ko

dozorijo češnje, obiskovalce očarajo v vsej svoji lepoti in

opojnosti. Tako bo tudi letos, ko bodo Brici pripravili

tradicionalni Praznik češenj.

.....................................................................

T Tina Jereb

Dan odprtih kleti (2. in 3. junij)

Enkrat v letu, ob zaključku pomladi,

ko sonce že prijetno greje rodovitno

zemljo in prostrane vinograde Brd,

najb oljši vinarji obiskovalcem omogo-

čijo nepozabna doživetja. »Ob tej pri-

l ožnosti vinarji odpremo vrata, s svoj-

imi vini pa se predstavi tudi vsa dru-

žina,« je povedala Tjaša Pintar Kele-

man s posestva Pintar, ki letos na

dnevu odprtih vrat sodeluje prvič.

»Predstavili se bomo s svojimi vini

in seveda češnjami, prav tako bo

mogoče pokusiti majhen del bogate

lokalne kulinarike,« je dodala sogo-

vornica, sicer tudi aktivna članica

d ru štva Ženske in vino (Women &

wine Slovenia).

Prav dan odprtih vrat privabi doma-

če goste, veliko je tudi gostov iz so-

sednje Italije, ki tako za 22 evrov (20

evrov v predprodaji) obiščejo kar 16

kleti. Za pokušnje se je treba pre-

dhodno naročiti. Prav tako je organi-

zator poskrbel za prevoz z manjšim

avtobusom, priporočajo tudi upora-

bo taksi prevoza. »Navsezadnje je

lahko hitro kozarček preveč,« je de-

jala Tjaša Pintar Keleman in zagoto-

vila nepozabno doživetje v Brdih. ×
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Prihajajoči tedni bodo v Brdih posvečeni češnjam. F Dokumentacija Dnevnika


