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P Hvala mačkam V času najvišje
stopnje nevarnosti terorističnega
napada so mačke reševale tudi
bruseljski turizem. Policija je
medije in javnost pozvala, naj
ne objavljajo opazk in fotografij
o protiterorističnih operacijah,
na kar so se uporabniki twitterja
odzvali z objavljanjem fotografij
mačk. To je prineslo olajšanje
tudi turističnim delavcem, ki so
jih prizadele številne odpovedi
prihodov turistov. Zato so se zahvalili sodržavljanom za domiselno gesto, ki je vzbudila simpatije
morebitnih gostov doma in po
svetu. ▼

P Avdicija za metro Od začetka prihodnjega leta bodo morali
moskovski poulični glasbeniki na
avdicijo, če bodo hoteli nastopati v mestnem metroju. Mestne
oblasti so že določile 15 lokacij,
kjer bo to dovoljeno, da bi bil
nadzor popoln, jih bodo spremljali s kamerami. Nastopi bodo
morali biti brezplačni oziroma
le s prostovoljnimi prispevki, je
še eno od pravil. Zamisel so si
izposodili od londonskih mestnih
veljakov – na podzemni železnici
britanske prestolnice namreč
lahko nastopajo samo glasbeniki
z licenco.
P Turistke v sarije Tuje
ženske, ki se ne bodo ustrezno
pokrile, preden bodo vstopile v
tempelj Kaši Višvanat v indijskem
Varanasiju, bodo k temu pozvale
domačinke. Kakor so predstavniki
templja povedali za BBC India, si
želijo ohraniti vsaj osnovno raven
spodobnosti v templju. »Pogosto
dobivamo pritožbe, da so tuje
turistke v nespodobnih oblačilih. Zato smo pripravili sarije
za ženske in dotije za moške,«
je povedal predstavnik templja
PN Dwivedi. Delili jih bodo na
dveh točkah pred poslopjem, ali
ženske res nosijo obleko, ki sega
vsaj do kolen, in ali imajo pokrite
roke, pa bodo preverjale tudi
policistke, ki jim bodo po potrebi
še pomagale pri oblačenju. ▼

P Britanci na sonce Ponudnik
nizkocenovnih poletov Ryanair
je pred dnevi objavil raziskavo o
zimskih potovanjih svojih potnikov in ugotovil, da jih 60 odstotkov v tem letnem času še ni šlo
na počitnice. Tisti, ki se vendarle
odpravijo na zimske počitnice,
najraje izberejo Tenerife, za njimi
so Salzburg, Rim, Barcelona,
London in Lizbona. Počitnice »na
soncu« so bolj priljubljene med
britanskimi potniki, irski pa imajo
raje obiske mest.

Drage bralke,
spoštovani bralci!

📧📧

Imate v svojem kraju prireditev,
na katero bi nas radi opozorili?
Poznate skrit kotiček Slovenije?
Bi radi z nami delili svojo popotniško izkušnjo?
Pišite nam na trip@delo.si ali
pa se nam oglasite na Delov
facebook!

Sodobni turist se hoče igrati
Igre v turizmu Sobe pobega rastejo kakor gobe po dežju – Kolikšen je njihov rok trajanja in kam bo šel razvoj?
Povsem vsakdanjim vratom v
povsem vsakdanjo hišo v Zeleni jami ne bi nikoli pripisali prav pustolovske vloge, če se
tam ne bi srečali z Žigo Novakom, ki se je v desetih letih izmojstril v ustvarjanju doživetij
in uvajanju iger v turizem, zlasti poslovno. Na Tovarniški 18
v Ljubljani bodo jutri odprli še
eno sobo pobega, Zmajev tempelj, kjer se bodo igralci lahko
spremenili v člane bratovščine
ljubljanskega zmaja.
Ker ne smemo pokvariti doživetja,
bomo navedli le nekaj ključnih besed: argonavti, Jazon, ljubljanski
zmaj, Apolon, zmajeva kri, meč.
»Ugotovili smo, da na temo ljubljanskega zmaja in argonavtov
ni znane oziroma jasne nobene
zgodbe. Zato smo si pustili precej
umetniške svobode,« je povedal
Žiga Novak in demonstriral uporabo meča v hiši. Ko je prišel prvič
vanjo, je v njej že bil kip Apolona,
zavetnika argonavtov, od tod pa
je vzniknila zamisel. Udeleženci
se bodo spremenili v člane bratovščine ljubljanskega zmaja in se
borili za relikviji. Novak je obljubil

povezane vsebine
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popolno senzorično doživetje, živo
pustolovsko igro, saj udeleženci ne
bodo postavljeni le pred mentalne
izzive, ampak bodo morali sprejeti še druge pomembne odločitve.
Ta soba pobega bo sprejela do pet
udeležencev, izjemoma osem (če
se bodo odločili tudi za večerjo), v
njej pa bodo preživeli bodisi 60 bodisi 90 minut.

pa ustvarjajo na prireditvenem
prostoru Orehov gaj na obrobju
Ljubljane. Tam so, denimo, zagnali 300 kvadratnih metrov veliko
sobo pobega in igro poimenovali
pobeg iz skednja, ki je primerna za
do 70 ljudi, podobno kot skrivnost
škrlatne sobe, kjer se udeleženci
znajdejo v svetu intrig in prevar.
Pripravijo tudi mobilno igro pobega, ki so jo razvili po navdihu
iz kultne humoristične serije Alo
alo, ali pobeg od žeje, pri katerem
poskušajo udeleženci s pomočjo
malce posebnega vrtnarja Marjana
odpreti hladilnik.

Pobegi vseh vrst

V zadnjo sobo pobega bodo vabili
s prebujanjem nostalgije – v ljudeh
bodo poskušali vzbuditi željo po izživetju Indiane Jonesa v sebi, je še
napovedal Novak. Z ustvarjanjem
doživetij se ukvarja že deset let, zdaj
bistveno raje kot o doživetjih, ki so
postala tako rekoč mantra med turističnimi delavci, govori o igrifikaciji. »To je način, kako z mehaniko
igre izboljšati obstoječe turistične
produkte,« je pojasnil. In čeravno
se v Sloveniji, kakor se zdi, sobe
pobega odpirajo kakor po tekočem
traku, je še vedno premalo turističnih proizvodov, ki zagotavljajo
aktivno udeležbo. »Ekstremnega
doživetja ni brez aktivne participacije, k temu pa spodbudi prav
igra,« je prepričan. K izboljšanju je
pozval zlasti zasebni sektor, kajti v
javnem, pretežno med občinami,
je že zaznal zanimanje, iščejo pa
predvsem nasvete, kako popestriti
zgodovinske predstavitve.
Novak nagovarja predvsem večje
skupine, zlasti iz podjetij, doživetja

Vsi čuti, tudi šesti

Zakaj sploh potrebujemo takšno
spodbujanje, zakaj ni že obisk tujega mesta ali države doživetje samo
po sebi? Žiga Novak je našel odgovor v duhu časa: »Že moja generacija je odrasla z računalniškimi
igrami. Zdaj je čas, ko ljudje potrebujejo več iger tudi v vsakdanjem
življenju, iščejo resnična doživetja,
tega pa turizem do zdaj ni znal izkoristiti.« Med igro so vključeni vsi

Pet ponudnikov, a več sob
Po podatkih, zbranih na spletni strani Turizma Ljubljana, v glavnem
deluje pet ponudnikov sob pobega: Escape Room Enigmarium, Gozdni
pobeg, MindMaze, TheKey Escape Room Ljubljana in Way-out Escape
Room. Ti ponudniki imajo večinoma po več sob.

Žiga Novak vidi na vsakem koraku priložnost za igro. Foto Aleš Černivec

Muzej v čast Borisu Jelcinu

Mokrine presenečajo na začetku sezone
Mokrine s svojimi s snegom zagotovljenimi 110 kilometri prog in 30
žičnicami niso le največje smučišče
na avstrijskem Koroškem, temveč so
za svoje goste pripravile tudi številna
nova presenečenja. Sezona se začne
4. decembra, ko se bo vse vrtelo okoli
teme »Ob 6. na progi«.
Prijavite se
in izkoristite ugodnost!
Kdor se bo do 8. decembra 2015
prijavil na naslovu www.nassfeld.
at/6aufderpiste, bo na smučarski dan
dobil na primer šest evrov popusta na
smučarsko vozovnico in na dan izposoje prav tako šest evrov popusta na izposojo smučarske opreme. Obe akciji
veljata do 24. decembra. Od 10. do 13.
decembra številni partnerski ponudniki ponudbe »Ob 6. na progi« svojim
gostom zagotavljajo dodatnih 16,66
odstotka popusta za namestitev. Željo
po več pa vam bodo ta konec tedna
vzbudila še nadaljnja presenečenja:
Kulinarični užitki visoko 6
Sladokuscem bo v petek, 11. decembra, postreženo s prav posebno
poslastico: meni s šestimi hodi v najvišji restavraciji smučišča Kofelalm na
nadmorski višini 1900 m s pogledom
na nočne Mokrine! Vključena je tudi
romantična vožnja z žičnico Millennium-Express. Ta celotna ponudba je na
voljo za senzacionalnih 66 evrov.
Zavoj na postanek »5 + 1«
V gorskih kočah vzdolž nove Route 66 vse zimske športne navdušence

s ponudbo »Zavoj na postanek 5 + 1«
čaka še ena posebnost. Če v partnerski koči naročijo šest jedi in/ali pijač,
gre najugodnejša na račun ponudnika! Prijavite se povsem preprosto na
www.nassfeld.at/6aufderpiste, si prenesete kupon, ga natisnete in unovčite od 10. do 13. decembra v eni od
partnerskih koč!
Route 66 – možnost šest let
brezplačnega smučarskega
dopusta
Z novo šestsedežnico Rudnigsattel
bo prvič začela obratovati proga Route 66. Ta izziv opravite tako, da se z
vsemi šestsedežnicami popeljete v
enem smučarskem dnevu. Kaj vam to
prinese? Z nekaj sreče šest let zapored
šest dni smuke v Mokrinah! V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki ima

pust spremenila v pravo zabavo, saj
bodo gostje prihranili pri času, živcih
in denarju. Nova pobuda za lajšanje
denarnice se imenuje Kids Surprise:
otroci pod deset let prejmejo dnevno
smučarsko vozovnico vsako soboto
za privlačnih deset evrov.
Nice surprise
Obvezen smučarski servis na začetku zimske sezone prejmete v Mokrinah povsem udobno in hitro neposredno ob progi. Brušenje robov in vroče
voskanje sta v servisnem smučarskem
centru KofelCenter Madritsche ob
postaji žičnice Millennium-Express
vse do božiča ob nakupu smučarske
vozovnice na voljo brezplačno v senzacionalnih petih do desetih minutah.
Zatem sledi ekspresna smučarska storitev po ugodnih osem evrov.
Mokrine letos
presenečajo …
… z novo progo Route 66. Kdor jo
prevozi in v smučarskem dnevu uporabi vseh šest šestsedežnic na celem
smučišču, lahko na začetku sezone
osvoji super nagrade;
… z novo šestsedežnico Rudnigsattel z vremenskimi zaščitnimi pokrovi,
ogrevanimi sedeži in otroškim varovalom ter 20 hektari dodatnih površin
prog – vloženih je bilo 12 milijonov
evrov;
… s sončnimi točkami, ki so dokaz, da se v Mokrinah sonce z neba v
povprečju smeje okoli 100 ur dlje kot
severneje v Alpah.

na svoji smučarski liniji izpisane vse
zahtevane žičnice. V ta namen svojo
osebno smučarsko linijo na enem od
terminalov na smučišču natisnite in
se do 24. decembra na naslovu www.
nassfeld.at/route66 udeležite nagradne igre!
6 z velikanskimi kockami
Pri nenavadni nagradni igri z velikanskimi kockami imajo zimski športniki v petek, 11., in v soboto, 12. decembra, prav tako možnost velikega
zadetka. V obeh dneh bo tiste s srečno roko čakal kratek dopust skupaj s
smučarsko vozovnico na Mokrinah
za šest let.
Nova dnevna vozovnica
po 10 evrov za otroke do 10
Mokrine pa ponujajo še veliko
več presenečenj, ki bodo zimski do-

Z Božičkom in vilami na pot!

V ruskem Jekaterinburgu so odprli muzej oziroma predsedniški
center pokojnega ruskega predsednika Borisa Jelcina. Zasnovan je
kot družbeno-politična institucija,
ki spodbuja gradnjo pravne države
ter proučevanje in razvoj instituta
predsednikovanja v Rusiji. To je
prvi tovrstni muzej kakšnega predsednika v Rusiji.
Osnovna naloga muzeja bo
hramba, proučevanje in osmišljanje zgodovinske zapuščine Jelcina
v kontekstu političnih in socialnih dogodkov 90. let 20. stoletja,
navaja ruska tiskovna agencija Ria
novosti.

Božiček na muzejskem vlaku
Prav posebno doživetje bo letos
ponujal muzejski vlak, ki nas bo z
Božičkom popeljal po železni cesti,
kot je vožnja potekala nekoč, pred
skoraj sto leti:
prva vožnja Božičkovega vlaka bo
5. decembra na relaciji Ljubljana–
Škofja Loka–Kranj–Jesenice,
6. decembra se bo Božiček podal
na pot po progi Jesenice–Bohinjska
Bistrica–Nova Gorica, po progi Nova
Gorica–Ajdovščina in v nasprotni
smeri,

7. decembra po progi Nova Gorica–Štanjel–Sežana in Sežana–Borovnica–Ljubljana,
16. decembra boste doživetje z Božičkom na vlaku lahko delili na progi
Ljubljana–Litija,
21. decembra na progi Ljubljana–
Litija–Zagorje–Trbovlje–Hrastnik–
Zidani Most–Celje–Maribor in Maribor–Celje,
22. decembra na progi Celje–Podčetrtek in v nasprotni smeri,
23. decembra pa na progi Celje–
Pragersko–Ptuj–Ljutomer–Celje.

od sedaj na
pametnih
telefonih!

01/360 28 20
KREKOV TRG 1, LJ.

WWW.TRUD.SI

SPOMLADANSKA POTOVANJA: Etiopija z Danakilom 12. 1., Šrilanka 5. 2., Vietnam in
Kambodža 9. 2. (Z), Avstralija in Nova Zelandija 9. 2. (zadnja mesta), Ekvador in Galapagos
10. 2. (Z), Mehika 12. 2., Burma 12. 2. (SZ), Peru 12. 2. (SZ), Indija (sever in jug) 12. 2. (SZ),
Uganda in Ruanda 12. 2., Tanzanija in Zanzibar 12. 2., Florida in Bahami 13. 2., Kuba 17. 2. (Z),
Kanarski otoki 17. 2. (SZ), Majorka 19. 2., Etiopija (sever) 19. 2. (Z), Šrilanka 19. 2. (Z), Sejšeli
19. 2. (SZ), Brazilija 21. 2., Jugovzhod ZDA (New Orleans, Florida) 1. 3., Japonska 31. 3. (Z)
7 % POPUSTA NA PRVOMAJSKA POTOVANJA DO 5. DECEMBRA

Programi na www.trud.si

Z LADJO OKOLI JUŽNE AMERIKE in ANTARKTIKA 9. 1. 2017

Prijave do 10. januarja 2016

Preverite ponudbo za
leto 2016 na naših
K U LT U R A P O T O V A N J A
spletnih straneh!
Kaj podariti najdražjim ob prazničnih dneh? Darilni boni naše agencije so lahko odlično darilo!
Ljubljana, Vodnikova 130
01 518 50 50
www.quovadis.si info@quovadis.si

MILANO: GIOTTO
Največja razstava o
slavnem poznogotskem
slikarju ter ogled Milana
z gradom Sforza!
Z vodstvom umetnostnega
zgodovinarja po razstavi!
19.-20.12.

že od 105€

PRAZNIČNA ULM
IN AUGSBURG
Na Bavarsko v
Augsburg s čudovitim
prihodom angelov
in srednjeveški Ulm s
čarobnimi sejmi

12.-13.12.

že od 105€

Z vilami v pravljično Celje
Že peto leto zapored vas bodo
pravljične vile na vlaku spremljale v
Pravljično deželo v Celju. V središču
knežjega mesta bodo ustvarjale pravljično deželo doživetij za najmlajše
in malo starejše vse do silvestrovega,
vsako dopoldne med deseto in poldnevom ter popoldne med peto in
sedmo uro.

VESELI ADVENT
V ZAGREBU
Kaptol, Gornji in
Donji grad
ter božični sejmi z
bogato založenimi
prazničnimi stojnicami!
19.12.

29€

JASLICE V SUTRIU
IN ZGODOVINSKI
ČEDAD
Čudovita vasica, kjer
domačini razstavijo
ljubke jaslice!
20.12.

35€

Zimska doživetja na Zreškem Pohorju

Slovenske železnice in sedem
slovenskih prazničnih mest!
Pravljična doživetja lahko preizkusite z obiskom sedmih prazničnih
mest, ki vam na podlagi veljavne
vozovnice za vlak, s končno postajo
obiskanega mesta, decembra ponujajo
ugodnosti, kot so cenejše prenočitve,
cenejše kopanje, brezplačne degustacije, brezplačni obiski muzejev in
podobno. Letošnja praznična mesta so
Bohinj, Podčetrtek, Ptuj, Celje, Radovljica, Kamnik, Ljubljana.
Obisk prazničnih mest v tujini
Z vlakom lahko odpotujete tudi
na adventne in silvestrske dogodke v
evropska mesta, kot so Gradec, Beljak,
Dunaj, Salzburg, Budimpešta, Praga,
Beograd in München. Za določene
poti v evropska mesta so na voljo tudi
nizkocenovne vozovnice, in to že od
19 evrov. Njihovo število je omejeno,
zato se priporoča nakup v predprodaji,
mesec ali dva pred potovanjem.
Našteli smo le nekaj možnosti za izlet. Podrobnejše informacije o prazničnih doživetjih z vlaki lahko najdete na
spletnih straneh Slovenskih železnic,
obiščete najbližjo železniško postajo ali
pokličete na plačljivo številko 1999.

V centru so muzej, knjižnica,
arhiv, izobraževalni in otroški center ter razstavne dvorane. Muzej
in arhiv obsegata več kot 30.000
razstavnih enot in več kot 130.000
fotografij.
Med eksponati je med drugim
lastnoročno napisano Jelcinovo pismo sovjetskemu voditelju Mihailu Gorbačovu, v katerem kritizira
partijsko birokracijo. Prav tako sta
na ogled tribarvna ruska zastava,
ki so jo v Kremlju izobesili 25. decembra 1991, ter delovni kabinet
prvega ruskega predsednika, ki so
ga v muzej prenesli iz Moskve.
STA

NOVOLETNA POTOVANJA: Maroko 25. 12., Vietnam in Kambodža 25. 12.
(ŠE 3 MESTA), Tajska 27. 12., Maldivi 27. 12., Dubaj in Abu Dabi 30. 12.

Pravljični vlaki, na katerih bodo
potnikom vožnjo do Pravljične dežele krajšale pravljične vile, bodo
začeli prvo vožnjo do Celja iz smeri Velenja 11. decembra, nato pa se
bodo odpravili:
13. decembra na pot iz smeri Maribora,
15. decembra iz smeri Ljubljane,
17. decembra iz smeri Velenja,
19. decembra iz smeri Podčetrtka
20., 21. in 25. decembra
iz smeri Maribora,
26. decembra iz smeri Podčetrtka,
27. decembra iz smeri Ljubljane,
29. decembra iz smeri Maribora,
31. decembra iz smeri Velenja.

Potovanje z vlakom je lahko pravo
doživetje, predvsem pa je dobro to, da
se oddih lahko začne brezskrbno že na
poti, brez težav z iskanjem parkirišč,
z dovoljenim izpitim kozarcem kuhanega vina in podobnim. V decembrskih prazničnih dneh bodo potovanja
z vlakom še toliko bolj čarobna, saj
bomo na vlakih lahko srečali tudi Božička in pravljične vile!

čuti, tudi tisti »neotipljivi«, šesti
čut – intuicija. Brez ustvarjanja doživetij je, je prepričan Žiga Novak,
Ljubljana resda dovolj prijetno mesto, toda turisti v njej ne ostanejo
več kot dan ali dva – zato jih je treba zadržati.
Toda tudi sobe pobega imajo
svoj rok trajanja, in kakor hitro so
postale priljubljene, bodo najbrž
tudi začele izgubljati privlačnost.
Žiga Novak se strinja. Zlasti tiste
najbolj preproste sobe bodo morale delati naprej, se nenehno na
novo izumljati. Nadgradnja, ki jo
vidi, je igranje fantazijskih vlog
ali LARP (live action role playing),
pri katerem morajo udeleženci
odigrati vlogo, v katero so postavljeni. Pri nas takšno početje stereotipno še vedno pripisujemo
računalniškim fanatikom, marsikje v tujini pa je to ustaljena praksa. Za igrifikacijsko prestolnico
je imenoval København. »Učimo
se predvsem od Dancev, ti pa poudarjajo, da mora doživetje tudi
izobraževati.«
Simona Bandur

Se še spomnite, kako se je ozreti po
pokrajini, obdani z belo snežno odejo, in se prepustiti pravemu zimskemu dnevu? Obiščite Roglo. Nasmehnite se svežemu jutru in začutite dotik
svežega zraka na obrazu. Stopite na
smuči in se poženite po sveže steptani
belini ter doživite katerega izmed sto
smučarskih dni, ki se ljubiteljem snežnih športov ponujajo vse do zgodnje
pomladi.
Skoraj vsi, mali in veliki, si želijo
smučati kot Tina Maze, teči kot Petra
Majdič ali deskati kot Rok Marguč
in Žan Košir. Le kje se naučiti? Šola
snežnih športov na Rogli je pravi naslov za to. Prijazni in strokovno usposobljeni učitelji bodo poskrbeli za
nove generacije zmagovalcev.
Otroci, ste že videli, kako dobro
smuča Zlodej, prijazni vražiček, ki se
je smučanja naučil ravno v Šoli snežnih športov na Rogli?
Še ne? Potem napnite oči in ga poiščite vsak petek, soboto in nedeljo,

med 12. in 14. uro, na smučišču Uniorček. Komaj čaka, da vas spozna. Za
vas je pripravil kar nekaj pustolovščin.
Med njimi obisk gozdnih prijateljev v
lesenih hiškah ob smučišču Uniorček,
zabavne snežne igre, peko odličnih
sladkih vafljev in še marsikaj.
Lačni? Seveda. Po smučanju in
drugih športnih aktivnostih na svežem zraku je treba »privezati dušo«,
zato se še kako prileže okrepčilo v
katerem od gostinskih lokalov, ki
so raztreseni po vsej Rogli in ponujajo vse od slastne ponudbe z žara
na Mašinžagi, otrokom prilagojene
Zlodejeve kuhinje na Uniorčku, hitre
hrane po pohorsko v Piceriji in pivnici Planja do dobrot iz samopostrežne
ponudbe v Restavraciji na Jurgovem
ali domačih testenin iz ponve v Tekaškem baru.
Lovrenška jezera, s svojo lepoto
in skrivnostno odmaknjenostjo, zagotavljajo dobro počutje in prebujajo notranji mir tudi v zimskem času.

Wellness center Natura v Hotelu
Natura na Rogli živi zgodbo neponovljivih Lovrenških jezer. Namenjen
je dobremu počutju in črpa navdih iz
narave, ki ga obkroža. Parna savna
s pohorskimi zelišči dopolnjuje ponudbo finske savne, savne s solnimi
kristali in biosavne. Čar panoramske
savne je pogled skozi okno na gozd,
čudovito naravo ter oddaljene Kamniško-Savinjske Alpe. Zimski programi vrtinčenja zraka popestrijo čas
v savni, medtem ko ledeni kosmiči
prijetno ohladijo. Prostor za počitek
s kaminom zaokroži zadovoljstvo in
ugodje.
Kaj je boljšega kot objem tople
termalne vode in domačne toplote
Savna vasi v Termah Zreče, ki pričara ugodje in zadovoljstvo po športno aktivnem in zabavnem dnevu na
snegu?
Dotik termalne vode vas bo sprostil
in napolnil z novo energijo. Domačna toplota, omamne arome in poživljajoče barve odlikujejo edinstveno
opremljeno Savna vas, ki ob obisku
finskih, parnih in infrardečih savn
navdušuje s programi vrtinčenja zraka ter izzveni ob počitku na ogretih
keramičnih ležiščih ali na tradicionalnem pohorskem kozolcu. Edinstvena
kombinacija smučarskega centra in
termalnega zdravilišča zagotavlja
tudi edinstveno doživetje ob vseh priložnostih.
Kako končati dan, ki mu ne manjka
veliko do popolnosti?
Z uživanjem v bogatih okusih različnosti ob izbranih kulinaričnih mojstrovinah, ki ob sledenju sodobnim
trendom v zdravem načinu prehranjevanja skrbno ohranjajo tradicionalne
kulinarične prvine.
Potrebujete že kakšen razlog za
obisk Rogle in Term Zreče?
www.rogla.eu, www.terme-zrece.eu
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P Bliže kozmosu Vesoljski
turizem se je 26. novembra še
malo približal uresničitvi želja po
potovanjih v vesolje – suborbitalno plovilo New Shepard Rocket je
namreč uspešno poskusno vzletelo, poletelo sto kilometrov v višino in na koncu tudi varno pristalo, kakor si je mogoče ogledati
na spletni strani www.blueorigin.
com. Raketo je preizkusil Blue
Origin, podjetje v lasti Amazon.
com milijarderja Jeffa Bezosa, ki
strastno promovira potovanja v
vesolje. Po poskusnem pristanku
je bil kajpak zmagoslaven: »To je
bil eden najveličastnejših trenutkov v mojem življenju.« The New
Shepard, ki so ga poimenovali
po astronavtu Alanu Shepardu,
prvem Američanu v vesolju, naj
bi v prihodnosti na pustolovščino
v vesolje popeljal do šest ljudi. ▼
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