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Mjanmar (Burma)

FEBRUAR
Mjanmar (Burma)
Izogni se mestom in odpotuj na deželo, kjer
lahko res izkusiš življenje te živahne državice, ki
kar prekipeva od barvitosti in zgodovine. Kljub
revščini in svojevrstni politični situaciji so ljudje
neverjetno prijazni in pripravljeni sprejeti goste
z odprtimi rokami. Najbolje, da se odpraviš proti
koncu sezone (februarja) in se tako izogneš
množicam.

Lima, Peru

Belize, Srednja Amerika

Če slučajno potrebuješ izgovor, zakaj obiskati
Limo, je najbrž dovolj podatek, da so tam kar 3 od
50 najboljših restavracij na svetu. Torej – načrtuj
gurmanski postanek v perujski prestolnici, kjer
lahko uživaš tudi v čudoviti arhitekturi, potem pa se
odpravi še do Cusca, Arequipe ali Machu Picchuja.

Belize ima kup prednosti; med drugim tam
govorijo angleško, poleg tega pa se ponaša
z enimi od najboljših potapljaških destinacij
na svetu. Si že od nekdaj želiš narediti izpit za
potapljača? Hja, Belize ni slaba izbira. ;) Lahko
pa si ogledaš razvaline majevskih mest ali se s
templja Caracol razgledaš po zelenem tropskem
pragozdu.

Cape Town, Južna Afrika
To pa je urbana džungla brez primere! Od
skejterjev na Sea Pointu in žurerjev na
Long Streetu do vinarjev Stellenboscha in
poslovnežev v Gardensu – tukaj se brezskrbno
obalno življenje in odločen zagon poslovnega
sveta združita in odlično sodelujeta. Plaže,
safari in mestni vrvež vse v enem – zmagovalna
kombinacija!

Firence, Italija
Mesto, ki pooseblja duh dolce
far niente – užitek zaradi
užitka. Hrana in pijača sta
središče vsega, zato se lahko po
mili volji naješ mehkega kruha,
odličnih testenin in okusnih
mesnih jedi, vse pa poplakneš
z rdečim vinom. Potem pa na
ogled arhitekturnih, slikarskih
in kiparskih umetnin. Pa spet
od začetka. :)
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Sydney, Avstralija
Do Avstralije je res dolga, ampak ure na letalu so
pozabljene, ko spoznaš sožitje narave in mestnega
uživanja – to je namreč Sydney. V nekaj dneh se boš
naužil/a sonca, dobre hrane in odlične energije. Še
en plus: raznolike in barvite sydneyske soseske ti
zagotavljajo, da je vedno kaj novega videti in početi,
ne glede na to, kolikokrat obiščeš to živahno mesto.

all we do is

travel
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PRIPOročamo
27. januar 12. februar 2017

Festival Tapati

Rapa Nui

klikni na
povezavo
(na vsaki strani)

PRIPOročamo
11. - 28. februar 2017

Beneški karneval
Benetke, Italija

Velikonocni otok, Cile
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Miami, ZDA

PRIPOročamo
24. - 28. februar 2017

karneval v Riu

marec

Rio de Janeiro, Brazilija

Miami, ZDA
Ko stopiš z letala v Miamiju, se ti usta kar sama
razlezejo v nasmeh. Tam te čaka ne samo znana
plaža South Beach, pač pa tudi razgibana umetniška
scena v Design Districtu, medtem ko lahko v soseski
Wynwood odkriješ kup temačnih, skrivnostnih
lokalov. Za popoln obmorski oddih poskrbijo številni
hoteli in restavracije, ki v zadnjem času rastejo kot
gobe po dežju.

Petra, Jordanija
Žal so dogodki v sosednjih državah močno
prizadeli turizem v Jordaniji, pa čeprav je
Petra naravnost čudovita, s strani UNESCA
zaščitena svetovna dediščina. S pravim
vodičem in nekaj vnaprejšnjega raziskovanja
lahko še vedno izkusiš to nepozabno
doživetje in se prepustiš odkrivanju njenih
skrivnosti.

“Doživeti karneval v Riu v
živo je enkratna izkušnja.
Energija, glasba, ljudje … noro!
Priporočam vsakemu.”
Manca, Ptuj
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Tel Aviv, Izrael
Tel Aviv je definitivno ena
izmed svetovnih žurerskih
prestolnic. V mestu kar
mrgoli restavracij in nočnih
klubov. Super vreme, butični
hoteli in množica mladih so
vse, kar potrebuješ za hitri
urbani oddih, še posebej, če
ti evropske prestolnice niso
dovolj.
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PRIPOročamo
13. marec 2017

festival Holi
Japonska
Marca (ali aprila) je obisk Japonske skoraj nujen, saj
se razcvetijo slavne japonske češnje. Rezerviraj si vsaj
dva tedna in prepotuj državo, kar ni nobena težava,
zahvaljujoč hitrim japonskim vlakom (mimogrede,
vozovnico Japan Rail Pass ti lahko priskrbimo tudi
mi). Poglej si sumo borbe v Osaki, pojdi smučat na
Hokaido ali pa se prepusti duhovnemu razsvetljenju
med romanjem po poti Kumano Kodo.

Otok Holbox, Mehika

Indija

Če se želiš spočiti in pozabiti na vsakodnevni
stres, se odpravi na ta rajski otok. Tu življenje
teče počasi, prometa skorajda ni, turistov
tudi ne, je pa veliko flamingov in pelikanov.
Če želiš plavati s kitovci, ti priporočamo,
da otok obiščeš junija, ko se temperature
dvignejo do okoli 30 stopinj Celzija.

KAM te nesejo

KRILA?

Radžastan, Indija
Dolgi in topli dnevi ter prijetni večeri so kot
nalašč za raziskovanje starodavnih palač in mest
v odtenkih pastelno rožnate in pudrasto modre,
kot so Jaipur, Jodhpur in Udaipur v severnem
predelu Indije. Ne pozabi v prtljagi pustiti nekaj
prostora za vse malenkosti, ki jih boš nakupil/a
na živahnih tržnicah.
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»Fantastično potovanje!
Festival barv pa je res nekaj
posebnega – vzdušje naju je z
možem čisto prevzelo in rada se
bom spominjala najine indijske
dogodivščine!«
Renata, Slovenj Gradec
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PRIPOročamo
16. - 19. marec 2017

Festival sv. Patrika
Dublin, Irska
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PRIPOročamo
24. - 26. marec 2017

Ultra Music Festival
Miami, USA
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Ferski otoki, Danska

APRIL
Ferski otoki, Danska
Če si želiš odklopa, je tole zagotovo najboljša
destinacija. Ko prideš do danskega arhipelaga,
skrij telefon na dno svojega kovčka in se potopi
v naravo – hodi, kolesari in se potapljaj. Uživaj v
oddaljenosti od sveta in nahrani svojo dušo.

New Orleans, Louisiana

Galapaško otočje, Ekvador

Kanarski otoki

Galapagos je za razliko od ostalih podobnih destinacij
primeren za obisk v vseh letnih časih, tako da ti ni
treba posebej skrbeti glede visokih cen v različnih
sezonah. Otoke si oglej s čolnom, saj boš tako res
karseda blizu naravi, poleg tega pa je to super
priložnost za srečanje z želvami velikankami.

April je odličen mesec za obisk Kanarskih otokov
– vreme je že prijetno toplo, množice turistov
pa še ni. Poleg tega niso predaleč, kar je idealno
za vse, ki si izven turistične sezone ne morejo
privoščiti več kot teden dni dopusta. Pozoren je
treba biti le na velikonočni teden – takrat se zna
število turistov nekoliko povečati, sicer se ti obeta
prijeten dopust s kopanjem, sprehodi ob morju in
po narodnih parkih.

New Orleansa se je prijel vzdevek “Big Easy”,
saj s svojim ležernim ritmom kar vabi k
sproščenemu in brezskrbnemu uživanju. Poleg
tega je v primerjavi z drugimi ameriškimi mesti
cenovno dokaj ugoden. Je mešanica francoske,
afriške in ameriške kulture, hrane in arhitekture,
ki jo moraš doživeti v živo. Vrzi se v živo glasbo,
nočno življenje in začinjeno kulinariko in
zagotavljamo ti, da te ne bo vleklo domov.

Havana in Viñales, Kuba
Pleši, pij, ponovi. Havana te bo očarala z ritmom
in toplino, ki jo mora vsak doživeti vsaj enkrat
v življenju. Če ti čas dopušča, se odpravi na
enodnevni izlet v Viñales, očarljivo mesto, polno
lesenih hišk, v katerem se lahko izgubiš med
jahanjem po neskončnih poljih tobaka. Pojdi si
ga ogledat, preden tja pridrvijo množice.
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San Francisco, Kalifornija
To mesto je prav osvežujoče. Tamkajšnji prebivalci
so neverjetno sproščeni, kar lahko pripišemo visoki
kakovosti življenja v tem ležernem obalnem mestu.
Na tvojem mestu bi se podali stran od turističnih
destinacij in si privoščili večerno raziskovanje
ustvarjalnega in avantgardnega okrožja Mission
(Mission District).

potuj z

nami
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

27. april 2017

28. - 30. april 2017

Kraljev dan

festival palinke

Nizozemska

Budimpešta, Madžarska

“Še enkrat hvala za vaš trud pri
organizaciji potovanja, še posebej za
ureditev letalskega prevoza domov. Sicer pa
Nizozemci za ta praznik res naredijo pravo
praznovanje, super je bilo!”
Vasja, Ljubljana
16
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Barcelona, Španija

MAJ
Barcelona, Španija
Za marsikoga je Barcelona mesto za žurersko-lenobni
vikend, zato je njihov prvi (in edini) cilj plaža in pivo.
A Barcelona je veliko več kot to – v očarljivih ozkih
ulicah in na tlakovanih trgih domujejo raznolika
mednarodna kulinarika, številni butični hoteli in
dizajnerske konceptualne trgovine.

Budimpešta, Madžarska

Las Vegas, Nevada
Zakaj pa ne? Vegas moraš obiskati s tem vprašanjem
v glavi. Od zabav v stilu Velikega Gatsbyja do različnih
dih jemajočih predstav: v mestu greha ti res ne more
biti dolgčas. Obisk odličnih restavracij in svetovno
znanih nočnih klubov je obvezen, obvezna pa je tudi
samodisciplina pri obisku tamkajšnjih kazinojev. ;)

Rim, Italija
Rim si vzdevka “večno mesto” ni prislužil kar
tako – antičnih ruševin je tam toliko, da težko
izpostavimo samo eno. Pa to sploh še ni vse!
Pred nekaj leti se je tam odprla znana galerija
Gagosian, v mestu pa najdete tudi hotel Fendi in
legendarni pariški nočni klub Raspoutine. Torej?
Hitro na romantični rimski vikend. ;)

Budimpešta res ni daleč, zato ni nobenega
razloga, da se ne bi podal/a na podaljšani
konec tedna ali nekoliko daljši dopust v to
lepo mesto, v katerem se sijaj avstroogrske
dediščine prepleta s sodobnim utripom
nočnega življenja. Budimpešta je lepa vse
leto, a mogoče je najbolj očarljiva ravno v
pomladnih in poletnih mesecih, ko mesto
zaživi in se ljudje družijo tako po lokalih kot
po prelepih budimpeštanskih parkih.

Stockholm, Švedska
Maja se Stockholm in njegovi prebivalci prebudijo
iz zimskega dremeža, kar pomeni predvsem veliko
žuranja. Klubi se zapirajo ob 5. uri zjutraj ali še
kasneje. Poleg žuranja si lahko omisliš še kakšen kos
v slovitem skandinavskem stilu – zase in za svoj dom.

Bergen, Norveška
Bergen se skriva v objemu sedmih gora, kot
tamkajšnji gorski skupini rečejo domačini. Zaradi
lesenih hiš, tlakovanih ulic in otočkov zelenja hitro
dobiš vtis, da se je čas zavrtel nekaj stoletij nazaj. Naj
te to ne preslepi – mesto je zelo mladostno, slovi pa
tudi po ulični umetnosti.
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Essaouira, Maroko
Jimi Hendrix je to obalno maroško mesto obiskal
poleti leta 1969 in dediščina njegovega obiska še
vedno lebdi v zraku, kar se vidi v poimenovanju
hotelov in barov, pa tudi v sproščeni atmosferi.
Poleg tega je Essaouira tudi raj za deskarje in
kajtarje.
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

17. - 28. maj 2017

23. - 27. maj 2017

CANNSKI
FILMSKI festival

Festival ljudske
obrti in glasbe vaka

Cannes, Francija

Akureyri, Islandija

»Na Islandiji smo bili s prijatelji in to je bil naš
prvi obisk tam. Ne morem reči drugega, kot da
smo doživeli nepozabnih 14 dni. Pokrajina je
fantastična, Islandci so bili super prijazni, celo
izkušnjo bo treba še kdaj ponoviti. Definitivno.«
Marko, Ljubljana
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Namibija, Afrika

junij
Namibija, Afrika
V Namibiji je junij najboljši čas za opazovanje
divjih živali in narave. Izjemna pa je tudi
pokrajina - mogočne sipine in neskončna
puščava so res nekaj, kar moraš videti na lastne
oči. A ne moremo ti zameriti, če se v Namibijo
odpraviš samo gledat zvezde – tam so namreč
ene izmed najboljših lokacij za opazovanje zvezd
na svetu.

Islandija
Islandijo marsikdo povezuje z zasneženimi
planjavami, a poleti je tamkajšnja klima pravzaprav
precej mila. Ker v tem času sonce sije skoraj 24
ur, lahko načrtuješ toliko zunanjih aktivnosti, kot
si jih želiš. Pogumni se lahko lotijo celo deskanja!
Prestolnica Reykjavik je živahna in mladostna,
medtem ko je bližnji Blue Lagoon popoln kraj za
sprostitev po raziskovanju divje islandske pokrajine.

Narodni park Yosemite,
Kalifornija

AmalfijSKa OBALA, Italija
Ko potuješ po amalfijski obali, se ti hitro začne
zdeti, da si v kičasti fotografiji iz zvezdniškega
življenja. Junija je tam vreme čudovito, hotelske
cene pa še vedno zmerne, ker se visoka sezona
še ni začela. To so kraji z brezčasno lepoto, ki
poleg estetskih užitkov ponujajo tudi kulinarične.
Italijanska hrana, mmm.

Skrit v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada
se bohoti dragulj med ameriškimi narodnimi
parki, čudoviti Yosemite. Poznan je po svojih
veličastnih slapovih, ki so v tem času še posebej
mogočni. Temperature so junija že prijetno
visoke, obenem pa sneg še vztraja, zato je
Yosemite junija zanimiva mešanica poletja in
zime.

Mongolija
Ker jo obkrožata Rusija in Kitajska, na Mongolijo
turizem ni tako zelo vplival kot na druge
južnoazijske države, zato je idealna za vse, ki si
želijo resnične avanture. Nomadska kultura je
tu še zelo prisotna, zaradi na videz brezmejne
pokrajine pa se boš tam počutil precej majhnega
in daleč od doma – v najboljšem pomenu
besede.
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Talin, Estonija
Prestolnica Estonije je tudi njeno kulturno središče in
prijetna, cenovno ugodna destinacija. Mestu poseben
pridih dajejo srednjeveške stavbe z opečnatimi
strehami, umetelne gotske cerkve in zavite tlakovane
uličice, ki si podajajo roko z visokimi nebotičniki ter
vzhajajočo kulinarično sceno. Gremo stavit, da te
bodo prijatelji hitro posnemali, če se boš odločil/a za
obisk tega očarljivega mesta.

potuj z

nami
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

17. junij 2017

27. – 30. junij 2017

poletna
muzejska noč

la batalla
del vino

vec krajev po Sloveniji

Haro, La Rioja, Španija

»Kaj takega je treba
doživeti vsaj enkrat
v življenju, res.
Vino teče v potokih,
dobesedno, haha!
Bila sem z družbo in
tako se še nikoli nismo
zabavali. TOP.«
Alenka, Maribor
24
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Cornwall, Anglija

julij
Cornwall, Anglija
Tudi v Angliji ti ni treba na konec sveta, da prideš do
nekaj sonca, še posebej poleti. Znane cornwallske
plaže so popoln kraj za sprehajanje ob obali in
uživanje v značilni kombinaciji ribe in krompirčka (saj
veš, »fish and chips«). In če še nikoli nisi deskal/a, je
Cornwall odličen kraj za začetek.

Korzika, Francija
Ta gorati otok sredi Sredozemskega morja je prijetna
kombinacija skalnatih pečin in sončnih zalivov. Sicer
spada pod Francijo, vendar je vpliv italijanske kulture
izrazit in dobro viden. To je najbrž razlog, zakaj sta
hrana in vino tako presneto dobra!

Sankt Peterburg, Rusija

Toskana, Italija
Toplina te regije se ne kaže le v njenem milem
vremenu, pač pa tudi v hrani in ljudeh. Nastani
se na kmečkem turizmu ali najemi vilo na sončni
lokaciji, obkroženi z nasadi oliv, in jo imej za
izhodišče za raziskovanje obale. Ko imaš dovolj
pohajkovanja, pa ni boljšega kot ob bazenu
srkati ohlajeno belo vino.

Poletje v Sankt Peterburgu je nekaj prav
posebnega, saj sonce nikoli ne zaide. Tako
imaš veliko priložnosti za obisk številnih
galerij, razstavišč in muzejev, poleg tega pa
si lahko ogledaš še kakšno svetovno znano
baletno predstavo. Zaradi raznobarvnih stavb
v pastelnih odtenkih se ti bo zdelo, da stojiš
na prizorišču Hrestača, ne glede na to, kdaj
se odločiš obiskati to rusko mesto.

Kenija, Afrika
Privošči si enkraten safari v naravnem rezervatu
Maasai Mara in bodi priča enemu izmed sedmih
čudes sveta – selitvi veliki sesalcev, kot so gnuji
in antilope, iz Serengetija do zelenih pašnikov
rezervata. Zdelo se ti bo, kot da snemaš oddajo za
National Geographic (v bistvu jo, samo brez kamer).
Če se počutiš še posebej drzno in si želiš pričarati
posebno doživetje, rezerviraj vožnjo z zračnim
balonom in se razglej čez planjave.
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Mostar, BiH
Slovencem je Mostar sicer dobro znan, drugače
pa samo čaka, da ga množično odkrijejo turisti, saj
je odlična slika evropske multikulturne in na čase
žalostne zgodovine. To srednjeveško mestece je
stičišče turške, sredozemske in zahodnoevropske
arhitekture z mošejami, cerkvami in sinagogami, ki
danes mirno sobivajo na vsakem vogalu. Ne pozabi
se ustaviti na mostu Stari most, ki je bil zrušen med
vojno leta 1993 in na novo zgrajen leta 2004, in
narediti kakšne fotografije.

Santiago de Cuba, Kuba
Bivša kubanska prestolnica Santiago de Cuba
je malo bolj živahna kot ležerna Havana. Fiesta
del Fuego v juliju je najboljši čas, da izkusiš vse,
kar ponuja mesto. Ujel/a se boš v barviti vihar
glasbe, uličnih predstav, kostumov in parad.
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Sofija, Bolgarija

PRIPOročamo
6. do 9. julij 2017

avgust

festival exit

Sofija, Bolgarija

Novi Sad, Srbija

Portland, Maine

Sofija je pozimi mogoče res malo bolj pusta,
se pa zato poleti to mesto prebudi in postane
živahna mešanica različnih kultur. Zelo je
prijazna pešcem, zato lahko čez dan med
pohajkovanjem občuduješ kupolaste cerkve in
orientalsko arhitekturo, zvečer pa se prepustiš
nočnemu življenju. Bolgarska prestolnica tako
ponuja odličen oddih in prijetno srečanje z
bližnjimi kulturami.

Si »foodie«? Potem mora na tvojem »bucket
listu« pristati tudi Portland, saj njegova lokacija
med morjem in gozdom pomeni, da na krožnik
vedno dobiš najbolj sveže sestavine. Obišči še
Rockland, samo 2 uri od Portlanda, in se udeleži
letnega festivala lososa, ki bo letos med 2. in 7.
avgustom praznoval svojo 70-letnico.

Bali

obišči

28

svet

Če se odločiš na Bali iti avgusta, boš zaman
čakal/a dež – pričakala te bo povprečna
temperatura 27 stopinj Celzija, veliko sonca in
rahla sapica, ki pride prav ob še posebej vročih
dneh. Avgusta je na Baliju vsakodnevno kar 10 ur
sonca in to se pozna tudi na temperaturi morja,
ki se v tem času v povprečju giblje okoli toplih 27
stopinj Celzija. Z vsem, kar ponuja in s takšnim
idealnim vremenom, je Bali avgusta skoraj
popolna destinacija.
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PRIPOročamo
9. do 16. avgust 2017

festival sziget
Malta in Gozo
Z največ zgodovinskimi znamenitostmi na
kvadratni meter na svetu in z večinoma sončnim
vremenom je Malta zagotovo destinacija, kjer
lahko tako sonca kot kulture dobiš na pretek, pa še
ugodna je. Če si želiš ogledati še nekaj impresivnih
starodavnih arheoloških razvalin, se odpravi na
bližnji otok Gozo, kjer boš doživel/a tudi najboljše
potapljanje v Sredozemlju.

Južna Italija

Budimpešta, Madžarska

Kristalno čista voda, vreme, ravno dovolj toplo
za sončenje, in ena izmed najboljših kuhinj na
svetu: našteto ti ponujajo Sicilija, Sardinija,
Puglia in amalfijska obala. Odpočij si in se
naužij sonca, preden gre spet na jug. Poišči
sončnik, natakni si najbolj elegantna in največja
sončna očala ter spij toliko kozarcev ohlajenega
chiantija, kolikor jih le moreš.

Posočje, Slovenija
Za osvežitev in adrenalin ti ni treba daleč.
Posočje poznaš, kajne? V vročem avgustu je to
skoraj idealna destinacija – ne samo, da je na
kristalno čisti Soči kup priložnosti za športanje,
v tem času se v Posočju dogajajo tudi najboljši
glasbeni festivali. Med 14. in 18. avgustom
lahko zažuraš na mednarodnem Overjam
reggae festivalu, še prej, med 23. in 29. julijem,
pa se odvija sedaj že slavni metalski festival
Metaldays. Sledi mu Punk rock holiday med 8. in
11. avgustom, avgustovsko festivalsko dogajanje
pa zaokroži festival blues in rock glasbe
MotörCity. Skratka, akcije čez glavo!
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

27. avgust 4. september 2017

30. avgust 2017

burning man
Nevada, ZDA

la tomatina
Buñol, Španija

»Obiskati Burning Man je bila moja
dolgoletna želja in končno sem si jo izpolnila. Festival je bil enkratno doživetje,
po nekaj dneh so se mi pridružile še
prijateljice in odšle smo na road trip do
San Francisca, Los Angelesa, zaključile
pa smo ga spet v Nevadi, tokrat v Las
Vegasu. fe-no-me-nal-no.«
Simona, Kranj
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Ibiza, Španija

september
Bocvana, Afrika

Ibiza, Španija

San Sebastian, Španija

Še zadnjič v sezoni zapleši na eni od legendarnih
zaključnih zabav na White Islu ali pa se odpravi v
hribe na drugi strani otoka ter si napolni baterije
z jogo ali na ekološki kmetiji. Priporočamo oboje!

Hrvaška

San Sebastian ponuja romantične stavbe v slogu
belle époque, znan mednarodni filmski festival
in tri čudovite plaže, zato je idealna izbira tako
za pare kot za filmofile in deskarje. Čeprav v
mestu najdeš več restavracij z Michelinovimi
zvezdicami, ne žane občudovanja samo zaradi
vrhunske kuhinje, saj boš za vsak dodelan
kulinarični meni našel enako okusno ponudbo
tapasov.

Bocvana je kot destinacija manj očitna izbira
kot Kenija, obenem pa v tem času zaradi suhega
septembrskega vremena uspeva manj rastlinja in zato
lahko vidiš veliko živali, ki hodijo pit k napajališčem.
Izjemna priložnost za opazovanje nekaterih afriških
divjih živali!

Zberi prijatelje in najemite jadrnico za teden na
čudovitem Jadranu – ali pa si mogoče to celo že
kdaj naredil/a? Če si, potem veš, kako zabavna
izkušnja je jadranje s prijatelji. Ne trdimo, da
septembra na morju ni gneče, še vedno pa se
lahko izogneš množicam turistov, saj lahko z
jadrnico prideš, kamor drugi po kopnem ne
morejo. Ali veš, koliko skritih zalivčkov ima
hrvaška obala z vsemi svojimi otoki? Namig:
ogromno.

Vancouver, Kanada
Vancouver zaznamujejo mogočne
gore na severu in Pacifik na
zahodu, zato je sanjska destinacija
za vsakega oboževalca narave. A
raziskovanje divjine ni njegova
edina prednost, saj se lahko
pohvali tudi z živahno ustvarjalno
skupnostjo in s start-up sceno
v razmahu, oboje pa mu daje
mladostno energijo.
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New York

“Svet je kot knjiga in tisti,
ki ne potujejo, preberejo
zgolj eno stran”

Jesen v New Yorku je tako lepa, da je bil posnet
celo istoimenski film, ki opeva mesto, ko poletna
vročina odide. To je nekaj, kar moraš doživeti – ne
samo, da se mesto osveži po poletnem vrvežu,
drevesa se obarvajo v vse barve, prebudi se nova
sezona razstav, predstav, festivalov in podobnega
dogajanja. Za vsakega se najde nekaj, da o sprehodih
po jesensko obarvanem Centralnem parku sploh ne
govorimo.
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

15. do 17. september
2017

16. september –
3. oktober 2017

THE GOOD LIFE
EXPERIENCE

oktoberfest
München, Nemcija

Wales, Velika Britanija
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Munchen, Nemčija

oktober
MÜnchen, Nemčija

Bordeaux, Francija

Med Oktoberfestom je vse mesto polno zariplih
veseljakov, pivo teče v potokih in vzdušje ne
bi moglo biti bolj veselo. Ključno za uživanje v
festivalskem dogajanju je načrtovanje. Hotel si
rezerviraj vnaprej, ker se hitro napolnijo, seveda pa
je najbolje, da bivaš nekje blizu centra. Tako ne boš
nikoli daleč stran od pivnice (ali svoje postelje). ;)

Malo stvari se lahko meri s tem, da popiješ
kozarec bordojca tam, kjer je bil narejen. Izberi si
enega izmed 100.000 vinogradov, ki so razpršeni
po južni Franciji, kjer zavite ceste, čudovita
pokrajina in milo vreme ponujajo nepozaben
podaljšani konec tedna (ali daljši dopust).

Porto, Portugalska

Seul, Južna Koreja
Seul je s svojimi nebotičniki, desetpasovnicami in
glasnimi 24-urnimi tržnicami idealen za energične
popotnike, ki imajo radi hiter ritem. Ko ti bo postalo
dogajanje v rastoči (in zelo elegantni) južnokorejski
metropoli preveč, pa se lahko umiriš v spokojnem
okolju gore Naejangsan v središču Narodnega parka
Naejangsan, kjer lahko občuduješ oranžne in rdeče
odtenke jesenskega drevja.

Tu dnevi minevajo ležerno, kot bi bilo celo
mesto omamljeno od svojega glavnega
izvoznega izdelka – portovca. A to ne velja za
njegove mlade in ambiciozne prebivalce – ti
kar kipijo od energije. Poznavalci kulinarične
scene Porto opisujejo kot igrišče za kuharje
in popoln kraj za raziskovanje temačnih
tavern med poskušanjem tradicionalnih
jedi, kot so bolinhos de bacalhau (ocvrtkov s
polenovko). In potem? V enega od lokalnih
barov, seveda!

Butan
Butan je ohranil atmosfero
čarobnosti in skrivnostnosti, čeprav
je ujet med hitro razvijajoči se
velesili Indijo in Kitajsko. Butanci so
TV-signal dobili šele leta 1999 in so
edina država na svetu z narodnim
parkom, posvečenim ohranitvi
jetija. Poleg tega njegova vlada
zavrača mednarodne franšize, kot
sta Starbucks in McDonalds. Všeč so
nam taki posebneži!
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Škotsko višavje
Vživi se v Macbetha in se,
ko se listje obarva v temno
rdečo in jantarfjevo barvo,
odpravi na dolg sprehod po
poljih jesenske vrese ter obišči
mogočne gradove, kot je
Eilean Donan iz 13. stoletja.
Priporočamo ti tudi obisk
ene izmed številnih destilarn
viskija, kjer se lahko oborožiš
proti mrazu ter si narediš
zalogo te dragocene pijače za
dolge zimske mesece.

Fortaleza, Brazilija
To obalno mesto je najbolj primerno obiskati ravno
med junijem in januarjem, saj je takrat najmanjša
možnost padavin in tudi vlažnost je nizka. Oktobra
priporočamo obisk tistim, ki imajo radi deskanje, saj
je veter najmočnejši med avgustom in novembrom.
Sicer ti pa dolgčas v Fortalezi zagotovo ne bo –
ponuja vse od znanih plaž do razgibanega nočnega
življenja in okusne hrane.
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

5. do 22. oktober 2017

12. do 15. oktober 2017

festival v
melbournu

signal festival
Praga, Ceška

Melbourne, Avstralija

»Družinske počitnice v Avstraliji so več
kot uspele, tudi z vašo pomočjo! Najem
avtodoma je bila super odločitev, imeli
smo precej več manevrskega prostora
in z majhnimi otroki je tako definitivno
lažje potovati, ker smo se lahko ustavili,
kjer smo hoteli. Res smo uživali in videli
vse, kar smo si zamislili.«
Meta, Novo mesto
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Muscat, Oman

november
Muškat, Oman

Bangkok, Tajska
Obišči živahno azijsko prestolnico Bangkok,
preden tja pridrvijo praznične množice, in se
najej ulične hrane, ki je ena izmed najboljših na
svetu. Potem se odpravi v tropsko mesto Surin,
kjer se tretji teden v novembru na tisoče Tajcev
in popotnikov zbere v čast slonom, ki jih na
Tajskem globoko častijo. V tem času se vrstijo
parade, pojedine in športni dogodki, ki si jih je
vredno ogledati.

Po monsunski sezoni je zrak spet bolj suh,
dušeča poletna vročina le oddaljen spomin,
razgledi na gorato pokrajino pa lepši. Nastaniš
se lahko v puščavi Wahiba Sands in občuduješ
puščavsko zvezdnato nebo, ki ga ne zmoti
nikakršna svetlobna onesnaženost. Ljubitelji
narave pa lahko opazujete veliko različnih vrst
želv, ki pridejo valit jajca vzdolž obale v Omanu.

Hong Kong

Sligo, Irska

Hong Kong je mesto noči, zato lahko dneve brez
težav preživljaš v okolici, kjer lahko supaš na eni
izmed bližnjih plaž ali pohajaš po okoliških gorah.
Zvečer pa se vrni na večerjo v eno izmed nešteto
odličnih restavracij, potem pa preživi noč med
žuranjem po klubih, kjer se mešata azijska in
evropska kultura.

Irska zahodna obala je čaroben kraj, poln
fantastičnih razgledov, starodavnih mitov, legend,
glasbe in divjega plesa. Najemi avto in se pelji
vzdolž njene razgibane obale ter si zapolni dneve
z vetrovnimi sprehodi (in če si pogumen, z mrzlimi
skoki v morje).

all we do is

travel
Auckland, Nova Zelandija
Novembra je v Aucklandu resda nekoliko več
turistov kot sicer, vseeno pa se v tem času še izogneš
največjim množicam. Poleg tega je novembra vreme
že lepše – temperature so višje, dežja pa je manj.
Auckland ponuja veliko zanimivosti – tam najdeš
nekaj najboljših novozelandskih muzejev in kulturnih
ustanov, tudi za družine se najde veliko aktivnosti,
ljubitelji narave pa bodo zagotovo najbolj uživali v
prelepi naravi.
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

9. do 13. november
2017

17. do 19. november
2017

piratski teden

zen awakening
festival

Kajmanski otoki

Orlando, Florida, ZDA
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Antarktika

december
Antarktika

Antigva, Gvatemala

Na Antarktiko je možno potovati le med koncem
oktobra in koncem marca, ko je na južni polobli
poletje. December in januar sta gotovo najboljša
meseca za odpravo v te kraje, saj so dnevi dolgi kar
20 ur, temperature pa najvišje možne – še vedno
seveda nekje okrog ničle, vendar dovolj, da se
razbijejo ledene plošče in da ladje lahko potujejo po
morju. Poleg tega je to čas, ko lahko vidiš pingvine,
tjulnje in ptice. Ne pozabi pa tega izleta načrtovati
kar nekaj časa vnaprej, saj je to višek sezone
križarjenj po Antarktiki.

Kerala, Indija
Če pozimi nujno potrebuješ nekaj sonca, je
Indija zagotovo cenejša od Tajske in Kerala
manj očitna izbira kot na primer Goa. Svoj izlet
začni v zgodovinskem pristanišču Kochi, v četrti
Mattancherry, znani po tržnicah z začimbami.
Potem pa pojdi raziskovat vodnato območje v
Kerali in se odpravi na plovbo po razvejani mreži
jezer, lagun in kanalov s tradicionalnim hišnim
čolnom.

Salzburg, Avstrija
Salzburg je Slovencem dobro znan, ne samo
zaradi Mozarta, pač pa tudi zaradi gradov in
solnega rudnika. Saj veš, kaj je v Salzburgu
obvezno? Jesti Mozartove kroglice in piti kuhano
vino, seveda. Tamkajšnji božični sejem je še
posebej čaroben, če ti je to še premalo, pa se
lahko zapelješ pogledat decembrsko vzdušje
tudi na Dunaj.

Obkrožena s tremi starodavnimi vulkanskimi
kraterji in mogočnimi, z drevesi poraščenimi
gorami, ponuja Antigva v južni Gvatemali tako
neverjetne razglede kot razvito kulturno sceno.
Le redkokatero mesto se lahko pohvali s toliko
aktivnostmi, poleg tega pa se ta UNESCOVA
svetovna dediščina ponaša tudi z izjemno
lepo kolonialistično arhitekturo in številnimi
kulinaričnimi dobrotami. Odlična izbira za
popotnike, ki iščejo nekaj drugačnega.

Šri Lanka
Številne šrilanške znamenitosti te bodo zagotovo
začarale. Od bujnih planjav in templjev v Sigiriyi
do plantaž čaja, kristalno čistih slapov v gorskem
mestu Ella, opazovanja kitov v Mirissi, deskanja
v zalivu Argugam, tradicionalnih ribiških vasic v
Trincomaleeju in narodnega parka Yala: vsak bo našel
pravo stvar zase.

46

Garzon, Urugvaj
Francis Mallmann je iz te male vasice ustvaril
gastronomsko destinacijo za še tako petične
gurmane. Samooklicani “piratski kuharski
mojster” si je zamislil čudovito zatočišče z
odlično hrano in vinom. Ko si že tam, ne pozabi
oditi še na prekrasno plažo Punta del Este.

Kuba
Novembra se na Kubi začne suho vreme, ki traja
vse do aprila, zato je december zelo primeren
čas za obisk tega zanimivega otoka. Za najlepše
vreme sicer priporočamo Havano, vendar
tudi drugje ne boš naletel na pretirano nizke
temperature ali veliko količino padavin. Kaj vse
lahko vidiš na Kubi in kaj ti ponuja ta izjemna
destinacija, lahko prebereš tudi v našem članku
Gremo na Kubo!.
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PRIPOročamo

PRIPOročamo

December 2017

10. december 2017

božični sejmi
po evropi

7. maraton
v malagi
Malaga, Španija
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Kitzbühel, Avstrija

JANUAR
Kitzbühel, Avstrija
Kitzbühel Slovenci dobro poznamo zaradi
legendarne smukaške proge Streif, a je tudi sicer
priljubljena smučarska destinacija. Če te smučanje
ne privlači, to očarljivo srednjeveško mestece
ponuja še veliko drugih aktivnosti – razglej se po
trgovinicah, razišči, kaj ponujajo številne restavracije,
ali pa se pridruži smučarjem po smučanju. Kuhano
vino je pa itak obvezno. :)

Nikaragva

Patagonija, Argentina in Čile
Tole moraš nujno uvrstiti na svoj seznam želja –
pokrajina te bo pustila brez besed! To potovanje
ti bo dalo spominov za vse življenje – ne glede
na to, ali se odpraviš do veličastnega ledenika
Perito Moreno ali Ushuaie, znane kot “konec
sveta”, ali pa preživiš dan ob opazovanju kitov.
Mladoporočenci, pozor – tole je tudi odlična
alternativa klasičnim izbiram za poročna
potovanja. Kako je Čile doživela popotnica
Rahela, pa si lahko ogledaš v videu.

Tromsø, Norveška
Te mika adrenalin? Potem imamo rešitev – obišči
Tromsø. Kratke dneve si lahko zapolniš s safarijem s
haskiji, sankanjem po ledu in ribarjenjem v ledu. Z
nekaj sreče lahko ponoči vidiš severni sij, sicer pa te
čaka spanje pod tisočerimi zvezdami.

Nikaragva ni tako množično obiskana kot
njene sosede, zato se lahko v miru potopiš
v azurne vode Karibskega morja na njeni
vzhodni obali ali pa uživaš v bučanju
pacifiških valov na zahodni obali. Tam je tudi
veliko sladkovodnih lagun in jezer, v katerih
lahko plavaš. Ne pozabi že pred potovanjem
v kovčku pustiti nekaj prostora za njihovo
slavno kavo in čokolado. Mmmm.

Dubaj, ZAE
Januar je pregovorno precej
depresiven mesec, ampak
to lahko hitro spremeniš.
Zagotovi si svojo dozo
vitamina D in si privošči
vikend nakupovanje v
Dubaju. Ko boš že tam, pa
preveri še umetniško sceno
in kup kavarnic, ki rastejo kot
gobe po dežju.
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Oaxaca, Mehika
Potovanje v to čarobno
mehiško mesto obljublja
marsikaj – od opazovanja
mojstrov, ki izdelujejo
kipce iz lesa, do starodavne
obrti destiliranja mezcala,
ki je poleg tekile mehiška
nacionalna pijača. Jasno,
obe pijači lahko preizkusiš
v številnih koktejlih med
uživanjem v Oaxaci.

Los Angeles, ZDA
Po prazničnem decembru prija malo zdravega
življenja. V Los Angelesu so še bolj obsedeni z
zdravim življenjem kot pri nas, zato te tam čakajo
zeleni smutiji, brezglutenske jedi in dolgi pohodi. Je
pa Los Angeles še marsikaj drugega kot obsedenost z
zdravjem in dolgčas ti zagotovo ne bo.
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1276 idejmesecev
za potovanja
POTOVANJA ZA VSAK MESEC V LETU
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