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PREDLOG POTOVANJA
HONEYMOON NA 

ZANZIBARJU

Nekje ob otoku Sumatra v Indoneziji se skriva Banyak. 
Otočje, kjer boste eden izmed redkih turistov.

O izvenzemeljskem občutku, ko te 300 km/h prilepi
na sedež enega najhitrejših vlakov na našem planetu.

 Si želita na poročno potovanje nekam, kjer bosta 
vse najlepše iz razglednic dobila po še vedno 

dosegljivih cenah?



“A NE GREVA
SPET NA POTOVANJE?”
	 Intervjuja	 v	 tem	 Lepopisu	 ni.	 Sva	 čakala	 do	 zadnjega,	 ampak	 niti	 Borut	 Pahor,	
niti	Stephen	King,	niti	Alanis	Morissette	niso	imeli	časa.	Lej,	da	ne	boste	rekli,	da	se	
nisva	potrudila.	

	 Je	pa	imela	Katka	idejo,	da	bi	naredila	intervju	z	mano.	Pa	sem	rekel,	da	res	nimam	
nič	pametnega	za	povedat.	»Ja,	kaj	pa	kaj	o	tem,	da	greva	spet	na	potovanje?«	Čakaj,	
čakaj.	»A	greva	spet	na	potovanje?«	Ja,	hm	...	Ne	vem.	A	nimaš	ti	zdaj	redne	službe?	
»Ja,	 imam,	 ampak	 ne	 kaže	 preveč	 dobro,	 da	 jo	 bom	 po	 novem	 letu	 še	 vedno	 imela.«	
Aja,	tako?	Hm	...

	 Nobena	juha	se	ni	pojedla	tako	vroča,	kot	se	je	skuhala,	ampak	prav	vse	bom	dal	
od	sebe,	da	pod	lonec	tele	naložim	najdebelejša	drva	in	jo,	če	bo	treba,	tudi	zažgem.

	 Natanko	eno	leto	je	od	tega,	ko	sva	se	vrnila	s	potovanja,	in	prav	gotovo	je	več	kot	
ustrezen	čas,	da	znova	načrtujeva	nekaj	od*ukanega.	Ja.	Manjka	»f«.	Tožite	naju!	:)

Katja in Mic
Povsod je lepo
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26 TRIJE RAZLOGI ZAKAJ NA BANYAK
Indonezija	ni	le	Bali.	Je	veliko,	veliko	več.	In	

Matjaž	Corel	je	s	svojo	simpatično	družinico	našel	

tole	otočje.	Banyak.	Po	indonezijsko	to	pomeni	

“veliko”.	Veliko	vsega	...
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Vrhunec potovanja 

pa je bila (mamljiva) 

ponudba enega od vodij 

berberskega kampa, v 

katerem smo prenočili: 

“1000 kamel za tvojo 

vedno gobčno ženo!”

 “Ima vse, kar imajo tudi tisti pregrešno 
dragi otočki nekje v Polineziji, le bližje je. 

In veliko bolj poceni. “

HONEYMOON NA ZANZIBARJU
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Matjaž Corel in pogled 

na mistični Oman skozi 
njegove oči.
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V BOLIVIJI - BREZ
MORJA IN SMUČANJA

Dežela sredi kontinenta je ostala brez dostopa do morja, njihovo največje, a edino Bolivijsko smučišče na 
5.421 m, pa je zaradi globalnega segrevanja žal zaprlo svoja vrata. Kljub temu, da se ne sliši ravno zanimiva 
destinacija za dopust, Bolivija prepričuje s svojo lepoto in eksotičnostjo. Tu je južna Amerika, kot smo si jo 
mnogi predstavljali. Da bo lažje postaviti Bolivijo malce višje na seznam dežel za naslednji dopust, so tukaj 

zbrani le trije utrinki izmed mnogih turističnih atrakcij.

 
 
vsekakor	 bolj	 eksotična	 paša	 za	 oči	 ter	
ušesa,	 poln	 staroselskih	 glasbenikov	
s	 tradicionalnimi	 pisanimi	 oblačili	 ob	
proslavljanju	 samostojnosti	 tega	 malega	
predela	Bolivije.	Vendar	pa	ostajajo	zvesti	
tudi	Pachamami	(boginji	mati	naravi),	saj	
jo	ob	istem	dogodku	obdarujejo	v	zahvalo,	
kar	 je	 razlog	 za	 še	 večje	 dvodnevno	
proslavljanje	v	tem	majhnem	mestecu.

1. Kulturni utrinek.

Pujilay Tarabuco festival	-	Bolivija	je	polna	
kulturno	 bogatih	 zakladov,	 na	 katere	
nevede	 naletiš	 ob	 svojem	 obisku.	 Kljub	
temu,	 da	 neke	 pretirane	 kulturnosti	
v	 obliki	 muzejev	 nisva	 iskala,	 sva	 bila	
priča	 njihovi	 živi	 kulturi	 v	 obliki	 učnih	
protestov	 (ja,	 majhni	 šoloobvezni	 otroci	
se	 učijo	 protestirati	 na	 ulici)	 in	 letnega	
staroselskega	 festivala.	 Drugi	 je	 bil	 

Foto in besedilo: LuTan
www.lutanas.com



 
 
sprehajaš	 po	 oblakih,	 se	 ne	 da	 opisati.	 In	
ko	sva	se	morala	odločiti	med	Bolivijskim	
predelom	 Amazonskega	 pragozda	 ter	
hojo	 po	 oblakih,	 je	 bila	 odločitev	 lahka.	
Tako	lahka	kot	hoja	po	oblakih.	

lesarskega	 dneva	 ne	 moreš	 verjeti,	 da	 te	
je	 zjutraj	 s	 kapo	 na	 glavi	 zeblo.	 Ali	 te	 je	
ogrel	adrenalin	ali	tropska	klima	na	dnu	
kotline,	pa	boš	najbolje	vedel	sam.	V	pri-
meru,	 da	 je	 takšna	 aktivnost	 korak	 pre-
daleč,	 pa	 je	 še	 vedno	 na	 voljo	 sprehod	
po	 prečudovitem	 otoku	 Isla	 Del	 Sol	 na	 
jezeru	Titicaca.	

2. Naravni utrinek.

Uyuni soline	 -	 Največje	 soline	 na	 svetu	
merijo	 nekaj	 čez	 10,500	 kvadratnih	
kilometrov.	 Soline,	 pa	 saj	 jih	 imamo	
tudi	 mi,	 a	 ne?	 To	 že	 in	 se	 strinjam,	 da	 so	
lepe,	 a	 občutka,	 ko	 se	 z	 bosimi	 nogami	 

3. Adrenalinski utrinek.

Cesta smrti -	 Pa	 saj	 ni	 tako	 grozno,	 niti	
težko,	 a	 vseeno	 ni	 ravno	 mačji	 kašelj	 za	
„višinoboječke“,	 kot	 sem	 jaz.	 Pedaliranja	
praktično	 ni,	 potrebno	 je	 biti	 le	 zelo	 pa-
zljiv	pri	zavojih,	da	ne	zdrsneš	v	prepad.	
Ob	tej	aktivnosti	močno	občutiš	višinske	
temperature,	ko	skoraj	nag	ob	koncu	ko- 





ČISTO, ČISTO BLIZU
MAGIČNI DOLOMITI
Kam se odpraviti v Dolomite poleti ali zgodaj jeseni, če jih raziskujete prvič?

V knjigi, ki sem jo kupila pred mnogo leti - ko sem se prvič odpravljala v Dolomite - je zapisano:
“Those who have not seen the Dolomites at least once in their lives, cannot say they are true lovers of the mountains.”

Včasih imamo največje bisere in lepote sveta čisto na dosegu roke, pa jih ne opazimo, ker smo kot popotniki preveč okupirani s 
kupovanjem kart in potovanji na drugi konec sveta. Poleg naše prelepe Slovenije, je v naši bližini delček sveta, ki zagotovo sodi med 

najlepše na naši Zemlji. Italijanski Dolomiti.

priporočam,	 da	 se	 sprva	 osredotočite	 na	 območje	 
okoli	 Cortine	 d'Ampezzo.	 Iz	 Ljubljane	 ali	 okolice	
je	 Cortina	 lahko	 dosegljiva	 v	 3	 urah	 in	 pol	 vožnje	
z	 avtomobilom.	 Dražjih	 nastanitev	 v	 njej	 ni	 težko	 
dobiti,	 vendar	 če	 iščete	 tiste	 cenejše,	 potem	 je	
kampiranje	 prava	 izbira.	 Najboljši	 kamp	 v	 okolici	
Cortine	 je	 kamp	 Rochetta,	 ki	 se	 nahaja	 v	 njeni	
neposredni	bližini.	Ker	se	Cortina	d'Ampezzo	nahaja	
na	nadmorski	višini	cca.	1200	metrov,	ne	pozabite	na	

 D
olomiti	 se	 nahajajo	 v	 severni	 Italiji	 in	
obsegajo	območje	Južne	Tirolske,	Trentina	
in	Belluna.	Razgledi	na	vse,	kar	ponujajo	
Dolomiti,	 so	 tako	 fantastični,	 da	 se	 jih	

preprosto	 ne	 naveličaš.	 Narava	 in	 gore	 so	 prelepi	 in	
spadajo	pod	Unescovo	svetovno	dediščino.	Ljubitelji	
smučanja	se	v	Dolomite	odpravljajo	pozimi,	ljubitelji	
gora	 -	 poleti.	 Ker	 je	 ob	 prvem	 obisku	 Dolomitov	
nemogoče	 raziskati	 vse	 (niti	 ne	 poizkušajte),	

Foto in besedilo: Tina	Pipan
www.potepanja.com



2. Chinque Torri

Chinque	Torri	(v	prevodu:	pet	prstov)	je	raj	za	plezalce,	
sprehajalce	in	pohodnike.	Nahajajo	se	v	bližini	prelaza	
Falzarego,	nasproti	čudovite	kulise	Tofane	in	so	lahko	
dostopni.	Od	tu	lahko	znamenito	Tofano	občudujemo	
v	 vsej	 njeni	 veličini	 in	 lepoti.	 Do	 Chinque	 Torri	 se	
lahko	povzpnete	s	sedežnico,	ki	je	ne	morete	zgrešiti,	
če	se	peljete	iz	Cortine	proti	prelazu	Falzarego.	Lahko	
pa	 se	 z	 avtom	 zapeljete	 do	 Rifugio	 Chinque	 Torri	 in	
pot	 nadaljujete	 peš.	 Najlepše	 se	 je	 povzpeti	 na	 vrh	
prelaza	 do	 Rifugio	 Averau,	 od	 koder	 je	 fantastičen	
razgled	proti	Tofani	in	»petim	prstom«.	

1. Tre Cime in jezero Misurina

Tre	 Cime	 di	 Lavaredo	 so	 srce	 Dolomitov.	 Pokrajina	
okrog	njih	je	čudovita	in	nezemeljsko	lepa.	Za	dostop	
do	 Tre	 Cime	 je	 potrebno	 plačati	 25	 eur	 cestnine	 in	
parkirnine,	a	je	vsekakor	vredno.	Iz	parkirišča	se	lahko	
odpravite	na	nezahtevno	pot	do	Rifugio	Locatelli,	od	
koder	 je	 čudovit	 pogled	 na	 Tre	 Cime,	 ali	 pa	 na	 pot	
okrog	 njih.	 Ne	 pozabite	 na	 fotoaparat,	 ker	 bo	 wow 
efekt	 prisoten	 celo	 pot.	 Izhodišče	 za	 ogled	 Tre	 Cime	
je	jezero	Misurina,	prelepo	jezero	v	zavetju	okoliških	
gora.	

topla	oblačila,	saj	je	nočna	temperatura	včasih	zgolj	nekaj	stopinj	nad	ničlo.		Kapa,	velur,	vetrovka	in	kakovostni	
čevlji	so	must have pri	obisku	Dolomitov,	tudi	poleti.	Prav	tako	priporočam	natančen	zemljevid,	ki	ga	lahko	
kupite	kjerkoli	v	Cortini	(merilo	1:50.000).	

5 najlepših izletov v okolici Cortine d' Ampezzo:

Tre Cime



 
del	poti	vodi	ob	prepadnem	vendar	ravnem	območju	
in	 za	 vse,	 ki	 so	 vajeni	 hoje	 –	 z	 malo	 pazljivosti	 –	 ni	
problematično.	 Jezero	 Sorapiss	 je	 skrito	 med	 gorami	
in	 je	 s	 svojo	 prelepo	 barvo	 ter	 pod	 budnim	 očesom	
vrha	 Monte	 Dito,	 oziroma	 Dito	 di	 Dio	 (gods finger),	
eden	lepših	kotičkov	celotnega	območja	Dolomitov.

3. Jezero Sorapiss

Jezero	 Sorapiss,	 oziroma	 Lago	 di	 Sorapiss,	 je	 prelepo	
jezero	turkizne	barve.	Dostop	do	jezera	ni	težak,	malo	
pa	 se	 je	 vseeno	 treba	 potruditi.	 Do	 jezera	 vodi	 7	 km	
dolga	pot	s	približno	150	metri	višinske	razlike,	ki	se	
začne	na	prelazu	Tre	Croci	(passo	Tre	Croci).	Majhen	 

Chinque Torri

Lago di Sorapiss



 5. Rifugio Faloria

Iz	 samega	 centra	 Cortine	 d'Ampezzo	 se	 z	 gondolo	
zapeljite	 do	 Rifugio	 Faloria,	 potem	 pa	 pot	 nadaljujte	
peš	 proti	 Tondi	 di	 Faloria	 pod	 pobočji	 Sorapissa.	
Naredite	 lahko	 lepo	 in	 nezahtevno	 krožno	 pot	 z	
razgledi	 na	 znameniti	 Monte	 Cristallo	 nasproti.	 
Monte	 Cristallo	 je	 -	 poleg	 Tofane	 -	 znamenita	 kulisa	
Cortine	 d'Ampezzo,	 s	 številnimi	 zahtevnejšimi	
plezalnimi	 potmi,	 med	 drugim	 tudi	 z	 znano	 ferato	
Ivano	Dibona.	

4. Prelaz Giau z okolico

Okrog	Cortine	je	malo	morje	bolj	ali	manj	zahtevnih	
poti	 ter	 prelazov,	 ki	 s	 svojimi	 razgledi	 jemljejo	 sapo.		
Eden	 izmed	 njih	 je	 prelaz	 Giau.	 Iz	 prelaza	 Giau-ja	 se	
lahko	 podate	 na	 krožno	 pot	 do	 znamenitih	 Chinque	
Torri,	vendar	morate	imeti	na	voljo	vsaj	pol	dneva	in	
lepo	vreme.	Lahko	pa	se	odpravite	v	nasprotni	smeri,	
v	smeri	Forcelle	Giau,	in	uživate	v	razgledih.	Tudi	če	
nimate	 konkretnega	 načrta,	 je	 hoja	 po	 travnikih	 in	
pobočjih	okoli	prelaza	vrhunsko	doživetje.

Passo Giau

Tondi di Faloria Nad Cortino

Za	vse	ljubitelje	gora	so	Dolomiti	pravi	raj.	Ni	tako	pomembno	ali	smo	sprehajalci	ali	plezalci	ali	karkoli	vmes,	
prvinska	lepota	narave	tu	pusti	pečat.	In	skoraj	ne	poznam	nikogar,	ki	se	po	prvem	obisku	Dolomitov,	ne	bi	
želel	vračati	še	in	še.	Prepričajte	se	sami.



PREDLOG POTOVANJA
ZANZIBAR ZA HONEYMOON

 S
i	lahko	predstavljate	sploh	še	kaj	lepšega,	kot	da	ste	na	rajskem	otočku,	uživate	ob	dobri	
morski	hrani	in	vsak	večer	ob	pogledu	na	neskončno	turkizno	morje	zaspite	v	objemu	
najdražje	 osebe?	 Če	 sta	 ravnokar	 izrekla	 zaobljubi	 in	 se	 na	 vajinih	 prstih	 lesketata	 še		
»vroča«	poročna	prstana,	potem	je	Zanzibar	za	medene	tedne	prav	gotovo	odlična	izbira.	

Ima	vse,	kar	imajo	tudi	tisti	pregrešno	dragi	otočki	nekje	v	Polineziji,	le	bližje	je.	In	veliko	bolj	po-
ceni.	Ljudje	so	prijazni	in	glede	na	to,	da	je	otoček	dolg	le	80,	širok	pa	le	40	kilometrov,	boste	tudi	
v	zelo	kratkem	času	lahko	videli	prav	vse.	A	koliko	denarja	potrebujete?	Kolikor	želite!

1. dan: Glavno mesto Stone Town.	Zadihajte	v	prijetnem	glavnem	mestu	Zanzibarja	in	si	ob	sončnem	zahodu	
	 	 		privoščite	večerjo	v	restavraciji	Tea	House,	na	strehi	znamenitega	Emerso	hotela.
2. dan: Stone Town.	Ogled	mestnih	znamenitosti:	trdnjave,	narodne	palače,	tržnice	z	začimbami,	hiše	
	 	 			Freddieja	Mercurya,	Forodhani	vrtov,	pristanišča	in	še	in	še.	Dolker	vas	držijo	noge.
3. dan: Jambiani.	Naužijte	se	kilometrov	prazne	bele	plaže	in	turkiznega	morja	ter	opazujte	ženske	ob	nabiranju	
	 	 		morskih	alg.	Če	želite,	lahko	ujamete	tudi	veter	in	kajtate	do	onemoglosti.
4. dan: Jambiani. Sprehodite	se	do	vasice	Paje	in	se	pogovarjajte	z	priseljenimi	Masaji.	
5. dan: Jambiani. Dopoldne	si	privoščite	izlet	z	ladjico	in	se	z	lokalnimi	gospodi	dogovorite	še	za	ribolov	in	
	 	 			snorklanje	v	mlečnem	turkiznem	morju.	Kar	nalovite,	v	slasten	kari	vrzite.	Rima	se!
6. dan: Jambiani.	Pojdite	na	izlet	do	pragozda	Jozani	in	preverite,	kje	se	skrivajo	luškane	opice.	Pozno	popoldan	
	 	 		se	zapeljite	še	do	znamenite	restavracije	The	Rock	in	si	privoščite	večerjo	ob	sončnem	zahodu.

Foto in besedilo:	Povsod	je	lepo



7. dan: Nungwi. Preživite	dan	v	turkizno-modri	vodi	in	raziskujte	lokalno	hrano.
8. dan: Nungwi. Najemite	zasebno	ladjico	in	pojdite	snorklat	okoli	sanjskega	otočka	Mnemba.
9. dan: Nungwi. Poležavajte	na	plaži,	sončni	zahod	si	oglejte	iz	enega	izmed	barov,	zvečer	pa	pojdite	v	
	 	 			lokalni	bar	na	en	žgoči	konyagi.	Ja,	je	točno	tako	dober,	kot	zveni!
10. dan: Nungwi. Pojdite	na	sprehod	do	sosednje	plaže	Kendwa,	zvečer	pa	si	oglejte	sončni	zahod	iz	ladjice	
	 	 					sredi	morja.	Prinesti	kakšno	sadje	in,	če	vam	uspe,	še	šampanjec.	Jagod	žal	ne	bo!
11. dan: Pot na Pembo. Še	zadnji	skok	v	vodo	v	Nungwiju,	potem	pa	na	pot	do	sosednjega	otočka	Pemba.
12. dan: Manta Resort.* Eden	najdražjih	in	najlepših	resortov	na	otočju?	Zakaj	pa	ne?	Babica	je	ob	poroki	
	 	 					prav	gotovo	primaknila	„ta-debelo“	kuverto!
13. dan: Manta Resort.* Uživancija.	Uživancija.	Uživancija.	Delanje	otrok.	Uživancija.
14. dan: Nazaj v Stone Town. Zadnji	dan	za	nakup	spominkov,	nato	pa	hop	proti	domu.

*Namesto	izleta	na	sosednji	otok	Pemba	in	dveh	nočitev	v	Manta	Resortu,	priporočava	tudi	nastanitev	v	
ZanziResortu	le	20	kilometrov	severno	od	glavnega	mesta	Stone	Town.

ampak	imajo	samo	15	%	DEET-a.	Kar	je	načeloma	
lahko	 dovolj,	 ampak	 zakaj	 ne	 bi	 imeli	 30	 %,	 če	
lahko!	Kupite	jih	prej	v	Sloveniji.

Najslabši	in	s	tem	edini	res	nepriporočljiv	čas	za	
obisk	Zanzibarja	je	obdobje	od	marca	do	sredine	
maja.	 Takrat	 lije	 kot	 iz	 škafa.	 Nekateri	 sicer	
pravijo,	da	se	deževna	doba	zavleče	še	v	junij,	a	
na	najinem	potovanju	(21.	maj	–	11.	junij),	nisva	
imela	dežja	več	kot	morda	nekaj	uric.	Pa	še	to	je	
bilo	zabavno	in	toplo.

Lokalni	 prevozi	 (dala-dala)	 so	 varni,	 zanesljivi	
in	 udobni,	 če	 je	 tvoja	 rit	 široka	 med	 5	 in	 7	
centimetrov.	:)	Midva	sva	jih	uporabljala	na	vseh	
relacijah,	 razen	 pri	 premiku	 iz	 Paje	 v	 Nungwi,	
kjer	bi	nama	to	vzelo	cel	dan,	s	taksijem	za	35	$	
pa	sva	si	prihranila	vsaj	5	ur	in	nekaj	krčev.

Dobro je vedeti

Valuta	 na	 otoki	 so	 tanzanijskih	 šilingi	 (TSH),	
vendar	pa	je	najboljše	imeti	v	vsakem	trenutku	
pri	 sebi	 nekaj	 teh	 in	 nekaj	 dolarjev.	 Dolarji	 naj	 
bodo	novejši,	vsaj	letnik	2006.	Tečaj	na	letališču	
ni	 slab,	 zato	 se	 vam	 100	 ali	 200	 dolarjev	
splača	 zamenjati	 takoj	 po	 pristanku,	 ostalo	 pa	
sproti.	 Če	 boste	 v	 trgovinah	 in	 restavracijah	
plačevali	 z	 dolarji,	 boste	 preplačali,	 saj	 
obračunajo	 po	 oderuškem	 tečaju.	 Dolarje	
uporabite	 za	 nočitve	 in	 boljše	 restavracije.	 Kar	
sva	midva	naredila	je,	da	sva	najprej	vprašala	za	
ceno	v	dolarjih,	nato	pa	še,	koliko	je	to	v	šilingih.	
Kar	je	bilo	ceneje,	sva	pograbila.

Malarijo	 na	 otoku	 so	 skoraj	 iztrebili,	 ni	 pa	
še	 120	 %	 varno.	 Odločitev	 o	 tem,	 ali	 boste	
jemali	 antimalarike	 ali	 ne,	 je	 vaša.	 Midva	 jih	 
nisva	 in	 zaenkrat	 vse	 OK.	 So	 naju	 pa	 pikali	 
komarji,	kot	pri	norcih.	Tam	sicer	dobiš	repelente,	 

Stroški pred potovanjem:
Turistična viza: 50	EUR	(dobiš	jo	ob	pristanku	na	letališču	na	Zanzibarju)

Zavarovanje:	cca.	30	eur
Letalska karta iz Milana: cca.	500	eur

Prevoz do letališča iz Slovenije

Stroški na potovanju
Spanje:	kolikor	želiš,	za	50	$	na	osebo	dobiš	že	luksuz  

Hrana:	kolikor	želiš,	za	30	$	na	osebo	ješ	kot	mini	kralj
Prevozi:	kolikor	želiš,	tudi	dala-dala	(lokalni	prevoz)	za	1,5	$	je	zabavna





Skupni stroški potovanja na Zanzibar

„KOLIKOR ŽELIŠ“
Poglej, samo enkrat greš na medene tedne! :)



http://www.waya.si


BARANTAČ NAJ BO!
Ne barantam zato, ker sem Gorenjec ali zato, ker skozi življenje polzim z varnostniško plačo – barantam 

zato, ker rad prišparam kakšen evro, se družim z domačini in sam (s pomočjo žene) kreiram nove zgodbe in 
spomine, ki so bolj dragoceni kot vsi pribarantani zakladi skupaj.

Foto in besedilo: Andraž
www.kdortobere.eu

Marakesh: »Don’t tell anyone!«

V	Maroku	smo	za	dvodnevni	izlet	v	puščavo,	ki	je	stal	150	€/osebo,	plačali	točno	150	
evrov	...	za	štiri	osebe!	Naš	dežurni	barantač	Manca	je	več	kot	eno	uro	v	nekakšni	
franco-itali-albanščini	zbijala	ceno	enemu	izmed	top	ponudnikov	izletov	v	Saharo.

Ko	 smo	 zjutraj	 prišli	 na	 dogovorjeno	 mesto,	 kjer	 naj	 bi	 nas	 pobral	 kombi,	 nas	 je	
vodič	peljal	stran	od	vseh	ostalih	turistov	in	nam	v	hecu	zabičal,	naj	nikomur	ne	
povemo,	za	koliko	smo	ga	»oskubili«.	

Vrhunec	 potovanja	 pa	 je	 bila	 (mamljiva)	 ponudba	 enega	 od	 vodij	 berberskega	
kampa,	v	katerem	smo	prenočili:	“1000 kamel za tvojo vedno gobčno ženo!”



Istanbul: »Friend, your wife is crazy!«

Zadnji	 dan	 v	 Istanbulu.	 Nakupila	 sva	 že	 vse	 …	 Ne, čakaj – kje so pa začimbe!?	 Z	
nekaj	 drobiža	 se	 odpraviva	 na	Grand Bazaar	 in	 vmes	 razmišljava,	 čemu	 se	 bova	
odpovedala	in	kaj	najbolj	potrebujeva:	POPER!

»Ne,	kupila	bova	poper,	čili,	čaj	IN	kari	–	pa	če	obredem	vse	štante	v	Turčiji!«	reče	
Manca.

Šla	 sva	 v	 kakšniih	 32	 trgovinic,	 ki	 mejijo	 ena	 na	 drugo.	 Vsi	 so	 se	 nama	 smejali,	
nekateri	so	prepričevali	mene,	drugi	so	se	obračali	k	Manci	–	ni	šanse,	da	bi	nama	
za	denar,	ki	ga	imava,	kdo	ponudil	vse	našteto.	

No,	eden	od	prodajalcev	se	naju	je	po	izčrpnem	pripovedovanju,	da	nama	je	ostalo	
samo	 še	 nekaj	 drobiža,	 usmilil	 in	 naju,	 kljub	 negodovanju	 vseh	 tistih,	 ki	 so	 naju	
prej	 zavrnili	 (postala	 sva	 prava	 atrakcija	 –	 nekateri	 prodajalci	 so	 celo	 hodili	 za	
nama),	potegnil	v	svoj	shop	in	nama	nametal	zgoraj	naštete	dobrote.	

Preden	sva	odšla,	mi	je	zašepetal:	»Friend, your wife is crazy!«



Ho Chi Minh: »Come here!«

Nekako	se	izgubiva	med	neskončno	množico	prodajalnic	na	Ben Thanh Marketu 
in	spet	se	znajdem	pred	štantkom	številka	335.		»A	ni	to	ista	…?«		Glasna	prodajalka,	
ki	niti	za	sekundo	ne	preneha	z	blebetanjem	v	anglo-vietnamščini,	me	s	svojimi	
NOHTI	 ZAGRABI	 ZA	 JOŠKO	 (!!!),	 živčno	 strese	 moje	 ne-mlečne	 žleze	 in	 me	 
potegne	 med	 police,	 polne	 najrazličnejše	 robe.	 »Come	 here!	 What	 you	 like?	 
How	much???«

S	kislim	nasmeškom	na	obrazu	se	nekako	izvijem	iz	njenega	prijema	smrti,	ki	ga	je	
najbrž	pobrala	v	kakšnem	filmu	Brucea	Leeja,	in	ji	s	tresočim	glasom	odgovorim:	
»Only	 one	 wallet.	 Michael	 Kors.«	 Točno	 ve,	 kaj	 želim,	 saj	 sva	 se	 zjutraj	 več	 kot	 
15	minut	prerekala	o	ceni	modre	denarnice,	ki	si	jo	je	zaželela	moja	draga.	Enako	
denarnico	 sem	 videl	 pri	 vsaj	 10	 drugih	 prodajalcih	 in	 sem	 zahtevano	 ceno	 
(900.000	dongov)	zbil	največ	za	polovico.

Postal	 sem	 predrzen	 in	 še	 vedno	 vztrajal	 pri	 prvotno	 ponujeni	 ceni:	 200.000	
dongov	ali	pa	…	zakorakam	proti	izhodu.	V	sekundi	mi	izmakne	fotoaparat,	ki	je	
počival	obešen	okrog	mojega	vratu.	V	drugi	roki	drži	denarnico,	ki	mi	jo	ponudi	z	
največjim	nasmeškom,	kar	sem	jih	kdajkoli	videl.

Primem	fotoaparat,	primem	denarnico	in	se	nasmehnem	–	zmagal	sem!
Oboje	mi	prepusti	in	zavriska:	»500!«

10	minut	kasneje	zmagoslavno	stisnem	njeno	roko	in	ji	predam	plačilo:	250.000	
dongov	(10	evrov)	+	polovico	leve	bradavičke	(ki	je	ostala	za	njenim	nohtom)	=	kar	
dober	deal	za	čudovito	denarnico.

All in all:	imam	tri	nore	zgodbe,	1000	kamel	(Manco),	najboljši	poper	na	svetu	in	denarnico,	v	kateri	
moja	draga	kopiči	ves	drobiž,	ki	sva	ga	našparala	na	potovanjih	–	barantanje	je	res	zakon!



GALERIJA
UMIRJENI OMAN

Oman je lahko mnogo več, 
kot le prestop na drugo letalo.

Foto:	Matjaž	Corel
www.matjazcorel.com









PO JAPONSKI Z
NAJHITREJŠIM VLAKOM
Kako do Japan Rail Pass-a, koliko stane in ali moraš sedeže rezervirati ...

Nahrbtnike vrževa na polico, iztegneva noge in se spogledava: “To je to!!!” Najprej nekaj minut spremljava preostale potnike, ki vstopajo, 
preverjava, če sva zagotovo na pravem vlaku. A sva vzela marelo iz hostla? Ja, sva. Nato speljemo. Baaaaaaaaaaam. Prilepiva se na 
okence: »Kok hitro misliš, da gre tole? A? A čutiš malo pospeška? Samo nič ne ruka, ne? Hecno. Lej – tamle!!! Eh, je že mimo. A si vidu 
sprevodnika, ki se je priklonil? Ja, svašta. Pa ona? Kaj je to vlak-stevardesa? Hihi.«  Po navdušenju nad pokrajino, ki drvi mimo naju, 

rahlo zadremava in ko se čez slabo uro in pol predramiva na drugem koncu Japonske, ne pomisliva več na vse evrčke, ki sva jih zmetala 
za 14-dnevni Railpass po Japonski. Vredno vsakega centa!

potovala	 v	 času	 japonskih	 aprilskih	 počitnic	 (sploh	
ni	tako	grozno	kot	opisujejo	vse	spletne	strani!),	zato	
se	nama	je	zanesljiv	in	hiter	javni	prevoz	zdel	daleč	
najboljša	izbira.	Ko	je	v	Osaki	deževalo,	sva	v	pičlih	15	
minutah	lahko	prišla	do	65	km	oddaljenega	Kyota	in	
preverila,	če	je	tam	kaj	bolj	sončno.	Poleg	rail pass-a,	
ki	velja	po	celotni	Japonski,	obstajajo	tudi	cenejši	rail 
pass-i	le	za	določeno	regijo.			

 J
apan	 Rail	 Pass	 je	 prepustnica	 za	
»shinkansene«,	 najhitrejše	 vlake	 na	
Japonskem,	 ki	 je	 namenjena	 izključno	 ne-
japonskim	 turistom.	 Lahko	 jo	 kupite	 v	

časovnem	okvirju	7,	14	ali	21	dni,	temu	primerno	se	
dviga	 tudi	 cena.	 Čeprav	 sva	 za	 najin	 14-dnevni	 rail 
pass	 odštela	 365	 eurov,	 pa	 bi	 za	 posamezne	 vožnje,	
ki	sva	jih	naredila	znotraj	teh	dveh	tednov,		brez rail 
pass-a	plačala	na	koncu	občutno	več.	Poleg	tega	sva	

Foto in besedilo: 
Ajda	Upelj	in	Uroš	Rožič



2. Moram rezervirati sedeže?

Rezervacija	 sedežev	 je	 potrebna	 na	 določenih	
shinkansenih,	 recimo	 kagayaki	 ali	 hayabusa	 ali	 na	
navadnih	 lokalnih	 vlakih,	 večinoma	 pa	 rezervacija	
ni	potrebna.	Vseeno	toplo	priporočava,	da	vsaj	enkrat	
rezervirate	sedeže	in	opazujete,	s	kakšno	neverjetno	
hitrostjo	in	natančnostjo	uslužbencu	prsti	plešejo	po	
tipkovnici.	»Shinkansen«	prsti!	

1. Kako do Japan Rail Pass-a?

Rail pass	 je	 potrebno	 naročiti	 pred	 potovanjem,	 na	
Japonskem	ga	namreč	ne	moreš	kupiti.	Midva	sva	ga	
kupila	 preko	 www.jrpass.com	 	 in	 kot	 uvod	 v	 hitrost	
vlakov,	sva	dobila	tudi	rail	pass	v	zgolj	dveh	dneh.	Po	
pošti	 sicer	 prejmete	 le	 voucher	 in	 pa	 navodila,	 kako	
uporabljati	 vlake.	 Voucher	 nato	 zamenjate	 za	 pravi	
rail	 pass	 na	 eni	 izmed	 večjih	 železniških	 postaj	 na	
Japonskem,	takrat	se	tudi	odločite,	kateri	datum	boste	
navedli	kot	pričetek	veljave	rail pass-a. 



3. S katerimi vlaki se lahko vozim?

Rail pass	je	veljaven	za	vse	shinkansene,	razen	za	nozomi in mizuho,	ki	pa	sta	seveda	tudi	med	najhitrejšimi.	Na	
strani www.hyperdia.com	si	lahko	ogledate	vozni	red	in	načrtujete	pot,	ne	pozabite	pa	ob	strani	odkljukati	
»nozomi/mizuho«.	Japan	rail	pass	velja	tudi	za	vse	ekspresne	vlake	JR,	lokalne	JR	vlake,	vključuje	tudi	trajekt	
do	Miyajime	(zelo	uporabno	-	midva	sva	se	kar	večkrat	gor	in	dol	peljala)	in	celo	nekatere	avtobuse	linije	JR	–	
skratka	vse,	kar	je	v	lasti	Japan	Rail.	Če	nisi	prepričan,	kaj	vse	vključuje,	ni	odveč,	da	pač	pokažeš	to	čudo	in	
morda	se	ti	odprejo	še	kakšna	vrata.	Zagotovo	pa	ne	velja	za	podzemno	železnico	ali	določene	privatne	linije	
vlakov	-	sva	poizkusila.

Tisti najhitrejši menda dosežejo hitrost tudi 
do 320 km/h (Hayabusa), midva pa sva se 

peljala najhitreje 285 km/h. Meh.  „

Dva	tedna	sva	najina	rail pass-a	čuvala	kot	največje	zlato.	Malo	zato,	ker	jih	stalno	kažeš	naokoli	in	je	precej	
velika	verjetnost,	da	ga	enkrat	pač	nekam	založiš,	malo	pa	zato,	ker	nama	je	prijazna	uslužbenka	zelo	nazorno	
razložila:	»Pass cannot (tu	prekriža	roke)	be reissued if you lose it!«		Zato	ga	skrbno	čuvajte,	uživajte	in	ko	boste	
sedeli	na	letalu,	naj	vas	v	spanec	zazibajo	sanje	o	luksuzu,	ki	ga	ponuja	shinkansen.	Midva	še	vedno	kdaj	jokava.	



3 RAZLOGI ZAKAJ ČIM PREJ
NA OTOČJE BANYAK
Iščete tiste prave neturistične rajske otočke? Morda se vam je nasmehnila sreča!

Arhipelag Banyak je otočje 40 km zahodno od Sumatre. Predstavljajte si Tajsko ali Filipine pred več kot 30, 40 leti – neposeljeni otočki 
kamor koli ti seže pogled, število turistov, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke, prijazni domačini in vse po precej ugodni ceni.  

Ja, takšno idilo lahko še vedno najdete na otočju Banyak.

Najboljši	čas	za	obisk	otočja	je	v	sušnem	obdobju,	med	
februarjem	in	septembrom,	čeprav	tudi	takrat	lahko	
pričakujete	 tu	 in	 tam	 kakšno	 ploho	 ali	 dan	 slabega	
vremena.	 Temperature	 so	 nekje	 med	 22°	 in	 29°C	 čez	
celo	leto.

In	kaj	lahko	na	tem	otočju	počnete?

 N
ajprej	 je	 bilo	 otočkov	 99,	 po	 tsunamiju	 
leta	 2004	 nekaj	 deset	 manj.	 A	 če	 
vprašate	nas,	se	to	po	desetih	letih	prav	
nič	 ne	 pozna.	 Še	 vedno	 je	 vse	 skupaj	

dokaj	 kičasto	 in	 zato	 ni	 potrebe,	 da	 bi	 se	 kaj	 preveč	
pritoževali.	 Dostop	 do	 otokov	 je	 precej	 enostaven,	 
a	 na	 srečo	 še	 ne	 na	 zemljevidu	 poti	 vsakega	 
obiskovalca	Sumatre.

Foto in besedilo: Matjaž	Corel
www.matjazcorel.com



Zajtrk,	kosilo	in	večerja	so	naravnost	odlični,	poješ	jih	
lahko	na	terasi,	5	metrov	od	morja.	Elektrika	je	sicer	na	
voljo	samo	nekaj	ur	na	dan,	ampak	verjemi,	verjetno	je	
ne	boš	potreboval.	Če	si	že	pripravljen	na	malo	akcije,	je	
pot	čez	močvirje,	na	drugo,	divjo	stran	otoka,	pravšnja	
zate.	

in	barakude	so	res	zakon.	In	če	imaš	srečo,	lahko	srečaš	
celo	kakšno	morsko	kravo.
Otočje	 ima	 velik	 potencial,	 da	 postane	 vrhunska	
destinacija	v	Aziji	za	kajakiranje.	Raziskovanje	otočkov	
na	 kajaku	 je	 namreč	 posebno	 doživetje.	 Sproti	 lahko	
celo	ujameš	kakšno	pisano	ribo	za	kosilo.

1. Sprostitev na otoku Palambak

Otok	 Palambak	 je	 eden	 izmed	 le	 štirih	 otokov,	 na	
katerem	stoji	nekaj	preprostih	bungalovčkov,	kjer	lahko	
za	nekaj	evrov	na	dan	prespiš,	se	dobro	naješ	in	uživaš	
v	 pogledih	 levo	 in	 desno.	 Tukaj	 si	 lahko	 pod	 visokimi	
palmami	napolniš	baterije	po	naporni	poti	čez	Sumatro,	
čofotaš	 v	 mirni	 turkizni	 vodi	 in	 se	 sprehajaš	 po	 dolgi	
peščeni	plaži.	Ko	si	žejen,	ti	prijetni	domačin,	ki	skrbi	za	
okolico,	spleza	na	palmo	po	svež	kokosov	oreh.	

2.  Snorklanje in kajakiranje

Da	ti	od	poležavanja	in	sprehajanja	ne	bi	postalo	dolgčas,	
se	lahko	usedeš	na	kajak,	vzameš	s	seboj	nekaj	metrov	
laksa	 za	 lovljenje	 rib	 ter	 seveda	 masko	 in	 plavutke	 za	
raziskovanje	norega	podvodnega	sveta.	Morskih	psov	
naj	resda	ne	bi	bilo	v	tem	arhipelagu,	je	pa	zato	ostali	
morski	živež	pisan	in	raznolik.	Ker	želve,	Nemoti,	skati	



 
 
ko	 postaviš	 šotor	 na	 enem	 izmed	 otočkov,	 kot	 je	 bil	
Pandan,	in	ko	imaš	občutek,	da	je	samo	tvoj,	postane	to	
nepozabno	doživetje.	In	potem	–	snorklanje	na	koralnih	
grebenih,	raziskovanje	samih	otokov,	pa	vožnja	s	kajaki,	
ribarjenje…	 Na	 kratko	 –	 čista	 zabava.	 In	 najboljše?	 
Ko	 smo	 utrujeni	 popadali	 na	 pesek	 v	 senci	 pred	 
šotorom,	 so	 nas	 tam	 že	 čakale	 vrhunske	 kulinarične	
dobrote	izpod	rok	mojstra	ribiča.	

3. Island hopping

Najboljši	 možen	 način	 za	 ogled	 tega	 pravljičnega	
arhipelaga	 je	 gotovo	 popotovanje	 na	 ribiškem	 čolnu	
in	 kampiranje	 na	 najlepših	 plažah,	 ki	 si	 jih	 lahko	
predstavljaš.	Ribič,	domačin	iz	vasice	Haloban	na	enem	
izmed	 dveh	 poseljenih	 otokov	 na	 Banyaku,	 in	 njegov	
sin	sta	poskrbela,	da	je	bila	naša	3-dnevna	dogodivščina	
naravnost	 nepozabna.	 Vožnja	 med	 čarobnimi	 otoki,	
potem	 iskanje	 tistega	 ta	 pravega	 in	 postavljanje	
šotorišča.	 Kampiranje	 je	 vedno	 zabavno.	 Ampak,	 

Skratka,	Banyak	je	neverjetna	izkušnja	na	fantastični	lokaciji,	ki	še	vedno	kljubuje	skomercializirani	in	s	turisti	
nasičeni	jugovzhodni	Aziji.	Upajmo	le,	da	še	dolgo.



Uredila in oblikovala: 
Katka in Mic

Dogodivščine in fotografije so prispevali še:
Tina Pipan (potepanja.com)

Matjaž Corel (matjazcorel.com)
Kdor to bere (kdortobere.eu)

LuTan (lutanas.com) 
Ajda Upelj in Uroš Rožič

Fotografija na naslovnici:
Matjaž Corel
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S KARTICO PLAČAŠ, S TELEFONOM IZBEREŠ ŠTEVILO OBROKOV 
Za nakupe, višje od 50 eur · Do 12 obrokov · Za nakupe doma in v tujini · Tudi za plačila na spletu 

Obročno plačevanje

OBIŠČITE  WWW.NKBM.SI  IN SE Z NAŠIMI
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T: 080 17 50 | SKYPE: NOVAKBM |      NOVAKBM    
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