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Potopisi



Že dolgo sem si želela obiskati
kakšen eksotičen kraj, saj sem

vredno poslušala teto, sošolke …
kako lepo je bilo na morju na

južni polobli. Tudi na internetu
vidiš marsikaj, zato sem se

odločila predlagati mami, da obiščemo Grčijo. Grčija, uradno
Helenska republika, je država v jugovzhodni Evropi. Ima okoli 11 milijonov
prebivalcev, glavno mesto pa so Atene. Je demokratična in razvita država z

naprednim gospodarstvom, visoko kakovostjo življenja in zelo visokim
življenjskim standardom. S 13,676 km ima Grčija najdaljšo obalo v Sredozemlju
in 11. najdaljšo obalo na svetu z veliko otokov, kot so npr. Santorini, Krf, Rodos,

Kreta, katero smo se odločili obiskati mi.
Na tedensko potovanje smo odšli z agencijo Relax Turizem. Prvič sem šla na

letalo, zato sem bila navdušena, ko smo vzleteli. Razgled je bil čudovit. Po
pristanku smo se do hotela Cactus Beach, kjer smo bili nastanjeni, peljali z

avtobusom in že takrat je bilo mogoče videti prečudovito morje, ki se jelesketalo v soncu.Hotel je
bilneverjeten in čisto blizu morja.
Sobe so bile prenovljene, mi pa

smo imeli takšno srečo, da smo dobili
ravno tisto sobo zraven bazena. Bolj kot hotel, bi se mu lahko reklo resort, v

katerem je bila restavracija, trije bazeni na prostem, ob vsakem bazenu pa bar.
Skozi ves teden so bile na sporedu različne aktivnosti, kot npr. odbojka na

mivki, aerobika v vodi, joga, pilates, mini disco in še in še. Hrana je bila odlična,
morje pa še bolj čisto in toplo, kot sem pričakovala. Dva dni smo se lahko tudi
zabavali v neverjetno visokih valovih. Peščena plaža je bila zelo čista in dobro

prehodna. Doživela sem tudi vožnjo s skuterjem in večerjo na plaži ob sončnem
zahodu. Če bi na potovanje odšli za več tednov, bi lahko obiskali tudi druge

plaže, šli na vožnjo s štirikolesnikom, na izlet z ladjo in na plavanje v jamah. Ko
je prišel čas odhoda, kar nisem mogla verjeti, da je teden minil tako hitro.

Poslovili smo se od vseh animatorjev ter zelo prijaznega osebja. Polet nazaj je
bil malce turbulenten, ampak ni bilo nič hujšega.

Potovanje mi je bilo res všeč. Resort je bil seveda nad pričakovanji in vse, kar je
spadalo pod resort. Morje je bilo super, okolica pa prečudovita. Ta teden ne bi

mogla preživeti bolje in vsem bi priporočala obisk Krete. Ne bo vam žal!

Grčija Ališa Peperko



Med poletnimi počitnicami smo se z družino odpravili na Bled. Vstali
smo zgodaj zjutraj, se pripravili in odšli na pot.

Pot smo začeli v Celju. Potovali smo po avtocesti skozi Trojane, kjer
smo se ustavili in pojedli znamenite trojanske krofe, nato pa pot

nadaljevali proti Ljubljani. Tam smo v daljavi zagledali Ljubljanski grad in
se usmerili na avtocesto za Kranj. Naslednja postaja so bile Lesce, kjer

smo si na tamkajšnjem letališču ogledali letala. Nato smo zavili proti
Bledu. Najprej smo zapeljali proti Blejskem vintgarju. Sprehodili smo se

ob reki in uživali v naravi. Postali smo že pošteno lačni, zato smo šli v
bližnji lokal na pico in na nepozabno vožnjo s pletnjo do Blejskega

otoka. Tam smo se povzpeli po stopnicah do cerkve. Na stojnicah sem
si ogledovala izdelke, ki jih prodajajo. Ker je bilo vroče popoldne, smo
se ohladili v Blejskem jezeru, ki ima več kopališč. Po osvežitvi smo se
povzpeli še na Blejski grad, ki je na vrhu skalnate stene. Z gradu smo

imeli prelep razgled na jezero.
Za konec smo si privoščili še slavno blejsko kremno rezino in se polni

novih vtisov vrnili domov.

Bled Iva Guček



Otok Krf spada med enega izmed bolj zelenih grških otokov. Zaradi čudovite
pokrajine ga mnogi imenujejo smaragdni otok. Leži med Jadranskim in
Ionskim morjem. Krf ima zelo bogato zgodovino, kulturno dediščino,
prečudovite plaže in neokrnjeno naravo, tako da je zelo priljubljena

destinacija za počitnice, saj se za vsakogar nekaj najde. Prav zaradi vseh teh
razlogov

sem se odlocčila za potovanje ravno tja.
Potovanje sem začela v Celju, kjer sem se usedila na avtobus in pričela svojo
dogodivščino. Ko smo prispeli v Ancono, smo se vkrcali na ladjo. Po 16 urah

smo pristali v Grčiji, od koder smo se s trajektom peljali na Krf.
Ogledali smo si marsikatero znamenitost. Najbolj
mi je v spominu ostal voden ogled mesta. Že med

samim ogledom so nas vabili natakarji različnih
restavracij. Eden izmed njih nam je obljubil močan
koktelj in nas s tem prepričal. Po odličnem kosilu
smo se s prijateljicami odpravile na sprehod skozi

mesto. Domačini so bili res prijetni in prijazni. Sicer
se nismo mogli kaj veliko dogovarjati glede cen

njihovih značilnih izdelkov, vendar so se mi kljub
temu Grki zdeli zares srčni ljudje. Poleg samega

mesta sem si ogledala tudi Antipaxos,Palaiokstritsa in Pazuzu.
Krf je res nepozabno mesto in bi ga priporočila res vsem. Sama sem

neizmerno uživala in še zdaj se rada spominjam potovanja.

Krf Katarina Stermecki



Del lanskega poletja smo z družino preživeli v krajih Srednje Dalmacije.
Pot nas je iz Celja vodila proti meji z Republiko Hrvaško, ki smo jo prestopili na mejnem

prehodu Rogatec. V zgodnjem jutru smo se peljali skozi prebujajoči se Zagreb in se priključili
na avtocesto A1, ki nas je preko Velebita pripeljala najprej do Zadra in nato do mesta Trogir.

Mesto Trogir je z mostom povezano z otokom Čiovo, ki je bil cilj našega popotovanja.
Otok Čiovo je eden izmed najgosteje naseljenih otokov ob Jadranski obali in je zaradi prijetne

mediteranske klime ter bližine večjih mest priljubljena počitniška destinacija.
Sam otok je precej majhen. Dolžina obale je nekaj več kot 46 km in večina jo je dostopna tudi

turistom. Voda je v tem predelu Jadrana čista in precej topla, v posameznih zalivih se slana
voda celo meša z izviri sladke vode. Mi smo obiskali zaliv Slatina in občutili, da je bila voda

tam bistveno manj slana ravno zaradi pritoka sladke vode.
Otok Čiovo je s celino povezan s premičnim mostom. Na drugi strani mostu je mesto Trogir,
katerega zgodovina sega v antične čase. Zaradi arhitekture in številnih ohranjenih stavb je

mestno jedro Trogirja uvrščeno tudi na seznam Unescove svetovne dediščine.
Samo mesto je res lepo, s številnimi palačami in cerkvami, tlakovanimi ozkimi ulicami in

palmami, ki dajejo mestu poseben čar. Posebej lepo je zvečer, ko so zgodovinske stavbe
osvetljene. Iz našega kampa je do mesta Trogir vozil vodni taksi in pogled na večerni Trogir je

bil res nepozaben.
Približno 25 km od Trogirja smo si ogledali mesto Split, ki je drugo največje mesto na

Hrvaškem in najpomembnejše mesto v Dalmaciji. V mestu je znamenita Dioklecijanova
palača, ki je bila dom upokojenega rimskega cesarja. Ogledali smo si tudi Splitsko katedralo

in na obali občudovali številne jahte.
Na poti do Splita smo se ustavili tudi v Kaštelu in si ogledali dvorec ali dva.

Dobro pa smo spoznali cel otok Čiovo, saj smo skoraj vsak dan poiskali drugo mesto za
kopanje in ob tem odkrili številne kotičke, ki so mogoče malo težje dostopni, a zato turistično

manj oblegani.
Mi smo tam dopustovali takoj po začetku šolskih počitnic, ko je turistov manj. Meni je bilo

to, da ni bilo pretirane gneče všeč, ne predstavljam pa si, kako je v glavni sezoni, ko ljudi tam
kar mrgoli.

Ta del Jadrana mi je bil zelo všeč in počitnice mi bodo še dolgo ostale v spominu. Na poti
domov nas je zato presenetila in razžalostila novica, da se je kmalu po našem odhodu na

otoku razširil gozdni požar, s katerim so se gasilci borili skoraj ves dan.

SREDNJA DALMACIJA
Katja Jezernik



Ko Chang je tretji največji otok Tajske. Ni med najbolj priljubljenimi oziroma obiskanimi
destinacijami Tajske, ki običajno ponujajo prestiž in zabavo, je pa zagotovo izjemen po svoji

pristnosti in čudoviti naravi. Leži v Tajskem zalivu v bližini Burme. Rečejo mu tudi otok slonov.
Potovanje smo začeli na letališču v Zagrebu, od koder smo poleteli najprej v Doho (Katar) in

od tam naprej v Bangkog, glavno mesto Tajske. Razgled je bil čudovit. Pot smo iz letališča
nadaljevali v Patayo, eno izmed večjih mest na Tajskem, ki leži ob morju. Po nastanitvi v

hotelu smo si peš ogledali mestne ulice, kjer nas je še posebej presenetilo slavje. Ljudje so
ravno v času našega prihoda praznovali tajsko novo leto in se po tradiciji na veliko polivali z
vodo. Seveda tudi nas. Po začetnem šoku je slavje prevzelo še nas, tako da tudi mi nismo

mimoidočim ostali nič dolžni.
Temperature na Tajskem so zelo visoke. Poleg lepih plaž in morja imajo odlično hrano in

zanimivo kulturo. Po nekaj dneh in že takoj polni vtisov smo pot nadaljevali s trajektom na
otok Ko Chang. Okolica je na otoku zelo zanimiva, precejšen del otoka je džungla, ob morju
pa številne peščene in kamnite plaže. Skozi otok pelje samo ena glavna cesta, ki vodi skozi
skorajda vsa mesteca in naselja. Ob cestah smo pogosto srečali opice. Mesteca niso ravno

bogata, imajo številne majhne tržnice in trgovinice. Z družino smo si za več dni najeli
skuterja, s katerima smo lahko sami raziskovali otok. Najbolj so me presenetile plaže in sloni,
ki so se ponekod kar prosto sprehajali po plažah. Na slonih smo si ogledali tudi košček divje
džungle, se sprehodili do sladkovodnega slapa in jezera, v katerem smo se lahko osvežili ob

grizljanju rib.
Otok je resnično čudovit, obiskovalci pa se tukaj lahko spočijejo od množice ljudi in se

naužijejo neokrnjene narave, čudovitih plaž, v morju pa lahko opazujejo bogato podvodno
življenje.

Potovanje smo zaključili v glavnem mestu Bangkoku. Mesto je ogromno in ima kar tri
milijone prebivalcev. Mesto ima veliko stolpnic in nakupovalnih centrov, tržnic, templjev in

drugih znamenitosti. Med najbolj znanimi je tudi plavajoča tržnica.
Ker smo imeli za obisk tega mesta samo en dan, nismo uspeli videti prav veliko stvari, tako

nam je ostal dober razlog, da se zagotovo še vrnemo nazaj.
Tajska je zame izmed lepših držav, ki sem jih do sedaj obiskala. Slovenija pa mi je še vedno

najljubša.
 

Tajska Lea Lipovšek



Na Sabotin smo se z družino in prijatelji povzpeli med jesenskimi počitnicami.
Prebrali smo, da je jesen najlepši čas za njegov obisk. Pobudo za vzpon je dal moj
oče. Imeli smo srečo z vremenom, saj nas je sonce pozdravilo že v jutranjih urah.

Sabotin je hrib nad Solkanom z nadmorsko višino okoli 600 m. Njegova posebnost
je,

da leži na meji z Italijo, torej ga je nekaj v Sloveniji del pa v Italiji.
Pot se je začela izpred hotela z enakim imenom, Sabotin. Z avtom smo se zapeljali

do križišča, v katerem greš naravnost proti Tolminu, levo pa je cesta na Sabotin.
Zapelješ se po mostu čez reko Sočo. Peljali smo se kar nekaj časa in prišli v koridor,

to je prostor, ko za trenutek prideš v Italijo, potem pa nazaj v Slovenijo. Kar nekaj
časa smo se vozili po vijugasti cesti, potem pa za neko kmetijo ostro zavili desno. Pot

je dobro označena z znakom. Asfaltna cesta se je med hišami in kmetijami začela
vzpenjati in se je tudi kmalu končala. Večji del poti smo se peljali po makadamu.

Težave so nam povzročali kupi kamenja, jame in neurejena cesta, zato smo se peljali
zelo počasi. Zgrešiti nismo mogli nikjer, ker ni bilo odcepov. 

Pot nas je pripeljala na parkirišče, naprej pa smo morali peš. Vzpeli smo se do koče,
kjer sta bili gostilna in muzej, a oboje je bilo zaprto. Želeli smo na vrh Sabotina, zato

smo poiskali markacije in se začeli peš vzpenjati. Pot ni bila dolga, hodili smo
približno 20 minut,  smo pa ob njej videli veliko vojaških jarkov iz prve svetovne
vojne, med katerimi se je razraslo rdeče grmičevje, ki ga imenujejo ruj. Tudi po

strelskih jarkih smo se sprehodili.Na vrhu smo se na jasi posedli in
uživali v lepem razgledu. Na eni strani

smo videli hribe in v daljavi Triglav, na drugi pa Goriška brda. 
Mi smo se na pot odpravili z avtomobilom, ker smo isti dan odšli še v Goriška brda,

na Sabotin pa se lahko odpravimo tudi peš.

Pot na Sabotin Maja Štingel



Medulin je živahno mesto na Hrvaškem. Po njem se sprehajajo turisti in si
ogledujejo majhne trgovinice, ki so na gosto posejane po ulicah. Ker je blizu

obale, smo si lahko pozno popoldan ogledali čudovit sončni zahod.
Iz Medulina smo pot nadaljevali skozi Livadice, kjer smo si privoščili zajtrk v

enem od apartmajev na poti. Po okusnem zajtrku smo se peljali skozi Munido
in se kmalu pripeljali v Biškupijo. Tam ni veliko hiš, je pa kar precej

apartmajev,
kjer so si turisti privoščili oddih. Iz Biškupije vodi Medulinska cesta skoraj čisto

do Pulja. Med potjo smo se ustavili v Adrenalinskem parku Medulin in se
preizkusili na ovirah.

Po obisku parka smo bili vsi že malo lačni, zato smo se usedli v avto in se po
dvajsetih minutah pripeljali do picerije, v kateri smo naročili pice. Pot smo

nadaljevali po cesti in kmalu zatem prispeli v Pulj.
Pulj je veliko mesto, ki ga obišče veliko turistov, zato je bil pravi izziv najti

prosto parkirno mesto. Ko smo ga končno našli, smo si ogledali veličastno
Puljsko areno, v kateri smo si ogledali film med tednom filmov. Iz arene smo

nadaljevali pot v naš kamp, kjer smo preživeli en teden, preden smo se
odpravili naprej.

Mesta ob obalah Hrvaške so zelo lepa in vsem, ki se odločijo za obisk, bi
priporočila Pulj in Medulin.

od Medolina do Pulja
Mihaela Kuralt



Oktobra 2021 smo se z družino odločili, da bomo odpotovali v Benetke, saj   
smo

vsi potrebovali manjši oddih. Navsezadnje so le bile počitnice.
Od doma smo se odpeljali okoli osmih zjutraj. Peljali smo se skozi Medlog,
Vransko, Žalec, Kamnik in prišli do Ljubljane. Tam smo se ustavili v prikupni

kavarni in si nabrali nove energije za nadaljevanje vožnje. Pot smo
nadaljevali

okoli desetih dopoldne. Peljali smo se skozi Postojno in končno prišli do
meje.

Okoli dvanajstih smo avto parkirali v moderni parkirni hiši s prekrasnim
razgledom na Benetke.

Sprehodili smo se mimo stojnic s spominki, kjer sem si kupila beneško
masko.

Ljudje so bili zelo potrpežljivi in prijazni. Dogovorili smo se, da si bomo
ogledali

nekatere znamenitosti mesta. Prečkali smo celo most Rialto, ki nudi čaroben
razgled. Na poti domov smo se ustavili v majhni restavraciji tik za mejo in si

privoščili večerjo.
Potovanje bi priporočala vsem, saj so Benetke ne glede na množico ljudi

zelo
mirno in lepo mesto. Pot do tja ni predolga, zato je bil ta izlet zelo zabaven.

Obisk Benetk
Ajda Resinovič



 

Naše potovanje se je začelo zgodaj zjutraj, ko smo se iz Celja odpravili na pot
proti letališču Treviso. Od tam smo vzleteli in po uri vožnje z letalom prispeli na
eno izmed letališč v Angliji. Nastanili smo se v lepem in urejenem stanovanju z
lepim pogledom na olimpijski stadion, kjer so se leta 2012 odvijale olimpijske

igre. 
Prvi dan smo se sprehodili po delu Londona, ki so ga zgradili leta 2000, nato čez

Millennium bridge, kjer so nas čez cel most spremljali umetniško oblikovani in
obarvani žvečilni gumiji. Pot nas je vodila tudi do Shakespearovega gledališča,
proti večeru pa mimo modernih stolpnic do reke Temze, ki smo jo prečkali čez

Tower bridge, kjer smo si ogledali osvetljeni London. 
Naslednji dan smo se s podzemno železnico pripeljali do zgodovinskega muzeja
in si ga ogledali ter se sprehodili skozi mesto in obiskali trgovino M&amp;M. Pot

smo
nadaljevali do Piccadilly Circusa in se vkrcali na londonski avtobus, s katerim

smo se pripeljali do Victoria station, kjer smo šli v restavracijo in napolnili lačne
trebuščke. Kasneje smo se sprehodili po tunelu pod reko Temzo do

naravoslovnega muzeja in si ogledali razne živali, njihova okostja ter ogromno
vrst kamnov in mineralov. Ogledali smo si tudi Buckinghamsko palačo, dom

kraljice Elizabete II. Sprehodili smo se do London Eya in se zapeljali z njim ter si
ogledali London še z višine. 

Tretji dan smo se peš sprehodili do gondole, ki nas je popeljala čez reko Temzo
do dvorane O2. Ponovno smo se sprehodili po tunelu do najlepšega parka

Greenwhich in bili navdušeni nad razgledom na London. Zanimivo je bilo videti
mejo, ki ločuje vzhod in zahod. Naši želodčki so bili že prazni, zato smo se

najedli s tipičnimi mesnimi pitami. Pot smo nadaljevali skozi tržnico Greenwhich
in mimo obnovljene ladje Cutty Sark do ladjice na Temzi, ki nas je popeljala

mimo velikih znamenitosti. Ko smo se izkrcali, smo obiskali Madame Tussauds,
muzej voščenih lutk. Obiskali smo še trgovino in peron Harry Potter in se

sprehodili skozi Kitajsko četrt. 
Zjutraj smo se ponovno sprehajali po mestu ter si ogledovali znamenitosti, kot
je npr. Katedrala svetega Pavla in proti večeru obiskali visoko stavbo, s katere

smo si z višine ogledali osvetljeni London. 
Še zadnji dan smo si ogledali okolico našega bivališča. Sprehodili smo se do

olimpijskega stadiona ter obiskali nekaj trgovin. Vzleteli smo z letališča
Heathrow in zvečer prileteli na letališče Treviso.

Tukaj se je naše nepozabno potovanje končalo. Priporočam ga vsem, tudi
tistim, ki ste London že obiskali, saj je vsak obisk nekaj posebnega, vedno se

najde kaj novega. Ne pozabite še s seboj vzeti dežnik, saj je vreme tamkaj zelo
spremenljivo.

London Petja Šumnik


