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Potnike obveščamo, da bomo pred posameznim potopisnim predavanjem v prostorih knjižnice pripravili
razstavo knjižničnega gradiva, povezanega s temo predavanja.
Gradivo si boste lahko izposodili na dom.
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Tomaž Hožič
Tokio je s 35 milijoni prebivalcev 
največje mestno območje na 
svetu. Konglomerat 
starodavnega in sodobnega, 
tako obsežno, a hkrati enostavno 
za raziskovanje. Obiskali bomo 
cesarske vzhodne vrtove, 
ostanke nekoč mogočne 
trdnjave Edo, starodavni park 
Hama-rikyu, kamor je prihajal 
šogun na lov, šintoistični in 
kontroverzni tempelj Yasukuni, 
budistični tempelj Senso-ji, 
zgodovinske in tehnične muzeje 
in mestne četrti.

Matjaž Pinter

Matjaž in Nina sta se podala na 7-

mesečno potovanje po Aziji. 

Obiskala sta 8 držav, izmed 

katerih sta si najbolj zapomnila 

prav Kirgizistan. Država, ki je na 

svetu najbolj oddaljena od morja 

ter ima povprečno nadmorsko 

višino nad 2000 metrov, je pravi 

raj za popotnike, ki imajo radi 

gore in neokrnjeno naravo.

Mateja Drev
Popotnica bo predstavila 
pohodniško-romarsko izkušnjo na 
eni najstarejših romarskih poti, 
danes pa poti za vsakogar. 
Geomant Marko Pogačnik je 
dejal, da je to pot srca Evrope. Od 
St. Jean Pied de Porta do 
Santiaga de Compostele in naprej 
do “konca zemlje”, Finisterre in 
Muxie. Opis poti bo obogaten z 
izkušnjami in nasveti o tem, kaj je 
pomembno in kaj je potrebno, da 
takšno pot uspešno prehodimo.

Igor Fabjan

Tropski paradiž Srednje Amerike 

zaznamuje obe državi, ki se 

ponašata z aktivnimi vulkani, 

ohranjenim deževnim gozdom, 

čudovitimi plažami in prijaznimi 

domačini. A burna preteklost je 

povzročila, da je življenjski 

standard v Kostariki podoben 

evropskemu, medtem ko je v 

Nikaragvi vsakdanji boj za 

preživetje mnogo težji. V prvi 

državi prevladujejo belci, v drugi 

pa je med prebivalci velik delež 

Indijancev.

Izidor Markič - Dozo

Podali se bomo na treking med 

riževimi terasami, obiskali 

staroselce, ki še niso pozabili, kako 

zgleda lov na glave, si ogledali 

starodavna grobišča, 

podzemeljske jame, staro špansko 

mesto Vigan, ki je edino na Filipinih 

ostalo nedotaknjeno v 2. svetovni 

vojni, ter glavno mesto Manila. Z 

ladjico bomo pluli med tisočerimi 

otoki in otočki okoli Palawana, se 

sončili na snežno belih plažah, se 

podali po džungli, med mangrove, 

v botanične vrtove in se predajali 

kulinaričnim užitkom.
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