
Raziskovanje slikovite 
province Yunnan

Iz Ljubljane se bomo z vlakom 
podali na dolgo vožnjo prek 
Budimpešte in Moskve do 
Notranje Mongolije. Nato prek 
Pekinga na JZ Kitajske v zares 
slikovito provinco Yunnan. 
Spoznali bomo nekaj manjšin, 
ki živijo tam, se povzpeli na 
pettisoèak, se dotaknili 
študentskega življenja v 
Kunmingu in ekoturizma na 
podeželju. 

Mateja Komac

Maroko in Mavretanija

Marko Leban in Mitja Podgornik

Štirinajstega aprila 2012 se je 

šest ljudi s terenskima voziloma 

podalo v Afriko. Kam? Pot jih je 

popeljala preko Maroka in èez 

Zahodno Saharo do 

Mavretanije, kjer leži Guelb er 

Richat ali Oko Sahare. Se lahko 

zazreš v to oko in vidiš dušo 

Sahare? Vabljeni na potopisno 

predavanje o nekem potepu …

Kraljestvo grmeèega zmaja

Zoran je spoznal razgibano in 
redko poseljeno deželo. V 
glavnem mestu Thimphu je 
prisostvoval zanimivemu 
festivalu, kjer so predstavljali 
ples v razliènih maskah, ter se 
po ogledu Punakhe z enim 
najlepših dzongov oz. trdnjavo 
udeležil 14-dnevnega trekinga 
Laya–Gasa. Pod belimi 
himalajskimi vršaci je obèudoval 
življenje domaèinov v vasicah, 
ki ležijo skoraj 4000 m nad 
morjem.

Zoran Furman
Andrej Morelj

Andrej nas bo po cesti Great 

Ocean Road popeljal od 

Melbourna proti Adelaidi in do 

Dvanajstih apostolov (eden se je 

pred leti zrušil), zatem v 

avstralsko prestolnico Canberro, 

v Sydney, v Cairns in do Velikega 

koralnega grebena ter na 

aboridžinsko sveto goro Uluru. 

Doma pa ni zdržal dolgo in bil po 

sedmih tednih  zopet na Pacifiku, 

kjer je užival novembrsko 

kopanje na Tahitiju ter Moorei. 

Sledil bo še hiter skok v Indijo 

izpred 40 let.

Poletno delo v Pensilvaniji

Jasna Gabriè

V okviru dvomeseènega 

poletnega študentskega dela je 

imela Jasna lepo priložnost 

spoznati pristno ameriško 

življenje, navade Amerièanov, 

njihov zdravstveni in šolski sistem, 

prehranske navade in še 

marsikaj. Nato se je odpravila 

novim dogodivšèinam naproti in 

v enem mesecu obiskala 8 

veèjih ameriških mest in tako 

prepotovala  z avtobusom in 

letalom veè kot 12.000 km.

26.10. 23.11. 14.12. 25.1. 22.2.KITAJSKA AFRIKA ZDA BUTAN AVSTRALIJA – TAHITI

petkova potopisna predavanja

veè informacij na www.tol.sik.si

ob petkih ob 19.00 v galeriji tolminske knjižnice


