
Katja Jarc
NOVA ZELANDIJA
Tolmin, 18. 10. 2019
Bovec, 10. 1. 2020

Odkrivali bomo glavne znamenitosti 
ene najlepših držav sveta. Njeno 
maorsko ime je Aotearoa - Dežela 
dolgega belega oblaka. Je otoška 
država v Jugozahodnem Pacifiku z 
glavnim mestom Wellington in se 
nahaja približno 1600 km 
jugovzhodno od avstralske obale. 
Sestavljata jo dva glavna otoka, 
Severni otok in Južni otok, ki 
ponujata zelo različne izkušnje 
narave in kulture. Je dežela 
neokrnjene narave s čudoviti 
plažami, fjordi, ledeniki, gejzirji, 
tjulnji, pingvini in z veliko gozdov, 
travnikov in pašnikov.

Renata Mavri
AZORI
Tolmin, 29. 11. 2019
Bovec, 15. 11. 2019

Vulkansko otočje Azori ležijo 
bistveno dlje v Atlantiku kot bolj 
znani Kanarski otoki ali Madeira. 
Prav ta izoliranost jim daje še 
poseben čar v izjemnih naravnih 
lepotah, bujni vegetaciji in tudi v 
kulturi, kjer prevladuje portugalski 
vpliv. Otok Sao Miguel je največji 
izmed devetih idiličnih otočkov 
arhipelaga. Na naših sprehodih po 
otoku se bomo naužili idiličnih 
pogledov na modri ocean, 
ognjenike, kraterje, slapove, 
lagune, se kopali v termalnih izviri in 
poskusili mineralno vodo.

Lenka Raspet
CAMINO DEL NORTE
Tolmin, 20. 12. 2019
Kobarid, 22. 11. 2019

Camino del Norte je 840 km dolga 
romarska pot ob obali severne 
Španije, od Iruna na 
francosko-španski meji do groba 
apostola Jakoba v Santiagu de 
Composteli. Najlepša od številnih 
romarskih poti do Santiaga 
povezuje Baskijo, Kantabrijo, Asturijo 
in Galicijo in ponuja razglede na 
divje razčlenjeno obalo, plaže, 
ocean, vasice, mesta, kapelice in 
cerkve ... in je tudi potovanje vase 
ter srečanje s svojim pravim 
bistvom. 

Marjan Moderc
COLORADO TRAIL
Tolmin, 24. 1. 2020
Kobarid, 17. 1. 2020

Marjan Moderc bo predstavil 850 
km dolg Colorado Trail, ki ga je 
skupaj z dekletom prekolesaril 
septembra 2018. Slavna in zahtevna 
gorskokolesarska pot na povprečni 
višini 3000 m preči Skalno gorovje v 
ZDA. Na predavanju nas bo 
popeljal čez visoke prelaze, skozi 
barvit trepetlikin gozd, kot iz 
westernov izrezana rudniška 
mesteca, pokukali bomo celo v 
najvišje ležečo slovensko cerkev na 
svetu.

Radovan Lipušček
V DEŽELI SAMIJEV
Tolmin, 28. 2. 2020

Množica turistov vsako leto obišče 
najsevernejšo točko kontinentalne 
Evrope, Nordkapp. Le malo pa jih 
potuje po deželi, ki jo preprosto 
imenujemo Laponska. Tradicionalno 
območje, kjer živijo 'Laponci', je 
onkraj povratnika in je razdeljeno 
na štiri države: Norveško, Švedsko, 
Finsko in Rusijo. Na predavanju o 
deželi Laponcev/Sa(p)mijev boste 
spoznali njihovo kulturo in naravno 
okolje, v katerem so preživeli dolga 
stoletja, zlasti v dveh državah, 
Norveški in Rusiji (na polotoku Kola). 
Avtor vas bo s sliko in besedo 
popeljal tudi po delu ruske Karelije, 
kjer leži v bližini Petrozavodska na 
otoku Kiži znameniti ruski Skansen.
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