urban
brezplačni izvod

43

julij-avgust 2020

CITYLIFE.SI

CITY
LIFE

poletje

vsebina

30

10

© ikea

22

© Liewood

04 urednikov izbor

© iztok Medja, slovenia.info

16 moda

06 napovednik
Ana Desetnica in ostalo dogajanje

Poletni pobeg …
od plaže na domačo teraso

15 lepota

18 šport
20 mobilnost

Uredništvo:
e: info@citylife.si
Lektoriranje:
nina Modrijan

Poletje v Ljubljani

#Letujmodoma

22 otroški svet

34 citylife.si

Poletno čofotanje

Sodelavci:
valentina Jarc, Matej Jurgele, Manja
Kovačič, Katja Kozlevčar, anja Mrevlje,
eva natlačen, Denis Pucelj, Klavdija
Rupar, Gabrijela vrbnjak
Marketing in oglasno trženje:
Klavdija Zrim
e: klavdija.zrim@citylife.si
M: +386 (0)41 635 575

26 urbani pobeg
30 potovanje

5 za vroči asfalt

Za kožo, ki ljubi sonce

Odgovorna urednica:
Helena Peterlin
e: helena.peterlin@citylife.si

Kava Barcaffè –
50 let dišečih spominov

Ko je kampiranje pravi užitek ...

10 trend

Izdajatelj:
Tehnis Media Group

24 kulinarika

Lahkotno modno poletje

Spletno uredništvo:
Pika Zrim, odgovorna urednica
e: pika.zrim@citylife.si
Oblikovanje in grafična priprava:
studio Tehnis, sebastijan Frumen
Tisk:
salomon d.o.o., Ljubljana
Naklada:
50.000 izvodov
Distribucija:
Pošta slovenije d.o.o.

Najbolj brano na spletu

Naslov uredništva:
Tehnis d.o.o.
Linhartova 3
1000 Ljubljana, slovenija
Direktor: Janko Zrim
T: +386 (0)1 430 60 60
e: tehnis@tehnis.si

Urbano življenje - CITYLIFE je mesečni
brezplačnik namenjen promociji in
oglaševanju. vse pravice pridržane.
Kopiranje in ponatis vsebine sta dovoljena
le s pisnim soglasjem izdajatelja in
naročnika oglasne vsebine.

Slika na naslovnici:
slovenia.info
issn 2463-8919

CITYLIFE.SI

3

2

4

1
© ikea

ste kdaj pomislili, da se življenje na našem planetu lahko
ustavi? Tistega lepega pomladnega dne v marcu se je.
Ostali smo doma … Zapuščene prestolnice, podobe
izpraznjenih mest, zaprte trgovine in lokali, živahnost na
družbenih omrežjih in gneča pred televizijskimi zasloni.
način dela, obvladovanje stresa, družbene interakcije,
naše navade so se postavili na preizkušnjo, pogojeno z
zaprtostjo, ki nas je silila v ponovno razmišljanje o svojem
vsakdanjem življenju. spoznavali smo sebe in odnose med
štirimi stenami, odkrili kaj novega, »napihnili« kaj slabega.
nastajale so nove solidarnosti in nove razprtije. videti je bilo,
da je neskončnost situacije primerljiva z nenavadno uganko
– je kot »puzzle«, ki preizkuša našo potrpežljivost in s katerim
se ponavadi iz dolgočasja pomerimo ob dolgih nedeljah.
veter modrosti in norosti, ki je zapihal, je izzval vse nas. Kdaj
bomo lahko spet »zares« zaživeli? a nekaj epifenomenov je
vseeno bilo. Prebrali smo knjige, ki jih je treba dolgo brati,

preizkusili recepte, ki jih je treba dolgo kuhati. Zmanjšalo se
je onesnaženje in živali so na videz ponovno dobile svoje
pravice. Ko torej človek preneha s svojo dejavnostjo, se
zdi, da narava ponovno oživi. v benetkah je voda v kanalih
bistrejša, ribe in delfini so se vrnili v pristanišča, ptice spet
pojejo v Parizu, naučili smo se popraviti svoje kolo in dobili
smo turistične bone, da bi odkrivali svojo prečudovito
deželo. Slovenija je zelo »lepo igrišče«. Raznolika,
osupljiva – omogoča nam, da se zbudimo. Čeprav majhna,
je dovolj velika, da si lahko počitnice sestavimo iz več
potovanj in gremo vsak dan nekam drugam. Tukaj je naš
izbor nenavadnih sestavljank, ki jih lahko rešimo sami ali z
družino – namreč poletje je tu, izkoristimo dan, ki se ponuja.
in skrajni čas je, da pokažemo, da smo sposobni spremeniti
svoje navade. več na citylife.si.
Helena Peterlin, odgovorna urednica
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Letošnje poletje bomo morda preživeli v domačem okolju, ki ga lahko z nekaj triki in všečnimi pripomočki nemudoma spremenimo
Najbrž bomo letošnje počitnice po večini preživljali kar doma. Slovenija
v POLETNO OAZO, s stilom seveda. Izbor na STrANI 10.
ponuja kar nekaj čudovitih kotičkov in doživetij, vsekakor pa nekatere še premalo poznamo. LETUJMO DOMA in raziščimo svojo
prelepo zeleno deželo, tudi v kulinaričnem smislu. Slovenija je končno dobila svoj Michelinov vodič in sedem MICHELINOvIH
ZvEZDIC, med njimi je tudi ANA rOŠ iz Hiše Franko s kar dvema Michelinovima zvezdicama. Več na STrANI 30 in CITYLIFE.SI.
Spanje pod milim nebom v hotelu z neskončno zvezdami ... kAMPIrANJE ponuja mnogotere možnosti ustvarjanja prijetnih
spominov, izkušnjo v naravi, ki je nekaj čisto posebnega in popolnoma drugačnega od našega ustaljenega sivega vsakdana. Izbor na
V zadnjem obdobju smo veseli vsake dobre novice ali pozitivnega dejanja, ki nam polepša dan. V podjetju MANNEr
STrANI 18!
so se odločili, da bodo za dvig splošnega razpoloženja 20.000 gospodinjstvom v poštne nabiralnike razdelili NAPOLITANkE in se
jim s tem zahvalili za to, da so z ostajanjem doma in spoštovanjem priporočenih pravil pomagali k ohranjanju našega skupnega
Iščemo navdih za osvežitev poletne garderobe? V EUrOPArkU MArIBOr najdemo številne modne kose
zdravja. MANNEr.SI
svetovno priznanih blagovnih znamk in nepogrešljive dodatke za vse priložnosti, s katerimi bomo svojemu stylingu dodali piko na i. Z
DArILNIMI BONI DESETAk, ki so na voljo v informacijski pisarni ali na DESETAk.SI, pa lahko popestrimo tudi nakupovalno izkušnjo
KINO DOMA? Zakaj pa ne! Najnovejši modeli SAMSUNG TELEvIZOrJEv, ki se ponašajo z značilno prefinjeno
svojih najdražjih.
zasnovo, zagotavljajo izjemne tehnologije in napredne funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci. Med njimi je tudi THE SErIF,
televizor, ki ga odlikuje elegantna zasnova, za kar je letos prejel prestižno nagrado iF Design Awards. Več na strani 11 in SAMSUNG.
kAvArNA IN SLAŠČIČArNA ZvEZDA je v novem ljubljanskem nakupovalnem centru Aleja v Šiški odprla svojo že šesto
COM!
ozvezdje slaščic in dobre kave. Kavarna z velikim vrtom, ki je v pritličju, tik ob vhodu v nakupovalni center, ponuja vse Zvezdine
sladke dobrote in odličen naravni sladoled ... Odprta pa je tudi v nedeljo, ko je ostali del centra zaprt. Klik na ZvEZDALJUBLJANA.SI!

Grandevita d.o.o., Jalnova ulica 49, 1000 Ljubljana, Slovenija | Telefon: +386 70 506 505 | www.drgrandel.si

VITAMIN INFUSION
Napolnite vašo kožo z vitamini
Nova linija Kozmetike dr. Grandel obnovi kožo s spektakularno
fuzijo zelo učinkovitih lepotnih vitaminov A, B in C ter eksotičnimi
sadnimi izvlečki cveta granatnega jabolka in manga.

Več na www.drgrandel.si
Dr. Grandel Slovenija

@dr.grandel

PET VITAMINSKIH EYE – aktivira in gladi
STROKOVNJAKOV: GEL – osvežuje in gladi
KREMA – krepi in gladi
SERUM – prečiščuje in gladi
MASKA – pomirja in gladi

do
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Kino v poletnih mesecih
Parkirišče Centra Vič, različne lokacije in kopališča v Sloveniji
Kino bežigrad že tretje leto zapored v prvem pravem poletnem mesecu vabi, da si
ogledamo filmske uspešnice kar v zavetju svojega avtomobila. Do konca junija so na
sporedu filmi, kot so briljantina, Mamma Mia in Parazit, letošnji oskarjevec. v mesecu
juliju in avgustu pa na nas čaka Piknik Kino, na katerem se bomo pod milim nebom v
parku ali ob šumenju morja na plaži predajali ljubezni do filma kar z ležalnikov, odej in
napihljivih blazin. Piknik Kino bo letos v gosteh v ljubljanskem vodnem mestu atlantis, v
Portorožu na plaži vile Park bernardin, v izoli na plaži san simon, na bledu v Mali Zaki
in v Termah Čatež. na koncu poletja pa obljubljajo še posebno kino presenečenje.
kino-bezigrad.si
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Razstava ob stoletnici nzs

veliKi Gatsby
SNG Opera in balet Ljubljana
na oder opere se vrača balet veliki Gatsby priznanega koreografa
Lea Mujića. Ustvarjalec je snov za svojo koreografijo črpal iz
kultnega romana ameriškega pisatelja Francisa scotta Fitzgeralda,
ki razgrinja izpraznjeni svet bogastva.

Tivoli, Ljubljana
ob prijetnem sprehodu skozi poletno obarvan park Tivoli si
lahko ogledamo tudi razstavo, ki predstavlja sto let nogometa
na slovenskem.
nzs.si

opera.si

od

17
© Urska boljkovac

6

junija do 17.
septembra

siti teateR
pod zvezdami
BTC City, Ljubljana
volk in trije prašički, Jamski
človek in Tako ti je, mala je
samo nekaj izbranih predstav
in muzikalov, ki nas vabijo na
srečanje pod zvezdami. obetajo
pa se tudi izbrani koncerti.
sititeater.si

© osebni arhiv družine Fric

POLETJE 2020

med

29

junijem
in 5. julijem 2020

ana desetnica
Različna prizorišča po
Sloveniji
Poletno ulično vročico bo še
bolj razigrala vsem poznana in
priljubljena ana Desetnica, ki bo
na ulice mest postavila na ogled
različen izbor gledaliških predstav.
anamonro.si

© Luka Dakskobler

od

1

julija do 1. novembra

od

19

Razstava laibach:
svoboda vodi ljudstvo
Ljubljanski grad, Ljubljana

julija

Knjižnica pod KRošnjami
Po različnih slovenskih mestih
nova sezona bralnih avantur vabi na potep! Podružimo
se s prijatelji ob dobri knjigi v zavetju osvežujočih senc
širom slovenije. v primeru dežja knjižnice ne obratujejo.

Že vse od ustanovitve leta 1980 glasbena
skupina Laibach ustvarja likovna in vizualna
dela – plakate, slike, lesoreze, instalacije, videe,
performanse in umetniške revijalne projekte.
Zanje se je prijel izraz Laibach Kunst. Kustosinja
razstave je Lilijana stepančič.
ljubljanskigrad.si

knjiznicapodkrosnjami.si
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Vsak četrtek in petek

2

odpRta Kuhna
Pogačarjev trg, Ljubljana

julijem in 30. avgustom

Festival ljubljana 2020

Petkovo in po novem tudi četrtkovo kosilo si
bomo tudi to poletje lahko privoščili kar v središču
prestolnice, kjer bomo lahko izbirali med ponudbo
skoraj 40 gostinskih ponudnikov. izberimo si svoje
mesto na tem izjemno priljubljenem ljubljanskem
dogodku.
odprtakuhna.si

Različna kulturna prizorišča v Ljubljani
največji letošnji kulturni festival se ponaša s pestrim
izborom gledaliških predstav, oper in koncertov.
Med njimi velja izpostaviti baletni triptih snG Maribor
Falling angels in straussovo opereto netopir, nikakor
pa ne gre zamuditi tudi koncerta, posvečenega
bogatemu zimzelenemu repertoarju Mojmirja sepeta in
namenjenega slavju visokega jubileja enega osrednjih
skladateljev slovenske popevke.
ljubljanafestival.si

© Tiberiu Marta
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med
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julijem in 2. avgustom

sajeta –
aRt & music Festival
Sotočje, Tolmin
butični festival bo tudi letošnje poletje s svojo izbrano ponudbo
glasbenih izvajalcev elektronske, jazz in etno glasbe na enem
mestu uspešno vzbujal radovednost številnih obiskovalcev.
obetajo pa se tudi številni performansi in razstave umetniških del.
sajeta.org

med

26

Med 16. julijem in 8. avgustom

Film pod zvezdami
Ljubljanski grad
Poleti na Ljubljanskem gradu ponoči zasijejo tudi
filmske zvezde. Uživali bomo lahko v pestrem
izboru nekaterih najbolj odmevnih filmov letošnje
kinematografske sezone, med katerimi bodo tudi
premiere in predpremiere.
kinodvor.org

Med 21. in 29. avgustom

Festival lent
Različna prizorišča v Mariboru
Tudi letos bodo pod okriljem legendarnega Lenta
ob Dravi potekali kar štirje festivali – mednarodni
folklorni festival Folkart, Jazzlent in Jazz podij,
ana Desetnica in art Kamp. več o programu bo
znano v prihodnjih tednih.
festival-lent.si

Med 31. julijem in 2. avgustom

FloatinG castle 2020
Grad Snežnik, Stari trg pri Ložu
Glasbeni nastopi, gledališke predstave in umetniške
instalacije v objemu čarobne narave – letošnja
izdaja festivala je posvečena odkrivanju vsega,
kar vzbuja beseda labirint. Uživajte v ogromnem
labirintu mitov, zgodb in nepozabnih dogodkov.
floatingcastle.si

Četrtek, 3. septembra 2020

poletna noč

in 30. avgustom

Kongresni trg, Ljubljana

Kino otoK isola cinema 2020

svojih prvih 75 let bo big band RTv slovenija
proslavil v družbi najvidnejših slovenskih pevcev
in jazzovskih solistov, ki jih je zaznamoval ta
edinstveni profesionalni glasbeni sestav.
ljubljanafestival.si

Različna prizorišča v Izoli

17

Poletno pohajkovanje po slovenski obali bomo lahko
zaokrožili tudi z druženjem ob filmski umetnosti, in
sicer z odličnim izborom filmov in prepoznavnimi gosti
z vsega sveta. Posebej velja izpostaviti kratkometražno
sekcijo video na plaži, na katero je prispelo rekordnih
179 prijav iz več kot 30 različnih držav.

med

isolacinema.org

FeKK

in 22. avgustom

Muzejska ploščad, Metelkova, Ljubljana
ob slovesni izdaji priljubljenega festivala se bo na
ogled ponovno postavil najbolj pester izbor kratkih
filmov iz slovenije in regije.
fekk.si

8

Med 12. in 13. septembrom

14. mednaRodni sejem
zbiRateljstva collecta
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Žilico nostalgije bomo lahko nagradili tudi z
obiskom sejma evropskih zbirateljev in trgovcev,
ki bodo na ogled postavili svoje zbirke s področij
filatelije, numizmatike, antikvitet, stripov in figuric.
collecta.si

CITYLIFE.SI
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POLETNI POBEG … od plaže
na domačo teraso
Letošnje poletje bo morda nekoliko drugačno, kot smo vajeni, saj
nas ga bo veliko preživelo kar lepo v domačem okolju, ki
ga lahko z nekaj triki in všečnimi pripomočki
nemudoma spremenimo v poletno oazo. To
poletje tako bodimo domiselni kuratorji
lastnih počitnic in si privoščimo le najboljše – in to kar v
varnem in udobnem zavetju svojega doma, vrta, terase ali balkona!
Pripravila: valentina Jarc

Praznujmo
»midsommar«
kot Švedi

2

Midsommar je praznik, ki slavi najdaljši
dan leta, praznujejo pa ga predvsem Švedi.
Praznovanja, povezana s spremljanjem poletnega
solsticija, so med 19. in 25. junijem in na
predhodni večer. natančni datumi se med različnimi
severnoevropskimi kulturami razlikujejo, pomen
samega praznika pa bi lahko primerjali z našim
božičem, zato imejmo v mislih veliko okusne
hrane, neusahljivo zalogo osvežujoče
pijače, dolg seznam povabljenih in
obilico zabave.

Bistro doma

Kovinski zložljivi stol in mizica retro videza Fermob nas
bosta na domačem balkonu nostalgično popeljala
v preteklost v prikupen bistro francoske riviere.
Kolekcija bistro priznane francoske znamke Fermob je
še vedno aktualna in prav taka, kot je bila leta 1889.
fermob.com

10

1

ikea.com

3

Visenje
v mreži med
dvema drevesoma

Da ne bo občutek ležanja v viseči
mreži na tropskem otoku le še eden
od lepih spominov na potovanja
pred epidemijo, je vse, kar resnično
potrebujemo to poletje, viseča
mreža za vrt ali balkon.
visece-mreze.si

4

Čas je za piknik!

na plaži, ob jezeru ali reki, morda kar v lokalnem parku …
Kjer koli in kadar koli je dober čas za piknik! Za popolno piknik
izkušnjo na prostem potrebujemo piknik košaro, v kateri je
dovolj prostora za nekaj posodic za shranjevanje, pribor, kozarce
in buteljko dobrega vina. Za brezskrbno uživanje.

Romantična osvetljava na domači terasi
Poletne večere si olepšajmo z raznolikim naborom romantičnih
svetilk, sveč in migetajočih lučk, s katerimi lahko opremimo
zunanje prostore in si pričaramo vzdušje iz tisoč in ene noči.
naj se pripovedovanje zgodb začne.

6
connox.at

Pridih
narave

v kolekciji za toplo sezono
H & M Home bomo našli pester
nabor lantern, visečih posod in
lončkov za rože iz naravnih materialov
pa tudi ostalih dodatkov za dom, kot
so blazine iz lana, stekleni vrči za
pijačo, s katerimi bomo popestrili
zunanji prostor in si pričarali
pravi poletni pobeg ...
hm.com

7

5

hay.dk

© Peschkart

Estetska osvežitev

Zakaj bi svojim gostom osvežilne napitke
stregli iz dolgočasnega vrča, ko pa lahko
pijačo dolijemo v stilu s pomočjo vrhunsko
oblikovanega steklenega vrča priznane
skandinavske znamke HAY? Brezčasne silhuete
vrča iz odpornega borosilikatnega stekla, ki
navdušuje v različnih barvnih kombinacijah, se
je domislil profesionalni steklar Jochen Holz.
hay.dk

CITYLIFE.SI
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Lumar GreenLine – dom v objemu narave
v sodelovanju z birojem obJeM naRave arhitektura so v podjetju Lumar zasnovali novo
linijo skoraj ničenergijskih hiš, s katero delajo nov korak na poti trajnostnega bivanja brez
emisij. Z linijo Lumar GreenLine (G-Line) so ustvarili koncept družinskih hiš, ki prerašča stroge
bivanjske okvirje hiše in nudi novo dimenzijo povezovanja z naravo, hkrati pa ponuja praktične
in racionalne rešitve, ki uporabnikom olajšajo in polepšajo vsakdanje bivanje v svojem domu.
Linija G-Line je za tiste, ki si želimo sodobno zasnovan in atraktiven dom, ki na subtilen način
ponuja povezavo med interierjem objekta in vrtom. notranji prostori se prek velikih steklenih
površin neposredno navezujejo na sorodne zunanje prostore in tako brišejo mejo med
notranjim ambientom in vrtom ter nudijo še višje ugodje bivanja. Kljub navezovanju in odpiranju
v krajino zasnova objektov stanovalcem zagotavlja potrebno prilagajanje in zasebnost.

8

lumar.si

Lumar GreenLine XL/1

Vonj po
francoskem poletju

9
10
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Marseljevo milo ali savon de Marseille
je ime za tradicionalno hladno stisnjeno
milo Castilla, ki je na osnovi oljčnega olja
prvotno izdelano v italiji. Tradicionalno je
milo narejeno z mešanjem morske vode
iz sredozemskega morja, oljčnega olja
in alkalnega pepela iz morskih rastlin.
njegova vintage oblika in čaroben vonj,
ki popelje v romantično Francijo, tudi
doma pričarata retro morski pridih.
lesavonniermarseillais.fr

11

Okus
po daljnih
tropskih krajih

silikonski modelčki za sladoledne
lučke Lékué imajo za razliko od svojih
sorodnikov pokrovček, ki omogoča lažje
odstranjevanje sladoleda iz modelčka.
naprodaj so v pakiranjih po štiri in vabijo v
različnih živih barvah, ki kar kričijo po poletju.
napolnimo jih z najljubšimi sadnimi in
oreščkastimi okusi (kokos!) ter si v
zavetju doma pričarajmo nekaj
tropskega vzdušja!
lekue.com

12

Lanena oblačila kot osebna klimatska naprava

To poletje bomo svojo kožo pred sončnimi žarki zaščitile na nadvse
eleganten način – z oblačili iz najbolj zračnega materiala, ki ga poznamo
– lanu. Lanena oblačila so poleti preprosto nepogrešljiva, saj so kos
vlagi in vročini, v njih pa izgledamo preprosto šik. Ta trenutek lanena
oblačila retro videza, ki je še kako ‘in’, najdemo pri znamki s.oliver.
Ta ima v svoji poletni ponudbi vse od poletnih lanenih oblek do hlač z
visokim pasom, ki jih lahko v vročih dneh oblečemo tudi za v pisarno.
soliver.si

Trajnostno naravnane
v kopalkah Swimsor
swimsor je nova brezčasna in trajnostna blagovna
znamka kopalk, rojena iz ljubezni do okolja in strasti do
družbenih sprememb. Za blagovno znamko swimsor
stojita barbara sorčič in nika erčulj, ki ne oblikujeta
zgolj lepih bikinik, temveč ju združuje tudi strastna želja
po ustvarjanju boljšega, bolj trajnostnega in zavestno
povezanega sveta. Da bi zagotovili visoke standarde
kakovosti in podprli lokalno gospodarstvo, so kopalke
narejene iz recikliranih materialov, pretežno odvrženih
ribiških mrež, in etično proizvedene v sloveniji.
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instagram.com/swimsor/?hl=en

Najboljši kino je kino doma

12

najnovejši modeli samsung televizorjev, ki se ponašajo z značilno prefinjeno zasnovo, zagotavljajo
izjemne tehnologije, kot so edinstvena tehnologija kvantnih pik, visoka resolucija in napredne funkcije,
ki temeljijo na umetni inteligenci in sliko izboljšajo do 4K-kakovosti. Med njimi je tudi The serif, televizor,
ki ga odlikuje elegantna zasnova, za kar je letos prejel prestižno nagrado iF Design awards v kategoriji
izjemno produktno oblikovanje. oblikovala sta ga francoska oblikovalca brata burula. Za razliko od
običajnih televizorjev, ki jih postavimo ob steno, je The serif videti čudovito prav iz vsakega zornega kota
– odlično se zlije z okolico in poda prav vsakemu prostoru. vključuje tudi odstranljivo stojalo, ki omogoča,
da televizor postavimo sredi sobe s stojalom ali, po želji, na polico brez stojala. The serif omogoča tudi
povezljivosti nFC in airPlay2, tako da lahko uporabniki poslušajo svojo najljubšo glasbo na televizorju,
brez nepotrebnih kablov. The serif vključuje tudi funkcijo Prilagodljive slike, ki zazna spremembe osvetlitve
prostora in se prilagodi, da ohrani optimalne nastavitve svetlobe ter kontrasta za prijetno izkušnjo gledanja.
Za več informacij obiščite samsung.com.
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TRenD

Obožujemo sveže domače
sokove iz citrusov?
Poletna zabava oziroma druženje na
balkonu brez sveže iztisnjenega soka
osvežujočih agrumov? nezaslišano! Pri
delu naj nam priskoči na pomoč čudovito
zaobljen električni ožemalnik citrusov
smeg, ki združuje eleganten dizajn in
vrhunsko kakovost. Lahko bi rekli, da je
to sokovnik, zaradi katerega bomo zjutraj
rade volje vstali in se podali v kuhinjo,
kjer nam bo voščil dobro jutro.

14
smeg.com
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Ozelenimo
domači balkon
ali teraso

Pomlad je čas, ko vse okoli nas zeleno buhti,
poleti pa zaradi vročine rastlinje že počasi poveša
svoje glavice. naj tako ne bo na naših balkonih,
kjer bomo letos pridno zalivali domače solate, čilije,
dišavnice in ostalo zelenje, ki smo ga zasadili to ali
lansko pomlad. vonj citrusov na domačem balkonu nas
lahko popelje na Capri, okus čilija v jedeh na Tajsko,
da sploh ne omenjamo, kako romantično je stopiti
na balkon, ki naše čute prevzema z barvo sivkinih
cvetov in njihovim nežnim ter pomirjujočim
vonjem. Zamižimo, globoko vdihnemo
in že smo v Provansi …

»Šik« oddih na (domači) plaži
Pri Zara Home so to poletje pripravili poletno
kolekcijo za na plažo, v kateri najdemo
vse nepogrešljive elemente za eleganten
počitek na plaži. Pa naj bo ta doma, v
mestu, ob jezeru ali na morju. navdušeni
smo nad kopalkami z retro pikastim
vzorcem, elegantnimi brisačami in pregrinjali
z bretonskimi črtami, pletenimi sandali iz
preje, pletenimi torbami z geometrijskimi
vzorci, slamniki s predimenzioniranimi krajci
in še kaj bi se našlo.

16

zarahome.com

Nova generacija koles
Gravel kolo Jari Carbon 1.3 bo to poletje naš najljubši spremljevalec
na dogodivščinah v neznano. Tako imenovano »gravel« kolo je hibrid
gorskega, cestnega in avanturističnega kolesa. Kakor koli že bomo
poimenovali kategorijo, Fuji pozna vse, in to zelo dobro. v privlačni krem
različici in lahkotni sestavi iz najlažjih karbonskih vlaken so pri cenjeni
znamki koles v eno združili le najboljše. Za nadvse udobno kolesarjenje po
slikoviti sloveniji in še kje!
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fujibikes.com
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LePoTa

5 lepotnih
za kožo,

KI LJUBI SONCE
Na sonce brez skrbi
Zaščita pred soncem
z mat učinkom
nega za zaščito kože obraza pred soncem z visokim
zaščitnim faktorjem je obogatena z zeleno glino,
izvlečkom bifidusa in mineralizirano termalno vodo
vichy. Hipoalergena in nekomedogena formula
uspešno uravnava masten lesk čez dan in zagotavlja
takojšen mat učinek. na koži pušča občutek čistosti, ki
traja do 12 ur, ščiti pred Uva- in Uvb-žarki, deluje proti
sledem onesnaževanja in nudi antioksidativen učinek.
vichy.si

VEČ
LEPOTNIH
TRENDOV
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Clarins bo to poletje poskrbel za
celostno zaščito pred škodljivimi
sončnimi žarki. v sončni liniji z visoko
(ZF 30) in zelo visoko zaščito (ZF 50)
so letos na voljo trije novi izdelki –
brezbarvni stik za sončenje za obraz
in občutljive predele, brezbarvni gel
v olju za sončenje za telo, lahkotna,
nemastna vodica za sončenje v
spreju za telo z antioksidanti ter
maska sos za kožo po sončenju za
obraz in telo. nove formule spoštujejo
našo kožo, morje in življenje v njem.
clarins.com

Z gladko kožo do
dolgotrajnejše porjavitve
Gladilni piling za telo kozmetike Dr. Grandel s kristali sladkorja
in negovalnimi olji učinkovito odstrani odmrle celice in izboljša
videz kože, jo mehča, sprošča in pripravi na nadaljnjo nego s
sredstvi za zaščito pred soncem, samoporjavitvenimi produkti
in izdelki za obnovitveno nego po sončenju.
drgrandel.si

Enaka formula, poletni dizajn
Kultno čudežno suho olje Huile Prodigieuse, ki je pravi simbol poletja, je odslej
na voljo v treh omejenih izdajah. nuxe je tokrat k sodelovanju povabil študente
prestižne pariške šole umetnosti in oblikovanja Penninghen z željo, da ustvarijo novi
videz stekleničke suhega olja Huile Prodigieuse. Mlada generacija je impresivno
oblikovala tri stekleničke, ki simbolizirajo sproščeno poletno vzdušje. Modra, rdeča
ali rumena – in katera bo naša poletna steklenička?
nuxe.si

Lesketajoče bronast videz polti
s kokosovim bronasto lesketajočim pudrom v prahu, ki je obogaten z
ekološkim in deviškim kokosovim oljem s samoe iz pravične trgovine, bomo
to poletje ustvarile naravno zagorel videz polti brez sončenja. Lahkoten
bronzer in osvetljevalec v enem se preprosto zlije z naravnim tenom kože in
ustvari takojšen, od sonca obsijan videz ter svetlikajoč zaključek, ki je kot
nalašč za vroče poletne večere.
thebodyshop.si

CITYLIFE.SI

15

MoDa

izbor: Pika Zrim, The 50th avenue

VEČ
MODNIH
TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

s.oliver black Label

bewe

Dior

Panama Hat

birkenstock

equa

alanui

Lahkotno
modno poletje
Moda za letošnje poletje
nam je prinesla nežne
odtenke rožnate, modre in
peščene barve. ostanimo v stilu
tudi na dopustu, ko poležavamo
na plaži, raziskujemo ozke ulice
mediteranskih mest ali pa
sproščeni uživamo koktajle
v senci najljubšega
bara.

vilebrequin

Fendi

Loewe

H&M

H&M
Gucci
optika Krstič

H&M

eres

Lola Hats
see by Chloe

H&M
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ŠPoRT

KO JE KAMPIRANJE

pravi užitek ...

Kampiranje ponuja mnogotere možnosti ustvarjanja prijetnih spominov,
izkušnjo v naravi, ki je nekaj čisto posebnega in popolnoma drugačnega
od našega ustaljenega sivega vsakdana. Uspešen kamping izlet se začne
z ustreznim pakiranjem, ki zadosti življenju v neokrnjeni divjini. Toda
če je naš seznam nujne opreme špartanski in smo osredotočeni zgolj na
nujne preživetvene potrebščine, se lahko kaj hitro zgodi, da ne bomo
resnično uživali v vseh danostih, ki jih kampiranje ponuja. Pa poglejmo,
s katerimi inovativnimi kamping pripomočki bo letošnji pobeg v neznano
resnično prijetna izkušnja, ki jo bomo še dolgo pomnili.
© Unsplash

Pripravila: valentina Jarc

Izlet v naravo
nahrbtnik Fjällräven
iz recikliranega
najlona za dnevne
izlete in potovanja.
Cena: 94,95 evra.
fjallraven.com

Priročno
Lahek in trpežen pribor sea to summit,
primeren predvsem za potovanja in kampiranje.
set vsebuje nož, vilice, žlico in majhno vponko,
ki skupaj drži celoten set. Cena: 18,90 evra.
kibuba.com

Kuhinja na prostem
Popoln komplet posode za
vesele »kamperje« bugaboo
Camper. Cena: 106,34 evra.
gsioutdoors.com

Za vodo
steklenička za vodo iz
nerjavečega jekla owala z dvema
možnostma pitja vode – skozi
slamico ali večjo odprtino.
Cena: 19,49 evra.
owalalife.com

Svetloba

VEČ
NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

samostoječa in zložljiva
svetilka apollo, black
Diamond. Cena: 59,99 evra.

Kuhajmo!
Preprost in majhen gorilnik
Pinguin Trek iz nerjavečega jekla
in aluminija je preprost za uporabo
in vzdrževanje. Cena: 24,90 evra.
kibuba.com

iglusport.si

Hotel z neskončnim številom zvezd

Hladna
osvežitev
Ultimativna hladilna
torba Yeti, ki hladi
cel vikend. Cena:
177,29 evra.
yeti.com

Lahkoten korak
Spanje pod milim nebom
Minimalistična spalna vreča
Patagonia iz hitro sušečega najlona.
Cena: 423,07 evra.
eu.patagonia.com
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Retro športni sandali Teva
iz recikliranega poliestra.
Cena: 50 evrov.
teva-eu.com

Lahek samopodpirajoči šotor Fjällräven z izjemno
ventilacijo in možnostjo panoramskega razgleda.
Cena: 749,95 evra.
fjallraven.com

CITYLIFE.SI
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MobiLnosT

5

za vroči
asfalt

Mercedes-benz GLA in GLE coupé tudi pri nas

Na slovenski trg zapeljala DS 7
crossback in DS 3 crossback

VEČ
NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

na slovenski trg sta v začetku meseca junija zapeljala kar dva
modela znamke Ds automobiles. Ds 7 crossback, ki si na zunaj lasti
vse atribute športnega terenskega vozila, v notranjosti pa zajema
vse elemente prestižnosti. Z izvedenko s priključnim hibridnim
motorjem e-Tense 4 × 4 Ds ponuja še več ekskluzivnosti in vrhunske
tehnologije. Poleg Ds 7 crossback je na voljo tudi nekoliko manjši Ds
3 crossback – hkrati mestni avto in avtomobil za dolge razdalje, ki
združuje spektakularne tehnologije.

autocommerce, podjetje, ki v sloveniji zastopa znamko vozil Mercedesbenz, je v elitnem okolju dvorca Zemono predstavilo dva nova modela na
slovenskem trgu – GLa in GLe coupé. Druga generacija vstopnega modela
GLa nastopa z izrazitejšo zunanjostjo in na novo zasnovano notranjostjo
– novi GLa je namreč za dobrih deset centimetrov višji od predhodnika,
opcijsko pa je lahko voznikovo okolje digitalizirano z zdaj že dobro znanim
multimedijskim sistemom MbUX. Drugi sveži model v slovenski ponudbi
pa je mercedes-benz GLe coupé – emocionalen, atraktiven in športen na
zunaj in prostorsko bogat in udoben znotraj. Tudi zahvaljujoč opcijskemu
elektrohidravličnemu vzmetenju e-active body Control.
mercedes-benz.si

dsautomobiles.si

Volkswagnov center mobilne
prihodnosti ID. Hub
v ljubljanski aleji, najsodobnejšem nakupovalnem
središču v sloveniji, je svoja vrata odprl iD. Hub,
center mobilne prihodnosti volkswagen. s tem
je postal prvi avtomobilski center v sloveniji, ki je
odprl svoja vrata znotraj nakupovalnega središča.
iD. Hub je namenjen ozaveščanju in izobraževanju
o električni mobilnosti in predstavlja še en korak
do nevtralne bilance Co2, ki se jo koncern
volkswagen zavezuje doseči do leta 2050.
volkswagen.si

Prenovljena
BMW M5 in M5 competition
bMW-jev oddelek M je temeljito prenovil modela bMW
M5 in bMW M5 competition, ki se lahko pohvalita s
slogovnimi izboljšavami in izpopolnjenim konceptom
upravljanja. 4,4-litrski osemvaljnik proizvede
441 kW/600 KM pri bMW M5 in 460 kW/625 KM
pri bMW M5 competition. Del serijske opreme sta
osemstopenjski menjalnik M steptronic in sistem
štirikolesnega pogona M xDrive, ki vključuje nastavitev
2WD za pogon izključno na zadnji par koles. bMW M5
pospeši 0–100 km/h v samo 3,4 sekunde in preseže
200 km/h po le 11,1 sekunde. bMW M5 competition
oba mejnika doseže še nekoliko prej: 100 km/h opravi
v 3,3 sekunde, 200 km/h pa v 10,8 sekunde.
bmw.si
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Range Rover – 50 let ikone
Postati ikona ni lahek podvig, še težje je ostati. Znamka Range Rover je predstavila omejeno posebno
izdajo z oznako fifty limited. s tem so obeležili 50. obletnico obstoja ikoničnega modela. Ta se pohvali z
razkošno odmerjeno opremo, 22-palčnimi platišči in tudi z najzmogljivejšim 5-litrskim motorjem v8, ki iz
sebe iztisne 518 »konjev«. serija bo omejena na 1.970 primerkov.
landrover.si
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oTRoŠKi sveT

POLETNO čofotanje

Ladjica pluje
Ladjica je otroška igrača, ki
vedno poskrbi za zabavo v
kopalni kadi in razveseljuje
otroška čutila.
vilac.com

Šolske torbe smo spet vrgli v kot, saj so pred nami najbolj
igrivi poletni meseci in z njimi najdaljše počitnice šolskega
leta. Če nas ne ustavi kakšen virus, bomo lahko čofotali povsod
in vrtoglavo vodno zabavo spremenili v najboljši čas dneva.

Čofotanje v bazenu
Majhni in veliki – vsi otroci
imamo radi poletno čofotanje,
četudi na domačem vrtu.
liewood.com

Nepogrešljive
kopalke
Poletje brez kopalk je
kot zima brez rokavic
in šala.
zara.com

Retro sandali
vedno modni in
priročni sandali za
potepanje ob morju.
liewood.com

Ekoslamice
Koktajli s slamico
za večerno zabavo
na plaži.
sorenshouse.eu

Mivka na plaži
Kanglica in lopatka za
gradnjo peščenih gradov in
nabiranje školjk.
dantoy.dk

Svet pod vodo
spoznajmo morska prijatelja
Jelly in Wallyja in se
pripravimo na raziskovanje
novega sveta pod morjem
z radovednimi meduzami
in mogočnim kitom.
donebydeer.com

VEČ
NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Zapeljiv pogled
sončna očala za varen pogled proti soncu.
zara.com

Otroški
bazar
Plavajmo kot ribe
Zabavne in okolju prijazne
plavalne plavuti Hevea se
prodajajo v bombažnih vrečkah
za večkratno uporabo, da tako
ostanejo planetu prijazne.
heveaplanet.com

Napihljivi pripomočki
napihljivi rokavčki, obroči in blazine
so nepogrešljivi pripomočki za prve
plavalne zamahe.
eu.sunnylife.com

KDAJ: od 12. do 13. septembra
KJE: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
KAJ: na začetku šolskega leta se
tradicionalno vrača tokrat že 15. otroški bazar.
največja družinska prireditev bo s pestrim
programom nedvomno polna presenečenj. Poleg
sejemskih nakupov in priložnosti, brezplačnih
tematskih delavnic za najmlajše, predavanj za
nosečnice in mlade starše bodo tu še pasji
poligon in agility ter mini živalski vrt.
otroskibazar.si
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Na pot
okoli sveta
Prozoren potovalni
kovček na kolesih
za pot okoli sveta.
zara.com
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KULinaRiKa

Sadne lučke

1 banana, 300 g jagod, 200 g borovnic,
150 g malin, 300 g jogurta

Sestavine:

Priprava: v mešalniku zmešamo banano, 150 g jagod,
100 g borovnic, 75 g malin in jogurt. Tej mešanici dodamo
še 150 g jagod, 100 g borovnic in 75 g malin. Mešanico
zlijemo v modelčke za lučke, lahko pa tudi v pekač ali
kakšno drugo posodo. notri zapičimo lesene palčke za
sladoled in zamrznemo v zamrzovalniku. Ko mešanica
zamrzne, jo narežemo na kocke in postrežemo.

Naj nas razvaja rumkokos-pomaranča

50 let dišečih
spominov
Temna in omamno dišeča dama v kardinalsko
rdečem ovitku – kava Barcaffè, ki je nedvomno
poznana vsakemu kavoljubu daleč naokoli, je
v pol stoletja, odkar so jo prvič predstavili trgu,
dobila množico novih oblik, a nekaj ostaja
enako: nezamenljiv okus in kakovost.
Prav to je bilo glavno vodilo pri ustvarjanju recepture
za tisti čas revolucionarnega izdelka. Kot pripoveduje
Marija Tul, »mama« priljubljene kavne mešanice, je bila
njihova prva naloga narediti posebno kavo tako glede
embalaže kot tudi sestavin – kavo, ki bo najboljša na
trgu. To jim je nedvomno tudi uspelo.

VEČ
KULINARIKE
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Kroglice rum-kokos Casali na policah z
bomboni že vrsto let skrbijo za sladko
zabavo, letos tudi s posebno izdajo
kroglic »shot of the Year« z okusom
rum-kokos-pomaranča, ki bodo
poskrbele za svež veter sladkih okusov.
sadni okus po pomaranči in pravi rum
iz sladkornega trsa bosta poskrbela za
sladko fuzijo poletnih eksotičnih okusov.
casali.world/sl

Ledeni
karamelni »latte«

½ skodelice rjavega sladkorja, sol, ¼ skodelice mleka,
2 jedilni žlici masla, 2 skodelici mlete kave, ½ skodelice ledu

Sestavine:

Priprava: Za karamelni preliv v ponvi na srednje močni temperaturi
zmešamo rjavi sladkor, mleko in sol. Dodamo maslo in mešamo toliko
časa, da zavre. Še naprej mešamo in kuhamo, dokler se ne strdi. Dva
kozarca napolnimo z ledom, ki ga prelijemo s kavo. Dodamo mleko in
čez prelijemo karamelni preliv.

Pravi domači italijanski sladoled
2 skodelici polnomastnega mleka,
¾ skodelice sladkorja, 4 rumenjaki, 1 skodelica
polnomastne smetane, ¾ čajne žličke soli, 6 žlic čiste
pistacijeve paste

Sestavine:

opazna barva 100-gramske vrečke kavne mešanice, ki
je 8. maja praznovala okroglih petdeset, je pravzaprav
nastala po pomoti. Čeprav so bili sprva šokirani ob
ponesrečenem odtenku temno rdeče oziroma višnjeve
barve v kombinaciji z rumeno, kot so najprej želeli
proizvajalci, se je ta izkazal za zadetek v polno, saj jo že
pol stoletja nezamenljivo povezujemo z znamko barcaffè.
osnova mešanice te najbolj priljubljene kave je že
od samega začetka vrhunska brazilska kava, ki so ji
dodane različne vrste arabik in robust.
barcaffe.si
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Priprava: v globoki posodi dobro zmešamo rumenjake
in sladkor ter dodamo mleko, smetano, pistacijevo pasto
in sol. na srednji temperaturi kuhamo in vsake toliko
premešamo. odstavimo s štedilnika in zmes prelijemo
skozi cedilo v posodo, ki jo nato do tri dni postavimo v
zamrzovalnik. Ko je dodobra ohlajena, jo v posodi za
sladoled zmešamo do čvrstosti. v neprodušni posodi naj
se nato še od 4 do 5 ur ohlaja v zamrzovalniku, od koder
jo 15 minut pred serviranjem vzamemo in postrežemo v
sladolednih skodelicah. Za piko na i dodajmo še žličko
slivove marmelade s sivko.

TOP DOSTAVA
HRANE V LJUBLJANI
ˇANJE
NAROC
030 611 633

Legendarni žar v Ljubljani
Cesta na Rožnik 18
1000 Ljubljana
t +386 (0)1 251 34 46
www.gostilna-cad.si
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PoTovanJe

POLETJE V LJUBLJANI
Ljubljana, glavno mesto Slovenije, vsako poletje pokaže svoj najlepši obraz, ki
očara tako tujce, ki prvič obiščejo prestolnico, kot tudi prebivalce Ljubljane, ki v
poletnih večerih vedno znova odkrivajo skrite kotičke in lepote naše prestolnice.
Letošnje poletje je drugačno, saj je zaradi razmer
pričakovati še lepše in bolj umirjeno dogajanje v
mestu, skozi katero se vije reka Ljubljanica. a kljub
temu ne bo kulturna, zgodovinska in kulinarična
ponudba nič manj bogata. Ljubljana je dobitnica
številnih nazivov, med odmevnejšimi je naziv
Zelena prestolnica evrope 2016 s strani evropske
komisije, trenutno pa je kandidatka za evropsko
prestolnico kulture leta 2025. Letošnje poletje
še posebej vabi, da jo obiščemo ali pa se v njej
ustavimo na poti na morje ter preživimo nekaj dni v
najlepšem mestu na svetu.
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Turizem Ljubljana je pripravil privlačne pakete
nekajdnevnih izletov (city breaks) za domače
obiskovalce, ki povezujejo različna doživetja mesta
– od njegovih ključnih znamenitosti in posebnosti
do odkrivanja manj znanih kotičkov.
vsebina paketov je prilagojena različnim ciljnim
skupinam – od družin do parov, od ljubiteljev kulture
do ljubiteljev narave ... nakup paketa pa prinaša
tudi ugodnejše spanje v izbranih ljubljanskih hotelih
(do 30 odstotkov), popuste pri nekaterih ponudnikih
doživetij, v sodelovanju s slovenskimi železnicami
pa tudi 30 odstotni popust na vstopnice.

#OBIŠČILJUbLJano
Zelena in aktivna
Za aktivne obiskovalce je Turizem Ljubljana
pripravil paket Zelena in aktivna, ki združuje
tri športne aktivnosti: supanje, kolesarjenje in
golf. obiskovalci supajo po Ljubljanici, enem
redkih predelov prestolnice, ki ga je mogoče
spoznavati tudi na tak način, kolesarijo po
Ljubljanskem barju in se preizkusijo v golfu,
za kulinarično razvajanje pa poskrbita piknik
na Špici s košarico lokalnih dobrot in obisk
Pivnice Union, v kateri spoznavajo tradicijo
pivovarstva v Ljubljani.

© Mankica Kranjec

© Luka Karlin, studio virc

TURISTIČNA KARTICA
LJUBLJANA
Z nakupom turistične kartice, ki jo lahko
kupite v turističnih informacijskih centrih,
hotelih ali prek spleta z 10-odstotnim
popustom, si boste zagotovili brezplačne
oglede znamenitosti, neomejen prevoz z
mestnim avtobusom, vožnjo s turistično
ladjico, vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski
grad, brezplačni brezžični internet in
vstop v živalski vrt.

© Mankica Kranjec

DRUžINSKI DOžIVETJI
Ljubljanski zmajček na sladoledu
Prvo doživetje družine popelje v Živalski vrt Ljubljana,
na vožnjo z električnim vlakcem Urbanom okoli glavnih
turističnih znamenitosti do Ljubljanskega gradu, kjer je
poleg najlepšega razgleda in prepleta izvrstne kulinarike
in zgodovine tudi Lutkovni muzej z oživljenimi zgodbami
iz več kot stoletje dolge tradicije. Del prvega paketa sta
še prijetna vožnja z ladjico po Ljubljanici in sladka
spodbuda k odkrivanju najboljšega sladoleda v mestu.

Ljubljanski zmajček in njegove skrivnosti
Drugo družinsko doživetje odpira vrata v nenavaden
svet Hiše iluzij, prinaša piknik na travi s košarico domačih
dobrot v parku Tivoli, največjem in najlepšem ljubljanskem
parku, ki sega v samo središče mesta. Del doživetja je
tudi obisk Prirodoslovnega muzeja, v katerem si je med
drugim mogoče ogledati edinstveno mamutovo okostje.
Za drugi dan sta načrtovana pustolovska igra odkrivanja
skrivnosti Ljubljane (t. i. »escape room« na prostem) in
fotografiranje skrivnostnih zmajev v Ljubljani.

10

T

znamenitosti

1. Ljubljanski grad
2. Plečnikova Ljubljana
3. Zmajski most
4. Glavna tržnica
5. Prešernov trg
6. Mestni muzej Ljubljana
7. stolna cerkev sv. nikolaja
8. narodna galerija
9. Mestna hiša
10. Park Tivoli
visitljubljana.com
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#vISITLJUbLJana
KULTURNA IN KULINARIČNA PRESTOLNICA
Plečnik in vsi skriti kotički Ljubljane
Ljubljane in Ljubljanski šef kuha za vas predstavita mesto kot kulturno
in kulinarično prestolnico. Prvo popelje obiskovalce po narodni
galeriji na ogled slovenske Mona Lize – Kofetarice ivane Kobilce,
nato pa jim pričara piknik s košarico domačih dobrot v Tivoliju. Pot
nadaljujejo na vodenem ogledu manj znanih kotičkov mesta, vstopijo
v Plečnikovo hišo v Trnovem in se z ladjico zapeljejo po Ljubljanici
vse do Podpeči na Ljubljanskem barju, kjer izlet sklenejo s piknikom.

Ljubljanski šef kuha za vas
Drugo predstavi tudi kolesarsko plat mesta, saj obiskovalce popelje
na spoznavanje skritih kotičkov Ljubljane s kolesom; kosilo jim
bo pripravil priznani ljubljanski šef, spoznavali pa bodo še grajsko
trto in vino, pokušali ljubljanski zajtrk iz lokalnih in svežih sestavin,
obiskali Mestni muzej, v katerem je razstavljeno najstarejše leseno
kolo z osjo na svetu, ter na tematskem ogledu spoznali zgodbe
ljubljanskih mostov.

© Mankica Kranjec

Ljubljena Ljubljana
Za Ljubljano marsikdo poreče, da je izjemno
romantična – in romantika prežema tudi to doživetje,
ki obiskovalcem prinaša vodeni ogled botaničnega
vrta Ljubljana z doživetjem »Ljubljana, čebelam
prijazno mesto«, piknik na Špici s košarico lokalnih
dobrot, večerni vodeni sprehod po mestu, celodnevni
najem koles za odkrivanje skritih kotičkov mesta in
kulinarično doživetje »Ljubljanski šef kuha za vas«.

BICIKELJ
– izposodi si kolo
v okviru izposoje koles bicikeLJ
si lahko na avtomatskih postajah 24 ur
na dan 7 dni v tednu izposodimo kolesa in
tako raziščemo Ljubljano. Kolesa so primerna
predvsem za premagovanje kratkih razdalj
(do eno uro). Uporaba sistema bicikeLJ je tako
rekoč brezplačna, saj je vsaka prva ura izposoje
zastonj. Po petih minutah od vrnitve kolesa si je na
kateri koli od postaj že mogoče izposoditi novo.
obvezna je le predhodna prijava v sistem, ki
poteka prek spletne strani in stane 1 evro
za en teden uporabe. Cena letne
uporabe sistema je 3 evre.
bicikelj.si
© D. Wedam

Zanimiva je tudi okolica Ljubljane
Ljubljana pa ni samo mesto. Je del širše regije osrednja slovenija, ki jo zaradi območij
narave, ki segajo v samo mesto, odlikujejo privlačne pohodne poti, slikovite vasi, vrsta
gradov in dvorcev, vaške cerkve z bogato umetniško zapuščino ter izvrstne domače gostilne
in kmečki turizmi.
Mreža pohodnih in kolesarskih poti se začenja razpredati že v mestnem središču in postaja
čedalje gosteje prepredena, ko se pomikamo na njegov rob in dlje, v razgibano zaledje
mesta, v »zeleni objem« Ljubljane: od Ljubljanskega barja na jugu, visokogorja na severu
(Kamniško-savinjske alpe) ter Posavskega in Polhograjskega hribovja na vzhodu in zahodu.
Regijo prepredajo tudi številne urejene in označene poti učne in tematske poti, ki bodo
navdušile še zlasti družine z otroki. seveda pa v okolici Ljubljanje ne manjka odličnih domačih
gostiln, ki pripravljajo odlične jedi iz sveže pripravljenih in lokalno pridelanih živil.

© Tomo Jeseničnik
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RUB RIKA
Kampiranje ali »glamping«
pod alpskimi vršaci
Pred kratkim se je v bližini blejskega jezera odprl novi
kamp river Camping Bled, ki ga na zelenem polotoku
obkroža reka sava. sproščeno okolje z velikimi parcelami
in nadstandardnimi alpskimi hišicami bo zadovoljilo še
tako zahtevnega gosta. Za vse ljubitelje nostalgije je
svoja vrata odprl tudi prenovljeni kamp Šobec, če si
zaželimo luksuznega oddiha, pa bodo za naše potrebe
poskrbeli v Mountain view Glamping na Dovjem na
Gorenjskem. vse namestitve nam omogočajo dobro
izhodiščno točko za raziskovanje Gorenjske. skočimo
na kremno rezino na Bled, oglejmo si Blejski vintgar,
sprehodimo se po radovljici, slovenski prestolnici
čebelarstva in čokolade, ali pa se zapeljimo do
restavracije vila Podvin, ki je bila pred kratkim nagrajena
s prvo Michelinovo zvezdico. Za malo daljši izlet pa se
lahko zapeljemo še do Planice, kjer pozimi potekajo
smučarski skoki, se namočimo v hladnem jezeru Jasna
ali pa poiščemo dih jemajoče Zelence.

#LETUJMODOMA
Pandemija COVID-19 je za več kot dva meseca dobesedno ustavila
svet. Počasi pa ta se ponovno prebuja in pred vrati je že, letos
zagotovo še toliko bolj, pričakovano poletje, ki trenutno ne pomeni
le dopusta, temveč mogočo umiritev okužb. A s strožjimi ukrepi
bomo najbrž letošnje počitnice in dopust po večini preživljali kar
doma. Lahko smo brez skrbi – Slovenija namreč ponuja kar nekaj
čudovitih kotičkov, vsekakor pa nekatere še premalo poznamo. Naš
predlog: letujmo doma in raziščimo svojo prelepo zeleno deželo.
besedilo: Klavdija Rupar, fotografije: slovenia.info

Uživajmo v dobri hrani in odličnem
vinu na Goriškem in Krasu
kras in Goriška sta zagotovo najbolj znana po svoji
čudoviti hrani in odličnem vinu. Če si želimo doživeti pravo
vinsko izkušnjo, izberimo nočitev v apartmaju Wine cellar
room. Gre za prenovljeno vinsko klet v osrčju vipave
– prav sredi vinogradov. okusimo slastno vipavsko vino
ali pa se zapeljimo do romantičnega Štanjela, kjer nas
pričakajo krasen Ferrarijev vrt, osupljivo lepo prenovljena
villa Fabiani, teran in pravi kraški pršut. vsekakor se
lahko ustavimo tudi na kosilu na dvorcu Zemono, ki je
prav tako pred kratkim prejel Michelinovo zvezdico.
si želimo v Toskano, a letos ne bi šli v italijo? Kakšna
Toskana, obiščimo Goriška brda – pravo slovensko
Toskano, le pičlih 15 minut oddaljeno od nove
Gorice. Prespimo lahko v čudovitem hotelu Gredič
ali pri ostalih ponudnikih prenočišč sredi romantičnih
vinogradov. vsekakor obiščimo eno od številnih
vinskih kleti, kot so Edi Simčič, Movia ali Ščurek,
ter se sprehodimo skozi očarljivo vasico Šmartno in si
privoščimo kosilo v Hiši Marica.

© Michael Matti
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PoTovanJe
Osvežimo se v morju
ali pa v bistri Soči
Za vse ljubitelje morja in morskega zraka je vsekakor tudi
letos poleti obvezen oddih na morju. Marina Seahouse
Portorož so luksuzne hišice na vodi, kjer lahko v morje
skočimo naravnost s svojega »pomola« in se tako
izognemo preveliki gneči na obali. s seboj vzemimo
tudi kolesa in se zapeljimo po 40 kilometrov dolgi poti
slovenske obale, splezajmo na zvonik cerkve v Piranu ali
pa se sprehodimo iz Strunjana ob morju mimo Fiese do
Pirana in Portoroža ter skozi predor nazaj do strunjana.
Če smo bolj kot nad morjem navdušeni nad rekami in
© Ciril Jazbec

malenkost hladnejšim zrakom, lahko počitnice preživimo
tudi ob reki Nadiži, se zapeljemo do Mosta na Soči,
si ogledamo Tolminska korita ali pa se v kobaridu
ustavimo v Hiši Franko pri Ani roš, edini slovenski
gostilni, ki se ponaša s kar dvema Michelinovima
zvezdicama. Prenočimo lahko v Nebesa Chalets
na mirni lokaciji na pobočju gore kuk, ki ponuja
osupljiv pogled na dolino Soče. elegantne brunarice,
opremljene v sodobnem minimalističnem slogu,
ponujajo tudi finsko savno ter savni z aromaterapijo
in kromoterapijo. Če smo pripravljeni na bolj aktivno
in adrenalinsko preživljanje prostega časa, pa bo
primeren tudi obisk Adrenalin Check Glampinga v
Bovcu. Posestvo ima igrišče za odbojko, badminton,
mininogomet in je le nekaj kilometrov oddaljeno od
Triglavskega narodnega parka.

Dežela cvička in zdravilne energije
termalnih vrelcev
Dolenjska mogoče ne deluje ravno kot najbolj tipična
destinacija za preživljanje poletnega dopusta, a tokrat bi
poletje lahko vseeno preživeli ob reki kolpi, se sprehodili
skozi Novo mesto ali prespali v kateri od zanimivih
zidanic med vinogradi. ena takšnih je zidanica
krštinc, ki stoji med vinogradi Straške gore nad reko
krko in Stražo. Primerna je za osem oseb, s terase

pa je razgled nad različnimi dolenjskimi kraji. okolica
omogoča pohodništvo, kolesarjenje, ribolov, jadranje v
tandemu, jahanje, streljanje z lokom, spust z raftom ali
veslanje s kajakom. Če si želimo oddih preživeti ob Kolpi,
a vseeno nekoliko bolj luksuzno, izberimo kolpa resort
Glamping z lesenimi hišicami, glamuroznimi šotori in
naravnim bazenom. Glamping je postavljen na ostankih
hiše Manor House of krasinec čisto blizu reke Kolpe,
obdajajo pa ga krasni razgledi tako na slovensko kot
hrvaško podeželje. seveda pa ne pozabimo na ogled
Gradu Otočec, kjer najdemo tudi vinogradniško hišo
Škatlar, le nekaj kilometrov oddaljeno od Dolenjskega
muzeja in pol ure do samostana kostanjevica. Kot pri
vsaki zidanici tudi v tej lahko preizkusimo domača vina in
si ogledamo postopke pridelave rujne kapljice.

Jame in kraške skrivnosti
vedno drugačen, skrivnosten, za nekatere kar čaroben
je svet kraških voda, polj, ki se spreminjajo v jezera, in
jezer, ki ponikajo v podzemlje. Notranjska ima kar nekaj
biserov, ki se jih splača obiskati: Loška dolina, križna
jama, Cerkniško jezero, rakov Škocjan, Pivška
jezera, Postojnska jama, Planinsko polje ... Čarobni
svet. Povzpnemo se lahko tudi na Snežnik ali Nanos.
Kje prenočiti? v Glampingu Lake Bloke se bomo
prepustili razkošju narave. Bloško jezero z naravnim

»Booking«
portal
MojaSlovenija.org
ne le namestitve, tudi ponudbe doživetij
v okolici, športne in vodne aktivnosti bomo
našli na prvem slovenskem rezervacijskem
portalu, na katerem je na enem mestu
zbrana večina slovenskih turističnih
ponudnikov, tako nastanitvenih kot
nenastanitvenih, z razkošjem vsega
lepega, kar ponuja slovenija.
MojaSlovenija.org
© Ciril Jazbec

Edinstvena atrakcija na
Dolenjskem: Šmarješki izvir cvička
v občini Šmarješke Toplice so tako ponosni na
cviček, da bodo v središču Šmarjete postavili
mobilno fontano cvička kot jo imajo ljubitelji piva v
Žalcu. Zanjo bodo skrbeli lokalni vinogradniki, saj na
območju občine delujeta dve vinogradniški društvi.
obiskovalci fontane v Šmarjeti bomo lahko degustirali
dolenjski posebnež cviček ter tri njegove glavne
sestavine: žametovko, modro frankinjo in dolenjsko
belo. obenem bodo poskrbeli tudi za druge
promocijske dejavnosti in ob izviru cvička vzpostavili
infotočko, na kateri bomo bomo dobili informacije o
turistični ponudbi Šmarjeških Toplic in okolice.
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PoTovanJe
parkom je pravi biser, ki je atraktiven v vseh letnih časih.
v leseni idili v osrčju Bloške planote se bomo naužili
preprostega življenja – v miru, neokrnjeni naravi in med
toplimi ljudmi. Pravljično naselje ob izviru presihajočega
Cerkniškega jezera – na prekrasni, mirni in sončni
lokaciji z razgledom na Cerkniško jezero – je v celoti
zgrajeno iz lokalnega lesa in izklesano izpod lastnikovih
rok. v bližini je več sprehajalnih in kolesarskih poti, v bližnji
okolici pa si lahko ogledamo prenovljeni grad Snežnik,
Predjamski grad, križno jamo, Postojnsko jamo,
Muzej vojaške zgodovine, mlin, žago, rakov Škocjan,
lahko obiščemo hrib Slivnico, na katerem domujejo
čarovnice, ali pa se povzpnemo na Snežnik.

Pot med krošnjami, pot med
vinogradi ... za zasanjane romantike
v Pomurju se lahko povzpnemo na stolp vinarium
ali si privoščimo sproščen dan ob Soboškem jezeru,
ki ga krasi paviljon iz Expana. na Otoku ljubezni si
lahko izpovemo večno ljubezen ali pa se sprehodimo
po polju sivke oziroma slovenski Provansi ter uživamo
v krasnih vonjavah. Pomurje je hkrati pokrajina vrelcev
zdravilnih voda, na grajskem dvorišču gradu na
Goričkem pa najdemo tudi energijske točke. Prav
© nejc Fon

Koroška – prava zakladnica
presenečenj

© arne Hodalič

tako so tu številni prelepi razgledi in vinogradi, na
vinski poti med Svetinjami in Jeruzalemom pa se
lahko ustavimo tudi pri Zidanici Malek in pokusimo
vina vinarja Jeruzalem Ormož. Prenočimo lahko v
počitniški hiši vinum vidae, zgrajeni na tradicionalni
način, saj so lastniki želeli, da je skladna z naravo
oziroma okolico, s svojim unikatnim videzom in
slamnato kritino pa se ne oddaljuje od tradicije. Pogled
iz zidanice se odpira na Lendavske gorice.
na poti proti Pomurju ali na drugo stran se lahko
ustavimo še na Štajerskem. v Celju se lahko
okrepčamo z burgerji v Starem piskru, obiščemo
grad in muzeje ... ali pa se sprehodimo skozi veličastni
Maribor in obiščemo Lent. na nekoliko drugačen
sprehod se lahko podamo na pot med krošnjami,
se povzpnemo na Pohorje ali pa si ogledamo krasno
lokacijo Žičke kartuzije. v Logarski dolini nas bo
očaral že sam vstop v dolino, lahko pa se odpravimo
tudi do čokoladnice in samostana Olimje ter
se podružimo z jeleni na Jelenovem Grebenu.
namestimo se lahko v Termah Olimia, kjer je na voljo
Aqualuna za otroke, za vse odrasle pa sproščujoč
wellness center Orhidelia.
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spoznajmo slikovito pokrajino mogočnih gozdov in
naravnih presežkov na območju UNESCO Geoparka
karavanke, zelenega Pohorja in doline reke Drave.
Doživimo adrenalin na kolesu ali peš – ob najlepših
razgledih z gora ali globoko v podzemlju Pece.
Zapeljimo se po Dravski kolesarski poti, kjer nas čaka
doživetje za vsakim zavojem, ali pa po Štrekni, ki je ena
najbolje urejenih kolesarskih poti. vodni park radlje ob
Dravi ponuja čudovito preživljanje poletnih dni, lahko
pa si ogledamo tudi skrivnostno podzemlje Pece. Pri
vodnem parku najdemo Green resort Glamping, kjer
imajo vse nastanitvene enote zasebno kopalnico s prho.
v sklopu se lahko zabavamo v vodnem parku, okolica

© Tomo Jeseničnik

pa je priljubljena za kolesarjenje in pohodništvo. Koroška
je znana tudi po splavarjenju – spravilu lesa po reki
Dravi. Zapeljimo se kot nekoč splavarji in spoznajmo
včasih izredno priljubljen in cenjen flosarski poklic, pri
katerem so opravljali pomembno nalogo transporta
lesa. Prenočimo lahko tudi v Hiši Poljana v mestu
Prevalje, kjer najdemo prijazne ljudi, urejen sodobni
videz in prijeten ambient. in okusimo njihovo posebnost
– lokalni in slovenski zajtrk.
idej za enodnevni izlet, vikend ali počitnice je več
kot dovolj za vsakogar. naša dežela, čeprav obsega
malo prostora, je ne samo lepa in raznolika, temveč
ponuja tudi svojevrstna nepozabna doživetja, ki jih ne
bomo našli nikjer drugje – naj bo to v mestih ali naravi.
Zakaj ne bi zavili z ustaljenih poti in si letos privoščili
počitnice doma.

© boris Pretnar

NAJBOLJ BrANO na sPLeTU

ženske kopalke
za poletje 2020
Če v teh dneh razmišljamo o
vročem poletju in neskončnem
poležavanju na plaži, imamo v
mislih zagotovo dve vprašanji.
Prvo je, kako se v teh nekaj
tednih pred dopustom čim bolj
približati idealni postavi, drugo
pa, kakšne kopalke izbrati.
citylife.si/modni-trendi/
zenske-kopalke-zapoletje-2020

Virtualni salon ur

Znani prejemniki Michelinovih zvezdic
Po nekaj letih pričakovanj je slovenija končno dobila svoj
Michelinov vodič in ob premierni podelitvi skupaj kar
sedem Michelinovih zvezdic. ana Roš iz Hiše Franko je kot
prva kuharska mojstrica v sloveniji prejela dve Michelinovi
zvezdici, po eno pa Tomaž Kavčič, Gregor vrečko, Uroš
Štefelin, Jorg Zupan in Uroš Fakuč.
citylife.si/gourmet/znani-prejemniki-michelinovihzvezdic-v-sloveniji

Pomladni meseci nam prinašajo
številne novosti tudi v svetu ur
in nakita, ko se največji svetovni
proizvajalci
predstavijo na sejmih v Ženevi
in baslu.
citylife.si/ure-in-nakit/
virtualni-salon-ur-watcheswonders-2020

Ideje za vikend izlet po Sloveniji
vedno daljši in bolj topli dnevi ter manj možnosti za potovanja v tujino so kot nalašč, da med vikendi raziščemo
slovenijo. Glede na to, da ne vemo, kaj se bo letos zgodilo s potovanji v tujino in bomo večinoma lahko
potovali le znotraj slovenije, smo pripravili seznam krajev in znamenitosti, ki jih lahko obiščemo v svoji mali
deželici. naj bo letošnje leto namenjeno raziskovanju naših krajev in čudovitih koncev slovenije.
citylife.si/potovanja/ideje-za-vikend-izlet-po-sloveniji

Instagram profili z zdravo hrano
Še vedno verjamemo, da je večina zdrave hrane precej dolgočasna?
bi radi zdravo jedli, pa nimamo idej? na spletu predstavljamo
nekaj profilov na instagramu, za katerimi stojijo nadarjeni kuharji in
slaščičarji, vsem pa je skupna ena točka – zdrava hrana.
citylife.si/gourmet/instagram-profili-z-zdravo-hrano
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