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JESENSKA LUČ V MONTEPISANU 

 

Naše potovanje se je pričelo 16. novembra popoldne, ko se je finska skupina srečala na 

letališču Savonlinna: skupino je sestavljalo 14 seniorjev in en spremljevalec – tutor, od 

tega je bilo šest moških in osem žensk. Večina se nas je spoznala na prejšnjem sestanku, 

bilo pa je nekaj novih obrazov, tako da smo imeli neke vrste družabno srečanje na 

letališču, kjer smo se spoznali in izpolnili prve vprašalnike. 

Potovanje je bilo precej dolgo: začeli smo z kratkim letom iz Savonlinne do Helsinkov in 

nato malce daljšim od Helsinkov do Rima. Ko smo z dvema minibusoma odpotovali iz 

Rima proti Montepisanu, se je že stemnilo. Ko smo končno prispeli na cilj, Airone Pisa 

Park Hotel v termah San Guiliano, pa je bila že noč. 



Naslednji dan se je bilo razburljivo zbuditi in videti, kje dejansko smo. Hotel ima tri različne 

stavbe in naše sobe so bile nameščene v dveh: vsak je imel svojo sobo in zaseben vhod. 

Za hotelskimi stavbami smo lahko videli griče Montepisana. 

Po zajtrku smo imeli prvo aktivnost, imenovano »Kosti za življenje«: posebna vaja in 

program treninga, ki izboljšuje moč kosti in držo telesa. Naša učiteljica je bila Daniela 

Gallo. Skupina je aktivno sodelovala in preživela prijetne urice. Nekateri so se celo odločili, 

da ob vrnitvi domov nadaljujejo s to aktivnostjo, saj smo prejeli nekaj navodil za izvajanje 

doma. 

 

Osebje agencije Montepisano DMC je predstavilo program in aktivnosti, ki so nas čakale v 

naslednjih petih dneh. Vključili so veliko ogledov zgodovinskih krajev in mest, kar je bilo za 

večino zanimivo, saj so se zelo zanimali za zgodovino, umetnost in znana italijanska 

mesta. Raznolikost pokrajine nas je presenetila: nasadi oljk in vinogradi, hribi, gozd, 

srednjeveške trdnjave, vasi, zgodovinske vile in stare cerkve. 

Prva tura 17. novembra je bila do zgodovinskega mesta Lucca: njen center je obdan z 

visokimi zidovi, ki so več kot 4 km dolgi. To je prekrasno mesto polno starih cerkva in z 

zanimivo zgodovino. 



Drugo zelo znano mesto, ki smo ga obiskali, je bila Pisa. Vsi poznamo poševni stolp v Pisi 

in sedaj smo imeli priložnost, da ga dejansko vidimo. Sprehodili smo se in spoznali, kaj je 

bila Pisa v preteklosti in kaj je sedaj. Močan vtis na nas so naredile stare univerzitetne 

stavbe in presenetilo nas je, da je v mestu več kot 45.000 študentov. 

V nedeljo smo obiskali srednjeveško mestece Vicopisano. Obiskali smo trdnjavo, ki se 

razprostira na hribu, od koder smo imeli lep razgled na reko, gozdove ter skalovje. 

V naši skupini je bilo nekaj kmetovalcev in lastnikov gozdov, zato so jih ti obiski zelo 

zanimali. Ko smo obiskali kmetijo Al Palazzaccio, ki proizvaja ekstra deviško oljčno olje, 

smo imeli kosilo v njihovi restavraciji s tradicionalno toskansko juho in tiramisujem, ki je bil 

odličen! 

Drugi je bil obisk kmetije Antico Frantoio v Vicopisanu, kjer smo imeli kosilo in pokušino 

oljčnega olja. Peljali so nas tudi na voden ogled oljčnega nasada in vinograda kot tudi na 

sicer manj znan nasad kivija. Ko smo zapuščali kmetijo, nas je kar nekaj kupilo lepa 

darilca za domov. 

Toskana je zelo znana po svojih vinih in po svojih kulinariki, vključno s pokušino 

regionalnih vin. Najbolj nepozaben je bil obisk Calci Charterhouse, ki so ga naseljevali 

kartuzijanski menihi do druge polovice prejšnjega stoletja. Vodič nam je pripovedoval 

zanimive zgodbe, ki so opisovale življenje menihov. Danes ta stavba gosti Naravoslovni 

muzej Univerze v Pisi, kjer najdemo paleontološke in zoološke zbirke, zbirko mineralov ter 

največjo zbirko okostij kitov v Evropi. Na žalost nismo imeli dovolj časa, da bi si vse 

navedeno pogledali. 

Program je vključeval tudi drugi aktivnosti, kot že omenjeno jutranjo vajo »Kosti za 

življenje«. Imeli smo na primer rokodelske in umetniške aktivnosti ob reki Serchio. 

Razdelili smo se v dve skupini in nekaj nas je preizkusilo slikarsko delavnico in uvod v 

umetnostno terapijo s Sylviane Zurly: rezultati so bili zelo dobri in nastale so zanimive 

slike. 

Druga polovica skupine je poskusila tradicionalno pletenje košar v Casi Gentili. V tem 

primeru so bili rezultati prekrasne ročno izdelane košare in predmeti, ki so jih lahko odnesli 

domov. Obe delavnici sta bili nova izkušnja za udeležence, tako da upamo, da bo kdo 

nadaljeval s temi aktivnostmi tudi doma. 

V skupini so bile tri osebe, ki pojejo v zboru: za njih pa tudi za vse nas je bila zelo posebna 

aktivnost, ki smo jo imeli v cerkvi sv. Jakova v Lupeti. V stari prekrasni cerkvi nas je čakal 

maestro Marco Mustaro, ki je s funkcijsko metodo vodil naše petje. Naučili smo se peti 



»bel canto« vrsto glasbe in akustika je bila resnično dobra. Vsekakor bi bilo lepo, če bi se 

kdaj lahko udeležili kakšnega koncerta v tej cerkvi. 

Na splošno nam je potovanje v Montepisano dalo veliko novih izkušenj! Seveda je včasih 

potreben čas, da se zberejo in poležejo vsi vtisi ter doživetja. Na koncu je bil vsak 

udeleženec hvaležen za priložnost sodelovati v takšnem »poskusnem testu« turističnega 

paketa. 
 



ADVENT V VULKANLANDU 
Peti dni, nova regija za odkrivanje, 14 starejših v starosti med 61 in 79 let, ena mlada 

tutorka in skupni imenovalec: dobra volja in pripravljenost izkusiti nove stvari. 

Starejši, člani različnih društev upokojencev iz vse Slovenije so se odpravili na potovanje v 

do tedaj njim neznani Vulkanland v Avstriji. Zame, kot tutorki skupine je to bila dragocena 

izkušnja. Kot zunanji in notranji opazovalec obenem sem imela priložnost opazovati 

različne poglede na koncept »turistični paket za starejše«. 

Potovanje smo pričeli v Mariboru, kjer nas je pričakal Mario Hofer iz agencije »Spirit of 

Regions«. Odpeljali smo se proti Bad Gleichenbergu, kjer smo bili nameščeni in s tem so 

se pričele naše »adventne počitnice«, kot so poimenovali ta turistični paket. Že na poti, ko 

smo se peljali po čudoviti pokrajinske avstrijske Štajerske, je Mario povzel namen 

potovanja. Pojasnil je, da večina turističnih agencij razvija in oblikuje programe in pakete 

za starejše brez da bi preizkusili ponudbo pri starejših ali jih vprašali za mnenje, potrebe in 

želje. Večinoma so ti pripravljeni na podlagi tega, kar strokovnjaki mislijo, da je primerno 

za starejše, a brez dejanskega vedenja in njihove udeležbe. Takšen uvod je temu 

potovanju v sklopu projekta DiscOver55 dal nek praktičen, otipljiv namen. Udeleženci, ki 

smo jih poimenovali »pilotna testna skupina«, so tako dobili vtis, da so del programa v 

nastajanju in da bodo njihovo preizkušanje, opažanja in povratne informacije imeli vpliv na 

bodoči program. 



 

Težko je povzeti vse aktivnosti, kraje, ki smo jih obiskali, znamenitosti, ki smo jih videli, 

zanimive ljudi, ki smo spoznali, kulinarična doživetja, ki so zbudila naša čutila … Zato 

naštejmo zgolj nekaj teh, ki so na skupino pustila pečat: tradicija prižiga »zelene adventne 

luči« v vasici Straden, voden ogled tovarne šunke Vulcano, delavnica izdelovanja 

adventnih venčkov v Buschenschanku, sprehod v gozdu in meditacija s Helgo Kirchengast 

ter glasbeni nastop na adventni tržnici v Bad Gleichenbergu. 

Poseben pečat celotnemu potovanju pa so dale jutranje, včasih tudi večerne, glasbene 

urice z Ursulo in Olno. Iz mojega videnja je bil njun odnos do posameznika, celotne 

skupine, čas, ki sta ga namenili vsakemu posebej tisto, kar je navdušilo vse prisotne. 

Sodeč po odzivih udeležencev bodo najbolj pogrešali ravno te glasbene urice. 



 

Naj omenimo, da je bilo tudi nekaj aktivnosti v programu, ki niso bile povsem prilagojene 

potrebam celotne skupine, kot je na primer hoja navkreber po 200-tih stopnicah, ki so bile 

spolzke, a je to bila posledica dejavnikov, na katere organizator ni imel vpliva, to so 

vremenske razmere. Neprestana megla tudi ni omogočila, da bi uživali v neverjetni 

pokrajini in razgledih. 

Kljub vsemu je skupina na koncu jasno izrazila, da so najbolj cenili osebni pristop lastnikov 

hotela v Bad Gleichenbergu, Maria Hoferja iz agencije Spirit of Regions in vseh, ki so 

vložili ogromno truda in poskrbeli, da se je skupina počutila posebno in toplo dobrodošlo. 

Dijana Lukić, tutor, ZDUS (Slovenia) 



 

 
 



SENIORJI V IZOLI 
12 novembra 2016 je 15 Avstrijcev pričelo svoje potovanje v Izolo, Slovenijo. Sama sem 

kot najmlajša v skupini imela posebno vlogo tutorke. 

V prvem delu potovanja nas je čakalo potovanje z vlakom od Graza do glavnega mesta 

Ljubljane: pot ni bila tako dolga, kar je vsekakor dobro in bila je zelo udobna (tega ni 

potrebno spreminjati), 4 ure so hitro minile v prijetnih pogovorih, kar je ogrelo našo 

skupino. Eden od udeležencev se je učil slovenščine in nas je naučil nekaj uporabnih 

besed in fraz. Nekaj udeležencev je v Izoli že bilo, tako da so nam pripovedovali o čudoviti 

pokrajini. 

Na železniški postaji v Ljubljani smo imeli manjšo težavo zaradi nedelujočega dvigala , a 

smo skupaj zmogli. Ker se je bližal čas kosila, smo šli v restavracijo Kratochwill blizu 

postaje, ki nam jo je rezervirala Alenka Ogrin iz ZDUS-a. Osebje je bilo prijazno in hrana je 

bila okusna. Voznik avtobusa iz Hotela Delfin ZDUS iz Izole je prišel po nas pred 

restavracijo in z minibusom smo nadaljevali pot do končne postaje, Izole. 

Prijava v hotelu Delfin je bila prijetno presenečenje, saj je bil vsak nameščen v 

dvoposteljno sobo s pogledom na morje. Na večerji smo se srečali z Alenko, ki nas je 

seznanila s programom in evropskim projektom DiscOver55. Po večerji je bil v preddverju 

hotela koncert glasbene skupine s plesom: avla je bila polna starejših plesalcev, veliko 

ljudi se je smejalo, uživalo, plesalo na angleške in slovenske pesmi, kar je bil prijeten 

začetek našega bivanja. 

Naslednji dan v nedeljo nas je nekaj preizkusilo jutranje aktivnosti, ki jih ponuja hotel od 

7.30 do 8.00: telovadba in gimnastika v bazenu. Po zajtrku smo se srečali z Nino Golob, 

direktorico hotela, ki je predstavila hotel in povezavo z ZDUS. Hotel je bil zgrajen iz 

finančnih sredstev društev upokojencev in sledi ideji o počitniškem domu za upokojence. 



 

Slovenija ima samo 46 km jadranske obale, zato so morali poiskati nove oblike turizma: 

hotel Delfin je bil oblikovan kot oaza wellnessa, ki z letošnjim letom ponuja tudi Kneippov 

vrt, kjer so na voljo Kneippova terapija z vodo, zdravilna zelišča, telovadba in 

prehranjevalna priporočila. 

Popoldne smo imeli voden ogled zgodovinskega centra Izole, ki je bila nekoč otok (»isola« 

v italijanščini pomeni otok). Regija je zanimiva in iz arhitekture lepote je moč je občutiti 

zgodovino. Ustavili smo se na degustaciji vina in pršuta. Na poti nazaj v hotel smo srečali 

staro gospo, ki nam je pripovedovala, da je bila kot otrok med drugo svetovno vojno 

ujetnica v Grazu. To je bilo res ganljivo, saj nam je pokazalo, kako pomembno je delati 

skupaj za boljšo prihodnost – med mejami, med generacijami. Med večerjo smo 

razpravljali o avstrijsko-slovenski zgodovini, o tem, kaj imamo skupnega in kaj vemo o 

kulturi, naravi, prebivalcih obeh dežel. 



V ponedeljek je pihal močan hladen lokalni veter »burja«; z Alenko in vodičko Ireno smo 

obiskali Strunjan. Na nagrajeni tematski sprehajalni poti čez soline »Strunjan in regija 

Natura« smo se seznanili z lokalno proizvodnjo, predvsem soli, enega najbolj dragih 

produktov, tudi imenovan »belo zlato«. V ljubki taverni smo uživali v tipičnem slovenskem 

kosilo, skupaj z lokalnimi ljudmi, ki so tam kosili: posebnost je bila kakijeva sladica! 

 

Popoldanski obisk Pirana nam je razkril prijetno mesto z beneškim vplivom: tukaj je živel 

violinist Giuseppe Tartini in osrednji trg je po njem poimenovan. Sveti Jurij je svetnik mesta 

in cerkev nad Piranom mu je posvečena. Imeli smo tudi kratek postanek v Portorožu, ki je 

bil že leta 1300 znan kot zdravilišče. Videli smo čudovit sončni zahod v tako imenovanem 

mestu rož. 



Četrti dan smo se sprehodili po zelenih točkah Izole, vključno s Kneippovim vrtom. Kosilo 

smo imeli v gostilni Doro, ki je ena najboljših v Izoli in ponuja posebnosti, kot je rdeče zelje 

ob prazniku sv. Martina: hrana je bila vsem všeč. Po večerji v hotelu je glasbenik igral 

zimzelene pesmi, tudi nekaj pesmi je zapel v nemščini, kar je bilo zelo zabavno. 

V sredo  smo obiskali kmetijo, kjer smo se naučili, kako se izdeluje oljčno olje. Posebna 

izkušnja je bil obisk cerkve v Hrastovljah: znamenite freske, ki prikazujejo motive iz Biblije, 

odkrite leta 1949. 

Nato smo obiskali Koper, največje mesto v slovenski Istri, v rimskih časih znano kot »kozji 

otok«. V tem modernem mestu je čutiti zgodovino, še posebej beneško nadvlado, ko je 

mesto cvetelo. Danes je še vedno viden italijanski vpliv. Sledil je obisk največje vinske kleti 

v slovenskem delu Istre, Vinakoper. Poskusili smo malvazijo in refošk, tipična vina regije. 

Tu smo tudi  večerjali in nekaj nas je kupilo vina kot darila. 

Naš zadnji dan smo se odpeljali nazaj v Ljubljano. Imeli smo voden ogled centra mesta, 

odkrivali smo skrivnosti zelene prestolnice Evrope. Po prijetnem kosilu v Drugi violini smo 

odšli na železniško postajo in se odpeljali domov: bili smo res žalostni, da se je potovanje 

končalo, a smo se veselili, da bomo domačim lahko povedali naše vtise. 



 

Mislim, da bodo ljudje, ki smo jih spoznali, eden od trajnejših spominov s potovanja. Vsi so 

bili resnično prijazni in so poskušali govoriti nemško. Tudi mi smo se trudili govoriti 

slovensko, a je jezik izjemno težak za učenje: bilo bi lepo, če bi se v hotelu lahko naučili 

nekaj osnovnih besed. Za zaključek lahko povem, da se nekateri veselimo ponovnega 

potovanja v Izolo, ker ni tako daleč od doma in ker je Slovenija v primerjavi z Avstrijo 

cenejša država. Sicer sem sama premlada za bivanje v Hotelu Delfin, a bi bili moji stari 

starši odlična ciljna skupina. Program je bil pester, a včasih je bilo aktivnosti preveč. 

Mislim, da bi bila ena ekskurzija na dan povsem dovolj. Na splošno smo preživeli nekaj 

čudovitih dni v prekrasni regiji, ki jo lahko zagotovo priporočimo starejšim! 
 



KREPITEV ZMOGLJIVOSTI 
Srečanja za krepitev zmogljivosti partnerjev in turističnih ponudnikov so bili izvedeni v 

vsaki DiscOver55 regiji v oktobru 2016, v organizaciji lokalnega partnerja in v sodelovanju 

z lokalnimi malimi in srednji podjetji ter deležniki, ki delajo na področju turizma: v vsaki 

regiji je sodelovalo približno 10 do 15 ljudi. 

Cilj teh srečanj je bil vključiti deležnike, ki so se srečali v prejšnji fazi projekta, ko so 

strokovnjaki projekta DiscOver proučili turistično ponudbo ter jim predstaviti rezultate in 

priporočila, jih obvestiti o pilotnih turističnih paketih in v primeru njihove neposredne 

vpletenosti, o točkah, ki jih je potrebno izboljšati in upoštevati za storitve. 

Organizatorji so gostom predstavili dosedanje rezultate in evalvacijo, ki jo je opravil 

znanstveni partner Siti. Na kratko so tudi predstavili prihajajoče aktivnosti: pilotni testi v 

posamezni regiji, analizo tržišča in ravzoj dela na priročniku, čemur je sledila razprava. 

Po sestanku je vsak udeleženec izpolnil vprašalnik, iz katerega je bilo razvidno, da je 

večina zadovoljna s sodelovanjem z lokalnimi partnerji in so zadosti informirani. Menijo, da 

je pomembno oblikovati turistične storitve, ki so prilagojene seniorjem v nizki in srednji 

turistični sezoni, želijo biti vključeni v aktivnosti seniorskega turizma in si v bodoče želijo 

močnejšo osredotočenost na to ciljno skupino. Prav tako jih zanima promocija njihovih 

storitev/ponudb v drugih jezikih, kot na primer v kitajskem in ruskem jeziku. 

Nekaj udeležencev je komentiralo in predlagalo: zanimivo se jim zdi izpostaviti vidik 

dobrega počutja (zdravilišča, ekskurzije, olje, aktivnost »kosti za življenje«, podeželsko 

vzdušje, joga in meditacija, kakovost hrane) in ustvariti turistični paket s člani mreže malih 

in srednjih podjetij. Paketi naj vključujejo spremljevalce oz. vodiče, ki govorijo isti jezik 

skupine ter minibuse, ki vozijo seniorske turiste med potovanjem. 
 



PROMOCIJSKI DOGODKI 
29. september, Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana 

Festival za tretje življenjsko obdobje je kot vsako leto potekal v Ljubljani v počastitev 1. 

oktobra, mednarodnega dneva starejših, kar je bila dobra priložnost za predstavitev 

organizacij, ki delajo za in s starejšimi, njihovih aktivnosti in projektov. 

ZDUS je kot soorganizator festivala predstavil projekt DiscOver55 na okrogli mizi z 

naslovom »Pričakovanja seniorskih turistov«. Povabili so različne deležnike, hotel in 

managerje turističnih agencij, novinarje in seveda starejše. Alenka Ogrin je kot moderator 

okrogle mize podala kratek opis projekta, njene cilje in aktivnosti ter predstavila vlogo 

ZDUS-a. Kasneje je besedo predala Saši Ceglar iz Srca Slovenije, ki je slovenski partner v 

projektu EDEN, ki se prav tako ukvarja s seniorskim turizmom in je sofinanciran v okviru 

programa COSME. Na koncu so povabili Maria Hofferja iz agencije Spirit of Regions, ki je 

partner v obeh predstavljenih projektih, da opiše svojo pogled in pričakovanja projekta. 

Po predstavitvi je potekala živahna diskusija o potrebah in specifikah turističnih paketov za 

starejše. 



 

  

9. mednarodna konferenca o kulturnem turizmu v Evropi »Nesnovna dediščina: 

nemerljivo sredstvo za razvoj trajnostnega in odgovornega turizma« 

Konferenca je potekala na Portugalskem od 23. do 24. septembra. Udeležili so se je 

predstavniki iz Komiteja regij, Europa Nostra, predstavniki Ave Region, raziskovalnega 

inštituta in turistični operaterji, Evropska komisija (DF Growth), Evropski parlament 

(Intergroup za evropski razvoj turizma, Komite evropskega parlamenta za promet in 

turizem – TRAN, Svet Evrope – program Kulturnih poti). Glavna tema je bila »kako, 

navkljub ekonomski krizi, ustvariti mostove med kulturno snovno in nesnovno dediščino ter 

identitetami, za bolj inkluzivne evropske destinacije.« Leto 2018 bo evropsko leto kulturne 

dediščine: povezava s kulturnimi aktivnostmi bo uveljavljala spodbujanje mreženja med 

ljudmi, storitvami in aktivnostmi v sektorju. 



DiscOver55 je bil predstavljen kot regionalna dobra praksa v prispevku Josè Luisa 

Maestra Castineira (NECSTouR, Delovna skupina za kulturni turizem in trajnost v kulturi). 

To je bila dragocena priložnost za diseminacijo glavnih ciljev projekta in pozornost javnosti 

usmeri na destinacije, ki so jezero Saimaa, Izola, Vulkanland, Montepisano. Kot so razkrili 

podatki s terena, imajo vse štiri destinacije veliko mešanico nesnovnih kulturnih virov, ki jih 

lahko ponudijo kot dragocen izdelek in so nemerljivo sredstvo za razvoj trajnostnega in 

odgovornega turizma. Skupni izziv tako ostaja, da se e s podrobno statistiko orpavi 

nadaljnja analiza njihovega učinka. 

 

Na dogodku je potekala slavnostna podelitev naziva »Destinacija trajnostnega kulturnega 

turizma 2016«. Razglasili so 3 dobitnike nagrad: prvo nagrado je prejela Latvija: Turaida 

Museum Reserve za varstvo nesnovne kulturne dediščine; druga nagrada je pripadla 

Grčiji: Solunski bienale sodobne umetnosti; tretja nagrada pa Španiji: tradicionalna 

katalonska kuhinja Tossa de Mar. 
 



10 PREDNOSTI 

 

Znano je, da so tisti, ki ob staranju ostajajo zdravi, sposobni vzdrževati aktiven način 

življenja, kar vključuje tudi potovanja pri 70-tih in 80-tih letih ali več. Vse bolj jasno pa 

postaja, da velja tudi obratno: tisti, ki potujejo, bodo bolj zdravi, kar je dobro tako za 

posameznika kot za naše starajoče se družbe. 

Ne glede na starost pomeni potovanje umik iz vsakodnevnega življenja in ljudem omogoča 

širjenje obzorij. Za starejše pa lahko potovanje v najljubši kraj ali nekam, kjer še niso bili, 

pomeni priložnost ponovnega rojstva. Potovanje jim da nekaj, česar se lahko veselijo med 

ali po dolgi in hladni zimi. 



Nekateri menijo, da potovanje in vse kar je z njim povezano – organizacija, premikanje, 

sprememba navad, spoznavanje novih ljudi in tujcev – morda predstavlja breme za 

starejše in ogroža njihovo fizično in duševno zdravje, a to je zgolj preživet stereotip. 

Znanstveniki ugotavljajo, da tudi ko določene mentalne spretnosti s starostjo upadejo, ob 

pomembnih sposobnostih, kot sta socialna in čustvena spretnost, um postane ostrejši. 

Te sposobnosti lahko prinesejo številne koristi: raziskovalci pri Stony Brook, Stanford in 

Cornell Univerzi so ugotovili, da so ljudje preko 50 let na splošno srečnejši. Občutki jeze 

se postopoma zmanjšujejo v obdobju od 20-tih do 70-tih let, stres pa po 50-tih letih močno 

pade. Negativna čustva kot so žalost, jeza in strah postanejo manj izraženi v poznejših 

letih, kot pa so bila v naših razburljivih mlajših letih. Veliko starejših, ki so jih intervjuvali, so 

rekli: »Želim si, da bi se naučil vsakodnevno uživati življenje in uživati v trenutku pri svojih 

30-tih, namesto pri 60-tih.«. Ti so tudi veliko verjetneje opisali zadnjih pet ali deset let kot 

najsrečnejša leta svojega življenja. 

Večina ljudi – aktivnih in radovednih – je dejansko popolnoma pripravljenih z 

zadovoljstvom potovati v svojih 60-tih, 70-tih, 80-tih ali še starejši! Pa si podrobneje 

poglejmo 10 dokazanih koristi potovanj za starejše ljudi. 

1. Dobro je za vaše srce 

Potovanja imajo pozitiven učinek na zdravje srca, tako pri moških kot pri ženskah. 

Znanstvena študija je pokazala, da so ženske, ki so bile na počitnicah le vsakih šest let ali 

manj, imele bistveno večje tveganje za nastanek srčnega infarkta ali koronarno smrt v 

primerjavi z ženskami, ki so počitnikovale najmanj dvakrat letno. Podobno je druga študija 

pokazala, da so imeli moški, ki niso šli na letni dopust, 20 odstotkov večje tveganje za smrt 

in 30 odstotkov več tveganja za smrt kot posledico bolezni srca. 

2. Na splošno je dobro za vaše telo 

Potovanje in vse aktivnosti povezane z njim imajo pozitiven učinek na vaše telo in fizično 

pripravljenost. Starejši imajo koristi od fizične aktivnosti, ki pogosto spremljajo potovanja. 

To je lahko bodisi ogled muzeja, pohajkovanje po novih mestih in ogled znamenitosti, 

bodisi uporaba javnega prevoza. Veliko je fizičnih izzivov, ki spremljajo potovanja: različni 

viri poročajo, da turisti med potovanji pogosto prehodijo do 16 kilometrov na dan. Ti izzivi 

lahko pomagajo ohraniti starejše ljudi pri zdravju in v formi, a le če pri tem ne pretiravajo. 

3. Dobro je za vaše možgane 

Po dr. Paul Nussbaumu, predsedniku in ustanovitelju Možganskega zdravstvenega centra: 

…»Ker predstavlja izziv za vaše možgane z novimi in različnimi izkušnjami in okolji, je 



potovanje pomembno vedenje, ki spodbuja zdravje možganov in gradi možgansko 

odpornost skozi vso življenjsko dobo«… 

Za običajne aktivnosti, ki spremljajo potovanja, kot je poslušanje radia, branje časopisa, 

igranje iger in obiskovanje muzejev, se je izkazalo, da zmanjšujejo tveganje za 

Alzheimerjevo bolezen za kar 47 odstotkov. 

4. Na splošno je dobro za vaš um 

Potovanje prisili starajoče možgane k vaji kognitivnih spretnosti, saj pri potovanju 

načrtujemo vnaprej in ostajamo osredotočeni. 

Ker so starejši na potovanjih pogosto plen goljufov in žeparjev, je eden od načinov 

priprave miselnega procesa pred odhodom v tujino tudi vaja varnostnih ukrepov (kaj storiti 

v primeru, če…). Celo raziskovanje in primerjava med mesti, iskanje letalskih vozovnic in 

namestitev omogoča seniorjem, da spodbudijo možgane k razmišljanju o nečem novem in 

neznanem. 

Članek z naslovom »Destinacije zdravega staranja: fizične, kognitivne in družbene koristi 

potovanja« je nedavno osvetlil nekatere mentalne koristi, ki jih starejšim prinašajo 

potovanja. Aktivnosti kot so orientacija v novih mestih, raziskovanje muzejev, pogovori z 

novimi ljudmi, sporazumevanje v tujem jeziku in spoznavanje novih znamenitosti, lahko 

razgibajo mentalne mišice in ohranjajo starejše možgane aktivne in v pripravljenosti. 

5. Zmanjšuje ravni stresa 

Neka raziskava je pokazala, da je 89 % ljudi, ki so bili na dopustu le dan ali dva, lahko 

pozabilo na stresno delo in se sprostilo. To ima dolgotrajne učinke, saj se je pokazalo, da 

ima stres škodljive posledice za zdravje in lahko dejansko pospeši proces staranja. Tu je 

tudi komponenta sprostitve. Morda mislimo, da starejšim ljudem, zlasti upokojencem, ne 

primanjkuje časa za sprostitev, a njihova življenja so pogosto polna družabnih, osebnih in 

družinskih dogodkov in obveznosti, ki konec koncev ustvarjajo podobne ravni stresa kot 

poklicne obveznosti. 

6. Spoznate lahko nove ljudi 

Če potujete v skupini ali pa sami, v vsakem primeru povečate svoje možnosti za 

spoznavanje novih ljudi. Ohranitev ali vzpostavljanje socialnih stikov v poznem 

življenjskem obdobju ima pozitivne učinke na duševno zdravje starejših. S potovanjem 

lahko spoznate in se družite s sonarodnjaki ali prebivalci države, ki jo obiščete; imate 

možnost spoznavati nove prijatelje iz vsega sveta in s katerimi zahvaljujoč novim 

tehnologijam lahko zlahka obdržite stike. 



7. Lahko potujete z ljudmi, ki jih imate radi 

Potovanje s prijatelji in družino je lahko srečen dogodek za vse. Ko potujete z njimi, 

ustvarjate spomine za vse življenje. Ko se vrnete s potovanja, pa je velika radost tudi 

spominjati se potovanja z ljudmi, ki jih imate radi. Ne pozabite, da ima blago omejen rok 

trajanja, medtem ko so spomini večni! 

8. Nikoli ni prepozno za odkrivanje novih perspektiv 

Potovanje pomaga obogatiti naša življenja, poveča naša znanja in širi naša obzorja. Ko 

obiščemo zanimive kraje, odkrivamo in se učimo različnih stvari. Spoznavamo nove ljudi, 

okolico, rastline in živali. Če želite narediti naša potovanja bolj vznemirljiva in zahtevna, 

lahko izberete, načrtujete vašo turo in izberete specifične kraje, ki jih želite obiskati. 

Potovanje ne ponuja samo zabave in avanture, temveč tudi čudovite vpoglede v življenja 

in navade drugih in razsvetljuje naše misli. 

9. Razbija vaše predsodke 

Ko obiskujemo druge dežele, bolje razumemo tamkajšnje ljudi. Učimo se o njihovi kulturi, 

zgodovini in ozadju. Odkrivamo podobnosti z nami kot tudi razlike. Zanimivo se je učiti od 

ljudi iz različnih okolij tudi v pozni življenjski dobi, ko so izkušnje in dogodki na določen 

način že oblikovali naše predsodke, vendar lahko kulturna in družabna srečanja pustijo 

vaš um odprt in sprejemljiv za novosti. 

10. To je dobro tudi za vašo denarnico! 

Starejši ljudje, še posebej upokojenci, imajo možnost potovati v svoji državi in v tujini tudi v 

nizki in srednji sezoni in tako izkoristijo nizke cene in posebne ponudbe potovalnih agencij, 

organizatorjev potovanj in hotelov, ki razvajajo svoje stranke izven glavne sezone, torej 

spomladi in jeseni. Poleg tega večina ponudnikov turističnih storitev, od transporta do 

družabnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ponuja posebne popuste za starejše. Ko izbirate 

destinacijo in obiskujete številne znamenitosti, vprašajte po popustih, ki jih lahko izkoristite. 
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