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Neformalno druženje

Zadnja dva dneva v Južni Afriki sta bila namenjena neformalnemu druženju, sklepanju novih
prijateljstev, dogovorom za nastope na turnirjih in mednarodne prijateljske dvoboje. Za tovrstna
opravila je mnogo bolj primerno naravno okolje kot pa klimatizirana kongresna dvorana. Pa še
nekaj lepot, znamenitosti in zanimivosti Južne Afrike smo ob tem spoznali.

V četrtek smo obiskali nacionalni park Pilanesberg in si z avtobusa ogledali divje živali v
naravnem okolju. V parku se da med preko 7000 živali, videti tudi tako imenovane »Big 5«,
kamor sodijo: lev, leopard, slon, bivol in nosorog. Višek doživetja pa je bila vsekakor ekskurzija
v petek, ko smo si ogledali kar dve izredno zanimivi zadevi. Najprej je bil na vrsti
Maropeng
, ki je ena največjih turističnih destinacij Južne Afrike. Je velikanski moderno opremljen muzej v
obliki amfiteatra, ki vas na interaktivni način popelje skozi razvoj zemlje in civilizacije od
pradavnine do današnjih dni. Mirno lahko rečem, da česa podobnega v življenju še nisem videl.

1/2

Kongres ICCF, Pretoria 2012 – VII. del
Prispeval Marjan Šemrl

Potem pa smo se odpravili v deželo levov . Tu smo lahko pobožali nekaj mesecev stare levje
mladiče ali nahranili žirafo. Nazadnje smo se šli še živalski vrt, le da so bile vloge nekako
zamenjane. Mi v kletki (premikajoči se), nevarne divje živali pa na prostem. Več fotografij z
ekskurzij lahko vidite
v forumskem prispevku .

Nekateri so izlet prešpricali in se v Johannesburgu slikali z Mandelo. Zvečer smo imeli še
zaključni banket, naslednji dan pa slovo od prijateljev in odhod na letališče. Vse skupaj je kar
prehitro minilo, kajti Južna Afrika je prijetna dežela, kjer bi se dalo početi marsikaj. Pa sploh ni
tako nevarno in divje kot se širijo glasovi. Sploh, če se držimo pravil in ustrezno poskrbimo za
svojo osnovno varnost in zdravje.

Na koncu je sledilo že znano 24-urno potovanje preko Istanbula, tokrat v obratni smeri. Ko sem
se doma po 16-urni »noči« prebudil pa me je že čakala novica, da bomo lahko spletni strežnik
prevedli v slovenščino. Več o tem pa v forumskem prispevku .

{jcomments on}
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