
67

24.3.2014

איש עם כרס ענקית, הזהיר אותי שאני עלול 
לפתח בעתיד סינדרום מטבולי – הגדרה כללית 
ושלח   – לי לזכור  לכל מיני מחלות שלא בא 

אותי לפילאטיס ולדיאטנית הבית. 
עם התעמלות של בנות חטובות הסתדרתי. 

־לא ייאמן כמה עמוק אפשר להתכופף כשמתא
־מצים. אבל הפגישה עם יאניה סטראשק השדו

פה לא הייתה קלה. היא גזרה עליי דיאטה של 
1,200 קלוריות ביום באקווריום זכוכית מבודד 
שבו מגישים תה מריר לסילוק רעלים, תה אנטי־

אייג'ינג ותה אנטי־סטרס. ארוחת בוקר אישית 
נסעה אל שולחני בעגלה, מצולחתת ללא רבב: 
שלוש פרוסות מלפפון עם גרעין דלעת על כל 
אחת, וקצת חסה, ופרוסת לחם מלא. וכף גבינה 
כחושה שעשבי תיבול מנסים להפיח בה חיים, 
חופן  זהו.  קמצניות.  פרושוטו  חתיכות  ושתי 
ענבים בקופסה נועדו לארוחת עשר, אבל לא 

אמרו, אז חיסלתי מיד.
־בצהריים הוקל לי כשראיתי צרות של אח

רים: ישבו לידי אנשים בצום של מיצים ושתו 
רק שייקים. אני התפרעתי על ספלון מרק צח, 
ו־60 גרם חזה עוף צרוב עם מאפה  סלט ירוק 
כוסמת. את גביע היוגורט דל השומן קיבלתי 
בשביל פייב או'קלוק, אבל הוא נעלם אצלי לא 

בחמש, אלא בשנייה שהגיע.
אחד  חור  עם  הערב  לארוחת  ירדתי  וכך 
הרגשתי  אבל  קלילה,  ותחושה  בחגורה  פחות 
שהשבירה מתקרבת. ממרח האספרגוס המזולף 
באלגנטיות היה נחמד, פילה הדג המאודה על 
עלי מנגולד וכדורי לפת היה ללא דופי, ואפילו 
פאי התפוחים מצא חן בעיניי למרות שכל־כולו 
50 קלוריות. אבל מעבר לקיר נכנסו האורחים 
הנורמליים לבופה שופע כל טוב, ולא יכולתי 

להתאפק עוד. 
־נכנסתי מבויש לאולם האוכל הכללי, לק

חתי צלחת גדולה וערמתי עליה הר של פסטה. 
־דיאטה? בטח, אני אעשה פעם דיאטה. אבל הלי
־לה הזה אעלה על יצועי שבע ומנוחם כדי לע

מוד מחר בבוקר בעומס הגופני הקשה של טיול 
הסוסים  צפייה בעדרי  פלוס  במערת שקוציאן 

הלבנים בליפיצה.

רגע עם סוס לבן
מאחותה  מונגשת  פחות  פראית,  שקוציאן 
רכבת שתסיע  בה  ואין  פוסטוינה,  המפורסמת 
בשבילים  ויורדים  עולים  כאן  פנימה.  אתכם 
ובמדרגות, מתנשמים ומתנשפים, עד שמגיעים 
לנהר פנימי דרמטי שחופר ומפסל בסלעי הגיר.

במרכז המבקרים תמצאו פונדק שמגיש מנות 
עממיות טובות, וזה הבונוס על המאמץ הגופני. 
מרק הגולש סמיך וחריף במידה, הפולנטה – עם 

פרוסות ירך חזיר וכרוב שנמס בבישול איטי – 
נהדרת, ומנת האווז נדיבה. 

ומה לפנינו עכשיו? המרחבים הירוקים של 
יפה לבנים  סוסים  משוטטים  שבהם  ־ליפיצה, 

פיים. לחשנו לאחד, יאללה בוא. הוא קירב את 
ראשו לליטוף, ובן רגע דהרו אלינו בעקבותיו, 
ברעש גדול, עוד 50 מאחיו לעדר. תאמינו לי, 

זה רגע יפה, בלתי־נשכח. 
למרחצאות  מהירה  בנסיעה  המשכנו  משם 

־סטרוניאן, מרחק נגיעה מאיטליה. הנוף השת
נה: פתאום רואים עצי זית, כרמים נטועים על 
גבעות לצד ברושים מחודדים ובתים כפריים. 
טוסקנה? לגמרי. רק תוסיפו ים חלק. מה עוד 
נבקש? לא הרבה, אולי איזה פינוק במלח מקומי 

עתיר מינרלים.
שלל  עם  נופשים  מושך   Svoboda מלון 
להם  שמציעים  העיסויים  ואחד  גפיים,  בעיות 
נעשה בשקיות פשתן ממולאות מלח גס. קטיה 

־הוליכה אותן על גופי המשומן במעגלים, התע
כבה בצוואר, בכתפיים ובברכיים, ואולי בזכותה 
עברתי אחר כך בקלי קלות אימון צעידה עם 

מוטות הליכה בשבילי הכפר. 
טיפסנו בקצב, צעדנו לאורך צוק שמשקיף 

־לים הפתוח ועצרנו בחצר ביתה של מרי, שרו
לה  יש  מצמיחה.  שהאדמה  ממה  ליקרים  קחת 

מארטישוק,  מריר  משקה  פנטסטי,  לימונצ'לו 
זה  )תחייכו,  קקי  וליקר  אדום ממכר  יין  ליקר 
בסדר. כשהיא מזגה לי ממנו ברחו לי צחוקים 

־עד בכי. הסבירו לי שקקי בסלובנית זה אפרס
מון, זה לא עזר(.

פונדק  אחרת  בחצר  גילינו  מהצוק  בירידה 
מקסים עם כורסאות קש וישבנו לנשנש גבינת 
עזים. וזו לא אופציית הבילוי היחידה בסביבה. 

־האזור כולו זרוע כפרים שלווים ויפהפיים, והד
בכפר  במכונית שכורה.  היא  אותם  לפקוד  רך 

־קרקאוצ'ה מצאנו את ג'רי, שמייצר שמן, סבו
נים וקרם פנים מזיתים. בכפר נובה־ואס אכלנו 
העונה  מתחילה  מרץ  שבאמצע  בר,  אספרגוס 

שלו. 

ירושלים של זהב
כך חלפו יומיים של של מנעמי כפר, שבהם גם 
רבצתי במפרץ קטן והאזנתי לאוושות הגלים, 

־אבל בתוך תוכי חיכתה נשמתה התאומה של ני
קול ראידמן, שחיפשה הזדמנות לפרוץ החוצה 
Bal�  ולהשתולל. הרגע הגדול שלה הגיע במלון

nea השיקי, באתר מעיינות המרפא דולנסקה.
בתפריט הטיפולים מצאתי בוטוקס והזקפת 
חזה, אבל הכי מסקרן היה גולד מסז', ושלא תעזו 

לבלבל את זה עם גולדן שאואר, פליז. 
־פרוזדור זכוכית ארוך שקוף חוצה גנים ירו

קים ומחבר בין לובי המלון לקומפלקס הספא, 
שבו קיבלה את פניי פטרה השברירית, עם קנקן 
זכוכית מלא פיסות זהב טהור משכשכות כמו 
בתנועות  ניחוחית.  שמנים  בפורמולת  קונפטי 
לתוך  עיסתה  היא  וחושניות  עדינות  איטיות, 
עורי את המתכת האצילית, כולל הפשלה זהירה 
של עלה התאנה השחור. כי הזהב חייב להגיע 
לכל פינה, כולל הבטן התחתונה ודרומה, ברור. 
הדקות  בעשר  אבל  נעתקה.  כמעט  נשימתי 

האחרונות שקעתי בשינה נעימה. 
יצאתי החוצה בהילוך של בלרינה, על קצות 
האצבעות, זימזמתי "ירושלים של זהב" כשאור 
גדול בוקע מעיניי, ונדמה לי שזרחתי מבפנים. 

־מה עוד תרצו לדעת על אפקט הזהב ולא סיפ
רתי: הוא, או הידיים של פטרה, או שניהם יחד, 

עשו אותי רגוע וקצת מעופף.
כי רק במצב רוח מעופף יכולתי לחלוף על 
זוג  עליו  אדום, שמצוירים  אזהרה  פני תמרור 
תחתונים, ולהיכנס בלי היסוס לבריכת זרמים 
36 מעלות  ממי מעיין טבעי בטמפרטורה של 
וזהב בלבד לגופי. במילים אחרות, מצאתי עצמי 
באגף סגור של נודיסטים, משכשך עם ציצים 

וישבנים סלובניים וכל הדברים שביניהם. 

המגבת,  את  כשמורידים  הראשון,  ברגע 
זה מוזר, אכן. אבל בתוך שלוש דקות מתחיל 
כיף אדיר, ואחרי עוד טיפ־טיפה השתחררות 
החמות  המקלחות  בין  משוטטים  כבר  אתם 
והקרות והסאונות, עד שיש בכם העוז לצאת 
עירומים לגג ענק מצופה דק, מוצף סלובנים 
וסלובניות נחמדים מכל הבחינות, מפקירים 
את גופם לשמש חורפית. הבעיה היחידה היא 
וכל  מעלות,   17 היא  בחוץ  שהטמפרטורה 
משב רוח מכווץ את גאוותכם בלי שליטה. אל 
תעשו מזה עניין, תבדקו בעין אחת מה קורה 

אצל אחרים ותירגעו. אתם לא לבד.
־להשלמת אווירת הדקדנס, ובלבוש מלא, בי

קרתי בשתי כתובות שוות. במסעדת הגורמה 
לובליאנה  בטירת  האחרונה  בשנה  שנפתחה 
הגישו לי תבשיל לחי עגל נימוח לפי כל כללי 
הטקס, ובטירת Otocec היפהפייה, שאגם קטן 
מקיף אותה, התענגתי על בשר ציד ומרק עשבי 
בר בחדר אוכל שמארח מלכים, נשיאים וראשי 
ממשלות. אכן כן, הנסיך אלברט ממונקו אכל 
פה לפניי בשבועות האחרונים. הכל זהב, כבר 

אמרתי.

הסלובנית  הספא  חברת  אורח  היה  הכותב 
Terme Krka ורשות התיירות של סלובניה

החיים זהב
הנהנתן מסתנן לאגף הנודיסטים של ספא יוקרתי, מקבל עיסוי בזהב טהור, זונח טיפול 
דיאטה קפדני לטובת ארוחות גורמה בטירות עתיקות, ומתפוצץ מצחוק כשמוזגים לו 

כוסית של ליקר קקי † מסע ללא בושה במרחצאות סלובניה † דוד בנדר
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הכי נוצץ: 24 קאראט על העור

הנסיך אלברט אכל פה לפניי: חדר האוכל בטירה

וזה מה שלובשים בטיפול: אחד מעשרת החוטינים שלי

כמו באגדה: טירת אוטוצ’ק
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לי לריסה  הזעיר שהושיטה  החפץ 
לה לי  גרם  בנרות  מואר  ־בחדר 

זה",  את  לשים  יכול  "אתה  זיע. 
על  רק  חשבתי  ואני  אמרה,  היא 
דבר אחד: יש לי ביד קונדום, הבחורה הגבוהה 
האדמונית שנתנה לי אותו מחכה מחוץ לדלת 
כדי שאכין את עצמי לקראתה, ואני לא מאמין 
איך התגלגלתי לסרט הזה. קרעתי בידיים לחות 
את עטיפת הניילון, ומה שהשתלשל משם על 
אצבעותיי לא היה רחוק מאוד ממה שדמיינתי: 
השחלתי  שראיתי.  חוטי  הכי  החוטיני  חוטיני. 

־לתוכו את הרגליים, לאיפה שהיה נדמה לי שצ
ריך, ומשכתי למעלה. רק מי שלבש פעם קורי 
עכביש יכול להבין איך זה מרגיש. אבל העסק 
לא ישב טוב. המשולש נטה הצידה כך שקצהו 
המחודד הזדקר לי בחזית כמו חדק, ומה שאמור 
להיות מכוסה המשיך להיטלטל גלוי. הורדתי 
ולבשתי מחדש רק כדי לגלות שהפעם החדק 
נכנסה  אותו  כששוב פשטתי  השני.  לצד  עבר 

־לריסה. "תני לי עוד כמה שניות", ביקשתי. בח
נתי את חתיכת הבד המחוררת בין שתי ידיי, 
שהסתבכתי  הצר  שהפס  הבנתי  שאיכשהו  עד 
איתו בפרונט הוא זה שאמור להיבלע מאחור, 
בין פלחי הישבן. רק בניסיון השלישי הכנסתי 
את הרגליים למקום הנכון. מבט חפוז במראה 
ישמור,  שאלוהים  נשכחת.  בלתי  תמונה  הניב 
אם לא ידעתי מה זה ליהוק כושל לפורנו קשה, 

עכשיו אני יודע.
עם  שאשכב  וביקשה  שוב,  נכנסה  היא  ואז 

מה הטיפולים.  מיטת  של  החור  לתוך  ־הפנים 
50 דקות, לא הוצאתי מילה.  רגע הזה, במשך 
היא מתחה אותי לכל הכיוונים בעיסוי מקצועני, 
קשוח, טילטלה, הפליקה, הרעידה, לחצה על מה 
שכואב ותפוס לי, בלי שסיפרתי לה מה ואיפה. 
לפעמים אש יצאה לה מהידיים בסדרת חיכוכים 

מהירים, והעור שלי בער.
את האפקט התחלתי להרגיש מיד אחר כך, 
כשישבתי על ספת עור, מוקף מוזיקה חרישית 

ופרחי סחלב, עטוף בחלוק לבן עם חליטת צמחים 
ביד, גופי ספוג בתערובת של שמנים ארומטיים 
שפותחים לרווחה כל סינוס סתום. שלווה ירדה 
עליי, עיניי נעצמו. כך נפתח היום הראשון של 

מסע בארץ הספא והמעיינות החמים, סלובניה.

חור אחד פחות
־שמריישקה טופליצה, אתר מרחצאות שנמ

צא 70 ק"מ מלובליאנה, מוקף יער שחלק מעציו 
־עירומים עכשיו, ועל קרקעיתו מבצבצים פר

חים ראשונים של אביב. האוויר קריר וטרי – 
כדאי לקחת אותו לריאות בשאיפות עמוקות – 
ואת הלובי של מלון Vitarium חוצים אורחים 
בדרך לטבילה במי מעיינות, לסאונות ולמגוון 

גדול של טיפולי גוף. 
שקיבלתי  הראשונה  הריכוך  פעולת  אחרי 
השרירית.  קטיה  אצל  תור  לי  קבעו  מלריסה, 
היא חיברה אותי למכשיר שחשף כל מה שאני 
"מר  מדי.  הדוקים  למכנסיים  מתחת  מסתיר 

ספו דקות  אחרי  בנימוס  קטיה  אמרה  ־בנדר", 
רות של עיבוד נתוני מסת השריר והעצם שלי, 

־"יש לך בבטן חמישה קילו שומן שעוטפים איב
רים פנימיים, וזה מרחיק אותך קצת מהתוצאה 
בבדיקת  שואפים  אנחנו  שאליה   האופטימלית 
להגיד  קשה  אופס.  לך".  שעשיתי   BMIה־
שהייתי מופתע. ומה עושים לאורח הולל שחי 

בלי חשבון ופחד?
טומיסלב  דוקטור  מול  עצמי  את  מצאתי 
50 ומשהו, אבל  מצ'יק, גבר שרמנטי, שנראה 
פרסומת  בקיצור,   .79 לו  מלאו  התעודות  לפי 
מהלכת לחיים בריאים. הוא הראה לי צילום של 

איש עם כרס ענקית, הזהיר אותי שאני עלול 
לפתח בעתיד סינדרום מטבולי – הגדרה כללית 
ושלח   – לי לזכור  לכל מיני מחלות שלא בא 

אותי לפילאטיס ולדיאטנית הבית. 
עם התעמלות של בנות חטובות הסתדרתי. 

־לא ייאמן כמה עמוק אפשר להתכופף כשמתא
־מצים. אבל הפגישה עם יאניה סטראשק השדו

פה לא הייתה קלה. היא גזרה עליי דיאטה של 
1,200 קלוריות ביום באקווריום זכוכית מבודד 
שבו מגישים תה מריר לסילוק רעלים, תה אנטי־

אייג'ינג ותה אנטי־סטרס. ארוחת בוקר אישית 
נסעה אל שולחני בעגלה, מצולחתת ללא רבב: 
שלוש פרוסות מלפפון עם גרעין דלעת על כל 
אחת, וקצת חסה, ופרוסת לחם מלא. וכף גבינה 
כחושה שעשבי תיבול מנסים להפיח בה חיים, 
חופן  זהו.  קמצניות.  פרושוטו  חתיכות  ושתי 
ענבים בקופסה נועדו לארוחת עשר, אבל לא 

אמרו, אז חיסלתי מיד.
־בצהריים הוקל לי כשראיתי צרות של אח

רים: ישבו לידי אנשים בצום של מיצים ושתו 
רק שייקים. אני התפרעתי על ספלון מרק צח, 
ו־60 גרם חזה עוף צרוב עם מאפה  סלט ירוק 
כוסמת. את גביע היוגורט דל השומן קיבלתי 
בשביל פייב או'קלוק, אבל הוא נעלם אצלי לא 

בחמש, אלא בשנייה שהגיע.
אחד  חור  עם  הערב  לארוחת  ירדתי  וכך 
הרגשתי  אבל  קלילה,  ותחושה  בחגורה  פחות 
שהשבירה מתקרבת. ממרח האספרגוס המזולף 
באלגנטיות היה נחמד, פילה הדג המאודה על 
עלי מנגולד וכדורי לפת היה ללא דופי, ואפילו 
פאי התפוחים מצא חן בעיניי למרות שכל־כולו 
50 קלוריות. אבל מעבר לקיר נכנסו האורחים 
הנורמליים לבופה שופע כל טוב, ולא יכולתי 

להתאפק עוד. 
־נכנסתי מבויש לאולם האוכל הכללי, לק

חתי צלחת גדולה וערמתי עליה הר של פסטה. 
־דיאטה? בטח, אני אעשה פעם דיאטה. אבל הלי
־לה הזה אעלה על יצועי שבע ומנוחם כדי לע

מוד מחר בבוקר בעומס הגופני הקשה של טיול 
הסוסים  צפייה בעדרי  פלוס  במערת שקוציאן 

הלבנים בליפיצה.

רגע עם סוס לבן
מאחותה  מונגשת  פחות  פראית,  שקוציאן 
רכבת שתסיע  בה  ואין  פוסטוינה,  המפורסמת 
בשבילים  ויורדים  עולים  כאן  פנימה.  אתכם 
ובמדרגות, מתנשמים ומתנשפים, עד שמגיעים 
לנהר פנימי דרמטי שחופר ומפסל בסלעי הגיר.

במרכז המבקרים תמצאו פונדק שמגיש מנות 
עממיות טובות, וזה הבונוס על המאמץ הגופני. 
מרק הגולש סמיך וחריף במידה, הפולנטה – עם 

פרוסות ירך חזיר וכרוב שנמס בבישול איטי – 
נהדרת, ומנת האווז נדיבה. 

ומה לפנינו עכשיו? המרחבים הירוקים של 
יפה לבנים  סוסים  משוטטים  שבהם  ־ליפיצה, 

פיים. לחשנו לאחד, יאללה בוא. הוא קירב את 
ראשו לליטוף, ובן רגע דהרו אלינו בעקבותיו, 
ברעש גדול, עוד 50 מאחיו לעדר. תאמינו לי, 

זה רגע יפה, בלתי־נשכח. 
למרחצאות  מהירה  בנסיעה  המשכנו  משם 

־סטרוניאן, מרחק נגיעה מאיטליה. הנוף השת
נה: פתאום רואים עצי זית, כרמים נטועים על 
גבעות לצד ברושים מחודדים ובתים כפריים. 
טוסקנה? לגמרי. רק תוסיפו ים חלק. מה עוד 
נבקש? לא הרבה, אולי איזה פינוק במלח מקומי 

עתיר מינרלים.
שלל  עם  נופשים  מושך   Svoboda מלון 
להם  שמציעים  העיסויים  ואחד  גפיים,  בעיות 
נעשה בשקיות פשתן ממולאות מלח גס. קטיה 

־הוליכה אותן על גופי המשומן במעגלים, התע
כבה בצוואר, בכתפיים ובברכיים, ואולי בזכותה 
עברתי אחר כך בקלי קלות אימון צעידה עם 

מוטות הליכה בשבילי הכפר. 
טיפסנו בקצב, צעדנו לאורך צוק שמשקיף 

־לים הפתוח ועצרנו בחצר ביתה של מרי, שרו
לה  יש  מצמיחה.  שהאדמה  ממה  ליקרים  קחת 

 ולהשתולל. הרגע הגדול שלה הגיע במלו
nea השיקי, באתר מעיינות המרפא דולנסקה.

בתפריט הטיפולים מצאתי בוטוקס והזקפת 
חזה, אבל הכי מסקרן היה גולד מסז', ושלא תעזו 

לבלבל את זה עם גולדן שאואר, פליז. 
־פרוזדור זכוכית ארוך שקוף חוצה גנים ירו

קים ומחבר בין לובי המלון לקומפלקס הספא, 
שבו קיבלה את פניי פטרה השברירית, עם קנקן 
זכוכית מלא פיסות זהב טהור משכשכות כמו 
בתנועות  ניחוחית.  שמנים  בפורמולת  קונפטי 
לתוך  עיסתה  היא  וחושניות  עדינות  איטיות, 
עורי את המתכת האצילית, כולל הפשלה זהירה 
של עלה התאנה השחור. כי הזהב חייב להגיע 
לכל פינה, כולל הבטן התחתונה ודרומה, ברור. 
הדקות  בעשר  אבל  נעתקה.  כמעט  נשימתי 

האחרונות שקעתי בשינה נעימה. 
יצאתי החוצה בהילוך של בלרינה, על קצות 
האצבעות, זימזמתי "ירושלים של זהב" כשאור 
גדול בוקע מעיניי, ונדמה לי שזרחתי מבפנים. 

־מה עוד תרצו לדעת על אפקט הזהב ולא סיפ
רתי: הוא, או הידיים של פטרה, או שניהם יחד, 

עשו אותי רגוע וקצת מעופף.
כי רק במצב רוח מעופף יכולתי לחלוף על 
זוג  עליו  אדום, שמצוירים  אזהרה  פני תמרור 
תחתונים, ולהיכנס בלי היסוס לבריכת זרמים 
36 מעלות  ממי מעיין טבעי בטמפרטורה של 
וזהב בלבד לגופי. במילים אחרות, מצאתי עצמי 
באגף סגור של נודיסטים, משכשך עם ציצים 

וישבנים סלובניים וכל הדברים שביניהם. 

המגבת,  את  כשמורידים  הראשון,  ברגע 
זה מוזר, אכן. אבל בתוך שלוש דקות מתחיל 
כיף אדיר, ואחרי עוד טיפ־טיפה השתחררות 
החמות  המקלחות  בין  משוטטים  כבר  אתם 
והקרות והסאונות, עד שיש בכם העוז לצאת 
עירומים לגג ענק מצופה דק, מוצף סלובנים 
וסלובניות נחמדים מכל הבחינות, מפקירים 
את גופם לשמש חורפית. הבעיה היחידה היא 
וכל  מעלות,   17 היא  בחוץ  שהטמפרטורה 
משב רוח מכווץ את גאוותכם בלי שליטה. אל 
תעשו מזה עניין, תבדקו בעין אחת מה קורה 

אצל אחרים ותירגעו. אתם לא לבד.
־להשלמת אווירת הדקדנס, ובלבוש מלא, בי

קרתי בשתי כתובות שוות. במסעדת הגורמה 
לובליאנה  בטירת  האחרונה  בשנה  שנפתחה 
הגישו לי תבשיל לחי עגל נימוח לפי כל כללי 
הטקס, ובטירת Otocec היפהפייה, שאגם קטן 
מקיף אותה, התענגתי על בשר ציד ומרק עשבי 
בר בחדר אוכל שמארח מלכים, נשיאים וראשי 
ממשלות. אכן כן, הנסיך אלברט ממונקו אכל 
פה לפניי בשבועות האחרונים. הכל זהב, כבר 

אמרתי.

הסלובנית  הספא  חברת  אורח  היה  הכותב 
Terme Krka ורשות התיירות של סלובניה

החיים זהב
הנהנתן מסתנן לאגף הנודיסטים של ספא יוקרתי, מקבל עיסוי בזהב טהור, זונח טיפול 
דיאטה קפדני לטובת ארוחות גורמה בטירות עתיקות, ומתפוצץ מצחוק כשמוזגים לו 

כוסית של ליקר קקי † מסע ללא בושה במרחצאות סלובניה † דוד בנדר

24.3.2014

… הכבישים בסלובניה טובים, כולל הקטנים שבהם, 
וכדאי להביא בחשבון טיולים במדינה הירוקה 

שגודלה כשל ישראל.
… ואם אתם לא יודעים סלובנית? בהחלט תסתדרו 

באנגלית, וגם גרמנית מקובלת.
… אסור להחמיץ: ביקור בבירה לובליאנה 

המקסימה. 
… ואם לא מתאים לכם חוטיני? אז תביאו בגד ים

… חברת “סביב העולם" מציעה חבילות נופש 
וטיפולים באתרי ספא בסלובניה. המחיר: מ־984 

יורו לשבוע לאדם בחדר זוגי.
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דיאטה? בטח, אני 
אעשה פעם. אבל 
 הלילה אני אשכב 

על יצועי שבע 
ומנוחם כדי לעמוד 

בבוקר בעומס 
הגופני של טיול 

במערת שקוציאן 
 פלוס צפייה 

בעדרי הסוסים 
הלבנים בליפיצה

דברים שכדאי לדעת

הכי נוצץ: 24 קאראט על העור

הנסיך אלברט אכל פה לפניי: חדר האוכל בטירה

וזה מה שלובשים בטיפול: אחד מעשרת החוטינים שלי

כמו באגדה: טירת אוטוצ’ק
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איש עם כרס ענקית, הזהיר אותי שאני עלול 
לפתח בעתיד סינדרום מטבולי – הגדרה כללית 
ושלח   – לי לזכור  לכל מיני מחלות שלא בא 

אותי לפילאטיס ולדיאטנית הבית. 
עם התעמלות של בנות חטובות הסתדרתי. 

־לא ייאמן כמה עמוק אפשר להתכופף כשמתא
־מצים. אבל הפגישה עם יאניה סטראשק השדו

פה לא הייתה קלה. היא גזרה עליי דיאטה של 
1,200 קלוריות ביום באקווריום זכוכית מבודד 
שבו מגישים תה מריר לסילוק רעלים, תה אנטי־

אייג'ינג ותה אנטי־סטרס. ארוחת בוקר אישית 
נסעה אל שולחני בעגלה, מצולחתת ללא רבב: 
שלוש פרוסות מלפפון עם גרעין דלעת על כל 
אחת, וקצת חסה, ופרוסת לחם מלא. וכף גבינה 
כחושה שעשבי תיבול מנסים להפיח בה חיים, 
חופן  זהו.  קמצניות.  פרושוטו  חתיכות  ושתי 
ענבים בקופסה נועדו לארוחת עשר, אבל לא 

אמרו, אז חיסלתי מיד.
־בצהריים הוקל לי כשראיתי צרות של אח

רים: ישבו לידי אנשים בצום של מיצים ושתו 
רק שייקים. אני התפרעתי על ספלון מרק צח, 
ו־60 גרם חזה עוף צרוב עם מאפה  סלט ירוק 
כוסמת. את גביע היוגורט דל השומן קיבלתי 
בשביל פייב או'קלוק, אבל הוא נעלם אצלי לא 

בחמש, אלא בשנייה שהגיע.
אחד  חור  עם  הערב  לארוחת  ירדתי  וכך 
הרגשתי  אבל  קלילה,  ותחושה  בחגורה  פחות 
שהשבירה מתקרבת. ממרח האספרגוס המזולף 
באלגנטיות היה נחמד, פילה הדג המאודה על 
עלי מנגולד וכדורי לפת היה ללא דופי, ואפילו 
פאי התפוחים מצא חן בעיניי למרות שכל־כולו 
50 קלוריות. אבל מעבר לקיר נכנסו האורחים 
הנורמליים לבופה שופע כל טוב, ולא יכולתי 

להתאפק עוד. 
־נכנסתי מבויש לאולם האוכל הכללי, לק

חתי צלחת גדולה וערמתי עליה הר של פסטה. 
־דיאטה? בטח, אני אעשה פעם דיאטה. אבל הלי
־לה הזה אעלה על יצועי שבע ומנוחם כדי לע

מוד מחר בבוקר בעומס הגופני הקשה של טיול 
הסוסים  צפייה בעדרי  פלוס  במערת שקוציאן 

הלבנים בליפיצה.

רגע עם סוס לבן
מאחותה  מונגשת  פחות  פראית,  שקוציאן 
רכבת שתסיע  בה  ואין  פוסטוינה,  המפורסמת 
בשבילים  ויורדים  עולים  כאן  פנימה.  אתכם 
ובמדרגות, מתנשמים ומתנשפים, עד שמגיעים 
לנהר פנימי דרמטי שחופר ומפסל בסלעי הגיר.

במרכז המבקרים תמצאו פונדק שמגיש מנות 
עממיות טובות, וזה הבונוס על המאמץ הגופני. 
מרק הגולש סמיך וחריף במידה, הפולנטה – עם 

פרוסות ירך חזיר וכרוב שנמס בבישול איטי – 
נהדרת, ומנת האווז נדיבה. 

ומה לפנינו עכשיו? המרחבים הירוקים של 
יפה לבנים  סוסים  משוטטים  שבהם  ־ליפיצה, 

פיים. לחשנו לאחד, יאללה בוא. הוא קירב את 
ראשו לליטוף, ובן רגע דהרו אלינו בעקבותיו, 
ברעש גדול, עוד 50 מאחיו לעדר. תאמינו לי, 

זה רגע יפה, בלתי־נשכח. 
למרחצאות  מהירה  בנסיעה  המשכנו  משם 

־סטרוניאן, מרחק נגיעה מאיטליה. הנוף השת
נה: פתאום רואים עצי זית, כרמים נטועים על 
גבעות לצד ברושים מחודדים ובתים כפריים. 
טוסקנה? לגמרי. רק תוסיפו ים חלק. מה עוד 
נבקש? לא הרבה, אולי איזה פינוק במלח מקומי 

עתיר מינרלים.
שלל  עם  נופשים  מושך   Svoboda מלון 
להם  שמציעים  העיסויים  ואחד  גפיים,  בעיות 
נעשה בשקיות פשתן ממולאות מלח גס. קטיה 

־הוליכה אותן על גופי המשומן במעגלים, התע
כבה בצוואר, בכתפיים ובברכיים, ואולי בזכותה 
עברתי אחר כך בקלי קלות אימון צעידה עם 

מוטות הליכה בשבילי הכפר. 
טיפסנו בקצב, צעדנו לאורך צוק שמשקיף 

־לים הפתוח ועצרנו בחצר ביתה של מרי, שרו
לה  יש  מצמיחה.  שהאדמה  ממה  ליקרים  קחת 

מארטישוק,  מריר  משקה  פנטסטי,  לימונצ'לו 
זה  )תחייכו,  קקי  וליקר  אדום ממכר  יין  ליקר 
בסדר. כשהיא מזגה לי ממנו ברחו לי צחוקים 

־עד בכי. הסבירו לי שקקי בסלובנית זה אפרס
מון, זה לא עזר(.

פונדק  אחרת  בחצר  גילינו  מהצוק  בירידה 
מקסים עם כורסאות קש וישבנו לנשנש גבינת 
עזים. וזו לא אופציית הבילוי היחידה בסביבה. 

־האזור כולו זרוע כפרים שלווים ויפהפיים, והד
בכפר  במכונית שכורה.  היא  אותם  לפקוד  רך 

־קרקאוצ'ה מצאנו את ג'רי, שמייצר שמן, סבו
נים וקרם פנים מזיתים. בכפר נובה־ואס אכלנו 
העונה  מתחילה  מרץ  שבאמצע  בר,  אספרגוס 

שלו. 

ירושלים של זהב
כך חלפו יומיים של של מנעמי כפר, שבהם גם 
רבצתי במפרץ קטן והאזנתי לאוושות הגלים, 

־אבל בתוך תוכי חיכתה נשמתה התאומה של ני
קול ראידמן, שחיפשה הזדמנות לפרוץ החוצה 
Bal�  ולהשתולל. הרגע הגדול שלה הגיע במלון

nea השיקי, באתר מעיינות המרפא דולנסקה.
בתפריט הטיפולים מצאתי בוטוקס והזקפת 
חזה, אבל הכי מסקרן היה גולד מסז', ושלא תעזו 

לבלבל את זה עם גולדן שאואר, פליז. 
־פרוזדור זכוכית ארוך שקוף חוצה גנים ירו

קים ומחבר בין לובי המלון לקומפלקס הספא, 
שבו קיבלה את פניי פטרה השברירית, עם קנקן 
זכוכית מלא פיסות זהב טהור משכשכות כמו 
בתנועות  ניחוחית.  שמנים  בפורמולת  קונפטי 
לתוך  עיסתה  היא  וחושניות  עדינות  איטיות, 
עורי את המתכת האצילית, כולל הפשלה זהירה 
של עלה התאנה השחור. כי הזהב חייב להגיע 
לכל פינה, כולל הבטן התחתונה ודרומה, ברור. 
הדקות  בעשר  אבל  נעתקה.  כמעט  נשימתי 

האחרונות שקעתי בשינה נעימה. 
יצאתי החוצה בהילוך של בלרינה, על קצות 
האצבעות, זימזמתי "ירושלים של זהב" כשאור 
גדול בוקע מעיניי, ונדמה לי שזרחתי מבפנים. 

־מה עוד תרצו לדעת על אפקט הזהב ולא סיפ
רתי: הוא, או הידיים של פטרה, או שניהם יחד, 

עשו אותי רגוע וקצת מעופף.
כי רק במצב רוח מעופף יכולתי לחלוף על 
זוג  עליו  אדום, שמצוירים  אזהרה  פני תמרור 
תחתונים, ולהיכנס בלי היסוס לבריכת זרמים 
36 מעלות  ממי מעיין טבעי בטמפרטורה של 
וזהב בלבד לגופי. במילים אחרות, מצאתי עצמי 
באגף סגור של נודיסטים, משכשך עם ציצים 

וישבנים סלובניים וכל הדברים שביניהם. 

המגבת,  את  כשמורידים  הראשון,  ברגע 
זה מוזר, אכן. אבל בתוך שלוש דקות מתחיל 
כיף אדיר, ואחרי עוד טיפ־טיפה השתחררות 
החמות  המקלחות  בין  משוטטים  כבר  אתם 
והקרות והסאונות, עד שיש בכם העוז לצאת 
עירומים לגג ענק מצופה דק, מוצף סלובנים 
וסלובניות נחמדים מכל הבחינות, מפקירים 
את גופם לשמש חורפית. הבעיה היחידה היא 
וכל  מעלות,   17 היא  בחוץ  שהטמפרטורה 
משב רוח מכווץ את גאוותכם בלי שליטה. אל 
תעשו מזה עניין, תבדקו בעין אחת מה קורה 

אצל אחרים ותירגעו. אתם לא לבד.
־להשלמת אווירת הדקדנס, ובלבוש מלא, בי

קרתי בשתי כתובות שוות. במסעדת הגורמה 
לובליאנה  בטירת  האחרונה  בשנה  שנפתחה 
הגישו לי תבשיל לחי עגל נימוח לפי כל כללי 
הטקס, ובטירת Otocec היפהפייה, שאגם קטן 
מקיף אותה, התענגתי על בשר ציד ומרק עשבי 
בר בחדר אוכל שמארח מלכים, נשיאים וראשי 
ממשלות. אכן כן, הנסיך אלברט ממונקו אכל 
פה לפניי בשבועות האחרונים. הכל זהב, כבר 

אמרתי.

הסלובנית  הספא  חברת  אורח  היה  הכותב 
Terme Krka ורשות התיירות של סלובניה

החיים זהב
הנהנתן מסתנן לאגף הנודיסטים של ספא יוקרתי, מקבל עיסוי בזהב טהור, זונח טיפול 
דיאטה קפדני לטובת ארוחות גורמה בטירות עתיקות, ומתפוצץ מצחוק כשמוזגים לו 

כוסית של ליקר קקי † מסע ללא בושה במרחצאות סלובניה † דוד בנדר
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הכי נוצץ: 24 קאראט על העור

הנסיך אלברט אכל פה לפניי: חדר האוכל בטירה
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לי לריסה  הזעיר שהושיטה  החפץ 
לה לי  גרם  בנרות  מואר  ־בחדר 

זה",  את  לשים  יכול  "אתה  זיע. 
על  רק  חשבתי  ואני  אמרה,  היא 
דבר אחד: יש לי ביד קונדום, הבחורה הגבוהה 
האדמונית שנתנה לי אותו מחכה מחוץ לדלת 
כדי שאכין את עצמי לקראתה, ואני לא מאמין 
איך התגלגלתי לסרט הזה. קרעתי בידיים לחות 
את עטיפת הניילון, ומה שהשתלשל משם על 
אצבעותיי לא היה רחוק מאוד ממה שדמיינתי: 
השחלתי  שראיתי.  חוטי  הכי  החוטיני  חוטיני. 

־לתוכו את הרגליים, לאיפה שהיה נדמה לי שצ
ריך, ומשכתי למעלה. רק מי שלבש פעם קורי 
עכביש יכול להבין איך זה מרגיש. אבל העסק 
לא ישב טוב. המשולש נטה הצידה כך שקצהו 
המחודד הזדקר לי בחזית כמו חדק, ומה שאמור 
להיות מכוסה המשיך להיטלטל גלוי. הורדתי 
ולבשתי מחדש רק כדי לגלות שהפעם החדק 
נכנסה  אותו  כששוב פשטתי  השני.  לצד  עבר 

־לריסה. "תני לי עוד כמה שניות", ביקשתי. בח
נתי את חתיכת הבד המחוררת בין שתי ידיי, 
שהסתבכתי  הצר  שהפס  הבנתי  שאיכשהו  עד 
איתו בפרונט הוא זה שאמור להיבלע מאחור, 
בין פלחי הישבן. רק בניסיון השלישי הכנסתי 
את הרגליים למקום הנכון. מבט חפוז במראה 
ישמור,  שאלוהים  נשכחת.  בלתי  תמונה  הניב 
אם לא ידעתי מה זה ליהוק כושל לפורנו קשה, 

עכשיו אני יודע.
עם  שאשכב  וביקשה  שוב,  נכנסה  היא  ואז 

מה הטיפולים.  מיטת  של  החור  לתוך  ־הפנים 
50 דקות, לא הוצאתי מילה.  רגע הזה, במשך 
היא מתחה אותי לכל הכיוונים בעיסוי מקצועני, 
קשוח, טילטלה, הפליקה, הרעידה, לחצה על מה 
שכואב ותפוס לי, בלי שסיפרתי לה מה ואיפה. 
לפעמים אש יצאה לה מהידיים בסדרת חיכוכים 

מהירים, והעור שלי בער.
את האפקט התחלתי להרגיש מיד אחר כך, 
כשישבתי על ספת עור, מוקף מוזיקה חרישית 

ופרחי סחלב, עטוף בחלוק לבן עם חליטת צמחים 
ביד, גופי ספוג בתערובת של שמנים ארומטיים 
שפותחים לרווחה כל סינוס סתום. שלווה ירדה 
עליי, עיניי נעצמו. כך נפתח היום הראשון של 

מסע בארץ הספא והמעיינות החמים, סלובניה.

חור אחד פחות
־שמריישקה טופליצה, אתר מרחצאות שנמ

צא 70 ק"מ מלובליאנה, מוקף יער שחלק מעציו 
־עירומים עכשיו, ועל קרקעיתו מבצבצים פר

חים ראשונים של אביב. האוויר קריר וטרי – 
כדאי לקחת אותו לריאות בשאיפות עמוקות – 
ואת הלובי של מלון Vitarium חוצים אורחים 
בדרך לטבילה במי מעיינות, לסאונות ולמגוון 

גדול של טיפולי גוף. 
שקיבלתי  הראשונה  הריכוך  פעולת  אחרי 
השרירית.  קטיה  אצל  תור  לי  קבעו  מלריסה, 
היא חיברה אותי למכשיר שחשף כל מה שאני 
"מר  מדי.  הדוקים  למכנסיים  מתחת  מסתיר 

ספו דקות  אחרי  בנימוס  קטיה  אמרה  ־בנדר", 
רות של עיבוד נתוני מסת השריר והעצם שלי, 

־"יש לך בבטן חמישה קילו שומן שעוטפים איב
רים פנימיים, וזה מרחיק אותך קצת מהתוצאה 
בבדיקת  שואפים  אנחנו  שאליה   האופטימלית 
להגיד  קשה  אופס.  לך".  שעשיתי   BMIה־
שהייתי מופתע. ומה עושים לאורח הולל שחי 

בלי חשבון ופחד?
טומיסלב  דוקטור  מול  עצמי  את  מצאתי 
50 ומשהו, אבל  מצ'יק, גבר שרמנטי, שנראה 
פרסומת  בקיצור,   .79 לו  מלאו  התעודות  לפי 
מהלכת לחיים בריאים. הוא הראה לי צילום של 

איש עם כרס ענקית, הזהיר אותי שאני עלול 
לפתח בעתיד סינדרום מטבולי – הגדרה כללית 
ושלח   – לי לזכור  לכל מיני מחלות שלא בא 

אותי לפילאטיס ולדיאטנית הבית. 
עם התעמלות של בנות חטובות הסתדרתי. 

־לא ייאמן כמה עמוק אפשר להתכופף כשמתא
־מצים. אבל הפגישה עם יאניה סטראשק השדו

פה לא הייתה קלה. היא גזרה עליי דיאטה של 
1,200 קלוריות ביום באקווריום זכוכית מבודד 
שבו מגישים תה מריר לסילוק רעלים, תה אנטי־

אייג'ינג ותה אנטי־סטרס. ארוחת בוקר אישית 
נסעה אל שולחני בעגלה, מצולחתת ללא רבב: 
שלוש פרוסות מלפפון עם גרעין דלעת על כל 
אחת, וקצת חסה, ופרוסת לחם מלא. וכף גבינה 
כחושה שעשבי תיבול מנסים להפיח בה חיים, 
חופן  זהו.  קמצניות.  פרושוטו  חתיכות  ושתי 
ענבים בקופסה נועדו לארוחת עשר, אבל לא 

אמרו, אז חיסלתי מיד.
־בצהריים הוקל לי כשראיתי צרות של אח

רים: ישבו לידי אנשים בצום של מיצים ושתו 
רק שייקים. אני התפרעתי על ספלון מרק צח, 
ו־60 גרם חזה עוף צרוב עם מאפה  סלט ירוק 
כוסמת. את גביע היוגורט דל השומן קיבלתי 
בשביל פייב או'קלוק, אבל הוא נעלם אצלי לא 

בחמש, אלא בשנייה שהגיע.
אחד  חור  עם  הערב  לארוחת  ירדתי  וכך 
הרגשתי  אבל  קלילה,  ותחושה  בחגורה  פחות 
שהשבירה מתקרבת. ממרח האספרגוס המזולף 
באלגנטיות היה נחמד, פילה הדג המאודה על 
עלי מנגולד וכדורי לפת היה ללא דופי, ואפילו 
פאי התפוחים מצא חן בעיניי למרות שכל־כולו 
50 קלוריות. אבל מעבר לקיר נכנסו האורחים 
הנורמליים לבופה שופע כל טוב, ולא יכולתי 

להתאפק עוד. 
־נכנסתי מבויש לאולם האוכל הכללי, לק

חתי צלחת גדולה וערמתי עליה הר של פסטה. 
־דיאטה? בטח, אני אעשה פעם דיאטה. אבל הלי
־לה הזה אעלה על יצועי שבע ומנוחם כדי לע

מוד מחר בבוקר בעומס הגופני הקשה של טיול 
הסוסים  צפייה בעדרי  פלוס  במערת שקוציאן 

הלבנים בליפיצה.

רגע עם סוס לבן
מאחותה  מונגשת  פחות  פראית,  שקוציאן 
רכבת שתסיע  בה  ואין  פוסטוינה,  המפורסמת 
בשבילים  ויורדים  עולים  כאן  פנימה.  אתכם 
ובמדרגות, מתנשמים ומתנשפים, עד שמגיעים 
לנהר פנימי דרמטי שחופר ומפסל בסלעי הגיר.

במרכז המבקרים תמצאו פונדק שמגיש מנות 
עממיות טובות, וזה הבונוס על המאמץ הגופני. 
מרק הגולש סמיך וחריף במידה, הפולנטה – עם 

פרוסות ירך חזיר וכרוב שנמס בבישול איטי – 
נהדרת, ומנת האווז נדיבה. 

ומה לפנינו עכשיו? המרחבים הירוקים של 
יפה לבנים  סוסים  משוטטים  שבהם  ־ליפיצה, 

פיים. לחשנו לאחד, יאללה בוא. הוא קירב את 
ראשו לליטוף, ובן רגע דהרו אלינו בעקבותיו, 
ברעש גדול, עוד 50 מאחיו לעדר. תאמינו לי, 

זה רגע יפה, בלתי־נשכח. 
למרחצאות  מהירה  בנסיעה  המשכנו  משם 

־סטרוניאן, מרחק נגיעה מאיטליה. הנוף השת
נה: פתאום רואים עצי זית, כרמים נטועים על 
גבעות לצד ברושים מחודדים ובתים כפריים. 
טוסקנה? לגמרי. רק תוסיפו ים חלק. מה עוד 
נבקש? לא הרבה, אולי איזה פינוק במלח מקומי 

עתיר מינרלים.
שלל  עם  נופשים  מושך   Svoboda מלון 
להם  שמציעים  העיסויים  ואחד  גפיים,  בעיות 
נעשה בשקיות פשתן ממולאות מלח גס. קטיה 

־הוליכה אותן על גופי המשומן במעגלים, התע
כבה בצוואר, בכתפיים ובברכיים, ואולי בזכותה 
עברתי אחר כך בקלי קלות אימון צעידה עם 

מוטות הליכה בשבילי הכפר. 
טיפסנו בקצב, צעדנו לאורך צוק שמשקיף 

־לים הפתוח ועצרנו בחצר ביתה של מרי, שרו
לה  יש  מצמיחה.  שהאדמה  ממה  ליקרים  קחת 

 ולהשתולל. הרגע הגדול שלה הגיע במלו
nea השיקי, באתר מעיינות המרפא דולנסקה.

בתפריט הטיפולים מצאתי בוטוקס והזקפת 
חזה, אבל הכי מסקרן היה גולד מסז', ושלא תעזו 

לבלבל את זה עם גולדן שאואר, פליז. 
־פרוזדור זכוכית ארוך שקוף חוצה גנים ירו

קים ומחבר בין לובי המלון לקומפלקס הספא, 
שבו קיבלה את פניי פטרה השברירית, עם קנקן 
זכוכית מלא פיסות זהב טהור משכשכות כמו 
בתנועות  ניחוחית.  שמנים  בפורמולת  קונפטי 
לתוך  עיסתה  היא  וחושניות  עדינות  איטיות, 
עורי את המתכת האצילית, כולל הפשלה זהירה 
של עלה התאנה השחור. כי הזהב חייב להגיע 
לכל פינה, כולל הבטן התחתונה ודרומה, ברור. 
הדקות  בעשר  אבל  נעתקה.  כמעט  נשימתי 

האחרונות שקעתי בשינה נעימה. 
יצאתי החוצה בהילוך של בלרינה, על קצות 
האצבעות, זימזמתי "ירושלים של זהב" כשאור 
גדול בוקע מעיניי, ונדמה לי שזרחתי מבפנים. 

־מה עוד תרצו לדעת על אפקט הזהב ולא סיפ
רתי: הוא, או הידיים של פטרה, או שניהם יחד, 

עשו אותי רגוע וקצת מעופף.
כי רק במצב רוח מעופף יכולתי לחלוף על 
זוג  עליו  אדום, שמצוירים  אזהרה  פני תמרור 
תחתונים, ולהיכנס בלי היסוס לבריכת זרמים 
36 מעלות  ממי מעיין טבעי בטמפרטורה של 
וזהב בלבד לגופי. במילים אחרות, מצאתי עצמי 
באגף סגור של נודיסטים, משכשך עם ציצים 

וישבנים סלובניים וכל הדברים שביניהם. 

המגבת,  את  כשמורידים  הראשון,  ברגע 
זה מוזר, אכן. אבל בתוך שלוש דקות מתחיל 
כיף אדיר, ואחרי עוד טיפ־טיפה השתחררות 
החמות  המקלחות  בין  משוטטים  כבר  אתם 
והקרות והסאונות, עד שיש בכם העוז לצאת 
עירומים לגג ענק מצופה דק, מוצף סלובנים 
וסלובניות נחמדים מכל הבחינות, מפקירים 
את גופם לשמש חורפית. הבעיה היחידה היא 
וכל  מעלות,   17 היא  בחוץ  שהטמפרטורה 
משב רוח מכווץ את גאוותכם בלי שליטה. אל 
תעשו מזה עניין, תבדקו בעין אחת מה קורה 

אצל אחרים ותירגעו. אתם לא לבד.
־להשלמת אווירת הדקדנס, ובלבוש מלא, בי

קרתי בשתי כתובות שוות. במסעדת הגורמה 
לובליאנה  בטירת  האחרונה  בשנה  שנפתחה 
הגישו לי תבשיל לחי עגל נימוח לפי כל כללי 
הטקס, ובטירת Otocec היפהפייה, שאגם קטן 
מקיף אותה, התענגתי על בשר ציד ומרק עשבי 
בר בחדר אוכל שמארח מלכים, נשיאים וראשי 
ממשלות. אכן כן, הנסיך אלברט ממונקו אכל 
פה לפניי בשבועות האחרונים. הכל זהב, כבר 

אמרתי.

הסלובנית  הספא  חברת  אורח  היה  הכותב 
Terme Krka ורשות התיירות של סלובניה

החיים זהב
הנהנתן מסתנן לאגף הנודיסטים של ספא יוקרתי, מקבל עיסוי בזהב טהור, זונח טיפול 
דיאטה קפדני לטובת ארוחות גורמה בטירות עתיקות, ומתפוצץ מצחוק כשמוזגים לו 

כוסית של ליקר קקי † מסע ללא בושה במרחצאות סלובניה † דוד בנדר

24.3.2014

… הכבישים בסלובניה טובים, כולל הקטנים שבהם, 
וכדאי להביא בחשבון טיולים במדינה הירוקה 

שגודלה כשל ישראל.
… ואם אתם לא יודעים סלובנית? בהחלט תסתדרו 

באנגלית, וגם גרמנית מקובלת.
… אסור להחמיץ: ביקור בבירה לובליאנה 

המקסימה. 
… ואם לא מתאים לכם חוטיני? אז תביאו בגד ים

… חברת “סביב העולם" מציעה חבילות נופש 
וטיפולים באתרי ספא בסלובניה. המחיר: מ־984 

יורו לשבוע לאדם בחדר זוגי.
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דיאטה? בטח, אני 
אעשה פעם. אבל 
 הלילה אני אשכב 

על יצועי שבע 
ומנוחם כדי לעמוד 

בבוקר בעומס 
הגופני של טיול 

במערת שקוציאן 
 פלוס צפייה 

בעדרי הסוסים 
הלבנים בליפיצה

דברים שכדאי לדעת

הכי נוצץ: 24 קאראט על העור

הנסיך אלברט אכל פה לפניי: חדר האוכל בטירה

וזה מה שלובשים בטיפול: אחד מעשרת החוטינים שלי

כמו באגדה: טירת אוטוצ’ק


