Schaan, 20. September 2018
Sporočilo za medije: Projekt Youth Alpine Interrail

Projekt Youth Alpine Interrail: Udeleženci prispeli na cilj v Bernu!
Živahen utrip mest, zelene doline, taleči se ledeniki – o teh in številnih drugih vtisih in
dogodivščinah s potovanj po Alpah so mladi udeleženci projekta Youth Alpine Interrail
pripovedovali na zaključni prireditvi projekta v Bernu/CH.
Projekt Youth Alpine Interrail je letos poleti 100 mladim udeležencem omogočil podnebju
prijazna potovanja po Alpah. O vtisih in dogodivščinah, ki so jih mladi doživeli na svojih
potovanjih, kot denimo na taborjenju v Zellu am See/A, kolesarjenju na Bledu, pohodniških turah
po dolini Maire/I, pri ogledu mesta Luzern/CH in obisku gradu v Vaduzu/LI ali med vožnjo z
vlakom Mont Blanc Express do najvišje gore v Evropi, so 20. septembra 2018 pripovedovali v
Alpskem muzeju v Bernu, pri tem pa opozorili na izreden pomen, ki ga ima podnebju prijazna in
dostopna mobilnost.
Zaključno prireditev je odprla Doris Leuthard, članica švicarske zvezne vlade in predstojnica
švicarskega ministrstva za okolje, promet, energijo in komunikacije, ki je zavzetost mladih v boju
proti podnebnim spremembam pozdravila z besedami: »Zavzemanje za varstvo Alp,
ekosistemov ter cenovno dostopne trajnostne energije in mobilnosti je v današnjem času
nujnost.« Dogodek je bil za predstavnike političnega in družbenega življenja tudi priložnost, da
so se srečali z mladimi popotniki in si z njimi izmenjali izkušnje in informacije o njihovih
potovanjih, alpski kulturi in trajnostnem turizmu.
Vlak namesto letala
V Bernu so tudi nagradili pet najboljših popotniških fotografij in poročil, v katerih se pestrost
alpskega sveta odraža v različnosti motivov in doživljajskosti vsebine, obenem pa kaže, da nam
ni treba potovati na drug konec sveta, če želimo doživeti zanimive pustolovščine in spoznati
različne ljudi. »Zeleni pašniki, zasnežene gore, jezera, ledeniki in slapovi! Kljub vsemu, kar sva
videla in doživela, naju je najbolj osupnila prav lepota narave, ki smo jo opazovali skozi okno
vlaka,« je o svojih vtisih zapisal eden od nagrajencev, Anže Rakovec (25) iz Slovenije, ki je z
nočnim vlakom potoval skozi Avstrijo, Francijo, Lihtenštajn in Švico. »Izlet je bil nepozaben,
čaroben.«
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Namen projekta Youth Alpine Interrail je bil ozavestiti mlade, ki živijo na območju Alp, o pomenu
trajnostnega načina življenja in okolju prijazne mobilnosti. Mladinski svet CIPRE (CYC), ki je
skupaj s CIPRO International in podjetjem Eurail dal pobudo za projekt, šteje projekt za
pomemben dosežek.
Nadaljnje informacije o projektu na: www.yoalin.org.
Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko prenesete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije.
Za vprašanja sva vam na voljo:
Maya Mathias, Komunikacija, sodelavka projektov, +423 237 53 53, maya.mathias@cipra.org

Youth Alpine Interrail
V okviru projekta Youth Alpine Interrail bo 100 mladih v starosti med 16. in 27. letom omogočeno kupiti
alpsko vozovnico po znižani ceni, to je 50 evrov, z veljavnostjo sedmih potovalnih dni v enomesečnem
obdobju. Mladim bo tako omogočino trajnostno potovanje po Alpah, s tem pa odkrivanje prednosti
trajnostnega potovanja in doživljanja lepot alpskega sveta. Projekt Youth Alpine Interrail izvajata
Mladinski svet CIPRE in CIPRA International v sodelovanju s podjetjem EURAIL. Projekt podpirajo tudi
države podpisnice Alpske konvencije. Oddaja prijav za prejetje alpske vozovnice Interrail je možna do
20. maja na www.yoalin.org
CIPRA – raznolika in pestra organizacija
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in
regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in organizacij iz
sedmih alpskih držav. CIPRA se zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in
kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnost in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.
www.cipra.org

