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септември и
Накъде през .....
октомври
Лятото е все още тук и е по-красиво от всякога. След безгрижния август идва ред и на леко
изморения септември, както и носталгичния октомври, но топли дни все още предстоят, особено на юг. Европа, преляла от горещина, се подготвя за най-пъстрия сезон – сезона на гроздобера.

Н

еустоима красота
ще ви пресрещне,
пътувайки по крайбрежието на Тиренско
море. Един малък участък от брега се вклинява между синия цвят
на небето и морето, за
да сътвори драматичния пейзаж на Амалфи –
низ от зрелищни малки
градчета и стари рибарски селца, вкопчени
като миди в скалите.
След всеки завой от
пътя, който се е излегнал като змия покрай
морето, се разкриват
гледки на изолирани заливи, дълбоки клисури и
надвиснали скали. И от тези магически места изведнъж изникват Позитано, Праяно и Равело – градовете, които носят славата на залива Салерно и са готови да приемат всеки, решил да предприеме
една романтична и аристократична средиземноморска обиколка.

Д

ревни легенди все още шестват из голите
планини на полуостров Ликия. Тюркоазеният бряг – така наричат пясъчните плажове и
природните красоти на най-югозападната част
от турското Средиземноморско крайбрежие, в
областта Анадола, след известния курорт Анталия. Тук някога е властвало над морето античното царство Ликия, което оставя на света
едно поразително архитектурно наследство от
монументални гробници, изсечени в скалите. Те
датират от IV в. пр. Хр. и в тях са били погребвани заможните ликийци, подреждани на принципа „колкото по-богат – толкова по-нависоко”, за
да бъдат по-близо до боговете. И до днес Ликия
учудва със своята мистичност. Оттук преминава и един от древните културни коридори на
Югоизточна Европа, наречен Виа Анатолия. Оттук идва и легендата за чудодейните мощи на
Св. Николай и традицията на празника Никулден.

И

зобилие от цветя и вина ви очаква и в Прованс,
Южна Франция. Меките пасторални тонове и
идилични картини ще наситят възприятията, а въображението ще бъде пленено от славните исторически сюжети на Екс-ан Прованс, Авиньон или Арл.
Следвайки извивките на Рона, ще преминете през
безкрайните лавандулови полета, ще се натъкнете
на каменни средновековни крепости и налелите се с
меден вкус лозя. Единствено това пътуване може да
ви накара да разберете божествения вдъхновител на
импресионистите, но и да ви остави завинаги влюбен
в Южна Франция.
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В

реме на романтика и мечтателност ще
откриете на Острова-градина, или просто
– Мадейра. Португалското парче земя в Атлантическия океан е идеалното място да се откъснеш от потискащия всекидневен ритъм и да се
отдадеш на вдъхновение сред покоя, заобиколен
от цветовете и аромата на екзотични цветя.
Орхидеи, магнолии, бугенвилии, азалии, хортензии и стрелиции се надпреварват да ви завла-

деят с пищните си цветове, а слънцето е все
така ярко, независимо, че половин Европа вече
е потопена в есенна носталгия. И естествено
– цялата тази природна красота заслужава да
бъде възнаградена с песни и танци. През септември е Карнавалът на виното – защото Мадейра
е родината на тъмнозлатистото ликьорно вино
„мадейра”, което впечатлява със своята наситена сладост, точно както и самият остров.
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СТРАНАТА НА ЩАСТИЕТО
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Отдавна гарите не са синоним на плесенясала мръсотия, миризма на
пушеци, свърталища за наркомани, бездомници и просяци. Възходът
на железопътния транспорт и суперскоростните „космически”
влакове, които стават все по-удобни, все по-бързи и все по-екологични
възвръщат славата на железопътните гари. И ние отново откриваме
позабравената романтика на пристигащите и отпътуващите влакове,
човешката суетня, забързаните потоци от хора, високите сводове на
чакалните...

ОТНОВО НА ГАРАТА

5 от най-интересните жп-гари в света
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