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брой (15), год. (2)
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КАПАДОКИЯ
Земя от времето
на Сътворенито

АМСТЕРДАМ
С вкус на музика
и бира

НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ
КОЛЕДНИ БАЗАРИ

ТАЙЛАНД

Където всеки е добре дошъл

ПЪТУВАЙТЕ С НАС ПО СВЕТА! ПЪТЕШЕСТВИЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ТУК!
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Между морето и пустинята

на изток от Изтока
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МАРСА АЛАМ

или домът на морските крави

СЪРФ

доза адреналин на брега на морето

КАМБОДЖА
една покъртителна история
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Брой. (05),
февруари 2010

Моменти от близкото минало

КАЛИАКРА
Сурова красота

НАЙ-ВИСОКИТЕ
Дубай се извиси над света

ИСТАНБУЛ

Столица на три империи
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ПЪТУВАЙТЕ С НАС ПО СВЕТА! ПЪТЕШЕСТВИЯТА
ЗАПОЧВАТ ОТ ТУК!
Пътешествията започват от тук!
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За 12 броя на списанието
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брой (07), год. (2)
април 2010

ДУБРОВНИК

Тези подземни дворци

Издател КЛАМЕР ООД
e-mail: reklama@moetopatuvane.com

брой (10), год. (2)

Град, създаден от камък и светлина

ПЕЩЕРИТЕ

Снимка на корицата: Португалия
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БЕРН

ЛЮБЛЯНА
Град с душа
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Страсбург

ПЛИСКА И ПРЕСЛАВ

“Добре дошли в града на мечките“

КОСТА РИКА

БУТАН

8

Старите български столици

Приключение
с магнитуд 6,5

СТРАНАТА НА ЩАСТИЕТО

Созопол

брой (12), год. (2)
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Старите
български столици
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Това е откъс от списанието.
Цялото списание може да намерите в Библио.бг

www.biblio.bg

През октомври температурите в Европа
започват да падат, особено в северните
части на континента, където дъждовните
дни преобладават. На юг все още октомврийското слънце носи приятна топлина,
въпреки че и тук не са изключение мрачните и дъждовни периоди. Сега е най-подходящият момент да съберете още топли
слънчеви лъчи, за да противостоите на
приближаващата дълга зима.

Накъде през .....

Само на три часа полет от Европа, точно преди да навлезете в пустинята, един град израства от пясъците, като бледочервеникава сянка.
Маракеш не може да остави никой посетител
безразличен. Той наподобява арабска приказка с
тесните си улици, с откритите си пазари, с шумните си площади, където едвам се разминавате
с продавачите на вода, укротителите на змии и
маймуни и разказвачите на приказки. В дългата си
история градът е бил имперска столица, а днес е
една от най-известните туристически дестинации на африканския континент, заради уникалния
синтез между арабския разкош и френската изисканост. Тук животът тече по свои собствени
правила – вечер градът се отърсва от палещото слънце и се съживява за нов живот, подчинен
единствено на неповторимата смесица от багри
и аромати.

октомври
и ноември

Сицилия – чаровният южен остров привлича не само с природните си красоти, но и с
богатата си история и величие. Освен добре известните туристически места като
Таормина, Палермо и Катаня, можете да направите специална обиколка и да се потопите във времето на италианския барок. Ното
е малко градче, само на 90 км от Катаня,
което сицилианците наричат „световната столица на барока”. Истината е, че тук
всяка сграда носи великолепието на пищния архитектурен стил – барокови дворци,
грандиозни палати и богати къщи, украсени
с великолепни орнаменти и мраморни статуи. През 1693 година мощно земетресение
срива града напълно. За възстановяването
му са извикани най-добрите архитекти и
строители за времето си, които планират
центъра му с размах и архитектурна хармония. Истината е, че днес в Ното нищо не се
случва, но ако разполате с време и желание,
ще останете очаровани от красотата на
бароковото време.

За всички любители на силни усещания е пътуването до остров Кауай. Освен че преди години,
този остров е превърнат в гигантска снимачна
площадка, върху която Стивън Спилбърг развихря фантазиите си и заснема невероятния „Джурасик парк”, това е и място, където можете да
изпитате истинското вълнение, ако се качите
на сърф. Това късче суша насред тихоокеанските
вълни с поетичното название Остров-градина е
покрито с буйна зеленина и гъста тропическа
растителност. Кауай е най-големият от 19-те

острова, които влизат в състава на Хавайския
архипелаг и се намира в най-северната част на
островната група. Вълните, които се разбиват
в бреговете на Кауай, предлагат най-идеалните
условия за сърфиране. Дори и никога да не сте
опитвали този спорт, тук на всяка крачка има
училища, които предлагат и всички необходими аксесоари за упражняването му. А под вълните, кораловият риф приютява скорострелни пасажи от многоцветни тропически риби.

Ако случайно в началото на ноември ще пътувате из Северна Америка, опитайте да организирате
така програмата си, че на 1 и 2 ноември да минете през Абевил, защото тук всяка година се организира най-нетрадиционният фестивал – на „Гигантския омлет“. Всъщност, идеята за този странен празник има френска връзка – идва от френския град Bessieres, където Наполеон спрял по време
на един от своите походи и изял с огромна охота един омлет. Все още с възторжени чувства от
вкусната гозба, той наредил на следващата сутрин да се съберат всички яйца от градчето и да се
приготви гигантски омлет за цялата му войска. Оттук идва и традицията, пренесена от френски
заселници в малкото американско градче.
Церемониалното приготвяне на омлета започва само след празнична литургия в местната църквата
„Света Магдалена”, последвана от процесия, в която се пренасят всяка една от необходимите съставки на омлета. А те са: 5 000 яйца, 23 кг масло, 50 кг лук и подправки. В крайна сметка, след като
яденето е приготвено, то прилича повече на бъркани яйца, но на кого точно му пука, след като може
да похапне от най-големия омлет в света...
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Средоточие на култура и
история

СОЗОПОЛ
Текст: Любляна Спасова
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За много българи Страсбург означава поредното осъждане
на България от Европейския съд за нарушени граждански
права. Но всички, които са имали възможността да
посетят Страсбург – независимо от повода, сезона и
прекараното време – се потапят в почти идиличния уют
на френската провинция с елзаски „акцент”, в който има
свой дом и Обединена Европа.
14
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СТРАСБУРГ
ДУХЪТ НА ЕЛЗАС

На среща с маите

Текст: Наташа Ралева

Текст и снимки: Радослав Райков

15

португалия
Tам, където Атлантикът
се среща с Европа
Текст и снимки: Радослав Райков
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Лисабон, площад Россиу

Лисабон, Кулата Белем

Първото ми впечатление от Португалия е
международното летище на столицата й –
“Портела”. А второто – палмите, силното
слънце и един мургав шофьор на такси със златен преден зъб. „Накъде отиваме, сеньор?”,
попита той на нещо средно между португалски, испански и английски език. Казах му името на хотела и той започна да се провира из
ужасния трафик на Лисабон.

ват да звънят нагоре-надолу по хълмовете
на старата столица, докато фолклорните
песни фадо оживяват много вечери на свещи
в традиционните португалски ресторанти.
Но моята цел не беше Лисабон. Тя беше само
отправна точка към едно синьо-зелено пътешествие, потъващо в религия, история, вино
и стотици километри път, обточен с палми,
бугенвилии и коркови дървета.

Португалската столица се простира по бреговете на река Тежу. Градът е възникнал около
крепост, към която са се присъединили близките околности, потънали в средновековно
очарование. Навсякъде срещаме паметници,
напомнящи за ерата на Великите географски
открития, и живописни къщи, чиито фасади
са украсени със сини орнаментирани керамични плочки – известните азулежу. Когато
нощта падне, жълтите трамваи продължа-

Щом човек излезе от столицата на запад,
атлантическият бряг поразява с необикновената си красота. Тук пейзажът бързо се променя от високи, крайбрежни скали до равни
плажове с бял пясък, опиращи в сини лагуни.
Това е регион, изпъстрен с прелестни крайбрежни селца, като Пениш и Назаре, където
рибарските лодки са боядисани в ярки цветове. Навътре в сушата, към Алкобаса, Томар
и Баталя, се намират древни манастири на

www.moetopatuvane.com

религиозни ордени, които са част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО. В
Алкобаса, например, е Цистерианското абатство от 1152 година – „Санта Мария”, в което са готическите гробници на крал Педру
І и Инес де Каштру. Фатима е едно от найизвестните места за поклонение в католическия свят, след като Дева Мария се явила на
трите деца на един местен овчар в полето.
Базиликата и Капелата „Дaш Апарисоиш” се
издигат на мястото, където се твърди, че се
е появила Божията майка. Не на последно място е и Синтра, включен в списъка на ЮНЕСКО.
В центъра му се намира Националният дворец с огромната двойка островърхи комини,
еклектичният и разноцветен дворец „Пена”,
Мавърската крепост и т.н.
Но ние поехме първо на север, към окръг Бейра, който се простира на юг от река Дуро и

на север от река Тежу. Тежу е едновременно
и название на река, и прозвище на винарския
район на Португалия. Оттук са били взимани
бъчви с вино, които достигали чак до мароканското крайбрежие на борда на каравелите на
инфанта Енрике. Няма по-добър начин да опознаете хората и региона от това да тръгнете по „винарския път” и да спирате при всяко
лозе и изба, за да дегустирате „труда им”.
Срещу малка такса можете да опитате чаша
вино с мезе. Превеждат ви покрай наредените
в тъмната хладина на избите малки и големи
бъчви, достигащи няколко хектолитра, празни плетени кошове, в които наесен се събира
гроздето и после бутилките с вино, наредени
под ъгъл от 45 градуса, подготвени за износ.
Навън слънцето огрява терасираните лозя,
пуснали дълбоки корени в песъчливата земя –
най-доброто за една бутилка червено вино с
рубинен цвят, мек аромат и плътен вкус.
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Пещерите са уникални образувания, изваяни от природата в
продължение на стотици години. Убежища в праисторическите
времена и религиозни храмове, днес пещерите са обект на
изследвания на спелеологията, примамващо приключение, екстремен спорт, увлекателна разходка, а понякога и шоу с виртуални
ефекти. Има пещери по света, които направо спират дъха с
превъзходната си природна „архитектура” и причудливи форми приказно пътешествие и невероятна емоция за всеки, който ги
посети.

ЧУДЕСА ПОД ЗЕМЯТА

5 от най-красивите
пещери в света

54

www.moetopatuvane.com

55

„Сикстинската капела” на кристалите
През 2000 г. братята миньори Хуан и Педро
Санчес, копаейки нова галерия на мината Наика в северните части на небезизвестната
мексиканска пустиня Чихуахуа, се оказват
пред смайващо откритие: невероятно огромни и дълги полупрозрачни колони, насочени
на всички страни, по-малки, остри като ножове и безупречно прозрачни кристали, струпани по пода и светещи по стените – хаос на
омагьосана кристална гора. На повече от 300
м под земята, в един от водещите по добив
на сребро и олово райони на Мексико – „Куева
де лос Кристалес”, или „Кристалната пещера”, – е царството на най-големите природни
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кристали, намирани някога на Земята. Тези
гиганти от селенит – прозрачна и безцветна
разновидност на гипса – са израснали до удивителни размери: някои са с дължина повече
от 10 м, а най-големият – кристалът „Син” – е
дълъг 11,4 м, широк 4 м и тежи над 55 тона.
Броят на кристалите надхвърля 140 и се предполага, че може да достигне до 170.
Самата „Кристална пещера” е кухина във варовикови скали, която има формата на подкова – широка 10 м и дълга около 30 метра. Кухината е разделена на няколко пещери – всяка от
тях носи името на най-интересните в частта
карстови формирования: „Окото на кралица-

та”, „Пещерата на свещите”... По-малката
„Пещера на мечовете” е открита още през
1910 г. на дълбочина 120 м, а през 2009 г., на
дълбочина 150 м, е открита нова пещера, наречена „Ледения дворец”, с много по-малки кристални образувания.

Бляскавите кристали

представляват образувания от калциев сулфат, който се е утаявал от подземните води,
преминаващи през многото варовикови пещери в региона на Наика за хиляди години.
Този процес става възможен вследствие на
топлината, отделяна от магмата в пещерата. Така, в продължение на около 600 000 години, се отлагали калциеви молекули – все едно
се подреждали тухлички на кристалите, които
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ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
ОТГОВОРНОТО ПЪТУВАНЕ

Текст: Петър Станчев
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Представете си, че най-сетне дългоочакваният момент, в който ще можете да
обърнете гръб на офиса е дошъл. Двете седмици на лятна отпуска са пред вас.
Хвърляте в раницата си крем против слънце, шапка, сандали и няколко тениски.
Купувате си билет за някаква точка от България или където и да е отв петте
континента. След това попадате там, запретвате ръкави и...се скъсвате от
работа.
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