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Сигурно убежище от забързания ритъм и напластената умора от ежедневието
е бягството на остров Мадейра – само на „ръка разстояние” от повечето
европейски големи градове. Известен в миналото като свърталище на пирати,
Мадейра е една от най-предпочитаните туристически дестинации. На този
зелен остров, благословен с прекрасни морски пейзажи, красиви заливи и
изобилие от цветя, животът се движи с антистресово темпо, изпълнено с цвят
и усмивки, топлина и слънце.

МАДЕЙРА

Плаващата градина на
Атлантика

www.moetopatuvane.com

11

Сред стотици номинирани градове и държави,
над 3000 читатели и експерти на „Lonely Planet”
(медиа със собствени телевизионни програми,
уеб-сайтове, списание за пътуване и най-голям
издател на пътеписи в света, собственост на
BBC Worldwide) направиха своя избор за

ТОР ДЕСТИНАЦИЯ НА 2012 г.

МАГИЧЕСКАТА ИСЛАНДИЯ
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Невероятно приятелска и
удивително красива страна

Така най-често участниците в анкетата мотивират своя избор. Наричана често „Страната на леда”, Исландия е фантастична земя,
където огън и лед живеят в хармония, създавайки един наистина уникален и незабравим
пейзаж, обрамчен в дъги и мъгли от пара. Северната държава на Европа е земя на мразовити ледени полета и димящи вулкани, гърмящи
водопади и горещи гейзери, лунен ландшафт и
неповторими северни сияния. На първите заселници цялата тази картина им се струвала
като бойно поле на безжалостна битка между
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непознати страшни богове.
В действителност, Исландия е образувана в
резултат на вулканични изригвания преди 20
милиона години, когато освободената и охладена лава създала дългия 300 мили и широк 200
мили овален остров, намиращ се между Гренландия и Шотландия, в ледените води на Атлантика близо до Северния полярен кръг.

Вулканите

Исландия е известна с над 20 активни вулкани, които често изригват, изхвърляйки пепел
и облаци дим – зрелищни, но понякога и опасни геологични фойерверки. В края на XVIII век
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Исландците
Преди години никой не би предположил, че тези
тихи и спокойни хора, чиято държава няма армия, а супермодерният им затвор е празен, ще
дадат решителен отговор на спора, съпътстващ финансовата криза от 2008 г.: Трябва ли
данъкоплатецът да плаща грешките на алчни
и безотговорни банкери? Исландия преживя
фалита на трите основни банки в страната,
невиждано обезценяване на кроната и обявяването на държавата в несъстоятелност.
Международната финансова общност настояваше да приеме драстични мерки, заплашваше да я превърне в „северна Куба”. Въпреки
натиска, през март 2010 г. на референдум, 93
на сто от исландците отказаха следващите
15 години всеки от тях да изплаща по 100 евро
на месец. С подкрепата на гневните граждани,
правителството започна разследвания срещу
лицата, отговорни за финансовата криза. Но
исландците не спряха дотук: те решиха да
приемат нова конституция, която да освободи страната от властта на международните финансови кръгове и виртуалните пари.
Документът се пише в Интернет, обсъжда се
он-лайн и всички граждани следят как постепенно конституцията се оформя, за да бъде
представена в парламента.
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„Заливът на парата”

Столицата Рейкявик, най-големият град на
Исландия, е разположена в залива Фахсафлоуи
на Атлантическия океан. Населението й малко
надвишава 120 000 души. За първи заселник се
смята Инголфур Арнарсон, който се настанява в района през 874 г. и дава името на селището, обвито в геотермални пари – „Заливът на

За да спасим нещо,
първо трябва да го оценим
В 11:11 часа на 11.11.2011 г. в Цюрих (Швейцария) бяха обявени
резултатите от гласуването за 7те нови природни чудеса –
изборът на над 100 милиона от цял свят, които се включиха в
кампанията, започнала през 2007 г.
Целта на кампанията, организирана от швейцареца Бернар
Вебер и фондацията „Новите 7 чудеса” (New7Wonders) по
подобие на кампанията за избор на „Новите 7 чудеса на света”
(2001-2007), е да покаже красотата на нашата планета и да
насърчи запазването на стабилно природно равновесие на
Земята. Според мотото на кампанията: „Ако искаме да спасим
нещо, първо трябва да го оценим”, а не да действаме тогава,
когато сме на път да го загубим.
България също участва в инициативата като предложи Бело
градчишките скали в първоначалния списък на кандидатите,
обхващащ 440 природни забележителности от над 220
държави. През 2009 г. кандидатите бяха сведени до 77, от
които експертите на кампанията избраха 28. Гласуването
продължи почти 5 години. При затварянето на линиите за
гласуване на 11 ноември 2011 г., се обявиха първите 7 природни
забележителности, привлекли най-много гласове от целия
свят.
В ход е процедурата на независима проверка на резултатите,
която трябва да завърши до края на март и да потвърди
статута на всяко едно от 7те природни чудеса - уникални
природни феномени и екосистеми, на които светът може да се
възхищава и заедно с това, да опази за поколенията.
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Преживяването Игуасу –
Приказка за водата
Текст: Радослав Райков

Без да знам, че Игуасу ще се окаже на трето
място в класацията за новите 7 природни
чудеса, по каприз на съдбата 6 месеца преди
това, в един топъл февруарски ден, аз се возих на теснолинейката от другата страна на
екватора в националния парк „Игуасу” в Аржентина. Влакчето ни отвеждаше към края
на парка, който свършваше в бездната на Дяволското гърло (главния водопад на Игуасу).
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От последната спирка тръгва пътека, която
преминава в серия от мостове през разливите
и ръкавите на едноименната река. Ветрецът
донася от околните дъждовни гори сладникавия дъх на мимоза и съзирам пред себе си облака от воден прах, който се издига към небето.
Въздухът започва да трепери, тътенът – да се
усилва. Усещаш как се приближаваш към нещо
огромно, извънмерно, титанично. Някакво не-

Започна изборът на 7те града
На 7 януари 2012 г. се откри третата кампания на фондацията „Новите 7 чудеса” (New7Wonders)
– този път за избор на 7 града (New7Wonders Cities). Фондацията подчертава, че за първи път в
историята на човечеството по-голямата част от световното население живее в градовете.
От историческите градове като Йерусалим, Венеция и Киото до Лондон, Париж, Ню Йорк, Мумбай и Шанхай, градският начин на живот е обогатил човешкото общество. Затова кампанията, според Бернар Вебер, е изцяло в духа на времето и има потенциал за генериране на енергия
и идеи за развитието на градовете. Кампанията (www.cities.n7w.com) включва няколко етапа:
• До 7 март 2012 г. се правят номинациите. Над 1200 града от всички страни по света са включени в списъка на сайта на кампанията, включително Бургас, Несебър, Пловдив, София и Стара
Загора.
• До 23 ноември 2012 г. ще се направи класацията на около 300 града – по един от всяка страна
и 77-те града, получили най-много гласове.
• До 6 декември 2012 г. група експерти ще обявят 28 официални кандидат-финалисти.
• Цяла година – от 7 декември 2012 до 6 декември 2013 г. ще продължи гласуването за номинираните финалисти.
• На 7 декември 2013 г. ще се обявят официално 7те града победители.
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НАЙ-СТРАННИТЕ ХРАНИ
В СВЕТА

Местните специалитети „диалог” с различните
култури
Пътуванията често са свързани с опитването на нови вкусове от екзотични кухни и
различни култури. Най-добрият начин да се
докоснете до една нова култура е като пробвате храната, която местните приготвят.
Понякога тя определено може да не отговаря
на вашите вкусови предпочитания, а някои от
тези местни специалитети изглеждат направо „екстремни”, въпреки че за много хора те са
напълно нормални. Предлагаме ви няколко от
най-странните гозби в света, които местните хора считат за невероятни деликатеси. Но
дали ще ги опитате – зависи само от вас.
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Залцбург в очакване на пролетта

снимки: Ясен Манолов77

ИНДИЯ И
НЕПАЛ
12 дни/10 нощувки
ЦЕНА: 3288 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИЯ
ONETRAVEL.BG
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Къде е лятото???

ОФ ЕРТИ ЗА Г ЪРЦИ Я Н А
П Р ОМО ЦИ О Н АЛН А ЦЕН А!

84

www.moetopatuvane.com

Библио.бг - платформа за електронни
книги и списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

