2019 – По пътя...
„Понякога най-живописните пътища в живота са
отбивките, по които не си възнамерявал да тръгнеш.“
Анджела Блаунт, автор на „Имало едно време едно пътуване“

Hit the road, Jack!
Много зареждащ е този евъргрийн, изпълнен по неповторим начин от великия Рей
Чарлз, в който мечтателят и здраво стъпилият на земята прагматик се противостоят...
Знаете ние от кои сме. Знаем, че и вие възприемате света като поредица от чудеса,
които чакат само да бъдат открити. Вързвайте обувките, пътешественици!
Вижте по-долу местата, на които ви каним през 2019-та, та даже и в началото на
2020-та. И този път включваме в плановете съвсем нови „отбивки“ – за тях
благодарим на всички приятели, които с подсказките си се превърнаха в съавтори на
годишната ни програма... Разбира се, гледаме да не забравяме и традиционните ни
дестинации, но годината се оказа къса, само с 365 дни, затова прехвърляме част от
обещанията си за началото на 2020 година. Опитали сме се да дадем по-долу
точните дати на повечето пътешествия, но все пак предупреждаваме, че те могат да
варират с няколко дни...
Завесата пред 2019-та ще вдигнем в Танзания... Новата година ще посрещнем
традиционно с купон на остров Занзибар, като това ще е гарнирано с гмуркане,
плавания, срещи очи в очи с видовете от... ех, щях да кажа „книгите за приключения“,
но нека отдадем дължимото и на National Geographic – Големите 5 (BIG 5), както и
несметните стада от зебри и антилопи гну из равнините на Серенгети. Пригответе
фотоапаратите и камерите!
Ето планираните пътешествия оттам нататък:
19 януари – 08 февруари, 2019: Патагония – приключение до „Края на

света“
Едно от най-яките ни пътувания. Ще стъпим в най-южния град на света, Ушуая, ще
прекосим Tierra del Fuego (Огнена земя), ще плаваме из пролива Бийгъл, ще

навестим пингвинената колония на о-в Магдалена и ще караме коли из чилийска и
аржентинска Патагония (екологично най-чистото място на планетата), за да се
насладим възможно най-отблизо на Торрес дел Пайне, ледника Перито Морено,
върховете Фиц Рой и Серро Торре. После ще поостанем в столицата на тангото
Буенос Айрес, преди да тръгнем към най-красивите водопади на света Игуасу, а след
тях и към най-сухото място на земята – пустинята Атакама. На найпътешественически настроените предлагаме да отидат и до Рапа Нуи (Великденския
остров), отстоящ „едва“ на 2500 км от най-близкото населено и обитаемо място и
известен със загадъчните статуи моаи...
15 февруари – 05 март, 2019: Мексико, Белиз и Гватемала
Пирамиди, история, древни култури, вулкани, красиви езера, колониални градове,
плажове – все изключителни места в тези държави. Отново ще потеглим и в тази
посока.... Тази програма е готова, вече ви я изпратихме преди няколко дни...
21 февруари – 04 март, 2019: Шри Ланка с опция Малдиви
„Перлата на Индийския океан” е малък, но богат на изживявания остров – обвити в
легенди древни столици и храмове, пясъчни плажове, природни резервати, английски
морави и чаени плантации във високата и мъглива част на острова, и най-вече –
усмихнатите лица на местните.
Тази програма, по желание може да се удължи с няколко дни на Малдивите... Хубаво
е да се видят, преди да са се скрили под водите на океана, така и така сме в района...
Рай е за шнорхел и/или гмуркане!
И това предложение вече ви пуснахме по мейлите..
20 март – 02 април, 2019: Япония
След успеха на миналогодишната ни пролетна програма там, сега освен Токио,
Киото, Нара, Хирошима, Фуджи, сме добавили още и посещение в замъка Химеджи и
живописното градче Нико, с прилежащия му хубав водопад Кегон. Разбира се, „в
Япония прави като японците“ – ще се присъединим към традиционния японски обичай
Ханами, съзерцавайки красотата на цъфналите вишни!
13 – 26 април, 2019: Йордания и Ливан
И през 2019-та поглеждаме към Близкия изток, впечатлени сме от видяното и
преживяното там тази година! Отново ще посетим Петра (пак влизаме в набатейския
град през Бейда) и пустинята Вади Рум, и ще направим воден трек из най-ниския
каньон в света – Вади Муджиб. Страхотно е това изживяване, ще видите! Ще се
потопим в история сред изумителните руини на Баалбек и Джераш и на древните
градове Библос и Сидон. Ще разгледаме също столиците Аман и Бейрут,
прекрасната двуетажна пещера Джейта Грото, ще се „осолим” в Мъртво море и още,
и още... Да не говорим пък за великолепната кухня – особено в Ливан – ще се наложи
да отпускате дупки на коланите...

24 април – 12 май, 2019: Южна Африка
Много интересен е южният край на Черния континент... Отново към Кейптаун и Table
Mountain, парковете Чобе (в Ботсвана), Крюгер и Шлушлуве (в ЮАР), пътят Garden
Route, както и „черешката на тортата” – водопадите Виктория на границата между
Замбия и Зимбабве. А през този сезон, малко след дъждовете, би трябвало да ги
видим и доста по-пълноводни! А залезът над р. Замбези определено е нещо, което
трудно се забравя. Маршрутът включва минаване и през Свазиленд – за
колекционерите на страни само споменавам, че наведнъж правим пет страни...
18 май – 03 юни, 2019: САЩ
Знаете, акцентът е върху националните паркове на запад (наистина забележителни)
– популярните Гранд Каньон и Йосемити, но и не чак толкова известните Брайс,
Монюмънт Вали, Арчес, Каньона на Антилопата, Зион и др. След тазгодишното
великолепно изживяване в най-стария в света защитен парк – Йелоустоун, стъпил в
щатите Уайоминг, Монтана и Айдахо, добавяме и него, като опция в края... А Ню
Йорк, Лас Вегас и Сан Франциско ще са представителите градската джунгла. Пак ще
пътуваме по най-готиния начин – с коли под наем в Аризона, Юта, Невада и
Калифорния, голям кеф е да караш из полу-празните пътища в тази част на страната!
А в този период от годината ще видим „в действие” и водопадите в Йосемити (найвисоките в Северна Америка).
08 – 28 юни, 2019: Тибет и Кайлас, с Непал
В началото на юни пак тръгваме към Поднебесната империя; разбира се – ще
опитаме да направим и Кора-та около свещения Кайлас (за 2 дни + 1 резервен).
Живот и здраве – молим се на тибетските божества китайците да не ограничават
достъпа... Въпреки все по-засилващото се китайско присъствие, Тибет си остава
магическо място. Накрая, традиционно завършваме с две нощувки в Катманду.
27 – 30 юни, 2019: по стара наша традиция в последните събота и неделя на юни –

Олимп!
За два дни се качваме и слизаме от връх Митикас, с нощувка на хижата. След
гостуването на боговете от гръцкия пантеон, ни очаква релакс на плаж в подножието
на планината Олимп, на Егейско море. За най-любознателните ще има отиване и до
скалните манастири в Метеора...
Първата половина на юли 2019: Норвегия – нова програма!
След като от вече няколко години пътуваме из Исландия, решихме да видим какво
правят и братята им норвежци – „баш” викингите. В проект е маршрутът, но найвероятно ще се концетрираме над фиордите в южната част, че е много пътят на
север. Казват, че природата на страната е една от най-красивите в света – да
видим... Пак с коли под наем...

20 – 29 юли, 2019: Исландия
За пореден път потегляме към впечатляващата „ледена“ земя на водопади, ледници,
гейзери, вулкани, горещи минерални извори, фиорди.. (не е евтино, стандартът е
висок, но си заслужава!). Още едно пътуване, в което сами шофираме колите си –
най-добрата възможност за оползотворяване на 20-часовия ден през лятото. Който
иска, ще хвръкне и до Гренландия за два-три дни от Рейкявик, интересно е това –
тази година няколко човека го направихме...
Някъде през юли – август 2019: Перу и Боливия
За кой ли път към Империята на инките... И там всичко е ясно – места като Наска,
Арекипа, езерото Титикака и Островът на Слънцето, Солената пустиня Салар де
Уюни, Куско с крепостите Саксайуаман и Олянтайтамбо, както и разбира се, Мачу
Пикчу, нямат нужда от представяне... Следите от извънземен разум са навсякъде, а
природата е невероятна... И тази година отново ще дадем две опции в края на
пътуването: трекинг в една от най-красивите планини в света – Cordillera Blanca
(„Бялата планина”) в централно Перу; или няколко дни в перуанската джунгла –
огромно биоразнообразие и много зеленина, особено след толкова дни в пустошта на
нд 3500 м...
14 август – 02 септември, 2019: Монголия, с опция Байкал
По следите на Чингиз Хан! Кацаме в столицата Улан Батор, от там на юг – към
пустинята Гоби, където ще направим и разходка с двугърбите камили по дюните;
после на север – към огромното и кристално чисто езеро Ховсгуул („малкия брат“ на
Байкал), което ще достигнем на гърба на кончета. На много места ще нощуваме у
номадски семейства, в типичните за тях домове – юртите.
Със самолет ще прелетим на запад до чудно красивата планина Алтай и владенията
на казахите. Мнооого яко! Не с якове, а с камили ще пренесат багажите ни до базовия
лагер за вр. Малчин (4050 м) – единият от петте 4-хилядници в националния парк
Tavan Bogd или „Петте светии“, където ще направим трекинг. Казахите са и найдобрите певци на уникалото обертоново (гърлено) пеене! Ще посетим и дома на един
от ловците на орли (традиционна професия за района), където ще можем лично да се
докоснем до кралските птици и техните стопани. Монголия е 10 пъти по-голяма от
България! Ще се опитаме за 15-ина дни да я пообиколим... 
За желаещите ще предложим опция от Улан Батор да с полет да стигнат до Иркутск,
и да останат още няколко дни в района на чудно красивото и най-дълбоко в света
езеро – Байкал!
06 – 15 септември, 2019: Узбекистан
Има много какво да се види в тази основна „спирка” от древния Път на коприната....
Ще наблегнем на културата и архитектурата – мавзолеите и джамиите в Ташкент и
Бухара, комплекса „Шахи Зинда“, състоящ се от гробниците на редица приближени до
Тимурската династия, обсерваторията на Улугбек – построена 1420 г и считана за
една от най-съвършените в арабския свят и разбира се, „перлата” Самарканд с един
от най-красивите площади в света – Реджистан.

10 – 24 септември, 2019: Намибия – нова програма!
Пак Африка! И то в една от най-красивите страни на континента... През двете
седмици пътуване на колела ще видим неземните пустинни пейзажи на Sossusvlei и
Dead Vlei, чиито черни акации са сякаш излезли изпод четката на някой художник...
От заобиколящите ги дюни пък ще изпращаме и посрещаме слънцето. Естествено,
очаквайте в окото на обективите ни да попаднат представители на богатия
животински свят, обитаващ националните паркове Намиб-Науклуфт и Етоша. В
Damaraland, един от най-живописните райони на страната, граничещ с пустините
Намиб и Калахари, ще решаваме загадките на датирани хиляди години назад скални
рисунки. Не са за изпускане и гледките към сякаш безкрайното, безлюдно северно
крайбрежие на страната, известно като Бряг на скелетите... Ще видим какви са
вариантите да се посети и каньона на река Fish River в далечния юг.
27 септември – 09 октомври, 2019: Мароко
Северноафриканското кралство е място като от приказките... Освен старите столици
(Маракеш, Фес, Мекнес) и модерните Рабат и Казабланка, ще отидем и при
берберите в Атласките планини, ще видим тамошните интересни крепости (казби),
ще се докоснем и до пустинята при невероятните (и много фотогенични) пясъчни
дюни на Мерзуга, както и до крайбрежието на Атлантическия океан, за да ви покажем
по-малко известното лице на тази любима наша страна...
11 – 22 октомври, 2019: Иран
За поредна година натам – велика империя, в която духът на вековете е осезаем.
Невероятни са достиженията на персите в архитектурата, изкуството и културата... А
местните са открити и с топло отношение към чужденците – едни от най-приятните
хора, които можете да срещнете където и да е по света! Традиционно, освен
„задължителните” Техеран, Шираз, Персеполис, Язд и Исфахан, ще имаме и няколко
дни за не толкова посещаваната западна част на страната: Керманшах, Шуш и
Шуштар, зигурата Чога Занбил...
18 октомври – 02 ноември, 2019: Етиопия
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО сме впечатлени от вече трите ни посещения там – затова,
категорично планираме ходене през 2019-та. На два пъти – тази и миналата година –
отидохме и на юг, при култовите племена от долината на р. Омо – незабравимо
изживяване, като за експедиция на National Geographic.
Етиопия е обвита в легенди и митове, в които местните вярват искрено – донякъде
започвам да ги разбирам, след като зърваме църквите на Лалибела (достроявани
нощем от ангели), замъците на Гондар (строени от наследниците на Соломон и
Савската царица), скалните храмове в района Тиграй (наследство от деветимата
сирийски светии, носители на православието по тези земи), древните обелиски и
гробници в Аксум (със строго охранявания оригинален Кивот)... А планините Симиен,
палитрата на Бог и клокочещата лава в активните вулкани в депресията Данакил, са
невероятни...

15 ноември – 01 декември, 2019: Индия
За пръв път отидохме тази година, но отзивите са чудесни, ще се ходи пак! Луда,
шарена, малко мръсна, но и гостоприемна – Индия е необятна и една от найудивителните и разнообразни страни в света. Древни традиции, богато художествено
наследство и архитектура, страхотни природни пейзажи, удивителна кухня, пъстра
мозайка от най-различни етноси, култури, вярвания – едва ли някой може да остане
безразличен към нея... Концентрирали сме се върху северната ѝ част:
великолепните фортове из Раджастан, хиндуистки и джайнистки религиозни храмове,
зебележителностите на Делхи, Пушкар, Джайпур и разбира се – Агра (закъде без
Тадж Махал). Няма да подминем и Амритсар – с изключителния Златен храм на
сикхите, както и скритата перла на Индия, храмовете на Кама Сутра в Каджурахо.
20 ноември – 08 декември, 2019: Филипини
Филипините си остават едно истински екзотично ъгълче от Земята – отново тръгваме
натам, този път в края на ноември. Очакват ни обикаляне по малки островчета сред
неверотяни пейзажи, плуване в скрити лагуни и райски плажове, гмуркане с китови
акули... Тази година с още подобрения в програмата – освен о-в Бохол с интересните
Шоколадови хълмове и тарсиерите, добавяме и остров Корон, недалеч от Ел Нидо...
И този път ще отидем при хийлърката Естер – един от духовните енергийни
лечители, с които се слави районът на Северен Лусон, както и впечатляващите
оризови тераси на Банауе, пак там....
Нова година 2019-2020 – имаме две основни идеи:
Колумбия – нова програма! – купонът край Карибско море е гарантиран...
Другото ще го мислим... 
Танзания – е не можем да я пропуснем, традиционна е и е бая готино...
А в началото на 2020 – Индокитай с Мианмар (януари), Австралия и Нова
Зеландия (февруари-март)....
И през новата година няма да забравяме нашите си красоти... Очаквайте 2-3дневните ни пътешествия из България! Започваме с тях още от януари, когато
възнамеряваме да изкачим зимно покрива на България, заповядайте!
Ще се опитаме да вмъкнем и някоя „кратка музикална форма” – я Сицилия, я
Западни Балкани... Ще видим – ако ги правим, ще са на пролет или на есен...
Бъдете здрави, вдъхновени, много щастливи и продължавайте да сбъдвате мечтите
си и през Новата 2019-та година!
БЛАГОДАРИМ ВИ!
И не спирайте да се обичате!
Екипът на „Адвенчър Клуб”
e-mail: info@adventureclub.bg
web: www.adventureclub.bg

