2021 – Brave New Travel World
„Малко по малко, стигаш далеч.“
Дж. Р. Р. Толкин

Пътешественици, здравейте!
Очакванията за новата 2021-ва година са големи и вярвам, че с настоящата програма
ще отговорим на тях, доколкото можем. Вярно е, трябва да се съобразяваме с ред
правила и ограничения, но това е положението – неслучайно сме я кръстили
„Прекрасен нов пътешественически свят”. 
В текста надолу ще видите нашия план за идващата година. Обичайно, заедно с
пътуванията, които правим от много време насам, включваме и нови местенца –
интересни са, дано ви харесат! Ще се опитаме да организираме и повече „кратки
музикални форми“ из Родината, тази година направихме немалко такива...
Ето Адвенчър програмата с уточнението, че периодите са ориентировъчни:
Края на януари и началото на февруари 2021: Колумбия
Имахме щастието да сме там на последната Нова година и стана як купон...
Посетихме различни райони от страната – от карибското крайбрежие (Картахена,
Санта Марта и парка Тайрона), през столицата Боготá, култовия Меделин (дома на
адаша Пабло) и Eje Cafetero, до историческите забележителности в отдалечения юг
на страната, а Мария направи и трека до Ciudad Perdida (Изгубения град)... Без
съмнение, разнообразието от пейзажи и природни зони в Колумбия е голямо и има
още какво да се види. А и ромът много върви там, да знаете...
Втората половина на февруари 2021: Северното сияние в Швеция – нова

програма!
Отдавна се каним, време е... Набелязал съм един парк в северната част на
държавата със синьо-жълтия флаг. Казват, че там често небето е ясно и разбира се е
достатъчно нагоре по полуострова, малко отвъд Полярния кръг... Е, малко ще се
чудим как да уплътняваме времето през деня, но той и без това не е особено дълъг
де... Близо е и норвежката граница...

Края на февруари и началото на март 2021: Мексико
Невероятни древни култури и тайнствени руини, колониални градове, тропически
гори и водпади, запомняща се кухня (и коктейли), плажове и рифове – все причини,
които правят Мексико едно изключително място за посещение. Отново потегляме в
тази посока, е, май този път ще е без култовите Белиз и Гватемала, защото изглежда,
че за влизане там е малко трудно откъм корона-ограничения... Затова пък програмата
в самото Мексико ще е по-дълга, около две седмици.
Края на март и началото на април 2021: Япония
След пътуванията през 2018-та и 2019-та, отново поглеждаме към Страната на
Изгряващото слънце, където основните акценти ще бъдат: Токио, Киото, Нара, Осака,
Хирошима, Фуджи, замъка Химеджи и Нико. Тук-там ще има леки „ъпгрейди“ в
програмата... Разбира се, „в Япония прави като японците“ – ще съзерцаваме
красотата на цъфналите вишни, според традиционния японски обичай ханами (е,
трябва малко късмет, за да ги нацелим, но това е топ периодът).
Aприл 2021: Йордания и Ливан
Едни от най-впечатляващите места в Близкия Изток! Разбира се, ще отдадем
заслуженото на „визитната картичка“ на региона Петра (пак с влизане в набатейския
град през Бейда), както и на неземната пустиня Вади Рум. Освен това ни очаква
воден трек из най-ниския каньон в света – Вади Муджиб, страхотно е това
изживяване, ще видите... Ще се потопим в древната история сред изумителните
руини на Баалбек и Джераш, и на градовете 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... За трети път в тази
посока.
Втората половина на април 2021: Шри Ланка с опция Малдиви
Горе-долу по същото време поглеждаме и към Шри Ланка (ако ситуацията
позволява). Наричат Цейлон „Перлата на Индийския океан” и има защо: обвити в
легенди древни столици и храмове, пясъчни плажове „охранявани“ от палми,
природни резервати с богат животински свят, английски морави и чаени плантации
във високата и мъглива част на острова, и най-вече – усмихнатите лица на местните.
Отново ще опитаме да направим и поколонническото изкачване на Adam’s Peak (Sri
Pada), един от най-високите върхове на острова и най-свещеното място за будистите
в страната.
По желание, можете да удължите пътешествието си с няколко дни на Малдивите,
заслужава си... 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..
Втората половина на април и началото на май 2021: Узбекистан
След първото ни пътешествие там през 2019-та, определно можем да кажем, че има
много какво да се види в тази основна „спирка” от древния Път на коприната....

Узбекистан е дом на изумително архитектурно и културно наследство – древната
Хива, сякаш излязла от разказите на Шехерезада, мавзолеите и храмовете на
Ташкент и Бухара, комплекса „Шахи Зинда“, състоящ се от гробниците на редица
приближени до Тимурската династия, обсерваторията на Улугбек, построена през
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.
Някъде първата половина на май 2021: Бутан и Непал
Отново натам след последното ни ходене през 2018-та... Бутан, страната на
Гърмящия дракон, е забележително място – тук показателят Брутно Национално
Щастие е далеч по-важен от БВП, а будизмът и уважението към природата и всяко
нейно създание са неразделна част от живота на местните... Четири или пет нощувки
ще имаме там, което считам ще бъде достатъчно – няма да пропуснем и манастира
„Тигровото гнездо”. И разбира се – после ни чака пътешествие в Горен Мустанг, едно
сравнително недокосната и автентична територия, съседна на Тибет... 4-дневен
трекинг в тази дивотия...
Втората половина на май и началото на юни 2021: Южна Африка
Ако можем така да се изразим, „долният“ край на Черния континент е върхът! 
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, в периода след
дъждовете, ще ги видим и доста по-пълноводни! 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... Ще
видим вариант и за опционно удължение с Драконовите планини (+ Лесото) накрая,
но ще ви трябват още дни, разбира се.
Края на май и първата половина на юни 2021: Тибет и Кайлас, с Непал
Пак тръгваме към Поднебесната империя; разбира се – ще опитаме по традиция да
направим и Кора-та около свещения Кайлас (за 2 дни + 1 резервен). През 2019-та
почти всички успяхме да завършим успешно обиколката. Живот и здраве – молим се
на тибетските божества китайците да не ограничават достъпа (а и да може въобще
да се ходи в държавата де)... Въпреки все по-засилващото се китайско присъствие,
Тибет си остава магическо място, знайте това. Накрая, традиционно завършваме с
две нощувки в Катманду. А, щях да забравя, обезателно преди да кацнем в Ласа,
един ден в Ухан с тур на града (шегичка)...
Втората половина на юни 2021: Азорските острови
След премиерата сега през 2020-та, планираме ново пътешествие натам – а и имаме
още-два острова да видим...  Убедихме се, че тези потънали в зеленина вулканични
късове земя в средата на Атлантика крият много красоти: кратерни езера в различни
оттенъци на синьото, водопади, предизвикателни вулкани, геотермални зони,
окъпани в бяло градчета с атмосфера, напомняща ни за континентална Португалия и
хортензии, навсякъде...

Както и през тази година, ще комбинираме няколко от островите, за да видим
повечето от богатствата на архипелага, като ще има време и за whale-watching... 
24 – 27 юни, 2021: 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 2021: Норвегия – нова програма!
И това го мислим от няколко години... След като от вече доста време пътуваме из
Исландия, решихме да видим какво правят и братята им норвежци – „баш” викингите.
В проект е маршрутът, но най-вероятно ще се концетрираме над фиордите в южната
част, че е много пътят на север. Казват, че природата на страната е една от найкрасивите в света... Пак с коли под наем, като ще направим и най-интересните
еднодневни трекове до култовите viewpoint-и...
20 – 29 юли, 2021: Исландия
По традиция (вече за 8-ми път), през втората половина на юли потегляме към
впечатляващата 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 накрая – през
2019-та няколко човека отидохме до Илулисат, малко отвъд Северния полярен кръг и
беше нереално...
Края на юли и първата половина на август 2021: 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...
Вероятно тази година Перу ще е основната програма, а Боливия ще е като
удължение накрая за тези, които желаят (подгответе още 7-8 дни).
Втората половина на август 2021: Намибия
Пак Африка и за втори път в Намибия! След успешното първо пътуване през 2019-та,
отново се насочваме към една от най-красивите страни на континента... През двете
седмици пътуване на колела ще видим неземните пустинни пейзажи на Sossusvlei и
Deadvlei, 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 – през 2019-та дори някои
се наслаждаваха на пейзажа от птичи поглед... Ще опитаме тази година
настананяването да е основно в лоджии, че палатките миналата година дойдоха
твърде „адвенчърски“ на моменти...
Към средата на септември 2021: САЩ
Тази година за малко да стане през април и май, но точно „падна завесата“...
Знаете, акцентът тук е върху страхотните национални паркове на запад –
популярните Гранд Каньон и Йосемити, но и не чак толкова известните Брайс,
Монюмънт Вали, Арчес, Каньона на Антилопата, Зион и др. След посещението ни
през 2018-та 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 на 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!
Края на септември и началото на октомври 2021: Мароко
Северноафриканското кралство е като място от приказките... Освен старите столици
(Маракеш, Фес, Мекнес) и по-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...
Втората половина на октомври 2021: Етиопия
Любов от пръв поглед...
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 далечните наследници 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 допълнения към и без това красивия природен
пейзаж...
Общо за пети път натам... През последните години като опция отиваме и на юг, при
култовите племена от долината на р. Омо – незабравимо изживяване, като от
експедиция на National Geographic.

Към края на октомври и началото на ноември 2021: Кабо Верде – нова

програма!
Досега са оставали леко встрани от радара ни, но има доста какво да видим на тези
недотам познати вулканични острови, в южната част на макаронезийския регион. Със
сигурност комбинацията от безлюдни плажове, вулкани, впечатляващи назъбени
планини и красиви зелени долини, португалско колониално наследство и страхотната
местна музика заслужава нашето внимание. А имаме наше момче там, много добър
е, той ще ви води...
Първата половина на ноември 2021: Северна Индия
За втори път бяхме там през 2019-та година, но както казват – „никой не си тръгва
завинаги от Индия“, та затова отново отиваме! Луда, шарена, малко мръсна, но много
гостоприемна – Индия е необятна и една от най-удивителните и разнообразни страни
в света. Древни традиции, богато художествено наследство и архитектура, красиви
природни пейзажи (е, най-вече в Хималайския район), страхотна кухня (veggie),
пъстра мозайка от най-различни етноси, култури, вярвания – едва ли някой може да
остане безразличен към нея... В тази програма сме се концентрирали върху
северната ѝ част: великолепните фортове из Раджастан, хиндуистки и джайнистки
религиозни храмове, зебележителностите на Делхи, 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.
Втората половина на ноември 2021: Южна Индия – нова програма!
След смайващите градежи в севера на страната, трябваше да обърнем внимание и
на Юга, който неслучайно местните смятат за „истинската душа на Индия“. В
исторически план именно тук се заселва предполагаемото коренно население на
субконтинента, дравидите, след като постепенно са били изтласкани от по-северните
региони при миграциите на арийски племена, идващи от Централна Азия...
Архитектурните и културни богатства тук са не по-малко впечатляващи и може да се
каже, една идея по-слабо познати от тези на север. Няма да изброявам имената на
известните обекти (май няма някое с под 10-12 букви), но задължително с посещение
на скалните храмове в щата Махаращра и други „гъдели“, като каналите на Керала (т.
нар. backwaters) и някои от колониалните градове там...
Края на ноември и началото на декември 2020: Индокитай (Виетнам –

Лаос – Камбоджа – Мианмар)
Най-доброто от Индокитай! Ще го направим в същия формат, както и преди – с акцент
най-вече на Лаос и Мианмар. Започвме със залива Халонг и виетнамската столица
Ханой, ще продължаваме с невероятния Ангкор Ват в Камбоджа (най-големия храмов
комплекс в света) и недокоснатата природа на Лаос, за да завършим с Бирма,
неслучайно наричана „Златната земя“. Пагодата Шведагон в Янгон, езерото Инле,
златната скала при Kyaiktiyo и хилядите ступи край Баган (с култов полет с балон над
тях) са само част от причините, които правят тази страна толкова специална...

Нова година 2021-2022 – още е далечко, но имаме следните идеи:
Танзания – е не можем да я пропуснем, традиционна е и е бая готино...
Индонезия – за пръв път от доста години насам – чудно място е, ще видим найинтересните острови. Пак с няколко дни на корабче из района на островите Комодо,
Ринча и Флорес – суууупер е...
И през новата година няма да забравяме нашите си красоти... Очаквайте 2-3дневните ни пътешествия и из България!
Имам наум още няколко дестинации, като например Иран, Уганда и Руанда, о-в
Сокотра и Еквадор, но ще зависи и от конюнктурата... Под наблюдение са... 
Бъдете здрави и смело напред към Новата 2021-ва! БЛАГОДАРИМ ВИ!
И се обичайте!
Павел Нанков и екипът на „Адвенчър Клуб”
ул. Оборище 52, София 1505
e-mail: info@adventureclub.bg
web: www.adventureclub.bg

