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ВЪ
ВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Миналата година, когато заведохме децата на 
първата им обиколка из Африка, посетихме Мара-
кеш в Мароко. Вечерта след пристигането се раз-
ходихме по „Джемаа ел-Фна“ (с. 16), най-извест-
ния площад на града. Сякаш се намирахме в друг 
свят. Пушек и аромати от сергии за храна, звук на 
барабани и шумотевица от надвикващи се хора, 
пеещи и предлагащи стоката си. Очите на всички 
ни шареха наоколо, осезанията ни бяха възбуде-
ни до краен предел. Притесних се, че може би ни е 
дошло в повече, но децата поискаха да го напра-
вим отново и следващата вечер. Един от най-па-
метните моменти за всичките ми пътешествия по 
света се бе оказал безплатен, или поне на цената 
на само една разходка през площада.

Паричната стойност, загатната в термина „безплатно“, 
може би ще ви подведе първоначално относно пред-
ложенията, които ще намерите между кориците на тази 
книга. Но качеството на едно преживяване не се асоциира 
с етикет и цена. Много от идеите, с които ще се сблъс-
кате тук, ще се сведат до символичното изкопаване на 
най-мистериозните чудеса на света, без значение дали 
ще става дума за плуване в океана около Сидни (с. 267), 
или разходка между гробниците и паметниците в гради-
ните „Лодхи“ на Делхи (с. 37). Смелчаците, които ще се из-
правят пред туристическите маршрути на Нова Зеландия  
(с. 260), ще се озоват на една ръка разстояние от душата 
на тези възхитителни острови.

За мнозина от нас, когато поемем на пътешествие, без-
платните неща са не само привлекателни, но и задължи-
телни, ако възнамеряваме да прекараме колкото се може 
повече време на път с раница на гърба. Не говорим само 
за туристическите „набези“, защото много от незабрави-
мите моменти на пълна свобода и приключенски пъте-

шествия се оказват финансово бреме. Бързо осъзнаваме, 
че евтиното може да се окаже далеч, далеч по-хубаво от 
платеното. Няма вечеря в римски ресторант, която да се 
сравни с пикник със сандвичи пред вила „Селимонтана“, 
намираща се на няколко минути пеша от Колизея, която 
открих по време на първото си посещение на Вечния град. 
И ако ще си говорим за житейски уроци, няма по-образо-
вателно преживяване, разкриващо същността на хората, 
от споделянето на спално помещение с десетина други 
пътешественици от цял свят.

Всички народи по света са осъзнали ценността на това 
да направиш националните си богатства достъпни за дру-
гите. 5000 години китайска история? Безплатно (Китайски 
национален музей, с. 28). 19 музея и галерии в столицата 
Вашингтон? Безплатно (музей „Смитсониън“, с. 242). Бри-
танските природни паркове? Всички са безплатни. Разби-
ра се, ако искате да направите дарение, ще ви го приемат 
с благодарност. Ако искате да се насладите в пълнота на 
всички тези известни места, ставайте рано и отивайте, 
преди да бъдат погълнати от тълпите. Безплатното спо-
койствие на ранните утрини също няма етикет с цена.

Ще бъде преувеличено да кажем, че всичко хубаво е 
безплатно, но бъдете уверени, че в страниците на тази 
книга ще намерите и страшно много суперевтини пре-
живявания. Извадете дребните от джоба си за уличния 
деликатес чорипан (сандвич с чоризо), когато сте в Буенос 
Айрес (с. 277), или за да се насладите на силуета на Хон-
конг от палубата на Звездния ферибот (с. 48), или за да 
направите бирена обиколка на Бостън (с. 179). Незабра-
вими спомени, щастие и спасен портфейл. Бърз поглед по 
тези страници и никога повече няма да погледнете към 
брошурите на скъпите екскурзии.
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Гордостта на Южноафриканската република, мултикултурната столица Кейптаун, 
се намира между две от най-големите природни гордости на Народа на дъгата — пла-
нината Тейбъл и сполучливо кръстения нос Добра надежда. Комбинацията от океан и 
планина предлага неизброими възможности за безплатен отдих, а Кейптаун дава своя 
дял с безкрайното си многообразие от центрове за забавление.
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Важна информация
• Население: 3,75 милиона
• Известен с: приключения  
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• Валута: южноафрикански  

ранд (ZAR)
• Ценови индекс: 85 щатски 

долара на ден
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КЕЙПТАУН

Музей  „Шести район“
Гъстонаселен с освободени роби, занаят-

чии, работници и имигранти, в епохата на апар-
тейда Шести район е бил разпокъсан. През 1966 г. 
той е бил изравнен със земята, като над 60 000 
негови обитатели са били изселени, а къщите 
им – сринати. Може и сами да разгледате ули-
ците му, но не пропускайте музея „Шести район“ 
(districtsix.co.za; 25а Buitenkant St; 9:00-16:00 
пон.-съб.; 30 ZAR), който организира и разходки 
по залез (17:30 пролет-лято, вход 100 ZAR), а 
водачи са бивши жители на района.

Безплатна диамантена екскурзия
ЮАР е синоним на диамант от 40-те годи-

ни на ХIХ в., както може да чуете в Музея на диа-
мантите в Кейптаун (capetowndiamondmuseum.
org; Clock Tower, Level 1, Waterfront; 9:00-21:00; 
50 ZAR). Входът обикновено се заплаща, но си 
свалете ваучер от shimansky.com и ще ви излезе 
безплатно. Дори може да получите безплатна 
чаша южноафриканско вино, докато се разхож-
дате между работилниците и изложбените зали 
за диаманти и танзанит. Излиза се през магази-
на за сувенири...

Катедрала  „Сейнт Джордж“
Ако посещение с гид на затвора „Робен 

Айлънд“ (robben-island.org.za; 300 ZAR), в който 
преди време са лежали Нелсън Мандела и дру-
ги политически затворници, не ви е по джоба, 
не пропускайте Катедралата на народа, откъдето 
архиепископ Дезмънд Туту е водел своята дъл-
гогодишна битка срещу апартейда. От време на 
време хорът на катедралата изнася безплатни 
концерти. Всяка неделя главната служба започ-

ва в 9:30, като всеки е добре дошъл. Организи-
рат се и туристически обиколки на катедралата 
във викториански стил. (sgcathedral.co.za; 5 
Wale St; безплатно)

Галерия  „Уотифдъуърлд“
Намираща се на мястото на разрушената 

синагога „Удсток“, галерия „Уотифдъуърлд“ оси-
гурява изложбено пространство за творбите на 
модерните южноафрикански творци от 2008 г. 
насам. Мнозина от представените от онова вре-
ме млади хора сега оформят артистичното лице 
на страната, но човек винаги може да очаква 
някоя нова вълна и течение. Проверете на сайта 
на галерията кога има изложби. (whatiftheworld.
com; 1 Argyle St, Woodstock; 10:00-17:00 вт.-пет., 
10:00-14:00 съб.; безплатно)

Живот на плажа
За великолепните плажове на Кейптаун се 

носят легенди. Кампс Бей (5а) и Клифтън (4b) са 
предпочитани от градското население, гледащият 
към Атлантическия океан Ландудно (5c) е за сър-
фисти, отдалеченият Санди Бей (5d) е за нудисти, 

МНЕНИЕТО 
НА 

МЕСТНИТЕ

„Всеки втори чет-
въртък магазините 
и елитните галерии 
в Кейптаун са от-
ворени до късно, 
което е много готино. 
Летните пикници на 
Сигнал Хил са нещо 
феноменално и в не-
деля следобед човек 
може да попадне на 
безплатен концерт 
в парк „Де Ваал“. Аз 
съм от Хоут Бей и 
през слънчевите не-
дели ходя на пазара 
на пристанището 
(след като поздравя 
Боб, местния тюлен), 
където има чудесна 
храна, барове и 
музика на живо. 
По-късно може да се 
насладя на бутилка 
вино на плажа или 
да отида в Нордхьок 
Фарм Вилидж за още 
малко музика на 
живо.“ – Кейти Оуенс, 
управител на фирма
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закътаните Муизенберг (5е) и Сейнт Джеймс (5f) 
на Фолс Бей са подходящи за семейства с деца, 
тъй като водата им се затопля допълнително от 
топлите течения на Индийския океан. Всички са 
безплатни, като изключим само Болдърс Бийч 
на град Саймънс Таун (5g; 8:00-18:30, дек.-ян. и 
до по-късно; 60 ZAR), който е обитаван и от 3000 
застрашени от изчезване африкански пингвина.

Музей  „Бо-Каап“
Встрани от Сигнал Хил се намира Бо-Каап, 

бивш малайски квартал, известен с живописни-
те си улици, джамии и кулинарен туризъм. Раз-
ходете се по тях, посетете музея „Бо-Каап“ (6а; 
bokaap.co.za/museum; 71 Wale St; 10:00-17:00 
пон.-пет.; 20 ZAR) или готварски курс, или се 
включете в обиколка (bokaapcookingtour.co.za; 
700 ZAR, включва вечеря). Наблизо е Long St 
(6b), център на ъндърграунд сцената на града, 
редом с многобройни сергии за антикварни 
книги и бутици за дрехи в стил бохо.

Изръмжете на лъва
През природния парк в планината Тейбъл 

(7а) минават стотици маршрути около Дванаде-
сетте апостола, Дяволския връх и Сигнал Хил. По-
вечето са с безплатен достъп, но четири места се 
преминават срещу заплащане. Някои от трасетата 
покриват Дяволския връх, а ако сте там по време 
на пълнолуние, присъединете се към местните, 
запътили се с бира в ръка към Лъвската глава 
(7b) да погледат изгрева на луната над върховете 
на планината Хотентот Холанд.

Разходка по Сий Пойнт
Обичана от всички, като започнем от бе-

гачи и скейтъри, и стигнем до влюбени двойки 
и деца, тази 11-километрова отсечка от брега, 
обливана от вълни и забранена за автомобили, 
е изпъстрена с площадки за игра и улично из-
куство. Може да поплувате безплатно в бурния 
Атлантически океан или да намерите убежище 
в един от най-добрите обществени басейни в 
света, Сий Пойнт Пъвилиън (capetown.gov.za; 
7:00-19:00 през лятото, 9:00-17:00 през зима-
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та; 21 ZAR), в който има трамплини за скачане, 
локви за джапане и два басейна с олимпийски 
размери.

Брегова ивица „Виктория и Алфред“
Бивш пристан, сега шикозен увеселителен 

парк, търговски обекти и заведения за хранене, 
V&A Waterfront предлага всичко: от безплатен 
Wi-Fi до среща с борците за свобода Нелсън 
Мандела и Дезмънд Туту, макар и само излети 
от бронз. Селфи маниаците обаче да не пози-
рат прекалено дълго пред тюлените, защото 
те са живи. Уличните изпълнители осигуряват 
забавленията, а през цялата година се провеж-
дат безплатни представления. Оттук тръгва и 
обиколката на „Робен Айлънд“. (waterfront.co.za; 
9:00-21:00; безплатно)

Разходка в центъра
Посещението на центъра на Кейптаун 

е паметно събитие, което може да съчетаете 
с евтино хапване в „Мзули“ (10а; Gugulethu; 
9:00-18:00; 50-100 ZAR). Ако купите месо от 
тази месарница на Gugulethu, ще ви го сготвят 
на място на традиционно брааи (скара), докато 
посръбвате бира и се подрусвате под ритмите на 
квайто. Може да се запишете на някоя страхот-
на обиколка на града (laurastownshiptours.co.za; 
400 ZAR), а ако отседнете в евтиното „Барбекю 

на Вики“ (10b; Khayelitsha Township), ще получи-
те и вечеря в традициите на племето кхоса.

Дегустация на вино
ЮАР произвежда едни от най-добрите 

масови вина в света и ще е престъпление да 
си тръгнете, без да сте ги пробвали. Имате 
късмет, защото бутиковият магазин Wine 
Concepts (11а; wineconcepts.co.za; 50 Кloof St) 
предлага безплатни дегустации 6 дни в сед-
мицата (12:00-19:00 пон.-пет., 12:00-15:00 
съб.). Всяка сряда Tjing Tjing Rooftop Bar (11b; 
tjingtjing.co.za; 165 Longmarket St; 17:00-19:00) 
също организира безплатни дегустации.

Кейптаунски карнавал 
Тръгнал от Long St насред вихрушките от 

еуфория и енергия, съпътстващи Световното 
първенство по футбол, чийто домакин през 
2010 г. беше ЮАР, този карнавал се е разраснал 
до ежегодно масово събитие, ознаменуващо 
разнообразието в страната. Около 50 000 души 
се събират, за да участват или гледат хепънин-
гите, които поглъщат Грийн Пойнт, вкл. музика, 
танци и купони. (capetowncarnival.com; Fanwalk, 
Green Point; март; безплатно)

МУЗЕИ 
„ИЗИКО“

Музеите „Изико“ в 
ЮАР (iziko.org.za) са 
група от 11 класни 
музея и атракциони 
в Кейптаун, вкл. 
музея „Бо-Каап“, 
Южноафриканската 
държавна галерия 
(Government Ave; 
10:00-17:00), 
Южноафриканския 
музей и планетариум 
(Queen Victoria St 
25; 10:00-17:00), 
Морския център 
(V&A Waterfront, Dock 
Road; 10:00-17:00) 
и най-старата изба 
в страната (Groot 
Constantia Estate; 
10:00-17:00). Входът 
обикновено е около 
30 ZAR, но осем или 
девет дни всяка 
година, обикно-
вено по време на 
празници, вратите 
са отворени за без-
платни посещения. 
Проверете сайта на 
„Изико“ за актуална 
информация.

АФРИКА



НАЙ-ЛУДИТЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В АФРИКА

 
Африка е из-

вестна с природните 

си паркове, но най-дивите 

преживявания се случват 

някъде другаде. Прескочете 

границите си с някоя от 

тези незабравими въз-

можности.
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АФРИКА

ГМУРНЕТЕ СЕ В БА-
СЕЙНА НА ДЯВОЛА
Потопете се в Замбези 
и поплувайте в естест-
вените басейни покрай 
водопадите Виктория, 
докато водата фучи 
покрай вас и пропада 
в над 100-метровата 
бездна. Не е безплатно, 
но е толкова откачено, 
че си струва харчлъка 
(включена е и невероят-
на закуска). (tongabezi.
com; Livingstone Island, 
Victoria Falls, Zambia; 
май-окт.; 95 USD)

ПОСЕТЕТЕ  
НАЙ-ОПАСНАТА 
ЦЪРКВА В СВЕТА
Издълбана преди много 
векове в стръмните 
склонове на скалите, 
църквата „Абуна Йемата 
Гу“ изисква от посетите-
лите си да се изкачат по 
6-метрова отвесна скала 
без помощта на въжета, 
след което да преминат 
по тесен корниз над 
200-метрова пропаст. 
Местните екскурзоводи 
ще очакват от вас 
бакшиши. (Abuna Yemata 
Guh, Tigray, Ethiopia; 7 USD 
плюс бакшиши)

ДИВИТЕ ЦВЕТЯ  
НА НАМАКВА
Полупустинята Намаква 
избухва в цветове всяка 
пролет, когато килим 
от диви цветя покрива 
пейзажа. Да сме наяс- 
но – това не е изложбата 
на цветя на баба ви, а 
една от най-впечатлява-
щите гледки в Африка. 
(Namakwa, South Africa; 
авг.-септ.; безплатно)

МЕЖДУНАРОДНОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ С КА-
МИЛИ В МАРАЛАЛ
Станете зрители на 
това епично камилско 
състезание. Смесете се 
с тълпата, присъст-
вайте на всеизвест-
ните купони, а ако сте 
по-корави, наемете си 
камили и участвайте в 
надпреварата за аматьо-
ри. (kenyasafari.com/
maralal-camel-derby.
html; Maralal, Kenya; 
безплатно)

ХИЕНИТЕ НА ХАРАР
По-авантюристично 
настроените може да 
поемат по тесните алеи 
на стария град на Харар, 
където през нощта 
може да се видят някоя 
от известните градски 
хиени. Олекнете с 2,50 
USD и зад 5-вековните 
стени на града ще може 
да ги наблюдавате как се 
хранят. Бръкнете се двой-
но и ще ги храните вие 
самите... (Harar, Ethiopia; 
нощем, безплатно)

ПО ДЮНИТЕ  
НА НАМИБИЯ
В националните паркове 
на Намибия може и 
да има много дюни, 
но и тези на юг от 
Свакопмунд не са за 
подценяване. Поемете 
по пътя към Уолвис 
Бей и се отдайте на 
откривателство. Уникал-
ните характеристики на 
тукашния пясък карат 
дюните да пеят, когато 
вървите по билата им. 
(Swakopmund, Namibia; 
безплатно)

ВИЖТЕ НЕФРИТЕНО-
ТО МОРЕ
На най-източния бряг 
на езерото се намира 
село Лоянгалани, 
крайна дестинация 
на изключително 
дълго и дискомфортно 
пътуване в камион, но 
вулканичните пейзажи, 
Нефритеното море и 
атрактивното племе 
туркана все едно са 
донесени от някой друг 
свят. (Lake Turkana, 
Kenya; безплатно)

СЪРФИРАЙТЕ  
В ЛИБЕРИЯ
Яхнете едни от 
най-хубавите вълни на 
континента в компания-
та на нарастващия брой 
либерийски сърфисти. 
Златните плажове се 
простират до хоризонта, 
а през нощта разбива-
щите се вълни светят в 
тъмното. Нарамвайте 
сърфа! (Robertsport, 
Liberia; безплатно)НАЙ-ЛУДИТЕ

© Mark Read; Matt Munro; Philip Lee Harvey | Lonely Planet Images 
© Tambako the Jaguar; Nigel Pavitt; Carol Polich Photo Workshops; 
Yvette Cardozo | Getty Images 
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Името Маракеш може да събужда у вас асоциации с богаташчета, които купонясват, 
изолирани от тълпите, в скъпарски апартаменти в „Ла Мамуния“, но искам да ви 
стане ясно едно – този кипящ от живот, екзотичен и незабравим град предлага развле-
чения и за простосмъртните, без да се налага да се разделяте и с последния си дирхам.

МАРАКЕШ

Bab
Laksour

Bab el-
Jedid

El-
Mokf

BAB DOUKKALA &
DAR EL-BACHA

MELLAH

KASBAH

KÂAT BEN
NAHID

MOUASSINE

CENTRAL
SOUQS

RIADS
ZITOUN

DOUAR
GRAOUA

RIAD
LAÂROUS

Place ben
Youssef

Place Bab
Fteuh

Djemaa
el-Fna

Place
Rahba

Kedima

CYBERPARK

PLACE DE
FOUCAULD

Place des
Ferblantiers

N
500 m

0 0.25 miles
0

Важна информация
• Население: 1 милион

• Известен с: рядкосрещана 
смес от древно и модерно

• Валута: марокански  
дирхам (MAD)

• Ценови индекс: 60 щатски 
долара на ден
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Палат  „Бахия“
Този частично разрушен палат от края 

на ХIХ в. е изключително ценен. Построен за 
15 години от везир Ахмед ибн Муса за харе-
ма му, La Bahia (Дворец на красавиците) е 
комплекс от 160 невероятно украсени стаи, 
полирани кедрови тавани, мрамор и изоли-
рани вътрешни дворчета, ограден от 8 хектара 
градини. (Rue Riad Zitoun el-Jedid; 8:30-11:45 
и 14:30-17:45 съб.-четв., 8:30-11:30 и 15:00-
17:45 пет.; 10 MAD)

Галерия  „Дар Беларж“ 
Фондацията с идеална цел „Дар Беларж“ 

излага образците на мароканското изкуство в 
тази бивша „болница за щъркели“ (наистина, 
това е било клиника за ранени птици). По-
настоящем в изложбените зали са показани 
тъкани, рисувани и други образци на изку-
ството. Има и детски кръжоци за традиционна 
мароканска музика, както и концерти по време 
на Рамадана и фестивала „Ашура“. (9-7 Toualate 
Zaouilate Lahdar; 09:30-12:30 и 14:00-17:30 пон.-
съб.; безплатно)

Музей  „Дар Си Саид“
Трудно е да се прецени кое е по-внушител-

но: 1000-годишната колекция от марокански и 
берберски артефакти, или испано-марокански-
ят дворец, където те са изложени. Обсипаните 
със скъпоценности оръжия, украшенията от 
кована мед, килимите от Атласките планини 
и пищните народни носии си струват входната 
такса, както и сводестата ритуална зала, чиито 
обковани с резбован кедър стени демонстрират 
майсторството на маалем (майстори занаят-
чии) от Фес. (Dаr Si Said; 9:00-16:45 ср.-пон.; 
възрастни/деца 10/3 MAD)

Еврейски квартал Мела
Еврейският квартал на Маракеш датира от 

ХV в. и се отличава с невероятния си лабиринт 
от дерби (алеи) и кирпичени постройки. Тук вече 
няма много евреи, но заветът им живее в си-
нагогата „Лазама“ (Derb Manchoura; очакват да-
рения) и миара (еврейско гробище) (Ave Taoulat 
El Miara; очакват се дарения). Не пропускайте 
пазара „Мела“ (Ave Houmane el-Fetouaki; 8:00-
13:00 и 15:00-19:00; безплатно), както и занаят-
чийските работилници на площад  „Ферблонти“.

Киберпарк
Тук има един изключително спокоен парк. 

Представям ви го с пълното му име: киберпарк 
„Арсат Мулей Абдеслам“, който е недалеч от 
„Джемаа ел-Фна“. Първоначално построен от 
принц Мулей като градински пазар през ХVIII в., 
през 1920 г. той е разкрасен, а след реновация 
през 2005 г., включваща засаждането на лимо-
нови, маслинови и нарови дървета, се появяват 
фонтани, чисти пътеки и безплатен Wi-Fi. Сплав 
на противоположностите. (morroco.com; Ave 
Mohammed V; 9:00-19:00; безплатно)

ЕДНОДНЕВНА 
РАЗХОДКА

Ако времето е огра-
ничено като бюджета 
ви, тази еднодневна 
разходка ще ви 
осигури спомени от 
доста от значимите 
места на Маракеш. 
Започнете деня 
с изложба в „Дар 
Беларж“, след което 
завийте на югоизток 
към лабиринта от сук 
(търговски улички) 
на Стария град, дока-
то стигнете „Джемаа 
ел-Фна“ (с. 16), 
перфектното място 
за бърза закуска и 
хипноза на змии. 
Оттам до еврейския 
пазар „Мела“ на юг е 
един хвърлей камък. 
Накрая идва време 
и за малко култура 
с огромен камилски 
бургер в кафене 
„Часовника“ (с. 17).
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0

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯМУЗИКА И КИНО СПОРТ И ПОЧИВКА ХРАНА И НАПИТКИ
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Площад  „Джемаа ел-Фна“
„Джемаа ел-Фна“ (Площадът на мъртви-

те) е най-големият и най-известен марокански 
площад. Включен е в списъка на ЮНЕСКО. Из-
граден е през 1050 г. за извършване на публич-
ни екзекуции, но сега е изпълнен със свирачи 
на змии, фокусници и продавачи на портокалов 
сок. През нощта към тях се присъединяват про-
давачи на храна, музиканти, разказвачи, ле-
чители, танцьори и амбулантни търговци. Има 
какво да видите. (9:00-1:00; безплатно)

Джамия  „Кутубия“ и градините 
около нея

Джамията „Кутубия“ е построена през ХII в. на 
мястото на предишна джамия, която била не-
правилно ориентирана към Мека, и сега е една 
от маракешките забележителности. Вътре не се 
допускат немюсюлмани, но човек може да ù се 
наслаждава и отвън. Минарето ù е високо 70 м, 
а отгоре му блестят медни топки, като най-
добре може да огледате, докато се разхождате 
по спокойните алеи на градините около него. 
(Ъгълът на Rue el-Koutoubia и Ave Mohammed V; 
градини 8:00-20:00; безплатно)

Бояджийници
Вижте класическата безплатна забележи-
телност на Маракеш – бояджийниците 

на открито, въпреки миризмата. Кожите се 
оцветяват в стотици бетонни вани по древни 
техники, включващи негасена вар, вода, кръв 
и дори екскременти на гълъби. Производството 
на шарените кожени изделия е къртовски труд, 
като за съжаление вече се използват и модерни 
химикали, които са вредни за работниците. (Ave 
Bab el-Debbagh; от изгрев до залез; безплатно)

Тайната градина
Избягайте от градската глъч в този оазис 

на спокойствието, чието минало се простира 
назад във времето повече от цели четири сто-

16 - НАЙ-ХУБАВИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА ...
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летия. В Le Jardine Secret има екзотична градина 
с растения от целия свят и ислямска градина, 
чиято геометрична структура има за цел на-
лагането на ред над характерния за природата 
хаос. (184 Rue Mouassin; 10:30-18:30 февр.-
март, 10:00-20:00 апр.-авг., 10:00-19:30 септ.-
окт., 9:30-17:30 ноем.-ян.; вход 50 MAD)

Покрит пазар  „Бен Йосеф“
Сергиите за храна на тази кисария (покрит 

пазар) понякога включват целия процес по при-
готвянето на гозбите, демонстриран с вещина и 
икономии. Продават се нестандартни вкусотии 
като охлюви, задушени агнешки главички и 
печени сърца, така че бъдете готови за глед-
ката. Когато сте си харесали блюдо (може и да 
е от по-стандартните таджин, печено месо или 
салата), сядайте на някоя пейка и яжте бързо. 
(Soug Shaaria, близо до Koubba Ba’adiyn; 11:30-
15:30; безплатно)

Кафене  „Часовника“
В това уникално кафене мароканските тра-

диции се сливат с модерната мултимедия. Всеки 
понеделник в него разказвачи на приказки прак-

тикуват традиционното си изкуство (на английски 
и арабски), всяка сряда има джаз вечер, като сце-
ната е свободна за всекиго, донесъл инструмент, 
съботите са за гастролиращи изпълнители, а в 
неделя има концерти по залез под звуците на 
хипнотизиращата музика гнава. Постоянно има 
изложби, а в кухнята се приготвят убийствени ка-
милски бургери. (cafeclock.com; Derb Chtouka 224; 
10:00-22:00; меню 55-80 MAD)

Фестивал на модерните изкуства
Този фестивал се провежда по улиците на 

Маракеш през юли. Изпълнители от цял свят се 
присъединяват към берберските менестрели, 
изпълнителите на гнава, гълтачите на саби, 
акробатите, танцьорите, свирачите на змии и 
уличните изпълнители от цяло Мароко. Всичко 
се случва по улиците на града и продължава 
10 дни, като ядрото на събитията са дворовете 
и градините на двореца „Ел Бади“, в близост до 
площад „Ферблонти“. Кулминацията настъпва в 
един опияняващ парад през „Джемаа ел-Фна“. 
(morocco.com/theater/marrakech-popular-arts-
festival; юли; безплатно)

ТЪРГОВСКИ 
ТРАДИЦИИ

Маракеш винаги 
е бил търговски 
метрополис. Струва 
си човек да дойде 
подготвен, ако иска 
да изцеди цялата 
полза от парите си. 
Пазаренето е всеоб-
ща практика, така 
че дръжте на своето. 
Продавачите са от-
крити, но са склонни 
да започват спорове, 
така че не влизайте 
в продължителни 
пазарлъци, ако 
нямате намерение 
да купувате. Може 
да ви се стори, че 
екскурзоводите 
ви насочват към 
определени сергии, 
така че повярвайте 
на инстинктите си – 
разбира се, че е така! 
Затова, преди да 
купите нещо, насто-
явайте да огледате и 
другите стоки.

АФРИКА
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ЗАПАДНОАФРИКАН-
СКО САФАРИ – ГАНА
Известни със своите 
слонове, саваните са 
дом и на диви биволи, 
бабуини, брадавичести 
свине и многообразие 
от птици. Разделете си с 
някого наема на джип-
ката (20 USD на час), за 
да стане сделката още 
по-изгодна. Има и къде 
да преспите. (molemotel-
gh.com; Mole NP; 8 USD, 
екскурзовод 2,50 USD 
на час)

НАМИБИЙСКО  
САФАРИ – НАМИБИЯ
Огромната солна 
пустиня Етоша пленява 
въображението и 
дивите животни, които 
я обитават, се намират 
най-вече около редките 
дупки с вода, а всичко 
това я превръща в 
един от най-добрите 
природни паркове в 
Африка. Добрите пътища 
позволяват ползването 
на малки коли под наем, 
а освен това можете да 
къмпингувате на откри-
то. (etoshanationalpark.
org; Etosha NP; 7 USD)

САФАРИ НА  
КОЛЕЛО – КЕНИЯ
В сянката на базалтовите 
скали на този вулкани-
чен пейзаж се разхождат 
зебри, жирафи, анти-
лопи импала и други 
класически африкански 
животински видове. 
Едрите хищници са 
рядкост, така че можете 
да прекарате цял ден 
пеша или на колело, 
което се наема срещу 
допълнителни 6 USD. 
Има и място за къмпин-
гуване. (kws.go.ke, Hell‘s 
Gate NP; 30 USD)

Африканските сафарита могат 
да струват по над 1000 USD 

на човек дневно, затова тук ще 
намерите няколко дестинации, 

където природата ще ви даде 
повече, отколкото цената, която 

заплащате за това.

ЕВТИНО 
САФАРИ



ПО СЛЕДИТЕ НА 
ГОРИЛИТЕ – УГАНДА
Да кръстосаш погледа си 
с този на горила в естест-
вената ù среда няма 
цена. Посетете Бвидни 
извън натоварения 
сезон (април, май и 
ноември) и входът ще ви 
излезе 350 USD вместо 
600. В Руанда е 750 USD. 
(ugandawildlife.org; 
Bwidni Impenetrable NP; 
минимум 350 USD)

ЗАПАДНОАФРИ-
КАНСКО САФАРИ
Крайбрежният 
град Сейнт Лючия е 
врата към два страхотни 
парка: „Исимангалисо“ 
(isimangaliso.com) и 
„Хлухлуве Умфолози“ 
(hluhluwegamereserve.
com). Вторият е 
класическа дестинация 
за Големите пет, докато 
в първия могат да се 
наблюдават едновре-
менно сухоземни и 
морски животни. Има 
възможности за евтино 
сафари и преспиване. 
(St Lucia, KwaZulu-Natal, 
South Africa; минимум 
40 USD)

ГОЛЕМИТЕ ПЕТ 
САФАРИТА– ЮАР
Парк  „Крюгер“ е един от 
най-големите природни 
паркове в света. Тук са 
Големите пет. В парка се 
влиза лесно, има къде 
да се къмпингува, а 
всички 19 485 кв. км си 
струват разглеждането. 
(sanparks.org; Kruger NP; 
20 USD)

НА САФАРИ ПЕША – 
ТАНЗАНИЯ
Представете си хиляди 
хипопотами, които 
си взимат кална баня 
едновременно, и няма 
да сбъркате. Паркът 
се оживява през сухия 
сезон (август-октомври). 
Може да се настаните 
в близкия Ситалике 
и да си поделите 
таксата за въоръжен 
екскурзовод (20 USD за 
група). (tanzaniaparks.
com; Katavi NP; 80 USD 
(вкл. разрешително за 
достъп)

САФАРИ  „ОКАВАНГО 
МОКОРО“ –  
БОТСВАНА
Да те превозят през 
делтата на река 
Окаванго на кану е едно 
от най-невероятните и 
скъпи преживявания 
в Африка. Агенцията 
Old Bridge Backpackers 
предлага къмпингуване 
(70 USD на ден; 140 
USD за четири дни). 
(maun-back-packers.com; 
Old Bridge Backpackers, 
Maun.; минимум 70 USD)


