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обединява младите учени от 
българските полярни експе-
диции, които разпространяват 
знанието за Антарктида чрез 
лекции, изложби и полярни 
ателиета в училищата и уни-
верситетите. Така те искат да 
подготвят 

следващите поколения 
изследователи.

"Винаги съм искала да работя 
нещо, свързано с образова-
ние, в рода ми има четири по-
коления учители. Темата „Ан-
тарктида“ е много интересна 
на децата, канят ни непрекъс-
нато в училищата. Когато им 
разказваме, стоят с отворена 
уста и отворени очи, запомнят 
всичко. Вълнуват се да видят 
пингвините, да слушат за тях. 
Иска ни се да компенсираме 
липсата в учебниците като 
разказваме на децата от личен 
опит за това, което сме видели, 

научили, преживели", казва тя 
за един от проектите, който е 
най-близо до сърцето й.
С Антарктида са свързани и 
следващите й пътешествия: 
"На Ледения континент се роди 
и другата ми голяма мечта - да 
измина 900-те километра пеш 
по поклонническия път Ками-
но де Сантяго в Испания. Сега 
вече 9 пъти съм го минавала 
по различни маршрути, вклю-
чително и Антарктическото 
камино, което извървяхме с 
испански колеги-полярници. 
Камино е по-близо до Бълга-
рия, но ми създава същото 
прекрасно усещане като Ан-
тарктида. То е особено, защото 

не знаеш в кое  
историческо време си. 

Има много населени места, 
които са си запазили оригинал-
ната архитектура от преди сто-
тици години и сутрин, когато 

няма хора и коли, губиш пред-
става в кой век си. Там виждаш 
и собствените си граници. Аз 
не предполагах, че мога да из-
мина хиляди километри пеша, 
но се оказа, че съм способна. 
Преди Антарктида бях градско 
момиче с високи токчета." 
На връщане от Антарктида 
Иглика гледа да отдели вре-
ме да се полюбува и на Южна 
Америка. Така стига до някои 
от магическите места на този 
континент като Мачу Пикчу, во-
допадът Игуасу на границата 
между Бразилия и Аржентина 
и пустинята Атакама по край-
брежието на Чили.
Те обаче са само красиво откло-
нение от основната цел, която 
си остават ледовете и остров 
Ливингстън: "Животът ми до 
голяма степен е посветен на Ан-
тарктида. Донесла ми е много 
радост. Антарктида е магия." 
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Насред световния локдаун тази 
пролет, „Ковид-19 срещу Лято-
20“ даваше заявки за сериал, но 
жанрът бе неясен. Всички къ-
тахме надежди за романтична 
сапунка с елементи на драмати-
зъм (за да не се губи съспенсът), 
но СЗО, генералите, политици-
те и „експертите“ ни поливаха 
от екраните с ледени душове и 
вещаеха развития в стил хорор. 
През юни вече бях почти „ман-
гъровист“, но уви, планирано-
то пътуване до турската перла 
Бодрум се изпари поради дву-
странни карантини. Затворе-
ната частично Гърция изви 
километрични опашки на КПП 
„Кулата“. Задължителните ре-
гистрации и PCR тестове нака-
раха мнозина да се въздържат 
от традиционната си ваканция 
в Гърция. Лято-20 се опълчи 
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НА НОВА ГОДИНА ЩЕ СЕ ТАГНА  
ОТ ДРУГ КОНТИНЕНТ! 

срещу Ковид-19 най-вече в род-
ните хотели, къмпинги и пла-
жове – българите казаха „не“ на 
страха. 
Лятото винаги ми се е струвало 
престъпно кратко, а през 2020 – 
почти болезнено. В предковид-
ните години чертаех географ-
ски карти за бягство от студа на 
прилични цени с чартър – до 
края на октомври в Анталия, 
през ноември, февруари, март 
и април – в Египет, Тунис или 
Дубай, през декември и януа-
ри опциите се стесняваха до 
далечни и скъпи дестинации 
отвъд океани… 
След като в средата на август от-
паднаха изискванията за каран-
тина и PCR тестове, онази юнска 
ваканция в Бодрум се превърна 
в лелеяна октомврийска почив-
ка в Анталия – южният турски 
рай, благодарение на чартъ-

рите на Emerald Travel, които 
полетяха през август. Всъщност 
тестването в Турция въобще не 
е проблем – ако (и когато) се на-
лагаше, всеки гост можеше да 
си го направи спокойно в или 
близо до хотела с помощта на 
посрещащите турагенти срещу 
няма и 20 лв. 
Турските летища, туристиче-
ски агенции и хотели спазват 
стриктно всички мерки, свър-
зани с коронавируса. Подходът 
им е ненатраплив, но повсе-
местен – затова се чувстваш 
навсякъде наистина в безопас-
ност. Мисля, че могат да бъдат 
дадени за пример как се прави 
туризъм по време на пандемия 
и как може да се ограничава 
разпространението на вируса, 
без да се съсипва бизнеса.  
Още на летището те посрещат 
табели, че носенето на маски е 
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задължително. Минава се през 
термокамери, навсякъде в хо-
телите мерят температура. В 
трансферните бусове раздават 
безплатни маски, а на вратите 
са сложени дезинфектанти. 
Шофьорите задължително са 
с маски и държат пътниците 
също да останат с маски.

Почивката ми в Анталия през 
октомври се случи в Nirvana 
Mediterranean Excellence в 
Кемер и The Land Of Legends 
Kingdom Hotel с неговия уника-
лен тематичен парк – истински 
воден „Дисниленд“, плюс сле-
добеден плаж в Rixos Premium 
в Белек. И трите от висок клас, с 
безупречно обслужване и мер-
ки за здравна сигурност.
И на трите места се чисти мани-
акално, персоналът е въоръ-
жен с маски и ръкавици нався-
къде, а туристите се чувстват 
напълно спокойни и единстве-
ното им „задължение“ е да се от-
дадат на почивка, забавления 
и наслаждения. На рецепцията 
в Nirvana дори имаше датчици, 
които светваха с надпис  "Пазе-
те социална дистанция", ако се 
доближиш до друг човек.
В Турция носенето на маски по 
улиците и в откритите общест-
вени пространства е задъл-
жително. Но в хотелите тази 
забрана е модифицирана еле-
гантно и удобно за гостите: във 
всички зони на хотела на откри-

то, включително терасите на 
ресторантите и на плажа, както 
и докато се храниш и общу-
ваш около маса, няма нужда от 
маски. Освен ако ти самият не 
държиш. Маските се изискват 
единствено около блок масите 
в ресторантите и в магазинче-
тата и закритите пространства. 
Забравили сте си маската? Няма 
проблем. На входа на ресторан-
та любезно ще ви предложат 
(отново и отново, и отново) 
маски за еднократна употреба. 
Храната вече не е разположена 
на открити шведски маси, а зад 
големи плексигласови витри-
ни – посочвате на келнерите с 
маски и ръкавици зад баровете 
какво и колко да сложат в чини-
ята ви, колкото пъти си искате. 
Освен че е по-хигиенично, е 
и доста по-дисциплиниращо: 
всички сме склонни да прека-
ляваме, когато сами пълним чи-
нията си, а после се чувстваме 
натежали и преяли. Оставяме 
блюдата пред нас наполовина 
пълни, а себе си – изцяло пълни 
с чувство на вина, че похабява-

ме толкова добра храна. 
Напитките се сервират от кел-
нери по масите, за да няма 
струпване на хора около баро-
вете. След всеки клиент масите 
се дезинфекцират щателно, а 
приборите за хранене са пред-
варително опаковани в инди-
видуални картонени джобче-
та. Масите са разположени на 
достатъчно разстояние една от 
друга.
В много от all inclusive хотели-
те има и а ла карт ресторанти, 
работещи включително и на 
закуска. Там вместо на блок 
плотове, храната се поднася от 
сервитьори на масата ви, след 
като я изберете и посочите от 
обилното меню.
Стаите блестят от чистота, из-
лишно е да се казва. По много 
пъти на ден се дезинфекцират 
всички повърхности в публич-
ните зони, където е създадена 
и организация за спазване на 
физическа дистанция между 
гостите. 

Nirvana Mediterranean 
Excellence в  Кемер 

е един от най-прекрасните 

хотели, в които съм попадала, 
и вече с нетърпение очаквам 
офертите за него за идния се-
зон. Това кътче от рая се намира 
на 30 км от центъра на Анталия 
– там, където скалистите плани-
ни на древна Ликия се сливат 
с морето. Докато се къпете в 
топлите води на Средиземно 
море, пред очите ви е спираща 
дъха гледка на назъбените голи 
върхове. Плажът е частично 
пясъчен (изпомпва се пясък от 
морето на сушата и се чистят ка-
мъните от дъното около брега) 
и частично каменист. Някол-
кото дървени кея с елегантни 
кабани, шатри и чадъри се са 
превърнали в любимо място за 
снимки в Инстаграм и Фейсбук 
– сутрин на разсъмване стават 
най-красивите кадри. От кейо-
вете по стълбички слизаш да 
поплуваш в ласкавото море. 
Обширният комплекс е създа-
ден около 3166 дървета, някои 
от които вековни кедри. Думата 
е именно „около“ – може да се 
види как дървен бар е проек-
тиран така, че дървото да расте 
през покрива му безпрепят-
ствено. Цялата територия на 

хотела е национален парк, един 
от най-красивите и образцово 
съхранявани, не само в Турция, 
но и в света. Собствениците ня-
мат право да отсекат или увре-
дят нито едно дърво.  
Половината от стаите са лук-
созни фамилни къщи. Другите 
са бунгала от кедрово дърво, 
всяко със собствен двор, огра-
ден с кипариси. 14 басейна са 
разпръснати между бунгалата 
и къщите в комплекса – изклю-
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чено е да стане струпване на 
хора около тях. За децата са 
предвидени и водни атракции 
с пързалки. 
Гостите могат да се насладят на 
разнообразни ястия от турска-
та и интернационалната кухня 
в многобройните ресторанти и 
снек барове. Сред тях има дори 
сладоледена къща с над 20 вида 
домашно приготвен сладолед и 

Старбъкс кафе. На разнообраз-
ната листа с напитки от цял свят 
може да завижда всеки елитен 
бар. И всичко е включено в ол 
инклузива. След тренировка 
във фитнес залата можете да се 
отпуснете в хамама или сауна-
та. А може и да плувате на воля 
в морето, което е обикновено е 
тихо и топло до късна есен.
В амфитеатъра за шоуто с дел-

фини, моржове и белуги в 
The Land of Legends  

Theme Park 
също ще ви посрещнат с едно-
кратни маски (ако не носите 
своята) - редовете на водния 
стадион са отворени за публика 
през един. 
Ваканция в тематичния парк е 
най-хубавият подарък, който 
може да направите на децата си 
на всякаква възраст, а и на дете-
то в себе си  – щастието и усмив-
ките са гарантирани дори на 
лицата на вечно недоволните 
тийнейджъри. На каквато и въз-
раст да сте, ще зарадвате детето 
в себе си с много от водните ат-
ракции, скоростните влакчета 
на ужасите и дори Маша и Ме-
чокът ще ви станат симпатични. 
Истински воден Дисниленд, 
който по нищо не отстъпва на 
увеселителните паркове в САЩ 
и край Париж. 
The Land of Legends включва 
още 5D кино, което предлага 
уникално преживяване на гос-
тите, луда река, басейн с вълни, а 
водното влакче достига височи-
на от 1300 метра и скорост 115 
км/ч. Водните пързалки са 55!
Паркът е част от хотела The Land 
of Legends Kingdom на ексклу-
зивната верига Rixos – създаден 
изцяло за семейства с деца и за 
радост на малките, а гостите му 
имат безплатен достъп до ат-
ракциона плюс храна и напитки 
вътре. Стаите са изрисувани с 
герои от анимационни филми, 
във всяка има плейстейшън, 
видеосистеми, множество за-

качки и играчки. Всяко прос-
транство в хотела е с помислен 
дизайн и гарантира забавления 
за деца на всяка възраст – все-
възможни игри, атракции и ак-
тивности. Живот в приказка.
Майстор-готвачите тук пригот-
вят изискани ястия от Италия, 
Южна Америка, Близкия Из-
ток и др. В The Land Of Legends 
се намират също бразилска 
Churrascaria, френско бистро, 
сладкарница, детски шейк-бар. 
Самостоятелна атракция е ем-
блематичният ресторант NEMO 
– единственият насред огро-
мен аквариум  в цяла Турция. 
Докато посягате към чинията 
си с морски дарове или азиат-
ска кухня, зад дебелите стъкла 
наоколо се разхождат акули. 
The Land Of Legends Kingdom 
Hotel ще е отворен и на Нова го-
дина - можете да го резервирате 
през Emerald Travel. Всъщност 
октомврийската ми ваканция в 
Турция предопредели лесния 
ми избор къде да посрещнем 
новата 2021 година. Въобще не 
се колебах, като видях, че вече 
има оферти за Анталия. На сим-

волично ниво изпитвам огро-
мно желание да залича 2020 от 
календара (мисля, че енергията 
ми е в синхрон с тези на цяло-
то човечество) и да я изпратя, 
тагвайки се от друг континент. 
Също символичен отпор срещу 
опасността Ковид-19 да ни от-
неме най-прекрасното дости-
жение на новото време – леко-
тата да пътуваме и опознаваме 
планетата! 
На съвсем прагматично ниво 
– Анталия се слави с 300 дни 
слънце годишно и дори на Нова 
година температурите там са 
като пролетни; хотелите, храна-
та и забавленията са винаги на 
ниво; мерките за безопасност - 
железни (няма да изпитвам чув-
ство на вина, че се държа без-
отговорно); а цените с чартър 
– съвсем прилични. И най-ва-
жното: заради пандемията мога 
да резервирам новогодишната 
си почивка сега и да платя само 
20 дни преди полета – тоест 
без риск, ако случайно ковид 
ни мине пътя. Медицинската 
застраховка е с покритие и за 
коронавирус. 

п р и к л ю ч е н и я


