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Т У РИЗЪМ

като зебри, лениви като змиорки рибките са навсякъде, а децата на
борда са буквално полудели. На дъното на лодката, която гази дълбоко,
разбирам колко лековерно съм подходила към обяда. Люшкам се навсякъде
с всяка клетка и съжалявам за всяка
хапка в стомаха си.
На сушата балансът се възстановява за минути, но до следващия ден - до паркинга с АТВ-та за
пустинното сафари. Това е друга
традиционна екскурзия в туристическите пакети и ако обичате
да карате, изживяването е страхотно. В началото има шок, а после машината увлича и започваш да
се чувстваш сраснат с нея. Пространството изглежда безкрайно
и сякаш наистина си тръгнал на
мисия из него. Всички сме плътно увити в шалове заради праха и
слънцето, с големи очила, и отново изглеждаме глупави и щастливи.
Тук се предлагат и фото и видео
сесии, а екскурзията е комбинирана
и с джип сафари до селище на бедуини. На мен ми е тъжно, че хората
тук са много бедни и случващото
напомня на цирк, но за тях туризмът освен напаст е и прехрана.
Качването на камила не прилича
на нищо друго на света - вече съм го
правила и пропускам, но най-сложният момент е да не се прекатуриш
през главата й при слизане. При качване нещата не са така екстремни.
Камилите миришат, плюят и са
инатливи, но са незаменими сред пясъците. Местният фолклор приравнява красивата и образована жена
реца на автобусчето
за
на се
15 изпарява
камили, средната
по хубост се
минути. Дори и в този
кратък
отмери със 7-8 животни, а грозноватирязък мозъкът мите
успява
роди
- по 3.да
Поне
такава е приказката
няколко клишета като
миражи наза туристите.
Пропускаме нощната
сред пясъка. Изящният
силует
програма
с белина
денс, дервиши и ядекрайпътна джамиянеми
напомня
назащото нас следвапод звездите,
забулена жена, а при
надруго чудо - храмощия гледката
ден ни чака
профучаващ черен вият
джип комплекс
ми се приКарнак в близост до
виждат хора с автомати.
Луксор и Долината на царете.
Хора с автомати вСлед
Египет
има и
пирамидите
може да си миизвън главата ми - слите,
страната
изоб-не може да ви изнече нищо
що не е подходящанада,
за неорганизино не бързайте - не сте видели
рано пътуване заради
сериозните
Карнак, духовното сърце
мерки за сигурност. Туристическина древна Тива
те автобуси при дългите пътувания задължителноВсе
тръгват
от колони, но това
съм виждала
е нещо
огромно. На няколко
общ сборен пункт,тук
след
проверка
питам
екскурзовода защо им
на списъци и с общ пъти
конвой,
а напусса от
трябвали
всички тези наблъскането на градовете
пропускаедна до друга
телните пунктовекани
е ограничено
до колони - обяснението, че държат
6 часа вечерта. Разстоянията
са покрива, не ми е
достатъчно.
Покривът е бил плоголеми, а за обществен
транспорт
съкнасред
и на няколко
изобщо не ти хрумва
лудни- нива, като разликата
във
височината
на огромните
цата в Кайро.
колони е използвана за вкарването
Кайро
на светлина в комплекса. Лесно е да
си го представиш
е далече от популярните
курорти, - отделни части
от
комплекса
са много запазени, но
но за него важи приказката за Рим
мащабите
са без
огромни и отново ми
и папата. Как така
в Египет
струва,вче
не са предназначени за
пирамиди и големиясеСфинкс
Гиза?
хора.
Тук
не
издържаме
- и на гледСамият Кайро е ужасен - прашен,
ката, и на жегата, и сядаме на кафе
беден, мръсен и огромен. Мащабипокрай езерото на комплекса. Ните като при всеки мегаполис са
вото му, разказва екскурзоводът,
втрещяващи - над 20 милиона души
било показателно за определянето
население, огромната
част от
на данъците през Новото царство
него - бедно. Екскурзоводът
ни от
- ако има вода
и годината ще е до„Емералд Травел“ -бра,
Ямал,
е изумен
данъците
са по-високи, ако е
от сравнението с суша
България
- „Тол-падат. В този на- таксите
кова малко? Само на
от дълнизедна
от чудеса
завършваме пътувагите улици в Кайронето
живеят
6 млн.
с храма
на Хатшепсут - пърдуши“. Запазена марка
Кайро
са
ватанажена
фараон,
управлявала в
недостроените сгради
строежимир цели 21 години и дала началото
те масово не се довършват
с цел
на големи строежи.
Погребалният
избягване на данъци.
Такова
нещо
храм
на Хатшепсут
е вграден в скакато отстояние от
съседни
сгралите
на Дейр
ел-Бахри и изглежда и
ди в бедните квартали
просто инеприласкаващ. Като
непристъпен,
съществува, а от голямата
горните жена,
плочиодобрила плана за
стърчат в нищото
недовършенина собствения си
изграждането
храм.жестълби и арматурни
32
леза. Бедността е нався- ÆÆ

В Египет туристът
се чувства и гост, и господар

В арабската страна има и много за гледане, и много за изживяване
таНЯ ПЕтрОВа, сНимки: аВтОрът
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същества - птици, скарабеи, соколи, змии, чакали, котки.
за и веднага поражда път губя равновесие, буквално.
къде
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От въздуха крайбрежието
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като
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в участъципът идвам тук - и за втори жават целия ден и си струват всяте с бял пясък. Стърчащите край Гледка от хотела
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къде и веднага поражда
въпроса за заплатите.
Средната заплата е около 200 долара, но обикновено тези пари
стигат за храна и живот, обясняват екскурзоводите.
Задължителна спирка в Кайро е
музеят. Той изглежда като вехт
братовчед на световните съкровищници - с олющени шкафове, оскъдни табели и тясно пространство, в което артефактите са
сякаш изсипани без ред и мисъл.
И въпреки всичко това е изумителен. Колосалните скулптури
на фараоните, изящните накити,
изрисуваните саркофази, масите
за балсамация - окото се препълва
и в един момент спира да възприема. Тук екскурзоводите буквално
те удавят в информация и в един
момент просто спирам да слушам
- оголвам си възприятията само за
гледката. Спирам и със снимките
- фотографиите с телефон вече са
безплатни, но повечето експонати са зад стъкло и това разглеждане през кадри просто не е пълноценно.
Кайро толкова се е разраснал, че
буквално е прелял до подножието
на пирамидите. Нечистотиите на
града стигат буквално до входа оградата опира до полуразрушена
постройка за камили и старо автомобилно гробище, но вдигнеш ли
глава напред, забравяш за всичко. За
втори път идвам тук - и за втори

път губя равновесие, буквално.
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като зебри, лениви като змиорки рибките са навсякъде, а децата на
борда са буквално полудели. На дъното на лодката, която гази дълбоко,
разбирам колко лековерно съм подходила към обяда. Люшкам се навсякъде
с всяка клетка и съжалявам за всяка
хапка в стомаха си.
На сушата балансът се възстановява за минути, но до следващия ден - до паркинга с АТВ-та за
пустинното сафари. Това е друга
традиционна екскурзия в туристическите пакети и ако обичате
да карате, изживяването е страхотно. В началото има шок, а после машината увлича и започваш да
се чувстваш сраснат с нея. Пространството изглежда безкрайно
и сякаш наистина си тръгнал на
мисия из него. Всички сме плътно увити в шалове заради праха и
слънцето, с големи очила, и отново изглеждаме глупави и щастливи.
Тук се предлагат и фото и видео
сесии, а екскурзията е комбинирана
и с джип сафари до селище на бедуини. На мен ми е тъжно, че хората
тук са много бедни и случващото
напомня на цирк, но за тях туризмът освен напаст е и прехрана.
Качването на камила не прилича
на нищо друго на света - вече съм го
правила и пропускам, но най-сложният момент е да не се прекатуриш
през главата й при слизане. При качване нещата не са така екстремни.
Камилите миришат, плюят и са
инатливи, но са незаменими сред пясъците. Местният фолклор приравнява красивата и образована жена
на 15 камили, средната по хубост се
мери със 7-8 животни, а грозноватите - по 3. Поне такава е приказката
за туристите. Пропускаме нощната
програма с бели денс, дервиши и ядене под звездите, защото нас следващия ден ни чака друго чудо - храмовият комплекс Карнак в близост до
Луксор и Долината на царете.
След пирамидите може да си мислите, че нищо не може да ви изненада, но не бързайте - не сте видели

Карнак, духовното сърце
на древна Тива

Все съм виждала колони, но това
тук е нещо огромно. На няколко
пъти питам екскурзовода защо им
са трябвали всички тези наблъскани една до друга колони - обяснението, че държат покрива, не ми е
достатъчно. Покривът е бил плосък и на няколко нива, като разликата във височината на огромните
колони е използвана за вкарването
на светлина в комплекса. Лесно е да
си го представиш - отделни части
от комплекса са много запазени, но
мащабите са огромни и отново ми
се струва, че не са предназначени за
хора. Тук не издържаме - и на гледката, и на жегата, и сядаме на кафе
покрай езерото на комплекса. Нивото му, разказва екскурзоводът,
било показателно за определянето
на данъците през Новото царство
- ако има вода и годината ще е добра, данъците са по-високи, ако е
суша - таксите падат. В този наниз от чудеса завършваме пътуването с храма на Хатшепсут - първата жена фараон, управлявала в
мир цели 21 години и дала началото
на големи строежи. Погребалният
храм на Хатшепсут е вграден в скалите на Дейр ел-Бахри и изглежда и
непристъпен, и приласкаващ. Като
голямата жена, одобрила плана за
изграждането на собствения си
храм.

