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Три места, интересни  

и за деца, и за възрастни

Безплатна сянка  
на 25 родни плажа

С деца на море –  
как да избегнем 

валериана

Лято 2020 – разЛично,  
но все така въЛнуващо

Лято е! Въпреки всичко, което ни 
се струпа на главата през послед-
ните месеци. Това лято ще бъде 

по-различно от всички останали, но това 
не значи, че ще бъде по-лошо или с по-мал-
ко спомени, които да ни топлят през зи-
мата. Заредете батериите, правете 
това, което ви се прави, където ви се 
прави и с когото ви е приятно!

Всяко събитие е неутрално, от кон-
кретния човек зависи в какъв цвят ще 
го оцвети, казват психолозите. Така че, 
вместо да стоите непрекъснато пред 
телевизора и да слушате тревожни дан-
ни, погледнете на тази криза с други очи. 
Може би в момента не можете да отпъ-
тувате за мястото, за което мечтаете 
от миналата година, но пък можете да 
откриете нова мечта. Прагматично пог- 
леднато, лято 2020 има няколко после-

дици, които не са непременно лоши. Пак 
зависи от гледната точка. Например – 
курортите (и български, и чужди) няма да 
са пренаселени и уморително шумни. На 
плажа няма да се прескачате един друг. 
Ето и друг позитив – хотелиери и ресто-
рантьори ще бъдат искрено любезни и 
учтиви, защото от това повече отвся-
кога зависи бизнесът им в перспектива. 
Или пък – цените на самолетните билети 
ще са чувствително по-евтини от пре-
ди, нещо като антикризисна мярка. Съв-
сем не е изключено цените и на всякакви 
услуги в туристическия бранш да паднат 
в името на спечелени клиенти. Обектив-
но погледнато, всичко, което ви трябва, 
за да сте щастливи, е налице – слънцето 
е жарко, планината – свежа, басейнът – 
релаксиращ. Насладете им се!

„Има два момента, в които 
човек може да бъде истински 
щастлив – когато е млад и... 
през лятото“.



БезпЛатна сянка  
на 25 родни пЛажа

Антикризисни цени на чадъри и 
шезлонги опита да уреди Минис-
терството на туризма това 

лято. От всичките 132 плажа, които се 
стопанисват от концесионери или са 
отдадени под наем, 25 са с нулеви цени 
за шезлонги и чадъри. Без пари сянката 
ще е на плажовете на Каваци-юг, Кава-
ци-север, Елените, ММЦ Приморско, 
Царево-централен, Ахелой, Обзор-юг, 
Шкорпиловци-юг, Дюни-юг, Делфин 
и др, изброяват от ведомството на 
Николина Ангелкова. На останалите 
места плажните принадлежности са на 
символични цени – между 1 и 5 лева. Така 
например в Златни пясъци чадърите и 
шезлонгите са по 2 лв., в Слънчев бряг – 
по 4 лв., в Албена – 1 лев, а в Балчик – по 
1,50 лв.

В трудното лято 2020 една от 
мерките на правителството бе да на-
прави по-изгодно плажуването на род-
ното море. Така на концесионерите и 
наемателите бе разрешено да плащат 
намалена такса срещу ангажимента да 
намалят пропорционално и цените за 
ползване на чадъри, маси и лежанки. В 
противен случай ги грози глоба.

Заради изискванията за спазване на 
дистанция между хората търговски-
те площи на плажа също са увеличени. 
Така няма да има струпване пред кафе-
нетата и капанчетата за бързо хране-
не. Отстоянието между чадърите пък 
трябва да е 4 метра.  

Освен цената на чадърите и 
шезлонгите обаче, важно е плажът да 
е чист и поддържан. Тази година със 

„Син флаг“ се окичиха още три черно-
морски плажа – Аркутино, Дюни-юг и 
Созопол-централен. Така те се нареди-
ха сред най-добрите плажове и яхтени 
пристанища за 2020 година в свето-
вен мащаб. Българските носители на 
„Син флаг” са плаж Дюни, Плаж Созо-
пол-Харманите, плаж Поморие-изток, 
Несебър-юг, Слънчев бряг-юг, Слънчев 
бряг-централен, Слънчев бряг-север, 
плаж Свети Влас-нов, Слънчев ден, 
Златни пясъци, Албена и Бялата Лагу-
на.

Обозначението „Син флаг“ е между-
народно признание и се дава на база на 
строги критерии, свързани с качество-
то на морската вода, екологията, без-
опасността, услугите и удобствата на 
мястото.

Морски плаж Цена  
чадър

Цена 
шезлонг

Албена 1  лв. 1 лв.

Златни пясъци 2  лв. 2  лв.

„Св. Св. Констанин и Елена” 5  лв. 5  лв.

Робинзон край Несебър 5  лв. 5  лв.

Слънчев бряг 4  лв. 4  лв.

Равда – централен плаж 3.50  лв. 3.50  лв.

Поморие - централен 1.80  лв. 1.80  лв.

Созопол – централен 3.50  лв. 3.50  лв.

Дюни 4  лв. 4  лв.

Китен – юг 3.50  лв. 3.50  лв.

Арапя 3.50  лв. 3.50  лв.

Ахтопол север 2.50  лв. 2.50  лв.
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Знаете ли 
кой е  
най-дългият 
плаж у нас?

нaй-дългият плaж у нac e cрaвнитeлнo мaлкo пoзнaт 
и cлaбo пoceщaвaн нa фoнa нa гoлeмитe и шумни курoр-
ти кaтo Cлънчeв бряг и злaтни пяcъци. A тoвa e нaпъл-
нo нeзacлужeнo, тъй кaтo Шкорпиловци имa нaй-дългaтa 
и нaй-ширoкaтa плaжнa ивицa пo рoднoтo Чeрнoмoриe 
– почти 13 метра и широчина 100 метра.

плaж Шкoрпилoвци e рaзпoлoжeн в близocт до 
eднoимeннoтo ceлo и e нaй-южнaтa чacт oт дъл-
гaтa пяcъчнa ивицa, зaпoчвaщa oт къмпингитe „рaй“ и 
„рoмaнтикa“ крaй курoрт Кaмчия в ceвeрнaтa cи чacт 
и cвършвaщa при Чeрни нoc нa юг. имa 230-мeтрoвa 
ecтaкaдa и рaзрушeн мocт пoд вoдaтa зa любитeлитe 
нa гмуркaнeтo.

Въпрeки чe мяcтoтo e дивo, имa и cвoитe удoбcтвa 
– зaвeдeния, рecтoрaнти и мecтa зa нacтaнявaнe нa 
рaзлични цeни. нa пo-млaдитe мoжe и дa им e мaлкo cкуч-
нo, нo пък aкo цeлтa ви e дa нaмeритe cпoкoйcтвиe и дa 
ce oтпуcнeтe нaпълнo крaй мoрeтo – щe ви хaрeca.

единственият проблем е, че тук плувaнeтo e дocтa 
oпacнo, зaщoтo рeкa Камчия oбрaзувa пoдвoдни тeчeния 
и ями.

Бяла лагуна

албена

златни пясъци 

Слънчев ден

Свети Влас нов
елените

Слънчев бряг централен

Слънчев бряг Север

Слънчев бряг Юг
несебър Юг

поморие изток

Созопол Харманите
Созопол централен

дюни
дюни-Юг 

- плаж, носител на син флаг
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„Опознай родината, за да я обикнеш“
Три места, интересни и за деца, и за 
възрастни

Организирайте си 
семеен уикенд в 
Габрово или Велико 
Търново

Пълноценната почивка не е не-
пременно излежаване на шезлон-
га или в СПА центъра на луксозен 
хотел. Предлагаме ви три инте-
ресни места, които да посетите 
за един незабравим семеен уикенд. 
Музеите, които сме подбрали, ще 
бъдат любопитни за всички – и за 
децата, и за родителите им. 

Голям смях в „Планета Габрово“
В Габрово от много години има специална територия за най-младата и най-лю-

бознателната публика в дома на хумора и сатирата. детската развлекателна зала 
според надписа на входа е предназначена за деца от „5 до 105 години“. С интересен 
разказ и артистично поведение музейният педагог грабва вниманието на малчуга-
ните и неусетно ги въвежда в забавния свят на габровските шеги. Тук няма забра-
ни. децата могат да пипат, да пеят, да се смеят. прочутите габровски котки без 
опашки тук са буквално навсякъде – под формата на рисунки, скулптури, афиши. и 
могат не само да се видят, а и да се чуят благодарение на специални звукови ефекти.

1.

вече и в Пловдив!

 � 13 интересни и вдъхновяващи лагер-школи
 � 8 школи в онлайн формат за цялата страна
 � 10 сесии (2*1.5 часа) за 1 седмица, понеделник до петък
 � групи от 6 до 12 ученици в една и съща възрастова група

Logiscool Maрица е част от международната верига школи по програмиране Logiscool.
  hello.maritsa@logiscool.com
  0897 95 33 63

Направи  

своя игра

стани
YouTube 
звезда създай

Minecraft 
светове

напиши  
приложения
 за Android
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Щракнете се за спомен  
с динозаври и мамути

ако имате малчуган, любител на динозаври, мамути и 
праисторически животни, то тръгвайте към село дор-
ково. Само на 80 километра от пловдив е. Уникалният 
музей е горд собственик на 4-метров мастодонт, кой-
то по думите на проф. д-р николай Спасов, директор на 
националния природонаучен музей, е „една от най-добре 
направените статуи в страната“. освен това малките 
посетители имат възможност да се разходят сред ав-
тентичната обстановка на късния плиоцен, да чуят зву-
ците от различни животни, живели в тропическите гори 
по това време и най-вече да научат повече за живота и 
това как са изглеждали техните любимци наистина. Съз-
даденият през 2013 г. музей е плод на дългогодишни усилия, 
още от 1985-1987 г., когато българо-френска експедиция е 
открила около 600 кости с различна големина от над 30 
вида животни на терен от само 15 кв.м. никъде в европа 
досега не е откривано такова струпване на кости.

Огледалният свят на Алиса
любопитни ли сте какво е чувството да си ту малък, ту го-

лям, като алиса? да попаднеш в огледален свят? да преодоле-
еш гравитацията?

 Музеят на илюзиите във Велико Търново преобръща пред-
ставите за реалността и разколебава доверието в собстве-
ните очи. изумителното място е разположено на площ от 500 
кв.м, където се преплитат над 70 илюзии, оптични и физични, 
като например 3D картини, левитиращи кълба, обърната стая, 
стая на еймс и още, и още. Тук може да се види интерактив-
но Велико Търново отпреди 100 години и художествено копие 
на крепостта царевец от пясък, с аудиовизуалния спектакъл 
„звук и светлина“. на разположение е и специално джедайско 
място, подходящо за снимка, която после ще изглежда в стил 
„рея се във въздуха“.

2.

3.
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Най-свежия, 
чист въздух

www.ataro.bg



Най-свежия, 
чист въздух

www.ataro.bg

За здраве и красота през лятото

На всеки час – чаша вода

С настъпване на жежкото лято, ле-
карите не се уморяват да повта-
рят, че пиенето на вода е здраве. 

Човешкият организъм обаче може да усвои 
около 120 мл вода за 10 минути. ето защо 
няма полза да пием по 200 мл наведнъж. 
Това само ще претовари отделителните 
органи. добре е да пием вода през целия 
ден – често, на малки глътки, като вода-
та трябва да е със стайна температура. 
приемът на студена вода не е препоръчи-
телен. изследванията показват, че прие-
мът на вода за период от 24 часа е препо-
ръчително да бъде между 2500 и 3000 мл, 
тъй като само половината от него губим 
чрез отделителната система, кожата и 
дишането. оптималното количество за 
лятото е на всеки час да се изпива по една 
чаша от 200 милилитра вода.

дехидратирането на организма може 
да доведе до редица негативни последи-
ци, като главоболие, умора, раздразнител-
ност, болки в мускулите и др. Бременните 
и кърмещите се нуждаят от повече вода 
заради увеличения разход на течности 
вследствие на настъпилите промени в 
тялото. децата също, тъй като при рас-
тежа се изразходва повече енергия, физи-
ческата активност е по-голяма, а имун-
ната система е по-слаба. по време на 
активен спорт и тренировка е особено 
важно да увеличим приема на вода, за да не 
се обезводним и да компенсираме загубата 
на ценни минерали и соли чрез потта. из-
ключение от правилото правят плувците 
– те се нуждаят от по-малко вода, защо-
то докато са във водна среда, не губят 
толкова течности.

ЛЮБИМАТА ВОДА „МИХАЛКОВО“ 
C НОВА ЕДНОЛИТРОВА БУТИЛКА

За „Михалково“:
Компания „Михалково“ е един от най-старите производители на бутилирана мине-
рална вода в България. Добиването и бутилирането на естествено газирана вода 
„Михалково“ в село Михалково започва през 1956 г., а през 2008 г. компанията пуска на 
пазара и изворна вода „Михалково“.

www.mihalkovo.com 

С изцяло обновени опаковки от 1 л посреща 
лятото Компанията за бутилиране на мине-
рална вода „МиХалКоВо“.

Бутилките са значително по-твърди от 
досегашните в другите PET разфасовки на 
бранда, като формата наподобява стък-
лените бутилки от 300 мл. С издължено 
гърло, здрава и стабилна основа, удобна 
за хващане и наливане, новата бутилка 
изглежда модерно и се отличава на раф-
та в магазините. елегантна, стилна, 
семпла и същевременно удобна семейна 
бутилка.

В долната част са добавени релефни 
елементи, които препращат към вели-
чествените родопи, откъдето изви-
рат водите на Михалково – единстве-
ната естествено газирана и изворната. 

дъното на бутилката имитира кристали, 
които се асоциират с природно чистата 
вода, която извира от планината.

етикетите са изчистени, но със задължи-
телните елементи на бранда и необходима-
та информация за потребителя.

В цветово отношение бутилките корес-
пондират с другите разфасовки на бранда – 
безцветни за изворната вода, в нежно зелено 
за естествено газираната вода и в цитрон за 
естествено газираната с аромат на лимон.

за любителите на естествено газираната 
вода в новата еднолитрова бутилка водата 
е по-слабо догазирана и се доближава до вкуса 
на водата от извора.

Споделете чаша свежест в горещите лет-
ни дни с близките си от новите удобни се-
мейни еднолитрови бутилки! 

И децата знаят, че тряб-
ва да пием много вода, осо-
бено пред лятото, тъй като 
високите температури при-
чиняват обилно потене и 
съответно загуба на течно-
сти в организма. Този недос-
тиг не може да бъде компен-
сиран с коктейли, фрешове, 
подсладени напитки или ал-
кохол, тъй като те водят до 
допълнителна дехидрата-
ция. Водата най-добре уто-
лява жаждата и освен това 
съдържа нула калории.
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Туристическата застраховка –  
левче на ден за сигурна ваканция в чужбина

След първоначалния 
ступор на застрахо-
вателния пазар заради 

COVID-19 голяма част от компа-
ниите преразгледаха ограниче-
нията по полицата „помощ при 
пътуване“ в чужбина и включиха в 
обхвата на покритие и медицин-
ските разноски в случай на зара-
зяване с коронавирус. на хората, 
които са решили да пътуват в 
Гърция например, препоръчва-
ме да си сключат именно такава 
застраховка. Тя покрива разхо-
дите за медицински прегледи, 
изследвания и болнично лечение, 
както и транспортни разходи 
от мястото на злополуката (за-
боляването) до най-близката 
болница, разходи за лекарства и 

медикаменти при извънболнично 
лечение, както и за репатриране, 
посочват от застрахователен 
брокер „Брокер инс“. цената на 
застраховката зависи от раз-
мера на избраното покритие, 
включените рискове, срока на 
договора и дестинацията. Така 
например за покритие от 5000 
евро цената за седем дни е около 
5 лева на човек за седмица. за по-
критие от 20 000 еврозастра-
ховката излиза около 10 лева на 
човек, отново за седем дни в 
чужбина.

при този вид полици има 
нещо много важно – повечето 
застрахователи имат асистанс 
компании в различните държави. 
Техни представители непремен-

но трябва да бъдат уведомени, 
че ви е сполетяла беда. Според 
локацията именно те предос-
тавят списък на лекари, болни-
ци, поликлиники или дентални 
клиники, с които имат договор. 
липсата на уведомление до 48 
часа от събитието може да е 
основание да се откаже послед-
ващо плащане. Внимавайте и за 
още една подробност – застра-
ховката влиза в действие едва 
когато напуснете пределите 
на България. Всичко това е ясно 
описано в общите условия по 
медицинската застраховка. Със 
сигурност ще ви отрежат от 
плащане, ако злополуката е на-
стъпила след употреба на алко-
хол или наркотични вещества.

Стегнали сте багажа за мечтаната почивка 
в чужбина. Започнали сте дори обратното бро-
ене до старта на ваканцията. Тази година оба-
че повече от всяка друга е препоръчително да 
посетите офис на застрахователна компания и 
да сключите т. нар. туристическа застраховка. 

Добрата новина е, че на ден тя излиза под лев-
че, но пък дава сигурност, че ако се разболеете 
на територията на чуждата държава, ще полу-
чите адекватна и безплатна спешна медицинска 
помощ. Цените на полицата не са завишени в 
сравнение с миналата година, твърдят брокери.
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откакто България е 
член на еС, всеки може да 
си извади безплатна ев-
ропейска здравноосигу-
рителна карта (езоК), 
която важи за терито-
рията на общността. 
документът дава 
право на всички бъл-
гари да ползват ме-
дицинските услуги на 
държавата, в която пребивават, 
все едно са местни лица. Това означава, че 
ако медицинската помощ в съответната държава е 
безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при 
представяне на своята карта. ако обаче отидете при час-
тен лекар или заведение, няма да можете да използвате ва-
шата европейска здравноосигурителна карта. езоК покри-
ва само спешна и неотложна помощ, която се простира до 
отстраняване на непосредствената опасност за живота и 
здравето на пациента. за да ползвате езоК обаче, трябва 
и в родината да сте с непрекъснати здравноосигурителни 
права. Картата се вади безплатно, но това отнема около 15 
календарни дни.

Втори вариант – 
безплатна здравна 
карта

 

ако се почувствате внезапно зле и се наложи да посе-
тите медицински център, застраховката ще покрие це-
ната на прегледа, назначените ви изследвания като рент-
ген или лабораторни проби, дори и илачите, предписани 
от чуждестранния доктор. Това, разбира се, до лимита, за 
който сте сключили полицата. В случай че се наложи ста-
ционарно лечение, застрахователят чрез своя асистанс 
компания организира и съответно заплаща транспорти-
рането до специализирана болница и поема разходите за 
престой и лечение, включително и лекарствата, изписани 
от лекуващия лекар. ето затова е важно да пазите дори 
и рецептата от лечението, съветват застрахователи. 
ако ви заболи внезапно зъб, докато се излежавате на плаж 
на Бяло море, застрахователят ще покрие разходите при 
гръцкия зъболекар само ако става въпрос за остър възпа-
лителен процес – пулпит, пародонтит, абсцес. няма на-
чин да си оправите пломбата или да си направите мост 
и да разчитате на този вид застраховка. Това е правило 
при медицинските полици – те покриват само внезапни и 
неочаквани заболявания или злополуки. Т. нар. разкрасител-
на медицина е изключена категорично като покрит риск.

Защо е важно да 

имаме полица в 

джоба?

Насладете се на Българското Черноморие и посрещнете 
изгрева в малка семейна вила на брега на морето в Обзор.
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Какви очила да изберем

Жълтите стъкла правят 
картината ясна, розовите – 
подходящи за силно слънце

Имаш очила  
 -

значи лятото
може да започне

Страстта, която KWIAT влага, си личи във всеки 
детайл. Без значение дали ще изберете слънчеви или 
диоптрични очила, вие получавате безупречно качество. 
Това е така, защото KWIAT използва единствено 
суровини от доказани световни производители. 

Горещи оферти и модни тенденции на

www.kwiat.bg

Никой вече не подлага на съмнение необходимостта от слън-
чеви очила през лятото. От стилен аксесоар и екстра доскоро, 
за съвременния човек те са абсолютно задължителни. При избо-
ра на слънчеви очила бъдете внимателни и търпеливи, за да не 
попаднете на ментета, които могат да ви навредят сериозно.

Обърнете внимание на някои от следните моменти:

производителят трябва да е 

нанесъл върху слънчевите очила трай-

но маркировка за съответствие Се. 

знакът Се удостоверява, че при про-

изводството на очилата са спазени 

европейските норми за безопасност.  

очилата трябва да се придружават 

от инструкции и информация за упо-

треба, съставена от производителя 

и преведена на български език.

1. 2.
Когато избирате очила, обърнете внимание на полароидните лещи (полароид-но покритие в плюс на UV). Те не са най-чес-то срещаният вариант за слънчеви очила, но е важно, че напълно блокират отразена слънчева светлина. Те са идеален вариант за защита на зрението, който се ползва и при някои диоптрични рамки. В допълнение, полароидните очила предпазват от от-блясъци от вода или сняг.

3.
цветът оказва значително 

влияние върху това как човек виж-

да. Кафявите лещи облекчават 

напрежението от очите. Кехлиба-

реното (жълто) намалява отбля-

съците, розовото е оптимално 

за носене през деня, жълтите пък 

осигуряват по-ясна картина дори 

при лоши метеорологични условия. 

ако не знаете кой цвят да избере-

те, заложете на класическата черна 

версия. популярните „огледални“ 

очила, в допълнение към екстра-

вагантен външен вид, отразяват 

светлината. Това е чудесно ре-

шение за тези с чувствителни на 

силна светлина очи. Фотохромни-

те лещи или хамелеоновите лещи 

променят цвета си в зависимост 

от яркостта на вашето местопо-

ложение и околната среда.



4.
не забравяйте да проверите маркировката на UVA / UVB на очи-лата. Това е основното покритие, изискуемо от всички слънчеви очила. Това е гаранция, че ще бъдат защи-тени очите ви.

5.
най-евтиният и популярен в днешно време 

материал за рамка за очила е пластмасата. Тя е 

лека, устойчива на замърсяване и може да е  във 

всякакъв цвят. за съжаление, понякога е твърде 

крехка и при удар може да се наложи да се сбогу-

вате с очилата си. В допълнение – драскотините 

ясно проличават върху по-евтината пластма-

са. Металната рамка е по-надеждна, устойчива 

на счупване и износване, което невинаги важи за 

различни видове покрития, ползвани върху ме-

тал. Материалът обикновено е доста по-скъп 

и рефлектира върху цената на очилата. но за да 

имаме нещо-качествено, ще трябва да бръкнем 

по-сериозно в джоба си.

6.
 преди да отидете на пазар, внимателно се вгледайте в лицето си. за 

притежателите на кръгла форма на лицето са подходящи очила с остра 

ъглова форма. Квадратната форма на лицето например е подходяща за 

гладки форми и извивки. за триъгълната форма на лицето са подходящи 

спортните очила. Хората с овална форма на лицето имат невероятен 

късмет – всички форми на рамки за очила им отиват.  

Кръгла форма

Сърцевидна 
форма

Овална форма

Триъгълна 

форма

Квадватна форма

 � Крем Витасин е кремът, познат на българския пазар повече от 30 години. 
 � Крем с история, традиции, наследство - абсолютно натурален, чист и 

истински български продукт.
 � Грижа за кожата на цялото семейство - хидратира, успокоява, регенерира.
 � Подходящ за всички възрасти, облекчава кожни раздразнения от различно 

естество – изгаряния, рани, екземи, белези и стрии, суха кожа и акне.

За здрава и красива кожа 

Tърсете в аптеките или на www.vitassin.eu
 0888 759 451

Натурална козметика 

Натурална козметика 
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С деца на море –  
как да избегнем валериана

РЕАЛНОСТ: Когато сте на море, 
пясъкът е навсякъде. неизбежност! ето 
затова се препоръчва дори и малките 
деца да носят бански. Те плътно прилеп-
ват към тялото и не позволяват песъ-
чинките да се залепят навсякъде.

СЪВЕТ: Мразите чувството на 
залепнал пясък по тялото, нали? просто 
обтрийте кожата си с бебешка пудра и 
пясъкът ще отпадне бързо и лесно, тъй 
като тя изсмуква влагата от тялото и 
песъчинките се изронват много лесно.

РЕАЛНОСТ: Въпреки пунктуал-
ното планиране и прогнозиране един 
ден преди датата на отпътуване 
клетите майки се сблъскват с без-
спорния факт, че физичните закони 
са непробиваеми. Тоест, няма как да 
вкараш в стандартен куфар всички-
те дрехи на всичките деца и 13 чифта 
обувки, без да броим джапанките.

Голяма част от майките се пригот-
вят психически за лятната почивка поне 
30 дни и 30 нощи преди това. Те мислят, 
планират, пишат десетки списъци за съ-
държанието на куфара, на аптечката, 
нещата за пазаруване, още един  списък  
с играчки, отделен за забавленията на 
плажа – кофички, надуваеми лодки, дю-
шеци, пояси. За сравнение татковците 
се приготвят за голямото пътуване за 
няма и 8 минути – да заредят резервоара 
на колата и да проверят гумите.

РЕАЛНОСТ: Тръгвате към мо-
рето с няколко часа по-късно от пла-
нираното, защото едното дете не 
може да си намери топката на точи-
ци, а другото решава, че ще поседи 
на гърнето повече от обичайното. 
Старт! След първите десет киломе-
тра от задната седалка ви отсрел-
ват с въпроса: „а кога ще стигнем?“ 

СЪВЕТ: децата не разбират как 
върви времето и затова отговорът: 
„След три часа“, нищо не им говори. 
Креативни майки се подготвят вни-
мателно за това изпитание. ето една 
идея: на голям бял лист те обознача-
ват началната и крайната спирка на 
маршрута, рисуват различни забеле-
жителности по пътя (градове, реки, 
планини, жп линии, мостове, бензинос-
танции), а задачата на детето е да ги 
маркира, когато семейната кола мине 
оттам. по желание може и то да рису-
ва това, което вижда от прозореца, 
когато преминавате през забележи-
телността. Творенията няма да са 
много разнообразни, ако пътувате по 
магистрала, но пък детското въобра-
жение е безгранично и все ще намери 
нещо, достойно за рисуване.

РЕАЛНОСТ: Въпреки че дъщеря 
ви настоява да вземете поне дузина 
барбита (за да видят и те морето), 
а синът ви се тръшка да натика в 
раничката си поне 464 части от лего 
конструктора, опитът показва, че 
от всичко това няма да имате никак-
ва нужда. първо правило в детско-
то ежедневие е, че чуждите играчки 
винаги са по-хубави и по-интересни. 
Така че, дори и да сте взели всички 
„важни“  неща от вкъщи, подгответе 
се за шумни разправии и назидателно 
размахване на пръст: „не дърпай (не 
взимай, не хвърляй) камиончето на не-
познатото момченце“.

СЪВЕТ: Майките с развинтено 
въображение се справят лесно с тези 
ситуации. Те са наясно, че на плажа ще 
свършат идеална работа една кофич-
ка и една лопатка. ако трябва да се 
готви „супа от пясък“, чашката и бър-
калката от кафето на мама могат да 
влязат в употреба много успешно. 
Въобще, използвайте подръчни мате-
риали, вместо при всяко мрънкане на 
детето да припкате в магазина.

СЪВЕТ: за да съ-
берете максимум дрехи, 
има един изпитан трик 
– облеклата се нави-
ват на руло, а не се сгъ-
ват. Така се уплътнява 
по-лесно простран-
ството. и противно 
на очакванията, дрехи-
те се мачкат по-мал-
ко. Вътрешността на 
обувките пък можете 
да запълните с няколко 
чифта чорапи или колан, 
навит на руло.
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 ул. Вечерница 1А, Пловдив
 0897 055 053

Идеално място 
за прекарване на 
време с вашите 
деца и срещи с 
приятели

Посрещаме с усмивка, обслужваме 
качествено, готвим с въображение!

Не просто почивка,  
а приключение

Въжена градина в 
сърцето на Родопите

Първата ни асоциация за лятото неминуемо е море, плаж 
и лек бриз. Но много хора предпочитат зелената гора, крис-
тално чистия въздух и прохладното време и за тях избор №1 
безапелационно е планината.

Преди дни най-близкият до пловдив курорт обяви старт 
на летния сезон. Мотото на пампорово за горещите 
месеци тази година е: „движи се, дишай и споделяй“. 

програмата за лято 2020 е насочена към здравословния начин 
на живот, спорта и чистия въздух, като превенция срещу вся-
какви вируси. любопитен факт, който накланя везните в полза 
на родопите при избор на място за почивка, е, че това е един-
ствената планина в България и една от малкото в света с тол-
кова високо ниво на отрицателна йонизация. Това оказва изклю-
чително благоприятно въздействие върху човешкото тяло и 
здраве, като същевременно убива и голяма част от вирусите 
и бактериите.

парк „Язовира“, който официално бе открит миналата го-
дина, отново е  разширен и предлага нови атракции и обосо-
бени зони, сред които въжена градина, скокове върху въздушна 
възглавница, „маунтин“ фитнес, плажна и хамак зона за почивка и 
релакс, йога кът, спортен риболов, трасе за планинско бягане и 
колоездене, нов детски кът с малък алпийски тролей, изброяват 
от „пампорово“ад.

през цялото лято ще има организирани пешеходни преходи 
до вр. Мургавец, орфееви скали, вр. Снежанка, Смолянски езера, 
Каньона на Водопадите, роженската обсерватория. за всички 
колоездачи и през този сезон врати ще отвори „Велопарк пам-
порово“ – най-големият специализиран парк за планинско колоез-
дене в България и на Балканите, който с отлично подготвените 
си трасета е подходящ както за напредналите колоездачи, така 
и за тези, които тепърва навлизат 
в света на „маунтин байка“.

не се бавете с резерва-
циите за почивка – голе-
мите хотели на пампо-
рово отвориха още 
в първите дни 
на юли!
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бЪЛГАРСКА
КОЛбАСАРСКА
РАбОТИЛНИЦА

лагодарим на нашите 
клиенти за оказанoто 

съдействие!


