
Знайдіть своє натхнення на берегах Майорки!

Що вийде, якщо зібрати все найкраще і перенести на невелику ділянку суші в Середземне
море? Майорка! Острів природних, історичних і кулінарних скарбів. Недарма щоліта сюди
приїжджає королівська родина на чолі з Хуаном Карлосом. Та й прості смертні на зразок
нас з вами можуть до них приєднатися.

Пані Майорка

Не тільки іспанський король закоханий у острів всім серцем. У тихому місті Вальдемосса
влаштувалися Майкл Дуглас і Міхаель Шумахер, у Андрачі придбала маєток Клаудіа
Шиффер. Схили мису Фарментор усіяні віллами мадридського “Реала”. О, скільки ще
дивних відкриттів зачаїлося в заростях пальм!

Ким би не був власник, тут не прийнято демонструвати достаток. Розкіш захована в
хмарах бугенвіллій, прихована в м’яких обіймах сосен. Культ квітів сильніше культу
марнославства. На вулицях росте лаванда, уздовж доріг висаджені великі білі квіти –
вони не тільки пестять погляд водіїв, але і захищають від дальнього світла зустрічних
автомобілів. На острові, цивілізація буквально розчинена в природі. Навіть грунт та
лимонні сади гармонійно поєднуються з кольором і стилем будинків. Правда, жителі
Майорки використовують цитрусові не так, як ми звикли. “Чай з лимоном? Як це?
Навіщо? – дивуються остров’яни. – Адже відомо , що з лимонів готують приголомшливий
лимонад! А смачний апельсиновий фреш виходить тільки з плодів певного сорту. Для
десерту ж підходять зовсім інші … “І як же поєднати всі ці деталі, кольори і відчуття в
цілісне полотно вражень? Поїхати на оглядову екскурсію!

Можливо, в іншій країні вас підняли б на ноги ні світ ні зоря і довго везли за тридев’ять
земель. Але тільки не на Майорці. Тут будять чи не рано, а в якості розминки відвозять у
“Манпер”. Так називається виставка-продаж першокласних виробів зі шкіри. Тримайте
голову в руках, бо вона піде обертом від нескінченних стелажів, заставлених взуттям,
сумками та іншими модними аксесуарами. І тільки після того як купівельний апетит
вгамується, почнуться справжні пригоди …

Верткий мікроавтобус петляє по гірському серпантину. Часом його ніс зависає над
безоднею, змушуючи пасажирів замружуватися. Ось вирубані в скелях тераси, саджені
оливами. Їх гілки періодично обрізають, і дерева набувають химерні форми – ніби
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рослини з іншої планети. Плоди використовують для масла, деревина йде на меблі. Вона
примхлива, вимагає регулярного “масажу” з оливковою олією. Ось перевал, оглядовий
майданчик, маленьке дорожнє кафе. Тут слід перевести дух і випити фреш, милуючись
ділянкою дороги під назвою “вузол краватки”. Він справді нагадує елемент чоловічого
гардеробу і так само хвацько закручений. Але моє захоплене “ах” дістається не йому, а
бухті Са Калобра. Тут знімався фантастичний фільм “Хмарний атлас” – та частина, що з
Томом Хенксом. Красива бухта з буйною рослинністю виконала роль Гаваїв. Тут і правда
екзотичний ландшафт і незвичайний відтінок води. Зверху вона здається блакитною,
поблизу – абсолютно прозорою. Коли катер відвіз мене в старовинне місто Сальер, я ще
довго милуюся гірським масивом Коста Норд. Немов берегом іншої планети.

Місто Шопена

У Вальдемоссі квіти всюди. Ними прикрашені двері, вікна і, навіть, стіни будинків,
обвішані запашними вазонами. Оливкові сади, кипариси, що пронизують небо, черепичні
дахи кольору охри. Навіть, якщо трапляється похмурий день, вулиці здаються залитими
сонячним світлом завдяки золотистим відтінкам . Вузькі і світлі, вони усіяні кафе і
ресторанами. У меню знайдеться будь делікатес, але я рекомендую мідії в клярі і коку де
патату. Кругла, посипана цукровою пудрою булочка з картопляного борошна – місцева
кулінарна пам’ятка. Славиться місто не так гастрономічними винаходами, скільки тим, що
тут три місяці жив Шопен зі своєю коханою Жорж Санд. Він написав тут свої кращі 25
творів, вона – “Зиму на Майорці”. Втікши на острів від пересудів консервативного
суспільства, закохані зупинилися в кортезіанском монастирі. Їх “келію” підприємливі
жителі перетворили на музей. Вам покажуть кожен кут колишньої обителі, проведуть
потаємними ходами, розкажуть про монастирське життя. А наостанок продемонструють
величезні фігури закоханої пари. Коли в Вальдемосса проходить фієста, двоє обраних
“перетворюються” в Жорж Санд і Шопена і виходять на площу. Це трапляється у серпні –
не пропустіть!

“Нехай тобі насниться Пальма де Майорка …”

Ще у Києві друзі радили навідатися в Пальму де Майорку мінімум тричі. Перший раз
виключно заради покупок, другий – заради історії. Втретє, – щоб з головою зануритися в
нічне життя. Я вирішила діяти строго за сценарієм і почала з шопінгу. Бутіки “Хуго Босс”,
“Сен-Лоран”, багатоповерхова “Зара”, магазинчики з незнайомими місцевими брендами –
куди б ви не заглянули, шопінг не розчарує ні вибором, ні цінами. Уявляю, що коїться тут
у серпні, коли починаються розпродажі.

 2 / 4



Знайдіть своє натхнення на берегах Майорки!

Другим пунктом моєї програми став кафедральний собор Святої Марії. Підносячись на
набережній, він немов милується своїм відображенням у воді. Що цілком виправдано, так
це те, що триста років його будували і перебудовували, в числі реставраторів був сам
Антоніо Гауді. Ось чому в цих старовинних вітражах, вівтарі, високих склепіннях
прослизає впізнаваний стиль великого зодчого. Ну, а коли ви, як слід, перейметеся
історією, залишається виконати пункт номер три. Танцювати до упаду з остров’янином,
як дві краплі води схожим на Хав’єра Бардема. Повірте, саме так виглядає кожен третій
житель Майорки. І кожен перший з них – холостяк. Місцеві мачо ведуть легковажний
спосіб життя до 30 років, потім створюють сім’ї. Правда, сидіти в декреті молоді матусі
можуть не більш півроку, тому влада над немовлятами опиняється в руках у бабусь. Вони
балують дітей настільки, що ті стають некерованими. Але з часом ледачий острівний
уклад і сієста беруть своє. Неквапливе життя, ласкаве сонце – прекрасні приборкувачі
гарячого вдачі.

Пристрасті  фламенко

Перш ніж пакувати валізи, визначтеся, який відпочинок вам потрібен – кулінарний чи
пізнавальний, пасивний або активний. Для мене, наприклад, головне – наявність пляжу,
природи і магазинів. Подруга, стомлена життям і роботою бізнес-леді,  не мислить
відпустки без респектабельної атмосфери і тиші. Комусь важливіше провести час на
сімейному курорті, доповненому анімацією і аквапарком. А комусь – поруч з басейном з
штучними хвилями. Є люди, які віддають перевагу відпочинку в ритмі дискотеки, їм
показані галасливі молодіжні курорти. Втомилися від одноманітності, хочете змінити
дислокацію? Навідайтеся в парк розваг “Катманду”, поїдьте на Ібіцу – до неї менше
години їзди – і обов’язково загляньте на шоу фламенко. Запам’ятайте назву: Es Foguero.
Танці у виконанні солістів, вилитих Антоніо Бандераса і Пенелопи Крус, – концентрат
пристрасті, що підігрівається неабиякою кількістю сангрії. “Те, що лікар прописав тим, у
чиїх відносинах не вистачає перцю, – каже провідник Вікторія. Помітивши на моєму
обличчі тінь сумніву, пояснює: “Бачите, танцюристи генерують такий потужний заряд
енергії, що парочкам не залишається нічого іншого, як запалювати одне одного
полум’яними почуттями. “А що робити, якщо запал вичерпається?” – Запитую я. “Що ж,
підзарядку доведеться повторити”.

");  $("#textVersion").text("Знайдіть своє натхнення на берегах Майорки!" + "rnrn" +
$("#artdirPost").text() + "rn" + "Источник: http://www.domohazyajki.com/archives/23718"); 
$("#getArticleCode textarea, #getArticleCode input").click(function() { $(this).select() }); })
})(jQuery) 

 3 / 4



Знайдіть своє натхнення на берегах Майорки!

  HTML версия:
Текстовая версия:Ссылка на статью:

 4 / 4


