
Някога представяли ли сте си, че е възможно да спечелите пътешествие до Португалия? 

Аз дори и не си бях мечтала, че такова нещо може да ми се случи, но стана! Ден след ден се 

убеждавам все повече и повече, че няма нищо невъзможно, стига човек да вярва в себе си, да 

опитва нови неща, да се учи, да не се предава и никога да не спира да се обогатява. Езиците са 

една от моите страсти и според мен колкото повече знае човек, толкова по-добре, особено в 

днешния бързоразвиващ се, мултикултурен свят. В интерес на истината, в началото силно се 

колебаех дали да участвам в конкурса, защото не бях уверена в себе си и не смятах, че имам 

особено голям шанс да спечеля поощрителна, а какво остава за първа награда. Неубедеността в 

собствените възможности и страхът от това да рискуваш дърпа много хора назад, а на мен това 

ми се е случвало неведнъж през живота. Затова седнах, много добре обмислих дали ще оставя 

това притеснение постоянно да затваря отворените пред мен врати, и в крайна сметка се 

престраших и приех предизвикателството. Наистина се постарах, но кой да очаква, че ще 

спечеля не друго, а първо място! 

 Седмицата в Португалия беше една от най-емоционално наситените седмици в живота 

ми. Толкова много впечатления за толкова кратко време, толкова много преживявания! 

Въпреки че постоянно държах в ръка я фотоапарат, я телефон, първо задължително попивах с 

всички сетива обстановката, и чак след това снимах. Когато са на ново, непознато място, много 

хора забравят наистина да гледат (не през обектив), да усетят ароматите, да чуят звуците и като 

цяло да почувстват настроението и емоцията. Докато бях в Португалия, внимавах да не 

допускам същата грешка. Наслаждавах се на бриза, на слънцевите лъчи, на цветята, на глъчката 

по тесните калдъръмени улички, дори на блъсканицата (имаше огромен брой туристи на 

повечето места). Радвах се, когато чуех отнякъде да звучи португалска музика, заглеждах се в 

красивите плочки, покриващи много постройки (известните „азулейжу“), жадно попивах 

вкусните аромати от уютните малки кафененца и ресторантчета. При всеки удобен момент 

оставях погледа си да се рее по безкрайната синева на океана, който ме изумяваше със своята 

необятност и магична притегателност. Късно вечер, след вечеря, излизах от хотела, за да 

направя кратка разходка из полузаспалите улици на Сесимбра (едно от малкото места, на които 

туристите не бяха толкова нагъсто) и да послушам шума на океана и може би някой случаен 

разговор между жителите на малкото градче. Всеки ден откривах нещо, което да ме изуми, да 

ме остави без дъх или просто да грабне по някакъв, дори и мимолетен начин, вниманието ми. 

Разбира се, за това много допринесе прекрасната екскурзоводка на нашата група, която 

безспорно ни потопи в магията на Португалия със своите интересни и забавни разкази, съвети и 

водачество.  

Смятам се за човек, който обръща внимание на детайлите, което ми помага много 

наистина да „видя“ неща, на които много хора не биха обърнали внимание, но пък и всеки 

намира различни неща за занимателни, така че не мога да кажа, че преживяването ми е било по-

пълно от нечие друго – то просто си беше лично мое. Предварително си бях набелязала някои 



места, които искам да посетя – например книжарница „Лело и брат“ в Порто, в която Джоан 

Роулинг е прекарвала голяма част от времето си, докато е живеела в Порто, и за която се 

говори, че я е вдъхновила, когато е писала „Хари Потър“. Мястото ме привлече именно по тази 

причина, не толкова поради безспорните си качества от архитектурна и естетическа гледна 

точка, а поради факта, че там е пила кафето си и вероятно вече е сътворявала в главата си 

безкрайни магически светове авторката на романите, с които съм израснала. Следователно, аз 

гледах на това място с други очи – не като обикновен зрител, който вижда нещо интересно, но 

което не го докосва по никакъв начин емоционално, а като човек, който изпитва душевна 

наслада и сбъдва някаква лична своя мечта. Това беше едно от нещата, които направиха 

пътуването ми до Португалия толкова запомнящо се. Освен това, навърших 24 години, докато 

бях в Португалия – на 25 септември – и това направи всичко още по-значимо. Второто, което 

исках да изпълня, докато съм в Португалия, беше да се изкача по витото стълбище на 

мистериозния Кладенец на посвещението или още наричан Обърнатата кула, намиращ се 

насред красивите и просторни градини на замъка „Кинта да Регалейра“ в привлекателното 

градче Синтра. Бях чела, че е обвързван с алхимически и езотерични ритуали и това веднага ме 

привлече (интересни са ми такива места, обвеяни в тайнственост). Действително, 

преживяването си заслужаваше – няма да забравя усещането от това да ходя по сякаш 

безкрайни, тъмни и влажни подземни коридори (множество обекти в градините са свързани с 

тези коридори), и в един момент да стигна до дъното на кладенеца и да започна да се изкачвам 

по зеленясалите вити стълби – нагоре, нагоре към кръга светлина... Не на последно място 

трябва да спомена Кабо да Рока – усещането да си застанал „на ръба“ на Европа (носът е най-

западната континентална точка на Европа) и да гледаш в безкрайността, е незабравимо... 

Пожелавам на всеки да има шанса да го изпита! 

Седмицата в Португалия се изниза неочаквано, както всяко прекрасно преживяване – 

докато се усетя, и вече бях на самолета обратно към България. Силно се надявам още много 

хора да имат удоволствието да изпитат това, което аз изпитах и искрено благодаря на 

преподавателката си по португалски Даниела Венкова, Културен и езиков център „Камойнш 

София“ и туристическа агенция Елфи Турс. Без вас това нямаше да е възможно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снимки от екскурзията: 

1) Лисабон 

• Манастир „Жеронимуш“ 

 

 

• Триумфална арка 

 

 

2) Порто 

• Изглед към града 



 

 

• Книжарница „Лело и брат“ 

 

 



• ЖП гарата 

 

 

3) Синтра 

• „Кинта да Регалейра“ 

 



 

• Кладенецът на посвещението 

 

4) Баталя 

• Манастир „Санта Мария да Витория“ 



 

 

 

5) Назаре 

• Гледка към океана 



 

 

6) Обидош 

• Замъкът на Обидош 

 

 

7) Кейлуж 



• Национален дворец в Кейлуж 

 

 

8) Кабо да Рока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



9) Евора 

• Останки от римски храм 

 


