10 (не)ОБИКНОВЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ ЗА ДЕЦА

1. Вазовата екопътека и водопадът Скакля
Широколистните гори на Искърското дефиле са вдъхновили Вазов да напише едни от най-хубавите си разкази. По стъпките на поета е създадена Вазовата екопътека. Пътеката започва от
къщата, в която поетът е живял известно време.Тя е единственият път, по които може да се
стигне до водопада Скакля. Точно тук Вазов е написал разказа си „Дядо Йоцо гледа“.

Водопадът е висок 120 м и е четвърти по височина в
България. Най-доброто време да го видите е след
топенето на снеговете, когато има много вода. През
зимата Скакля замръзва и се превръща в любимо
място за ледено катерене.

2. Природен парк Небесните пасбища
Природен парк Небесните пасбища - село
Осиковица се намира на 65 км от София. Там
можете да се впуснете в търсене на подземни
царства и магьосници, да се изкачите по стълбата
към Рая, да видите дървото на Мечо Пух, да си
припомните мъдростта на Дънов, а дървена табелка
да ви насочи към Долината на самодивите...
А след това да минете по Мостчето на любовта...
Дървени табелки, стълби за изкачване на
дърветата, десетки масички и столчета, люлки, герои
от приказките, мисли от антични философи... И
всичко това разпръснато из декари красива гора,
полянки и незнайни пътечки.

3. Екопътека Боров камък – по мостчета към водопада
Боров камък е една от първите екопътеки в
България и една от най-красивите. По пътя ви
очакват дървени мостчета и стълби. След
първия мост пътеката навлиза в красив каньон,
където по реката има множество вирчета и
скокчета. Дървени стълби и мостове ви помагат
в изкачването и разкриват красиви гледки към
селото и прохода Вратцата. Пътеката се
промъква зад водната завеса и преминавате на
другия бряг (а може и да се изкъпете сред
пръските на водопада). Намира се до село
Згориград .

4. Виртуален музей на водата в Ловеч
На купола на банята се прожектира
небе с движещи се облаци. На пода се
прожектира вода, която се раздвижва,
когато стъпите върху нея, на димен
екран виждате картини от Ловеч...
Времето и пространството тук са
усукани, направо вързани на фльонга.
Няма друго такова място в България.

5. Интерактивен музей на индустрията в Габрово
Можете
сами
да
управлявате
музейната експозиция - чрез докосване
или движение и дори да станете част от
интерактивните
инсталации
да
светнете една от първите крушки в
България; да предизвикате взрив със
суровините на първата фабрика за
патрони в България – габровската
Еловица; да разгледате пресата от
избрания период; да се запознаете с
видните габровски индустриалци; да
контролирате времето. Отделено е и
място за габровския хумор - можете да
се заснемете в анимирани габровски
шеги и да качите видеото си в интернет.

6. Интерактивен музей Абритус
В Арбитус малчуганите могат да се запознаят
нагледно с древноримския свят. В залите на
местния интерактивен музей огромен въртящ се
диск ще ви помогне да научите кой древногръцки
на кой римски бог отговаря. В залата за деца пък
има пъзели с римски мозайки, можете и сами да
направите своята римска монета от глина (изсъхва
за няколко минути и си я отнасяте у дома). Има
цяла зала, посветена на любопитни факти за
римляните. В интерактивния музей ще научите за
римляните още какво е било менюто на пиршествата им, какви поговорки са използвали,
от колко души са се състояли легионите им, каква е била модата им (и сами да се
облечете според древноримските тенденции). Античен град Арбитус се намира на 2 км от
Разград.

7. Поморийското езеро - откривай птиците с бинокъл

Над езерото преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа - Ма
РопИса. Тук гнездят, зимуват или мигрират 271 вида птици, голяма част от които редки и
застрашени. В разположения на брега на Поморийското езеро посетителски център
можете да научите любопитни факти за тях и да надникнете с бинокъл в птичия живот,
както и да вземете безплатни колела и да обиколите Поморийското езеро с тях.

8. Село Чавдар - да нощуваш в праисторията
Достатъчно е да се запътите към село
Чавдар и местността Света Петка над
него, за да попаднете сред неолитни
къщички, направени от кал, колове и
слама, и да видите как са живели
първобитните хора преди 7000 години. В
музея ще научите какъв е бил животът
през неолита. Донесете си малко жито и
ще можете да го смелите като
първобитните хора, в уред, наречен
хромел. На хълма Света Петка пък можете
да посетите детския кът със сензорна
градина, две стени за катерене и въжена
градина.

9. Парк Остров Свобода в Пазарджик
Градският парк-остров Свобода (или само парк
Острова) в Пазарджик предлага редица забавления
и атракции:
- можете да покарате водно колело;
- да разгледате най-големите скулптурни колекции
на открито с повече от 50 скулптури;

- да се запознаете с Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и
други любими герои в парка „Приказна разходка“;
- да посетите зоопарка с над 30 вида животни - тигри, сурикати, еноти, прерийни кучета,
понита, както и едни от най-красивите патици в света - каролинки и мандаринки;
- да се отбиете до дино-къта с фигури на шест от най-популярните динозаври, които
зловещо реват, когато ги доближите.

10. Каньонът на водопадите край Смолян
По цялата пътека има над 40 водопада от всякакви размери и дебити. Дървените
мостчета ви прехвърлят ту от едната, ту от другата страна на реката. Има дървени
пейки и маси за хапване. Вземете си сандвичи, вода и ябълки и можете да прекарате
целия ден в Каньона. Гората е като снимачна площадка за приказки.

