
МЕСТАТА, КОИТО
ВСЯКА ЗОДИЯ
ТРЯБВА ДА ПОСЕТИ



Когато планирате пътуване, със сигурност
мислите за времето, храната, културата и
разходите. Но мислили ли сте, че може да
има идеална дестинация за вас, базирана

на звездите?
 

Прочетете за най-добрите места за
посещение според вашия зодиакален знак

и оставете космоса да ви насочи към
съвършенството на пътуването!

 



ВОДОЛЕЙ: BẮC HÀ, ВИЕТНАМ

Иновативен и преди всичко
изключително лоялен, един Водолей

се нуждае от дестинация, която ще им
позволи наистина да оставят своя

отпечатък.
 

Bắc Hà, разположен в Северен
Виетнам, е уникално и спокойно място
през седмицата, но през уикендите се

оживява с някои от най-добрите
пазари в района. Съседните

планински племена са богатство от
култура, традиции и история, които

със сигурност ще удивят дори и най-
начетения пътешественик.

 
Можете също така да се възползвате

от посещението си и да опознаете
останалата част от Виетнам и

околните райони!
 



Хората, родени между 20 февруари и
20 март, са скромни, търпеливи и мили

и най-вече упорити любители на
изкуството.

 
Ето защо Санкт Петербург е мечта за

всички Риби. Отвъд невероятно
сложните и завладяващи факти от
легендарната култура и история на

Русия, градът е пълен с повече
артистично вдъхновение, отколкото

сте си представяли.
 

От Мариинския театър, с неговите
балет и опера, до впечатляващата

архитектура – Казанската катедрала,
Ермитажа (Зимния дворец),

Екатерининския дворец и много други
– изглежда няма да има достатъчно

време да разгледате и да се насладите
на всичко от предлаганата красота.

 
 

РИБИ: САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСИЯ



Приключенски, енергичен и
изключително ентусиазиран, Овенът е
страстен за свободата и намирането на
нови пътешествия. Ето защо Сан Педро
де Атакама в Чили е идеалното място за

посещение.
 

Потопен в пустинята, заобиколен от
масивни солници, вулкани, гейзери и

естествени горещи извори е мечтан план
за Овена, който иска да поеме някои

рискове в друг свят.
 

В Атакама можете да изпробвате някои
екстремни спортове през деня, докато се
наслаждавате на девственото пустинно
нощно небе, след като слънцето залезе.

 
Това е идеалната комбинация от

приключение и романтика, така че ако
искате да зарадвате своя специален

човек, считайте това за идеалната
възможност.

 

ОВЕН: САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА, ЧИЛИ



С краката си на земята, водени от
любовта към лукса, комфорта и

практичността, Телецът е любител на
вкусна храна и незабравими моменти,
прекарани със семейството. Разбира
се, тяхната мечтана дестинация също

трябва да отразява това. 
 

Имайки това предвид, Рим е
идеалното място за посещение на

Телец. Кухня от следващо ниво,
безкрайно количество

забележителности за разглеждане и
повече култура, отколкото можете да

си помислите.
 

Между пастата, пицата, “джелатото” –
и всичко между тях, нека бъдем
честни – Рим наистина е най-

перфектното място за зодията Телец.
 

ТЕЛЕЦ: РИМ, ИТАЛИЯ



Един от най-сложните знаци на зодиака –
често получава лоши оценки! –

Близнаците обичат да говорят, да се
срещат с хора, да изследват и да

научават колкото се може повече за
всичко около тях. Като се има предвид

това, Лондон е идеалната дестинация за
астрологичните близнаци!

 
Има безкрайни възможности, когато

става въпрос за дейности и разглеждане
на забележителности, от архитектура и

гастрономия до мода и нощен живот,
музика и изкуство и контракултура и

много други. Фактът, че всичко е на едно
място, е мечта на Близнаците.

 
След като видите Парламента, Биг Бен и
Уестминстърското абатство, погледнете

под повърхността и разкрийте
магическата мистерия, която съдържа

Лондон.
 

 
БЛИЗНАЦИ: ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Емоционални, грижовни, защитни и
мили, Раците са склонни да бъдат

интровертни и любители на
спокойствието и тишината. Ето защо

Тайланд е чудесно място за посещение
на тези чувствителни души.

 
С перфектната комбинация от

спокойствие, традиция и модерност,
има плаващи пазари, небостъргачи,

оживена улична храна и шоу програми
и много други, които със сигурност ще

привличат вниманието на всеки Рак.
 

Възможността да посетите идеалните
плажове, исторически руини и

впечатляващи кралски дворци е само
черешката на тортата на тази

абсолютно мечтана дестинация.
 
 

РАК: БАНКОК, ТАЙЛАНД
 



Кралят и кралицата на зодиака и
лятото, Лъвовете са креативни,
отворени, амбициозни, силни и

независими. Това е свят на Лъва и
всички ние просто живеем в него.

Силните им личности и високото им
самочувствие ги правят

едновременно привлекателни и
трудни за другите знаци от зодиака.

 
Кернс, малък град в североизточна
Австралия, е най-доброто място за

пътуване на Лъва. Известен като
вратата към Големия бариерен риф,

плажовете му са невероятно
красиви, времето е перфектно и е
популярно място за дейности като

скачане с парашут.
 

ЛЪВ: КЕРНС, АВСТРАЛИЯ
 



Девите жадуват за ред и възвишено
съвършенство и нищо не отговаря по-

добре от Париж. Родените под този
звезден знак ценят спокойствието,

устойчивостта, реда и природата. За
тяхно щастие, Градът на светлините има

всички неща, дори и повече.
 

Париж е жизнен, модерен, вкусен,
приказен. Със своите широки алеи и

зелени паркове има усещане за красив
баланс, който прониква в целия град.

 
От Айфеловата кула, до Нотр Дам и

шикозната улица Сен Оноре, сетивата на
посетителите ще бъдат обект на пълна

наслада във всяка крачка. Характерният
парижки живот придава изтънчен вид на

всичко около вас, което означава, че
дори и най-обикновените моменти ще

бъдат толкова перфектни и запомнящи
се, колкото дори не сме си представяли.

 

ДЕВА: ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
 



Има причина гладните за хармония
Везни да обичат толкова подходящи за

Стокхолм. Хората, родени под този
звезден знак, са очарователни,

елегантни и имат отличен вкус; те са
мили, миролюбиви и дипломатични.

 
Този шведски град е пълен с красота,
идеална дестинация за знака. Това е
устойчива столица, с много красиви
гледки, без да се жертва балансът,

който ги прави щастливи.
 

Тъй като жадуват за промяна в
рутината и винаги търсят следващото
забавно занимание, Везните ще имат
страхотен ден в музеите, парковете,

ресторантите и други в Стокхолм.
 

ВЕЗНИ: СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ
 



Въображаемите и интуитивни
Скорпиони също са отлични в

анализирането и упражняването на
своята воля и сила. Поради всички

тези и повече причини, столицата на
Германия Берлин е най-доброто място

за посещение.
 

Берлин е красив, либерален и
космополитен. Той е дом на

невероятно разнообразна култура,
която предлага по нещо за всеки под
слънцето, без значение колко мрачни

или необичайни могат да бъдат
вкусовете им.

 
Няма съмнение, че един Скорпион ще

бъде в стихията си, изследвайки
историята, нощния живот и социалната

сцена на Берлин.
 

СКОРПИОН: БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
 



Родените под знака Стрелец са
приключенски настроени,

предприемчиви, отворени и винаги
нетърпеливи да се срещнат с нови хора

или да изживеят нови преживявания. Като
такъв центърът на будисткия свят е
идеална възможност за посещение.

 
Столицата на автономен регион Тибет,

Лхаса е силно духовна и известна с
невероятно богатото си културно

наследство. Разположен по протежение
на Тибетското плато, животът тук е

спокоен, пълен с уроци, които трябва да
се научат от хора от всички сфери на

живота.
 

Откриването на безбройните храмове и
свещени места в града, като двореца
Потала, храма Джокханг и дворците

Норбулинка, би било сбъдната мечта за
всеки Стрелец.

 

СТРЕЛЕЦ: ЛХАСА, ТИБЕТСКИ АВТОНОМЕН
РАЙОН НА КИТАЙ

 



Пътниците Козирог са най-стабилните от
зодиака и като цяло се считат за

амбициозни и трудолюбиви. Куинстаун,
Нова Зеландия е идеалното място за

посещение.
 

Той съчетава приключение с упорита
работа и зашеметяващи пейзажи, освен

че е известен като една от най-забавните
дестинации на планетата. Из града

можете да участвате в десетки различни
дейности и ако искате да се свържете с
природата, има всичко - от планинско

колоездене до парапланеризъм и други.
 

Ако Козирогът в живота ви търси
дългосрочен опит, Нова Зеландия е

отлично място както за живеене, така и за
работа, благодарение на страхотното си

качество на живот и високи заплати.
 
 

КОЗИРОГ: КУИНСТАУН, НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 


