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В 
курортното градче Стреза времето за никъде не бърза 
– животът приплисква спокойно, като ленивите води 
на езерото Маджоре, тече луксозно в 5-звездните 
хотели, накичили като огърлица брега му, разхожда 

се изискано като елегантните възрастни двойки, хванали 
се ръка за ръка. Измеренията на лукса тук са в тишината 
и избуялата средиземноморска зеленина, в усещането за 
безвремие и непреходност. Отрупаните с цветя разкошни 
вили на холивудски звезди и европейски знаменитости, 
накацали по склоновете, гледат 
на света леко пренебрежително 
и отвисоко. А за Боромеите, една 
от най-богатите фамилии в този 
край още от преди векове, са 
запазени цели два острова насред 
прекрасното Лаго Маджоре - 
прочутите Изола Мадре и Изола 
Белла. 

Да си наемеш лодка, която 
да те закара до островите, да те 
изчака, докато разглеждаш и после да те върне обратно, не е 
никакъв проблем, а част от туристическия бизнес, който тук е 
развит до съвършенство. Докато се возиш, не пропускаш да се 
наслаждаваш както на зелените брегове, осеяни с дворци, така 
и на сините Алпи в далечината. 

Неусетно акостираме до по-големия от Боромеовите 

Текст и снимки:  Веселина Филипова

земен рай 
сред Водата

боромеоВите 
остроВи 

Крещят папагали.Вече се чувстваш като една Ева и се оглеждаш 
за ябълката на познанието. Вместо нея забелязваш най-големия 
европейски екземпляр на кипарис Кашмир. Повалено от буря 
през 2006 година, живото съкровище, символ на острова е било 
спасено. Осъзнаваш, че нямаш нищо против да прекараш остатъка 
от живота си на прелестния малък площад пред параклиса, кротко 
съзерцавайкиезерото с лилиите и ирисите.

В реконструираното палацо от ХVІ век е събрана покъщнина 
от няколко дворци на Боромеите. Изумява изключителната 
колекция от автентични персонажи за куклен театър -явно другата 
страст на фамилията освен градините. Разбира се, не липсват 
сервизи и мебели, картини и керамика, бронз и оригинални книги.

Не ти се тръгва от този рай под небето. Единствената причина 
да го направиш е, че твоят Адам е гладен. Уютни ресторанти в 

острови, афиширан като мястото, където „природата среща 
изкуството”.Оттукзапочвапаркът, чудната ботаническа градина 
и дворецът към нея, които разказват мрачната, поучителна, 
вдъхновяваща и мъдра история на една династия, изживяла своите 
възход и падение, познала богатство и изгнание, завист и злоба, 
финансово възраждане и културна изтънченост.Принадлежащ на 
Боромеите от векове, островът не винаги е бил земен рай насред 
водата. Преминал е различни трансформации – първоначално 
е овощна градина, после маслинова горичка иразсадник за 

тропически плодове, за да стане 
накрая ботаническа градина - 
дом на редки растителни видове, 
произхождащи от всевъзможни 
географски ширини. 

През всеки сезон градината 
крие различно очарование, но 
особено неустоими са ароматите 
напролет -най-прекрасното време 
да се упоишотуханията на цъфнали 
азалии и рододендрони. Пътеките 

минават покрай палми и евкалипти, камелии и клематис, ириси, 
магнолии и мимози, глицинии.Завива ти се свят от ухания. 
Каменни пейки на стратегически места предлагат почивка, а 
музикална кутия на открито – възможност сам да изкомпозираш 
симфония на въодушевлението си. Пауни с разперени опашки 
позират с удоволствие. Фазани албиноси се разхождат на воля. 

Градините и дворците на Изола Белла и Изола Мадре 
са отворени за посещения от 16 март до 20 октомври 2013 
г., всеки ден от 9 до 17.30 ч.;  комбинираното посещение на 
двата обекта струва 18 евро.

КаК да стигнете дотам:
С кола – на 62 км от Милано,по магистралата за Лаго 

Маджоре. От Стреза, Арона, Паланца, Локарно и други селища 
достъпът е с плавателните съдове на компанията Navigazione 
Lago Maggiore. www.navigazionelaghi.it. На самото езеро 
множество корабчета предлагат пътуване по всяко време 
и по всички дестинации. Достъп с влак, линията Милано – 
Семпионе, спирка Арона. www.isoleborromee.it

Казал го е гюстаВ Флобер през 1845 г., 
а ние, наострили ВсичКи сетиВа, сме 
любопитни да разберем дали е праВ. 

изола мадре. тоВа е най-
чуВстВеното място, Което 
няКога съм Виждал В сВета
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закътани дворчета или на самия бряг на съседния Остров на 
рибарите,дал Господ. Менюто набляга на рибата и морските 
дарове(е, какво друго, на остров сме), на спагетите и настуденото 
бяло вино. Рибарските мрежи по дългите балкони са вече само 
спомен от древния поминък, днес туристическа атракция. 
Но тесните улички, окичените с цветя балкони, са си все така 
носталгично романтични.

изабела и градината на любоВта
Нямам търпение да стигна прочутия Изола Белла. 

Първите строителни работи тук са започнати от ЮлийЦезар 
Боромео, а Карло ІІІ нарича острова Белла - в чест на 
съпругата си Изабела Д’Ада. Колко прелестно! Истинските 
архитекти на трансформацията на острова са синовете – 
Жилберто ІІІ и Виталиано. През 1632 г. Виталиано Боромео 
започва строителството на монументалния бароков дворец и 
елегантните терасовидни градини.Замислени са като едно цяло 
– въображаем кораб с вила в най-тясната част на север, като 
палуба, и градина в по-широката южна част, като задна палуба. 
Работата продължава близо двеста години - от средата на XVII-
ти до средата на XIX-ти век.

Разходката ни започва от палацото, съдържащо безценни 
артефакти – една истинска изложба на изкуството на 
Ломбардия през късния XVII-ти век. Декорацията и мебелите 
документират разкоша на маниеризма през епохата на барока. 
Особено хладен и приятен е долният етаж, решен като пещера 
заради мозайката от камъни. Знаменита е музикалната зала, 
помнеща Конференцията в Стреза през 1935 г., както и Залата 
на Наполеон, пребивавал в нея през 1797 г., придружен от 
Жозефина. 

Излязла от двореца, ми е трудно да не онемея пред 
уникалната италианска градина, която се появява пред погледа 
- богато украсена със скулптури, преливаща от цвят, класически 
пример на хармония и стил. Десетте тераси, приютили езера 

и фонтани, впечатляват с архитектурни перспективи и статуи, 
сред които Еднорог на върха и множество персонификации на 
ветрове, реки и сезони. Гледките са главозамайващи. Избирам 
си Алеята на розите. Явно и Боромео е бил влюбен в нея, за 
да я нарече Градината на любовта. От терасата можеш да 
съзерцаваш брега, езерото с лилиите или да правиш ароматни 
разходки, докато напълно се опияниш от ухания и цветни 
красоти. Климатът на езерото явно е благосклонен към голямо 
разнообразие от видове. Между азалии и рододендрони, рози 
и горчив портокал се открояват силуетите на редки растения, 
дошли от четирите краища на планетата. И за да стане ясно, че и 
в Рая всичко се постига с къртовски труд в студ и жега, щраквам 
двама Аполоновци в ролята на градинари. Усмихват ми се 
съзаклятнически. Така е с щастливо омъжените дами, винаги са 
готови за една малка невинна забежка.

След като се отчитаме в книжарницата и кафенето (просто 
задължителният маршрут минава оттам)не ни остава нищо 
друго освен да се сбогуваме с това прелестно място. Лодката ни 
чака за обратния път. Фантастичният силует на кораб от камък 
и цветя се смалява, смалява, но не толкова, че да избледнее от 
брега. Въздишам... Малко е ден в Рая, но тя и Ева не се е задържала 
много...

В нощта на 28 срещу 29 юни 2006 година силно торнадо 
връхлита Изола Мадре от юг-югозапад и с невероятна 
мощ разрушава целия парк пред двореца. Унищожени 
са изключителни ботанически видове, сред които 
рододендрони и магнолии. Силният вятър поваля и големия 
кипарис, посаден преди 200 години. Невероятни умения, 
внимание към детайлите, прецизна работа, всеотдайност, 
много неуморен труд са били необходими, за да се спаси този 
рядък вид, един от най-големите в Европа и да се възстанови 
целияпаркв предишния му вид.


