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Снежният рай на Европа работи до Великден
Според
„Нешънъл
джиографик“
курортът
Бакейра-Берет
е една от
трите найдобри снежни
дестинации
в света

Испанският
Поглед от лифта към един от кварталите в Бакейра. Вдясно - държавният глава на Испания крал Фелипе VI дискретно крачи към лифта.

Милена ДИМИТРОВА

Ч

етири флага се
развяват на кота
1500 м над долната станция на лифта в зимния
курорт Бакейра. Оттук скиорите
потеглят към 99-те писти, дълги общо 146 км, на Вал д'Аран.
На местния арански език това
значи Долината на долините. В
нея цели 2166 ха са опитомени
като скиорски рай с 35 лифта,
бял и слънчев между двете селища Бакейра и Берет. Раят е
обрамчен от свирепите Пиренеи. Стотици остри върхове и
зъбери ограждат долината с няколко селища в корито, в което
гигантски ледник се бил стопил
през бронзовата епоха. Къщите,
хотелите и дори въжената линия
в долината са образец на стилна
архитектура с едноцветни фасади и тъмни покриви.
Европа, Испания, Каталуня,
Вал д'Аран. На първия пилон
греят 12-те златни звезди върху
синьото на Европейския съюз.
В съседство вятърът люлее испанското знаме - червено и
жълто. След него се извисява
байрякът на Каталуня с четири
алени черти върху златото. Четирите ивици бил оставил като
клетвен завет с окървавените си
пръсти един герой в борбата за
независимост, казва легендата.
А вишневочервен флаг с древен
окситански кръст, с герб и ключ
е символът на древната земя
Вал д'Аран, непознала войни от
памтивека, независима от 1230
г. и призната за един от най-стабилните икономически райони
на Испания, без безработица
от края на ХХ век. Основният
поминък в долината е зимният
туризъм, над 80 процента от населението работи пряко или косвено в ски курорта.

Вал д'Аран се намира в средата на най-тънката част в югозападната част на континента,
на 25 км южно от Франция. На
картата долината се вижда като
точка по средата на тясната отсечка,

където земята
се стеснява

между Франция и Испания,
между Средиземноморието и
Атлантика, за да се разлее после в Иберийския полуостров.
За пет минути кабината на лифта в Бакейра ви вдига до 1800
м, щраквате ските и накъдето и
да се спуснете, снежният рай е
ваш! През март по пистите имаше четири метра сняг, искрящ
до синьо, макар че в ниското бялата фуста се прокъса и се преобрази в пролет. Температурите
денем са към 10 градуса, затова
снежният рай тази година ще
работи до нашия Великден - до
средата на април.

Баща ми е строил лифта на
Бакейра, тук белите спортове
стъпват преди 50 години, разказва Шави Убейра, търговски
директор на курорта. Шеф Андрес Видал, един от най-прочутите майстор-готвачи във Вал
д'Аран, също си спомня разказите на своя дядо, който обикалял пиренейските села, за да
ги убеждава и да събира пари
от тях за бъдещия лифт, за да
стане достъпна планината. През
1964 г. бил открит първият двуседалков лифт в Бакейра на мястото, където сега се веят четирите знамена и има паркинг за
5060 коли. Оттогава с разумни
и последователни инвестиции
курортът се е разраснал до такъв капацитет, че над 60 хиляди
души на час могат да се видят
по стоте писти, да хапват в 30-те
ресторанта на снега и даже четири детски градини жужат над
две хиляди метра в планината.
От десетина години насам

Вал д'Аран редовно е
сред топ 10 на световните зимни курорти, хвалят
се местните туроператори. Бил вторият по големина в Европа, отстъпвал
само на един австрийски
съперник по дължина
на пистите. Истинското
признание обаче дошло
от последната туристическа борса в Берлин,
където Бакейра-Берет официално бе обявен от „Нешънъл джиографик“ за една от трите найдобри дестинации в света. Шави
Убейра обяснява, че само през
2014 г. са инвестирали 11 млн.
евро в инфраструктурата и в
прокарването на 25 нови писти.
Според инструктора по ски Игнасио в Бакейра-Берет по пистите всеки ден се разминавате
с 500 ски инструктори, курортът
започнал да се превръща в любима и предпочитана дестинация чак след 1980 г., откакто по-

строили тунелите в Пиренеите и
до слънчевата долина се стига
по магистрала. Само два часа е
пътят дотук с кола от Тулуза, от
Барселона е по-малко от четири
часа, но шосето се промушва
през зрелищни тунели.
До Бакейра-Берет няма редовни автобусни линии и това
също е част от стратегията, даваща поминък в долината. За да
почивате в снежния рай, е достатъчно да се свържете с някоя
от туристическите компании. Те
осигуряват транспорт като екстра в пакетите за три, пет, седем
или колкото искате нощувки в
тукашните хотели и ви возят,

уж за тяхна
сметка

Щраквате ските и снежният рай е ваш! Снимки: Надежда Чипева и авторката

откъдето и докъдето поискате.
Има и още една хитрина, с
която направо ви притеглят насам. Вместо да плащате по 48
евро на ден за карта за всичките
лифтове, тук дневната карта за
тях се приспада от цената за хотела. И ако изберете хотелския
лукс, пистите ви излизат без
пари! Ето защо хотелите с всичките им общо 12 хиляди легла се
пълнят прилично, включително
и петзвездните хиперлуксозни,
и селището с караваните, и десетките още хижи, и стотиците
частни квартири с неизброимо
разнообразие от цени и мамещи
услуги.
Третата особеност, която
наред с отличната маркировка
впечатлява, е, че туристите не

Цяла дивизия от високопланинска техника утъпква 99-те писти всяка нощ и това ги
поддържа идеални въпреки топлото време.
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крал Фелипе Шести
кара ски в Пиренеите
минават през технически бариери, за да се качат на лифтовете. Навсякъде вместо сложни
скенери ги посрещат момчета
и момичета. Докато сканират
баркода на картата за лифта, те
поздравяват и разменят по дветри думи с абсолютно всеки скиор. Ола, хелоу, бонжур, как сте
днес, какво слънце пече днес...
Доста са чевръсти и не натрупват опашки. Шави Убейра разкрива, че

човешкият
контакт е
тактиката им
- да посрещат лично хората. С
машината не можеш да говориш и по-лесно ще я надхитриш
от някой наблюдателен младеж.
Понякога туристите имат нужда
да бъдат упътени, пък за местните хора това е добре платена
работа. И децата, и възрастните
във Вал д'Аран говорят по пет
езика: арански, каталунски, испански, френски и английски.
Роденият в долината Шави
Убейра, който ни осведомява,
е на 45 години. Преди да стане търговски директор, Шави е
бил състезател в националния
отбор. Участвал е в две зимни
олимпиади - през 1992 и 1994 г.
В Бялата кавалкада е тренирал
заедно с принц Фелипе, днешния крал Фелипе VI, син на ХуанКарлос и София. Шави отдавна
е приятел с Негово Величество
и даже миналата събота пак са
карали ски заедно в БакейраБерет. Шави потвърждава, че
за малко сме се разминали на
пистата с краля. Фелипе VI не
пропускал при честите си идвания да се отбие и във Виела,
столицата на Вал д'Аран. В долината не е тайна кога пристига
държавният глава, хората знаят,
с радост го чакат и го посрещат.
Нещо повече, кралското семейство е инвестирало и е купило
апартамент в един от комплексите над Бакейра, където всичките постройки са от камък, и
стари, и съвременни са строени

У нас

Банско

Леглова база - 20 000
Ски писти - 70 км
Оръдия за изкуствен сняг - 250
Лифтове и влекове - 21
Кабинков лифт - 1

Витоша ски зона
Леглова база - 1000
Ски писти - 10 км
Оръдия за изкуствен сняг - 10
Лифтове и влекове - 9

Пампорово

Леглова база - 6000
Ски писти - 45 км
Оръдия за изкуствен сняг - 110
Лифтове и влекове - 15

Боровец

Леглова база - 8 000
Ски писти - 58 км
Оръдия за изкуствен сняг - 160
Лифтове и влекове -14
по една и съща матрица - строги,
с тъмни покриви и идеално вписани в ландшафта.
Защо този курорт е достатъчно добър, че да си заслужава човек да отлети за два часа
(нискотарифно) до Барселона
и оттам да се остави на някоя
туристическа компания да го закара бързо до пистите и да го настани в хубав хотел? Няма смисъл дори да се мъкнат ски, ако
за тях се плаща свръхбагаж в
самолета. За цяла седмица ските, обувките и щеките под наем
излязоха към 50 евро.
Идваме тук вече пета година,
караме през деня, а вечер обикаляме с колата из живописните
села наоколо - Саларду, Артис,
Виела, защото има превъзходни
места да пийнем по чаша вино
и да хапнем по няколко тапас,
разказват испанците Зара и
Фернандо. Те са от Валядолид
и не познавали друго място, където едноседмичната им четиризвездна и активна ваканция
да струва по-малко от хиляда
евро. Уилям е англичанин, пен-

Бакейра-Берет е най-големият
ски курорт в Южна Европа

Испанският курорт Бакейра Берет е неизменно
в топ 10 на най-добрите
места за каране на ски
през последните 10 години в цяла Европа. Областта, голяма част от която са гори, е 21 660 кв. км.

✔ Пистите са 99 с дължина 146 км плюс 7 км писта за ски бягане и стадион за надбягване с кънки.
✔ 35 лифта с капацитет 60 683 души на час.
✔ 611 оръдия за сняг.
✔ 14 ратрак-машини за
отъпкване на сняг рабосиониран учител, който обожава
дългата „червена“ писта, широка
като булевард, най-стръмната
от петте, които слизат от върха
Досау до Берет, и да кара под
яркото слънце от сутрин до привечер. За четвърти път летува
тук. Ерик е от Южна Франция и
почти всеки уикенд идва на ски
в Пиренеите. Ерик изтъква като
предимство и вкусния местен
специалитет „оя аранеса“, който
е

калорична супа от
всичко налично

- свинско, пилешко, боб, нахут,
фиде. Добрият курорт според
французина трябва да предлага развлечения за след ските, а
във Вал д'Аран има голям избор.
Не би могло да има толкова
силен курорт без автентичната
история, култура, традиции и кулинария на Вал д'Аран, смята и
шефът Андрес Видал.
Културното наследство е още
един мощен магнит, който гарантира, че и през следващите
50 години Бакейра-Берет ще се

тят всяка нощ от 17 до 8
ч. сутринта.
✔ Силно обезопасена
зона за свободно каране.
✔ 20 ски училища с над
500 инструктори.
✔ 26 ресторанта и 4
детски градини на пистите.
✔ Паркинг за 5060 коли
пред основния лифт.
✔ 12 000 легла в хотелите.

✔ 11 млн. евро инвестиции за 2014 г.
✔ Догодина ще имат
още 25 км писти.
радва на още побляскаво бъдеще.
В съседната котловина Бои, на помалко от час път от
Бакейра, се пазят
уникални църковни
стенописи от ХI век,
включени в списъка
на ЮНЕСКО. Влизате в църквата „Сант
Клименте де Таул“
и ахвате от невероятните ярки фрески върху олтара. Величествен
Христос управлява от трона си.
Че това е могъщият владетел
на Вселената, говори надписът
„Его сум лукс мунди“ (Аз съм
светлината на света). Бузите му
са алени - символ, че е възкръснал. Но как е възможно, чудите
се, тези фрески да са ярки, свежи и оцелели непокътнати хиляда години? Как ли? Загадката се
разкрива в десетминутна видеопрезентация.
Лъч като Божията промисъл
вае образите, фризовете, иконите. Изображението е трик на

новите технологии! През тези
десет минути виждате как времето преобразява същия олтар:
пищно изрисуван, както е сътворен през ХI век, и непощаден от
времето, без цвят и образ. Така
разбирате, че впечатлението,
приковало дъха ви, е само виртуална проекция, само с няколко слайда на икони. Виртуални, но на истинското им място.
Частични кадри, прожектирани
върху същия релеф, върху който
светците са били изписани преди десет века. Сант Клименте е
единственото място в света, където реставриран образ се възпроизвежда триизмерно вътре
в храма, върху оригиналното си
място на олтара.
Църквата „Сант Клименте
де Таул“ е част от световното културно наследство.

В съседното село Ерил ла
Вал в също толкова стара каменна базилика с островърха
кула вместо фрески олтарът е
украсен със седем дървени
скулптури: Христос на кръста,
Богородица, плачещата Магдалена, стражниците... - библейският сюжет на Възкресението.
Ето защо е добре, че снежният
рай на Европа ще работи и за
Великден.
Снимки: Надежда Чипева,
Александър Богоявленски и
Милена Димитрова

