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vacanþe

TURISM

Prinþul Albert de Monaco, Prinþul Charles, de la
îndrãgostit de Delta Dunãrii Buckingham, la Viscri!
Cã veritabilul tezaur turistic reprezentat de Delta Dunãrii este departe
de a fi fost pus în valoarea pe care o meritã, nu mai încape îndoialã. Un
potenþial uriaº , despre care vorbim de ani de zile, dar pe care nu am
reuºit sã-l evidenþiem în ofertele pe care le trimitem în Europa ºi nu
numai. E drept, s-au nãscut câteva pensiuni atrãgãtoare, pescuitul ºi
vânãtoarea au rãmas principalele atracþii, dar locurile mirifice ºi joncþiunea pe care Dunãrea o face cu Marea Neagrã, la Sulina, oferã o
bogãþie turisticã inegalabilã. Aºa se ºi explicã interesul real ºi confirmat prin cele douã vizite pe care Prinþul Albert al II-lea de Monaco lea fãcut în Deltã, însoþit de ministrul turismului, Elena Udrea, de exministrul Toader Paleologu dar ºi de o serie de specialiºti de la Centrul
Ecoturistic Delta Dunãrii, de la Tulcea. Preocupat cum bine se ºtie de
ecoturism, pe care-l sprijinã de mulþi ani prin intermediul fundaþiei
care-i poartã numele, prinþul monegasc s-a declarat impresionat atât de
exponatele centrului tulcean, în mod deosebit de acvariile de acolo, ca
ºi de selecþiile de florã ºi faunã operate de cercetãtorii tulceni. Excursia
care a urmat apoi, cu nava „Camena”, i-a oferit însã prinþului un nou
prilej de a aprecia drept absolut remarcabil peisajul mirific din Deltã ºi
de a promite cã fundaþia sa va sprijini punctual toate mãsurile de protejare a acestei zone. Bineînþeles cã ,pe parcursul vizitelor sale, Prinþul
Albert a fost încântat de satele pescãreºti, care au reuºit sã-ºi conserve
autenticitatea , de viaþa , îndeletnicirile ºi uneltele pescarilor , iar
croaziera de pe canalele din preajma Tulcei s-a încheiat, cum altfel,
cu un tradiþional borº de peºte, lipovenesc.

Moºtenitorul coroanei Marii Britanii este tot mai încântat de
meleagurile româneºti. Cu baston, binoclu ºi o pereche de ochelari
în mânã, prinþul Charles, adorã sã se plimbe prin satele învecinate
reºedinþei lui româneºti din Viscri. Printul Charles a inaugurat la
Viscri, ºi prima staþie de epurare ecologicã din România. “Sper ca
acest proiect va fi în beneficiul comunitãþii mulþi ani de acum încolo ºi cã alte comunitãþi vor urma exemplul vostru”, a declarat printul de Wales. Cu aceastã ocazie Alteta sa a dezvelit un buºtean de
stejar pe care stã scris “Prima staþie de epurare ecologicã din
România. Inauguratã în prezenþa Alteþei Sale Regale Prinþul de
Wales. 16 mai 2011”. În recenta sa vizitã în Transilvania, dupã ce
în fiecare dimineaþã a fãcut un tur al proprietãþii ºi a inspectat
lucrãrile de reabilitare, deseori însoþit de prietenii sãi, contele ºi
contesa Kalnoky, a pornit pe dealurile din jur. Prinþul cutreierã ºi
potecile care mãrginesc mlaºtinile ºi lacurile de lângã biserica
medievalã Sân Janos, cãlãreºte ºi iese la picnic în împrejurimile
Zãlanului. Din programul sãu nu lipseºte niciodatã o plimbare cu
maºinile de teren, ºi nici o escapadã la Sighiºoara. Se declarã
impresionat de originalitatea tradiþiilor populare româneºti, pe care
a avut ocazia sã le urmareascã inclusiv la o... înmormântare, ºi ºia prezentat disponibilitatea de a susþine financiar, prin fundaþiile
sale, renovarea cetãþilor medievale din Transilvania. Prinþul este în
contact permanent cu autoritãþile locale din Covasna. Se simte
întotdeauna excelent în Valea Zãlanului, acolo unde a ºi cumpãrat
o casã veche de 100 de ani...
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