CURIOZITĂŢI

Labirinturi misterioase

Inspirat din mitologia greacă, labirintul
este unul dintre cele mai vechi şi mai
fascinante exemple de artă peisagistică.
În timpul Renaşterii de pildă, grădinile
palatelor italiene aveau şi ele un cât de mic
labirint în care musafirii rătăceau în voie,
flirtând sau bârfind în linişte. Şi astăzi
există oameni pasionaţi de această temă şi
artişti inteligenţi care pot realiza fascinante
dantelării din gard viu.

N

umărul mare de turişti care
îndrăznesc să se avânte pe căile lor
întortocheate justifică încăpăţânarea
cu care proprietarii menţin vie amintirea firului
Ariadnei şi al Minotaurului. Iată câteva dintre cele
mai cunoscute labirinturi de pe glob.

Longleat (Marea Britanie)

Realizat din peste 16.000 de tise englezeşti,
Longleat este o adevărată dantelă. Construit în
1975 de designerul Greg Bright, labirintul are o
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lungime de 2,72 km şi acoperă 0,6 ha.
Centrul lui este marcat de un turn de
observaţie din care vizitatorii admiră peisajul.
Asta daca ajung în centru! Labirintul este împărţit
în două şi, pentru a ajunge dintr-un capăt în altul,
este nevoie de 90 de minute.

Reignac-sur-Indre Maze (Franţa)

Este unul dintre labirinturile cu cea mai mare
suprafaţă din lume, circa 4 hectare. Ceea ce este
impresionant este că întreaga construcţie este
făcută din porumb şi floarea soarelui, nu din
tisa, ca de obicei. Este foarte apreciat de turişti,
primind chiar din primul an de existenta, 1996,
peste 85.000 de vizitatori.

Ashcombe (Australia)

Ashcombe este cel mai vechi şi mai faimos
labirint tradiţional din Australia. “Zidurile” sunt
din gard viu şi au 3 m înalţime şi doi lăţime. Din
acelaşi complex turistic fac parte şi mai multe
grădini de flori în care 217 soiuri diferite de
trandafiri îi îmbată cu mirosul lor pe vizitatori.

Pineapple (Hawaii)

Labirintul de pe Plantatia din Oahu a intrat în
2001 in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai mare
din lume. Se întinde pe 5762 m şi este format din
14.000 de plante, printre care hibiscus şi ananas.

Il Labirinto (Italia)

Creat la începutul secolului 18, Il Labirinto
este unul dintre cele mai complicate labirinturi.
Legenda spune că însuşi împăratul Napoleon
s-ar fi rătăcit pe potecile acestuia, în 1807. Este
poziţionat în apropiere de Veneţia, pe terenurile
celebrei Villa Pisani..

Mega Labirintul lui Davis (SUA)

Situat în Sterling Massachusetts, Mega
Labirintul familiei Davis-a şaptea generaţie de
fermieri-este o atracţie extrem de populară încă de
la crearea sa, în 1998. Labirintul îşi schimbă forma
în fiecare an, după peste 12.800 de ore de muncă
titanică. Este creaţia designerului Adrian Fisher,
faimos pentru labirinturile sale extravagante.
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