ZOOMANIA

Oraşul
cel mai
prietenos
cu câinii

Sunteţi în căutarea unei destinaţii de vacanţă unde
să nu fiţi nevoiţi să vă despărţiţi de companionul dvs.
blănos? Ei bine, oraşul californian Carmel-by-theSea este exact ce vă trebuie! Nu doar că e o aşezare
liniştită, într-un peisaj romantic şi cu o plajă ca-n
filme, atuuri care i-au cucerit şi pe Clint Eastwood şi
Joan Fontaine, ci a fost declarat în 2011 şi „oraşul cel
mai prietenos cu câinii”.

Ş

i acesta e şi meritul primăriţei, o
doamnă respectabilă care îşi ia
companionul cu ea şi la birou, pentru
a o ajuta la treburile edilitare mai dificile. Aşa
se face că patrupezii care ajung sau locuiesc
în Carmel-by-the-Sea îşi pot însoţi stăpânii
aproape peste tot, la magazine, în restaurante

şi cafenele, la bibliotecă, în mijloacele de
transport în comun şi, desigur, pe plajă,
unde dimineaţa, la primele ore, şi seara, zeci
şi zeci de lătrători sar şi aleargă după discuri
frisbee sau după beţele aruncate de prietenii
lor umani. Nimeni nu se supără din cauza
agitaţiei şi zgomotului, nimeni nu reclamă

prezenţa animalelor pe nisip, nimeni nu
cheamă poliţia fiindcă un câine prea zvăpăiat
i–a speriat copilul. În acest loc e cu adevărat
raiul căţeilor! Iar dintre hotelurile cu cea mai
mare deschidere pentru blănoşi, Cypress Inn
e de departe lider absolut. Acest boutiquehotel de lux co-fondat de o mare iubitoare
de câini, actriţa Doris Day, îşi întâmpină
vizitatorii necuvântători cu mici trataţii –
biscuiţi sau prăjiturele speciale- permiţând
cazarea animăluţelor în apartamentele
stăpânilor. În materie de atractivitate pentru
câini, Cypress Inn e concurat de magazinuţele
care ţin la casă boluri cu mici recompense şi
pe jos – castronele cu apă pentru „clienţii”
însetaţi. Asta fără a pune la socoteală recent
renovatul Carmel Plaza shopping center, unde
a fost amenajată „Fountain of Woof ”, o fântână
destinată exclusiv căţeilor! Există, desigur, şi
boutique-uri unde accesul patrupezilor nu e
permis, acestea având însă, la intrare, nişte cuşti
miniaturale unde să fie „parcaţi” lătrătorii până
termină stăpânii lor sesiunea de shopping.
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