Звезди

Пътешественикът
поставя Кападокия в
съкровищницата на
спомените си

Американският пътешественик
Дейвид Хофман разказва
пред Story какво е уникалното, което
е намерил у нас и как смята да го
рекламира на сънародниците си

Петербург в Русия
е сред местата,
където Хофман
иска да се върне
Велико Търново е
едно от уникалните места на света

закрила на ЮНЕСКО. Наистина са
невероятни. Има обаче един град, за
който малко хора по света знаят, а
си заслужава и това е Русе. Невероятен град, красив и бляскав. Невероятна е архитектурата на Велико Търново и всичките запазени старини там,
трите хълма и реката между тях. Но
това е, което съм видял за двайсетина дни, а още ми предстои Пловдив,
Стара Загора...

Успяхте ли да усетите България на
вкус, на звук?

Обикнах България
и Балканите

Р

оден в Маями, Флорида,
Дейвид е син на унгарец
и италианка, дошли там
от Венецуела и направили
страната на неограничените възможности, свой дом.
Генът на пътешественика изглежда е
бил заложен в него. Още като момче най-много обичал да придружава
баща си не само из Америка, но и
извън нея. Бил едва на 15, когато за
първи път попаднал в Италия на гости на майчините си роднини. „Беше
наистина шокиращо – знаех английски и испански, но те говореха само
италиански, така че се налагаше да
Story

24

използвам всякакви жестове и мимики, за да кажа, че съм гладен или
каквото и да е друго“, спомня си със
смях Дейвид, който отдавна говори
свободно езика на майчиния си род.
Може би тогава прихванал бацила на
безкрайното любопитство, което движи живота на истинския пътешественик. „В колежа и по-късно в университета ме наричаха туристът, всички
в Маями ме знаеха и ме търсеха, когато решат да пътуват някъде“, спомня си още Хофман. По онова време
в главата му за първи път се оформила идеята да направи хобито си своя
съдба и свой бизнес.

Какво работи пътешественикът?

Дейвид: Още тогава, в младите ми
години реших, че мога да правя видео материали, които да показват
света на хората и най-вече да откривам уникални места. Когато някой
тръгва за Европа, например, и ме
пита къде да отиде, най-лесно е да се
сетиш за Париж, Лондон, Рим. Това
са много популярни места. Но аз бих
им препоръчал и други, за които не
знаят. Като например България и изобщо Балканския полуостров. Затова
и преди 6 години реших, че това, което ще правя, е да създавам гидове.
Отне ми време да превърна мечтата

си в бизнес план. Но след доста тежка работа всичко се случи. Вече имах
оператор, асистент, офис и тръгнах.
За 2 години обиколихме 22 страни в
Европа, Америка, Южна Африка.

Не започнахте обиколката си на
България от София, както се прави
обикновено. Защо?

Дейвид: Целта ми не е да покажа
само една столица. Исках да опозная
България и сега мога да ви говоря
с часове за страната. Преди това с
жена ми дойдохме от Турция, преди
това бяхме в Гърция. Обиколил съм
Хърватска и Черна гора. Много обикнах Балканите, факт.

Дейвид: Да, българското вино е
невероятно. Впечатляващо е и ще
пиша за него. Вчера бяхме в малка
бутикова винарна близо до Елена и
опитахме пет вина – бели, червени и
розе. Мисля, че са сред най-хубавите
вина, които някога съм опитвал, а аз
съм пил и италиански, и испански.

Смятам да посетя още изби, заслужава си. Другото уникално нещо тук е
сиренето. Това, което светът познава
като фета сирене е истинско само тук.
Както и доматите. Не са изкуствени.
Изобщо храната в България е много
истинска. С количествата, които изяждам тук, у дома щях да кача поне
няколко килограма, но тук не е така.
След месец у нас, Дейвид продължава към други места в Европа. Междувременно всеки ден качва
снимки в профила си в Instagram.
com/davidsbeenhere – така всички, които го следват виртуално, могат веднага да черпят от извора на идеите за
неповторимо пътуване. През август
пък ще е готов целият гид, посветен
на страната ни.
Мария Димитрова  
снимки: davidsbeenhere.com

Дейвид е впечатлен от древната история на
България

Търсите уникални места по света, кои
избрахте в България досега?

Дейвид: Невероятна е каменната гора близо до Варна. Наричат
я Побитите камъни. Някога там е
имало езеро. Може би това е сред
най-красивите неща, които съм виждал. Пясъчният фестивал в Бургас е
друг уникат, който ми направи много
силно впечатление. Прави се всяка
година през юли и август. Не съм
виждал друг такъв по света. Не мога
да не спомена пещите до Иваново
(Става дума за Ивановските скални
манастири край Русе), които са под
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