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Ïåò ãðàäà, íàé-ïîäõîäÿùè çà âåëîñèïåäèñòè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
áàëêàíñêàòà ãåîãðàôèÿ 

è òóðèçìà?
1. Кой румънски град е разположен в 

делтата на река Дунав?
а) Черна вода
б) Констанца
в) Тулча

2. Кой е най-високият връх на Балка-
ните?

а) Вихрен
б) Мусала
в) Олимп

3. В коя държава Далмация, Истрия и 
Славония са исторически региони?

а) Хърватия
б) Босна и Херцеговина
в) Албания

4. Кой балкански град е наричан Бал-
канският Ерусалим?

а) Охрид
б) Сараево
в) Видин

5. Кой балкански град е бил столица 
на Османската империя преди Кон-
стантинопол (Истанбул)?

а) Пловдив
б) Солун
в) Одрин

6. Къде се намира дворецът Ахилеон, 
построен от австрийската импера-
торка Елизабета Баварска (Сиси)?

а) остров Крит
б) остров Корфу
в) Кипър

7. Как се казва крепостта на Нови 
Сад?

а) Петровардин
б) Калемегдан
в) Видин град

8. Какъв значим географски обект 
има край словенския курорт Блед?

а) пещера
б) водопад
в) езеро

9. В кои държави се намира Шар пла-
нина?

а) Косово, Черна гора, Албания
б) Косово, Македония, Албания
в) Македония, Албания, Гърция

10. Коя е най-дългата река, която 
тече единствено на територията на 
Балканите?

а) Марица
б) Вардар
в) Сава

Отговори: 1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-в, 6-б, 7-а, 
8-в, 9-б, 10-а

 Конвой от 120 американски бро-
нирани коли се отправи на 13-дневно 
пътешествие из Европа, за да опоз-
нае - по думите на един от военните 
командири, европейското културно 
многообразие и да изгради мостове на 
разбирателство с европейските наро-
ди. Конвоят, който ще измине общо 
1770 км, тръгна от естонската военна 

база Тапа. Маршрутът преминава през 
6 държави - Естония, Литва, Полша, 
Латвия, Чехия и Германия. Крайната 
точка е германският град Вилзек. 
Освен това 14 американски изтреби-
теля F-16 пристигнаха заедно с около 
300 военнослужещи в естонска военно-
въздушна база. Там ще се провеждат 
учения до 17 април т.г. 

По улиците на Копенхаген може да се видят повече хора, които въртят педали, 
отколкото автомобили. Велосипедите под наем се наемат на повече от 100 станции срещу депозит от 30 крони, 
приблизителната цена на едно кафе. 
Датската столица си е поставила за цел  до 2025 г. да стане  град с неутрален баланс на СО2.

Ненапразно Амстердам е известен като 
световната столица на велосипедите. Около 
40% от трафика в града се осъществява на две 
колела. Освен удобни велоалеи, велостанции и 
подземни паркинги градът има и разработена 
програма против кражби на велосипедите.

Най-добрият начин да се опознае 
Барселона е на велосипед. Местните 
предпочитат този вид транспорт повече 
от всички алтернативни средства за 
придвижване. Срещу годишна 
абонаментна карта от 46.46 евро те 
може да взимат под наем велосипед от 
една точка на града и да го оставят на 
друга. Велостоянките са най-често около 
станциите на метрото.

Берлин разполага с 80 км велоалеи по 
широките улици и 50 км по тротоарите. 
Ежедневно в града въртят педали над 400 000 
велосипедисти. Движението на две колела е 
около 12% от общия трафик на града.

Системата за придвижване с велосипед в 
Париж е много добре развита. Пунктовете за 
наемането   им са на всеки 300 метра. Градът 
и околностите му разполагат с повече от 1750 
велопаркинга и с 24 000 велосипеда. 
Целогодишната предплатена карта за наемане 
на велосипед е 29 евро. Наемателите 
ежедневно са над 120 хил. души.


