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editorial

Êîòà íà êëàñèêàòà
Въпреки че Ъруин Шоу твърди, че планината не е пиано,
аргументирайки се с факта, че летящите в бездната с импровизация не могат да бъдат спасени, на нас ни дойде
отвътре да ситуираме този снежнобял роял под летните
върхове.
Защото за последните 22 години, от които в почти половината правим Bansko Magazine, лично се убедихме, че когато

планината не отива при джаза, джазът отива при планината.
А и сцената тук е висока в пряк и преносен смисъл, което, естествено, не значи, че изпълнителите са алпинисти, но със
сигурност държи естетиката на максимална кота.
Затова, докато планинската акустика носи ехото на 22-рия
фестивал, приятно четене на 51-вия ни брой. Джаз с Bansko
Magazine - класика в жанра, както се казва.

The classic's elevation

Bansko Magazine, we personally realized that when the mountain does
not go to jazz, the jazz goes to the mountain. And the scene here is high
in any sense, which of course does not mean that the performers are
mountaineers, but certainly holds the aesthetics of maximum elevation.
So while the mountain acoustics brings the echo of the 22nd festival,
enjoy reading our 51st edition. Jazz with Bansko Magazine - classic in
the genre, as they say.

Although Irwin Shaw claims that the mountain is not a piano, reasoning that flying in the abyss cannot be rescued by improvisation, it has
come to us to place this snow-white piano under the summer peaks.
Because for the past 22 years, of which almost half of it we are making
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The summer flowers aroma
at the foot of the North
Pirin is mystically mixed
with the beams of the sunset, which will sink behind
the clouds any time now

Sunset

Óõàíèåòî íà ëåòíèòå öâåòÿ â
ïîäíîæèåòî íà Ñåâåðåí Ïèðèí
ìèñòè÷íî ñå ñìåñâà ñ ëú÷èòå
íà çàëåçà, êîéòî ñëåä ìèã ùå
ïîòúíå çàä îáëàöèòå
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Обща зрителска аудитория, надвишаваща 1 милион души, генерира с 22-рото си издание джазфестивалът в Банско. Пийпълметричните данни на най-значимото културно събитие в летния календар у нас показват, че всяка от 149-те концертни вечери (включително с настоящите 5) е събирала средно по 6750
ценители на площада. За визуализация на мащабите - над 1 милион публика е 7 пъти повече от капацитета на най-големия
стадион в света - 150-хилядния мегаломански "Първи май" в Пхенян, или илюстрирано по друг начин, това е 1/7 от населението
на страна като България.
Мултинационалният интерес към джазфеста, чийто спонсор
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е Fibank, а медиен партньор - Bansko Magazine, е обясним с факта, че сцената под звездите на Пирин привлича толкова селектиран и блестящ дъ бест, какъвто подобни форуми с половинвековни традиции не могат да си позволят дори за няколко
свои издания. Тук меломаните се наслаждават на живо на музика от наистина най-висш нюйоркски порядък, при това като
никъде другаде по света - без билети. Нещо повече, фестивалът успя да формира и да утвърди профила на един нов вид
елитарно-бохемска туристическа категория - тази, която ходи
на почивка не само тялом, но и интелектуално и съобразява
дестинацията си не ол инклузив, а според културния афиш. Как-

`
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Ñëåä ôóðîðà, êîéòî ïðåäèçâèêà íà çàêðèâàíåòî ïðåç 2013-à, Êðúñòíèêà íà ñóèíãà
Ðåé Äæåëàòî îòíîâî å íà ñöåíàòà â
Áàíñêî. Êîãàòî íå å ïîä âðúõ Òîäîðêà,
òîé ìîæå äà áúäå íàìåðåí â íàé-èçâåñòíèÿ äæàçêëóá â Ëîíäîí - "Ðîíè Ñêîòñ"

Ðîäåíàòà â Êëèâëàíä, Îõàéî, Ìàëèíà Ìîé å ïåâèöà, àêòðèñà, ìîäåë è
èìïðåñàðèî. Òÿ å åäíà îò ïúðâèòå
àôðîàìåðèêàíñêè êèòàðèñòêè ëåâè÷àðêè, à ìóçèêàòà é å óíèêàëíà
ñìåñèöà îò ðîê, áëóñ, ôúíê è ïîï. 2
ñåäìèöè ñëåä êîíöåðòà ñè òóê Ìàëèíà ùå íàâúðøè 35 ãîäèíè

"Äæàìàë Òîìàñ áåíä" àíîíñèðàõà â ñîöèàëíèòå ìðåæè
ó÷àñòèåòî ñè íà äæàçôåñòà

то вече сме ви казвали - каквото е "Аполония"-та в Созопол, това е и джазфестът в Банско.
А сега той минава под знака на фънка, като започнем от
откриването с фамозния американски саксофонист Мейсио
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Паркър, който е работил с имена от калибъра на Джеймс Браун, Рей Чарлс, "Ред Хот Чили Пепърс", Принс и Джордж Клинтън.
Втората вечер пък аплаузите са за магнетичната му сънародничка Малина Мой - една от първите китаристки левичарки, чи-

ято музика е уникална смесица от рок, блус, фънк и поп. 8 август е отреден за "Джамал Томас бенд" - фънкарите на едноименния барабанист и композитор от Джорджия, който дълги
години бе в колаборация с Мейсио Паркър. В предпоследния ден
гвоздеят забива Кръстника на суинга - английският саксофонист и певец Рей Джелато, свирил за кралица Елизабет II и
бийтълса Пол Маккартни. След 2013-а той за втори път гастролира на фестивала с група "Гигантите", която отбелязва своята 25-годишнина, представяйки нов албум. Закриването е поверено на две абсолютни величини, също познати на публиката
в Банско - вокалистите на легендарната британска формация
"Инкогнито" Тони Момрел и Ванеса Хейнс.
Разбира се, наред с международното участие, има и силно бг
присъствие. Както винаги, в Банско са Васил Петров, пропуснал всичко на всичко само едно издание на фестивала, и грандамата на родната музика Камелия Тодорова, които са солисти
на Бигбенда на Благоевград. В същото време Любо Денев пак
се е доверил на професионализма на Весела Морова за авангардните си композиции. В сетлиста са и новите български
изпълнители Лина Никол и групата на Константин Бейков, интерпретираща нашия фолклор с изразните средства на джаза,
попа и фънка.
Водещи на фестивала са Кристиана Рангелова и Михаил Топалов, които вече заместиха вечния Тома Спространов.

Áèâøèòå âîêàëè íà "Èíêîãíèòî" Âàíåñà Õåéíñ è Òîíè Ìîìðåë çà âòîðè ïúò ñà çàåäíî ïðåä ïóáëèêàòà â Áàíñêî ñëåä
2010 ã. Òîé áåøå òóê ñúùî è ïðåç 2015-à è 2017-à
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At the 149 concert evenings until now (including the current August
6th -10th, 2019) the Bansko Jazzfest has brought together more than 1
million audience in total, the director of the biggest summer cultural
event Dr. Emil Iliev announced.
"At the festival around 5 - 6 000 people attend the live performances every evening. The seats are limited, but not the standing places. I
hope that in the coming years we will generate a total audience of
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around 2 - 3 million people. In Bansko there is a constantly improving
atmosphere of friendship and hospitality. In the city they open new
establishments, hotels and increase the level of service," Dr. Iliev said
before presenting the program highlights of the 22nd festival, which
will take place at Nikola Vaptsarov Square free of charge. This time it
will be dedicated to funk music.
The American saxophonist Maceo Parker, who played alongside

James Brown, Ray Charles, Red Hot Chili Peppers, Prince and
George Clinton will open the Jazz Festiva. In the second evening
Malina Moye will take the stage. On August 8th The Jamal Thomas
Band will groove. On the next day the English saxophonist and singer
Ray Gelato will perform for the second time at the Bansko Jazz
Festival with The Giants after he was here in 2013. They will celebrate
their 25th anniversary, presenting their new album. On the last evening

the Britons Tony Momrelle and Vanessa Haynes from the band
Incognito will bring some great sound to Bansko.
There will also be a strong local music presence. Vasil Petrov and
Kamelia Todorova will be soloists of the Blagoevgrad Big Band and
Lyubo Denev once again relied on Vesela Morova for his avant-garde
compositions. Lina Nicole and the Band of Konstantin Beikov will
interpret our folklore with the means of jazz, pop and funk.
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Äîðè íà 76, âåëèêèÿò
Ìåéñèî Ïàðêúð èìà
ïî 290 êîíöåðòà íà ãîäèíà

Текст Лилия Големинова, БНР
Неотменна част от лятото, тази година джазфестът в
Банско би могъл да мине под мотото Make it Funky!
Достатъчно е да се спомене само името на Мейсио Паркър,
който свири още първата вечер. Легендарният саксофонист
определено играе ролята на свързващото звено в историята
на фънка - работил е с Джеймс Браун през 60-те, след това с
Джордж Клинтън, после с Принс. И днес, на 76, продължава да
пътува със своя бенд и да бъде част от най-големите
фестивали в света на джаза.
Роден е на 14 февруари (каква дата само) 1943 г. в Кинстън,
Северна Каролина. И ако сте чували, че семейството не е
определящо, помислете пак - баща му свири на пиано и ударни,
майка му пее в църковен хор, единият му брат е барабанист,
другият - тромбонист. А една от историите гласи, че именно
благодарение на брат си Мелвин, когото Джеймс Браун искал
на всяка цена, Мейсио става част от митичния брас на певеца.
Следва период на интензивни турнета и записи с Браун до 1970
г. "За мен това беше като университет", ще каже по-късно
Мейсио, когато с Мелвин се отделят и създават собствена
формация Maceo&All the King's Men. От самото име вече се
вижда кой е лидерът в кралското войнство, с което двамата
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Ìåéñèî Ïàðêúð: 98% ôúíê, 2% äæàç

продължават да пътуват и свирят. По-късно на два пъти
Мейсио Паркър и Джеймс Браун ще се съберат отново - първо
през 1973-та, после през 1984-та.
Но да се върнем към 70-те, когато нашият гост се
присъединява към култовата формация на Джордж Клинтън
Parliament Funkadelic. Едва в началото на 90-те, когато е на 47
години, саксофонистът събира сили и увереност да започне
своя солова кариера. До този момент е известен като
страхотен sideman. Още първата му самостоятелна тава
носи името Roots Revisited и остава 10 седмици на първото
място в BillboardContemporary Jazz Chart. Следващите 11 албума
доказват, че Паркър е напипал пулса на фънка. Неслучайно
неговият бенд си е извоювал титлата за най-добър малък фънк
оркестър в света и е определян като "бенд за милиони". Е,
точно него имаме шанса да слушаме сега на площада.
И няколко други интересни факта - големият саксофонист е
в съвместни проекти с куп популярни имена, като започнем
със също познатата ни на живо от Банско Кенди Дълфър,
продължим с така актуалните De La Soul, преминем през
рокаджиите от Jane's Addiction, като парчето им се нарича My
Cat's name is Maceo, и стигнем до самия Принс. С него Мейсио
е в специално дълготрайно сътрудничество и много изяви
(като онези 21 Nights на O2 Arena).
Следват наградите, които са много - тази за цялостно
творчество на Victoires Du Jazz в Париж, North Carolina Heritage
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Ñ øàðìàíòíàòà ñè õîëàíäñêà êîëåæêà Êåíäè Äúëôúð, êîÿòî ãî âîäè ïî ó÷àñòèÿ íà ôåñòèâàëà â Áàíñêî ñ 3:1

Awards в родния му щат, още албуми - един посветен на Рей
Чарлс, когото нашият герой определя като свой идол. Записан
с бигбенда на Немското радио и телевизия, той му носи приза
Jammie за най-добър джазалбум през 2008-а.
Въпреки че е на 76, Мейсио Паркър не намалява темпото говорим за по 290 концерта на година, много от тях на
водещите джазфестивали в Европа. Защото животът му е
(както е нарекъл своята автобиографична книга) 98% фънк.

vote

vote

ïèñòà çà

ñêè Îñêàð

¹7

Всеки, който иска Банско да вземе 7-ата си поредна титла от Световните ски награди, все още може да гласува.
Вотът на страницата на най-високата инстанция в туристическата индустрия за еквивалентните на Оскарите в
киното статуетки започна от първия петък на юни и ще
продължи до последния петък на септември. В 16-седмичната онлайн надпревара участват 214 топкурорта от 26
страни на 5 континента, като от тях според правилника
първо се определят победителите на национално ниво, а
после и в световен мащаб. Очаква се в гласуването на сайта Worldskiawards.com да се включат над 2 млн. души от поне 143 държави. Това превръща допитването в най-голямото в бранша и едно от най-космополитните, провеждани
официално изобщо.
Банско има привилегията да е сред едва 8-те места на
планетата с пълен комплект от 6 приза и от 6-те издания
на Световните ски награди. 10-хилядното градче е на върха на класацията от 2013-а досега, а звездна компания му
правят още домакинът Кицбюел - най-емблематичният зимен център в Австрия, разположеният най-високо в Европа
френски Вал Торенс, германският символ на Световната
купа Гармиш-Партенкирхен, руската гордост Роза Хутор,
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на чиито писти се проведе олимпиадата в Сочи през 2014-а, шведският
Оре, където се състоя последното световно първенство по ски, норвежкият Трисил, на чийто герб има 2 щеки, както и фамозният американски
Диър Вали.
Също както през 2018-а, и сега Банско е с номинации в 3 от 4-те основни категории ("Най-добър ски курорт", "Най-добър хотел", "Най-добър бутиков хотел" и "Най-добро шале"). В най-значимата от тях, както и в предните издания, компания ни правят Боровец, Пампорово и Витоша. За хотел
на 2019-а пиринският флагман на най-старата и луксозна верига в Европа "Кемпински Гранд Арена Банско", който има 5 титли, отново се състезава
с местните си конкуренти "Лъки Банско", "Регнум Банско Апарт Хотел &
Спа" и "Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт", триумфирал през 2016-а. В тази категория са още "Рила" и "Ястребец" от Боровец, както и "Орловец"
от Пампорово. При шалетата британизираните "Жора" и "Мила" пък
допълват общо 7-те номинации на Банско (най-много от всичките ни курорти), които се борят с "Вила Гела" от Пампорово и "Вила Стрезов" от
Боровец.
Както обикновено, домакин на церемонията по връчване на статуетките на Световните ски награди ще бъде хотел "Ароса" в Кицбюел в предпоследния уикенд на ноември (от 22-ри до 24-ти).

Ïîäêðåïåòå Áàíñêî òóê:
https://worldskiawards.com/award/bulgaria-best-ski-resort/2019
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Ski Oscar
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place the Sochi Olympics in 2014, the Swedish Are where the last
World Ski Championships were, the Norwegian Trysil, whose coat of
arms has two sticks on it, and the famed American Deer Valley.
Just as in 2018, Bansko now has nominations in 3 of the 4 main
categories (Best Ski Resort, Best Hotel, Best Boutique Hotel and
Best Chalet). In the most significant of them as in the previous editions, Borovets, Pamporovo and Vitosha are keeping us company.
For a hotel of 2019, the Pirin flagman of Europe's oldest and deluxe
chain - Kempinski Grand Arena Bansko, which has 5 titles, again
competes with its local competitors Lucky Bansko, Regnum Bansko
Apart Hotel & Spa and Premier Luxury Mountain Resort, triumphed
in 2016. In this category are also Rila and Yastrebets from Borovets
and Orlovets from Pamporovo. In the chalets, the British owned Jora
and Mila complement the 7 nominations of Bansko (most amongst
all our resorts), which compete again with Villa Gela from Pamporovo
and Villa Stresov from Borovets.
..
As usual, the A-Rosa Hotel in Kitzbuhel will host the award ceremony of the World Ski Awards in the penultimate weekend of
November (from the 22nd to the 24th).

vote

vote

Track for the

Anyone who wants Bansko to get its 7th consecutive title of the
World Ski Awards can still vote.
The ballot on the web page of the highest instance in the tourism
industry for the equivalent of the Oscars in the Cinema statuettes
started on the first Friday of June and will continue until the last
Friday of September. In the 16 week online rivalry, there are 214 topranked participants from 26 countries on 5 continents, according to
the rules first are defined the winners at national level and then
worldwide. More than 2 million people from at least 143 countries
are expected to join Worldskiawards.com to vote. This surely makes
the quest the largest in the industry and one of the most cosmopolitan, officially conducted at all.
Bansko has the privilege to be among the only 8 locations on the
planet with a full set of 6 prizes from all 6 editions of the World Ski
Awards. The 10-thousandth town is at the top of the ranking since
..
2013 to nowadays and it is accompanied by the host Kitzbuhel - the
most iconic winter center in Austria, the highest in Europe Val
Thorens in France, the German symbol of the World Cup GarmischPartenkirchen, the Russian pride Rosa Khutor, on which slopes took

Support Bansko here: https://worldskiawards.com/award/bulgaria-best-ski-resort/2019
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pre-season

pre-season

снежни
суперлативи
след летния

Супер Г на

ФИС

`

Ïðåäñòàâèòåëèòå íà ÔÈÑ, ÁÔÑêè
è "Þëåí" ñå ñíèìàõà ïî âñå îùå
çàñíåæåíèòå òðàñåòà ïîä âðúõ
Òîäîðêà, êúäåòî ïðåç ÿíóàðè ùå ñå
ïðîâåäå Ñâåòîâíàòà êóïà çà æåíè
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pre-season
Ðåéñ äèðåêòîðúò íà Ñâåòîâíàòà êóïà Ïåòåð Ãåðäîë (â çåëåíî â ñðåäàòà) èçêàçà êîìïëèìåíòè çà óñëîâèÿòà â ñêè çîíà Áàíñêî

7 месеца преди 7-ото си домакинство на Световната купа по
ски Банско заслужи аплаузи от ФИС. Екип, воден от словенеца
Петер Гердол, който наследи легендарния норвежец Атле Скаардал като рейс директор на стартовете при жените в най-комерсиалната бяла надпревара, инспектира ски зоната и изказа
суперлативи за зимните условия тук в началото на лятото.
При разходката си под връх Тодорка делегацията на Международната федерация остана удивена от снежната покривка
на пистите дори в средата на юни. Освен трасетата Петер
Гердол и хората му посетиха и хотелите, в които ще се настанят състезатели, гости и журналисти, като бе обърнато
внимание на най-малките детайли.
Традиционно Банско потвърди репутацията си на перфек-
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тен домакин на Световната купа, получавайки отлична оценка
по всеки от критериите на ФИС. В предстоящата кампания
основното предизвикателство за "Юлен" и БФСки ще е организацията на стартовете, които ще са тук дебютно през
най-тежкия и натоварен зимен месец. Както е известно, дамите ще украсят пиринския ландшафт за 4-ти път след 2009а, 2012-а и 2015-а със спускане и Супер Г на 25 и 26 януари 2020
г. Това гарантира на Банско автоматично влизане в клуба на
най-големите зимни центрове. През януари привилегията да
приемат Световната купа имат само курорти от ранга на
австрийските Кицбюел и Шладминг, швейцарските Аделбоден
и Венген, германския Гармиш-Партенкирхен и италианския
Кортина д'Ампецо.

pre-season

pre-season

snow
superlatives
after the
summer

FIS
Super G
The Race Director of the Women's Ski
World Cup Peter Gerdol (L) together
with the Vice President of the
Bulgarian Ski Federation Georgi
Bobev during the FIS inspection
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A FIS delegation led personally by the new
Race director of the Women's Ski World Cup
Peter Gerdol inspected Bansko's ski area and
expressed superlatives for the conditions here.
The occasion of the visit was that the small
town under Pirin mountain will host for the 7th
time the most commercial white race on
January 25th and 26th, 2020, when the ladies
will compete in Downhill and Super G. With
the races in the first month of 2020 Bansko
automatically enters the club of the biggest
winter centers, because in January there are
..
World Cup races only in the Austrian Kitzbuhel
and Schladming, in the Swiss Adelboden and
Wengen, in the German GarmischPartenkirchen and in the Italian Cortina
d'Ampezzo.
During their walk under Todorka peak the
FIS delegation was impressed by the snow

cover on the slopes even in the summer.
Except the racing tracks and the final area,
Peter Gerdol and his men inspected the
hotels that will accommodate contestants,
guests and journalists. As usual Bansko has
confirmed its reputation as perfect host of
World Cup races receiving an excellent score
on all requirements of the International Ski
Federation.
In the upcoming season the main challenge
for Ulen and BFSki will be the organization of
FIS competitions during the crowded winter
months, because the World Cup preparations
will start in the peak of the tourist season.
The FIS delegation was accompanied by
the vice-president of the Bulgarian Ski
Federation Georgi Bobev, the Race director
Viktor Gichev, the track manager Georgi
Popov and others.
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vertical limit
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vertical limit

vertical limit

Ñ ùåêèòå ñè îò ñêè àëïèíèçìà ìëàäèÿò Íèêîëà Êàëèñòðèí îò Áàíñêî
ïî÷òè ïðåç öÿëîòî âðåìå ñå äâèæåøå ïðåä íàéòèòóëóâàíèÿ è îïèòåí
ïëàíèíñêè áåãà÷ ó íàñ
Øàáàí Ìóñòàôà è çàñëóæè âúðõà â êëàñèðàíåòî
íà "Ïèðèí Ñêàéðúí"

3-òå ìàðàòîíà â Ïèðèí ïðèâëè÷àò ìàãíåòè÷íî è äàìèòå, êîèòî äîïúëíèòåëíî óêðàñÿâàò ëàíäøàôòà

Ìàñèâíàòà ãðàíèòíà ïðåñå÷åíà ïèðàìèäà íà
âðúõ Òîäîðêà
ïðèäàâà ñúðâàéâúðñêà åïè÷íîñò íà ñúñòåçàíèÿòà

С настъпването на астрономическото лято планината над
Банско за 3 месеца става арена на 3 от най-емблематичните
високопланински маратона в България.
Началото на своеобразната надпревара с върховете обичайно дава "Пирин Рън". 9-ото издание на най-старото и класическо регионално алпийско състезание, което освен бягане
(13 км) включва колоездене (26 км) и дуатлон (29 км), сега се
състоя на 23 юни. Стартът и на 3-те дисциплини бе общ - от
моравата между кабинковия лифт и "Кемпински Хотел Гранд
Арена" на кота 995 метра. Бегачите и дуатлонистите финишираха на първия по височина връх тук и втори по ръст в
България - Вихрен (2914 м), а колоездачите - на едноименната
хижа в подножието.
Безапелационен по 13-те километра бе абсолютният ре-
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Òðàñåòàòà ïðåìèíàâàò ïðåç íàé-æèâîïèñíèòå òóðèñòè÷åñêè îáåêòè è ìåñòíîñòè â ïëàíèíàòà

кордьор по победи в планинската атлетика - 41-годишният
Шабан Мустафа, който взе разстоянието за 52,45 мин, записвайки 6-ия си триумф на "Пирин Рън". С време 1:35,32 часа
първото място в колоезденето заслужи Цветан Иванов, а на
дуатлона №1 стана Мартин Койнов (2:45,09 часа).
Седмица по-късно - в последната събота на юни, се проведе 4-ият екстремен шампионат "Пирин Скайрън". Той е необикновено и изключително адреналинно приключение, което в
рамките на 48 часа преминава през част от най-живописните туристически обекти и местности в планината.
В първия ден бе вертикалният километър - уникален по рода си формат у нас, носещ може би най-голямото предизвикателство за бегачите на кратки дистанции със своите 3,9 км
и 1098 метра положителна денивелация. Спечели 22-годишни-

ят национален шампион по ски алпинизъм и ас на СК "АлПиринСки" (Банско) Никола Калистрин, който измина разстоянието между хижа "Бъндерица" (1810 м) и втория по височина
връх в Пирин - Кутело (2908), за 49,29 мин. А фактът, че остави зад себе си на второто място вездесъщия Шабан Мустафа, прави победата му още по-респектираща. Освен това
титлата даде правото на Ники да представя България на
световното по вертикално бягане на Апенините.
На следващия ден "Пирин Скайрън" продължи със състезанията на 14 и на 30 км. По по-краткото трасе с денивелация
1204 метра и маршрут от Бъндеришка поляна през хижа "Бъндерица", хижа "Вихрен", Кабата, връх Хвойнати, Муратово езеро, Равнака, отново хижа "Вихрен", хижа "Бъндерица" и финал
пак на Бъндеришка поляна най-бърз бе Даниел Кабашлиев с
време 1:53,30 часа. На 30-те километра с денивелация 2114
метра (от Бъндеришка поляна през хижа "Бъндерица", хижа
"Вихрен", Мостчето, Муратово езеро, Бъндеришка порта, заслон "Спано поле", Винарска порта, Типиците, Възела, Тодорина
порта, Жабешко езеро и обратно през Мостчето и хижа
"Вихрен" и финал на Бъндеришка поляна) с успеха се поздрави
Тони Петков (3:55,20 часа).
Последният и най-хард маратон над Банско съвпада с идването на астрономическата есен. 4-тият "Пирин Ултра", който миналата година дебютира като част от световните
скайрънинг серии, е от 20 до 23 септември, като дистанциите са 3 - 38 км, 66 км и 160 км, със старт и финал в града и

обща денивелация, надхвърляща убийствените 15 500 метра.
За предстоящото издание също като през 2018-а пристигат
най-големите имена в планинското бягане на планетата.
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себе си

Ïîëîâèíàòà îò
çàáàâëåíèåòî
ïðè ïúòóâàíåòî
å åñòåòèêàòà
íà èçãóáâàíåòî.

altitude

да намериш
Ðåé Áðåäáúðè
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Ïðîèçâåäåíà âúâ Ôðàíöèÿ,
400-ìåòðîâàòà íàäóâàåìà
âîäíà ïúðçàëêà â ñêè çîíà
Áàíñêî å íàé-äúëãàòà â Åâðîïà è âòîðà ïî ðàçìåðè â
ñâåòà. Ïî-ãîëÿìà èìà ñàìî
â Ùàòèòå - â Íþ Äæúðñè

на

море
под

The summer extra of the best Bulgarian winter resort is that it
gives its guests scent of a seaside in the mountain.
At 1620 meters altitude in Pirin, in the heart of Bansko ski
area, where the World Cup stars are finishing at Alberto
Tomba course, for the 4th consecutive season the tourists can
go down the longest in Europe and second in the world inflatable water slide. With its 400 meters and racing denivelaion,
the orange chute is an absolute hit in the fun park of the concessionaire Ulen, who offers so many different entertainments
that even at the top season at the seaside they don't have tubbing, soccer, table football, minigolf, climbing wall, shooting

cool

cool

sea

to the
below
the peaks

range, bikes, electric buggies and more.
Just a touch below the starting station of the cabin lift, which is
already runing all day, 900 meters above sea level, you can dive
into the delight of the most modern sports-relaxation center.
Situated in one of the most spacious and green locations in the
town, the aquatory next to the Strazhite Hotel has 2 outdoor
pools with mineral water supplied from the village of Banya.
Here, in the place of the popular in winter ice rink, there is also a
tennis court, as well as football and basketball playgrounds. The
comfort of the guests is guaranteed by a pool bar with drinks
and light meals.

The most modern sports-relaxation
center in the resort is located next
to the Strazhite Hotel, the pool
water is mineral and is supplied by
the famous 72 thermal springs in
the nearby village of Banya

върховете
Лятната екстра на най-добрия български зимен курорт е,
че дава на своите гости усещането за море в планината.
На 1620 метра надморска височина в Пирин, в сърцето
на ски зона Банско, там, където финишират звездите на
Световната купа на писта "Алберто Томба", за 4-ти пореден сезон туристите могат да се спуснат по най-дългата в Европа и втора в света надуваема водна пързалка.
Със своите 400 метра и състезателна денивелация оранжевият улей е абсолютен хит във фънпарка на концесионера "Юлен", който предлага толкова различни развлечения, каквито по крайбрежието няма дори в разгара на сезона - тюбинг, футбол, джаги, миниголф, стена за катере-
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не, стрелбище, байкове, електрически бъгита и др.
Малко под началната станция на кабинковия лифт, вече движещ се целодневно, на 900 метра надморска височина пък може да се потопите в насладата на най-модерния спортно-релаксационен център. Позиционирана в
една от най-просторните и зелени локации в града, акваторията до хотел "Стражите" разполага с 2 открити
басейна с минерална вода, доставяна от село Баня. Тук,
на мястото на актуалната през зимата ледена пързалка,
има също тенискорт, както и игрища за футбол и баскетбол. Комфортът на гостите допълнително е гарантиран от пул бар с напитки и лека храна.
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ввбасейна
лез

è â banskoski.com

traditions

traditions

Днешни арамии
и 100-годишни носии
„Ôîëêëîðíà ìàãèÿ“ ñúáðà 3 ïîêîëåíèÿ íà 3 ñöåíè
ñ 300 àíñàìáúëà è 3000 ñàìîäåéöè
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Ако има място, където традициите са издигнати в култ и
превърнати в неотменна част от всекидневието на малки и
големи, то това безспорно е Банско. Затова още на втората
година фестивалът за народно творчество "Фолклорна магия" тук си беше у дома. Уникалният формат на събитието,
което има за цел да популяризира, съхранява и развива българските песни, танци и обичаи, събра 3 поколения за 3 дни на 3
сцени с над 300 ансамбъла и 3000 самодейци от цяла България
и обра овациите на ценителите. Бяха връчени 100 награди в
4 категории - пеене, свирене, танци и демонстрации и в 3
възрастови групи.
Партньор на форума бе ЮНЕСКО с Регионалния си център в
София. Организацията на обединените нации за образование,
наука и култура засне късометражен документален филм и връчи специален плакет за представяне на автентичен обичай.

`

Íà äâåòå ñöåíè â ãðàäñêèÿ ïàðê è òàçè íà ïëîùàäà ñå èçÿâèõà â ïúëíèÿ ñè áëÿñúê è òàëàíò ñúñòàâè îò Ñèëèñòðà,
Âàðíà, Êþñòåíäèë, Ñåâëèåâî, Ñàíäàíñêè, Ïåðíèê, Ñâèùîâ,
Äîáðè÷, Âåëèíãðàä, Õèñàðÿ, Äóïíèöà, äðóãè ãðàäîâå è ñåëà è
ïî÷òè âñè÷êè îò Áàíñêî
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traditions

Ïðèìàòà íà ìàêåäîíñêàòà ïåñåí Ðóìÿíà Ïîïîâà áå çâåçäàòà
íà ãàëàâå÷åðòà
íà âòîðèÿ äåí.
Òÿ èçëåçå ñ
"Ìàéñòîðèòå
íà òàíöà" è
ðàçâúëíóâà ïóáëèêàòà è ñ
èçïúëíåíèåòî, è
ñ õóáîñòòà ñè,
êàòî çà âòîðà
ãîäèíà ïîðåä ñå
ïîÿâè ñ òîàëåò,
ñúçäàäåí ñïåöèàëíî çà "Ôîëêëîðíà ìàãèÿ"

Òðàêèéñêàòà èçïúëíèòåëêà Áèíêà Äîáðåâà ñå ðàçäàäå è êàòî ÷ëåí íà æóðèòî. Ñëåä êîíöåðòà ñè òÿ îáÿâè, ÷å åíåðãèÿòà, êîÿòî ñå óñåùà ïîä Ïèðèí, íå ìîæå äà áúäå óñåòåíà
äðóãàäå, è èçðàçè óâåðåíîñò, ÷å ôîðóìúò â Áàíñêî òðàéíî
ùå ñå ïðåâúðíå â ìÿñòî çà ñðåùà íà âñè÷êè ôîëêëîðíè îáëàñòè
Ñ ëè÷íè îòêðîâåíèÿ â ðèòúì 7/8 Íèêîëèíà ×àêúðäúêîâà
äàäå ñòàðò íà âòîðîòî èçäàíèå íà ôåñòèâàëà è îùå ñ
ïúðâèòå àêîðäè íà "Ìàãäåíî ìîìå, ìîðè" ïðåä ñöåíàòà ñå
èçâè êèëîìåòðè÷íî õîðî, êîåòî â ñëåäâàùèòå 2 ÷àñà
çàáúëáóêà âúçòîðæåíî ïîä çâóöèòå íà "Ñâàòáà å", "Ïèé,
êóìå" è "Òàì, äåêà èìà âèñîêè ÷àðäàöè"

Bansko Magazine пък бе сред медийните партньори.
Както миналото лято, и сега най-голям интерес на фестивала предизвика възстановката, при която точно в 12 часа на
третия ден банскалии върнаха събитията 100 години назад. С
носии на повече от век и автентични оръжия 200 арамии слязоха от гората. Те стреляха във въздуха със старинните си оръжия, докато целият град разбере, че възвестяват свободата.
Мъже, жени, майки и бащи, синове и дъщери се качиха на сцената, за да съпреживеят с гордост историческия момент от 5
октомври 1912 г. Впечатляващата демонстрация беше дело на
самодейците към читалище "Никола Вапцаров" и сдружение
"Перински айдути"
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Áàáè êàíÿò
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Ëåãåíäàðíèòå "Áàíñêè ñòàð÷åòà" íàêàðàõà ïóáëèêàòà äà
çàìëúêíå ñ àêàïåëíèòå èçïúëíåíèÿ íà óíèêàëíàòà äâóãëàñíà áàíñêà ïåñåí, ïîïóëÿðèçèðàíà ïðåäè ïîâå÷å îò 40 ãîäèíè
îò Èâàí Ìàöóðåâ è ïðåâúðíàòà îò íåãîâèÿ ó÷åíèê Àòàíàñ
ßí÷îâè÷èí â åäíà îò åìáëåìèòå íà êóðîðòà. Êîãàòî ïðåç
1980-à ñúçäàë ãðóïàòà ñ óäèâèòåëíî çàêà÷ëèâîòî èìå, ßí÷îâè÷èí áèë íàé-ìëàäèÿò é ÷ëåí, ñàìî íà 22. Ñåãà âå÷å ìèíàë 60-òå, èìà çàä ãúðáà ñè 13 çàïèñàíè àëáóìà, êàòî ðàçâèâà ìëàäåæêè ñúñòàâ è æåíñêà ôîðìàöèÿ

26° Primo - Rive di Col San Martino
Valobbiadene DOCG - Brut
(Rive Selection)

Cartizze Valdobbiadene Superiore
di Cartizze DOCG - Dry
(Stefano Pola Selection)

* Points by

Dirupo Valdobbiadene
DOCG Brut
(Stefano Pola Selection)

Mas de Fer - Rive di Soligo
Valdobbiadene DOCG - Extra Dry
(Rive Selection)

Prosecco Superiore Docg
“Sesto Senso”
(Stefano Pola Selection)

Magazine

Íàäïðåâàðàòà â ÷åòèðèòå êàòåãîðèè - çà ïååíå, òàíöè, ñâèðåíå è îáè÷àè, áåøå èçêëþ÷èòåëíî îñïîðâàíà è äåìîíñòðèðà ïðèåìñòâåíîñò ìåæäó ïîêîëåíèÿòà
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житие на
Êðúñòîíîñíèÿò ïîõîä íà
Áàíñêî çà îïàçâàíåòî íà
Àòîí ïðîäúëæàâà 2 âåêà
Текст Елица Илчева
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2007 ã.: Ïîêîéíèÿò êìåò íà
Áàíñêî Àëåêñàíäúð Êðàâàðîâ, êîéòî ïî
âðåìå íà äâàòà
ñè ìàíäàòà
(2003 - 2011)
ïðåâúðíà Àòîí â
ñâîÿ ëè÷íà ìèñèÿ, çàåäíî ñ èãóìåíà íà ìàíàñòèðà äÿäî Àìâðîñèé ïðåä ìàëêàòà öúðêâà
"Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî", ñúùî
ïîñòðîåíà îò
áðàòà íà Ïàèñèé
- Õàäæè Âúë÷î.
Êèïàðèñèòå äî
íåÿ - è òå ñà çàñàäåíè ïðåäè 200
ãîäèíè îò âåëèêèÿ êòèòîð

Стъпите ли на Атон, се пренасяте в дълбините на времето, в недрата на една от най-българските светини. "Това е
възможно най-близката точка, от която можеш да се взреш в
Бога и да обърнеш взор към себе си", казват тези, които вече са били в Света гора. Затова не е чудно, че от векове
банскалии посвещават месеци от живота си, за да помагат
на манастира "Свети великомъченик Георги Зограф", чието
източно крило е известно като Банската махала. С 3200 кв.
м застроена площ и дължина 110 м, то е изградено в средата
на ХVIII век с пари от брата на автора на "История славянобългарска" Паисий Хилендарски - Хаджи Вълчо, и с труда на
старите банскалии (в онези години в манастира е имало 10
монаси от Банско). Всъщност това е и най-старата част от
манастира и единствената автентично запазена, недокосната от пожари и трусове.
Точно преди 15 години, през 2004-та, тогавашният кмет
Александър Краваров обещава на отишлия си вече библиотекар
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- легендарния дядо Пахомий, че ще реставрира Банската махала. Инициативата градът под връх Тодорка да върне старата
си слава на дарител за атонските светци, се превръща в мисия, която подема и настоящият кмет Георги Икономов, а става и национална кампания под патронажа на българския президент. До момента за ремонти в останалата част на Зограф
държавата е дала вече 5 млн. лв.
Оказва се обаче, че съгласувателните процедури с гръцките
власти отнемат повече от десетилетие, преди, едва тази
пролет, да започне същинската работа по големия строеж, която се очаква да продължи в следващите 8 години. Междувременно местната власт в Банско не спира да заделя година
след година средства, като поредната финансова помощ от
20 000 лв. бе направена в края на юни.
За всички 15 години в реставрации са инвестирани
800 000 лв. от общинския бюджет. Още 200 000 лв. са от
частни дарители, които освен с пари помагат и с техни-
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2019 ã.: Ñëåä 15 ãîäèíè, íàé-ñåòíå òàçè ïðîëåò, çàïî÷íà ñúùèíñêàòà ðàáîòà ïî ðåñòàâðàöèÿòà íà èçòî÷íîòî êðèëî íà ìàíàñòèðà. Êìåòúò Ãåîðãè Èêîíîìîâ ëè÷íî ïðîâåðè êàê âúðâè ñòðîèòåëíàòà äåéíîñò

ка, мебели, храна и труд... Изградено е хранилище за 1000
безценни икони и над 200 000 тома книжнина и вече са ремонтирани кулата и камбанарията. Камбаните са дело на
братя Велеганови от Банско, а уникалният часовник, отмерващ времето на 15 минути, е на прочутия майстор Тодор
Хаджирадонов, направил и този на църквата "Света Троица".
А за хората в пиринското градче остава голямата награда -
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табелата "Банско - 330 км". Единственият пътен знак, указващ
посока насам, е на пристана в Света гора. Името на Банско е
изписано и някъде в малката черквица, строена от брата на
Паисий преди повече от 2 века.

въпрос на

лайфстайл
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Поредно суперотличие сложи в бляскавата си витрина "Кемпински Гранд Арена Банско". Броени дни след като влезе в Залата на славата на воаяжната платформа TripAdvisor, пиринският флагман на най-старата и луксозна верига в Европа бе
обявен и за най-добрия лайфстайл хотел на България за 2019 г.
от Академията на Световните туристически награди. Церемонията по раздаването на призовете се състоя в родното
място на португалската футболна мегазвезда Кристиано Ро-

five stars

five stars

Bulgarias Leading
Lifestyle Hotel
налдо - остров Мадейра.
"За нас е огромна чест да бъдем избрани за най-добрия
лайфстайл хотел на България. Това е изключително ценно признание, тъй като е базирано на оценката на нашите гости от
цял свят, за което искрено им благодарим", заяви генералният
мениджър на "Кемпински" Наталия Каширская.
Победителите в класацията бяха определени след онлайн гласуване на официалната страница на Световните туристически
награди от 11 март до 28 април, а участие в него взеха както
професионалисти от бизнеса, така и крайни потребители. Номинираните в над 120-те категории хотели приключенски атракции, плажни дестинации, авиолинии и компании за коли под наем бяха разпределени на географски принцип (Европа, Африка,
Кариби, Индийски океан, Среден изток и Северна Америка), като
само Старият континент включваше цели 56 държави.
Световните туристически награди донесоха успех и на
още няколко хотела от веригата "Кемпински". "Чираан Палас
Истанбул" направи своеобразен хеттрик, след като бе избран
и за №1 в Турция, и за №1 в Европа, а султанският му апартамент бе отличен като най-добър на територията на югоизточната ни съседка. "Кемпински Хотел Барбадос Бей Бодрум"
спечели в категорията "Най-добър плажен курорт в Турция",
докато титлата "Най-добър средиземноморски курорт" вдигна "Кемпински Хотел Сан Лауренц Малта". Представителите
на компанията във Вилнюс, Порторож и в Будапеща станаха
най-добри съответно в Литва, Словения и Унгария, а кралският апартамент на третия бе провъзгласен също за дъ бест
в страната. "Кемпински Хотел Баия" в Испания ликува като
най-добър курорт за развлечение и хранене в Европа, "Гранд Хотел Кемпински" в Сент Мориц пък триумфира като най-добър
казино курорт на континента.
Важно е да отбележим, че Световните туристически награди са комплимент към постиженията във всички сектори в
бранша и са известни по цялото земно кълбо като марка за
изключително качество от 26 години. Към днешна дата "Кемпински Гранд Арена Банско" участва в гласуване за още 2 приза на същия бранд - за най-добър спа център у нас от Световните спа награди (https://worldspaawards.com/award/
bulgaria-best-hotel-spa/2019) и за най-добър ски хотел на
България от Световните ски награди
(https://worldskiawards.com/vote/kempinski-hotel-grandarena-bansko-2019).
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A matter of

lifestyle

Kempinski Hotel Grand Arena Bansko has been recognised as
Bulgaria's Leading Lifestyle Hotel 2019 by World Travel Awards. The
red-carpet gala ceremony took place on Saturday, 8 June on the
Portuguese island of Madeira. The online votes were cast by professionals working within the tourism industry and by the public on the
organisation's official website from 11 March to 28 April. Globally
recognised as the ultimate hallmark of quality for 26 years, World
Travel Awards is dedicated to acknowledging, rewarding and celebrating excellence across all sectors of the tourism industry. The programme is renowned as the most prestigious in the field of tourism,
and is held on an annual basis.
On the occasion of the new prize, General Manager Ms Natalia
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Kashirskaya commented: "We are very honoured to be awarded as
Bulgaria's Leading Lifestyle Hotel. This is extremely valuable recognition as it is based on the evaluation of our guests from all around
the world, and we sincerely thank them."
Kempinski Hotel Grand Arena Bansko participated in the current
vote for two more prestigious international awards - Bulgaria's Best
Spa Hotel 2019 and Bulgaria's Best Ski Hotel 2019. All who wish to
support the hotel can vote on the World Spa Awards website and
the World Ski Awards website at:
https://worldspaawards.com/award/bulgaria-best-hotelspa/2019 and https://worldskiawards.com/vote/kempinskihotel-grand-arena-bansko-2019 respectively.

Ò ‚ÍÛÒ

На 21 септември международният кулинарен екип на бижуто под Пирин ще изненада гостите си с японска фюжън вечер. Това означава неустоим микс от азиатски гурме специалитети, комбинирани с известните италиански бели "Ла Сколка" вина, синоним на елегантност, финес и изтънченост. Историческата изба, която тази година празнува 100-годишнината си, се ръководи от Киара Солдати, която също е почитател на ресторант "Коме Прима".
Следва изключително популярната в момента ботега вечер
на 19 октомври с богато разнообразие от различни тапас деликатеси, сервирани в домашен стил. Ястията ще бъдат
`
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‰ÂÒÚËÌ‡ˆËﬂ

Средиземноморският ресторант "Коме Прима" в "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" остава верен на традицията
да приветства гостите си с гурме за вечеря. След като на
20 юли главният готвач Тревор Портели разкри тайната на
кухнята в родината си Малта, предстои парти край басейна
на 24 август. Вдъхновението този път е Сен Тропе, така че
ако сте в Банско, а следващата ви ваканция е на Лазурния
бряг, заповядайте да опитате в аванс и от разстояние класически провансалски блюда, поднесени с изискано шампанско
от най-известната винарна в прочутата френска област "Шато д'Eсклан".

`
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Ìàëòèåöúò øåô Ïîðòåëè å
ìóëòèíàöèîíàëåí ìàéñòîð
íà ôþæúí îò âêóñîâå

придружени с пенливо "Просеко Мас де Фер" на "Андреола" от
сърцето на Валдобиадене и перфектно балансирани френски
бели вина "Паскал Жоливе" от долината на Лоара.
Стейк вечерта e на 16 ноември и тогава познавачите ще
могат да се насладят на месни и рибни изкушения с типични
подправки, приготвени според предпочитанията им и съчетани с еликсира от шествековната френска изба "Албер Бишо". За любителите на червеното вино е подбрано известното "Секре дьо Фамии Пино Ноар", което носи вкуса на Бургундия с ухание на касис и горски плодове.
Пътешествията с талантливия шеф Портели, който вече
ни разходи до Тоскана, показа ни класиката на Франция, Испания, Швейцария, Сардиния, Русия и България, ще продължат и
през зимата, като мястото на срещите ви е известно - найдобрият гурме ресторант в България - "Коме Прима" в "Кемпински". Подборът на напитките остава ангажимент на дългогодишния партньор на хотела - фирма БНК, лидер на българския пазар и вносител на най-ценените марки в Европа.
Допълнителна информация и резервации на
kempinski.com/bansko.
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Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ÒÍÓÓÒÚ

Един модерен класик застава отново на старт. Audi
представя претърпелия както визуално, така и технологично ъпгрейдване Q7. Внушителният фейслифт, който
ще се появи на пазара през септември, се отличава с изключителен вътрешен простор, впечатлява с превъзходен
комфорт и отлична динамика. Традиционните елементи
на модела са пречупени през призмата на последния фирмен дизайн - голяма предна решетка Singleframe с осмоъгълна форма и 6 специфично оформени вертикални ламели, което му придава могъщо излъчване. Разделените на
две части странични въздухозаборници са по-експресивни
отпреди, същото може да се каже в пълна сила и за праговете, подчертаващи клиренса и Offroad възможностите
на кросоувъра.
Решената по нов начин задна част се откроява с хромирана лайстна, която свързва тесните светлини и вна-
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ся допълнителна широчина. Търсените като ефект изчистени линии са постигнати с ясно дефинирана, равна повърхност и се простират чак до задната регистрационна
табела на купето. Допълнително се предлага екстериорен
пакет S line Audi Q7 за още по-характерен вид.
Ходовата част гарантира спортно поведение на шосето и сериозни способности в пресечен терен. По желание
на клиента на борда може да се монтира електромеха-

`
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нична система за активно намаляване на колебанията на
каросерията при зле поддържани пътища. При спортен
стил на шофиране пък акцентът се поставя върху компенсиране на отклоненията - специално накланянето в завои бива значително редуцирано. На магистрала задните
колела завиват заедно с предните, осигурявайки още повече стабилност. Резултатът от комбинирането на всички тези високи технологии е, че в градски условия Q7 се
усеща повратлив, прецизен за управление и изключително
чевръст. С помощта на Audi drive select с нейните общо 7
профила на шофиране водачът може да избере и специалния Offroad режим. При всичките седемместни версии
пневматичното окачване е част от стандартното оборудване.
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Двигателите на Q7 се комбинират с осемстепенна предавателна кутия tiptronic и система за постоянно задвижване на четирите колела. Отначало клиентите ще имат
избор между два дизелови мотора, в средата на септември ще се появи и бензинов, а малко по-късно гамата ще
бъде разширена с Plug-in хибрид. Серийната Mild-Hybrid
технология има решаващ принос за добрата ефективност на всички варианти. В реални условия тя трябва да
осигури намаляване на разхода на гориво средно с 0,7 литра на 100 километра. В основата на системата е ремъчен стартер-генератор (RSG), чиято работа се обуславя
от 48-волтова бордна мрежа, като енергията се съхранява в допълнителна литиево-йонна акумулаторна батерия.
При спиране RSG е в състояние да регенерира до 8 кило-
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вата мощност, а спечелената по този начин мощност остава в акумулаторната батерия. Когато водачът отнеме
крака си от газта при скорост на движение между 55 и
160 км/ч, Audi Q7 започва да рекуперира, преминава на
инерция или пък се "рее" в рамките на до 40 секунди с
напълно деактивиран двигател. Режимът старт-стоп е в
състояние да се активира при скорост под 22 км/ч.
Предлагащ избор между 5 и 7 места, Audi Q7 съчетава
изключителен престиж с впечатляващи практически качества. Със своя ултралуксозен салон от най-висш клас големият SUV е увеличил дължината си до общо 5063 мм.
Широчината на каросерията възлиза на 1970 мм, а височината - на 1741 мм, включително антената на покрива. По
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отношение на мястото на седалките, пространството
над главите на пътниците и широчината отпред и отзад
Audi Q7 превъзхожда всички директни пазарни опоненти.
Множество ниши за предмети, допълнителна площ в областта на таблото, както и огромният товарен обем се
грижат за перфектната функционалност. По желание на
задната седалка всяка от трите части може да се мести поотделно в хоризонтална посока или да се прибира, а
има и допълнителен трети ред сгъваеми места.
Архитектурата на кокпита хармонира идеално с новата, дигитализирана управляваща концепция, която интегрира два големи сензорни екрана. При натискане на дадено функционално поле получавате както акустична, така и
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Мултимедийната система MMI Navigation plus се грижи
за свързаността. Тя пренася на борда стандарт за
прехвърляне на данни LTE Advanced, WiFi-Hotspot, интуитивно гласово управление и богатото портфолио на Audi connect, който дава информация за трафика online, осигурява

навигация с Google Earth и достига до технологията
Hybridradio. Базираната на облак Amazon гласова услуга на
Alexa, интегрирана в MMI-управляващата концепция, също е
част от асортимента. Това важи и за Car to-X услугата за
информация за светофарите, която обхваща непрекъснато

нарастващ брой градове в Европа. На изцяло дигиталния
Audi virtual cockpit, както и на допълнителния Head upDisplay се появява индивидуална препоръка за скоростта на
движение и информация за оставащото време до следващата зелена фаза.

high class

high class
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тактилна обратна връзка. Когато са изключени, дисплеите
остават почти невидими и визуално се сливат с големите
черни повърхности. Всички елементи са логично структурирани - от тясната ивица на вентилационните отвори до
широката конзола в областта на централния тунел.
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quiz
Открийте 10-те разлики
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Find the 10 differences

CLASSIC FUSION
AEROFUSION BANSKO
Limited edition
25 pieces

