
ЛАПОНИЈАЛАПОНИЈА

Лапонија е област на крајот на Северна Европа 
и се про тега низ следниве држави: Норвешка, и се про тега низ следниве држави: Норвешка, 
Швед ска, Фин ска и Русија. Населена е со околу Швед ска, Фин ска и Русија. Населена е со околу 
осумдесет илјади Сами, од кои половина живеат осумдесет илјади Сами, од кои половина живеат 
во Норвешка. Овој народ сè уште  живее на но-во Норвешка. Овој народ сè уште  живее на но-
мадски начин.мадски начин.

Главен град на Лапонија е Рованиеми, кој се Главен град на Лапонија е Рованиеми, кој се 
наоѓа во Финска, на 800 км оддалеченост северно наоѓа во Финска, на 800 км оддалеченост северно 
од Хелсинки. Најголем развој достигнал на по че-од Хелсинки. Најголем развој достигнал на по че-
токот на XIX век, кога златната треска привлекла токот на XIX век, кога златната треска привлекла 
голем број авантуристи во лов на богатство. Се голем број авантуристи во лов на богатство. Се 
наоѓа на само неколку километри од арктичкиот наоѓа на само неколку километри од арктичкиот 
круг, всушност тоа е една од последните станици круг, всушност тоа е една од последните станици 
на цивилизацијата, на граница со недопрената и на цивилизацијата, на граница со недопрената и 
замрзната убавина. Во Втората светска војна овој замрзната убавина. Во Втората светска војна овој 
град бил целосно уништен, за по војната повторно град бил целосно уништен, за по војната повторно 
да биде изграден од темел. Дизајнот на градот го да биде изграден од темел. Дизајнот на градот го 
изработил поз натиот фински архитект Алвар изработил поз натиот фински архитект Алвар 
Алто. Картата на улиците на градот има облик на Алто. Картата на улиците на градот има облик на 
рогови од ирваси.рогови од ирваси.

Поларната светлина е природен феномен кој го Поларната светлина е природен феномен кој го 
нуди природата како величествена претстава. Во нуди природата како величествена претстава. Во 
текот на ведрите ноќи на Северниот и на Јужниот текот на ведрите ноќи на Северниот и на Јужниот 
Пол, на околу 100 км над Земјата се појавува зе-Пол, на околу 100 км над Земјата се појавува зе-
лено-жолта или црвена светлина. На сличен начин лено-жолта или црвена светлина. На сличен начин 
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како што настанува сликата на те-како што настанува сликата на те-
левизиските екрани, молекулите левизиските екрани, молекулите 
на воздух се судираат со честички на воздух се судираат со честички 
кои се под дејство на магнетното кои се под дејство на магнетното 
поле. Азиската легенда кажува де-поле. Азиската легенда кажува де-
ка оној кој ќе ја види поларната ка оној кој ќе ја види поларната 
светлина треба да очекува дека ќе светлина треба да очекува дека ќе 
има долг и среќен живот.има долг и среќен живот.

Подлабоко во снежната пустина, на ист начин, се из гра-Подлабоко во снежната пустина, на ист начин, се из гра-
дени неверојатни дела. Исто така, голема туристичка атрак-дени неверојатни дела. Исто така, голема туристичка атрак-
ција претставуваат и снежните цркви и капели, во кои бројни ција претставуваат и снежните цркви и капели, во кои бројни 
туристи, идни брачни парови од цел свет, доаѓаат за тука да туристи, идни брачни парови од цел свет, доаѓаат за тука да 
го кажат своето судбоносно "да".го кажат своето судбоносно "да".

Снежна земја се наоѓа на северниот дел од арктичкиот Снежна земја се наоѓа на северниот дел од арктичкиот 
круг. Иако поголем дел од годината е окована со снегови и круг. Иако поголем дел од годината е окована со снегови и 
овозможува средба со невидени атракции, кои ретко кој ги овозможува средба со невидени атракции, кои ретко кој ги 
доживеал ниту, пак, можел да ги сретне на било кое друго доживеал ниту, пак, можел да ги сретне на било кое друго 
место на Земјата. Во селото Јукасјарви во Шведска секој но-место на Земјата. Во селото Јукасјарви во Шведска секој но-
ември почнува изградбата на "Снежниот хотел". Илјадници ември почнува изградбата на "Снежниот хотел". Илјадници 
тони снег и мраз   се користат како материјал за изградба на тони снег и мраз   се користат како материјал за изградба на 
хотелот, кој во текот на зимата прима бројни туристи. Освен хотелот, кој во текот на зимата прима бројни туристи. Освен 
што е изграден од необичен материјал, овој хотел во ништо што е изграден од необичен материјал, овој хотел во ништо 
не се разликува од останатите хотели со 4 ѕвезди од цел не се разликува од останатите хотели со 4 ѕвезди од цел 
свет. Со почетокот на пролетта оваа необична градба свет. Со почетокот на пролетта оваа необична градба 
постепено го пронаоѓа својот пат назад во реката Торне, и постепено го пронаоѓа својот пат назад во реката Торне, и 
некаде во мај ја затвора вратата за посетителите. некаде во мај ја затвора вратата за посетителите. 


