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Во втората половина на XIX век, со Во втората половина на XIX век, со 
почетокот на новата технологија, почетокот на новата технологија, 
поч нале и кризите, побуните на ро-поч нале и кризите, побуните на ро-
бовите. Големите земјопоседници ги бовите. Големите земјопоседници ги 
напуштиле своите имоти и фабриките напуштиле своите имоти и фабриките 
за шеќер им ги продавале на аме-за шеќер им ги продавале на аме-
риканските индустријалци. Сите гра-риканските индустријалци. Сите гра-
дови од опкружувањето преминале дови од опкружувањето преминале 
на поинаква работа, додека Тринидад на поинаква работа, додека Тринидад 
почнал со производство на цигари и почнал со производство на цигари и 
со изработка на ракотворби. До 1919 со изработка на ракотворби. До 1919 
година овој град живеел изолирано година овој град живеел изолирано 
од Куба, сè додека не се воспоставила од Куба, сè додека не се воспоставила 
железница меѓу нив.железница меѓу нив.

Од денешна перспектива таа Од денешна перспектива таа 
изолација имала и своја добра изолација имала и своја добра 
страна. Тринидад и понатаму живее страна. Тринидад и понатаму живее 
во минатото, за што придонесуваат и во минатото, за што придонесуваат и 
улиците поплочени со камен, кој улиците поплочени со камен, кој 
останал уште од времето кога на останал уште од времето кога на 
островот по шеќер доаѓале бро до-островот по шеќер доаѓале бро до-
вите, при што за да не бидат без то-вите, при што за да не бидат без то-
вар, носеле камен или железо. Тука вар, носеле камен или железо. Тука 
каменот се употребувал за попло-каменот се употребувал за попло-

чување на улиците, а железото се чување на улиците, а железото се 
лиело во калапи и од него се правеле лиело во калапи и од него се правеле 
огради или клупи.огради или клупи.

Пастелно обоените куќи од дам-Пастелно обоените куќи од дам-
нешните времиња оставаат впечаток нешните времиња оставаат впечаток 
дека тука времето стои и дека со дека тука времето стои и дека со 
векови ништо не се менува. Имајќи векови ништо не се менува. Имајќи 
предвид дека од 1600 година до 1800 предвид дека од 1600 година до 1800 
година Тринидад бил центар за тр-година Тринидад бил центар за тр-
говија со шеќер и со робови, згра-говија со шеќер и со робови, згра-
дите околу централниот плоштад се дите околу централниот плоштад се 
сведоци за богатството на прво бит-сведоци за богатството на прво бит-
ните сопственици.ните сопственици.

За разлика од архитектурата во За разлика од архитектурата во 
Хавана, куќите во Тринидад се гра-Хавана, куќите во Тринидад се гра-
дени така што имаат сјаен кров од дени така што имаат сјаен кров од 
теракота, голема влезна врата и по теракота, голема влезна врата и по 
два прозорца од секоја страна. Ин-два прозорца од секоја страна. Ин-
тересно е тоа што наместо стакло на тересно е тоа што наместо стакло на 
прозорците имаат дрвени шипки. Не прозорците имаат дрвени шипки. Не 
е потребна никаква топлотна изо-е потребна никаква топлотна изо-

Тринидад и Тобаго е архипелаг во јужниот Тринидад и Тобаго е архипелаг во јужниот 
дел на Карибите и се состои од 23 острови. дел на Карибите и се состои од 23 острови. 
Тринидад е најголемиот и најпопуларниот Тринидад е најголемиот и најпопуларниот 
остров и лежи најјужно на Карибите, се остров и лежи најјужно на Карибите, се 
наоѓа само 11 километри североисточно од наоѓа само 11 километри североисточно од 
Венецуела.Венецуела.

Главниот град Port of Spain моментно е Главниот град Port of Spain моментно е 
водечки кандидат (заедно со Мајами), да водечки кандидат (заедно со Мајами), да 
биде седиште за Постојаниот секретаријат биде седиште за Постојаниот секретаријат 
на слободното тргување на Америка.на слободното тргување на Америка.
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лација, бидејќи преку цела година лација, бидејќи преку цела година 
температурата е 28 степени Целзиу-температурата е 28 степени Целзиу-
сови.сови.

Во овој град, на секој агол, во секој Во овој град, на секој агол, во секој 
локал се слуша жива музика, по кал-локал се слуша жива музика, по кал-
дрмата минуваат возила какви што дрмата минуваат возила какви што 
никаде веќе не можат да се видат, никаде веќе не можат да се видат, 
пазарите се преполни со рачно изра-пазарите се преполни со рачно изра-
ботени сувенири, кои се изложени ботени сувенири, кои се изложени 
на улиците. Сите се надвор, живеат и на улиците. Сите се надвор, живеат и 
се нишаат во ритамот на салсата и се нишаат во ритамот на салсата и 
многу често се впуштаат во разговор многу често се впуштаат во разговор 
со странците. Особено кога про-со странците. Особено кога про-
даваат цигари за половина вредност, даваат цигари за половина вредност, 
за кои подоцна се согледува дека за кои подоцна се согледува дека 
всушност се обичен тутун само за-всушност се обичен тутун само за-
виткан во лист од банана. Се оби-виткан во лист од банана. Се оби-
дуваат да продадат сè и сешто, како дуваат да продадат сè и сешто, како 
весници, вода, кафе и коктели.весници, вода, кафе и коктели.

Најпознат локал во Тринидад е Најпознат локал во Тринидад е 
"Канчанчара", кој е неминовно и не-"Канчанчара", кој е неминовно и не-
заобиколиво место за повеќето ту-заобиколиво место за повеќето ту-
ристи. Во него се служи спе ција ли-ристи. Во него се служи спе ција ли-
тетот на куќата, истоимен пијалак тетот на куќата, истоимен пијалак 
направен од рум, зелен лимон, вода направен од рум, зелен лимон, вода 
и мед. Освежувачки и сладок коктел.и мед. Освежувачки и сладок коктел.

Најатрактивната и најзачуваната Најатрактивната и најзачуваната 
палата од златното доба на Тринидад палата од златното доба на Тринидад 
денес е музеј. Подигната во 1812 денес е музеј. Подигната во 1812 
година како резиденција на семеј-година како резиденција на семеј-
ството Борел, ја отсликува ерата и ството Борел, ја отсликува ерата и 
односите кои владееле во времето односите кои владееле во времето 
кога настанала. Палатата има 14 соби кога настанала. Палатата има 14 соби 
и е градена во стилот на нео кла-и е градена во стилот на нео кла-
сицизмот. Полна е со оригинален сицизмот. Полна е со оригинален 
мебел од скапоцено дрво и украсни мебел од скапоцено дрво и украсни 
предмети со неизмерна убавина.предмети со неизмерна убавина.


