
ВЕ ВОДИ ВОВЕ ВОДИ ВО::

Австралија е приближно голема Австралија е приближно голема 
колку Европа, а има само 28 милиони колку Европа, а има само 28 милиони 
жители, од кои 3 милиони живеат во жители, од кои 3 милиони живеат во 
Мелбурн, чиј пречник изнесува 100 Мелбурн, чиј пречник изнесува 100 
км. Центарот на градот е мал и многу км. Центарот на градот е мал и многу 
лесно се обиколува. Семафори има лесно се обиколува. Семафори има 
малку, сè е кружен тек, така што со-малку, сè е кружен тек, така што со-
обраќајот се одвива многу лесно и обраќајот се одвива многу лесно и 
брзо. Во градот задолжително треба брзо. Во градот задолжително треба 
да се посети најголемата зграда на да се посети најголемата зграда на 
јужната хемисфера, која се вика Ри-јужната хемисфера, која се вика Ри-
јалто, и е висока 253 метри, 66 ката јалто, и е висока 253 метри, 66 ката 
кои лифтот ги минува за 1,30 минути. кои лифтот ги минува за 1,30 минути. 
Од зградата има прекрасна глетка на Од зградата има прекрасна глетка на 
градот, а кога времето е убаво се гле-градот, а кога времето е убаво се гле-
да и околината од 50 км. Исто така, да и околината од 50 км. Исто така, 
не смее да се пропушти градската не смее да се пропушти градската 
гра дина. Велат дека на светот не по-гра дина. Велат дека на светот не по-
стои вид на дрво кој тука не е за са-стои вид на дрво кој тука не е за са-
ден. Во градината сè е беспрекорно ден. Во градината сè е беспрекорно 

дот пожелно е да се користи луксузен дот пожелно е да се користи луксузен 
туристички брод со водич. На бродот туристички брод со водич. На бродот 
се патува удобно, имате храна и пи-се патува удобно, имате храна и пи-
јалак. Преку реката се поставени јалак. Преку реката се поставени 
мон тажни пешачки мостови, покрај мон тажни пешачки мостови, покрај 
оние за сообраќај, така што лесно се оние за сообраќај, така што лесно се 
поминува од еден на друг брег. поминува од еден на друг брег. 

Мелбурн е чист, бојадисан, а осо-Мелбурн е чист, бојадисан, а осо-
бено внимание им се посветува на бено внимание им се посветува на 
старите градби, како што се, Пар ла-старите градби, како што се, Пар ла-
ментот, железничката станица, ста-ментот, железничката станица, ста-
риот театар... Сè е полно се цвеќиња, риот театар... Сè е полно се цвеќиња, 
кои се одржуваат и се одгледуваат со кои се одржуваат и се одгледуваат со 
вкус. Во Мелбурн постои плато, де-вкус. Во Мелбурн постои плато, де-
лумно покриено, на кое се одржуваат лумно покриено, на кое се одржуваат 
концерти на светски познати лич-концерти на светски познати лич-
ности. Просторот е огромен, а може ности. Просторот е огромен, а може 
да прими до 200.000 посетители. Се-да прими до 200.000 посетители. Се-
кој посетител на Мелбурн задол жи-кој посетител на Мелбурн задол жи-
телно треба да ги посети Нацио нал-телно треба да ги посети Нацио нал-

и убаво, почнувајќи од вештачкото и убаво, почнувајќи од вештачкото 
езе ро, водоскоците, патеките и про-езе ро, водоскоците, патеките и про-
давниците кои не го нарушуваат ам-давниците кои не го нарушуваат ам-
биентот. Во езерцата има водени пти-биентот. Во езерцата има водени пти-
ци и црни лебеди. Реката Јара (која ци и црни лебеди. Реката Јара (која 
на абориџински јазик значи нечиста на абориџински јазик значи нечиста 
вода) минува низ центарот на Ме-вода) минува низ центарот на Ме-
лбурн, а покрај нејзините брегови лбурн, а покрај нејзините брегови 
има уредени километарски шета-има уредени километарски шета-
лишта, градини и ресторани. Тука лишта, градини и ресторани. Тука 
хра  ната е релативно евтина, а заста-хра  ната е релативно евтина, а заста-
пени се и многубројни национални пени се и многубројни национални 
кујни. Пред да одлучите некаде да кујни. Пред да одлучите некаде да 
преноќите прашајте колку тоа чини преноќите прашајте колку тоа чини 
затоа што во цените секогаш не се затоа што во цените секогаш не се 
вклучени и услугите, како што се, сау-вклучени и услугите, како што се, сау-
на, бар, ноќен бар, стриптиз, секс во на, бар, ноќен бар, стриптиз, секс во 
живо и слично, а вие сакате само да живо и слично, а вие сакате само да 
преспиете. Цените се движат од 30 преспиете. Цените се движат од 30 
до 1.000 УСД. За разгледување на гра-до 1.000 УСД. За разгледување на гра-
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ната галерија, театарот и операта кој ната галерија, театарот и операта кој 
не заостанува зад онаа во Сиднеј, по не заостанува зад онаа во Сиднеј, по 
квалитет на претстави и гостување квалитет на претстави и гостување 
на пејачите од цел свет.на пејачите од цел свет.

Мелбурн, исто така, има и неколку Мелбурн, исто така, има и неколку 
објекти од светско значење (тениски објекти од светско значење (тениски 
терени, патеки за натпреварите на терени, патеки за натпреварите на 
формула и познат хиподром). Колку формула и познат хиподром). Колку 
е атрактивен хиподромот покажува е атрактивен хиподромот покажува 
и огромниот број посетители на нај-и огромниот број посетители на нај-
поз натите коњски трки со светски поз натите коњски трки со светски 
грла, кои се одржуваат еднаш го диш-грла, кои се одржуваат еднаш го диш-
но. Во најголемата коцкарница во Мел-но. Во најголемата коцкарница во Мел-
бурн "Круна" доаѓаат коцкари од цел бурн "Круна" доаѓаат коцкари од цел 
свет, од оние на кои почетниот влог свет, од оние на кои почетниот влог 
им е милион долари до тие кои се за-им е милион долари до тие кои се за-
до волуваат со обични автомати за 10 до волуваат со обични автомати за 10 
долари. Тука не може да се замисли долари. Тука не може да се замисли 
да се влезе без соодветна тоалета.да се влезе без соодветна тоалета.

Во близина на Мелбурн е и стариот Во близина на Мелбурн е и стариот 

град Баларат, кој своевремено бил град Баларат, кој своевремено бил 
најголема населба во Австралија, најголема населба во Австралија, 
бидејќи се наоѓал во близина на руд-бидејќи се наоѓал во близина на руд-
ник со злато. Тоа е рударско гратче ник со злато. Тоа е рударско гратче 
кое умира, но во него се чувствува кое умира, но во него се чувствува 
духот на одвеаното време. На околу духот на одвеаното време. На околу 
300 км источно од Мелбурн, по до-300 км источно од Мелбурн, по до-
бар пат, се пристигнува до местото бар пат, се пристигнува до местото 
кое се вика Брајт, во подножјето на кое се вика Брајт, во подножјето на 
Австралиските Алпи, кои се високи Австралиските Алпи, кои се високи 
2.000 метри. Тука има неколку хотели 2.000 метри. Тука има неколку хотели 
и стари камени куќи, кои ги ко рис-и стари камени куќи, кои ги ко рис-
теле староседелците. Околу местото теле староседелците. Околу местото 
има бројни плантажи на овошје и има бројни плантажи на овошје и 
зеленчук, тутун и фарми за посебни зеленчук, тутун и фарми за посебни 
видови ноеви. Староседелците - видови ноеви. Староседелците - 
Абориџини, кои сè уште живеат во Абориџини, кои сè уште живеат во 
близина на пустината, далеку од близина на пустината, далеку од 
урбаната средина, полека се добли-урбаната средина, полека се добли-
жуваат до Брајтпа, можат да се видат жуваат до Брајтпа, можат да се видат 

по целата должина на патот. По-по целата должина на патот. По-
лицијата постојано ги враќа, но тие лицијата постојано ги враќа, но тие 
не се откажуваат - откако го пробале не се откажуваат - откако го пробале 
вкусот на пивото доаѓаат и ги за-вкусот на пивото доаѓаат и ги за-
стануваат возилата кои поминуваат стануваат возилата кои поминуваат 
од тука за да бараат конзерви со од тука за да бараат конзерви со 
пиво. пиво. 

Разгледувањето на фармите и го-Разгледувањето на фармите и го-
лемите пространства на Австралија лемите пространства на Австралија 
најдобро е да се направи со мал најдобро е да се направи со мал 
авион, кој се изнајмува со пилот. Ова авион, кој се изнајмува со пилот. Ова 
е особено добро бидејќи може да се е особено добро бидејќи може да се 
дојде до пустината, каде обично дојде до пустината, каде обично 
нема патишта и е непристапно. Со нема патишта и е непристапно. Со 
авионот се лета ниско, со брзина од авионот се лета ниско, со брзина од 
200 км на час, доживувањето е по-200 км на час, доживувањето е по-
себно, особено кога се гледаат ко-себно, особено кога се гледаат ко-
лониите со кенгури, стада овци и лониите со кенгури, стада овци и 
говеда. говеда. 

ВО ОАЗАТА ВО ОАЗАТА 
НА ДРВОТО, НА ДРВОТО, 

АБОРИЏИНИТЕ, АБОРИЏИНИТЕ, 
К АЗИНАТА, К АЗИНАТА, 
НОЕВИТЕ.. .  НОЕВИТЕ.. .  
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