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Кога станува збор за Мексико, Кога станува збор за Мексико, 
земјата на маријачите и на убавите земјата на маријачите и на убавите 
жени, на текилата и на сомбрерото, жени, на текилата и на сомбрерото, 
се знае дека потенцијалните туристи се знае дека потенцијалните туристи 
се опкружени со атрактивни понуди. се опкружени со атрактивни понуди. 
Меѓу најновите спаѓа и ле ту ва-Меѓу најновите спаѓа и ле ту ва-
лиштето Кабо Сан Лукас, кое во 1940 лиштето Кабо Сан Лукас, кое во 1940 
година го откриле американските година го откриле американските 
пилоти, но дури последните неколку пилоти, но дури последните неколку 
години е светски хит. Ова монденско години е светски хит. Ова монденско 
летувалиште, кое привлекува многу летувалиште, кое привлекува многу 
туристи од цел свет, благодарение туристи од цел свет, благодарение 
на атрактивната географска положба, на атрактивната географска положба, 
се заканува сериозно да го му за-се заканува сериозно да го му за-
грози приматот на Акапулко. Не-грози приматот на Акапулко. Не-
сомнено, Кабо претставува турис-сомнено, Кабо претставува турис-

тичка дестинација, која се движи по тичка дестинација, која се движи по 
нагорна линија со атрактивните нагорна линија со атрактивните 
триесет километри долги плажи, со триесет километри долги плажи, со 
многу хотели.многу хотели.

Опкружен со планини, Кабо се Опкружен со планини, Кабо се 
капе во атмосфера на добро рас-капе во атмосфера на добро рас-
положение и на стариот, во светот положение и на стариот, во светот 
многу добро познат, мексикански многу добро познат, мексикански 
шарм.шарм.

На почетокот Кабо Сан Лукас бил На почетокот Кабо Сан Лукас бил 
мало рибарско село, отсечено од мало рибарско село, отсечено од 
светот, практично без пат. Многу светот, практично без пат. Многу 
брзо по откривањето почнале да го брзо по откривањето почнале да го 
посетуваат познати холивудски посетуваат познати холивудски 
имиња. Денес Кабо се вбројува во имиња. Денес Кабо се вбројува во 
познатите туристички дестинации. познатите туристички дестинации. 

Исто така, познат е како претстолнина Исто така, познат е како претстолнина 
на голфот. Освен тоа, тој е и по пу-на голфот. Освен тоа, тој е и по пу-
ларно пристаниште кога се во ларно пристаниште кога се во 
прашање крстарењата - годишно го прашање крстарењата - годишно го 
посетуваат повеќе од 400 крузери.посетуваат повеќе од 400 крузери.

За Кабо е карактеристично го ле-За Кабо е карактеристично го ле-
мото камено пристаниште, по точно мото камено пристаниште, по точно 
карпата која се вика Арко. Таа се карпата која се вика Арко. Таа се 
наоѓа во близина на "плажата на љу-наоѓа во близина на "плажата на љу-
бовниците" каде песокот и си нилото бовниците" каде песокот и си нилото 
на океанот маѓепсуваат. Овој фан-на океанот маѓепсуваат. Овој фан-
тастичен бисер се наоѓа во бр ојните тастичен бисер се наоѓа во бр ојните 
реклами и тука се снимаат филмови, реклами и тука се снимаат филмови, 
како како ""ТројаТроја"". До . До ""плажата на љу бов-плажата на љу бов-
ницитениците"" може да се дојде со водено  може да се дојде со водено 
такси, што чини осум долари. На такси, што чини осум долари. На 
вистинските хедонисти им се пре-вистинските хедонисти им се пре-
порачува и џез тура на "Тро пикала", порачува и џез тура на "Тро пикала", 
најголемиот катамаран на овој дел најголемиот катамаран на овој дел 
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од Мексико, на кој не само од Мексико, на кој не само 
што се ужива во познатите што се ужива во познатите 
ме ло дии, туку се дегустира ме ло дии, туку се дегустира 
и кв а литетно вино, а сè тоа и кв а литетно вино, а сè тоа 
со незаборавно зајдисон-со незаборавно зајдисон-
це.це.

Тука е и една интересна Тука е и една интересна 
плажа, наречена Медано, плажа, наречена Медано, 
која нуди необична атрак-која нуди необична атрак-
ција - пеликани кои пред ција - пеликани кои пред 
објективите позираат како објективите позираат како 
вистински модели. Дури и вистински модели. Дури и 
познатиот фотограф од познатиот фотограф од 
National Geographic - То-National Geographic - То-
мас Спанглер има палета мас Спанглер има палета 

од фотографии на кои се наоѓаат најпознатите св ет ски од фотографии на кои се наоѓаат најпознатите св ет ски 
пејзажи од овој дел.пејзажи од овој дел.

Кабо е познат и по Арт фестивалот, кој се одржува секој Кабо е познат и по Арт фестивалот, кој се одржува секој 
ноември и на кој можат да се видат сите мексикански ноември и на кој можат да се видат сите мексикански 
ракотворби на едно место. Сепак она што е неодоливо и ракотворби на едно место. Сепак она што е неодоливо и 
што ги привлекува туристите се многубројните ју ве-што ги привлекува туристите се многубројните ју ве-
лирници, во кои покрај атрактивниот накит по многу лирници, во кои покрај атрактивниот накит по многу 
поволни цени, можат да се најдат и оригинали од нај-поволни цени, можат да се најдат и оригинали од нај-
познатите светски марки  часовници. Но, ако ова не ви се познатите светски марки  часовници. Но, ако ова не ви се 
допаѓа, ви препорачуваме да ја посетите не се кој-допаѓа, ви препорачуваме да ја посетите не се кој-
дневната работилница на шешири, каде можете да купите дневната работилница на шешири, каде можете да купите 
сомбреро.сомбреро.

На прекрасните плажи и во хотелите ќе добиете ис-На прекрасните плажи и во хотелите ќе добиете ис-
клучителна услуга. Овде можете да уживате и во екс-клучителна услуга. Овде можете да уживате и во екс-
тремните спортови, како што се, скајдајвинг, нуркање, тремните спортови, како што се, скајдајвинг, нуркање, 
едрење, кнајтбординг. А по водните авантури одморете едрење, кнајтбординг. А по водните авантури одморете 
се во некој од рестораните на плажата, во кои се нудат се во некој од рестораните на плажата, во кои се нудат 
различни традиционални мексикански јадења, како и во различни традиционални мексикански јадења, како и во 
Hard Rock кафеата и Harley Davitson шоп баровите каде Hard Rock кафеата и Harley Davitson шоп баровите каде 
вљубениците на овие брендови се запознаваат и се вљубениците на овие брендови се запознаваат и се 
дружат.дружат.

Ова место мексиканската ноќ го бои со звук на тра-Ова место мексиканската ноќ го бои со звук на тра-
диционалните фиести, рокенрол, латино звуци и џез.диционалните фиести, рокенрол, латино звуци и џез.

И, секако целата природна убавина и севкупната И, секако целата природна убавина и севкупната 
туристичка понуда не би биле тоа што се без прочуената туристичка понуда не би биле тоа што се без прочуената 
мексиканска гостољубивост и желбата на домаќините да мексиканска гостољубивост и желбата на домаќините да 
направат сè за да можат гостите да се чувствуваат како во направат сè за да можат гостите да се чувствуваат како во 
рајот. За Кабо велат дека е место каде земјата исчезнува, а рајот. За Кабо велат дека е место каде земјата исчезнува, а 
почнува забавата...почнува забавата...


