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Овој остров мештаните го на ре-Овој остров мештаните го на ре-
куваат земја на морето и на сонцето, куваат земја на морето и на сонцето, 
но тој може да се нарече и со многу но тој може да се нарече и со многу 
други имиња, како што е "островот други имиња, како што е "островот 
на заливот", бидејќи има 25 поголеми на заливот", бидејќи има 25 поголеми 
и 150 помали. Антигва, како и сите и 150 помали. Антигва, како и сите 
поголеми карипски острови, се капе поголеми карипски острови, се капе 
во водите на Атлантскиот Океан и на во водите на Атлантскиот Океан и на 
Карипското Море. Бројните плажи Карипското Море. Бројните плажи 
имаат најубав ситен песок кои мор-имаат најубав ситен песок кои мор-
ските бранови илјадници години ги ските бранови илјадници години ги 
заплискувале и ги бруселе кам чи-заплискувале и ги бруселе кам чи-
њата до најситни делчиња.њата до најситни делчиња.

Но, тука има и стрмни корални Но, тука има и стрмни корални 
гребени. Во еден од гребените се гребени. Во еден од гребените се 
исклесани мост и кладенец. Бра но-исклесани мост и кладенец. Бра но-
вите си поигруваат со мостот и го вите си поигруваат со мостот и го 
лулаат, а кога се движите по него лулаат, а кога се движите по него 
имате чувство дека секој момент ќе имате чувство дека секој момент ќе 
се урне. Овој мост е познат како се урне. Овој мост е познат како 
Ѓаволски мост.Ѓаволски мост.

На прекрасните плажи капачите На прекрасните плажи капачите 
уживаат во топлата вода, а тем пе-уживаат во топлата вода, а тем пе-
ратурата на воздухот никогаш не се ратурата на воздухот никогаш не се 
спушта под 25 степени Целзиусови. спушта под 25 степени Целзиусови. 

Една од особеностите на Антигва Една од особеностите на Антигва 
се училиштата, кои ги има во голем се училиштата, кои ги има во голем 

број, со оглед на тоа дека насе ле-број, со оглед на тоа дека насе ле-
нието е многу младо. Сите ученици нието е многу младо. Сите ученици 
имаат чисти и уредни униформи. имаат чисти и уредни униформи. 

Куќите на овој остров даваат јасна Куќите на овој остров даваат јасна 
слика за тоа како тука се живее. слика за тоа како тука се живее. 
Хотели, вили, хациенди и помали Хотели, вили, хациенди и помали 
дворци, како и селски куќички, има дворци, како и селски куќички, има 
во изобилство и им се наменети на во изобилство и им се наменети на 
туристите. На поедини делови од туристите. На поедини делови од 
островот не е дозволен влез, освен островот не е дозволен влез, освен 
за гостите и вработените. Забраната за гостите и вработените. Забраната 
се однесува за локалното население се однесува за локалното население 
и за останатите туристи.и за останатите туристи.

Од друга страна, пак, бројните ку-Од друга страна, пак, бројните ку-
ќи на сиромашното население личат ќи на сиромашното население личат 
на работнички бараки или објекти за на работнички бараки или објекти за 
колективно сместување на бегалци. колективно сместување на бегалци. 
Интересен е одговор зошто е така: Интересен е одговор зошто е така: 
всушност, објектите се изградени всушност, објектите се изградени 
пре тежно на туѓо земјиште, па до-пре тежно на туѓо земјиште, па до-
колку сопствениците или државата колку сопствениците или државата 
го побараат лесно може да се дис-го побараат лесно може да се дис-
лоцираат на друго место.лоцираат на друго место.

На овој остров флората и фауната На овој остров флората и фауната 
се исклучително богати. На еден ме-се исклучително богати. На еден ме-
тар квадратен има повеќе од 100 тар квадратен има повеќе од 100 
билки. Во сезоната на дождови Ан-билки. Во сезоната на дождови Ан-
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неизбежниот крикет. Исто така, има неизбежниот крикет. Исто така, има 
и локални продавачи на разни дре-и локални продавачи на разни дре-
булии, каде се нудат сувенири како булии, каде се нудат сувенири како 
што се, ка рактеристичните шапки во што се, ка рактеристичните шапки во 
кои  се сместува долгата и густа коса, кои  се сместува долгата и густа коса, 
потоа шамии, маички.потоа шамии, маички.

тигва изгледа пре-тигва изгледа пре-
убаво со бујната ве-убаво со бујната ве-
гетација. Доколку се гетација. Доколку се 
искачите на најви со-искачите на најви со-
ката точка на ос тро-ката точка на ос тро-
вот ќе ги ви ди те пре-вот ќе ги ви ди те пре-
убавите бре гови и убавите бре гови и 
заливот на сонцето, заливот на сонцето, 
каде свет лос ните каде свет лос ните 
зра ци се распрс ку-зра ци се распрс ку-
ваат по во дената ваат по во дената 
површина. Ин те рес-површина. Ин те рес-
но е тоа што тука се но е тоа што тука се 
стемнува многу ра-стемнува многу ра-
но, околу 18 часот.но, околу 18 часот.

Жителите на Ан-Жителите на Ан-
тигва најмногу се тигва најмногу се 
гордеат се бројните гордеат се бројните 
песочни плажи, каде песочни плажи, каде 
има бројни заним-има бројни заним-
ливости за туристите. ливости за туристите. 
Бидејќи тие задо вол-Бидејќи тие задо вол-
ства се исклу чи телно ства се исклу чи телно 
скапи, препо рачливо е да се појде на скапи, препо рачливо е да се појде на 
разгледување на коралните гребени. разгледување на коралните гребени. 
Тоа ќе биде пр екрасно доживување, Тоа ќе биде пр екрасно доживување, 
токму заради мноштвото риби во токму заради мноштвото риби во 
различни го лемини и бои. Во ноќ-различни го лемини и бои. Во ноќ-
ните часови е многу живо на пла-ните часови е многу живо на пла-
жите. Се танцува, се играат одбојка и жите. Се танцува, се играат одбојка и 


