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Condé Nast Traveller:
Oι 10 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί για το 2021

Το να προβλέψει κανείς πως θα εξελιχθεί το ταξίδι το 2021 αποδεικνύεται όλο και περισσότερο δύσκολη δοκιμασία για τους
ειδικούς - οι Άγγλοι έχουν μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση
γι αυτό, τη φράση fool’s errand, η οποία περιγράφει το καψόνι
που παθαίνει ένα πολλά υποσχόμενο νέο μέλος, όταν μπαίνει
σε μια ομάδα μπαρουτοκαπνισμένων στελεχών. Έτσι όπως πάνε
τα πράγματα, τελικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι μόνο για το
πόσο σκληρά χτυπήθηκαν όσοι αποτελούν κομμάτι της «βιομηχανίας της χαράς» και ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις στον τομέα
του τουρισμού, καθώς και οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα σωστά και με πάθος.
Ας πάμε όμως στο μέλλον. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα από τις
δηλώσεις στελεχών του χώρου και από σχετικά δημοσιεύματα
είναι ότι, προσεχώς, ο τουρισμός δε θα αποτελεί μόνο την ευκαιρία επανασύνδεσης με τον εαυτό μας, μέσω της ευχαρίστησης που αντλούμε από τον ενθουσιασμό της άφιξης σε ένα νέο
προορισμό και δε θα αφορά μόνο όλες τις νέες πιθανότητες και
σκέψεις για εμπειρίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το
ταξίδι, από το 2021 και στο εξής, θα είναι επιπλέον μια ψήφος
σχετικά με τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε, μια καίρια απόφαση σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων και λιγότερο ένα καταναλωτικό
ρεύμα, το οποίο θα διαμορφώνεται από τις αντιλήψεις τυχαίων
influencers στην οθόνη των κινητών μας. Επιπρόσθετα, για
πρώτη φορά μετά από καιρό τα ταξίδια μας, ειδικά στην Ευρώπη, φιλοδοξούν να γίνουν η διαρκής υπενθύμιση για το πόσο

θαυμάσια είναι η ήπειρός μας σε όλους τους τομείς.
Στο πλαίσιο αυτό, το Condé Nast Traveller δημοσίευσε πριν λίγες μέρες μια λίστα με τους 10 κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς, η οποία περιλαμβάνει (με σειρά εμφάνισης από την
τελευταία προς την πρώτη θέση):
• Τις Αζόρες
• Τα παράλια της Κροατίας και το ατμοσφαιρικό Ντουμπρόβνικ
Την κομητεία του Skane στη Σουηδία
• Το Salento στην Ιταλία
• Την Τιμισοάρα στη Ρουμανία
• Τα αγαπημένα Χανιά της Κρήτης – η έμφαση, μάλιστα, αυτή τη
φορά δίνεται όχι στις απίστευτες παραλίες, αλλά στις γαστρονομικές συγκινήσεις που μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη
• Το Ελσίνκι της Φινλανδίας
• Το αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων και ειδικότερα το πιο
ήσυχο, σε σχέση με την Τενερίφη, El Hierro
• Την μαγευτική λίμνη Melides στην Πορτογαλία, μαζί με την
περιοχή γύρω από αυτήν
• Στην πρώτη θέση, τη Σλοβενία με το απίστευτο φυσικό περιβάλλον και σήμα κατατεθέν τη Lake Bled, η οποία εντυπωσιάζει
με το αναμφισβήτητο κάλος της και κυρίως με αυτή την ανυπέρβλητη αίσθηση γαλήνης που χαρίζει στο πνεύμα και στην ψυχή
η αθωότητα του ανόθευτου.
Ταξιδέψτε νοερά σε όλους τους παραπάνω προορισμούς με
το video.

