TOP mistere

Cele mai spectaculoase
oraşe-fantomă
Misterioasele oraşe părăsite ridică adrenalina turiştilor dornici de senzaţii tari.
Ai şi un bonus: poţi parca oriunde vrei tu! De Diana-Florina Cosmin
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entru antreprenorii care s-au
plictisit de zilele lungi de muncă
petrecute în birouri de un maroniu închis apăsător, printre
munţi de hârtii, a apărut o nouă provocare.
Oraşele-fantomă! La un preţ cuprins între
două şi 20 de milioane de euro, orice om
de afaceri poate deveni „Călăreţul singuratic“ al unui orăşel dărăpănat şi năpădit de buruieni, în care viaţa a încetat cu
desăvârşire în urmă cu câteva zeci de ani.
Cum ar fi să intri, dând uşa de perete, în
propriul tău bar din propriul tău orăşel de
Vest Sălbatic? Proiectul a devenit realitate
pentru un american îndrăzneţ pe nume
John Cooney. La sfârşitul lui 2006, acesta a
cumpărat un fost orăşel minier din Vestul
Sălbatic, părăsit de peste o sută de ani. Dry
Gulch a costat 1,25 milioane şi este doar
unul dintre sutele de orăşele-fantomă pe
care americanii le scot la licitaţie anual.
Cumpărătorii? Antreprenori care visează
la proiecte turistice ambiţioase, oameni de
afaceri care urmăresc profituri din revânzare sau din închiriere ca locaţie de film ori
pur şi simplu oameni cu dare de mână care
vor să-şi trăiască aievea jocul de-a pistolarii din copilărie.
Pentru a-ţi transforma în realitate
fanteziile cu Vestul Sălbatic nu este nevoie
să devii proprietar cu acte-n regulă. Poţi să
alegi câteva dintre cele mai fascinante oraşefantomă din întreaga lume ,în jurul cărora
planează o aură de mister. Kolmanskop din
Namibia, spre exemplu, este un fost orăşel
al căutătorilor de diamante din mijlocul
deşertului Namib unde poţi să te plimbi
prin sufragerii, bucătării sau băi vechi de
când lumea, înotând prin nisipul până la
genunchi. Pentru amatorii de senzaţii tari
există şi casele-OZN San Zhi din Taiwan,
cândva locaţia unui proiect rezidenţial de
anvergură, actualmente ţinta căutătorilor
de mistere şi de fantome. Mai aproape de
noi, în Italia, oraşul medieval Craco îşi
înşiruie clădirile în ruină. În istoria lui se
îmbină cutremure, alunecări de teren şi
războaie, taman bine pentru amatorii de
senzaţional. Unele oraşe-fantomă rămân
rezervate celor cu o doză mare de curaj, ba
chiar de inconştienţă. Cum altfel ar putea
fi caracterizat un turist care bate drumul
pentru a explora – cu un permis special
din partea guvernului ucrainean - Prypiat,
un orăşel de lângă Cernobîl care nu mai
poate fi locuit în următoarea sută de ani
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din cauza radiaţiilor? În marea lor majoritate, oraşele-fantomă reprezintă localităţi
abandonate fie din cauza încetării activităţii economice care le-a susţinut, fie din
cauza unor catastrofe naturale ori cauzate
de mâna omului. Printre acestea se numără
inundaţiile, războiul, alunecările de teren,
cutremurele sau, precum în cazul complexului taiwanez San Zhi, accidentele fatale.

părăsire. În prezent este gestionat turistic
de către firma Namibia-DeBeers, peisajul
fiind unul extrem de ofertant pentru cei
pasionaţi de fotografie. Casele apar ca
mici aisberguri într-o mare de nisip. De
asemenea, turiştii care se plimbă prin
camerele cu nisip până la genunchi sunt
fascinaţi să vadă cum un oraş este înghiţit,
încetul cu încetul, de natură.

1. KOLMANSKOP, NAMIBIA. Înainte
de cel de-al Doilea Război Mondial, peste
o mie de kilograme de diamante au fost
extrase de la Kolmanskop, un orăşel
namibian din apropierea portului Lüderitz.
După ce febra diamantelor s-a mutat la
Oranjemund, în sud, oraşul a fost lăsat în

2. BANNACK, MONTANA, SUA.
Îşi trage numele de la indienii Bannock
şi a fost locaţia unor descoperiri aurifere
de anvergură în cea de-a doua jumătate a
secolului XIX. De la o populaţie de 3.000
de oameni şi o panoplie de hoteluri, băcănii,
baruri, săli de biliard sau berării, Bannack
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a rămas doar cu trecutul şi cu 60 de clădiri
din vremurile bune. Orăşelul parcă
desprins din serialul „Căsuţa din preerie“
a fost trecut pe lista locaţiilor americane de
patrimoniu.
3. SAN ZHI, TAIWAN. O pădure de
clădiri cu forme stranii, asemănătoare unor
farfurii zburătoare cu geamuri imense, se
află pe coasta nordică a insulei Taiwan.
Fost proiect rezidenţial în stil futurist creat
pentru lumea bună din Taipei, San Zhi a
rămas abandonat în urma unor accidente
mortale care au avut loc unul după altul.
Turiştii îl vizitează cu fascinaţie şi teamă,
fiind considerat un loc bântuit de spiritele
celor care şi-au pierdut viaţa în timpul
construcţiei.
4. INSULA HASHIMA, JAPONIA.
Situată la cinci kilometri vest de oraşul Na
gasaki, insula Hashima este supranumită
„Vaporul de război“, pentru că vechile
blocuri abandonate lasă impresia unei
imense ambarcaţiuni pregătite de luptă.
Fost centru minier gestionat de Mitsubishi
Motors, insuliţa are mai puţin de un
kilometru pătrat şi a fost declarată loc
interzis după închiderea activităţii în 1974.
Vizitele pe insulă erau ilegale iar cei care
îndrăzneau să se aventureze ajungeau
minimum o lună la închisoare. În prezent,
insula este redeschisă publicului, iar turiştii
o vizitează tocmai datorită aurei de teritoriu
interzis.
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5. PRYPIAT, UCRAINA. De la fatidica
zi de 26 aprilie 1986, când a avut loc
accidentul de la Cernobîl, oraşul Prypiat,
unde locuiau majoritatea angajaţilor uzinei
nucleare, s-a scufundat în uitare. De la
puţinii turişti curajoşi care s-au aventurat
printre blocurile gri ale oraşului-fantomă
curg periodic poze-mărturie despre
moartea sa lentă. Parcuri abandonate,
stadioane devenite păduri, camere de
bloc încremenite cu 23 de ani în urmă.
Cearşafuri mototolite, farfurii uitate pe
masă, cărţi rămase deschise la aceeaşi
pagină, toate reprezintă urme ale vieţii
care s-a scurs cândva din Prypiat. Toţi
cei 44.000 de locuitori ai oraşului au fost
mutaţi într-o altă locaţie la mai puţin de
trei zile de la accident, iar Prypiat nu va
mai putea fi locuit din cauza radiaţiilor în
următoarea sută de ani.
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6. CRACO, ITALIA. Se află în regiunea
italiană Basilicata, provincia Matera, iar
istoria sa se întinde pe parcursul a o mie
de ani. Între 1892 şi 1922, peste o mie din
cei două mii de locuitori au plecat către
America de Nord în căutarea unei vieţi
mai bune. În urma unui şir de alunecări
de teren şi cutremure, restul locuitorilor
s-au mutat într-o vale din apropiere, iar
oraşul vechi a rămas în părăsire pe un
vârf de deal.

7. ELIZABETH BAY, NAMIBIA. Situat
la 30 de kilometri de Kolmanskop, orăşelul
Elizabeth Bay şi-a trăit gloria tot pe vremea
căutătorilor de diamante. Spre deosebire
de Kolmanskop, Elizabeth Bay poate fi
vizitat , în prezent, doar cu un permis
special din partea guvernului namibian.
Motivul: oraşul este localizat lângă o mină
de diamante aflată încă în folosinţă, iar
vizitatorii cu cazier penal au accesul strict
interzis în „zona zero“.
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