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Един круиз на мечтите до островите Сен Пиер и Микелон на борда на парахода 

„Варна“ - 1970 г. (1) 

Този път, уважаеми читатели, ще ви покажем как е изглеждал лайнерът „Варна“ през 

очите на френски журналисти, публикували за гордостта на нашето пътническо 

корабоплаване подробен фоторепортаж в списанието Photo-Journal (6 септември 1970 г.). 

Няма да коментираме нито ред от написаното. Сами ще се убедите, че и текстовете, и 

снимките нямат нужда от коментар. 

 Параходът „ВАРНА“ в цялото си 

великолепие! Дисциплинирани капитан и офицери ви приемат любезно и ви осигуряват 

приятно прекарване на борда. Параходът „ВАРНА“ разполага с 182 каюти с телефон и 

баня и 484 легла. Сигурността на пасажерите е осигурена от перфектен контрол върху 

кораба и от спасителни лодки български и английски тип. Комфортът от стабилността на 

кораба е възможен благодарение на американската система „Flume“. Тонажът на кораба е 

13 581 тона (Бруто регистър тона). 

 Господар след Бог на борда, капитанът Никола Капзамалов, 

наблюдава хоризонта и осигурява добрата работа на своя кораб. 
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Един круиз.... 

Г-н Реймонд Сомие 

(Raymond Saumier) – 

човек на щастливите 

инициативи! 

 

От няколко години вече 

канадците тъгуват за 

красивите круизи до 

Сагене (Saguenay) и до 

Тадусак (Tadoussac), 

където се предлагат 

прекрасни и необикновени 

пейзажи. 

Г-н Реймонд Сомие, 

президент на пътническата 

агенция „Вил-Мари“ 

(Ville-Marie), динамичен 

човек, замисли да използва 

идеята за един круиз 

тръгващ от Монреал, 

минаващ през Квебек, 

Тадусак и стигащ до 

островите Сен Пиер и 

Микелон, после връщане 

през Гаспе (Gaspé), Квебек 

и Монреал. Това малко 

пътешествие на мечтите не 

можеше да се осъществи 

без кораб, и така той стана 

наемател за три месеца на 

прекрасния български 

кораб „ВАРНА“. Сделката 

е спечелена и сега круиза 

набира популярност. 
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Параходът „ВАРНА“: 

Българска дисциплина, 

куртоазия и чар 

Капитанът Никола 

Капзамалов е от този вид 

хора, които с лекота 

налагат дисциплина на 

екипажа си, който 

наброява 248 души, в това 

число 31 офицери, бордови 

лекар, счетоводител, 11 

инженери и др. 

Капитанът Капзамалов е 

завършил морското си 

образование от 1947 до 

1953 г., постъпва на поста 

капитан през 1963 г. С 

прозорливостта на 

истински морски вълк 

отлично познава вкуса на 

своите пасажери. 

Преглежда и изучава с 

внимание листите с 

предложения, направени 

от пасажерите и обещава 

следващата година да се 

съобрази възможно най-

много с тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колкото до българските 

куртоазия и чар, дълбок 

поклон пред вниманието 

от страна на сервитьори, 

стюарди и дори офицери. 

Любезността е 

повсеместна и никои 

пасажер на борда не може 

да се оплаче, че е бил 

тормозен от член на 

екипажа. 
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Квебекци и южни 

братовчеди весело се 

размесват 

 

Клиентелата, която най-

често се среща, в 

преобладаващата си част 

са квебекци, канадци и 

американци от Мейн, Ню 

Йорк, Илинойс, Мичиган, 

страхотни хора, които 

много добре се смесват с 

останалите пътници и 

които завързват 

безгранични приятелства. 

Средата на параход 

„ВАРНА“ е с нечувана 

топлота, всички пътници 

разговарят, поздравяват се 

и разхождат заедно. Една 

единствена сянка на 

хоризонта, круизът трае 

само седем дена и точно 

когато всички вече се 

познават, трябва да се 

разделят. 

 

 По време на вечерята и късната вечеря има 

апетитно подредена маса със салати по желание - различни малки индивидуални салати, 

салати с пиле, салати с риба тон, полети със сос и др. 

 На първия ред от ляво на дясно: капитан Н. 

Капзамалов, в центъра г-н. Рей Сомие, президент на агенция „Вил-Мари“ и от дясно г-н 

Роже Франсис (Roger Francis), директор на круиза. 
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 Втори етап от пътуването, 

акостираме в Гаспе, но преди това минаваме пред остров Бонавентура, величествен със 

зеленината си, където се намира рядко обиталище на птици, после минаваме пред скалата 

„Персей“ (Percé). 

 Първа точка от круиза: островите 

Сен Пиер и Микелон. Всичко тук носи белега на Франция, жандарми във френски 

униформи, дежурят близо до офиса на митницата, шофьорите на таксита, с европейски 

коли, подхващат разговор на френски и изчисляват разстоянието в километри, в бутиците 

френският е разговорен. Улиците са тесни и типични и къщите в упадък са дървени. В 

яхт клуба имахме щастието да срещнем „Момчетата от полунощ“ („Garçons de Minuit”), 

които ни направиха импровизирано представление. 

Публикация на Донка НИКОЛОВА 

(Следва) 


