Честита Новата 2021 година!
Здравейте скъпи приятели, клиенти и посетители на страницата
на Азмара.

Изминалата 2020 година беше знакова за света. Всички ние,
изведнъж разбрахме, че живеем в особено време и се срещаме с
явление от по-висш порядък, което за съжаление се стовари
върху човечеството с негативен знак.

Светът, в разгара на технологичния бум на 21 век, се срещна с
изпитание, което не беше идвало от Средните векове насам –
тежка епидемия, от заболяване, за което няма лек и което носи
смърт. Всички ние усетихме тежестта на поразата върху социума,
работата и личния ни живот. Човекът, отново бе предизвикан, в
сблъсък, само че с един противник, който е невидим и чиито
характер е непредсказуем.

Някои бизнеси, като нашия, бяха принудени да спрат работа, но
ние не се присъединихме към множеството на негодуващите,
протестиращите и търсещите да посочат виновника. Предпочитаме
да търсим отговорите насаме, в размишление и упование….

Благодарни сме на Провидението, че и този път простря ръката
си над нас и не изпитахме най-тежките последици на Корона
кризата, така както се случи на мнозина наши колеги, на които
най-искрено съчувстваме.

Ние от Азмара винаги сме имали свое собствено виждане за света
и нашия път на развитие като компания е встрани от утъпканите

пътеки. Ние се стремим към качество, а не към количество и
ценим клиентите си като личности, които са ни гласували
доверие. Философията на Азмара е да възприема пътуването като
врата към личното израстване на човека, като една възможност в
почивката или работата си, човек да получи удовлетворение от
това, че е получил вдъхновение, че е намерил нещо повече от
забавление или свършена работа. Естествено ние можем само да
Ви насърчим и да създадем условията това да се случи, а
съкровището всеки открива сам…в търсене.

Гледаме с надежда към настъпилата 2021г. и сме приготвили за
вас вълнуващи предизвикателства – специални авторски кулурнопознавателни програми за Италия, Ирлания, Франция и Германия.
Маршрути, които ще ви заведат малко off the beaten track, ще
отключат поле за нови преживяввания и вълнуващи срещи с места,
обекти, артефакти и може би сродни души, в една по-спокойна и
интимна среда на малките ни групи до 15 човека.

Понякога най-голямото съкровище се оказва на една ръка
разстояние….Често пренебрегваме родината си, претендирайки, че
я познаваме, търсейки да избягаме от злободневието. Скритата
сила на българската земя, история, традиции и личности може да
изследвате в нашите историко-природни турове в Родопите,
Северозпадна и Североизточна България. Елате с нас по следите
на древните ни предци, на царете, светците и героите от
Възраждането, елате да погледнем към България с погледа на
любовта и почитта към онова, което имаме и ни е завещано да
пазим!

Очакваме ви! Скоро ще намрите на сайта нашите предложения.
Бъдете здрави, здравомислещи и със светъл поглед и имайте
благоденствие, посрещайки предизвикателствата със смелост и
дързост! Успешна 2021 от целия екип на Азмара!

