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Едно от най-приятните неща, 
които може да изпитате по 
време на почти провалена 

почивка, е да спасите положе-
нието със семпло решение. Днес 
това е по-лесно от всякога, като 
основна вина носят смартфони-
те ни и десетките приложения, 
които могат да ни помогнат във 
всеки край на света.
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на почивка
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Превърнете смартфона си в най-верния помощник, независимо дали организирате 
ваканцията си, стягате куфарите, или трябва да намерите местните забележителности.



Платформата има 
над 44 млн. ревюта, 
написани от 
гостите на хотелите.
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Booking.com
Системата на Booking.com 
позволява да резервирате 
нощувки по целия свят както в 
хотели, така и в хостели. Имате 
практически неизчерпаем 
избор за нощувки във всеки 
ценови клас, а резервациите 
са максимално опростени. 
Услугата поддържа и българ-
ски език.
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TripIt
Препратете имейлите за 
потвърждение на нощувки и 
полети, и приложението авто-
матично ще направи план на 
пътуването ви, който е достъ-
пен и офлайн. Приложението 
дава карта на всяка дестинация, 
възможности за споделяне и 
синхронизация с календара ви.

PackPoint
Въведете локацията, на която 
отивате, типа почивка и броя 
нощувки, които сте планирали. 
PackPoint ще генерира спи-
сък с нещата, които трябва да 
включите в багажа си. След това 
можете да запазите и споделите 
списъка, както и да добавяте и 
махате неща от него.

Foursquare
Да намерите най-добрите 
локации в непознат град често 
е много трудно. Foursquare 
дава възможност да изберете 
всякакви места, като оценките 
вътре са базирани на потре-
бителски мнения, а често има 
и съвети за най-доброто ястие 
или напитка.



Airbnb
Airbnb е платформа, с която 
можете да наемете стаи или 
цели жилища, които се отдават 
от най-обикновени хора. Често 
доста по-евтино от обикновен 
хотел, услугата позволява да 
видите града, в който сте на по-
чивка, през очите на местните 
хора. Представете си нещо като 
Uber, но за нощувки.

Локациите варират 
от стаичка, чийто 
собственик е в 
съседство, до цели 
апартаменти и 
дори къщи.
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Hotel Tonight
Понякога планирането не 
е достатъчно и може да се 
озовете в непознат град 
без резервация за хотел. 
HotelTonight помага точно в 
тези ситуации, като позволява 
да резервирате стаи буквално 
в последния момент, бързо, 
лесно и на добри цени.

За всеки случай, 
в който останете 
без резервиран 
хотел, колкото и 
невероятно да 
звучи това.
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Skyscanner Flights
Онлайн търсачка за всеки 
полет на планетата. Skyscanner 
дава подробна информация за 
времетраенето, прекачванията 
и цените на полетите. Цените 
в системата идват от туропе-
ратори, сред които са и някои 
български фирми, като цените 
се обновяват в реално време.

Hipmunk Hotels & 
Flights
Намерете най-евтините хотели 
и полети в целия свят. При 
резервация на полети прило-
жението дава индекс на агония, 
който взима предвид цената, 
колко дълъг е полетът, колко 
прекачвания има и колко време 
е престоят на всяко летище.

TripAdvisor
Може би най-голямата плат-
форма за пътешественици в 
света предлага потребителски 
ревюта за хотели, ресторанти 
и забележителности по цялата 
планета. В TripAdvisor можете 
да намерите съвет за добро 
прекарване практически във 
всяка точка на света.
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Yelp
Ако пътувате в САЩ, Yelp ще е 
вашият най-верен гид. В тази 
платформата намират място 
десетки милиони потреби-
телски ревюта и контакти на 
всякакви бизнеси. От хотели 
и ресторанти, през магазини 
и атракции, до зъболекари са 
включени в платформата. 

Google Maps
Спестете си всяко нежела-
но загубване в непознатите 
градове, които пожелавате, с 
Google Maps. Приложението 
има опция за запазване на 
карти за офлайн разглеждане, 
които са задължителни при 
пътуване в чужбина, без моби-
лен интернет.

Viber
Всеки, който е пътувал в чуж-
бина, знае, че роуминг таксите 
могат да се окажат доста теж-
ко бреме. Затова използвайте 
Viber за безплатни разговори 
през интернет. Не забравяйте 
обаче, че мобилните данни 
също са скъпи, затова разчи-
тайте само на Wi-Fi.
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Безгрижие 
на плажа
Много дълго време плажовете бяха едно 
от най-опасните места за техниката ни, 
въпреки че са сред любимите дести-
нации за почивка. За щастие вече има 
смартфони, които могат да издържат не 
само на пясъка, но и на водата, макар и 
за малко.

HTC DESIRE EYE

IPX7, сладка вода 
до 1 м и 30 мин

Snapdragon 801, 2 GB RAM

5.2”, 1920 x 1080

Две 13 MP с dual LED 
светкавици

едни от най-качествените 
селфита на пазара
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SONY XPERIA M4 AQUA CAT B15Q GALAXY S5 ACTIVE

IP68, сладка вода 
до 1.5 м и 30 мин

Snapdragon 615, 2 GB RAM

5”, 1280 x 720

13 MP + 5 MP предна 
камера

достъпна цена

До 1 м и 30 мин, всякаква 
вода, защита и от удари

Quad Core 1.3 GHz, 1GB RAM

4”, 800 x 480

5 MP + VGA предна камера

устойчив на вода, прах, 
удари, сол и др.

До 1 м и 30 мин, 
всякаква вода

Snapdragon 801, 2 GB RAM

5.1”, 1920 x 1080

16 MP + 2 MP предна 
камера

възможности за 4K видео



РЕ
ВЮ

14

Модерен и достъпен
Samsung Galaxy Tab E

Поддръжка на до 
128 GB microSD 
мемори карта, 
за да запазите, 
всичко нужно.

Истинската лекота е 
събрана в тънкия 
едва 8.5 мм корпус.
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Четириядрен 
процесор, работещ на 1.3 

GHz и 1.5 GB RAM памет за 
безкомпромисна работа 

във всеки момент.

Запечатвайте 
ценните моменти 
с 5 MP основна и 
2 MP предна 
камера. Големият

9.6-инчов 
дисплей с HD 
резолюция е 

прозорецът към 
любимото ви 
съдържание.



Първият смартфон с 
Dolby Atmos в света, 

който осигурява неповторимо 
аудио преживяване.

Гледайте големия 
5.5-инчов 

дисплей заедно 
с приятелите си 

благодарение 
на перфектна 

картина с широки 
ъгли на видимост.

Големец 
във всяко отношение

Lenovo A7000

РЕ
ВЮ
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Всяко предизвикателство 
може да бъде преборено с 

8-ядрения процесор и 
2GB RAM памет.

Поддръжката на 
Dual SIM 
позволява да 

общувате много 
по-свободно, с 
когото и както 

пожелаете.

Голямата 
2900 mAh 
батерия 
издържа цял 
ден, но може 
да споделите 
от заряда й 
и с приятели.

17
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Евтините полети 
са доста по-лесни за намиране, 
отколкото можете да предполо-
жите. Най-важното е да купите 
билетите възможно най-рано, 
около 3–4 месеца преди по-
лета. После проверете всички 
платформи като SkyScanner и 
изберете най-доброто.

Дори в ежедневието си да използвате смартфона 
си основно за селфита и имейл, когато стане дума 
за ваканция, той може да се окаже незаменим 
помощник. Ето няколко трика, с които да си 
спестите време и главоболия преди и по време на 
почивката ви.

Умна почивка 
без притеснения

19

Добрият хотел
е сред най-важните условия 
за приятна почивка. Онлайн 
има десетки платформи, като 
booking.com, Hostel World и 
TripAdvisor, където можете да 
видите отзиви за условията. Там 
можете да изберете и цената, 
която ви устройва.

Сигурността ви
трябва да е топ приоритет дори 
по време на почивка. Затова 
внимавайте с отворените Wi-Fi 
мрежи, които използвате, и 
избягвайте чувствителни услуги 
като мобилно банкиране през 
тях. Също така сложете пин код 
на устройствата си.

Карта на мястото,
на което отивате, е ключово 
притежание. Освен специал-
ните приложения на някои 
от големите градове можете 
да запазите офлайн карта в 
Google Maps или HERE Maps, 
като за някои места ще имате и 
навигация.
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Twenty20
Печеленето на пари от мобилна 
фотография звучи невъзмож-
но, но платформата Twenty20 
цели да ви помогне именно 
в това начинание. Напълно 
безплатното приложение ви 
дава възможност да продадете 
мобилните си фотографии на 
всеки, който би искал да ги 
купи. Също така в него постоян-
но има и фотоконкурси.

селекция

най-добрите
приложения
на месеца

Spider Square
Още едно леко, приятно, но 
безумно трудно заглавие. Със 
Spider Square имате наглед 
простата задача да придви-
жите квадратния си герой на-
пред, като докосвате екрана, 
за да изстреляте „паяжина“. По 
пътя има препятствия и награ-
ди, с които отключвате нови 
герои. Играта има и мулти-
плейър режим.
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Fallout Shelter
С над 70 млн. играчи дневно, 
Fallout Shelter ви дава контрола 
над постапокалиптично убе-
жище от света на Fallout, чиито 
жители трябва да поддържате 
живи. Имате възможността 
да тренирате жителите си, да 
привличате нови попълнения, 
но трябва да внимавате за 
опасностите, които дебнат във 
външния свят, а и вътре.

Потопете се в 
света на една от 
най-култовите 
поредици в 
историята на 
гейминга.
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Clue - Period Tracker
Едно приложение, което би 
могло да свали поне част от 
напрежението на менструал-
ния цикъл. Приложението дава 
научнообоснована информа-
ция за моментите, в които е 
най-вероятно да забременеете, 
PMS периода и датите на след-
ващия ви цикъл. Разработчи-
ците обещават само истинска 
информация, без нищо розово.

Moleskine 
TimePage
Вижте календара си и всички 
задачи, записани в него, като 
една продължаваща времева 
линия с този мощен кален-
дар, разработен от култовата 
компания Moleskine. TimePage 
успява да комбинира красив 
дизайн и висока продук-
тивност с удобни и полезни 
функции.

Wine Advisor 
Scanner
Всеки почитател на виното 
би се радвал да знае какво 
точно консумира. Wine Advisor 
Scanner помага именно в това 
начинание, като позволява да 
идентифицирате вино само 
чрез снимка на етикета му. След 
това показва данни за напитка-
та, както и оценките и мнението 
на други потребители.



25

Flipd
Всеки е бил разсейван от 
смартфона си. Flipd помага в 
моменти, когато това е недопус-
тимо, като блокира повечето 
функции на телефона ви за 
определен период от време, 
който вие задавате. Проследете 
колко време сте издържали 
и настройте автоматичните 
есемеси, с които да уведомите 
света, че сте заети.

Angry Birds Fight
Решавайте пъзели, притиснати 
от времето, за да печелите 
своите битки срещу ваши-
те приятели и врагове. Със 
срутването на максимален 
брой панели печелите бонуси 
за вашите бесни пилета, които 
ще се изправят в люта битка 
срещу противниците ви, но и 
срещу безмилостния поток на 
времето.

Познатият пъзел 
всъщност е само 
прелюдията към 
истинските битки 
с ядосани пилета.
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Imgur
Един от най-богатите източници 
на изображения вече има спе-
циално мобилно приложение. 
В Imgur можете да намерите 
безброй интересни, забавни и 
информативни картинки и GIF-
ове. Приложението дава бърз и 
лесен достъп до съдържанието, 
коментарите и системата за гла-
суване, чрез която се подбират 
най-популярните картинки.

doubleTwist 
CloudPlayer
Слушайте музиката си, независи-
мо къде се съхранява. Плейърът 
позволява да пускате файлове 
от Dropbox, OneDrive и Google 
Drive, както и по класическия 
начин от паметта на телефона 
ви. Освен това приложението 
поддържа както Chromecast, 
така и Airplay.
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Ello
Стартирала като контрапункт 
на Facebook, социалната мрежа 
Ello обещава да не използва и 
продава данните ви на трети 
лица дори и за рекламни цели. 
Мобилното приложение на 
социалната мрежа дава достъп 
до всички основни функции и 
радва окото с приятен, семпъл 
и изчистен дизайн, основно в 
черен и бял цвят.

Snap Me Up
Ако се чудите как изглеждате 
в мига на събуждането ви, то 
със Snap Me Up имате неве-
роятния шанс да разберете. 
Причината е, че това е прило-
жение аларма, което може да 
се изключи само ако снимате 
лицето си. Всъщност тя спира 
чак след като приложението 
отчете, че има лице, така че 
няма възможност за измама.

Facebook Lite
Не всички имат най-модерни-
те смартфони, нито искат да 
отделят много пространство за 
Facebook. Затова социалната 
мрежа пусна ново приложение, 
което е олекотена версия на 
обикновения Facebook. То е с 
размер под 1 MB и успява да 
консумира по-малко мобилен 
трафик за сметка на някои липс-
ващи функции.
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Mistaken photo
Вие ще направите снимка, 
която няма да видите повече 
никога. Тази снимка ще се 
покаже на възможно най-мал-
ко хора, които ще могат да я 
видят само един път. Вие също 
ще получавате чужди снимки, 
без да знаете на кого са, и 
ще можете да ги видите само 
веднъж. Звучи безсмислено, 
но безкрайно интересно.

Skiing Yeti Mountain 
Въпреки че спускането по 
склон със ски не е най-ефек-
тивният метод за намиране на 
Йети, в тази игра имате именно 
тази цел. Спускайте се по пик-
селизираните писти в търсене 
на чудовището, като управля-
вате героя си с перфектни тъч 
контроли. Skiing Yeti Mountain 
има стотици нива и понякога е 
дяволски трудна.

BitTorrent Shoot
Използвайте P2P техноло-
гията на BitTorrent, за да 
изпращате големи партиди 
със снимки или големи видео-
файлове по-лесно. Отваряте 
Shoot, избирате какво да 
споделите, а приятелите ви 
просто сканират QR код, кой-
то дава неограничен достъп 
до споделеното. Първите три 
пъти са безплатни.






