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Відправляйтеся в подорож на сліпучо білому новітньому круїзному лайнері, милуватися
величними просторами океанів та морів, чудовими заморськими країнами і казковими
островами! Щоранку Ви будете прокидатися в передчутті щасливого, безтурботного дня.
Адже в круїзі кожен день – це нове місто зі своїм життям, історією та культурою.
Морський круїз – відпочинок, який змінить Ваше уявлення про подорожі!

Що ми побачимо

Барселона

Барселона – історична столиця Каталонії, найбільший порт на Середземному морі. Самий
жвавий, саме «європейське» місто Іспанії.

Фуншал

Фуншал (Funchal) столиця Мадейри і найбільше місто острова. Обов’язково відвідайте
старе місто «зону велья» з його неповторною атмосферою. Головна вулиця для
прогулянок вздовж моря – Avenida Do Mar. На ній розташовано безліч кафе, в яких
спробуйте традиційну каву «чінеза» і місцеві цукерки з фенхелем «ребусадос де фунчо».
Самий чудовий вид на амфітеатр Фуншала і  його гори відкривається з лайнера, що
минає далеко в затоку.

Дубайський Торговий Фестиваль 2013

Санта-Круз-де-Тенеріфе (Santa Cruz de Tenerife), столиця острова Тенеріфе,
розташованого на узбережжі в північно-східній частині острова. Лежаче на пологому
схилі місто спускається до гавані, оточеної крутими кручами гірського ланцюга Анага.
Поруч з центром міста лежать два чудових пляжі – Taganana з чорним піском і штучний
пляж із золотим піском las Teresitas довжиною 1500 метрів. У 22 кілометрах від міста
височіє гора La Esperanza, покрита лісами Канарських сосен.
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Касабланка

Марокканське місто Касабланка вважається найбільш європейським містом Марокко, в
його архітектурі і зовнішньому вигляді населення і їхніх звичаях тісно переплелися східні
традиції і вплив європейських держав. Головною же окрасою міста служить мечеть
Хасана II, побудована на березі океану. Вона є другою за величиною з усіх мечетей світу
і однією з найпрекрасніших. Мінарет цієї мечеті височить на 200 метрів, що на 30 метрів
перевершує єгипетську піраміду Хеопса, і на 40 метрів – Собор Святого Петра в Римі.

Малага

Мальовниче, космополітичне місто Малага знаходиться в південній іспанській області
Андалусія. Малага – це батьківщина художника Пікассо. У Малазі Ви знайдете вузькі
старі вулиці, покриті листям бульвари, прекрасні сади, середньовічні фортеці і замки,
історичні музеї і багато відомих пам’яток.

Чівітавеккья

Це місто називають морськими воротами Риму. Її назва перекладається просто –
«древнє місто». Про Чівітавеккья згадується вже у другому столітті нашої ери, як про
місце, де розташовувалася вілла римського імператора Траяна. Тут розташований
знаменитий форт Мікеланджело, названий на честь геніального скульптора, який взяв
участь у його будівництві. Траянські терми (Termi Taurini) поряд з якими розташоване
гаряче джерело La Finconcella, маяк Чівітавеккья, собор Франциска Ассизького (San
Francesco d’Assisi), замок Rocca 16 століття, Національний археологічний музей, де
виставлені експонати часів стародавнього Риму, включаючи дивовижну колекцію
римських якорів , некрополіс етрусків неподалік від міста – всі ці цікаві і яскраві місця
можна знайти в Чівітавеккья.

Генуя

Генуя – портове місто на півночі Італії, столиця провінції Генуя і історичної області
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Лігурія. Розташоване на березі Генуезької бухти в Лігурійському морі. Історичним
центром Генуї, правильно вважати територію всередині фортечних стін 14 століття.
Найважливішою міською площею є площа де Феррарі з перебуваючим неподалік
Кафедральним собором святого Лаврентія. Місцева кухня, як і в будь-якому іншому
регіоні Італії заслуговує окремої уваги. Будучи в Генуї варто обов’язково покуштувати
песто – символ лігурійської кухні.
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