
Новий рік в Маямі на білосніжні яхті

      

Район Саус Біч в Майамі славиться своїми вечірками на Різдво і Новий Рік. Щороку в цей
час квартал Арт Деко наповнюється моделями, мільйонерами і знаменитостями, які
приїхали погрітися на сонці. Коли 31 грудня годинник проб’є північ, ви запросто можете
побачити, що танцюєте поруч з Леді Гага або Джастіном Тімберлейком. Але найяскравіші
враження залишаться від зустрічі Нового 2013 Року в Майамі на борту білосніжної яхти!

Що ми побачимо

Майамі

Місто Майамі було назване на честь індіанського племені Mayaimi, яке проживало у тих
краях до 17 або 18 століття. Сьогодні курорт Майамі асоціюється виключно з
прекрасними піщаними пляжами, океаном, пальмами і жаркими сонячними днями круглий
рік. Майамі – це також більш ніж 800 парків! Це приголомшливе зелене місто і єдине
місто в США, що межує з двома окремими національними парками – Biscayne National
Park і Everglades National Park. У 2008 р. Майамі було назване найчистішим містом в
Америці за оцінками журналу Forbes. А South Beach – кращим американському пляжем
за оцінками Travel Channel. У Майамі знаходиться найбільший порт круїзних лайнерів у
світі. І, нарешті, Майамі – це єдине велике місто в Америці, яке заснувала жінка на ім’я
Джулія Таттл (Julia Tuttle).

Collins Avenue

Коллінз-Авеню – головна вулиця Маямі, названа так на честь Джона Коллінза,
знаменитого відкриттям способу осушення боліт, що знаходилися колись на місці
Маямі-біч. Будинки та готелі з непарними номерами розташовуються прямо на узбережжі
океану, що дуже зручно при замовленні номера в готелі, коли відомий тільки адрес.
Прогулянка по Коллінз-авеню залишить ще один приємний спогад про Майамі.

Майамі Біч
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Маямі-Біч – мабуть, самий популярний в США і відомий на весь світ морський курорт.
Маямі-Біч відділений від Майамі затокою Біскейн і знаходиться  на одному з численних
островів біля берегів Флориди. Смуга пляжів Маямі Біч простягається на 45 км вздовж
берега.

Саус Біч

Місто Саус Біч, розташоване по сусідству з Маямі Біч, оточене Атлантичним океаном зі
сходу і Біскайнскім затокою із заходу. Сьогодні Саус Біч є центром всіх денних і нічних
розваг в Майамі. Нічні клуби, ресторани, бутіки, готелі цілодобово горять вогнями,
залучаючи до себе любителів нічного життя. А вдень тут відкриті численні парки та
музеї. Особливою популярністю користується знаменита Лінкольн Роуд – вулиця для
прогулянок з ресторанами, кафе і бутіками.

Національний парк Біскейн

Національний парк Біскейн є непрохідною болотистою місцевістю, яку захищають
мангрові дерева. Головною цінністю парку вважається вражаючий кораловий риф. Тут
живе понад 200 видів тропічних риб. Можна також зробити екскурсію на човні зі скляним
дном або на приватному човні. У заповіднику дозволена риболовля (можна піймати
крабів, креветок, лобстера).

Національний парк Еверглейдс

Національний парк Еверглейдс – один з найбільших в США національних парків, що
знаходиться в 30 хвилинах їзди від міста. Еверглейдс включений до списку Всесвітньої
Спадщини ЮНЕСКО. Ці місця, покриті луками і тропічними болотами,  їх називають
«трав’янистою рікою». На території парку зареєстровано більше 2000 різних видів
рослин, як тропічних, так і зростаючих в помірному кліматі. Для відвідувачів на території
парку створені спеціальні стежки, крім того, тут можна орендувати каноє для водних
прогулянок. У заповіднику пропонується прогулянка на катері з повітряним пропелером
по «річці трав», огляд ферми алігаторів, індіанських сіл – на території цього заповідника
мешкають індіанці племені Семінол.
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Кі-Вест

Якщо є час і прокатна машина, є сенс з’їздити на найпівденнішу точку Сполучених Штатів
– Ки-Вест. Ланцюжок невеликих островів цілком гідна поїздки на 1-2 і більше днів.
Кілометрові бетонні конструкції перекинуті через протоки між численними островами.
Найбільш довгі ділянки досягають 20 кілометрів і дають прекрасний оглядовий вид на
навколишній океан. Основне проведення часу туристів на островах – пляжно-активний
відпочинок: дайвінг, катання на скутерах і морська рибалка.
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