
Новий Рік у Римі! Автобусна подорож

      

Новий рік – саме казкове і добре свято. І діти, і дорослі чекають подарунків, загадують
бажання і рахують секунди до настання Нового року. А якщо відправитися в подорож по
Європі в кінці грудня, то можна побачити, як Новий Рік крокує по різних країнах!
Старовинний Львів прекрасний у всі пори року і в будь-яку погоду. Але передноворічний
Львів – особливий. Випікання хліба – одна з найважливіших новорічних традицій Польщі.
Піч пончики, які в Польщі називають paczki, до Нового року – добра прикмета. Пончики
приносять добробут. У Південній Німеччині і Австрії прийнято дарувати скляних або
порцелянових поросят, яких часто виготовляють у формі скарбничок. А італійці в
Новорічну ніч викидають з вікон старі речі. Але якими б не були традиції у різних народів,
усі чекають у Новому році приємних подій, звершення бажань, нових можливостей,
здоров’я, любові і удачі.

Що ми побачимо

Львів

5 справ, які варто зробити у Львові в переддень Нового Року:

    -      Запалити в серці різдвяну зірку. Рекомендуємо відвідати храми в святкові дні,
вивчити слова колядки та заспівати її разом з колядниками.
    -      Побачити святкову ходу і парад Миколаїв – незабутнє видовище!
    -      Зайти в кавярні. Ви ніде більше не спробуєте такої смачної кави! Цей ароматний
напій вже давно став фірмовою «фішкою» Львова.
    -      Спробувати цукерки в «Майстерні шоколаду». У маленькій майстерні ллються
шоколадні фонтани, ексклюзивні цукерки роблять вручну, полиці заставлені фігурками з
білого, чорного, молочного шоколаду. За столиками на першому поверсі подають гарячий
шоколад або каву.
    -      Побачити Львів з висоти ратуші!

Краків

Святкові частування, різдвяний ярмарок із сувенірами та гарячим вином, концерти, на
яких виконуються колядки, – все це приваблює до Кракова зарубіжних туристів.
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Польські традиції стають популярним туристичним брендом. Переддень Нового року –
Сильвестр – також може стати незабутнім для іноземних гостей. Якщо Різдво в Польщі
вважається сімейним святом, то Новий рік прийнято зустрічати гучною компанією поза
домом. Тому в ресторанах і на вулицях міста завжди панують бурхливі веселощі. У центрі
площі розкинувся грандіозний будинок Сукенніц – своєрідний синтез архітектури
Кракова різних епох. По суті, перші торгові ряди з’явилися ще в 13 столітті, а в 14 вже
був цілий торговий павільйон. Сьогодні, як і багато століть назад, ви можете тут купити
вироби краківських ремісників і оригінальні сувеніри. У переддень Нового року численні
лотки рясніють ялинковими іграшками на будь-який смак.

Відень

Відень – місто вальсу і шоколадних тортів, подарувало світові Моцарта і Фрейда.
Пропонуємо кілька способів помилуватися зимовим Віднем:

    -      Забратися на дах Штефанс Будинка, аби помилуватися видом.
    -      Покотитися по Пратерсрад. Також можна сісти на круговий трамвайчик і
проїхатися на ньому по периметру старого міста.
    -      Зайдіть в Музей Музики. Вельми інтерактивний і ненудний музей. Там можна
дізнатися про історію звуку, відчути себе немовлям в утробі, заміряти гучність власного
голосу і продирижировати синтетичним оркестром.
    -      Зайдіть в Оперу. Туди можна потрапити за 3,5 євро майже в будь-який день.
Квитки продають прямо перед початком. Місця стоячі. Але якщо цікавить сам будинок і
дух, то ціна дуже гуманна.
    -      Гуляйте побільше. Відень – вдале місце для прогулянок. Кожен провулок
відкриває нову сторінку доброї старої казки.

Флоренція

Зима у Флоренції – це абсолютно особливий час, коли ритм життя стає розміреніше і
спокійніше, кількість туристів зменшується, а саме місто виглядає ще більш нарядно і
святково. Ті гості, які вирішать відвідати Флоренцію саме в цей час, зможуть прогулятися
по численних різдвяних ярмарках, а також влаштувати кращий шопінг року в період
захмарних знижок.
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Рим

Рим і взимку залишається дуже зеленим містом: пінії (зонтичні сосни), вічнозелені дуби і
пальми оточують практично кожен архітектурний шедевр. Тут щільність творів
мистецтва на квадратний кілометр, напевно, найвища в світі. Так що навіть на
поверхневе знайомство з Римом потрібна не одна зима. А щоб не втомитися від
спілкування з високим, від вогнищ культури можна час від часу переходити до вогнищ
торгівлі: у січні в Римі починаються розпродажі, на яких навіть найвибагливіші модники
зможуть одягнутися з голови до ніг. Новий рік в Римі відзначають шумно і багатолюдно,
на площах влаштовують феєрверки.

Ватикан

Держава Граду Ватикан (Stato della Cittа ‘del Vaticano) – місто-держава, розташована в
межах столиці Італії Риму, на пагорбі Монте-Ватикан v звідки й походить його назва.
Площа – 0,44 км2, населення -  1 тис. осіб. Є центром Римсько-Католицької Церкви і
резиденцією її глави – Папи Римського.
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