
Де в Європі відсвяткувати Новий рік?

      

«Святкування Нового Року в Європі: де і як?» – Ймовірно, подібне питання не раз
приходив тобі в голову.

Де саме найкраще відсвяткувати Новий Рік у Європі. Варіанти на будь-який смак і …
бюджет.

У Манролу

Це місто розташовується на обриві скель і відноситься до заповідної зони Чінкве Терре
півночі Італії.

Якщо тобі доводилося куштувати десертне вино Sciacchetrà зі смаком абрикосів і меду, то
знай, воно саме з цього селища.
Ти тільки уяви – зустріти Новий Рік на обриві скелі, милуючись морським пейзажем,
пагорбами Манроли, оливковими деревами і виноградниками.

У цьому селищі немає автомобільних доріг і всюди тільки рибальські човни.

Манрола має дуже цікаве розташування, а сама назва селища перекладається як
«велике колесо».

У Манроле знаходиться старовинна церква з каменю, побудована в XIV століття, Алея
любові і старовинні млини.

У Краків
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Поляки – люди привітні й гостинні. По приїзду в Краків, вирушай на головну площу міста.
З самого ранку там будуть проводитися розважальні заходи: новорічний ярмарок,
концерти. А опівночі куранти на церкві Св. Марії сповістять всіх про настання Нового
Року. Також тобі вдасться помилуватися святковим феєрверком.

У Таллінн

У багатьох туристів місто Таллінн викликає асоціацію пов’язану зі словом романтика. І не
даремно. Вузькі вулички, цілі квартали майстерень, древня архітектура, прибалтійський
комфорт і затишок надають Таллінну повне право претендувати на звання міста, в якому
можна в дусі романтики відсвяткувати Новий Рік.

Ви можете відвідати святковий бал або ж забронювати номер в готелі «Святий Олав»,
яка знаходиться на самій тихій і широкої вулиці старого міста.

В Амстердам

Варіанти і сценарії святкування Нового Року в Амстердамі задовольнять побажання
навіть найвибагливіших.

Для любителів мистецтва відкриті безліч музеїв (дуже цікавим буде відвідування музею
Ван Гога), а фанати архітектури зможуть помилуватися пейзажами, пропливаючи по
місцевих каналах на човні.

Але самими задоволеними від святкування Нового Року залишаться любителі нічного
життя. Святкове шоу проходить на вулицях міста. Але найбільше веселощі ти знайдеш на
Rembrandtplein, Dam Square, Leidseplein і Nieuwmarkt. Також бари та нічні клуби в
Новорічну ніч зарядять тебе позитивним і веселим настроєм.

Тобі залишилося запам’ятати фразу gelukkig nieuwjaar (привітання З Новим роком) і
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відправитися в Амстердам на саму запальну Новорічну ніч у своєму житті.
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