
Топ-10 мість для святкування Різдва в Європі

      

Потрапити на святкування Різдва в Європі – окреме задоволення. Як правило, коли в
Україні наступають, нарешті, зимові канікули, в Європі вже всі святкування відгриміли.

Ось і виходить, що їдуть наші мандрівники в сірі європейські будні і дивуються – що це
там так нудно на Різдво. А ось ті українські туристи, які пам’ятають ще про існування
григоріанського і юліанського календарів і виберуться за рубіж в 20-х числах грудня,
потраплять і на різдвяні розпродажі, і на всілякі виставки-заходи, присвячені
всенародному гулянню, і подивляться, як чудово прикрашені європейські міста, а також
гуляють і веселяться місцеві жителі.

Питання лише в тому, куди ж саме відправитися напередодні католицького Різдва?
Відповідей на нього багато. Можливо, варто спробувати всі ці варіанти, рік за роком, щоб
не пропустити щось справді цікаве.

1. Проведіть Різдво з Сантою у Фінляндії

Розкажіть фінському Дідові Морозу про свої дитячі мрії, і хто знає, може бути, вони
здійсняться. У Льові, у фінській Лапландії, відмінні сніжні схили, в основному для
початківців, і прекрасні лижні для професіоналів рівнинного бігу. Крім того, відпочинок у
Фінляндії традиційно дешевше, ніж в інших країнах Західної Європи, і саме тут можна
покататися на їздових собаках, потанцювати з Дідом Морозом і покуштувати прекрасні
фінські ягідні настоянки – на брусниці і журавлині.

2. Традиційне Різдво в Альпах. Франція

Фантастичні схили, будиночки, що виросли на схилах, немов зняті з шоколадного торта,
приголомшлива французька кухня, феєрверки. Не варто замикатися в Куршавелі і
Мерібелі, в Трьох Долинах є такі прекрасні містечка, як, наприклад, Ла Танія – з
чудовими схилами для лижників всіх віків, химерним альпійським селом, де так приємно
проводити вечори.
3. Різдво в готелі класу люкс в Болгарії
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Якщо Різдво звичніше зустрічати в респектабельній обстановці розкішного готелю, то
складно вибрати варіант цікавіше. Кемпінский-готель «Гранд Арена» в болгарському
регіоні Банско зберіг культурну самобутність, незважаючи на минулий тут недавно
будівельний бум. Кемпінг розташований біля підніжжя схилів і пропонує гостям всі умови
для відпочинку на розкішному курорті з величезними басейнами і великим комплексом
терм, а також доступними цінами на масаж.

4. Санні канікули в Австрії

До гірськолижних поїздок всі давно вже звикли, а ось прокинутися вранці, сісти в сани,
запряжені прекрасними кіньми, і відправитися в шлях – це сьогодні стало настільки
екзотичним і незвичайним, що варто повернутися в минуле і набути безцінного досвіду
зимових санних прогулянок. І кінних, адже далеко не скрізь на туристичних маршрутах
ще залишилися і служать старі партнери і друзі людства.

5. У магазини на лижах. Італія

Для тих, хто схильний поєднати спортивні задоволення з шопінгом, саме час вирушити до
Італії. Лівіньо з чудовими, розрахованими на всі рівні майстерності, схилами Доломітів і
безмитними магазинами – це рай для тих, хто звертає увагу на свій зовнішній вигляд.
Варто відкласти частину різдвяних покупок до приїзду на місце. Особливо вигідно робити
тут покупки всіляких електроприладів, парфюмерії і алкогольної продукції.

У Доломіті дуже приємно кататися – схили тут відкриваються один за іншим чудові види,
вельми доглянуті і невеликі села зберігають італійську елегантну невимушеність.

6. З усією сім’єю до Франції

Сезон сімейних знижок традиційно діє в шале «Ліс Гетс» на Різдво – бабусі й дідусі
отримають святкову знижку в 50%, за дітьми нагляне нянька, а дорослі отримають
прекрасну можливість вдосталь накатати по різноманітним схилах на курорті Морзін в
долині Порт-дю-Солей.
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7. Андорра – рай для самотніх лижників

Одиноким мандрівникам непогано зробити перерву і відправитися у відпустку освоювати
сніжні схили Андорри. Звичайно, щоб не переплачувати, доведеться розділити кімнату з
якимось незнайомцем, проте гірськолижникам простіше стати друзями, до того ж удвох
зручніше обходити довколишні бари, дегустуючи глінтвейн. Готель «Рефужі дель
Ізардх» всього в двох кроках від обширних і сонячних схилів Пас де ла Каса.

8. У Францію зі знижкою

Важко знайти що-небудь більш казкове, ніж комфортабельний відпочинок в Піренеях в
кінці грудня. Незвичайними здадуться гірськолижникам прекрасні апартаменти в «Геліос
Бареж», привабливому центрі з самими великими схилами в регіоні і вируючим нічним
життям. Черги на підйомники тут невеликі, схили підійдуть для новачків і тих, хто
впевнено стоїть на лижах. А ціни на 25-50% нижче, ніж для тих, хто за традицією
відправиться відпочивати в Альпи.

9. Відпочинок по-сімейному в Швейцарії

Вербье і його менш дорогий сусід Нендаз ідеально підходять для того, щоб поставити на
лижі дітей. Тут і широкі пологі схили для малюків, і сімейні знижки на скі-паси, і прекрасні
дитячі лижні школи, доріжки для піших зимових прогулянок і ігротеки з бібліотеками. Все
це частина величезного комплексу – «Чотирьох Долин» з 412 кілометрами
найрізноманітніших схилів, серед яких спуски для досвідчених лижників, сноубордистів і
інших ектремальщіков.

10. Австрія – тільки для підлітків

Якщо вирватися самому не вдається, а дітей треба таки кудись відправити, одним з
найбільш привабливих напрямків буде Австрія. Куди вже краще! Тренери пишуть про
події в таборі кожен день, так що можна не турбуватися, що дитя проведе всі зимові
канікули скорчившись в три погибелі біля телевізора або за комп’ютером.
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