
Куди поїхати на День Святого Валентина?

      

До дня «ікс» залишилося менше місяця. Пора прикинути, як і де ти збираєшся провести
день всіх закоханих. У нас є для тебе кілька порад.

У цьому році 14 лютого випадає на четвер, але, думаємо, ти зможеш умовити начальника
і взяти позачергову відпустку на пару робочих днів, щоб відправитися в романтичну
подорож.

Італія (Рим, Венеція, Мілан, Терні)
Закоханим мандрівникам потрібно знати, що святий Валентин був єпископом в
італійському місті Терні, там він і похований. Цілком закономірно, що кожен рік на початку
лютого закохані парочки всього світу прямують в Терні – попросити в нього щастя.
Радимо заїхати в Терні всього на день, а справжню романтику шукати в Римі, Венеції чи
Мілані.

До речі, температура повітря в Італії на 14 лютого: +10 +12 градусів

Франція (Париж)
Звичай відправляти улюбленим «валентинки» остаточно оформився у Франції. Можеш
козирнути цим фактом, коли будеш запрошувати улюблену в подорож. Як кажуть бувалі:
Париж кружляє голову! Так що можеш розраховувати на те, що навіть найстійкіша
панночка розтане в столиці любові немов кулька ванільного морозива. Одине з найбільш
чуттєвих міст Європи може стати колискою відносин. Ранок 14 лютого можна присвятити
огляду шедеврів Версаля або Лувру, а ввечері відправляйтеся в плавання по Сені
(зазвичай, вечеря при свічках на борту катера вже включена у вартість туру).

Австрія (Відень)
Тільки у Відні можна спробувати найромантичнішу страву: зацукровані фіалки. Повір,
вона таке не забуде і оцінить.

Радимо побродити по старовинному романтичному центрі міста і обов’язково
відправитися в привабливий Віденський ліс.
До речі, Відень має дуже зручне географічне положення – розташувавшись в серці
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Центральної Європи, з неї зручно поїхати в Братиславу, Прагу, Будапешт, Загреб і
Мюнхен. І якщо у тебе в кишені є шенгенська віза, то вперед і з піснею!

Чехія (Прага)
У Чехії особливо шанують День закоханих, а тому в середині лютого насичення повітря
романтикою досягає найвищої точки.

Прага давно стала неофіційною володаркою звання «столиці кохання» серед студентів.
Це місто буквально просякнуте атмосферою романтики! Старовинні замки та собори
підходять для романтичних екскурсій, затишні ресторани і кав’ярні просто зразкові для
вечерь при свічках, а тісні провулки старого міста створені для прогулянок під місяцем.

Обов’язково відведи її на Карлів міст, який називають мостом поцілунків: чехи вірять, що
якщо стоячи на мосту загадати бажання, приклавши долоню до зображення святого Яна
Непомуцького, воно обов’язково збудеться.

Великобританія (Лондон)
У День всіх закоханих безліч маленьких недорогих плавучих ресторанчиків
відправляються вниз по Темзі. З них можна милуватися на лондонські визначні пам’ятки і
насолоджуватися живою музикою. Крім того, 14 лютого можете відвідати зелені оази в
центрі Лондона – Гайд-парк і Кенсінгтонський сад – два найромантичніших куточка в
Лондоні.

Екзотика
А якщо ти хочеш зовсім відірватися від зовнішнього світу і потрапити на кілька днів в
Едем, вибирай заморські країни. Простіше буде з турами, які не вимагають шенгенської
візи. У такому випадку ти зможеш не витрачати часу на тяганину з документами і просто
поставити свою улюблену перед фактом: бери купальник, ми відлітаємо!

Для таких цілей підходять Єгипет, Туреччина, ОАЕ, Ізраїль, Аргентина.

Як бачиш, рішень безліч. Головне, визначайся швидше, інакше просто не встигнеш
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відкрити візу. І тоді знову доведеться купувати плюшевого ведмедя, дивитися у вікно на
засніжену Україну … і готуватися до поїздки по найромантичнішим місцям на 8 Березня!
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