
Куди відправитися на відпочинок в лютому?

      

Лідером в списку найбільш затребуваних місць для відпочинку в період холодного лютого
лідирують пляжні напрямки.

Таїланд

Збираючись в Таїланд, перш за все, визначитеся з регіоном. Адже в цій країні клімат
безпосередньо залежить від місця відпочинку. Лютий відмінно підійде для відвідування
Південно-Східного регіону країни і прилеглих до нього островів – це, наприклад, Чан
(Чанг), Паттайя. Також придатними для відпочинку стануть такі курорти як Крабі, Піпі
(Пхі-Пхі), Пхукет, Самет, Лант (Лантау), Яояй.

У лютому відсутні тропічні зливи, а море спокійне в цей період. Що стосується
температури, то вдень вона буде близько +27 ° С, а вночі близько +21 ° С.

Об’єднані Арабські Емірати

Ще одним напрямком в зимову пору року можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.
Найкращими періодом для поїздок вважаються місяці з жовтня по травень.

Свій вибір радимо зупинити на Шарджі. Шарджа – емірат з активно розвиваючоюся
туристичною інфраструктурою. Це зелене місто з мальовничими місцями: лагуною,
красивими парками, дивовижною архітектурою. Після того, як місту виповнилося 20
років, воно почало стрімко розширюватися за рахунок прилеглих сіл. Одним з
найдивовижніших місць емірату можна сміливо назвати Корфаккан – це самий справжній
зелений оазис. Тут гарні умови для занять дайвінгом, а також для спокійного пляжного
відпочинку або прогулянок по зелених околицях курорту.

Якщо твій вибір припав на столицю Об’єднаних Арабських Емірат, Абу-Дабі, то розкішна
відпустка тобі гарантована. Емірат порадує гостей своєю ультрасучасною,
різноманітністю архітектури, неймовірною кількістю фонтанів і зелених насаджень.
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Тутешні готелі, побудовані за сучасними проектами, по праву вважаються гордістю
емірату. Що стосується дозвілля, то тут кожен відпочиваючий знайде чим зайнятися. У
цьому допоможуть велика кількість ресторанів, галерей, кортів, цетрів дайвінгу,
спортивних комплексів та шопінг-центрів.

Лютнева температура в ОАЕ складає всередньому +25 ° С, температура води близько
+17 ° С. У лютому на узбережжі Перської затоки можливі прохолодні вітри, а також
короткочасні дощі.

Мальдівські острови

Чудовий відпочинок в лютому можливий на Мальдівських островах. Тут тропічний
морський клімат, температура в середньому не опускається нижче +25 ° С навіть вночі;
температура води також постійна – близько +24 ° С. Найкращі погодні умови
спостерігаються в період “іруваі” (з листопада-грудня по березень-квітень, сезон
північно-східного мусону), коли море спокійне, а погода сонячна і суха.

Мальдіви широко відомі своїми атолами-курортами, кожен з яких – це свій власний
неповторний світ, оточений найчистішими кораловими пляжами і не передається синім
морем. Це “місце на краю світу”, де немає шуму міст і настирливих ознак цивілізації, де
тільки екзотична природа і нескінченні простори океану. Численні підводні коралові
рифи і печери тягнуться по всьому архіпелагу, буйна тропічна рослинність підкреслює
первозданну і неповторну красу островів, а стародавня культура місцевих жителів
створює неповторний антураж для відокремленого відпочинку.

Гоа

Індійський штат Гоа в лютому прекрасно підходить для пляжного відпочинку на березі
Індійського океану. Сонячні ясні дні, чисте небо і тепле спокійне море і повна відсутність
дощів порадують туристів. У лютому температура води в середньому не опускається
нижче +27 ° С.
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Балі

Лютий на Балі вважається вологим сезоном, коли випадає найбільша кількість опадів. Не
виключені похмурі дощові дні, однак передбачити заздалегідь, яка буде погода на
острові в лютому, практично неможливо.

Єгипет

В Єгипті, на курортах, розташованих на Червоному морі, в лютому можливі досить сильні
вітри, які укупі з різким перепадом денних і нічних температур не дозволять повною
мірою насолодитися відпочинком. У зимовий час краще всього в поїздку брати з собою
теплі речі, оскільки після заходу сонця і вночі температура може опускатися до +15 ° С.

Куба

Поєднати екзотичний відпочинок з відвідуванням пляжних курортів можна на Кубі. Так,
на Острові Свободи середньорічна температура тримається на рівні +26 ° С, а
середньорічна температура води не опускається нижче +24 ° С. Лютий – пік сухого
сезону на Кубі, однак можливі зміни в погоді, з сильними тропічними зливами. При тому
Кубі можливий не тільки пляжний відпочинок на Варадеро та інших курортах; тут –
багата історія і маса дивовижних пам’яток.

Камбоджа

Камбоджа привертає туристів широкими можливостями еко-туризму, а також унікальним
історичним спадком, вкладаючи у розвиток туристичної інфраструктури чималі кошти. У
числі популярних туристичних місць країни – знаменитий храмовий комплекс Ангкор і
морський курорт Сіануквіль.

В’єтнам
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На півдні В’єтнаму, в зоні субекваторіального клімату, в зимовий сезон стовпчик
термометра опускається до +26 ° С; вологість в середньому становить близько 80%. На
півночі країни в цей період досить прохолодно. При цьому відсутність дощів і тепла
комфортна температура робить відпочинок на півдні В’єтнаму в лютому комфортним і
приємним.
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