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Пориньте в золоту епоху
Рівно сто років тому Квінто Маццуккато вирішив побудувати найкрасивіший у світі готель.
І назвав його Trieste & Victoria. Гарячі джерела і грязі стали “цілющим” капіталом готелю.
Навіть дві світові війни не позначилися на його славні долі. Тут досі відчувається
атмосфера початку ХХ століття з її буржуазним шиком і розслабленим ритмом життя. І в
цьому році на честь ювілею влаштовуються тижні в стилі Belle Epoque. Костюмовані
вечірки, танці, вечері при свічках, концерти, сеанси німого кіно – що ще потрібно для
повного занурення в минуле?! Хіба що виставка художників-рекламістів, по роботах яких
можна вивчати звичаї суспільства і моду.
Випробуйте ритуал краси Belle Epoque. Він триває цілих дві години і включає десять
спеціально розроблених процедур. Для більшого ефекту в приміщенні розпорошують
амбру – аромат який був модний сторіччя тому.

Смачно їсти і худнути
І примхливі гурмани, і ласуни, і любителі добре поїсти знайдуть чим здивувати свої
смакові рецептори. Шеф-кухар Сільвано Лаін дотримується балансу вітамінів і калорій у
своїх кулінарних вишукуваннях. А його сніданки в ресторані “Жасмін” – не просто смачна
їжа, а частина лікування. Однак усвідомлено підійти до теми здорового харчування
допоможуть дієтологи. Вони розкладуть раціон по поличках і ненав’язливо долучать до
роздільного харчування.  Їжу доповнює винотерапія в ресторані Diaz. Кожен напій з
різних регіонів Італії має свої оздоровчі властивості. Просекко, наприклад, бадьорить
краще кави, а випите з ранку – заряджає чудовим настроєм.
Спробуйте страви за рецептами сторічної давнини. Ось лише кілька смачних “цитат”:
воловани з морськими гребінцями, білими грибами та соусом з лангуста; салат з омарів з
жульєном з селери, спаржі і перепелиних яєць, приправлених трюфелями …

Приведи себе в порядок
І нарешті зробити комплексну діагностику шкіри – дізнатися рівень зволоженості,
еластичності, пружності. Втім, звернутися до лікаря-дерматолога варто, навіть якщо
ніяких проблем зі шкірою немає. Оскільки в основі spа-ритуалів бруд, прирівнюється до
ліків, тільки важливо правильно його дозувати. Лікар складе “карту тіла” – що, куди і як
наносити, і відправить до профільних фахівців. Я спростила процедуру: попередньо
зв’язалася з доктором Франческою, описала, від яких проблем мрію позбутися і
обговорила майбутні програми краси в онлайн режимі. Вже на очній ставці лікар
роз’яснила огріхи догляду, не забувши, правда, зробити комплімент еластичності моєї
шкіри.
Не плутайте оздоровлення з розслабленням. Абано – це курорт з лікувальними
процедурами, якими є і термальні басейни. Не забувайте, вони не плавальні, а лікувальні.
Тому, перш ніж пірнути в новий басейн Sissi з підводними “спецефектами”, потрібна як
мінімум серія підготовчих процедур – включаючи снігові розтирання.
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З’їздіть на культурний шопінг
Від Абано до Венеції менше години їзди, і раз на тиждень від готелю курсує
безкоштовний шатл. Щоб не розриватися між шопінгом і екскурсіями, раджу поєднувати і
те й інше. А замість гіда запросити персонального шопера – хай проведе по таємним
адресами, покаже “секретні” магазини, про які туристам не належить знати. Він же
загляне з вами в музеї, галереї, розповість про пам’ятники, які зустрілися на вашому
шопінг-треку.
Поїдьте в Падую на велосипеді, якщо бажаєте поєднувати культурну програму і покупки
з фізичною активністю. Місто всього в одинадцяти кілометрах, а це близько години їзди.
Маршрут руху такий: старовинний університет з першим анатомічним театром, капела
Скровеньї з фресками Джотто. Втім, в Падую потрібно навідатися ще раз. Заради однієї
незвичайної прогулянки.

Пройтися слідами таємних товариств
Щоб підбадьорити уяву, злегка притуплену від рясної їжі і шопінгу, проїдьте по
езотеричних місцях Падуї. Це місто сповнене загадок. По-перше, старовинний ботанічний
сад XVI століття. Він був посаджений для плекання трав, використовуваних у магічних і
лікувальних цілях. По-друге, сади Тревес і Роміаті, “архітектуру” яких стверджували
таємні товариства. По-третє, Палаццо-делла-Раджоне з астрологічними фресками і
масонським кафе “Педроккі”. Десять залів оформлені в різних історичних стилях. З якого
почати – єгипетського, етруського або римського – нехай підкаже інтуїція.

Стати молодшою
Курорт складається з п’яти готелів, і в кожному spа-центри зі своєю спеціалізацією.
Незалежно від того, де ви зупинилися, можете ходити в будь-який. Я чула про Abano
Grand Hotel і його технологіях молодості Anti-aging Thermal Spa. “Гематит” мені радили ще
в Києві, запевняючи, що всього дві-три процедури замінюють курс мезотерапії. До речі,
якщо ви приїхали зі своєю половинкою, йому теж сподобається цей ритуал. “Інгредієнти”:
термальна вода з ударною дозою заліза, спеціальний масаж роллінг, активно постачає
шкіру киснем, маска з дренажним ефектом. Головна сила – подрібнені кристали
гематиту, що стимулюють вироблення колагену. Всього півтори години – і старіння
сповільнюється на клітинному рівні. Констатую: шкіра гладка, пружна, немов її облили
молодильним еліксиром. Подруги досі посилено шукають сліди пластики.
Варто купити лінію косметичних засобів на основі зрілих Абанських грязей Fango PIU. Їх
продають прямо в готелі і охоче допоможуть вам підібрати. Наприклад, лінія червоного
кольору закріплює омолоджуючий результат.
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