
Романтичний відпичинок на День Валентина?

      

Є на землі місця, насичені любовною магією. І не важливо, чи збираєтеся ви
відсвяткувати весілля або ненав’язливо підштовхнути коханого до цієї думки.

Там, де народилася Афродіта
Згідно з легендою, Афродіта вийшла з вод знаменитої бухти в Пафосі. Можливо, тому на
Кіпрі кращі спа-готелі, які спеціалізуються на омолодженні і романтичних програмах для
пар. До речі, в знаменитій бухті богині краси викупатися варто не тільки заради вічної
молодості, але і в ім’я любові. А на дереві поруч із пляжем пов’язати стрічку з думками
про коханого. Поки зберігається цей вузлик на пам’ять, загадані в бухті бажання будуть
виконуватися. Чому б це не перевірити, подавши на наступний день заяву до місцевого
загсу – шлюби на острові Афродіти укладають в той же день.

В скельних номерах
Одне з найромантичніших місць на планеті – грецький острів Санторіні. Тут найкрасивіші
на світі заходи сонця, різнокольорові, немов іграшкові будиночки, притулились до чорних
скель. Доступ до пейзажів буде цілодобовим, якщо зупинитися в готелі, розташованому в
правильному місці. Наша порада – п’ятизіркові номери, висічені прямо в скелях, де ви
будете насолоджуватися охолодженим шампанським і морським бризом на шовкових
простирадлах, посипаних пелюстками троянд. А в кратері давно вимерлого вулкана
провести весільну церемонію.

На батьківщині Ромео і Джульєтти
Саме у Вероні, якщо вірити Вільяму Шекспіру, відбулася легендарна історія кохання
Ромео і Джульєтти. Тому 14 лютого в італійському містечку не проштовхнутися – люди
з’їжджаються зі всього світу. Чому б до них не приєднатися? Зупинитися в одному з
романтичних готелів в центрі і відвідати головні об’єкти поклоніння. Бронзову фігурку
Джульєтти – згідно повіря, парочка повинна потерти її праву грудь в ім’я вічної любові – і
будинок юної синьйорини. Відправте смс з любовним визнанням, і воно буде
транслюватися на екрані, встановленому прямо на стіні. Якщо зважитеся на весільну
церемонію – вас обвінчають в костюмах Ромео і Джульєтти.

У ритмі карнавалу
Якщо ви з коханим не можете жити без пригод, «градус» почуттів підвищить
карнавальний марафон по містах Каталонії. 8 і 9 лютого костюмована хода очікується в
Льорет де Маар, з 9 по 11 в Росес, а з 7 по 13 в Плайя де Аро, Сольсоне, Віланова, Ла
Желтру. Втім, самий оригінальний проходить в Ситжесі з 6 по 13 лютого. Апофеоз свята
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настає в неділю, коли проводяться потішні перегони на ліжках і кортеж з 50 карет. За
словами організаторів, «Вони покликані забезпечити городянам і численним туристам
атмосферу веселої святкової відчайдушності і легкої розбещеності». Гріх не перевірити!

У замку
Дві години в літаку, і ви в Чехії. Тут у закоханих безліч варіантів, як відзначити День
святого Валентина. Це і дегустації пива, і шопінг, і екскурсії по знаменитих замках. У Чехії
безліч старовинних палаців, в яких можна прямо по Інтернету орендувати апартаменти і
відчувати себе персонами королівських кровей. Любителі гострих відчуттів можуть
забронювати кімнату в замку з привидами. Вишколений персонал готовий виконати
будь-який каприз: полювання, прогулянки верхи, спа-процедури, авторська кухня.

На безлюдному острові
Смарагдовий океан, пальми, білий пісок – хіба не про такий романтичному відпочинку ви
завжди мріяли? На Маврикії збереглася атмосфера раю – тропічна природа,
першокласні готелі, кращі спа-програми з сеансами запаморочливих масажів і сервіс
найвищого класу. Фішка остров’ян – символічне тубільне весілля «понарошку».
Наприклад, на усипаному пелюстками троянд пляжі, на підводному човні або безлюдний
острівець. Так чому б не зустріти День всіх закоханих в наряді спокусливої остров’янки?

На Паризьких просторах
Париж вабить закоханих завжди. Тут можна гуляти по парку Тюїльрі, досліджувати
скарби Лувру, кататися на теплоході по Сені, займатися шопінгом на Єлисейських полях.
Якщо ви готові розлучитися з велукою сумою, можете провести ніч в ліжку самої
королеви Марго або в покоях Наполеона і Жозефіни. А найсміливіше – перевірити в
справі два об’єкти на кладовищі Пер-Лашез, які француженки наділяють надприродними
здібностями. Отже, перший – сфінкс на могилі Оскара Уайльда, якого потрібно …
поцілувати. Інший – бронзовий надгробок журналіста Віктора Нуаре. Потерши інтимну
частину скульптури, можна розраховувати на збереження чоловічої сили та любові.

У Криму
Свято закоханих можна провести в Криму, не турбуючись про наявність віз. У в не сезон
тут можна насолоджуватися п’ятизірковим комфортом, причому по більш гуманним
цінами, ніж влітку. І освоювати найромантичніші місця, не побоюючись зіткнутися з
натовпами туристів. Гуляти по Нікітському ботанічному саду, де в лютому вже цвітуть
проліски, практично на самоті бродити по Воронцовському парку. Місцеві жителі радять
відшукати камінь, виконуючий романтичні бажання. Одночасно покласти на нього руки,
побажати один одному вічну любов і скріпити договір поцілунком.

 2 / 3



Романтичний відпичинок на День Валентина?

У Женевському спа
Гарна ідея для подарунка – королівська спа-процедура в одному з найромантичніших
куточків Швейцарії. У списку ритуалів краси при знаменитому готелі У Женеві President
Wilson значиться “Special Spa Experience for couples”. Він включає релакс в паровій ванні,
масаж, догляд за обличчям та тілом, манікюр і низькокалорійний обід, коштує
задоволення тисячу триста доларів. «Президент Вілсон» на березі Женевського озера в
числі найбільш розкішних і дорогих готелів світу. До речі, в розкішному пентхаусі за 54
000 долари на добу зупинялися перші особи США, Франції.

                

 3 / 3


