
Де відпочити на День Валентина?

      

Є на землі місця, немов насичені любовною магією. І не важливо, чи збираєтеся ви
відсвяткувати весілля або відзначити Валентинів день, прилив ендорфінів вам
забезпечений. Як говориться, хімія любові перевірена географією.

Морська подорож
Ви вважаєте, немає нічого романтичніше, ніж круїз? Ми з вами повністю згодні! Синє
море, білосніжний лайнер і стан абсолютної безтурботності – в найближчі два тижні ви
належите виключно один одному. І навіть сніданки, обіди та вечері будуть подаватися
прямо в ліжко. Чергувати усамітнення можна з походами в солярій, тренажерний зал,
казино, ресторани і магазини duty-free з помірними цінами, адже круїзний лайнер – це
місто в мініатюрі. А якщо вам захочеться провести медовий місяць удвох з коханим,
зафрахтуйте невелику яхту і складіть власну програму плавання. Романтичне
доповнення – фрукти, шампанське і червоні вітрила!

В замку
Бажаєте відчути себе персонами королівської крові і цілий тиждень здійснювати
подорож у часі? Для відтворення атмосфери старовини зовсім не обов’язково одягатися
в крінолін. Орендувавши середньовічний замок (або апартаменти в ньому), отримаєте ні з
чим не порівнянні враження на цілий рік вперед. До ваших послуг вишикуваний персонал,
готовий виконати будь-який каприз! Прогулянки верхи, релакс в spa і вечерю,
приготовану особистим кухарем, – ну хіба не королівський перелік задоволень? Замок
можна зняти через Інтернет, заздалегідь визначившись з його місцерозташуванням.
Наша підказка: найпопулярніші палаци знаходяться в Італії, Франції, Швейцарії та
Великобританії.

На диво-острові
Всякій раз, закриваючи очі, ви бачите себе з обранцем на білосніжному пляжі посеред
смарагдового океану, а зовсім поруч шумить тропічний ліс, над яким парять зграї
рожевих голубів? Це Маврикій. Місце на землі, де первозданний рай межує з раєм у
готелях найвищого класу. Бажаєте повечеряти на березі океану, а після поніжитися у
ванні з пелюстками троянд? Будь-ласка! Тут стануть реальністю будь-які романтичні
мрії. Наприклад, про незвичайну весільну церемонію, яку можна провести як у
підводному човні з прозорим дном, так і на безлюдному острівці Двох Кокосів.
Доберетеся туди тільки на катері, зате у вашому розпорядженні вілла колишнього
губернатора Маврикія, місцевий джаз-банд, танцюристи сега в національних костюмах і
африканські факіри, “ковтають” вогонь.
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Практично вдома
Уїк-енд можна влаштувати, і не вирушаючи у далекі країни. Ми голосуємо за Крим: тут, в
Нікітському ботанічному саду в лютому вже цвітуть запашні фіалки і радують око
проліски. Вдосталь нагулявшись по садку, вирушайте в Воронцовський парк на пошуки
каменя, виконуючого амурні бажання. Технологія загадування трохи незвична:
закоханим слід одночасно покласти руки на камінь і побажати … Але тільки не собі, а
один одному, а після цього скріпити любовну домовленість поцілунком – тоді все
неодмінно збудеться! Не менш важливо для успіху вибрати підходящий готель, рівень
сервісу в якому не поступається знаменитим турецьким all inclusive. І насолоджуватися
романтикою і п’ятизірковим комфортом, абсолютно не турбуючись про наявність
закордонного паспорта і віз.

На вулкані
Вибіраючи маршрут подорожі, натякніть коханому, що найкрасивіший у світі захід – на
грецькому острові Санторіні. Чорні скелі, до яких притиснулися білі, ніби іграшкові,
будиночки, осяяні рожевими променями заходящого сонця … Цими красотами
захочеться милуватися щодня, якщо оселитися в готелі з ідеальною дислокацією.
Наприклад, в унікальних апартаментах, висічених прямо в скелях які нагадують
ластівчині гнізда. Повірте, комфорту не менше, ніж у п’ятизіркових віллах! Романтики і
дивовижних декорацій для весілля тут достатньо: починаючи від невеликої каплиці і
закінчуючи кратером погаслого вулкана.
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