
ТОП-5 кращих країн для чоловічого відпочинку

      

Захотілося пригод? Їдь куди-небудь в ці земні куточки: не в однин, так в інший і ти
обов’язково знайдеш їх на свою голову.

Справжній чоловік повинен прагнути до пригод. Але як вибрати оптимальний напрямок
руху? Не напружуйся – краще подумай про свої майбутнї захоплюючі подорожі.

1. Південна Африка
Це місце приваблює любителів справжніх чоловічих випробувань буквально зі всього
світу. ПАР – це дивовижне морське узбережжя, це можливість підкорювати небезпечні
скелі і здійснити запаморочливий стрибок на тарзанці з мосту Bloukrans, висота якого
становить 216 метрів, це гірський туризм на конях, пішки і на гірських Мотобайках. Якщо
хочеться у воду, то можна спробувати себе в сплаві на човнах по гірських річках,
серфінгу, вітрильному спорті, підводному спілкуванні з акулами або просто в багатій
риболовлі. Тебе із задоволенням приймуть численні національні парки, в яких повно
диких африканських звірів.

2. Британська Колумбія (Канада)
Чудові гори і каскад кришталево чистих озер – справжній рай для авантюристів.
Старовинний антураж місцевих поселень по-особливому сприймається після активних
занять лижами, сноубордингом і іншими видами зимового спорту. Влітку тут популярні
різні види туризму, рафтинг по стрімких гірських річках, скелелазання, прогулянки на
конях по мальовничих місцях, яких тут безліч.

3. Бразилія
Знаменита своїми джунглями, сонячними узбережжями та Амазонкою, ця країна дасть
тобі прекрасну можливість забути себе в її таємничих вологих нетрях. Неодмінно
відправся в джунглі – пішки або на човні-каноє, але краще з місцевим гідом. Відвідування
місця впадання річки Ріо-Негру в Амазонку залишить незабутні враження на все життя.
Дику природу краще спостерігати в національному парку Pantanal Matogrossense. Ну і
зрозуміло, поїздка до Бразилії подарує відчуття справжнього південного карнавалу.

4. Австралія
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Найпопулярнішими тут по праву вважаються водні пригоди. Ти хочеш отримати ні з чим
не порівнянні емоції від занурення з аквалангом до Великого бар’єрного рифу? Ти
бажаєш на своєму серфі осідлати хвилі найбільшого океанського прибою? Ти півжиття
мріяв пройти по бурхливі річки на справжніх пирогах і каяках австралійських аборигенів?
Так тобі пряма дорога – на Зелений континент, в країну кенгуру!

5. Нова Зеландія
Одна з найкрасивіших країн світу, справжня мрія любителя пригод. Незважаючи на свої
відносно малі розміри, Нова Зеландія прихистила у себе численні гори, вулкани, ріки й
озера, які багато хто називає просто чарівними. Тому і всі тутешні види активного
проведення часу теж відзначені деяким нальотом магії. Але все ж справжнє чарівництво
– це коли ти спустишся в новозеландські фантастичні печери або спробуєш проплисти на
крихітному човні підземною річкою Waitomo. Не дарма ж в цих місцях знімали
кінотрелогію Володар кілець.
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