
Де відпочити любителям нічних розваг?

Як відомо, кожний відпочинок відрізняється. Хтось віддає перевагу лижним курортам та
активному дайвінгу, хтось любить погрітися на теплому пісочку біля шарудящих хвиль
океану, а хтось любить зануритися з головою в усі принади нічного життя: танці до
упаду, бари і казино. Сьогодні ми представимо вашій увазі своєрідний хіт – парад самих
гарячих місць планети, де ночами нудьгувати ви точно не будете. 

Ібіца

Острів Ібіца був, є і залишається синонімом до слова «свобода». Такий курорт більше
підходить для молоді, а їхати краще в самий розпал нічного життя – з травня по
вересень. Спектр музичних напрямів тут вельми великий, як, втім, і дизайн клубів. Саме
тут виступають самі прогресивні ді-джеї зі всього світу і якщо ви шанувальник сучасної
музики, то ви знайшли свій рай. Найбільший клуб «Privilege», тут можна не тільки
танцювати до упаду, але й охолодитися у водах басейну або розслабитися в зоні
«Chillout» під зоряним небом. Клуб «Pacha» самий старовинний і шанований, побудований
він був ще в 1973 році. Як правило, в ньому виступають самі імениті метри, такі як Paul
Oakenfold, David Morales, Frankie Knuckles, Cart Cox і багато інших. Не менш популярний і
клуб «Space», який світиться всіма кольорами веселки, завдяки доданим панелям на
стінах. У вас створиться враження, що нічне життя в цьому місті ніколи не закінчується,
адже «After-Party» починаються о 6 ранку і тривають до 3 годин дня. Крім того тут є
аквапарки, казино та інші розваги. Не острів – а просто казка!

Лас-Вегас

Це місто одне з найбільш підходящих варіантів для любителів яскравих вражень –
близько 40 мільйонів туристів, відвідали Лас-Вегас в 2012 році. Завдяки особливостям
клімату, тут майже завжди світить сонце, а по ночах не змовкає музика і веселощі. Місто
живе за рахунок туристів, тому тут є все, що тільки може побажати найвишуканіший
мандрівник. На головній вулиці Strip ви знайдете всілякі готелі з вельми оригінальною
архітектурою. Чого вартий, наприклад, готель LUXOR у формі єгипетської піраміди, вхід
в який охороняє копія Сфінкса, що перевищує в величину сам оригінал. Або знаменитий
готель Bellagioс з його співаючими фонтами – відмінним нічним шоу з підсвічуванням і
музикою.

Звичайно, коштує таке задоволення недешево, але зате це незабутнє враження.
Неважливо, який з готелів приверне вашу увагу, але в будь-якому випадку краще
вибирати верхні поверхи – так перед вами відкриється чудове видовище на прикрашене
мільйонами вогнів місто. У казино ви зможете зіграти прямо не виходячи з готелю.
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Лас-Вегас славиться своїми нічними клубами, варто звернути увагу на клуб Lavoв в готелі
Palazzo (основна музика Hip-Hop, House і модні хіти), клуб Pure (курорт Сaesar) і Haze
(який знаходиться в хмарочосі Арія).

Майамі Біч

Напевно ви вже не раз чули про нічне життя в одному з найпопулярніших курортів США.
Тут завжди сонце і життя кипить як вдень, так і вночі. Центр Майамі дорогуватий і
наближається до класу люкс, а от Південний район «Miami Beach Area» цілком по кишені.
У цьому місті у вас буде повний набір зі всіляких хмарочосів, клубів, барів і ресторанів. До
послуг туристів крокодилової ферма, прогулянки на катері і польоти на вертольоті.
Пляжі в ідеальному стані і природа просто заворожує. Ну і звичайно посеред всієї цієї
краси вас чекають незабутні нічні вечірки, дискотеки та інші принади нічного життя.
Якщо ж вам набриднуть танці, можна спробувати удачу в казино, сходити на цікаву
виставку чи скуштувати страви кубинської кухні в ресторані «Versailles». До речі, ціни в
цьому ресторані цілком демократичні, а кухня чудова. Торговий центр
Бейсайд-Маркетплейс улюблене місце туристів, тут розташовані відомі бутіки,
різноманітні кафе, атракціони і розваги. Загалом, в Маямі Біч є все для нічних розваг, про
що тільки можна мріяти.
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