
Де відпочити весною?

Навесні часто тягне кудись поїхати, і чому б не поступитися своїм бажанням, особливо,
коли попереду – довгі травневі свята, майже канікули? Скористайся цією можливістю, не
прогав найкращий місяць у році – травень! Тепло, але не жарко, навколо квіти,
романтика, карнавали та феєрверки. Куди ж поїхати? 

Море

Якщо ти любиш море, але ненавидиш штовханину на пляжах, травень – самий
відповідний місяць, щоб відправитися в Туреччину або Єгипет. Тут ще не настав «високий
сезон», ціни нижчі, ніж влітку, а народу не дуже багато. Температура повітря
найприємніша – приблизно +25 градусів. Купатися в морі, мабуть, холоднувато, але ж
майже в кожному готелі є басейн. А в море можна вийти на яхті або катері. При такій
погоді багато хто воліє їздити на сафарі або відвідувати екскурсії.

Щоб насолодитися морськими купаннями, в травні можна сміливо їхати в Туніс або
Марокко. Тут вода вже встигла прогрітися до комфортної температури. У Таїланді навіть
жарко, але, поки не почався сезон дощів, спека переноситься добре.

Краси Європи

У травні розквітають Прага і Будапешт, Берлін і Відень, та що там, вся Європа стає
схожою на ошатну наречену. Не має значення, що ти вибереш, Норвегію чи Португалію, –
зараз ідеальний сезон для європейської подорожі! Вже в червні більшість країн охопить
спека, а в травні скрізь в міру тепло і без міри приємно. Паризькі сади і ресторанчики,
чудові храми Барселони, мости над Темзою або крихітні естонські кав’ярні, – що тебе
вабить найбільше?

Екзотика

Якщо після нудної вогкої зими хочеться чогось незвичайного, екзотичного і
запам’ятовуючого, вибирай тури в Індонезію або Сінгапур, на Сейшели або Маврикій. У
травні тут – рай на землі, середня температура +30, а значить, можна купатися і
загоряти, займатися серфінгом і дайвінгом. Хочеш піднятися до кратера вулкана –
значить, тобі на Маврикій, а якщо цікаво подивитися на самі величезні кокосові пальми і
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помилуватися екзотичними птахами в заповіднику – вирушай на Сейшели.

Йорданія – це не просто коралові рифи Червоного моря і чудово обладнані пляжі.
Непізнана історія цієї країни незмінно приваблює безліч туристів з усіх куточків Землі –
біблійні місця, бедуїнські і мусульманські пам’ятки, нерозгадане скельне місто Петра … А
ще тут пропонують відпочити на Мертвому морі, відомому своїми цілющими грязями.

Таємнича Азія

Саме в травні фахівці радять вирушати в країни Азії – пізніше тут вже буде занадто
спекотно. Непал зустріне тебе загадковими буддійськими монастирями, тут ти зможеш
на власні очі побачити найвищу вершину світу – Еверест. Все більш популярними у
туристів стають Китай і Південна Корея. Давні традиції дивним чином поєднуються тут з
найсучаснішим укладом життя. До речі, якщо поїхати в одну з азіатських країн, можна
потрапити на чудовий, ні з чим не порівнянний день народження Будди, який з великим
розмахом святкують 25 травня.

Круїз

Саме в травні наступає пік круїзного сезону. Можна вибрати будь-який морський круїз
на свій смак – наприклад, по Середземному морю на розкішному лайнері, де за 10-12 днів
ти побуваєш в декількох країнах. Любителям більш прохолодного клімату сподобається
круїз по Балтиці з заходом у порти Данії, Швеції, Норвегії, Естонії.

А чому б не зупинитися на річковому круїзі? Він може вийти не менш цікавим і
захоплюючим! Подорож по Рейну дозволить побачити такі міста, як Кельн,
Дюссельдорф, Амстердам. Якщо тебе більше приваблює Дунай, то на твоєму шляху по
черзі будуть з’являтися Угорщина, Австрія, Німеччина, Словенія. Комфортабельні судна
постійно курсують по Сені, Ельбі, Дніпру та інших європейських річках, дозволяючи
отримати незабутні враження від знайомства з прекраснейшими містами світу.

Травневі події
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Що цікавого відбувається в світі з настанням травня? На Кіпрі – Квіткові фестивалі, що
супроводжуються костюмованими ходами і нестримними народними гуляннями. У
Південній Кореї в перші травневі дні можна спостерігати Фестиваль метеликів, під час
якого на волю випускають тисячі величезних різнокольорових метеликів.

У бельгійському місті Монс тебе чекає барвисте Свято Золотої колісниці – ти побачиш
майже справжню битву з Драконом, якого обов’язково переможе святий Георгій.

Любиш салюти і феєрверки? Терміново їдь до Німеччини! Саме тут у травні проводиться
популярний піротехнічний фестиваль «Вогні на Рейні».

А в Мадриді царює фієста – всенародне свято, наповнене музикою, театральними
виставами та міні-фестивалями.

Куди б ти не пішов в ці чарівні травневі дні – заряд бадьорості, отриманий під час
відпочинку, допоможе відчути справжнє «друге дихання» і увіллє в тебе свіжі сили!
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