
Куди в серпні поїхати на відпочинок?

Збираєшся грунтовно відпочити в останній місяць літа, але ще не вирішив, куди ж
рвонути? Ми підкажемо тобі кілька безпрограшних варіантів незабутньої відпустки. 

На море

Серпень – один з найпопулярніших місяців, а тому на всіх пляжних курортах буде
неймовірно багато людей і шуму. Також не варто забувати, що останній літній місяць
зазвичай обжигаче жаркий.

Такі країни, як Хорватія, Болгарія і Чорногорія можуть похвалитися вельми комфортною
температурою як повітря, так і води, що дозволяє без особливих проблем
насолоджуватися відпочинком і загоряти в своє задоволення. Все ще популярні і наші
вітчизняні чорноморські курорти.

Якщо спеку твій організм переносить зовсім погано, тоді краще відмовитися від
відпочинку в таких країнах південної Європи, як Греція, Іспанія та Італія. Сюди ж
належать і Туреччина з Тунісом, де в серпні особлива спека. Також не забувай, що
серпень вважається піковим сезоном, а тому переліт, проживання та розваги обійдуться
тобі максимально дорого. До того ж, авіаквитки і готельні номери обов’язково треба
бронювати заздалегідь.

Що до Ізраїлю, то серпень там – найбільш спекотний та сухий час за все літо; навіть у
північних районах не буває менше, ніж +27 ° C. Від нестерпної спеки можна сховатися у
величезній кількості ресторанів і барів, розташованих вздовж узбережжя Мертвого
моря.

Для тих, хто важко переносить спеку, ідеально підійде пляжний відпочинок в Литві та
Латвії, на березі Балтійського моря. Тутешній вологий морський вітер відмінно
утихомирює нестерпно високу температуру. Вода в морі досить прогрівається аж до
серпня, а температура повітря в цьому місяці практично не буває вище +18 ° C.

В Естонії серпень частково характеризується вологою і дощами. Але завдяки тому, що
Балтійське море і озера досить дрібні, вода в них прогрівається швидко і в кінці літа
досягає +24 ° C. Відмінною якістю відрізняється відпочинок на таких естонських
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островах, як Хийумаа, Муху і Сааремаа – багато привозять звідти просто чарівні спогади.
Також у цих зонах відпочинку створені обладнані кемпінги.

Екскурсії

У серпні у тебе є можливість випробувати різноманітні екскурсійні програми по Європі. В
кінці літа встановлюється комфортна погода, що сприяє приємному відпочинку і
прогулянкам по міських визначних пам’ятках, музеях і просто колоритних вуличках.
Ідеально підходять для цього і південь Європи, зокрема Греція, Італія, Португалія або
Іспанія, і інші європейські країни.

Неймовірно захоплюючі екскурсійні тури чекають тебе в скандинавських країнах і
Бенілюксі (до них відносяться Нідерланди, Швеція та Бельгія), де серпень є найбільш
комфортним місяцем для відпочинку та прогулянок по місцевих визначних пам’ятках. А от
рішення відправиться в автобусний тур по Іспанії, Франції чи Італії в кінці літа бажано
відкласти до вересня або жовтня, адже в серпні там стоїть переважно спекотна волога
погода, здатна сильно втомити людину під час переїзду на автобусі.

Екзотика

Кінець літа – найкращий час для захоплюючої поїздки в екзотичну Ісландію. У серпні
більшість туроператорів робить привабливі пропозиції на подорож до земель вікінгів.
Зважившись на подібну пригоду, ти познайомишся з такими дивовижними природними
явищами, як водоспади, вулкани, льодовики, фьорди і гейзери. Якщо дозволить бюджет,
під час подорожі до Ісландії можна буде потрапити на Фарерські острови або
насолодитися відпочинком на фьордах в Норвегії.

Також серпень вважається ідеальним часом для відвідування країн Карибського
басейну і Латинської Америки. Якщо ти приходиш в захоплення від споглядання
неймовірних піщаних пляжів і могутніх тропічних лісів, а також прагнеш побувати в
місцях, де мешкали ацтеки, інки, ольмеки і майя, тоді радимо тобі зупинити свій вибір на
Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі і Перу. Тебе напевно вразять краса і велич Паленке,
Теотіуакана, Чичен-Іца, острова Пасхи і Канкуна, дивують практично всіх туристів.
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Але пам’ятай, що на Кубі, в Мексиці та Домініканській республіці в кінці літа часто
вирують шторми, тропічні урагани і проливні дощі, а тому подорож у ці божественні
куточки природи бажано перенести на вересень-жовтень. Така ж ситуація складається
в серпні на Мальдівах, в Індії і Таїланді, де часто ллють проливні дощі.

Відпочинок з дітьми

Якщо в серпні тобі потрібно звозити сім’ю з дитиною на відпочинок, в такому випадку
також існує великий вибір варіантів. Любителям моря слід звернути увагу на Болгарію чи
Іспанію, які багаті не тільки на пляжі, але і на парки атракціонів і розваг. Для допитливих
діток відмінно підійде подорож у колоритну Чехію, скандинавські країни або у Францію.
Шанувальники книг Астрід Ліндгрен оцінять шведський музей Юнибакен, а ще малюкам
припаде до душі інтерактивний Музей музики, де дозволено грати на будь-яких
інструментах.

Фестивалі та свята

Якщо ти вважаєш себе меломаном, тоді сміливо вирушай в будь-яку країну Європи, адже
музичні фестивалі проводяться в серпні практично скрізь. Найбільш масштабним
визнаний міжнародний фестиваль Sziget, щороку проводиться на острові посеред
Будапешта на початку серпня. Для цінителів оперних і театральних фестивалів ідеально
підійде Австрія, з її спокійним аристократичним духом.

Наприкінці літа в Іспанії проводяться численні фестивалі фламенко, а от Німеччина може
похвалитися початком сезону пивних фестивалів, на які з’їжджаються тисячі туристів.
Якщо тебе приваблює лицарська епоха, тоді сміливо вирушай до Чехії та Великобританії,
де в середньовічних замках відбуваються різноманітні ярмарки і навіть турніри. Не
залишилися осторонь і Нідерланди, там в середині серпня впродовж тижня проводиться
дивовижний фестиваль феєрверків.
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