
Де в Україні можна зустріти Новий рік?

      

Випийте шампанського на Говерлі чи зустріньте Новий рік біля гейзера.

Досвідчені мандрівники намагаються визначитися з планами на Новий рік якомога
раніше (ще в березні-квітні). Тоді і квитки можна взяти дешевше, і маршрут спланувати 
більше часу.

Почнемо ми з цікавих новорічних канікул в Україні.

Печери Тернополя: найдивніші гіпсові печери світу

Ідеальним місцем такої зустрічі Нового року стане печера Млинки. Вечерю, яку вам
належить протягнути на своїй спині не один кілометр, пробираючись по звивистих
печерах, стане по-справжньому святковим і незабутнім.

Печера «Млинки» – горизонтальна гіпсова печера лабіринтового типу. Вона знаходиться
в Тернопільській області і є однією з найкрасивіших гіпсових печер в Україні. Загальна
довжина ходів становить майже 45 км. Температура в печері і взимку, і влітку завжди
постійна, приблизно 9-10 градусів, так що сильне замерзання вам не загрожує.

Маршрутів в печері просто колосальна кількість. Всі вони ретельно нанесені на карту,
але всіх ходів не знає ніхто, а скільки ще невідкритих – можна тільки здогадуватися.
Якщо ви ще ніколи не займалися спелеологією, то у вас є унікальна можливість
потренуватися. Першу екскурсію по печері зазвичай проводять у напрямку Північного
району. Вона відносно проста – ознайомчого характеру, головне завдання полягає в
підготовці до майбутніх складнощів. Спочатку перед вашими очима виникнуть величезні
вхідні зали, потім ви пройдете до “їдальні каменю” та роздоріжжя “Зірочка”, а незабаром
ви побачите “Північну галерею”.

Ну а потім вас чекають незабутні враження від екскурсії в Східний район. Там у вас є
можливість побачити стіни, посипані численними кристалами – білими, жовтими,
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червоними і чорними, а також зали зі сталактитами.

Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні: тур до печери Млинки обійдеться вам в 400
гривень. У вартість мандрівки включені: транспортні послуги, екскурсія, обід, вхідні
квитки, прокат ліхтаря, комбінезон, страховка, супровід групи. Але дістатися вам
потрібно самостійно.
Як дістатися: печера знаходиться в Тернопільській області, Чортківському районі, село
Залісся. Дістатися до неї можна на поїзді до станції Чортків, від якої прямо в село
Залісся йде автобус. Крім того, прямо в селі зупиняється дизель Тернопіль –
Іване-Пусте, що йде через Чортків. Від станції близько двох кілометрів до входу в печеру.

Новий рік в Україні – святкуємо на Говерлі

Зустрічаємо Новий рік в Україні в зимових черевиках, з прекрасними видами і на висоті
2061 м – на найвищій точці України горі Говерлі. Це свого роду досить екстремальна
поїздка на Новий рік.

Такі святкування під силу кожній здоровій людині. А якщо вам ще й пощастить з погодою,
то Новий рік 2013 вдасться на славу. Крім того, за хороших погодних умов Новий рік в
Україні таким чином святкують сотні людей.

Головне питання – потрапити сюди в гарну погоду і правильно підібрати одяг. Щоб
ідеально відсвяткувати Новий рік в Україні, крім пляшки шампанського, обов’язково
прихопіть зручне взуття і рукавиці.

Святкувати Новий рік на Говерлі починають вже 31 грудня. Підйом на вершину
починається вранці і закінчується близько 6-ти годин. Якщо буде гарна погода, то вам
пощастить піднятися на Говерлу за 4-5 годин.

Тут, скільки забажаєте, милуйтеся прекрасними пейзажами і заходом, потім спускайтеся
до бази – пити шампанське під бій курантів будете вже там. Звичайно, можна зустріти
Новий рік і на самій Говерлі в наметах.
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Однак для вашого блага не рекомендуємо це робити, оскільки на горі – сильний вітер. А
ночувати на найвищій горі України в холодну зимову ніч, особливо недосвідченим,
досить-таки небезпечно.

У наступні дні продовжити святкувати Новий рік в Україні можна підйомом на досить
складну гору – Петрос.
Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні. 3-денний тур (трансфер, супровід
інструктора, ночівля на турбазі) буде коштувати близько 700-900 грн. Плюс до цього
додати дорогу.

Адже до Говерли можна доїхати декількома маршрутами.

Поїзд-плацкарт до Івано-Франківська буде коштувати близько 100 грн.

Можна доїхати потягом до Чернівців. Ціна плацкарта – 80 грн. Звідти потяг до Коломиї, а
далі автобус до Рахова. На цей маршрут витратите близько 30 грн.

До того ж, якщо ви все-таки плануєте відзначати Новий рік в Україні, то, мабуть, варто
не зраджувати традиціям. Зупинитися в дерев’яному автентичному будиночку біля
підніжжя Говерли буде коштувати 250/400 грн. в день.

Тому в цілому новорічна триденна Говерла обійдеться вам в 1500 грн.

Новий рік в Україні – бенкет у астрономічної обсерваторії

“Мені б у небо” – так красиво називається фільм Джейсона Райтмана. Новий рік у небі
зустріти не кожен захоче, проте бути близько до неба як ніколи таки вдасться.
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Для того, щоб оригінально зустріти Новий рік в Україні, запитуйте у туристичних
компаній тур “В гостях у астронавта”.

Вже кілька років поспіль Новий рік можна зустріти в Кримської астрофізичної
обсерваторії (КрАО). Знаходиться вона на висоті 600 м в селищі Наукове.

Це місце ідеально підходить для зустрічі новорічних свят в Україні. Тут можна
влаштувати пікнік на природі. Навколо мало міст, щоб не засвічували зоряне небо, крім
того, кількість хмарних ночей в Науковому дуже мало.

У обсерваторії спеціально посадили красивий ліс з вічнозеленими смереками. Ну і
головна принада, щоб відсвяткувати Новий рік 2013 – сніг. Він наприкінці грудня тут є
майже завжди.

У передноворічну ніч тут проводять екскурсії до телескопів обсерваторії. Можете
подивитися на небо і Місяць. А сам Новий рік зустрічають зазвичай біля обсерваторії на
свіжому повітрі біля багаття і під дзвін келихів.
У наступні дні ваш Новий рік в Україні продовжиться екскурсією до гори Бакла і
печерного містечка. Зазвичай у зимові свята в Україні в такому турі ви ще поїдете в
Балаклаву, побачите фортеця Чембало і зробите морську прогулянку на катері.

Або ж, як опцію можна відвідати військовий музей, колись підземна база субмарин. На
Новий рік можна з’їздити на дегустацію вин в Інкерман.

Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні. Новий рік в обсерваторії і інші свята
протягом трьох днів обійдуться вам в 2200 гривень.

Сюди входить вартість проживання, триразове харчування, новорічна програма, банкет,
транспортний супровід, відвідування екскурсійних об’єктів за програмою і страхування.
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Майте на увазі, що біля обсерваторії знаходяться магазини, однак асортимент у них
досить малий і дорогий. Тому краще запастися продуктами заздалегідь, якщо захочеться
ще чого-небудь додаткового і екзотичного.

Додатково оплачуються: прокат саней, дегустація вин та сувеніри. Плюс додайте до
цього ціну квитка з Києва до Сімферополя.

Новий рік в Україні – п’ємо шампанське в гарячому гейзері

Зустріньте Новий рік у гарячій ванні в 20 кілометрах від Залізного Порту, що в
Херсонській області. Колись у цій степовій місцевості бурили свердловину для видобутку
нафти чи газу.

На глибині 1500 м виявили пласти гарячих вод. Тоді цю ідею залишили. А нещодавно це
місце окультурили. Облаштували тут басейн, побудували готель, і тепер це своєрідний
СПА-курорт.

Купання в гарячій воді допомагає позбавитися від багатьох захворювань, оскільки вода
збагачена йодом та іншими мінеральними речовинами. На замітку, не беріть з собою
новий купальник, якщо не хочете, щоб улюблений яскравий колір став коричневим.
Якщо святкувати Новий рік в Україні – то тут, у степу, в гарячому гейзері з видом на
лиман Чорного моря. Поки Новий рік не настав, вам запропонують розважитися
верховою їздою в кінно-спортивному клубі.

Далі – СПА-процедури та сауна в готелі. На Новий рік – банкет з Дідом Морозом і
Снігуронькою, і шоу-програма. А в перший день 2013 насолодитеся купанням в гейзері.

У холодну пору року, а тим більше на Новий рік і новорічні свята купальня виглядає
значно цікавіше.
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Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні. Такі зимові святкування в Україні обійдуться
вам в 1 тис. грн. Сюди входить проживання у двомісному номері готелю, верхові
прогулянки, купання в гейзері, новорічний банкет та СПА-процедури.

Найближче село Облої знаходиться в 2 км від гейзера. Квиток з Києва до Херсона буде
коштувати вам близько 90 грн.

Трансфер з Херсона може обійтися вам в 100 грн. Тобто разом скупатися в гарячому
гейзері на Новий рік в Україні буде коштувати близько 1300-1400 грн.

Новий рік в Україні – царське святкування в замку

Якщо хочете на Новий рік в Україні відчувати себе королем, то вам пряма дорога у
Львівську область в Олеський замок. Знаходиться замок у селищі Олесько в 74 км від
Львова.

Тут можна відсвяткувати Новий рік дійсно “по-царськи”. Уявіть собі, що ви зустрінете
Новий рік у замку, який повністю зберіг інтер’єри 300-400-річної давності.

Деякі зали під масивними колонами оформлені так само, як і сотні років тому. Атмосфера
майже така, яка панувала в покоях Середньовіччя. Ви можете зустріти Новий рік в
компанії друзів (10-15 осіб) в спеціальному мисливському залі.

Новорічні святкування в Україні пройдуть в інтер’єрі Середніх віків зі шкірами звірів і
зброєю. Більш галаслива компанія з 50 чоловік може відсвяткувати Новий рік 2013 в
більшому залі з каміном.

Тут скрізь стоять дубові столи, а вас будуть обслуговувати привітні офіціанти в
стилізованих костюмах.
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Особливо вимогливі відвідувачі можуть замовити собі також відповідний наряд і
зустрічати Новий рік 2013 в костюмі королеви або графині.

Святкова програма на Новий рік включає в себе банкет, театралізовану програму
“Прийом у короля”, на Новий рік в Україні завітають заморські гості, тому новорічні
святкування повинні принести незабутні враження.

Крім того, в програмі катання в каретах або санях, екскурсія по замку і лицарські бої на
мечах або факелах.
Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні. Ціни в ресторані помірні. Замовляти меню на
спеціальні свята потрібно за вказаними вище телефонами. Однак комплексні обіди вам
будуть коштувати 100 грн. з людини.

Святкова шоу-програма, ночівля в готелі, розваги і торжество в замку вам обійдуться від
1000 грн. Врахуйте ще дорогу з Києва до Львова.

Новий рік в Україні – зустрічаємо Новий рік на повітряній кулі

Як вам ідея випити келих шампанського на честь Нового року на висоті від 600 до 1000
метрів? Зробити це можна, піднявшись у небо на повітряній кулі.

Польоти можна організувати практично в будь-якому куточку України. Але зручніше
літати в вільних льотних зонах. Для себе ви можете підібрати мальовничі місця зі
зручною транспортною розв’язкою.

В залежності від обсягу оболонки повітряної кулі в кошику аеростата поміщається від 2-х
до 4-х чоловік.
Скільки коштує зустріти Новий рік в Україні: ціни на польоти коливаються в залежності
від компанії, з якою ви співпрацюєте. Але в середньому ціна така:
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На території України:

для групи більше 8 чоловік ціна за політ на кулі 1 людину становить всього 1 300 грн!
для чотирьох чоловік – 5 000 грн.
для трьох осіб – 4300 грн.
політ для пари або однієї людини – 3 900 грн.

В околицях Києва:

політ для пари або однієї людини – ранок 4 000 грн., вечір 4 400 грн.
для трьох осіб – ранок 4 500 грн., вечір 5 000 грн.
для чотирьох чоловік – ранок 5 200 грн., вечір 5 800 грн.
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