
Зустрічаємо Новий рік з сонцем, морем і піском

      

Уявіть, що Новий рік 2013 можна зустріти не в холодному засніженому місті, а попиваючи
смачний коктейль на гарячому піску пляжу. Що для цього потрібно зробити? Вибрати
один з пляжів в нашій статті, заздалегідь купити квитки на літак, упакувати у валізу
купальники і новорічну шапочку (ялинку можна прикупити на місці) і махнути у теплі краї.

Заради такої оригінальної ідеї зустрічі Нового року журналісти редакції не їли і не спали,
а пляжі вибирали.

 Варадеро, Куба

Зізнаюся чесно, ми трошки лукавимо, адже Варадеро це не окремий пляж, а цілий
комплекс. Але яка різниця, якщо ми на Кубі, в руках дуже смачний і прохолодний мохіто,
а годинник відлічує останні секунди до Нового 2013 року.

Головна визначна пам’ятка пляжу – море. Ще в 1992 році ЮНЕСКО назвало цей пляж
одним з найчистіших у світі. І, повірте, з тих пір нічого не змінилося.

Також Варадеро славиться своїм бурхливим нічним життям. Тут безліч нічних клубів,
барів і дискотек прямо на пляжі.

Перед новорічним святкуванням не забудьте відвідати печеру Амбросіо з наскальними
малюнками стародавніх індіанських художників. Також можна оглянути будинок-музей
Аль Капоне.

Де знаходиться: в двох годинах їзди від столиці Куби Гавани в провінції Матанзас.

Відгуки туристів: «Море ж в Варадеро – тема окрема, справляє приголомшливе
враження: вода прозора, блакитна з переходом в насичено синю, з білим пісочком.
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Безумовно, це ідеальний пляж, такого я ніде не бачив ».

Як дістатися: На Кубі 4 аеропорти, що приймають міжнародні рейси – у Гавані,
Варадеро, Ольгін і на острові Кайо.

Або автобусом “VIAZUL”. Розклад рейсів з Гавани в Варадеро: 8:00 – 12:00 – 17:00 –
19:00

 Біла гавань, Австралія

Якщо ви ніколи не відпочивали на австралійському пляжі Біла гавань, то повірте – ви
ніде не відпочивали. Піски інших пляжів – це просто бліда копія Whitehaven Beach.
Навряд чи у всьому світі можна знайти краще місце для зустрічі Нового року.

Пісок Білій гавані на 98% складається з кремнію і яскраво сяє на тлі бірюзової морської
води.

Середня температура повітря на пляжі – 27,4 С. Так що перед новорічною вечіркою
можна позайматися дайвінгом.

Де знаходиться: на острові Whitesunday біля східного узбережжя Австралії.

Відгуки туристів: «Це вісім кілометрів білосніжного піску, принесеного сюди з умираючих і
зруйнованих рифів. Кращий пляж Австралії і один з кращих в світі. Пісок не дрібний, по
консистенції нагадує сніг (і так само скрипить в долонях), а у воді перетворюється на
сметану ».

Пляж Кута, Балі
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Пляж Кута – найбільший, самий веселий і самий «тусовочний» на всьому острові. Він
славиться на весь світ бурхливим нічним життям: нічні дискотеки і караоке, різноманітні
ресторани і затишні бари роблять цей пляж надзвичайно популярними серед молоді.

Тому якщо ви молоді душею – прямуйте на святкування Нового року на пляж Кута.

На курорті Кута сподобається тим, хто любить подорожувати галасливою компанією,
танцювати до світанку і взагалі, вести активний спосіб життя.

Також пляж надзвичайно популярний серед екстремалів.

Де знаходиться: на півдні острова Балі, в 7 кілометрах на північний захід Денпасара на
березі Індійського океану.

Відгуки туристів: Крім прийняття сонячних ванн туристи знайдуть собі й інші розваги:
серфінг, шопінг, посиденьки в кафе, масаж. Ну і на десерт – знаменитий захід, який
можна зустріти безпосередньо на піску.

Як дістатися: зараз прямого перельоту з Києва немає, тому рейси через Бангкок
здійснює авіакомпанія «Аеросвіт» плюс «Thai Airways INTL. Public Co. LTD »по першим,
третім і п’ятим днях. Час у польоті – близько 13-14 годин.
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