
Топ 10 міст для зустрічі Нового року

      

Представляємо вам рейтинг кращих місць для зустрічі Нового Року. Автори рейтингу
радять зустріти Новий Рік в Лас-Вегасі, в Ріо-де-Жанейро, на Єлисейських полях і в
Бангкоку.

1. На першому місці Ріо-де-Жанейро (Бразилія, пляж Копакабана).

Мабуть, краще свята, ніж новорічна вечірка на пляжі Копакабана в Бразилії знайти
просто неможливо. Море позитиву, неймовірної краси феєрверки, атмосфера карнавалу
– чарівний коктейль з яскравих незабутніх вражень на самому популярному пляжі світу.
Вечірка тут триває цілий день, радуючи туристів нескінченними танцями та музичними
виступами.

У новорічній вечірці на 5-кілометровому пляжі Копакабана бере участь близько 2 млн.
чоловік одягнених за традицією у все біле. Ідеальний новорічне свято, пропустити який
просто непробачно.

2. США (Нью-Йорк, Таймс-Сквер).

Одна з найвідоміших новорічних вечірок у світі – вечірка на Таймс-Сквер. У новорічну ніч
тут збирається близько мільйона чоловік, щоб побачити, як на площу опускається
кришталева куля, що знаменує настання Нового року. Неймовірне по своїй красі
піротехнічне шоу, виступ зірок світової величини і близько сотень нічних клубів роблять
цю вечірку однією з найкращих. Святкування Нового року на Таймс-Сквер вже стало
частиною сучасної поп-культури, і зустріти тут Новий рік, хоча б раз, повинен кожен.

3. Австралія (Сідней, Сіднейська бухта).

Сідней зустрічає Новий рік одним з перших і, загалом-це, задає ритм святкувань всьому
іншому світу. Відзначати свято тут починають з першим пострілом гармати розташованої
в місцевій бухті 31 грудня в 13:00. Масові гуляння в Сіднейській бухті тривають до ранку
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першого січня. За прогнозами в цьому році участь у сіднейському святі візьмуть більше
двох мільйонів чоловік.

4. США (Новий Орлеан, Френчмен-Стріт).

У Новому Орлеані найграндіозніші святкові заходи з нагоди настання Нового року
завжди відбуваються на Френчмен-Стріт. І це не випадково, так як ця вулиця вже давно
відома своїми приголомшливими кафе і барами, в яких виступають імениті музиканти.
Якщо ви чекаєте від нового року танців на вулиці, музики і неймовірної кількість випивки
– поспішайте на Френчмен-Стріт.

5. Німеччина (Берлін, Бранденбурзькі ворота).

Півтора мільйона людей щороку збираються в центральній частині Берліна для зустрічі
Нового року. Танці, музика, феєрверки, світлові шоу і палатки з пивом – все це можна
знайти тут. А на вулиці 17 червня, що відразу за Бранденбурзькими воротами, вечірка не
вщухає до самого ранку.

6. Японія (Токіо, Сібуя).

Сібуя – центр нічного клубного життя Токіо, а 31 грудня перетворюється і в центр
новорічних торжеств. Поруч розкидані сотні нічних барів і клубів, так що тут завжди є
куди піти.

7. Великобританія (Лондон, колесо огляду «Лондонське око»).

Більше мільйона людей святкували 2012 Новий рік біля колеса огляду в Лондоні
«Лондонське око» і ще кілька мільйонів дивилися пряму трансляцію феєрверку по
телевізору. Атмосфера Новорічної ночі біля «Лондонського ока» непередавана. Це
найкраще місце в Лондоні для зустрічі Нового року. Там потрібно просто бути!
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8. Таїланд (Бангкок, площа Санам Луанг і комплекс Central World).

Хочете дізнатися, як відзначають Новий рік в Азії? Кращого місця, ніж Бангкок вам
просто не знайти! А тим більше, якщо ви любитель свята, що називається не на один
день, а до самого лютого, так як тут прийнято відзначати Новий рік цілих три рази – по
таїландській, китайської і західної традицій. У комплексі Central World вас чекають
концерти в західному стилі, на площі Санам Луанг – традиційна їжа, музика і танцюристи
Таїланду.

9. Франція (Париж, Єлисейські поля).

Свята тут починаються приблизно в 9 вечора. Ті, французи які не сидять удома в
основному стягуються на Єлисейські поля. Тут на Ейфелеву вежу, на якій цієї ночі
проводиться «божевільне» піротехнічне шоу, відкривається приголомшливий вид. Більш
романтичні місця в Парижі в цю ніч навряд чи вийде знайти.

10. США (Лас-Вегас, Лас-Вегас-Стріп).

Бульвар Лас-Вегас-Стріп у новорічну ніч залюднюється сотнями тисяч чоловік. Вечірки
тут тільки для божевільних і обезбашенних. Адже не дарма ж Лас-Вегас здобув славу
Міста Гріхів.

Отже, ми відповіли на питання: де зустріти новий рік 2013? А тепер вибір за вами!
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