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Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi şi mulţi români  vor alege  să îşi petreacă ajunul
Crăciunului sau noaptea dintre ani  peste hotare.  Portalul Explorra.com a realizat un top al
ţărilor care  se bucură de  cei mai mulţi turişti, precum şi al atracţiilor pe care le  oferă  acestea.

  

Pe primul loc se situează Franţa, care găzduieşte aproape 77 de milioane  de turişti de-a
lungul întregului an. De sărbători, majoritatea  vizitatorilor se îndreaptă către 
staţiunile  de ski
din Alpi, precum Val  d’Isère şi Les Trois Vallées. Cea din urmă  este şi cea mai mare 
staţiune  de ski
din lume, cu pârtii a căror  lungime totală ajunge la aproape 600  de kilometri, potrivit 
explorra.com
.

 Locul doi este revendicat de Statele Unite. În fiecare an, sute de mii  de oameni îşi petrec Reve
lionul 
în mijlocul  oraşului New York, în Times  Sqare. Celebrarea trecerii dintre ani în  inima
metropolei datează de la  începutul secolului. În 1907, 
Revelionul 
a fost sărbătorit pentru prima  dată cu un foc de artificii, iar o  minge uriaşă a fost amplasată în 
vârful clădirii Waterford Crystal.  Tradiţia s-a menţinut până astăzi.

 Iubitorii de soare pot alege să viziteze Spania pe timpul iernii,  graţie  climei mai blânde. Turişti
i îşi
pot petrece dimineţile în  staţiuni  mediteraneene precum Benidorm, iar seara pot schia pe
pârtiile  din munţii  Sierra Nevada.

 Numărul celor care vizitează China a crescut de la an la an,  iar ţara cu  peste un miliard de
locuitori a ajuns pe locul patru în  topul  destinaţiilor preferate de turişti. China este destinaţi
a ideală 
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pentru  cei care îşi doresc săbători exotice şi ieşite din comun.  Vizitatorii se  pot bronza pe
insula sudică Hainan, pot practica  sporturi de iarnă în  staţiuni precum Zabuli sau Nanshan şi
pot merge la  celebrul festival al  sculpturilor de gheaţă din oraşul Harbin.

  

Pentru a citi si despre ofertele de Revelion din statiunile de ski romanesti, accesati  aceasta
sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.realitatea.net
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