
Prin Europa, de Ziua Indragostitilor
Ah iubirea! Suspina poetii si indragostitii, in timp ce cei aflati de partea celalalta a "baricadei", departe de
"indragosteala" o blameaza in toate felurile. Ei sunt cei care urasc inimioarele, ursuletii, baloanele si toate
ofertele de Valentin. Tot ei sunt cei care in ziua cu pricina si mai nou si de Dragobete se incuie in casa.
De partea cealalta sunt insa cei ce se iubesc, cei care, desi isi declara, poate dragostea in fiecare zi, se
bucura sa aiba un moment, sau doua, pe an, in care sa simta ca se transforma in centrul universului
celuilalt. 
  
  Paris, mon amour
  
  Sfantul Valentin si Dragobetele vin la Sibiu cu cine romantice, cu flori, seri speciale dedicate iubirii cu
dans si cu multa dulceata. Pe langa acestea, insa, dragostea mai aduce si altceva, pentru ca indragostitii
pot pleca in unul dintre cele mai romantice locuri ale lumii, unde isi pot striga iubirea in voie.
  
  Primul in topul locurilor speciale pentru indragostiti este de departe Parisul. Capitala Frantei este
recunoscuta si ca Orasul Iubirii, Turnul Eiffel, parcurile si bulevardele francezilor, imbinandu-se cu
atmosfera romantica a cafenelelor si cu serile in compania lirismului acordeonului si a spectacolelor de la
Moulin Rouge. Daca Parisul pare sa "bata" prin romantismul sau toate celelalte destinatii, nici vecinii
francezilor, italienii nu se lasa mai prejos, intrucat in topul destinatiilor apreciate de iubiti se afla si
Venetia. Carnavalul venetian cu toate misterele sale, Podul Suspinelor, Piata San Marco sau Canale
Grande, gondola si porumbeii sunt doar cateva dintre promisiunile romantice ale vechiului oras. 
  
  in topul locatiilor perfecte pentru indragostiti nu intra doar cele doua orase europene, pentru ca tot
romantica este si constructia folosita ca sursa de inspiratie pentru castelul din Disneyland al Frumoasei
din padurea adormita. Castelul Neuschwanstein din Germania a lui Ludovic al II-lea al Bavariei este
considerat drept unul dintre cele mai frumoase astfel de cladiri din lume, numai vara bucurandu-se de
peste 6.000 de vizitatori pe zi, intr-un an trecandu-i pragul mai mult de 1.3 milioane de oameni.
  
  Povesti de dragoste...vieneze 
  
  Daca vinul frantuzesc, temperamentul italian sau castelele de poveste nu constituie motive suficiente
pentru a-i scoate pe indragostiti din casa si din tara, ei pot opta pentru o alta destinatie, aflata la o
"aruncatura de bat" de Romania, in Austria. Daca in decembrie a atras prin cadouri, prin Targul de
Craciun si prin luminile sale, iar in ianuarie prin reducerile spectaculoase de preturi, capitala valsului si a
Imperiului Habsburgic, Viena, i-ar putea imbia pe indragostiti si in Anotimpul Iubirii. Stephansdom,
Palatul Schonbrunn, Palatul Belvedere, Palatul Imperial Hofburg sau Praterul sunt doar o parte dintre
locatiile care le-ar putea aminti iubitilor de dragostea imposibila dintre printul mostenitor Rudolf si Maria
Vetsera, doua personaje pe care iubirea le-a facut aproape la fel de celebre precum Romeo si Julieta. 
  
  Europa pare a fi cel mai romantic dintre continente, legendele si frumusetile care se regasesc in fiecare
citadela si pe strazile vechilor capitale aducand parca iubirea mai aproape de inimile indragostitilor. O
evadare din dragoste, dar tot o evadare, poate fi considerata si o plimbare prin pietele "Orasului celor o
suta de clopotnite", Praga. Capitala Cehiei intra si ea in topul celor mai romantice locatii ale lumii, Vltava
cu podurile sale, cladirile inalte, Ceasul Astronomic, Podul Carol sau Catedrala Sfantul Vit fiind
promisiunile orasului, impreuna cu toate povestile care insotesc fiecare cladire. 
  
  Europa atrage ca un magnet cand vine vorba de descoperirea destinatiilor romantice, cladirile vechi, cu
povesti, fiind preferatele celor ce se iubesc, care pot "da o fuga" de doua sau trei zile, pana intr-un stat
vecin. Dincolo de continentul nostru raman insa destinatiile fierbinti din insulele exotice, dar si The Big
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Apple, adica New York-ul preferat de cosmopolitii care cred in legendarul "Vis american".
  
  Pentru fugit in lume
  
  Sibienii au la indemana multe destinatii si optiuni, multi dintre indragostiti fiind fericiti sa-si ia perechea
de mana si sa fuga in lume, fie si pentru cateva zile. Doua dintre agentiile de turism sibiene s-au gandit la
cei ce se iubesc, oferindu-le pachete speciale pentru acest eveniment. Prima pe lista este Viena, care le
propune indragostitilor o evadare la Balul Johann Strauss. Balul, plimbarea cu trasura trasa de cai, o cina
romantica si atmosfera vieneza simtita pentru trei zile costa de la aproximativ 300 de euro si ajung la
putin peste 400 de euro, la care se adauga taxele de aeroport, de zbor sau asigurarile medicale, diferite in
functie de pachetul ales. Parisul intra si el pe lista agentiilor de turism, preturile incepand de la 320 de
euro si ajungand pana la putin peste 700 de euro, in functie de numarul de zile, de stelele hotelurilor, de
pachetul ales.
  
  La randul lor, sibienii care doresc sa se plimbe pe Podul Carol au si ei o oferta, pentru ca trei nopti de
cazare la Praga, in perioada zilelor dedicate iubirii incep de la aproximativ 140 de euro si nu depasesc
300. Sumele acestea nu sunt singurele care trebuie scoase din buzunar pentru ca unele dintre oferte nu
includ transportul sau taxele de aeroport. "Valentinul" la Venetia este si el prezent in ofertele agentiilor de
turism, romantismul in stil italian costand si el diferit in functie de pachetul ales si de locul de cazare. Cu
toate acestea, in mare, pentru o scurta "fuga" in universul dogilor este nevoie de cel putin 200 de euro,
preturile putand depasi 900 de euro. 
  
  Capitalele europene nu sunt singurele destinatii luate in calcul de agentii de turism cand vine vorba de
ofertele pentru indragostiti, pentru ca unii dintre ei le propun sibienilor si cateva zile petrecute pe Insula
Iubirii, Cipru. Astfel, cei care doresc sa plece in cautarea Afroditei, pot plati pentru trei nopti de cazare in
Cipru, de la aproximativ 200 de euro, pana la 245 de persoana, plus transportul si alte taxe. Preturile sunt
orientative fiind diferite in functie de pachet si ne-au fost oferite de Mirage Travel si Vacanta de Vis.
  
  Dincolo de toate destinatiile turistice mai mult sau mai putin romantice, indragostitii se pot bucura de
iubire si la ei acasa, printr-o cina romantica, punctata cu amintiri frumoase, cu vin bun sau cu un simplu
buchet de flori oferit cu dragoste.
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cafenele  viena  new york  praga  sport  paris  asigurari  hoteluri  cadouri  baloane  agentii de turism  oug
aga  balul  targul de craciun  mita  ceas  italian  pre  sibienii
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