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Каталонія — моє перше кохання. У прямому сенсі. Зовсім юною я побувала тут, закохалась у такого ж юного співака…

Незрілі почуття в минулому, а Каталонія — ось вона! Найбагатша область Іспанії, край химерних будівель Гауді,
полотен Далі й Пікассо, гір і моря, суперових ресторацій і готелів. Це промо+тур по Каталонії від #JoinUP! і його
партнера #Terramar Tour. Туроператори представили два курортні узбережжя — Коста+Брава і Коста+Дорада.

На Коста+Дорада — Золотому Березі, на курорті Салоу, — нас прихистили в готелі #Blaumar. А наступного дня
пригощали вином. У містечку Віллафранка+де+Пенедес, за півгодини їзди від Барселони, — винарня #Torres,
виноградниками та погребами якої опікується вже п’яте покоління «однойменної» родини. 
Екскурсія міні+потягом, лекція, дегустація вин сонячної Каталонії.

Ми вознеслися майже на Небо! Славетний діючий монастир Монтсеррат на запаморочливій висоті, над дивними
скелями. Неймовірні панорами! Біля одного з найгарніших соборів Європи, базиліки святого Бенедикта, я 45
хвилин вистояла в черзі, торкнулася чудодійної скульптури «Чорна Мадонна» і попросила в Діви Марії долі для
України. У музеї при монастирі насолодилася шедеврами Ель+Греко, Караваджо, Моне, Далі, Пікассо… #mustvisit

Багатство регіону продемонстрували ділова зустріч із представниками турофісу муніципалітету #Cambrils 
та презентація Ради з туризму узбережжя Коста+Дорада в ресторані #4R Gastrobar Salou.

Каталоніє, ти прекрасна! #хочуще

#JoinUP!#туроператор #promotour #Terramar Tour #Costa Dorada #Blaumar Hotel #Torres винарня #Cambrils 
#Marysya Gorobets #International Tourism Magazine #mustvisit
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Барселона — можливо, найдивовижніше місто Європи. Вишукане, по+імперському величне, з безліччю
ефектних і пам’ятних місць. Вразили собор Святої Родини легендарного архітектора Антоніо Гауді, 
величний пам’ятник Христофору Колумбу в гавані, проспекти Діагональ і Араго, площа Іспанії, палаци... 
А найвищою точкою екскурсії (у прямому й переносному сенсі) став огляд міста з гори Монтжуїк — 
неймовірний краєвид!

Я поблукала вуличками Готичного кварталу, велелюдним бульваром Рамблас, купила в торговому центрі 
«El Cоrte Inglеs» червону накидку для гала+вечері, а також відвідала затишне і «дуже барселонське» кафе, 
де насолодилася середземноморськими стравами та келихом білого іспанського вина.

Барселона — місто справжніх чоловіків і великих спортивних перемог. Футбольний клуб «Барселона» — 
це 117 років тріумфу! Легендарний бомбардир «Барси», аргентинець Ліонель Мессі, продовжує вражати
шанувальників майстерністю. На жаль, самого форварда ми не побачили, зате оглянули найбільший 
у Європі стадіон «Camp Nou» (майже 100 тисяч глядачів).

Група завітала на коктейль до «Diamond Palace» — фірми з обробки та продажу діамантів, та «проінспектувала»
інший «палац» — «El Palace Hotel Barcelona G. L.»*****. Королівські враження! Як і в цілому від дня, 
проведеного в Барселоні.

#joinupholala #JoinUP! #promotour #Terramar Tour # Barselona #Diamond Palace #El Palace Hotel Barcelona G. L.
#Camp Nou #Marysya Gorobets #International Tourism Magazine #mustvisit
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Таррагона #Tarragona — суцільний скарб ЮНЕСКО #World Heritage. Перше місто, засноване римлянами 
поза італійським «чобітком». Над старою частиною Таррагони — грандіозний кафедральний собор 
#Catedral of Santa Maria, під яким — лабіринт середньовічних вуличок. Зразки каталонського модернізму, 
такі як театр «Метрополь» #The Catalan modernist Route.

На певні свята в Таррагоні споруджують славнозвісні каталонські «кастельс»: чоловіки стають один одному 
на плечі й утворюють «живу вежу» # City of castells.

У Таррагоні я зробила те, що тут називають «токар ферро» (буквально — «торкати залізо»), тобто прогулялася
бульваром Рамбла+Нова до модерністського «балкону Середземномор’я» #The Mediterranean Balcony,
оглядового майданчика високо над узбережжям.

Викид адреналіну — це # Port Aventura World, унікальний парк розваг! Він запрошує до тематичних зон «Китай»,
«Середземномор’я», «Полінезія», «Мексика», «Дикий Захід» та водного парку «Коста Карибе». Загалом — 
40 атракціонів. Новинка цього літа — найвищий (112 м) і найшвидший (180 км/год. за 5 секунд) у Європі
вертикальний прискорювач. Щойно відкрито єдиний у ЄС «Ferrari Land», тут я промчала на справжньому боліді!

Цікаві презентації: в готелі «Terramarina La Pineda» в Салоу, а увечері — в ресторані «Les Barques» у Камбрилсі.
Світлофонтан (210 кольорових рішень) і Співучий фонтан Салоу — дивовижне світломузичне дійство!

#joinupholala #JoinUP! #promotour #Terramar Tour #Costa Dorada #Tarragona # Port Aventura World 
#Terramarina La Pineda #Ferrari Land
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#Lloret de Mar — центр узбережжя Коста+Брава, головна тусівка іспанського Середземномор’я. 
Гостинність проявив #Pigat Park and Spa Hotel.

Над містом — замок Сант+Жоан ХІ століття, у місті — сади святої Клотильди, та головне — пляжі й клуби 
для молоді з усієї Європи. «St. Trop» є одним із найвідоміших місць, а «Privе de Magic Disco» — найпафоснішим.
До Льорет+де+Мар з усього світу з’їжджаються діджеї, треки яких займають перші щаблі хіт+парадів.

Вирушили по морю до курорту Тосса+де+Мар. Чудовий куточок Коста+Брава завжди надихав митців. 
У 1951+му тут знімали фільм «Пандора і Летючий Голландець», виконавиця головної ролі Ава Гарднер 
лишилася в Тоссі у вигляді бронзового пам’ятника. На скелястому березі — середньовічне 
місто+фортеця Вілла+Велла, зведене для захисту від піратів. 
У муніципальному музеї серед іншого — твори Марка Шагала.

Перемістив у часі лицарський турнір у замку Вальтордера. Справжні кінні бої — на списах, піші — на мечах 
і булавах. Відважні лицарі обирали дам серця. Вечеря із середньовічних страв: суп із гірчичним хлібом, 
смажене курча, печена картопля. Їли руками, запивали вином замку #Valltordera castle Medival. 
Усі під враженням шоу фламенко #Flamenco. Оле+оле!

#joinupholala #JoinUP! #promotour #Terramar Tour #Lloret de Mar #Pigat Park and Spa Hotel #Тосса+де+Мар
#Valltordera castle Medival #Flamenco #Marysya Gorobets #International Tourism Magazine #mustvisit
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Театр+музей Сальвадора Далі у Фігейрасі — цікавина світового масштабу. Тут, у залі під куполом, поховано
екстравагантного митця. 14 років великий містифікатор працював над створенням свого сюрреалістичного
музею. Це лабіринт коридорів, сходів, залів і кімнат, де підстерігають сюрпризи і таємниці. Сальвадор був
природженим шоуменом, він перетворив своє життя на мистецтво гротеску, фарсу, пародії й навіть анекдоту. 
Ми почули багато кумедних історій із життя митця та його незабутньої дружини Гали.

Курорт Паламос — колишнє рибальське село. На Рибному ринку досі проводять вранішні аукціони. 
Цікаво й прихильникам вітрильного спорту — в порту чимало яхт. Кукінг+шоу в ресторані «Espai de Peix»:
приготування страви фідеуа з вермішелі та морепродуктів.

Жирону називають «безсмертним містом», адже її фортеця витримала 25 великих штурмів та облог. 
Річка розділяє її на сучасну та середньовічну частини. Різнобарвні будинки на набережній — спадщина 
XVII століття. Арабські лазні та єврейський квартал — свідки багатовікового культурного змішання. 
Покровителі міста святі Філіп і Нарцис поховані під собором. За легендою, з могили святого Нарциса 
вилетіли мухи, покусали ворогів і тим врятували місто. Нині «Мухи сан+Нарциса» — популярний сувенір.

Складно розповісти про всі дива каталонської поїздки. Звертайтеся до українського туроператора #JoinUp! —
побачите на власні очі!

#joinupholala #JoinUP! #promotour #Terramar Tour #Сальвадор Далі #Фігейрас #Жирона #EspaidePeix 
#Marysya Gorobets #International Tourism Magazine #mustsee
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