10 nơi đón Giáng Sinh tuyệt vời nhất thế giới
Ngọc Nguyễn

Hãy đến ngôi làng Santa Claus (Phần Lan) thăm quê hương của ông già Noel và trải
nghiệm không khí mùa đông thực sự của vùng đất Bắc Cực.

Ở đây có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng mua sắm phục vụ Noel, nhưng điểm thu hút
nhất với du khách khi đến làng Santa Claus chính là cơ hội được trò chuyện và chụp
ảnh với ông già Noel.
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Paris (Pháp), thành phố của tình yêu luôn tràn ngập không gian lãng mạn đặc biệt là
vào dịp Giáng sinh. Trên khắp con phố và đại lộ được bao phủ bởi ánh sáng lung linh,
huyền ảo của những dây đèn. Tháp Eiffel đẹp lộng lẫy, những sân trượt băng vào
buổi tối luôn là điểm giải trí thu hút rất đông người. Paris luôn là như vậy sang trọng,
kiêu sa nhưng cũng rất thân thiết.

Đến với Paris vào dịp Giáng sinh du khách có thể vui chơi tại Disneyland, tháp Eiffel,
khu chợ Elysees và Montmartre.
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Cologne (Đức), quê hương của rượu Mulled, nổi tiếng với nhiều khu chợ Giáng sinh.
Nhà thờ Cologne nổi bật với một cây thông Noel được trang trí lộng lẫy. Nghỉ chân tại
những nhà hàng thưởng thức hương vị những món ăn đặc sản nước Đức là một trải
nghiệm tuyệt vời.

Nhà thờ Cologne, khu chợ Giáng sinh cổ Cologne, Neumark, Rudolfplatz, khu chợ
Giáng sinh ở Stadtgarten là những nơi bạn nên ghé thăm khi đến với Cologne.
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Đến với London (Anh), bạn sẽ được hòa mình vào không khí của lễ Giáng sinh truyền
thống tại khu vườn Convent, chiêm ngưỡng hình ảnh chú tuần lộc Rudolf khổng lồ
được làm từ cây cảnh ở Piazza.

Vào tháng mười hai đường phố London trở nên huyên náo và sáng rực, các trung tâm
thương mại, khu chợ Giáng sinh sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm cực kỳ thú vị.
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Vào giữa tháng mười một tại Amsterdam (Hà Lan), diễn ra một cuộc diễu hành có tên
gọi Sinterklaas với sự tham gia của hàng ngàn ông già Noel.

Lễ hội ánh sáng diễn ra tại Plantage là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật
đường phố tuyệt vời. Cũng vào thời gian này, tại Amsterdam luôn có những khu chợ
Giáng sinh và nhiều sự kiện giải trí phục vụ người dân địa phương và du khách.
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Khoảng thời gian cuối tháng mười một và tháng mười hai trên khắp các đường phố
của Vilnius (Lithuania) luôn nhộn nhịp và lộng lẫy ánh đèn. Bạn có thể đến Quảng
trường nhà thờ lớn tận hưởng không khí Giáng sinh với những hàng cây được trí đèn
nháy, hay dừng chân tại những quán ăn, nhà hàng và thưởng thức rượu vang nóng.

Đặc biệt bạn không nên bỏ lỡ cơ hội lắng nghe giai điệu của bài hát mừng Giáng sinh
ở nhà thờ Vilnius. Khu chợ Giáng sinh tại quảng trường Lukiskiu và sân trượt băng
giải trí luôn chào đón người dân địa phương và du khách.
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Điểm đặc biệt khi bạn đến Sydney (Australia) vào dịp cuối năm đó là đón Giáng sinh
mùa hè, sẽ không có tuyết giới hay những cái lạnh lạnh tê tái mà bạn thường thấy khi
nhắc đến noel. Thay vào đó là những tiết mục hợp xướng ngoạn mục giữa âm thanh
và ánh sáng tại Pitt Street Mall, những hình chiếu Giáng sinh trên tường của tòa nhà
thị chính Sydney, hay khung cảnh trang hoàng lộng lẫy tại tòa nhà Queen Victoria.

Bạn hãy đến Sydney để được tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời vào ban
ngày, không khí dịu mát của buổi đêm và chiêm ngưỡng không gian rực rỡ sắc màu
của những ánh đèn.

7

Nhật bản mặc dù không phải là đất nước Kitô giáo, nhưng lại là nơi tái hiện hình ảnh
Giáng sinh tuyệt vời. Các cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn, quảng trường và
đường phố khoác lên mình những bộ cánh lung linh.

Khu vườn Starlight tại khu phức hợp Tokyo Midtown thu hút rất nhiều du khách đến
chiêm ngưỡng hình ảnh cây thông noel, và nhiều tác phẩm đẹp mắt khác được làm từ
hàng ngàn ánh đèn LED. Tận hưởng không gian châu Âu giữa lòng Nhật Bản với
quán bia Đức, xúc xích, súp và bánh quy ở Roppong Hill.
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Thành phố Quebec (Canada), được biết đến như một châu Âu thu nhỏ ở Bắc Mỹ. Vào
dịp Giáng sinh Quebec trở nên huyền diệu với những ánh đèn trang trí và tuyết trắng
bao phủ. Bạn có thể thưởng thức các buổi hòa nhạc, lang thang qua những con phố
hẹp rực rỡ ánh đèn vào buổi đêm hay hòa mình vào không gian lãng mạn của khu
phố cổ Quebec.

Hàng năm, nhất là các dịp nghỉ lễ vào cuối năm, Quebec thu hút rất đông người dân
địa phương và khách du lịch đến nghỉ đông.
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Las Vegas (Mỹ), là thành phố thuộc tiểu bang Nevada, được biết đến là thành phố
không ngủ, thiên đường giải trí với hàng loạt cửa hàng, casino rực sáng trong đêm.

Đến Las Vegas bạn sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc nước theo các
bài hát kinh điển về Giáng sinh tại khách sạn Bellagio, ngắm cảnh khu vườn Bellagio
với những chú tuần lộc xinh xắn, những ngôi nhà nhỏ xinh trong khu vườn được kết
bằng hoa trong không gian noel tràn ngập.
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