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Харків – унікальне місто України, це одне з найбільших міст в Східній
Україні, яке розташовується в історичній області Слобожанщини. Місто не
стоїть на місці і кожен раз приємно дивує своїх жителів та гостей. Як і будь-яке
місто Харків має свої родзинки та фішки. В цій роботі Вашій увазі буде
представлено екскурсію по Харкову, а саме по його унікальним, не побоюсь
цього слова, рекордним місцям.
Спершу варто зазначити, що Харків - найбільше місто на Землі! Це дійсно
так, на 50-й паралелі наше місто найбільше серед всіх інших міст розміщених
на цій паралелі. Воно більше за Прагу, Краків та Майнц! Тому нашу екскурсію
ми починаємо з Міського саду імені Шевченка, де розміщується пам’ятник,
присвячений перетину Харкова 50-ою паралеллю.
Далі наш маршрут прямує до найбільшої в Європі площі Свободи. На її
території регулярно проводяться різноманітні культурні, розважальні та
торговельні заходи, від концертів класичної музики до продуктових ярмарків.
На площі Свободи знаходиться найперший хмарочос в Україні – це
найвідоміша пам’ятка архітектури в Харкові – славнозвісна будівля
Держпрому. Будинок державної промисловості широко розкинув всі свої
дев'ять під'їздів з повітряними переходами на площі Свободи. Висота будівлі з
урахуванням телевежі складає 108 метрів.
Також ще один об’єкт нашої екскурсії «Харків-най-най» розташований на
майдані Свободи. Один з найстаріших університетів Східної Європи,
найперший вищий навчальний заклад Слобідської України – Харківський
національний університет імені Каразіна. В 2019 році університет зайняв
почесне перше місце в рейтингу найкращий вузів України та увійшов в топ 500
найкращих університетів світу.
Наступним місцем нашого маршруту стане однин з кращих парків
атракціонів не тільки в Україні, а й, мабуть, в Європі – Центральний парк
культури та відпочинку імені Горького. На території, якого розташоване
найбільше в Україні оглядове колесо, висота якого складає 55 метрів.
Останнім в екскурсії «Харків-най-най» є кінотеатр «Бомер», який є
найпершим кінотеатром Східної Європи. Зараз в «Бомері» проходять
кінофестивалі, на яких демонструється переважно артхаусне кино.
Мета екскурсії розповісти та показати, що наше місто має свої незвичайні
рекорди, якими ми повинні пишатися та цінувати.
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