
Коли йдеться про веломандрівку, 
зазвичай уявляється коротенька 
релаксаційна подорож на двоко-
лісному максимум у сусіднє село до 
мальовничого ставка. Та п’ятеро во-
линських туристів вирішили гайну-
ти з велосипедами у найпівнічнішу 
країну Європи — Норвегію.

Досліджували північне королів-
ство Андрій Єрко, Ігор Спасовський, 
Олександр Оришко, Олександр Лєс-
ной і Денис Пєсков.

— Усі ми в туризмі вже досить 
давно. Щороку кудись подорожує-
мо, бували і в Альпах, і на Кавказі. 
А цьогоріч нарешті зважилися на 
довгу веломандрівку, — розповідає 
Андрій Єрко. — Чому вибрали саме 
Норвегію? По-перше, це дуже гарна 
та незвичайна країна, по-друге, в Ін-
тернеті начиталися чимало позитив-
них відгуків. Зокрема, відзначалися 
доступність країни для туристів, 
низька завантаженість доріг і мож-
ливість встановити намети практич-
но всюди. 

Велосипедисти почали думати, 
як же дістатися Норвегії. Коли то-
рік був прямий літак із Києва, то 
тепер цей рейс відмінили. Тому леті-
ти довелося з Варшави. Авіаквитки 
виявилися досить дешевими, до-
рога у дві сторони обійшлась у 300 
гривень, ще стільки ж заплатили за 
транспортування роверів. 

— Літаком ми прилетіли в Осло, 
а звідти вже потягом дістались у 
Тронхейм, — розповідає пан Ан-
дрій. — Містечко розташоване в 
центральній частині Норвегії, звід-
ти і розпочалася наша велосипедна 
мандрівка. До слова, сам маршрут 
ми склали заздалегідь: вивчили кар-

ти, позначили цікаві для себе місця. 
Прораховували й те, скільки в день 
зможемо проїхати. Так, у середньо-
му запланували проїжджати по 75 
кілометрів. Подорожували у ритмі 
походу: день їдемо, а на ніч розбива-
ємо намети. Їсти варили самостійно. 
Більшу частину продуктів узяли з 
собою, бо у Норвегії їжа — не з де-
шевих. Загалом проїхали десь п’ять 
великих міст, хоча «великі» — це 

надто гучно сказано: приблизно такі 
ж, як наш Луцьк. 

Наші велосипедисти мали змо-
гу побачити та відчути всю красу 
Атлантичної дороги. До слова, це 
одна з найбільш мальовничих до-
ріг у всьому світі. Вона прокладена 
по численних крихітних острівцях 
і островах і складається з декількох 
мостів. Довжина дороги становить 
трохи більше восьми кілометрів. 

Звісно, не могли оминути й славетні 
норвезькі фйорди. Ще одна родзин-
ка північного королівства — тролі. 
На честь цих міфічних персонажів 
названо стіну для альпіністів, там 
теж довелося побувати волинянам. 
Не оминули їхні колеса й відомої До-
роги тролів. Як каже один із учасни-
ків мандрівки, це дуже мальовничий 
серпантин, який набирає у висоту 
800 метрів. Позаяк наші мандрівни-

ки — знані туристи, то не обійшлося 
без відвідин найбільшого норвезь-
кого фйорду та сходження на найви-
щу вершину королівства.

Волинянам випала унікальна на-
года побувати на святі літнього сон-
цестояння. Ввечері на березі океану 
місцеві запалили величезне вогнище 
з різних уламків, принесених хвиля-
ми. 

— Отже, за 10 днів ми проїха-
ли дещо більше як 800 кілометрів, 
— розповідає Андрій Єрко. — З по-
годою нам неймовірно пощастило. 
Норвегію вважають дощовою краї-
ною, бувалі мандрівники кажуть, що 
традиційно 80% подорожі йде дощ. 
А ми трохи помокнули лише два дні. 
Варто відзначити і те, що наша подо-
рож виявилася досить бюджетною: 
одній людині 14 днів задоволення, 
враховуючи усі переїзди та перельо-
ти, обійшлись у три тисячі гривень. 

Пан Андрій радить усім тим, хто 
теж збирається мандрувати Нор-
вегією, взяти з собою побільше їжі. 
За його словами, харчі там недеше-
ві. Національні страви здебільшого 
складаються з риби і вартують, звіс-
но, немало. Також туристи радять 
заздалегідь запастися норвезькими 
кронами, бо в країні користуються 
винятково цією валютою, а обмінні 
пункти є лише при банках, тож мож-
на у вихідні лишитися без копійки в 
кишені. 

— Норвегія запам’яталася нам 
як країна, де практично немає ви-
сотних будинків — максимум 
п’ятиповерхові. Міста тут дуже тихі 
та спокійні, люди живуть розміре-
ним життям, — поділився вражен-
нями мандрівник.

Ольга УРИНА 
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На місці давнього монастиря у селі Мала Осниця поставили 
охоронний знак

Волинські охоронці найспритніші в Україні

Нещодавно на місці колишнього 
православного монастиря у селі 

Мала Осниця Маневицького району 
було встановлено й освячено охо-
ронний знак і хрест. Дослідження 
на території обителі впродовж 2011-
2012 років проводила експедиція ДП 
«Волинські старожитності» під ке-
рівництвом Олексія Златогорського. 
Під час археологічних розкопок ви-
явлено фундаменти дерев’яного хра-
му, поховання монахів, велику кіль-
кість керамічних виробів і монет 
XVI-XVII ст. Серед знахідок — кахлі 
з гербами родини Чарторийських і 
фрагмент тарелі для пожертвувань 
із написом «Всякое даяние да будет 
благо».

За історичними джерелами, мо-
настир Св. Трійці у Малій Осниці 

будував відомий меценат середини 
XVI ст. Михайло Чарторийський. 
Саме там він заповідав поховати 
себе. В радянський час на території 
обителі були зроблені силосні ями, а 
вже у роки незалежності вони пере-
творилися у сміттєзвалище.

З ініціативи волинських архе-
ологів і директора Маневицького 
краєзнавчого музею Петра Хомича 
на пам’ятку виготовлено охоронну 
документацію, місцеві школярі при-
брали територію. За кошти археоло-
гів виготовили й охоронний знак.

Серед 28 команд із усієї України 
перемогу в конкурсі професій-

ної майстерності «Кращий за про-
фесією» святкували працівники 
ДСО при УМВС України у Волин-
ській області. Про це інформують 
у СЗГ УМВС Волині.

Змагання відбувалися з 10-го 
по 17 вересня на базі Рівненсько-
го вищого професійного училища 
працівників міліції Департаменту 
Державної служби охорони при 
МВС України. 

Програма конкурсу передбача-
ла перевірку теоретичного рівня 
знань зі службової підготовки, ви-
конання практичних нормативів 
із вогневої підготовки, гімнастики, 
рукопашного бою, бігу на 100 м і 
легкоатлетичного кросу на дис-
танцію 1000 м. 

У результаті цікавої та напру-

женої боротьби пальму першості 
виборола команда відділу ДСО 
при УМВС України у Волинській 
області. Наша команда тримає 
першість другій рік поспіль, а 
протягом останніх семи років 
піднялася на верхню сходинку 
п’єдесталу втретє. 

У Луцьку відбудеться 
Міжнародний день туризму
З 27 по 30 вересня з нагоди Міжнародного дня 
туризму в місті Луцьку відбуватиметься багато 
цікавих заходів. На лучан і гостей міста очікує 
насичена програма, зокрема, будуть проводитися 
безкоштовні екскурсії у музеях міста, виставка 
туристичного спорядження, студентські дебати, ви-
ставка-продаж виробів народної творчості, Кубок 
України з самбо серед чоловіків і жінок. 

На найвищій вершині Норвегії — горі Гальхепігген (2469 метрів) Внизу — Дорога тролів

Волинські велосипедисти накрутили 
800 кілометрів Норвегією

13
Лучанин — переможець акції 
«Герой-рятівник року»
17 вересня в Міністерстві надзвичайних ситуацій 
України проведено фінал Всеукраїнської акції 
«Герой-рятівник року». З-поміж дев’яти переможців 
акції за мужність і героїзм нагороджений також 
старший пожежник Державної пожежно-рятуваль-
ної частини №1 м. Луцька, сержант служби цивіль-
ного захисту Ігор Криворучко. Він у січні цього 
року врятував рибалку, який провалився під кригу 
на озері в селі Гаразджа Луцького району.


