
Ніщо так не гріє душу, як мрії про 
довгоочікувану відпустку на березі 
моря. Запитання, де відпочити 
влітку, ставить собі мало не кожен, 
хто не планує провести літо вдома 
чи на дачі. Ми ж пропонуємо при-
цінитися до популярних і цікавих 
курортів. 

Якщо на відпочинок ви виді-
ляєте скромну суму, а вкотре їхати 
до Криму не хочеться, ідеальним 
варіантом стане Болгарія. Звісно, 
розраховувати на десятиденний від-
починок за 100 євро не варто, хоча 
такими пропозиціями обклеєні 
мало не всі стовпи Луцька. 

— Болгарія — це дійсно доступ-
ний курорт. Вона тішить близьким 
до кримського кліматом, чудовою 
кухнею, гарною береговою лінією. 
Найчастіше її обирають для сімей-
ного відпочинку, — розповідає ке-
рівник відділу продажів туристич-
ної компанії «Мега Трейд» Наталія 
Корбус. — Якщо їхати автобусом 
прямо з Луцька, це коштуватиме від 
200 євро з людини — з дворазовим 
харчуванням і проживанням у пер-
шій береговій лінії. Якщо діставати-
ся літаком, то вартість зростає при-
близно на 50 євро, але лише кілька 
годин — і ви на місці, а от автобусом 
— близько 26 годин у дорозі. Додат-
ково оплачується ще віза — 35 євро. 

За словами бувалих туристів, 
доволі економним варіантом буде 
і самостійна поїздка до Болгарії. 
Зняти двокімнатну квартиру можна 
приблизно за 25 євро на добу. Апар-
таменти в комплексі на морському 
узбережжі коштуватимуть від 35 
євро. Зекономити можна ще й само-
стійно готуючи, оскільки продукти у 
Болгарії порівняно недорогі. 

За словами пані Наталії, силь-
ним гравцем на туристичному 
ринку стає Греція. Тут пропонують 
курорти на будь-який смак — і ост-
рівні, і материкові. 

— Цінова політика не дуже від-
різняється від болгарської, особливо 
на готелі в другій лінії. Для прикла-
ду, тижневий відпочинок у тризірко-
вому готелі першої лінії на острові 

Крит обійдеться приблизно в 400 
євро з одного. Це враховуючи пере-
літ, проживання, сніданки та вече-
рі, — каже пані Наталія. — А ось на 
острів Родос можна злітати дешевше 
— за 330 євро з людини. Це у тризір-
ковий готель першої лінії з послугою 
«все включено». Сезон у Греції три-
ває з кінця квітня до кінця вересня. 
У вересні — оксамитовий сезон, уже 
стає прохолодніше, але температура 
води не опускається нижче 22 граду-
сів. 

Досить привабливо цьогоріч ви-
глядає Іспанія. 

— Країна має низку курортних 
міст, таких як Коста-Дорада, Кос-
та-Брава, Лорет-де-Мар, Коста-де-
Марезме й інші, що полюбилися 
нашим туристам, — розповідає На-
талія Корбус. — Відпочинок у Іс-
панії порадує як дорослих, так і ді-
тей, адже там розміщений один із 

найвідоміших парків розваг — Port 
Aventura. За 400-500 євро можна 
відпочити тиждень зі сніданками 
на материковій частині. Тоді як на 
острів Майорка — мекку яскравого 
клубного життя — реально злітати 
за 465 євро на 9-10 ночей зі снідан-
ками. А якщо пощастить вихопити 
«гарячу» путівку, то двом дорослим 
можна вкластися й у 850 євро. Сезон 
в Іспанії триває з травня по серпень 
включно. 

Щоб насолодитись екологічно 
чистою природою, у турагентстві 
радять відвідати Чорногорію. 

— Атмосфера курортів Будва, 
Бечичі, Петровац змусить вас пере-
бувати в ейфорії від поїздки. Вар-
тість семиденного відпочинку на 
узбережжі Адріатичного моря стар-
тує від 230 євро з людини, включа-
ючи переліт і проживання у тризір-
ковій віллі. Якщо додати сюди ще 

сніданки, то ціна зросте приблизно 
до 400 євро. Але обирати тури з 
харчуванням я б не рекомендувала, 
оскільки в Чорногорії дуже різнома-
нітна та дешева їжа. Зауважте, укра-
їнцям для відвідування цієї держави 
віза не потрібна. 

Ще одна «безвізова» країна — 
Хорватія. Тиждень тут коштуватиме 
від 420 євро за одного в тризірко-
вому готелі, враховуючи дворазове 
харчування, — каже працівниця ту-
ристичної компанії. 

Якщо ж їхати власним ходом і 
самостійно орендувати апартамен-
ти, то відпустка виявиться набагато 
дешевшою. 

Найчастіше наші земляки оби-
рають відпочинок у Болгарії. Прав-
да, все більше людей хоче відкрити 
для себе щось нове і вирушає чи то в 
Грецію, чи то в Іспанію. Поряд із цим 
популярність не втрачають і Туреч-
чина та Єгипет. 

За словами туроператорів, від-
починок у Туреччині особливо при-
вабливий для сімей із дітворою. 
Малечу тішать тамтешні аквапарки 
й інші розваги. Молоді цікавими 
будуть активні водні види спорту. В 
липні в Туреччину можна полетіти 
на тиждень за 400 доларів із люди-
ни. Вам запропонують проживання 
в чотиризірковому готелі в першій 
лінії, звісно, з улюбленою послугою 
all inclusive. Якщо поселитися трохи 
далі від моря, то можна зекономити 
50 доларів. 

— Єгипет зазвичай обирають 
завдяки відмінному клімату, а лю-
бителів дайвінгу тут приваблює 
чудове чисте море, — каже пані На-
талія. — Відпочинок коштуватиме 
від 350 доларів із людини. В такому 
разі вам запропонують чотиризір-
ковий готель у другій лінії та по-
слугу «все включено». Якщо ж роз-
глянути відпочинок класу «люкс» у 
п’ятизірковому готелі в Хургаді, то 
вартість уже становитиме 700 до-
ларів із одного. Але зверніть увагу, 
що з серпня в Єгипті розпочнеться 
сезон пекельної спеки, який трива-
тиме аж до жовтня. 

Ольга УРИНА 
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Події

На каналізацію у Луцьку 
потрібно 17 мільйонів 
Мешканці мікрорайону Вересневе поцікавились у 
мера Луцька під час прийому громадян, чи скоро в 
їхніх будинках буде каналізація. Микола Романюк 
відповів, що на це потрібно 17 мільйонів гривень. 
За словами жителів, підвали будинків переповнені 
водою, а з колодязів можна черпати ледь не 
глечиком. Міський голова запевнив громадян, що 
питання вирішується поступово. Міський бюджет 
таких коштів не має, тому вся надія покладається на 
державну казну. 

В аптеках Луцька 
вимірюватимуть тиск 
Луцький міський голова звернувся до керівників 
провідних аптечних мереж із пропозицією 
запровадити практику безкоштовного вимірювання 
артеріального тиску. Микола Романюк переконаний, 
що це дасть можливість запобігти зростанню 
кількості випадків гіпертонічної хвороби серед лучан, 
а людям похилого віку спростить щоденний контроль 
стану свого здоров’я. Вже з 1 липня у аптеках 
ДВТП «Волиньфармпостач» і ТзОВ «Волиньфарм» 
кожен охочий зможе безкоштовно виміряти тиск. 
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Телегід

06:30, 19:30, 03:10 ТСН: «Телевізій-
на Служба Новин»

07:15 Х/ф «Вій»
09:00 Х/ф «У джазі тільки ді-

вчата»
11:40 Х/ф «Дванадцять стільців»
15:00 Х/ф «Любов і голуби»
17:10 Х/ф «Моя любов»
20:00 Х/ф «Ляльки»
00:05 Х/ф «Центуріон» 
01:50 Х/ф «Життя і доля»
03:40, 04:10 «Маша і моделі»
04:45 Х/ф «Уроки виживання»

06:10 «Подробиці тижня»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок з 

ИНТЕРом»
09:10 Х/ф «Зойчине кохання»
11:20, 12:20 Т/с «Не зрікаються, 

кохаючи»
15:35 «Жди меня»
18:10 Т/с «Земський лікар. Про-

довження»
19:05 Т/с «Жіночий лікар 2»
20:00, 02:10 «Подробиці»
20:30 Т/с «Петрович»
22:30 Т/с «Одного разу в Ростові»
00:25 Х/ф «Максимальний 

ризик» 
02:40 Д/ф «Висоцький. Останній 

рік»
03:25 Х/ф «Арифметика під-

лості» 

05:50 «Чужі помилки. Греховна 
пристрасть»

06:35, 15:55 «Все буде добре!»
08:25, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:05 Х/ф «Ніколи не забуду 

тебе» 
12:00 «Один за всіх»
13:55 «Правила життя. Обережно! 

Шахрайство!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Детектор брехні»
23:50, 00:50 «Битва екстрасенсів»
01:45 Т/с «Доктор Хаус» 
02:30 Х/ф «Любов земна» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:15 Ділові факти
06:25 Т/с «Таксі»
06:45 Т/с «Леся+Рома»
07:25, 18:45 Факти
08:10, 19:20 Надзвичайні новини
09:05 Т/с «У червні 41-го»
13:10, 21:55 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:20, 20:05 Т/с «Брат за брата-2»
16:15 Х/ф «Залізний лицар»
23:05 Х/ф «Незбагненне» 
01:00 Х/ф «Король говорить!» 
02:55 Х/ф «Каділак рекордз» 

06:30 Срібний апельсин
07:00, 19:00, 03:20 Події
07:10 Т/с «Глухар» 
09:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Російська спадкоє-

миця» 
11:45 Х/ф «Подзвони в мої 

двері» 
15:30, 17:00 Т/с «Інтерни» 
18:00, 19:20 Т/с «Думай як 

жінка» 
22:20 Х/ф «Відпустка за об-

міном» 
01:00 Х/ф «Смерть їй личить» 
02:40 Щиросерде зізнання
03:40 Т/с «Зоннентау» 

07:00 «Мультфільми» 
09:25 Т/с «Маргоша»
10:25 «Пороблено в Україні»
12:20 «Вечірній квартал»
14:15 Т/с «Пітерські канікули» 
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Музична премія «YUNA-

2013»
22:00 Х/ф «Як позбутися хлопця 

за 10 днів» 
00:10 Х/ф «Сімнадцятирічні» 
01:45 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
06:20 Т/с «Солдати-13»
07:05 Т/с «Солдати-14»
10:05 Х/ф «Кінг Конг»
13:00 Х/ф «Кінг Конг живий»
15:10 Х/ф «Десять заповідей»
19:00 Т/с «Ментівські війни-2» 
21:00, 01:05 Х/ф «Дрейф» 
22:55 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
02:35 Х/ф «Чотири листи 

фанери»
03:55 Х/ф «Тримайся, козаче!»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 01:50 «Я подаю на роз-

лучення»
15:15 Т/с «Жіночий лікар»
16:05 Т/с «Проспект Бразилії»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:00 «Давай одружимося!»
19:00, 00:05 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Лист 

очікування»
22:20, 02:35 «Вечірній Ургант»
22:55 «Познер»
23:50 Нічні новини

05:10 М/с «Майстер Менні»
06:00 Х/ф «Арабські пригоди»
09:10 Х/ф «Спитайте Сінді»
11:05 Х/ф «Сутінки»
13:25 Х/ф «Сутінки.Сага.

Молодик»
16:10 Х/ф «Сутінки.Сага.Затьма-

рення»
18:45 Х/ф «Сутінки.Сага.Світанок 

ч.1» 
21:00 Ревізор-2
22:55 Т/с «Світлофор»
00:00 Т/с «Купідон»
00:55 Т/с «Дружна сімейка»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:50 Зона ночі
02:50 Джерела Вітчизни
03:05 Братіє і дружино
03:20 За литовської доби
03:35 Дике поле
03:50 Хто гоїв рани козакам?
04:05 Рідні стіни
04:20 Перші кроки криміналістики
04:35, 05:25 Зона ночі Культура
04:40 Микола Лисенко

06:00 Руйнівники міфів
08:30 Top Gear
10:10 Школа виживання
12:00 Хрест у мистецтві
13:00 Морські гіганти
16:00 В пошуках пригод
19:00, 05:10 Містична Україна
19:50 Фантастичні історії
22:50 Д/ф «Жіноче обличчя 

революції»
00:30 Покер
01:20 Д/ф «Кухня»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Шпигуни»

04:30 Т/с «Доктор Тирса»
06:00 Х/ф «Змієлов» 
07:30, 03:10 «Агенти впливу»
08:25 Х/ф «Любити по-російськи 

- 3» 
10:10 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
13:40 Т/с «Батьківщина чекає»
19:30 Т/с «Меч»
21:30 Т/с «Тіло як доказ» 
22:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
23:30 Т/с «Менталіст» 
00:30 Т/с «Декстер» 
01:35 «Легенди карного розшуку»
02:35 «Речовий доказ»
03:55 «Уроки тітоньки Сови»
04:25 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Транті-ванті»
11:10 Т/с «Діти Арбата»
13:00 Т/с «Головний калібр»
14:50 Х/ф «Іван да Мар’я»
16:25 Х/ф «Тартюф»
18:20 Х/ф «Женя, Женечка і 

«катюша»
20:00 Т/с «Олександровський 

сад»
22:20 Х/ф «Особливо небез-

печні»
23:55 Х/ф «Порох»
01:40 Х/ф «Тривожний виліт»
03:05 Х/ф «Одного чудового дня»
04:30 Х/ф «Нічний мотоцикліст»
05:35 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:50 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
13:50 Одна за всіх
14:40 4 весілля
19:40 Королева балу 
21:00 Дайош молодьож!
21:35 ТЕТ-Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці» 
01:25 Т/с «Ворота» 
02:15 Твою маму!
03:05 До світанку

05:20 Світ зірок
06:05 Мультфільми 
08:20 Справа смаку
09:30 Ранкова пошта з 

А.Пугачовою і М.Галкіним
10:00 Неділя з Кварталом
11:00 Попелюшка для Баскова
11:25 Смачна ліга
12:15 Свати біля плити
13:15 Квадратний метр
14:25, 22:15 Модний вирок
15:30, 23:10 Жіноча форма
16:25, 20:30 Глянець
17:20 Концерт
00:10 Д/с Секрети долі
01:00 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:10 до Дня Матері
08:10 Панянка та кулінар
08:40 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Без цензури
10:15 Право на захист
10:35 Т/с «Царівна»
13:15 Т/с «Варіант Омега»
14:35 Вікно в Америку
14:55 Euronews
15:00 Життя на рівних
15:15 Темний силует
15:30 Т/с «Переділ»
17:50 Фестиваль пісні в Коблево
18:30 Агро-News
18:45 Останнє попередження
19:15 до Дня Матері
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Українська пісня
22:20 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:10 Пісенний фестиваль «Роди-

на» ім.Н.Яремчука

01:20 Про головне
01:45 ТелеАкадемія
02:45 Рояль в кущах повтор
03:10 Як Ваше здоров’я?
04:00 Д/ф «Фронтові хроніки»
04:45 Хіт-парад
05:30 Підсумки дня
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Понеділок, 24 червня

Де варто відпочити влітку за кордоном Школяр задля 
розваги 
«замінував» 
неіснуючу школу 

16-річному жителю села Го-
родище Ківерцівського ра-

йону заняття у шкільному таборі 
видалися нецікавими. Тому в 
нього виникла ідея зателефону-
вати до міліції та повідомити про 
закладену в школі бомбу. Юнак 
підключив у мобільному телефо-
ні стару сім-карту, яку йому від-
дала матір, набрав номер «102» 
і повідомив черговому про те, 
що у селі Клубочин замінували 
ЗОШ. Оперативний черговий 
Ківерцівського райвідділу мілі-
ції миттєво передав інформацію 
керівництву та направив за вка-
заною адресою слідчо-оператив-
ну групу, карету «швидкої» та 
працівників пожежної частини. 

Після приїзду на місце події 
з’ясували, що школи у згаданому 
селі немає. Провівши низку роз-
шукових заходів, правоохоронці 
встановили номер, із якого на-
дійшло повідомлення про замі-
нування, і знайшли 16-річного 
жартівника. 

Відносно школяра розпочато 
досудове розслідування про за-
відомо неправдиве повідомлен-
ня про загрозу безпеці громадян, 
за що передбачена відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі 
до шести років. 


