
Напередодні свят мало не кожен 
задумується, як же зустріти Новий 
2014-й рік. Останнім часом стає 
популярним відзначати не вдома, а 
у якихось цікавих місцях. Тож «Відо-
мості» пропонують кілька варіантів, 
де можна захопливо провести 
новорічні свята. 

ШАЦЬКІ ОЗЕРА 

Всі ми звикли, що на волинських 
озерах відпочивають улітку. Втім, 
щороку все більше господарів при-
ватних садиб запрошують до себе 
в гості й у люті морози. Щоправда, 
за такими цінами, як у теплу пору, 
пожити не вдасться, бо туристів 
приймають лише в будиночки, об-
ладнані опаленням. Так, в одному з 
котеджів, розміщеному в урочищі 
Гряда на березі Світязя, однокім-
натний номер на двох із усіма умо-
вами та дворазовим харчуванням 
обійдеться у 480 гривень із особи. 
А двомісний люкс уже коштувати-
ме 890 гривень із носа. При цьому 
замовити його можна щонайменше 
на три доби. Вартість додаткового 
харчування — 120 гривень. Якщо 
новорічну ніч захочете святкувати 
у ресторані, то доведеться виклас-
ти ще 350 гривень. У самому селі 
Світязь можна знайти економніші 
варіанти, наприклад, компанією 
зняти невеличкий будиночок. Орен-
да ошатного дерев’яного котеджу зі 
зручностями на 8–10 осіб потягне 
1500–2000 гривень за добу. 

Туристичні компанії теж запро-
шують святкувати Новий рік на 
«волинському Байкалі». Так, пропо-
зиція однієї з них коштує 1580 гри-
вень за три дні. Клієнтів обіцяють 
зустріти в Ковелі, а далі поселити в 
котеджі у Шацьку. В програмі — різ-
номанітні екскурсії Шацьким націо-
нальним природним парком, відвід-
ини кінної ферми, катання на санях, 
пікніки на свіжому повітрі. Крім 
того, в ціну входять харчування та 
новорічний стіл. 

Що ж можна робити на Світязі 

взимку? Насправді варіантів не так 
уже й мало. Туристам пропонують 
катання на конях і велетенських 
санях із кінною упряжкою, цілющі 
бані та крижані ванни, зимову рибо-
ловлю. Для більш активних органі-
зовують лижні прогулянки (100 грн 
за тригодинний маршрут, включаю-
чи оренду спорядження) та катання 
на ковзанах (50 грн), а також віднос-
но нову атракцію — катання на буєрі 
— льодовій яхті (150 грн із людини).  

ЛЬВІВ 

Найкращим варіантом для ро-
мантиків буде різдвяно-новорічний 
Львів. Відзначання Нового року 
саме тут завжди огорнуте особли-
вим шармом, адже до неймовірної 
архітектури міста додається ще й 
різнобарвне святкове оформлення. 
Пропозицій від турагенцій немало. 
Ціни коливаються від однієї тисячі 
гривень до двох із половиною плюс 
від 600 за бенкет. Так, за 820 грн за-
прошують у місто Лева на три дні. В 
ціну включені проживання в готелі, 
сніданки та різноманітні екскурсії. 
Також організатори за додаткову 
плату можуть влаштувати відвідини 
замків Львівщини (170 грн), поїздку 
Львовом на диво-бусику (80 грн), 
новорічну вечірку (1000 грн). 

Можна й самостійно організо-
вувати розваги у Львові, скажімо, 
поселившись у готелі. Так, в одному 
з таких вартість двомісного номера 
— 570 грн за добу, а новорічний кар-
навал обійдеться у 950 грн. Можна 
компанією орендувати й квартиру. 
Скажімо, зняти квартиру-студію на 
Личаківській для чотирьох осіб нам 
запропонували за 800 грн за добу, 
але це при тому, що проведемо в 
місті Лева щонайменше п’ять днів. У 
центрі міста навіть за однокімнатне 
помешкання просять 1000–1200 грн, 
а за двокімнатні апартаменти — від 
півтори тисячі. Причому менше як 
на три доби здавати не хочуть. 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  

Це містечко на Хмельниччині 
визнане одним із найпопулярніших 
і найцікавіших для проведення но-
ворічних свят. Тут обіцяють серед-
ньовічний різдвяний ринок та інші 
атракції, не кажучи вже про екскур-
сії фортецею. Цікаво у Кам’янці буде 
і дітлахам, бо неподалік Ратуші до 
5 січня діятиме офіційна резиденція 
Святого Миколая та Діда Мороза. 
Там для малечі організовуватимуть 
різні майстер-класи та забави. Тра-
диційно загальноміське святкування 
Нового року відбудеться біля Ратуші. 

Ринок подобової оренди квар-
тир напередодні свят дуже актив-
ний, скажімо, двокімнатне житло в 
центрі міста нам запропонували за 
1000 грн у саму новорічну ніч, ще 
по 400 грн доведеться заплатити за 
кожну наступну добу. Як правило, 
апартаменти здають щонайменше на 
три доби. 

У місцевих готелях теж подба-
ли про цікаву новорічну програму, 
а деякі навіть створили кількаденні 
пропозиції для туристів. Скажімо, в 
одному з готелів пропонують чоти-
риденний відпочинок у старовин-
ному місті за 1645 грн. У вартість 
входять проживання в двомісному 
стандартному номері, сніданки, 
святкування Нового року в рестора-

ні, екскурсії Кам’янцем. Але тут же 
пропонують зустріти новорічну ніч 
у фортеці. Природно, вартість туру 
зростає — на 100 грн. При цьому 
святкові вечірки будуть тематични-
ми, скажімо, в замку чекатимуть у 
костюмах середньовічних героїв. 

КАРПАТИ 

Зустрічати Новий рік у затиш-
них селах посеред карпатських вер-
шин — пропозиція не нова, про-
те досі доволі популярна. Одне з 
волинських туристичних агентств 
пропонує їхати на три дні у Прикар-
паття за 750 грн. У вартість включе-
но трансфер із Луцька, проживання 
в приватній садибі у Яремчому та 

сніданки, кілька екскурсій і відвід-
ини гірськолижного курорту. 

На 100 грн більше коштуватиме 
подорож на Закарпаття приблизно з 
тим же набором послуг. 

Якщо вирішили самостійно їха-
ти, то що в Славському на Львів-
щині, що в Микуличині на Прикар-
патті, що в Закарпатській Лазещині 
дешевше як за сто гривень із людини 
на добу не поселишся. Середня ціна 
— 150 грн. Це за умови проживання 
у приватній садибі, де один санвузол 
на поверсі та загальна кухня. За дво-
місний номер із усіма зручностями 
в середньому просять 500–600 гри-
вень за добу. А орендувавши цілий 
будиночок, можна вкластись у пів-
тори тисячі гривень у день. 

ЗИМОВИЙ КРИМ 

Для тих, кому перераховані вище 
варіанти видадуться спокійними та 
доволі звичними, є досить оригі-
нальний варіант — провести ново-
річну ніч на морському узбережжі. 
Виявилося, що святкування Нового 
року біля моря — дуже популяр-
на річ, а особливо на Південному 
березі Криму. Ціни в готелях стар-
тують від 400 грн за добу, за ново-
річний бенкет доведеться викласти 
від 600 грн. Двокімнатна квартира в 
Ялті в святковий сезон обійдеться у 
100–150 дол. за день, а зняти котедж 
на 8–10 осіб можна за дві тисячі гри-
вень. 

Тутешні турагентства теж ґав не 
ловлять, пропонуючи доволі цікаві 
та неординарні варіанти святкуван-
ня. Одним із таких є кінний тур по 
Криму тривалістю чотири дні. Він 
передбачає різноманітні кінні про-
гулянки гірськими вершинами пів-
острова з екскурсіями по пам’ятках 
природи й архітектури, обідами 
в польових умовах, новорічний 
бенкет. Коштує таке задоволення 
3960 грн. У ціну входить трансфер із 
Сімферополя до села Лучисте, про-
живання в готелі, харчування, ново-
річне частування. 

Ольга УРИНА
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:15 Т/с «Шерлок Холмс»
13:15, 02:05 Т/с «Без сліду»
16:45, 04:30 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Три мушкетери»
22:25, 04:55 «Гроші»
00:00 Х/ф «Не озирайся» 

05:30 Х/ф «Злочинна пристрасть»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Кохання неспо-

діване нагряне»
13:45, 03:30 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Чорні кішки»
22:30 Т/с «Кулінар 2»
00:35 Т/с «Картковий будинок» 


01:35 Х/ф «Чорний дощ» 

05:30 «Чужі помилки. Перевертні»
06:15, 15:55 «Все буде добре!»
07:55, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:35 «Таємниці Х-фактора. Одні 

проти всіх»
10:35, 01:25 Х/ф «Нерозумна 

зірка» 
12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:10 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
00:10 «Один за всіх»
03:05 Нічний ефір

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:25 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Анекдоти по-українськи
09:30 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
11:00 Т/с «Літєйний»
12:00, 13:00 Т/с «Ліквідація»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Спецзагін «Шторм»
22:15, 03:15 Свобода слова
00:40 Х/ф «Остання істина» 
02:15 Про-Ziкаве.ua

06:15 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Х/ф «Катине щастя» 
13:15 Люблю! Чекаю!
14:15, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 03:55 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Не жіноча справа» 
22:00, 03:25 Події дня
23:20 Х/ф «Таємниця перевалу 

Дятлова» 
01:30 Х/ф «Щелепи 2» 
04:30 Х/ф «Біла матерія» 

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:00 Х/ф «Протистояння»
11:50 «Пороблено в Україні»
13:45 «КВК»
16:10 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Голий пістолет 2 

1/2» 
00:15 Х/ф «Безліч»
02:20 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:35 Т/с «Слідаки» 
09:00 «Заручники правосуддя»
09:20 Х/ф «Втрачений рай» 
11:00 Т/с «Гончі-6» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «РЕД» 
00:10 Х/ф «Однієї крові» 
01:50 Х/ф «Вічний поклик. Оди-

надцята серія» 
03:00 Х/ф «Дорога на Січ» 

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

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:00 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30, 01:50 «Вони і ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Нюхач»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»
02:35 «Слід»

05:15, 06:10 Teen Time
05:20 Пекельне побачення
06:15, 13:25 М/с «Черепашки-

ніндзя»
06:35, 07:00, 07:35, 08:35 Підйом
06:40, 13:45 М/с «Губка Боб»
09:00 Х/ф «Гостя»
11:40, 18:00, 22:05 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Т/с «Метод Лаврової»
19:00, 01:05 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Х/ф «Пароль риба-меч» 
01:15 Т/с «Щоденники вампіра» 


02:00 Т/с «Пліткарка»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Українці Любов
03:50 Моя адреса - Соловки. 

Пастка
04:10 Воля відходить з боями
04:25 Великий злам
04:40, 05:10 Зона ночі Культура

05:15 Х/ф «Кохання немолодої 
людини» 

06:30 Х/ф «Три плюс два» 
08:00 «Агенти впливу»
09:00 «Правда життя. Професія 

автослюсар»
09:40 «Легенди шансону»
10:45 Т/с «Інкасатори»
14:50 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:35, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Сліпий»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
23:00 Т/с «Згадати майбутнє» 
00:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
01:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 2» 
03:05 «Речовий доказ»
03:55 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Украли зебру»
11:15, 15:25 «Жарт за жартом»
12:05, 22:45 Т/с «Безмовний 

свідок»
14:05 Х/ф «Імпотент»
16:25 Х/ф «Дорога моя людина»
18:25 Х/ф «Ганна на шиї»
20:05 Х/ф «Катала»
21:30 Х/ф «Зворотної дороги 

немає»
00:50 Х/ф «Бабій»
02:05 Х/ф «Бабій 2»
03:10 Х/ф «Давайте без фокусів»
04:25 Х/ф «Небезпечний вік»

06:00 Телепузики
06:30, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:55 Малята-твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Єралаш
10:00, 21:05 Країна У
11:05, 00:35 Одна за всіх
12:05 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
13:05 Т/с «Якось у казці» 
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:10 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Т/с «Закрита школа» 
02:10 Т/с «Кремлівські курсанти» 


02:55 З ночі до ранку

05:20, 19:00 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:45 Смак Майстер 
08:20, 13:20, 21:05 Мультфільми 
10:10, 10:50, 19:50, 20:40 Школа 

доктора Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
22:40 Телефон довіри
23:35 Незіркове дитинство
00:40 Глянець
01:25 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

08:30, 12:00, 15:00, 18:20, 
01:20, 03:00, 04:05 Новини

06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:25 Шеф-кухар країни
13:30 Аудієнція. Країни від А до Я
13:50 Світло
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:55 Як це?
16:30 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
17:20 Про головне
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:15 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Знак питання
21:50 «Я люблю тебе, Україно!». 1 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додому
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Рояль в кущах
03:40 Кубок світу з футболу 2014 

г. ФІФА

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 16 грудня

Де відсвяткувати Новий рік? 

Затримали неповнолітнього, 
який скоїв дев’ять крадіжок у 
Старій Вижівці 
Старовижівські правоохоронці затримали 
неповнолітнього мешканця району, який скоював 
крадіжки. Він потрапляв у приміщення, попередньо 
пошкодивши вікно чи двері, виносив гроші й офісне 
приладдя. Як встановили міліціонери, 16-річний 
хлопчина причетний до скоєння дев’яти крадіжок 
на території селища. Щодо неповнолітнього обрано 
запобіжний захід — домашній арешт. 

У Володимирі-Волинському 
перепоховали останки жертв 
розстрілів періоду ВВВ 
У 2010 році на городищі «Вали» у Володимирі-
Волинському під час археологічних розкопок виявили 
останки невідомих осіб. А знайдені там предмети 
дозволили зробити висновок, що частина поховань 
пов’язана з розстрілами у Володимирській тюрмі 
органами НКВС громадян Польщі у 1939–1941 рр. Загалом 
за чотири роки українсько-польською експедицією  
віднайдено й ексгумовано останки 1140 загиблих. 

06:00, 17:00 В пошуках істини
06:40 Чудеса світу
07:30 Освенцім
08:20, 12:00 Найдивовижніші 

тварини
09:10, 19:40 Шукачі
10:10 В пошуках пригод
11:00 Вбивця Земля
13:00 Османи: секрети султанів
14:00, 21:40 Сучасні дива
15:00, 18:50 Таємнича Росія
16:00 Підроблена історія
18:00 Д/ф «Шкідливий здоровий 

спосіб життя»
20:40 Д/ф «Обдурити смерть»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Тур де Франс
03:40 Одноповерхова Америка

... двокімнатне житло в 
центрі міста нам запро-
понували за 1000 грн у 
саму новорічну ніч, ще по 
400 грн доведеться за-
платити за кожну наступну 
добу. Апартаменти здають 
щонайменше на три доби 


