
В турагенціях не приховують: 
цьогорічний сезон значно менш 
активний, як минулорічний. Хтось 
боїться в такий час покидати 
країну. Багатьох просто підкосила 
криза. Але літо є літо, і, попри все, 
українці шукають нагоди хоч десь 
відпочити. Та й, зважаючи на те, 
що їхати до Криму навряд хтось 
зважиться, доводиться все більше 
розглядати для релаксу закордонні 
курорти. 

БОЛГАРІЯ — ГАРНИЙ 
ЗАМІННИК КРИМУ 

За словами туроператорів, уже 
кілька років поспіль не втрачає по-
пулярності Болгарія, а особливий 
попит на відпочинок там цьогоріч. 

— Це хороша альтернатива Кри-
му. В Болгарії кращий сервіс, як у 
Криму, але при цьому ціни не такі 
високі, як в Європі. Ця країна дуже 
доступна для кожного, особливо 
бюджетним буде відпочинок, якщо 
їхати автобусом, — розповідає ди-
ректор турагенції «Турсалон» Лідія 
Васюта. — Як правило, автобусні 
тури часто обирають для сімейного 
відпочинку, адже на авіапереліт сім’ї 
довелося би добряче витратитися. 
Зауважу, що діти нормально пере-
носять дорогу, їм набагато легше, бо 
то якимись гаджетами бавляться, то 
батькам голову морочать. А дорос-
лим потрібно просто налаштувати-
ся, що їхати понад добу. 

Пані Лідія зауважує, що, хоч 
болгарські курорти і розташовані на 
тому ж Чорному морі, там воно пів-
денніше, а отже, тепліше, та й рівень 
інфраструктури вже європейський. 
Охочим відпочити у Болгарії потріб-
но пам’ятати про візи. Для подорожі 
підійде відкрита шенгенська віза, 
або в агенції відкриють болгарську, 
яка обійдеться у 35 євро. 

— Ціни є на будь-який гаманець. 
У Болгарії багато маленьких місте-
чок: Несебир, Обзор, Поморіє, Све-
тий Влас, які мають хорошу курорт-
ну інфраструктуру, але при цьому 
ціни там помірні. А от Золоті Піски, 
Албена, Варна, Сонячний берег — це 
вже дорожчі курорти, — каже Лідія 
Васюта. 

У туристичному агентстві пе-
реконують, що особливо дешево 
купувати тур до Болгарії за умови 
раннього бронювання, тобто за кіль-
ка місяців до подорожі. Так, можна 

вкластись у 250 євро за путівку для 
двох на 10 ночей із проїздом і харчу-
ванням. Нині ж ціни стартують від 
350 євро. Це включаючи дорогу та 
сніданки. Любителям системи «все 
включено» варто готувати щонай-
менше 460 євро на двох. 

— Але «аll inclusive» — це не та 
система, яку ми радимо брати в Бол-
гарії. Бо отримаєте зовсім не те, що, 
скажімо, в Туреччині. Все одно до-
ведеться докупляти фрукти чи ще 
щось. Краще обирати тур, де є лише 
сніданки, далі харчуватись у місце-
вих кафе, а плоди купувати на ши-
карних місцевих риночках. Для сі-
мейного відпочинку часто обирають 
номери-студіо, де є невеличкий ку-
хонний блок, — радять у турагенції. 

ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ В ЄВРОПІ 
КРАЩЕ ЧЕКАТИ АКЦІЙНИХ 
ПРОПОЗИЦІЙ 

Тим, хто хоче відпочити в Євро-
пі, радять звернути увагу на Чорно-
горію. З-поміж її плюсів називають 
неймовірно красиву природу, чисте 
Адріатичне море та відмінний сер-
віс. 

— Пропозиції дуже різноманіт-
ні, можна мешкати у великому готе-
лі або ж у затишній віллочці. Багато 
туристів обирає останній варіант і 
як максимум замовляє лише снідан-
ки. Це пов’язано з тим, що люди не 
хочуть замикатися на території го-

телю, а прагнуть більше подорожу-
вати. Для відпочинку в Чорногорії 
гаманець потрібно брати товстіший, 
як для Болгарії. Тур на сім днів для 
двох, включаючи переліт і сніданки, 
коштуватиме від 700 євро. Зверніть 
увагу, для подорожі в цю країну не 
потрібні візи, — розповідає пані 
Ліда. 

Ще одна безвізова країна — Кіпр. 
Як повідали нам в агентстві, вартість 
відпочинку на двох тут стартує від 
850–900 євро. Щоправда, іноді може 
пощастити з невеликою знижкою. 

Дещо дешевше гайнути в Грецію, 
особливо якщо поталанить із акцій-
ною путівкою, що буває доволі не-
рідко. 

— Торік навіть у липні реально 
було відхопити тур за 600 євро на 
двох. Нині такі пропозиції можуть 
бути хіба на першу половину червня. 
А далі вартість зростає до 900 євро 
та вище. Але ми очікуємо, що й цьо-
го сезону будуть гарні знижки, адже 
початкові прайсові ціни традиційно 
не низькі. Попри все, Греція варта 
тих грошей, адже вона дуже мальов-
нича, самі греки надзвичайно гос-
тинні, їхня кухня смачна та багата, 
плюс до всього — чудове море, — 
кажуть в агенції. 

Зі слів пані Лідії, минулого року 
було багато акційних пропозицій 
і на Іспанію. Так, у тризірковий го-
тель, розміщений, правда, не на 
першій береговій лінії, можна було 

купити путівку за 600 євро на двох. 
Нині ж тижневий відпочинок у цій 
країні потягне від 1000 євро. Але в 
турагентствах очікують, що будуть 
знижки до 700–800 євро залежно від 
регіону і типу харчування. 

ТУРЕЧЧИНА ТА ЄГИПЕТ — 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ «ПОВНОГО 
ФАРШУ» 

— Туреччина та Єгипет тради-
ційно лишаються популярними, а 
надто цього року, оскільки ціни тут 
у доларах, що хоч і дорого, але все 
одно дешевше, як розраховуватись 
у євро. Ці країни в основному роз-
раховані на любителів системи «все 
включено», коли не потрібно щось 
шукати за межами готелю. Адже на 
місці їжа та напої, спортивні й роз-
важальні програми, басейни. Тож 
виходить, що платиш лише за путів-
ку й уже немає потреби додатково 
витрачати гроші, — зауважує Лідія 
Васюта. 

Охочим помилуватися зеленими 
краєвидами Туреччини в агенції ре-
комендують завітати в райони Кеме-
ра або Мармариса. Тут здебільшого 
галькові пляжі, гори та ліси. Тим, 
хто хоче відпочити недалеко від ае-
ропорту, найкраще обрати Анталію. 
Пляжі там піщані, а готелі переваж-
но люкс-класу, тож і ціни не малі. 
Що більше віддаляємося від аеро-
порту, то меншими стають ціни. Так, 
порівняно бюджетним називають 
відпочинок в Аланії та Кемері. 

Тиждень удвох у Туреччині за 
системою «все включено» обійдеть-
ся від 700 доларів. У липні-серпні, 
як і в будь-якій іншій країні, ціни 
будуть трохи вищими. 

Хай як дивно, влітку в Єгипет 
теж летять відпочивати. Хоча тем-
пература повітря там часто буває 
за +35, але, кажуть, завдяки сухому 
клімату така спека переноситься 
краще, як у Європі. Передусім Єги-
пет обирають через надзвичайно 
гарне Червоне море. 

— Для відпочинку на такому 
морі потрібно їхати на заокеанські 
Мальдіви, що, звісно, дуже дорого. 
А в Єгипті ним є змога насолодити-
ся за порівняно помірну ціну. Так, 
у тризірковий готель із послугою 
«все включено» можна полетіти за 
700 доларів на двох. Чотиризірковий 
вартуватиме десь на сотню більше, 
— кажуть у турагенції. 

Ольга УРИНА 
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У Луцька з’явилося ще 
одне місто-партнер
Під час офіційної зустрічі з Президентом 
міста Холма  пані Агатою Фіш відбулося 
підписання Угоди про співробітництво та 
визначення подальших напрямів співп-
раці, які сприятимуть зміцненню зв’язків 
поміж містами Луцьком і Холмом.

В обласному центрі Волині 
відбудеться X Міжнародний 
джазовий фестиваль 
6 червня пройде Х Міжнародний джаз-фольк фес-
тиваль «Музичні діалоги». Захід мав відбутися ще 
23–24 травня, однак у зв’язку з трагічними подіями 
на Сході України його було перенесено. Фестиваль 
триватиме один день у Луцькому замку. Початок — о 
18.30. Окрім того, у рамках фесту пройдуть виставка 
польського джазового плаката, а також збір коштів 
для кримських біженців на Волині. 

У міськраді Луцька продавали картини 
дітей із особливими потребами 

У залі засідань міської ради від-
бувся благодійний аукціон із 

продажу картин дітей із синдро-
мом Дауна, присвячений Між-
народному дню захисту дітей. На 
благодійні торги було виставлено 
12 творчих робіт. 

Міський голова висловив 
вдячність батькам, які допомага-
ють владі вирішувати проблеми 
дітей із особливими проблемами. 
Подякував і небайдужим людям, 
які прийшли підтримати малень-
ких художників, адже внесок 
кожного, хто придбає малюнок 
унікальної дитини, допоможе не-
повносправним діткам навчитися 
чогось нового, і висловив споді-
вання, що Бог поверне їм витраче-
не сторицею. 

Романюк побажав авторам ро-
біт, щоб ці перші кроки мали по-
дальші успіхи, а влада сприятиме 
творчому розвитку дітей. 

Також мер розповів, що у дит-
садках міста створюються групи 
інклюзивного навчання, незаба-
ром буде створено центр, який від-
повідатиме всім вимогам роботи з 
дітьми з особливими потребами. 

Голова Волинської обласної 

громадської організації батьків 
дітей із синдромом Дауна Олена 
Мельник подякувала організато-
рам і благодійникам за виручені 
9400 гривень і запевнила, що вони 
будуть використані для створення 
постійних майстерень, де люди з 
особливими потребами займати-
муться декоративно-прикладним 
мистецтвом, живописом, рукоділ-
лям і ремеслом. 

На Волині протягом двох днів діяла «Студентська республіка» 

Уже цього року 
на озерах і річках 
Волині потонуло 
12 людей 

У Луцьку — 
виставка фіалок 

Незважаючи на заходи, що 
організовує ДСНС України 

для запобігання нещасним ви-
падкам на водоймах, проблема 
гарантування безпеки людей 
під час відпочинку залишається 
надзвичайно гострою — з почат-
ку цього року на озерах і річках 
Волині потонуло 12 громадян. 
Упродовж минулого року на во-
доймах області загинуло 46 лю-
дей, серед яких 4 дитини. 

Однією з передумов загибелі 
на воді, крім безпечності воли-
нян, є недотримання власника-
ми водойм Правил утримання 
водних об’єктів у питанні забез-
печення їх засобами для попе-
редження трагічних випадків і 
рятування потопальників. 

Працівники Управління 
Держслужби України з надзви-
чайних ситуацій у Волинській 
області здійснили профілактич-
но-наглядові рейди місць масо-
вого відпочинку населення щодо 
забезпечення безпеки людей на 
водних об’єктах. За їх резуль-
татами вручено приписи з про-
позиціями щодо облаштування 
місць відпочинку біля води. 

У Волинському краєзнавчо-
му музеї вперше відкрилась 

унікальна виставка фіалок. Від-
відувачі мають змогу побачити 
понад 400 сортів української та 
закордонної селекції. Захід ор-
ганізовано клубами Західного 
регіону — «Фіалки Прикарпат-
тя» (Івано-Франківськ), «Фіалка 
Галичини» (Львів), «Сенполія-
Захід» (Тернопіль). Діятиме він 
по 7 червня. 

Де відпочити влітку 

Упродовж 30–31 травня на базі 
дитячого табору «Ровесник» 

(с. Забороль Луцького району) від-
бувався регіональний етап молодіж-
ного мультифестивалю «Студент-
ська республіка–2014». 

Організатори — ГО «Студент-
ська республіка», «Студентська рада 
Волині» й управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Волинської ОДА. 

На відкриття завітав в. о. началь-
ника обласного управління молоді 
та спорту Ігор Дмитришин, який 
привітав учасників і глядачів та по-
бажав вдалого свята. Такий захід на 
Волині організовують уже дев’ятий 
рік поспіль. 

Зі слів організатора дійства Ва-
лерія Пельца, цьогоріч не готували 

гостям якихось особливих несподі-
ванок — мовляв, усе відбувається за 
напрацьованою роками програмою. 
«Студенти вже звикли, що в кінці 
навчального року їх чекає таке свя-
то, де вони зможуть весело провести 
час, познайомитись із новими людь-
ми, набратися сил на літо й, звичай-
но, визначити найкращих». 

Цьогоріч на фестивалі були 
представлені 11 навчальних закла-
дів (близько 250 учасників), які мі-
рялися силами у різних інтелекту-
альних конкурсах. Мали відбутися й 
спортивні змагання, та через складні 
погодні умови гральні майданчики 
були непридатні для їх проведення. 

Погана погода не завадила ак-
тивним спудеям зіграти в політичну 
гру, головною метою якої є вибори 
студентського мера та депутатів 
студентського магістрату. Свої кан-
дидатури подали два кандидати: 
Вихованець Сергій із Луцького ко-
оперативного коледжу та Ковальчук 
Євген — СНУ імені Лесі Українки. 

Голоси виборців розділилися 
порівну, й лише на один випередив 
конкурента Сергій Вихованець. Та-
ким чином, студентським мером 
Луцька вперше став представник 
ЛКК. 

Окрім мера, молодь обирала сту-

дентський магістрат із двох партій: 
«Студсила» і «Жигулі». Голоси роз-
ділились у співвідношенні 41 на 59% 
на користь «Жигулів». До магістрату 
Волині 2014 року ввійшли: Табачук 
Олексій (ЛНТУ), Бараков Михайло 
(ВДУКіМ), Жук Дмитро (ЛіРОЛ), 
Оніщук Катерина (ЛПК), Мельни-
чук Ілля (ЛКК), Марчук Катерина 
(ЛПК), Герасимчук Роман (СНУ), 
Ожеховський Олександр (ВДУКіМ), 
Крайнік Юлія (СНУ), Уляницький 
Андрій (КТБП СНУ). 

Обрані студентські депутати 
представлятимуть область на все-
українському етапі «Студентської 
республіки», що відбудеться в серп-
ні. 


