
Сьогодні все більше людей праг-
нуть відпочивати не просто як 
туристи, а з користю для здоров’я. 
Тому з великим задоволенням від-
відують гарячі джерела Закарпаття. 
Ці перла природи здавна засто-
совувалися для лікування хворих.  
Найпопулярніші місця геотуриз-
му — це Ісландія, Угорщина, Італія, 
Грузія, США, Чехія, Японія. У нас в 
Україні гарячі джерела проходять 
через Закарпаття. Група волинян 
вирішила відвідати геотермальні 
води цього регіону, дізнатися, хто їх 
відкрив, їхні цілющі властивості.

ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ 
ТА НЕПОВТОРНІ КРАЄВИДИ

Термальні води Косина та Бере-
гового привабили нас як цілющими 
властивостями, так і неповторними 
краєвидами та дизайном. 

Комплекс «Термальні води «Ко-
сино» розташований на території 
двохсотрічного дубового гаю. Пере-
бування тут додає цілющої сили, ба-
дьорої наснаги. 

Як приємно поніжитися в мі-
неральній воді з присмаком кави! 
На території комплексу є spa-
процедури: водяний масаж для ніг, 
понад десять саун, навіть льодова, де 
температура сягає до -10 °C.

Термальна вода Берегового вва-
жається дуже корисною для покра-
щення загального самопочуття лю-
дини. Подібні за хімічним складом 
водні джерела розміщені в Ісландії 
та Сахаліні. Берегівський термаль-
ний басейн відкритий, купатися в 
ньому можна цілий рік. У басейні є 
низка водних процедур, джакузі. 

На території Закарпаття ми від-
відали ще один із видів spa-послуг 
— купання в чані з мінеральною во-
дою, який встановлений на території 
чарівного комплексу «Вольногора». 
Чан — це великий резервуар у формі 
казана. Його наповнюють холодною 
водою, під ним розпалюють багат-
тя. Вода поступово нагрівається до 
+35–40 градусів. Купання в чані по-
трібно чергувати із зануренням у 
холодну воду, що ще в одному казані 
поруч або в річці. 

Перепад температури позитивно 
діє на організм людини й омолоджує 
шкіру. Медики помітили, що відвід-
ування чана знижує ризик простуд-
них захворювань. Крім того, подібне 
загартування організму покращує 

нервову, серцево-судинну системи, 
діяльність опорно-рухового апара-
ту, сприяє відновленню після травм 
і переломів. Цілюща купіль повертає 
організму гармонійну рівновагу. 

Закарпаття відоме не лише ліку-
вальними мінеральними водами, а й 
подорожами, в яких нас чекають се-
редньовічні замки та розкішні пала-
ци, древні храми та цікаві музеї, ці-
лющі мінеральні джерела та просто 
чисте повітря, напоєне різнобарв’ям 
трав. Ця земля багата на скарби, 
тому кожен із нас може знайти тут 
щось своє, яке не пізнати ні за рік, ні 
за два, ні за все життя. 

ЛЕГЕНДИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ 
ПОКОЛІННЯ ТА ЕПОХИ 

Ми мали можливість відвідати 
замок у містечку Чинадієво. Той, хто 
завітає сюди, зрозуміє, що «Сент-
Міклош» — одна з найвизначніших 
і найцікавіших пам’яток Закарпаття. 
Вона має свою неповторну атмосфе-
ру. Приїхавши до замку, залишаєш 
за дверима всі свої турботи і входиш 
у легенду, що поєднує покоління й 
епохи.

Історія замку починається з 
магната Тереньї, який заклав його 
кам’яні стіни в ХІV ст. Господарів у 
Чинадіївському замку було багато, 
але найцікавішою постаттю серед 
них залишається Ілона Зріні. По-
літична діячка, відома як хоробра 
захисниця, єдина у світі жінка за 
всю історію людства, нагороджена 
грамотою Аткаме. Така нагорода ви-
давалася турецьким султаном лише 
чоловікам за мужність. «Ця жінка 
послана Аллахом тим невірним, щоб 
показати, як треба воювати і захи-
щати», — сказав султан, який наго-
родив Зріні. 

Чинадіївський замок увійшов у 
історію також як місце романтичних 
зустрічей Ілони (на той час уже вдо-
ви) з молодим вождем каруців Імре 
Текелі.

Щороку на території замку про-
водять фестиваль середньовічної 
культури. А всередині, на першому 
поверсі, проходять концерти кла-
сичної музики. 

А славнозвісну кімнату другого 
поверху, за словами екскурсовода, 
чекає цікаве майбутнє. Тут пла-
нують обладнати сучасну спальну 
кімнату, що матиме символічне зна-
чення для пар закоханих, які щойно 

взяли шлюб. Вони зможуть залиша-
тися тут на ніч. А урочисті церемонії 
вінчання вже проводяться у стінах 
«Сент-Міклоша».

Наша туристична група мала 
можливість відвідати пам’ятник на-
ціонального значення — мислив-
ський замок Шенборнів, а нині са-
наторій «Карпати», побудований у 
1840 році. Для замку Шенборнів ха-
рактерна символіка «старих часів»: 
має 365 вікон, 52 кімнати (кількість 
тижнів), 12 входів (за кількістю мі-
сяців). Прогулюючись біля замку, 
ми помітили: на одній із веж розмі-
щений герб у вигляді лева, над його 
головою корона з хрестом — це знак 
високого церковного сану. І справді, 
Лотар Шенборн був єпископом Бам-
берзьким та архієпископом Майнц-
ським, засновником династії магна-
тів Шенборнів. 

Привернув нашу увагу парк, за-
кладений у 1848 р. У ньому пере-
плітаються ясені та сакури, сосни, 
тюльпанові й оцтові дерева. Гармо-
нійно вписується в парк мальовниче 
озеро, на якому побудовано спеці-
альні будиночки для лебедів. Улю-
блене місце відвідувачів парку, крім 
озера, — так зване «Джерело краси», 
що дарує молодість і вроду. Вода 
цього джерела, за словами екскурсо-
вода, насправді має цілющі власти-
вості й корисна тим, у кого пробле-
ми з обміном речовин, кровоносною 
і сечостатевою системами. 

На території цього замку про-
ходили зйомки деяких сцен фільму 
«Сімнадцять миттєвостей весни».

А яка цілюща Лужанська вода, 
що поблизу санаторію «Меліса» біля 
Сваляви! 

Подорожі мальовничими місця-
ми Закарпаття нам дуже сподоба-
лись. Особливу вдячність ми хочемо 
висловити людині, яка взяла участь 
в організації цієї екскурсії — Чепе-
лі Любові, котра працює сімейним 
лікарем в амбулаторії № 2. Вона лю-
дина скромна, порядна, хороший 
організатор, цікавиться минулим 
нашого краю, його історією, справ-
жній патріот рідної землі. Невипад-
ково, що саме вона долучилася до 
благородної справи — знайомства з 
історичним минулим та природни-
ми цінностями України. Адже без 
коріння немає дерева, а без минуло-
го немає народу. 

Алла НОВОСАД,
м. Рожище
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В с. Осій Закарпатської області 
відбувався 10-й Всеукраїн-

ський зліт юних туристів-краєз-
навців, у якому взяли участь 18 
команд із різних областей України.

Волинь представляли гуртків-
ці Центру туризму, спорту й екс-
курсій. Програма зльоту перед-
бачала дводенний експедиційний 
туристсько-краєзнавчий маршрут, 
роботу в творчих майстернях із 
краєзнавчих досліджень і різнома-
нітні конкурси.

Найзапекліша та найскладніша 
боротьба за першість відбувалася 
на дистанції туристсько-краєзнав-
чого маршруту по пересіченій міс-
цевості за системою ралі. Команди 
подолали контрольні пункти з ви-
користанням різних видів орієнту-
вання на місцевості, пройшли ту-
ристські технічні етапи — спуски 
та підйоми, траверси, навісні пере-
прави (дистанція І класу) та вико-
нали спецзавдання на контрольно-

залікових станціях із історичного, 
географічного краєзнавства, архе-
ології, екології, геології, фольклору 
й етнографії.

Волиняни показали злагодже-
ність дій і високий рівень фізичної, 
технічної та інтелектуальної підго-
товки, знання з історії та географії 
України. Гуртківці відмінно ви-
конали завдання з опису пам’яток 
культури й археологічної знахідки, 
провели дослідження гідрологіч-
них і геологічних об’єктів.

Також маршрут передбачав і 
чимало спеціальних завдань для 
перевірки рівня туристських умінь 
і навичок учасників — визначення 
азимуту, відстані та висоти до не-
доступного об’єкта, в’язання ту-
ристських вузлів, надання першої 
медичної допомоги й транспорту-
вання потерпілого. За підсумками 
цікавої та напруженої боротьби 
збірна команда області впевнено 
здобула перемогу.

Життя

Студенти луцького 
медколеджу передали воїнам 
виготовлену власноруч 
протиопікову мазь
Хлопці та дівчата, що навчаються у Луцькому базово-
му медичному коледжі, приготували для українських 
бійців ящик мазі проти опіків. Мазь зроблена з на-
туральних компонентів, зокрема свіжозібраних трав, 
бджолиного воску, оливкової олії та ін. 

Теща ледь не вкоротила віку 
зятеві
Подія трапилася в одному із сіл Луцького району. Із 
районної лікарні до правоохоронців надійшло по-
відомлення про те, що до них із ножовим пораненням 
доставили 43-річного мешканця району. З’ясувалося, 
що чоловік прийшов додому напідпитку. Між родичами 
виникла суперечка, під час якої 77-річна теща вдарила 
зятя ножем. Правоохоронці відкрили кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушко-
дження) КК України. Триває досудове розслідування. 

Народному фольклорному колективу 
«Крименя» виповнилося 10 років 

Для дітей із Луцька влаштували 
семиденний англійсько-польський 
дитячий табір «Find your App» 

В період оздоровчого процесу 
громадська організація «Тери-

торія 2.2» у с. Озеро на базі від-
починку «Радість» влаштувала 
семиденний англійсько-польський 
дитячий табір «Find your App» для 
110 дітей з м. Луцька, серед яких 
діти, батьки яких загинули під час 
АТО, діти-сироти та діти з небла-
гополучних сімей віком 6–13 ро-

ків. 
Діти мали дивовижну мож-

ливість спілкуватися з носіями 
англійської мови зі Сполучених 
Штатів, Великобританії та носіями 
польської мови з Польщі. 

Програма табору включала та-
кож уроки саморобки, танців, хі-
мічних експериментів, гігієни, різ-
номанітні захопливі ігри, купання. 

Волинські туристи стали найкращими 
на всеукраїнських змаганнях

Багата на скарби Закарпатська 
земля лікує духовно і фізично

2 серпня у селі Кримне, що у Ста-
ровижівському районі, про-

йшли урочисті заходи, присвячені 
Дню села та десятій річниці з дня 
заснування народного фольклор-
ного колективу «Крименя».

Ім’я «Кримені» відоме і на Во-
лині, і в усій Україні. Самобутній 
колектив прeдставляв свої творчі 
доробки на різноманітних фести-
валях та конкурсах, де мав шале-
ний успіх у поціновувачів народ-
ного мистецтва. Був відзначений 
багатьма нагородами та призами. 
Колектив «Кримені» навіть запро-
шували на День міста у Раву-Мазо-
вецьку, що в Польщі. Там місцева 
публіка з цікавістю слухала старо-
винні українські пісні, які припали 
до душі як молоді, так і старшому 
поколінню.

Тож у переповненому сільсько-

му будинку культури ніде було 
яблуку впасти. Привітати «Кри-
меня» прибуло багато гостей, які 
дякували за те, що колектив своєю 
піснею, своїм бережливим став-
ленням до фольклору прищеплює 
любов до рідної землі, до всього 
українського народного.

Організатор колективу Гали-
на Киць запевнила присутніх, що 
«Крименя» ще багато років ра-
дуватиме земляків неповторним 
самобутнім талантом, адже колек-
тив із покоління в покоління пере-
дає любов до старовинної пісні, до 
традицій наших предків, до рідної 
землі, до України. На завершення 
свята аматори сцени подарували 
всім присутнім чудовий концерт із 
різноманіття барвистих народних 
мелодій.

Володимир ЗІНЧУК 


