
ТАМ ЗА ТУ МА НА МІ...
Ска жу ад ра зу: шмат чу ла, ба чы ла на фо та здым ках, але 

не ўяў ля ла са бе маш таб ба зы... Пер шае ўра жан не — тут 
ёсць усё, каб сям'і з кам фор там пра вес ці свой воль ны час! 
Пры чым раз на стай ныя пра па но вы да зво ляць знай сці са бе 
за ба ву на ўвесь дзень. І ка лі да рос лыя з усёй ад каз нас цю 
па ды дуць да ку лі нар най спра вы ў пры га та ван ні шаш лы ка, 
то ма лыя зной дуць са бе ці ка выя рэ чы по бач: ад элект ра-
ма бі ляў да вя ро вач на га пар ку...

Пач нём з га лоў на га: на тэ ры то рыі ба зы ад па чын ку дзей-
ні чае спе цы яль ная «ва лю та» — ма нет кі, які мі мож на раз-
ліч вац ца за роз ныя па слу гі і ат рак цы ё ны. Іх мож на на быць 
на ўва хо дзе, а мож на — у спе цы яль ных аў та ма тах на тэ-
ры то рыі ба зы.

Да вы ба ру кам па ній: не вя лі кія ад кры тыя ці, на ад ва рот, 
за кры тыя ад ці ка вых по зір каў аль тан кі з усім аб ста ля ван-
нем, бяс плат ныя арэ лі і дро вы для ман га ла.

Мя не, на прык лад, ура зі ла на він ка, якая рас пач не сваю 
ра бо ту ў хут кім ча се: спе цы яль ная ўста ноў ка, якая ў спя-
кот ны дзень бу дзе вы раб ляць... ту ман! Уя ві це са бе: спя ко та, 
сма га, а тут цэ лы ка ва лак пра ха ло ды, у які мож на «за зір-
нуць» і атры маць аса ло ду ад пры ем най віль га ці. Тое, аб чым 
мно гія ма раць у лет ні дзень, мож на бу дзе ад чуць на ба зе 
ад па чын ку пад Грод нам!

СПАД ЧЫ НА — НЕ ЦЯ ЖАР!
Па ці ка ві ла ся гіс то ры яй ства рэн ня «Пры ва ла» і вы свет-

лі ла, што ра ней тут бы ло мес ца ад па чын ку су пра цоў ні каў 
ты ту нё вай фаб ры кі «Нё ман», але з ця гам ча су яно прый шло 
ў за ня пад. Кі раў ніц твам прад пры ем ства бы ло пры ня та ра-
шэн не не па збаў ляц ца ад са цы яль най на груз кі, як гэ та ро-
біць боль шасць вы твор чых прад пры ем стваў па ўсёй кра і не, 
а, на ад ва рот, зра біць яе пры ця галь най для су пра цоў ні каў, 
га ра джан і гас цей з 
Бе ла ру сі і за меж жа. 
Га лоў нае, на чым 
зро блены ак цэнт, – 
маг чы мас ць усёй 
сям' ёй ка рыс на ад-
па чыць на пры ро-
дзе. Так амаль тры 
га ды та му з'я віў ся 
гэ ты пра ект, які ўжо 
сён ня мож на на-
зваць па спя хо вым!

У гас ц і  н і  цы,
з ну ма рамі, аформ-
леннымі ў вік та-
ры ян скім сты лі, 
з ра дас цю пры пы- 
ня юц ца за меж ні-
кі і... ма ла да жо ны. 
Кліенты ка жуць, 
што пра фе сій ныя 
фо та здым кі асаб лі ва ўраж ва юць «фрэн даў» у се ці ве.

Для больш дэ ма кра тыч на га па кош це ад па чын ку ле там 
мож на абраць кам форт ныя апарт амен ты, якія раз ме шча-
ны по бач з гас ці ні цай. Тут ёсць усё па трэб нае: мі ні-кух ня, 
сан ву зел, ло жак-транс фор мер, кан ды цы я нер, тэ ле ві зар, 
а ка лі на двор'е не спры яе — ацяп лен не і аба гра валь ная 
пад ло га.

По бач пра цуе бар, і заў сё ды ёсць маг чы масць ска рыс-
тац ца бан кет най за лай на дру гім па вер се гас ці ні цы, дзе 
пра вод зяц ца вя сел лі, бан ке ты, кар па ра ты вы...

Да вы ба ру вя лі кіх кам па ній — ша цёр, у якім можа раз-
мяс ціц ца не каль кі со цень ча ла век.

ЯК ЗА РА БІЦЬ НА АД ПА ЧЫН КУ 
ТЫ СЯ ЧУ ДО ЛА РАЎ?

Так-так, ме на ві та гэ та пра па нуе па віль ён з ха ке ем. Ён па-
чаў ка рыс тац ца асаб лі вым по пы там у на вед валь ні каў, ка лі 
ха кей ны клуб «Нё ман» да ка заў сваё чэм пі ён ства ў кра і не. 
Гуль цу пра па ну юць за біць 7 з 7 шай баў у ва ро ты. Ка лі вы ка-
наў умо вы — мож на за ра біць дзве ты ся чы руб лёў (та кі пры-

за вы фонд гуль ні).

Па эма цы я наль-

нас ці і ўзроў ні ад-

рэ на лі ну не менш 

ці ка вай бу дзе і вір-

ту аль ная гуль ня ў 

фар ма це да поў не най 

рэ аль нас ці — «стра-

лял кі» з ку ля мё та.

А яшчэ тут мож на 
вы свет ліць, на коль кі 
ты фі зіч на пад рых та-
ва ны да пе ра адоль-
ван ня пе ра шкод: вя-
ро вач ны парк пра па-
нуе прай сці тра су як 
ма лым, так і да рос-
лым — на кож на га 
свой уз ро вень.

На огул, пад трым-
цы спор ту і фі зіч най 

ак тыў нас ці на прад пры ем стве ўдзя ля юць сур' ёз ную ўва гу. 
Ужо ста но віц ца доб рай тра ды цы яй пра во дзіць між на род ныя 
спа бор ніц твы па бок се, ка ра тэ ме на ві та тут. У хут кім ча се 
ба за пры ме чар го выя спа бор ніц твы па бок се, пры све ча ныя 
Ге рою Са вец ка га Са ю за, аба рон цу Грод на Вік та ру Уса ву.

Трэ ба да даць, што ў ме жах са цы яль най ад каз нас ці прад-

пры ем ства тут пра цяг ва юць доб рую тра ды цыю дзі ця чых 

азда раў лен чых змен. Фар мат, праў да, на шмат ці ка вей шы, 

чым гэ та пры гад ва ец ца мно гім: з ак тыў ным ад па чын кам на 

раз на стай ных ат рак цы ё нах і яр кі мі ўра жан ня мі ад но вых 

да сяг нен няў!

НО ВЫ ПЛЯЖ І КА ТАР
За раз на бе ра зе Нё ма на вя дуц ца пад-

рых тоў чыя ра бо ты: у на ступ ным се зо не 

тут па він на з'я віц ца но вая пляж ная зо на з 

кам форт ны мі раз дзя валь ня мі і ду шам. Як 

па ве да мі лі на ба зе ад па чын ку «Пры вал», 

гос ці бу дуць мець маг чы масць не толь кі 

атры маць аса ло ду ад со ней ка і па ку пац ца 

ў Нё ма не, але і згу ляць на пля жы ў ва лей-

бол ці фут бол. А яшчэ мож на бу дзе пра ка-

ціц ца з вет ры кам па вод най па верх ні ра кі 

на ка та ры. Зда ец ца, ах вот ных гэ та зра біць 

бу дзе шмат!

На огул, пер аліч ваць усё, чым мо жа пры-

ва біць ба за ад па чын ку «Пры вал» пад Грод-

нам, мож на доўга! А ле пей — пры ехаць сю-

ды, уба чыць сва і мі ва чы ма і па спра ба ваць 

усё са ма стой на!

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

НАЙ ЛЕП ШАЕ ЛЕ ТА — 
НА «ПРЫ ВА ЛЕ»!

Гро дзен ская ты ту нё вая фаб ры ка ства рае ўмо вы для ся мей на га ад па чын ку

16 17 мая 2018 г.МЫ РАЗАМ – БЕЛАРУСЬ!

Пад Грод нам на бе ра зе Нё ма на ёсць мес ца, 
дзе мож на пе ра тва рыц ца ў заў зя та га ту рыс та, 
са праўд на га ха ке іс та (і яшчэ за ра біць на гэ тым 
гро шы!), пер ша клас на га снай пе ра, ды і на огул 
прос та на це шыц ца пры ем ным ася род дзем і са-
сно вым во да рам, што ёсць на ба зе ад па чын ку 
«Пры вал» Гро дзен скай ты ту нё вай фаб ры кі.

ЯК ЗНАЙ СЦІ?
Вель мі 

прос та: на 
вы ез дзе з 
го ра да ў бок 
вёс кі Пыш кі 
не вя лі кі 
ка ва лак у тры 
кі ла мет ры 
спе цы яль на 
азна ча ны — 
за блу каць 
прос та 
не маг чы ма!

А яшчэ мож на па тэ ле фа на ваць і 
ўдак лад ніць усе пад ра бяз нас ці, што 
вас ці ка вяць, па ну ма ры 

+375 (33) 3 144 144.
Так што не пра пус ці це най леп шае 

ле та на «Пры ва ле»!
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