
7.15 Се ры ял «Жан чы на ў бя-
дзе-3». (16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Паў ла 
на Дзень Свя той Трой цы.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» 
(12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15 Ка ме дыя «Трое ў ліф-
це, ка лі не лі чыць са ба ку». 
(12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Се ры ял «Та ту лі» (16+).
16.45 Ме лад ра ма «Хрос ная». 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Вый сці за-
муж лю бой ца ной». (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.30 Ме лад ра ма «Да вай це 
па тан цу ем». (12+).
9.15, 20.00 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Свет на вы ва рат. Не пал». 
(16+).
10.15 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
11.15 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.15 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
13.35 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
14.40, 22.05 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
15.55 Фан тас ты ка «Жа лез ны 
ча ла век-2». (12+).
18.00 «Біт ва эк стра сэн саў». 
16-ы се зон. (16+).
20.35 Два руб лі. (12+).
20.55 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

23.20 Ка ме дыя «Ся мей ка Тэ-
нен баўм». (16+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
8.00, 13.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 14.00, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 «Бе ла рус кая кух ня». Аў-
ся ны кі сель. Ма чан ка.
8.45, 21.05 «Ку бан скія ка за-
кі». Ка ме дыя (12+).
10.35 «На пе рад у мі ну лае».
11.05 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.00 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл 
Ка зі нец.
12.50 «Вя лі кія мас та кі». Ка міль 
Пі са ро (12+).
14.05 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «На да лё кім па-
меж жы» (12+).
16.20 «Бе ла русь як пес ня». Та-
ма ра Ра еў ская.
16.45 «Зям ля Сан ні ка ва». 
Пры го ды (12+).
18.20 «Стро га вы». Маст. 
фільм. (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Ге ор гій 
Бур коў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка Ге на дзя Гар-
ку но ва.
23.20 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

6.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Фі нал 4-х. Паў фі нал. «Нант» 
(Фран цыя) — ПСЖ (Фран-
цыя).
8.30 Ва лей бол. Еў ра лі га.
10.25 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Юджын.
12.30 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. 
Дуй сбург.
14.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Фі нал. «Рэ ал» (Іс па-
нія) — «Лі вер пуль» (Анг лія).
16.10 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Фі нал 4-х. Матч за 3-е мес ца. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

17.50 Піт-стоп.
18.20 Гуль ні «на вы раст».
18.50 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Фі нал 4-х. Фі нал. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.
22.50 Вы ні кі тыд ня.
23.35 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.10 «Га лі на Поль скіх. Па ся-
мей ных аб ста ві нах» (12+).
11.10 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
12.00 Ка ме дыя «Мі мі но» 
(12+).
13.50 Ка ме дыя «Бе лыя ро-
сы» (12+).
15.30, 16.20 «Лед ні ко вы пе ры-
яд. Дзе ці» (6+).
18.25 «Ста рэй шы за ўсіх!» 
(6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.20 Ба я вік «Зы ход ны код» 
(16+).

6.10 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.50 «Ежа ба гоў» (16+).
8.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.00, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.25 Ка ме дыя «Ка лі до ры ча-
су» (12+).
11.20 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.55, 22.40 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45 1/8 фі на лу Між на род най 
лі гі КВЗ. Чац вёр тая гуль ня 
(16+).
15.35 «Да лё кія сва я кі» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.45 «Дэ парт амент». Се ры-
ял. За ключ ныя се рыі (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.30 Тры лер «Дзя вят кі» 
(16+).
22.10 «Ты дзень спор ту».
23.30 Маст. фільм «Дзяр жаў-
ная гра ні ца. Смя рот ны ўлоў» 
(12+).
1.15 «Соль». Гурт «ГильZа» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.35 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.05 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.35 «Гуль ня ў кі но» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45, 16.15, 19.45 Се ры ял 
«Доб рыя ру кі» (16+).
18.45 «Ра зам».
0.20 Се ры ял «Ня на вісць» 
(16+).

7.00 Па кой сме ху. (16+).
7.30 Маст. фільм «Не ма гу 
ска заць «бы вай». (12+).
9.10 Маст. фільм «Не па кі дай 
мя не, Лю боў». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.35 Маст. фільм «Бу ду чы ня 
здзейс не ная». (12+).
18.20 «Лі га дзіў ных лю дзей». 
(12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Маст. фільм «Спаль ва-
ю чы мас ты». (12+).

0.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі». (12+).
12.00 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.05 Тры лер «Паст ка». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.40 Маст. фільм «Суд-
дзя-2». (16+).

9.00, 14.55, 18.55, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.20 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
9.50 «Сад і ага род».
10.00 Ме лад ра ма «За пла ці 
ін ша му» (16+).
12.05 «Су пер кні га».
12.35 Ба я вік «Праў дзі вая 
хлус ня» (12+).
15.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Вес тэрн «Зо ла та Ма ке ны» 
(12+).
17.15 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Дак. се ры ял «Ма лы шы». (6+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Муж чы ны 
ў вя лі кім го ра дзе» (18+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Дра ма «Ка ра ле ва Мар-
го» (18+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
7.40, 23.40 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». 
(6+)
9.30, 3.20 М/ф «На ва тар». 
(0+)
9.55, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.20 М/ф «Маш кі ны стра шыл-
кі» (0+).
10.50, 2.20 «Ера лаш» (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі-2» 
(16+).
15.30 Ба я вік «Тры ік сы-2: но вы 
ўзро вень». (16+).
17.30 Ані ма цый ны фільм «Ме-
ся ца вы сцяг». (12+).
19.20 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
22.40 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
1.30 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Ле та Гас под няе». Дзень 
Свя той Трой цы.
7.05 «Звы чай ны ча ла век». 
Маст. фільм.
8.40 «Дзве каз кі». «Са мы, са-
мы, са мы, са мы». М/ф.
9.15 «Мі фы Ста ра жыт най Грэ-
цыі». Дак. се ры ял.
9.45 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!» Фі-
нал.
10.50 «Вя сел ле». Маст. фільм.
11.55 «Што ра біць?»
12.45, 2.15 «Дыя ло гі пра жы-
вёл». Мас коў скі заа парк.
13.25 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.

13.55 Кан цэрт Ха сэ Ка рэ ра са і 
Вен ска га сім фа ніч на га ар кест-
ра ў Шонб рун скім па ла цы.
14.50 Зор ныя ду э ты. Вів' ен Лі 
і Мар лон Бран до. «Трам вай 
«Жа дан не». Маст. фільм.
16.50 «Ге ній». Фі нал.
17.20 «Пеш шу...» Маск ва фут-
боль ная.
17.50 «Та бар ідзе ў не ба». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Мі кі ту Ба га слоў ска му пры свя-
ча ец ца...
21.05 «Раз ві таль ныя гаст ро лі». 
Маст. фільм.
22.15 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
22.45 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Ба лет 
«Хрус таль ны па лац» на му зы-
ку Ж. Бі зэ.
23.35 Парт рэт па ка лен ня. «Мі-
шэнь». Маст. фільм (18+).

6.00, 7.10, 8.20, 9.40, 11.00, 
12.40, 23.20, 2.25, 3.40 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
6.05 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1978. 
1-я част ка. 2008 год (12+).
7.15 Маст. фільм «Жыў-быў 
на строй шчык» (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
12.00 «Аку лы пя ра». Гурт 
«Русский раз мер» і пра фе сар 
Ле бя дзін скі. 1997 год (12+).
13.00 Пра гра ма «По гляд». 
1989 год (16+).
14.00 Пе ра да ча «Біз нес і па лі-
ты ка». 1992 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год (16+).
16.00 Маст. фільм «Мой пя-
шчот на лю бі мы дэ тэк тыў» 
(16+).
17.25 «Бліц». 1991 год (12+).
18.00 «Су стрэ ча з кі на рэ жы-
сё рам Аляк се ем Гер ма нам 
у кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». 1989 год (12+).

19.30 «Ва кол сме ху». «Спорт. 
Які лік?» 1980 год (12+).
21.00 Маст. фільм «Вы шэй за 
Ра ду гу» (16+).
0.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не» (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.00 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Эл віс Прэс лі. 1991 год 
(16+).

4.00, 8.15 Тэ ніс. ATP. Фі нал.
5.00, 7.15, 9.45, 17.00 Ве ла-
спорт. «Джы ра д'І та лія».
6.00 Тэ ніс. WTA. Фі нал.
9.30 Тэ ніс. «Рых туй ся да «Ра-
лан Га рос».
11.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос» — 
2017.
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос».
16.45, 19.45 Ве ла спорт. «Джы-
ра»-эк стра.
22.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс».
22.45 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Матч дня.
23.30 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche.
0.00 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.
1.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.35 Гор дасць. (18+).
2.55 Ха лас ця кі ў ад ры ве. 
(16+).
4.50 На ва год ні ад рыў. (16+).
6.30 Укол па ра со нам. (16+).
8.15 Уце ка чы. (12+).
10.00 Без па чуц цяў. (16+).
11.45 Свя точ ны пе ра па лох. 
(16+).
14.00 Гэ та ўсё яна. (16+).
15.45 Вой, ма мач кі. (18+).
17.30 Лю бовь-мор ковь. (12+).
19.40 Лю бовь-мор ковь-2. 
(12+).
21.30 Лю бовь-мор ковь-3. 
(12+).
23.20 Ха лас ця кі ў ад ры ве. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.50, 1.50 «За ла ты кап кан». 
Се ры ял (16+).
14.25 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.50 «Мо да з ры зы кай для 
жыц ця». Дак. фільм (12+).
16.40 «Ды ле тант». Дэ тэк тыў 
(12+).
19.55 «Без пад ма ну» (16+).
20.50 «Ро бін Гуд». Дра ма 
(16+).
23.40 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.15 «Грань». Се ры ял (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 17.30 Кір маш га на рыс-
тас ці. (12+).
8.50 Джу лі і Джу лія: га ту ем 
шчас це па рэ цэп це. (16+).
11.15 Па ра ноя. (12+).
13.25 За ту ра: кас міч ная пры-
го да. (12+).
15.30 Эван Усе ма гут ны. (12+).
20.10 Спя вак на вя сел лі. (12+).
22.05 Міль я нер з тру шчоб. (12+).
0.25 Ін шы свет: абу джэн не. 
(18+).
2.15 Ге ній. (18+).
4.05 Ча ла век, яко га не бы ло. 
(16+).

6.20 Эк ва тар (16+).
8.05 Вяселле (16+).
10.15 Ня бес ны суд (16+).
12.10 Ад па чы нак у ве рас ні. 
1-я се рыя (12+).
13.40 Пры ват нае пі я нер скае 
(12+).
15.45 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы (16+).
18.20 Скрын ка (12+).
20.20 Ён — Цмок (6+).
22.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).

0.20 Ша пі то-шоу. Па ва га і су-
пра цоў ніц тва (16+).
2.30 14+ (16+).
4.30 Па ца лу нак ма тыль ка (16+).

6.00, 13.00, 17.10, 22.00, 1.15 
Не вя до мая пла не та зям ля. 
(12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.15, 12.10 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.05 Пра рыў. (12+).
8.55 Аў та-SOS. (12+).
9.45 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.25 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
13.50, 19.30 Ра за браць да 
асно вы. (16+).
14.35, 20.15, 22.50 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
15.25 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.15 Рэ корд. (12+).
18.45 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
23.40 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
0.25 Пра рыў. (16+).
2.00 Па ра нар маль нае. (16+).
2.50 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Як гэ та ўстро е на?
11.00, 2.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.00, 23.00 За ла тая лі ха ман ка.
14.00, 16.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
17.00, 2.55 Тэх аскі ме тал.
18.00, 1.00, 4.40 Хут кія і гуч-
ныя.
19.00, 22.00 Ма хі на та ры.
0.00 Ву ліч ныя гон кі.
3.50 Ві дэа па труль.
7.10 Ву ліч ная на ву ка.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
27 мая

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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АНТАНТ

Не за будзь це ся 
ўкрас ці шам пунь

Са мыя не звы чай ныя 
гас ці ніч ныя па слу гі

Дзе ля пры цяг нен ня ту рыс таў 

су пра цоў ні кі га тэ ляў бяс плат-

на або за да дат ко выя гро шы 

мо гуць аказ ваць ча сам вель мі 

дзіў ныя па слу гі. Са мыя ці ка-

выя з іх апі са ла Аса цы я цыя 

ту ра пе ра та раў Ра сіі.

Ка лі клі ент ад чу вае ся бе адзі но-

кім, яму ня ма з кім па га ва рыць, ён 

мо жа за 3,5 еў ра ўзяць на пра кат 

рыб ку ў аква ры у ме. Што ты дзень 

бель гій скі га тэль ад дае ў арэн ду 

па ру та кіх рыб. Ка лі рыб ка не «за-

ня тая», яна зна хо дзіц ца ў вя лі кім 

аква ры у ме, дзе ёсць усё не аб ход-

нае.

Не сак рэт, што боль шасць лю-

дзей за бі ра юць з са бой з га тэ ля 

шам пу ні, ге лі і ін шыя рэ чы. У не-

ка то рых бры тан скіх гас ці ні цах 

вы ра шы лі вы ка рыс таць гэ тую 

асаб лі васць па во дзін па ста яль цаў 

і на пі са лі на бу тэль ках: «Най леп шы 

шам пунь, які вы ка лісь ці кра лі» і 

«За па куй мя не і вазь мі да до му». 

У ін шым га тэ лі пай шлі яшчэ да лей, 

склаў шы для па ста яль цаў, якія вы-

яз джа юць, спе цы яль ную па мят ку 

«Не за бы вай», ку ды ўжо ўне се ны 

адзен не, паш парт, тэ ле фон, ін шыя 

аса біс тыя рэ чы, а так са ма пункт 

«Што трэ ба ўкрас ці з ван най».

Ка лі ка гось ці адо ле ла бес сань, 

мож на па тэ ле фа на ваць у служ бу 

ка зак ад на го га тэ ля на Ман хэ тэ не. 

На пра ця гу 15 хві лін су пра цоў нік 

на рэ сеп шэ не бу дзе бяс плат на чы-

таць каз ку на вы бар, праў да, ка лі 

не бу дзе за ня ты ў той мо мант.

Ка лі рап там прос та па ся род но-

чы вам вель мі за ха це ла ся пі цы, а 

аб слу гоў ван не ў ну ма ры ўжо не 

пра цуе, ёсць га тэль, які пра па нуе 

ў сва ёй да вед цы кан так ты мяс цо-

вых пі цэ рый, пры чым рэй тынг іх 

па ста ян на аб наў ля ец ца на асно ве 

вод гу каў па ста яль цаў.

Рап там зда рыла ся не ча ка насць:  

скон чы ла ся ту а лет ная па пе ра ў той 

са мы мо мант? Аказ ва ец ца, усё 

вы ра шаль на. У не ка то рых аме ры-

кан скіх гас ці ні цах да стат ко ва «па-

ве да міць» пра гэ та ад мыс ло ва му 

га тэль на му ро ба ту, які ад каз вае 

вы ключ на за раз да чу ру ло наў.

Іcнуе яшчэ га тэль, у якім ёсць 

«ме ню» па хаў на вы бар. За яз джа-

ю чы ў па кой, мож на вы браць во-

да ры па сва ім на строі і мя няць іх 

раз у су ткі. Ну, а тым клі ен там, якія 

па ку ту юць мік ро ба фо бі яй, вар та 

ад шу каць га тэль, што пра па нуе 

ска рыс тац ца дыс тан цый ны мі вы-

клю чаль ні ка мі, якія ма юць ан ты-

мік роб нае па крыц цё.

Вы хо дзі це з па коя, па ды хо дзі це 

да ліф та, а ён ужо ча кае вас. Кноп-

ка вы клі ку зна хо дзіц ца ў ка лі до ры, 

по бач з ва шым па ко ем. Так што, 

за чы ня ю чы дзве ры ну ма ра, вы 

тут жа мо жа це вы клі каць ліфт.

Хто з дам не хва ля ваў ся, гле дзя-

чы на бе лыя руч ні кі, на якіх бач ныя 

пля мы ад ма кі я жу? Ад на з гас ці ніц 

пра па нуе сва ім па ста яль цам руч-

ні кі ко ле ру пуд ры, каб да мы менш 

пе ра жы ва лі, а зна чыць, ра дзей мя-

ня лі руч ні кі.

У не ка то рых га тэ лях тэ ле ві зар 

убу да ва ны ў спе цы яль нае люс тэр-

ка, у той час як у ін шых люс тэр ка 

па каз вае на двор'е, каб па ста я лец 

мог уга даць з гар дэ ро бам


