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БЯЗ ВІЗ — 
НА ВЫ ХАД НЫЯ

З па чат ку гэ та га го да бяз-
ві за вы па ток яшчэ вы рас. За 
квар тал пры бы ло 20 ты сяч 
ту рыс таў. Гэ та амаль удвая 
больш, чым за та кі ж пе ры-
яд мі ну ла га го да. І хоць ся род 
гас цей — прад стаў ні кі 42 кра-
ін све ту, пе ра важ ная боль-
шасць — гэ та най блі жэй шыя 
су се дзі, у асноў ным лі тоў цы 
і па ля кі. Шлях ад іх не да лё-
кі, та му і тэр мін зна хо джан ня 
не вя лі кі. Як пра ві ла, бяз ві за-
выя ту рыс ты пры яз джа юць 
аль бо на адзін дзень, аль бо 
на ўік-энд. А чым мен шы тэр-
мін, тым менш і гро шай яны 
па тра цяць.

Мно гія на вед ва юць Грод на 
ўпер шы ню. Па сло вах ды рэк-
та ра гро дзен скай ту рыс-
тыч най фір мы «Зэт» Сяр-
гея ЯК ШЭ ВІ ЧА, не ка то рыя 
пры яз джа юць «у раз вед ку». 
А праз не ка то ры час вяр та юц-
ца ра зам з гру па мі і мо гуць 
за тры мац ца на вы хад ныя. 
Вы га ду ад чу лі і ту ра генцтвы — 
іх коль касць знач на па вя лі чы-
ла ся. Але кан ку рэн цыя ў гэ-
тай спра ве ту рыс ту толь кі на 
ка рысць. Сё ле та фір ма «Зэт» 
ра зам з поль скі мі парт нё ра мі 
ар га ні за ва ла да стаў ку ту рыс-
таў са спро шча на га пунк та 
про пус ку. Да па гран пе ра хо-
ду гру пу ту рыс таў пад во зяць 
па ля кі, а на пе шым пе ра хо дзе 
праз Аў гус тоў скі ка нал з бе-
ла рус ка га бо ку іх су стра кае 
транс парт гро дзен скай тур-
фір мы.

— На ша за да ча — за мі-
ні мум ча су, гэ та зна чыць за 
вы хад ныя, па ка заць як ма га 
больш ці ка ва га ў го ра дзе і на-
ва кол лі. Са мы мі па пу ляр ны мі 
аб' ек та мі, як заў сё ды, з'яў ля-
юц ца Ка ло жа і за мкі, до мік 
пісь мен ні цы Элі зы Ажэш кі, 
аг ра ту рыс тыч ны комп лекс 
«Ка роб чы цы». За раз, з ад-
крыц цём се зо на, ёсць маг чы-
масць па ка тац ца на цеп ла хо-
дзе па Нё ма не і Аў гус тоў скім 
ка на ле. Па бяз ві зе пе ра вез лі 
больш за 2 ты ся чы ту рыс таў.

«За гру зіць» 2-3 дні ці ка-
вай пра гра май не праб ле ма, 
упэў не ны ды рэк тар. А вось 
да лей ту рыс та цяж ка за тры-
маць на ад ным мес цы. Та му 
мно гія гос ці па-ра ней ша му 
ад да юць пе ра ва гу ві за вай сіс-
тэ ме, каб мець маг чы масць 
ехаць да лей па Бе ла ру сі.

ЁСЦЬ ДЗЕ ПА СПАЦЬ 
І ПА ЕС ЦІ

Да рэ чы, мно гія ту рыс тыч-
ныя фір мы з увя дзен нем бяз-
ві за вай зо ны змя ні лі кі ру нак 
дзей нас ці. Ка лі на па чат ку 
ўнут ра ным ту рыз мам зай ма-
ла ся ўся го не каль кі агенц тваў, 
то за раз іх ка ля 70. Ту рыс ты, 

якія за ці каў ле ны ў больш 
тры ва лым зна ём стве з Бе ла-
рус сю, як ужо ад зна ча ла ся, 
пры яз джа юць з ві зай. Гэ та па-
цвяр джае і эк скур са вод Ган на 
Ша рэн да. Шы ро кім по пы там 
у поль скіх ту рыс таў ка рыс-
та юц ца марш ру ты, звя за ныя 
з агуль най гіс то ры яй. Яны 
едуць з Грод на ў На ва гру дак, 
Пінск, на вед ва юць ра дзі му 
спе ва ка Чэс ла ва Не ма на на 
Шчучыншчыне, Брэст.

Бяз віз жа зра біў знач ны 
ўнё сак у раз віц це са мо га 
аб лас но га цэнт ра. Ад кры-
ва юц ца но выя ка вяр ні і рэ-
ста ра ны, кі ёс кі з су ве ні ра-
мі, вы рас ла цэ лая ву лі ца 
ра мес ні каў. 

У Грод не з'я ві лі ся но выя 
гас ці ні цы, атэль-апарт амен-
ты, ад кры та не каль кі хос тэ лаў. 
Ство ра на 400 пра цоў ных мес-
цаў. Толь кі за пер шы квар тал 
го да з'я ві ла ся не каль кі хар чо-
вых аб' ек таў на 200 мес цаў. 
Пла ну ец ца ад крыць яшчэ тры 
хос тэ лы, і гэ та не вы пад ко ва: 
по пыт на спаль ныя мес цы ў 
го ра дзе па вя ліч ва ец ца. Пад-
лі ча на, што па ло ву срод каў, 
якія тра цяць у рэ гі ё не бяз ві-
за выя ту рыс ты, скла дае ме-
на ві та апла та мес цаў пра жы-
ван ня. А вось ква лі фі ка ва ныя 
эк скур са во ды — гэ та тое, што 
мож на на зваць упу шча най 
вы га дай. Спе цы я ліс таў з ве-
дан нем поль скай, анг лій скай, 
ня мец кай моў па-ра ней ша му 
не да стат ко ва, лі чыць Ган на 
Ша рэн да. Та му мно гія фір мы 
пры яз джа юць са сва і мі эк-
скур са во да мі. Праў да, ін ды-
ві ду аль ныя ту рыс ты хо дзяць 
з кар та мі і ма юць маг чы масць 
з да па мо гай смарт фо наў «чы-
таць» ін фар ма цыю з QR-ко-
даў на аб' ек тах го ра да.

ДЭ ПУ ТА ТАЎ 
ЗА ЦІ КА ВІ ЛА 
ІНФ РА СТРУК ТУ РА

Аца ніць ту рыс тыч ную 
аб ста ноў ку на мес цы вы ра-

шы лі дэ пу та ты гар са ве та — 
пад час вы яз ной се сіі. Мэ тай 
на вед ван ня ста лі Аў гус тоў скі 
ка нал і на ва коль ная інф ра-
струк ту ра. Гэ та вель мі важ-
ны ўчас так для бяз ві за вых 
ту рыс таў, пад крэс ліў дэ пу-
тат Гро дзен ска га гар са ве та, 
на мес нік стар шы ні аб лас-
ной аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў Сяр гей 
КА ЛЯ ДА. На ка на ле дзей-
ні чае се зон ны вод на-пе ша-
ве ла сі пед ны пункт про пус ку. 
Сю ды пры бы ва юць ту рыс ты 
на ве ла сі пе дах і бай дар ках, 
пра хо дзяць пе шыя гру пы. 
Улад ка ван нем ве ла марш-
ру таў тут за ня лі ся не каль кі 
га доў та му. Ня даў на ство ра-
ны і пра мар кі ра ва ны марш-
рут «Па сля дах яцвя гаў», які 
доў жыц ца 40 кі ла мет раў 
паўз ка нал. На яго пра ця гу 
ўста ля ва на 15 мес цаў ад па-
чын ку з ін фар ма цый ны мі 
шыль да мі.

— Марш рут у не каль-
кіх мес цах пе ра ся кае ка нал, 
пра хо дзіць па цу доў ных ма-
ляў ні чых мяс ці нах, уда ла 
ўпі са ны ў пры род ны ланд-
шафт, — рас каз вае Сяр гей 
Ка ля да. — Мож на пра ехаць 
яго част ко ва, за каль ца ваць 
у па трэб ным мес цы. Мно гія 
ту рыс ты з Поль шчы асвой-
ва юць бе ла рус кі бок ка на ла, 
пры яз джа юць на ве ла сі пе-
дах. Хто мае па трэ бу, мо жа 
спы ніц ца ў аг ра ся дзі бе. Іх тут 
да стат ко ва.

За не каль кі кі ла мет раў ад 
ка на ла ста іць Гро дзен ская 
крэ пасць. Фар ты крэ пас-
ці ма юць ста тус гіс та рыч най 
каш тоў нас ці, ня даў на з'я ві ла-
ся маг чы масць для іх на вед-
ван ня.

Важ ным кро кам ста ла 
пра клад ка да ро гі да са ма га 
вя лі ка га фор та, які быў уз ве-
дзе ны на пя рэ дад ні Пер шай 
су свет най вай ны і не мае 
ана ла гаў у Бе ла ру сі. Яго на-
зы ва юць апош нім фар пос там 
Ра сій скай ім пе рыі. Са праў ды, 
сю ды на вед ваў ся сам ім пе-
ра тар Мі ка лай ІІ ра зам са 
сва ёй сям' ёй. За раз тут вы-
да юць ах вот ным спе цы яль-
ныя ліх та ры, каб мож на бы-
ло па блу каць па пад зем ных 
схо ві шчах.

Па сло вах дэ пу та та, важ на 
раз ві ваць ак тыў ны ад па чы-
нак. У све це, асаб лі ва ў Еў ро-
пе, на ве ла сі пе дах і бай дар ках 
ванд ру юць цэ лы мі сем' я мі. 
Грод на, які зна хо дзіц ца па між 
поль скім Аў гус то вам і лі тоў-
скім го ра дам-ку рор там Друс-
кі нін кай, мо жа стаць важ ным 
звя ном для транс гра ніч ных 
ванд ро вак. А гэ та яшчэ адзін 
крок да па ве лі чэн ня коль кас ці 
ту рыс таў. Вось толь кі «рас ка-
шэ ліц ца» ім на ка на ле ня ма 
дзе. Хі ба што пад час вы хад-
ных, ка лі на ад ным са шлю заў 
ча сам ла дзяц ца свя ты...

А ЯК З РЭКЛАМАЙ?
Увесь сэр віс — ад пра-

жы ван ня да за баў ляль най 
пра гра мы — за бяс печ вае ту-
рагенц тва. Ма рыўш, біз нес-
мен з Поль шчы, рас ка заў, што 
ён пры ехаў у Грод на з гру пай 
у скла дзе 14 ча ла век. Гэ та дзе-
ла выя лю дзі з Аў гус то ва і Вар-
ша вы. Ма рыўш не пер шы раз 
у Грод не і вы ра шыў па ка заць 
го рад сва ім парт нё рам. Па яго 
сло вах, на вед ван не рэ гі ё на з 
ад па вед най пра гра май абы-
хо дзіц ца знач на тан ней, чым, 
на прык лад, у Еў ро пе.

Ту рыс там з Поль шчы пра-
па на ва лі ка тан не на цеп ла хо-
дзе па Нё ма не, бе ла рус кую 
кух ню з дра ні ка мі, на вед ван не 
аг ра ту рыс тыч на га комп лек су 
«Ка роб чы цы», эк скур сію па 
го ра дзе. Са свай го бо ку поль-
скія ту рыс ты вы ка за лі мер ка-
ван ні на конт па тэн цы я лу рэ-
гі ё на. На іх дум ку, га лоў ная 
пры ваб насць Гро дзен шчы ны і 
ўсёй кра і ны — гэ та пры ро да.

— Сю ды мож на пры цяг нуць 
ту рыс таў з уся го све ту — ме на-
ві та ха раст вом пры ро ды, ад-
па чын кам на азё рах і рэ ках... 
Па тэн цы ял бяз ві за вай зо ны 
вя лі кі, але ён вы ка рыс тоў ва-
ец ца не да стат ко ва, — лі чыць 
Ма рыўш.

Не шмат і рэ кла мы за мя-
жой. Між тым мно гім ту рыс-
там з Поль шчы ад па чы нак 
прый шоў ся па ду шы. Яны ад-
чу ва юць гас цін насць бе ла ру-
саў і, што важ на, бяс пе ку.

Да рэ чы, што да ты чыц-
ца рэ кла мы, ужо ёсць 
да моў ле насць га рад скіх 
улад з поль скім бо кам аб 
уста ноў цы ў Бе ла сто ку і 
Аў гус то ве біг бор даў пра 
бяз ві за вую зо ну. Та кая 
пра па но ва на кі ра ва на і ў 
лі тоў скі Друс кі нін кай.

— Во пыт па ка заў, што на 
ту рыз ме мож на за раб ляць. 
Та му ў рэ гі ё не рас пра ца ва на 
пра гра ма па ўдас ка на лен ні 
ту рыс тыч на га сэр ві су ў Грод-
не і Гро дзен скім ра ё не на на-
ступ ныя два га ды. Звяр та ец ца 
ўва га на раз віц цё інф ра струк-
ту ры, пра вя дзен не мар ке-
тын га вых ме ра пры ем стваў, 
ства рэн не ўмоў для ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су, — рас ка заў 
Сяр гей Ка ля да. — Усё гэ та па-
він на даць штур шок да рос ту 
ту рыс тыч на га пра дук ту.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Цеп ла ход з поль скі мі ту рыс та мі на Нё ма не.

Фо
 та

 А
лы

 Б
Я Л

О В
АЙ

.

ПА ЕХА ЛІ!

УІК-ЭНД УІК-ЭНД 
У БЯЗ ВІ ЗА ВАЙ ЗО НЕУ БЯЗ ВІ ЗА ВАЙ ЗО НЕ

За што га то вы пла ціць за меж ныя ту рыс ты?

МЕР КА ВАН НІ

ЗА ПРА ША ЕМ ЗА ПРА ША ЕМ 
У БЕ ЛА РУСЬ!У БЕ ЛА РУСЬ!

У на шай кра і не ня ма са праўд ных гор і мо ра, 
але ка лі па раз ва жаць, то па гэ та не трэ ба 
ехаць за мя жу. Мо ра бе ла ру сам за мя ня юць 
Брас лаў скія азё ры, го ры — са лі гор скія 
тэ ры ко ны. Ве жы і па ла цы, якія за ста лі ся 
ў спад чы ну, не са сту па юць у ве ліч нас ці 
і пры га жос ці ар хі тэк тур ным шэ дэў рам 
га лоў ных еў ра пей скіх ста ліц. Бе ла русь 
мае рэ сур сы для раз віц ця ту рыс тыч на га 
па тэн цы я лу, але ў які бок для гэ та га трэ ба 
ру хац ца?

Мі ка лай КРА СОЎ СКІ, стар шы ня Брэсц-
ка га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў:

— Упор трэ ба ра біць на бяз ві за вы рэ жым. 
Ён у нас іс нуе. На вед ваць тэ ры то рыю ту рыс-
тыч на-рэ крэ а цый най зо ны «Брэст» без ві зы 
мож на да 10 дзён. Гэ тыя пра ві лы па ча лі дзей-
ні чаць з 1 сту дзе ня. Мы вя дзём што тыд нё вую 
ста тыс ты ку па коль кас ці ту рыс таў, якія, згод на 
з пра ві ла мі, пры бы ва юць да нас. Пры еха ла 
ўжо больш за 3500 гас цей.

Ці ка вым рэ сур сам з'яў ля ец ца і ін вес ты-
цый ная пры ваб насць Брэс та. Яна аб умоў ле-
на свят ка ван нем 1000-год дзя го ра да, якое 
мае ад быц ца. Мы раз ліч ва ем, што вя до масць 
рэ гі ё на ў рам ках пад рых тоў кі да свя та, пра-
вя дзен ня ме ра пры ем стваў і ін фар ма ван-
ня пра гэ та на між на род ным уз роў ні бу дзе 
спры яць ту рыс тыч на му па тэн цы я лу. Вя до ма, 
пры цяг ва юць за меж ных гас цей (асноў ная 
коль касць — ра сі я не) у пер шую чар гу на шы 
брэн ды — Брэсц кая крэ пасць, Бе ла веж ская 
пу шча. Аг ра эка ту рызм больш ха рак тэр ны для 
ра ё наў — Брэсц ка га, Ка мя нец ка га. Яны так са-
ма раз ме шча ны ў зо не бяз ві за ва га до сту пу.

Ва лян ці на КРУП ЦА, гас па ды ня аг ра ся-
дзі бы, Бы хаў скі ра ён:

— Для раз віц ця аг ра ся дзіб на га біз не су вя лі-
кае зна чэн не мае асо ба гас па да ра. У пер шую 
чар гу ён па ві нен быць энер гіч ны і цярп лі вы: 
усё ж та кі гэ та ра бо та з людзь мі. Каб пры цяг-
нуць клі ен та, ула даль ні кі ма ёнт каў па він ны 
ўдзель ні чаць у ра бо це. Ве даю не ка то рых су се-
дзяў, гас па да роў ся дзіб, якія толь кі збі ра юць 
гро шы. Але якас на і ад да на чу жыя лю дзі на 
вёс цы пра ца ваць не бу дуць. Бы ва юць прык-
рыя вы пад кі, ка лі гос ці, на прык лад ра сі я не, 
да маў ля юц ца, пры яз джа юць, але не мо гуць 
на ват раз мяс ціц ца — уся му ві ной без ад каз-
насць гас па да роў. Дзя куй бо гу, гэ та адзі ныя 
вы пад кі, але яны  ёсць.

На па пу ляр насць ся дзі бы ўплы вае і мес ца 
яе раз мя шчэн ня. Мы зна хо дзім ся на бе ра-
зе ва да схо ві шча. Лю дзі мо гуць ла віць ры бу, 
ба віць час, ка та ю чы ся на ка та ма ра не, вод ных 
лы жах, ка та ры. Мно га ча го мож на пры ду-
маць, та му важ ны рэ сурс — крэ а тыў насць гас-
па да ра. Трэ ба раз ві ваць і ак тыў ны ад па чы нак: 
ёсць пля цоў ка для мі ні-фут бо ла, ва лей бо ла, 
спар тыў ны га ра док.

Асноў ныя гос ці апош нім ча сам — бе ла ру-
сы. Ра да, што на шы лю дзі мо гуць са бе да-
зво ліць вы ехаць на пры ро ду. Праў да, ха чу 
ад зна чыць як прад пры маль ні ца: ха це ла ся б 
боль шай ува гі да нас і на шых праб лем з бо ку 
мяс цо вых улад.

Ма ры на ГНЯ ДАЯ, ды рэк тар бе ла рус-
ка га ту ра пе ра та ра пры ват на га на ву ко ва-
прак тыч на га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Аў та ма ты за ва ныя тэх на ло гіі ту рыз му»:

— У пер шую чар гу трэ ба ад зна чыць па тэн-
цы ял на шых са на то ры яў. А ця пер вы дат ныя 
су ад но сі ны ца ны і якас ці. Са на то рыі вель мі 
па пу ляр ныя ся род за меж ных гра ма дзян. Ін-
ша зем цы га то выя ехаць на ля чэн не, азда раў-
лен не ў Бе ла русь. Але на сён ня тэр мін бяз ві-
за ва га рэ жы му праз На цы я наль ны аэ ра порт 
скла дае толь кі 5 дзён, а гэ та га вель мі ма ла для 
ля чэн ня. Каб атры маць эфект для зда роўя, 
не аб ход на па вя лі чыць коль касць дзён зна хо-
джан ня па бяз ві за вым рэ жы ме да 10—14.

Ка лі ка заць пра па зна валь ны ту рызм, то 
для яго раз віц ця не аб ход на па пу ля ры за цыя 
Бе ла ру сі не толь кі на між на род най арэ не, але 
і ся род на шых гра ма дзян, пад лет каў. Важ-
ная за да ча — за ха ван не гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны кра і ны.

Яшчэ ад зна чу, што ў нас ма ла атэс та ва ных 
гі даў-пе ра клад чы каў. Гэ та ак ту аль на асаб лі ва 
ця пер, ка лі кож ны гід па ві нен атэс та вац ца па 
кож най эк скур сіі асоб на. Іс нуе ў го ра дзе Мін-
ску праб ле ма і са ста ян ка мі для эк скур сій ных 
аў то бу саў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Л
Е ТАСЬ Грод на і яго на ва кол ле на ве да ла звыш 52 ты сяч 
бяз ві за вых ту рыс таў. Яны па кі ну лі ў рэ гі ё не больш 
за 12 міль ё наў еў ра. У ся рэд нім атрым лі ва ец ца 

220 еў ра на ча ла ве ка. Але ці ўсе маг чы мас ці за дзей ні ча ны, 
каб пры му сіць за меж на га ту рыс та «рас ка шэ ліц ца»?


