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Пач ну з та го, што гэ тая па езд ка 

ад бы ла ся спан тан на: не пла на ва-

лі, не раз ліч ва лі, а толь кі ма ры лі 

пра цёп лыя во ды яко гась ці (на ват 

мі фіч на га) мо ра, бо ўжо коль кі га-

доў там не бы лі... Рап тоў на і не ча-

ка на па шан ца ва ла — за ма я чы ла 

не каль кі дзён ад па чын ку. Та му 

ра зам з жон кай вы ра шы лі па ці-

ка віц ца пра па но ва мі ту ра пе ра та-

раў на ця пе раш ні мо мант. Бег лы 

пра гляд вод гу каў і сту жак на він 

па ка заў: бе ла ру сы мо гуць у жніў ні 

ад па чыць не так ужо і шмат дзе. 

А ха це ла ся сон ца і цёп ла га мо ра...

— Мах нём у Тур цыю? Чор нае 

мо ра, як-ні як, да бо лю зна ё мае, 

а? — па ча ла жон ка «пра бі ваць» 

тэ му.

— Мо жа, лепш па ра іц ца з кімсь-

ці, хто ба чыў кры ху да лей за Чор-

нае мо ра? — пра па ную ў ад каз.

Ска за на — зроб ле на. Най блі-

жэй шы офіс ту ра пе ра та ра ад мес-

ца ра бо ты, рэй тынг яко га па вод гу-

ках ака заў ся са мы вы со кі. Паў га-

дзі ны на аб мер ка ван не дэ та ляў і... 

ма ра ўсё больш і больш на блі жа ец-

ца да рэ ча іс нас ці. У пры ват нас ці, 

вель мі ці ка выя пра па но вы ця пер 

у егі пец кіх га тэ ляў, якія над та па-

ку ту юць ад не да хо пу еў ра пей скіх 

ту рыс таў, та му зні жа юць цэ ны на 

свае па слу гі і ста но вяц ца больш 

пры ваб ныя для ту рыс та ся рэд няй 

ру кі. У па раў на нні з па пя рэд ні мі 

се зо на мі, ка жуць ту ра пе ра та ры, 

эка но мія скла дае ка ля 30 %. Яшчэ 

адзін ці ка вы мо мант: тан ней на-

бы ваць тур з вы ле там з лю бо га 

рэ гі я наль на га аэ ра пор та: яны ёсць 

і ў Грод не, і ў Ві цеб ску, і ў Го ме лі... 

Нам ака за ла ся зруч ней ля цець з 

гро дзен ска га. Да рэ чы, та кое ра-

шэн не ў па раў на нні з пра па но вай 

вы ле ту з На цы я наль на га аэ ра пор-

та «Мінск» па доў жы ла наш ад па-

чы нак на су ткі за тыя ж гро шы.

ЧА ТЫ РЫ 
ГА ДЗІ НЫ —
 І ТЫ НА КУ РОР ЦЕ!

Апроч паш парт на га і мыт на-

га кант ро лю ця пер пра во дзіц ца 

і ме ды цын скі, інакш ка жу чы, вы-

мя рэн не тэм пе ра ту ры. Ка лі ўсё 

доб ра, мож на ля цець! Сам па лёт 

доў жыц ца ча ты ры га дзі ны: чар-

тар ны рэйс на «Бо ін гу-737» кам-

па ніі «Бел авія» звяз вае Грод на і 

Шарм-эль-Шэйх. Наш борт пер шы 

ад крыў гэ ты на пра мак, і ця пер па-

лё ты вы кон ва юц ца што тыд нё ва. Ці 

трэ ба ка заць, што са лон быў за-

поў не ны цал кам, бо та кіх пра па ноў 

на ту рыс тыч ным рын ку даў но не 

бы ло... Лю дзі са бра лі ся ад па чыць 

цэ лы мі сем' я мі, з дзець мі і на ват 

баць ка мі. А ча му б і не?!

Па пры лё це — хут кі паш парт-

ны кант роль, за паў нен не ўсіх да-

ку мен таў: міг ра цый ных кар так і за-

га дзя за поў не ных фор маў, што ты 

не хво ры на ка ра на ві рус ную ін фек-

цыю. Да рэ чы, на конт гэ тай на ва лы: 

з 1 ве рас ня ту рыс там да вя дзец ца 

мець пры са бе ПЦР-да-

сле да ван не на COVІD, 

зроб ле нае не паз ней чым 

за 72 га дзі ны да вы ле ту. 

Нам па шчас ці ла — у гэ ты 

пе ры яд да стат ко ва бы ло 

толь кі за поў ніць звы чай-

ную па пе ру, сло вам, пус-

ка лі на па вер.

Яшчэ адзін ві да воч ны 

плюс вы ба ру гэ та га на-

прам ку — у лет ні пе ры яд 

не па тра бу ец ца ві за: на-

быў тур і ля ці са бе без 

ліш ніх вы дат каў. На ват ра-

ней шы ту рыс тыч ны збор 

ту ра пе ра тар не бя рэ, што 

так са ма паў плы ва ла на на-

ша ра шэн не. Адзі нае, што 

па раю — да дат ко ва афор-

міць стра хоў ку на вы па дак 

за хвор ван ня на ка ра на ві-

рус ную ін фек цыю і не аб-

ход нас ці вяр тан ня ін шым 

рэй сам. Але тут ёсць пад-

вод ныя ка мя ні: з мо ман ту 

пер ша га пла ця жу за тур 

не па він на прай сці больш за два 
тыд ні. Пры чым па цвер дзіць гэ ты 
факт у вас, хут чэй за ўсё, па про-
сяць да ку мен таль на, та му лепш 
усе бан каў скія квіт кі аб апла це па-
куль пры тры маць у кі шэ ні — смет-
ні ца па ча кае.

АК ЦЭНТ — 
НА ЎНУТ РА НЫ 
ТУ РЫЗМ

А ця пер пра сам ад па чы нак. 
Яго ця пе раш няй асаб лі вас цю 
мож на на зваць пэў нае за ціш ша. 
Не, гэ та не зна чыць, што ту рыс-
таў ня ма, — яны ёсць, але ў па-
раў на нні з па пя рэд ні мі се зо на мі іх 
ста ла знач на менш. Га тэ лі, як мы 
за ўва жы лі, так са ма вы трым лі ва-
юць свое асаб лі вую са цы яль ную 
дыс тан цыю — мно гія ста яць пус-
тыя ў ча кан ні ін ша зем ных гас цей. 
На мо мант, ка лі мы за ся лі лі ся ў 
свой чатырохзор ка вы га тэль, ён, 
зда ец ца, быў за поў не ны пра цэн-
таў на 40–50 % — не бо лей. Пры-
чым ся род ту рыс таў са сла вян скай 
знеш нас цю ад па чы ва лі толь кі на-
шы су ай чын ні кі і ўкра ін цы. Ра сій-
скіх ту рыс таў за ўва жа на не бы ло 
(што і ня дрэн на са мо па са бе, бо 
шум ных па ся дзе лак у ба ры ні хто 
не іні цы я ваў).

Ся род но вых рэа лій — зме на 
ак цэн таў ула даль ні каў га тэ ляў у 
бок ад па чын ку сва іх гас цей. Га вор-
ка ідзе пра іх за паў нен не за кошт 
унут ра на га ту рыз му: араб скія сем'і 
вы бі ра юць гэ ты на пра мак для ад-

па чын ку пе ра важ на на ўік-эн ды. 

Ска жу ад ра зу, та кое су сед ства 

бы ло вель мі ка рыс нае для зна ём-

ства з ін шым эт на сам. Ну дзе ж 

яшчэ так шчыль на ты су тык неш ся 

з ус ход няй куль ту рай?! Жан чы ны ў 

хі джа бах, па ран джы (яны на ват у 
ба сей не пла ва юць у ад мыс ло вым 
кас цю ме) заў сё ды по бач са сва ім 

му жам і дзець мі. Ад роз ні ва лі ся мы 

не толь кі па знеш нім вы гля дзе — у 

кож на га з нас бы лі роз на га ко ле-

ру бран за ле ты: еў ра пей цы на сі-

лі жоў та га ко ле ру, што аз на ча ла 

«усё ўклю ча на», ара бы — зя лё на-

га: без ал ка голь ных на по яў.

Трэ ба ска заць, што но выя рэа ліі 

паў плы ва лі і на па ды ход да хар ча-

ван ня. Так зва ныя швед скія ста лы 

ні ку ды не знік лі, толь кі су пра цоў ні кі 

рэ ста ра на (якія заў сё ды бы лі ў мас-

ках і паль чат ках) са мі на клад ва лі 

ежу ту рыс там у лю бой коль кас ці — 

хоць па куль ра за рвеш ся! Пры бо ры 

для хар ча ван ня так са ма бы лі за па-

ка ва ныя для кож на га асоб на.

ТАР ГУЙ ЦЕ СЯ 
З ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕМ

Але са мы вя лі кі плюс Егіп та — 

гэ та Чыр во нае мо ра! Яно ла год-

нае, яр кае і жы вое. Аба вяз ко ва 

раю на быць мас ку для пад вод-

на га пла ван ня: па-пер шае, трэ ба 

ба чыць гэ тую рыб ную раз на стай-

насць і роз на ка ля ро васць, па-дру-

гое, цэ ны зні зі лі ся амаль удвая. 

Мае сяб ры на бы ва лі та кую ж мас-

ку ле тась за 25 до ла раў, мы ж — 

уся го за 12. Між ін шым, зні жэн-

не цэн з-за ад сут нас ці ту рыс таў 

(унут ра ных не лі чым, яны амаль 

ні чо га не на бы ва юць) — толь кі на 

ру ку! Тар гуй це ся без со ра му — і 

не па шка ду е це. Асноў ная ва лю та 

на ку рор це — гэ та аме ры кан скі 

до лар, але і егі пец кі фунт, ка лі ён 

у вас ёсць, ві та ец ца. Ця пе раш ні 

курс — 1 до лар да 16 фун таў.

Ка лі га тэль не ў цэнт ры ці 

дзесь ці по бач, а, на прык лад, у но-

вым ра ё не На бцы, сме ла бя ры це 

марш рут ку: іх кі роў цы пач нуць вас 

за зы ваць, як толь кі вы вый дзе це 

за ме жы га тэ ля. Пер ша па чат ко-

вая так са — до лар з ча ла ве ка, 

але не за бы вай це ся пра торг: на 

са май спра ве за гэ тыя гро шы вы 

да е дзе це ў цэнтр удва іх. Вяр тац ца 

мож на та кім жа чы нам ці на так сі, 

за якое па про сяць, як звы чай на, 

больш, але 5 до ла раў (за 30 кі ла-

мет раў у да ро зе) — кан чат ко вая 

су ма пра ез ду за ўсіх, хто змес ціц-

ца ў са ло не.

Ся род да ступ ных за баў, акра мя 

па езд кі ў цэнтр на мяс цо вы ры-

нак, пра па ну юць яшчэ мар скую 

ванд роў ку ці па езд ку па пус ты ні 

на квад ра цык лах. На жаль, праз 

рас паў сюдж ван не ка ра на ві рус най 

ін фек цыі ў Ка і ры (да рэ чы, ся род 

ту рыс таў не бы ло вы яў ле на ні вод-

на га вы пад ку) на вед ван не зна-

ка мі тых егі пец кіх пі ра мід па куль 

зна хо дзіц ца пад за ба ро най. Але ні-

чо га — мо ра ўсё кам пен суе! Асаб-

лі ва яр кім і за па мі наль ным мо жа 

стаць ку пан не ў ад кры тым мо ры: 

пер шы раз страш на ва та, але по-

тым — цэ лы фан тан эмо цый!

У лі ку за ба ро не ных — вы ваз ка-

вал каў ры фаў, ра ку шак ды ін шых 

мар скіх «су ве ні раў». Па мя тай це: 

каб не са пса ваць са бе ўспа мі ны 

пра ад па чы нак, лепш вяр тац ца не 

з та кі мі ар тэ фак та мі, а з іх вы ява мі, 

якія вы аба вяз ко ва зро бі це на па-

мяць у не ве ра год най коль кас ці!

Сяр гей ЭМ БЕРГ, 

фо та аў та ра.

Рас паў сюдж ван не ка ра на ві рус най ін фек цыі ў све це, без умоў-

на, унес ла свае ка рэк ты вы ў лет нія пла ны ад па чын ку для ўсіх, 

і бе ла ру сы не вы клю чэн не. За кры тыя гра ні цы ін шых кра ін, ак-

ты ві за цыя ўнут ра на га ту рыз му пры му сі лі мно гіх ад мо віц ца ад 

ра ней шых пла наў ад пра віц ца на мо ра, але за ста лі ся эк стрэ ма лы, 

якія на свой страх і ры зы ку спа ка ва лі ча ма да ны і ру шы лі... на 

ку рорт. Як вы гля дае ад па чы нак на па пу ляр ным у еў ра пей цаў 

егі пец кім ку рор це Шарм-эль-Шэйх, мы рас ка жам вам за раз.

МО РА БЕЗ ФА РА О НАЎ,МО РА БЕЗ ФА РА О НАЎ,
або Ці ёсць ту рызм у пе ры яд пан дэ міі?


