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Ма ры — збы ва юц ца!Ма ры — збы ва юц ца!

Кант раст ста ро га 
і но ва га

Ма быць, вы чу лі не афі-

цый ныя, тро ху па фас ныя, 

але та кія па пу ляр ныя наз-

вы: Адэ са-ма ма, пер лі на ля 

мо ра, паўд нё вая Паль мі ра. 

І яны за слу жа ныя — пам-

пез насць і го нар ад чу ва юц-

ца яшчэ на ўез дзе: ма сіў ныя 

бу дын кі і ка ла рыт ныя ву лі цы 

пры му ша юць ад чуць не ка-

то рае тра пя тан не. Але я б 

на зва ла Адэ су го ра дам 

кант рас таў. Там па спя хо ва 

спа лу ча ец ца ды хан не ста-

ро га і но ва га — шмат ве ка-

выя гіс то ры ка-куль тур ныя 

каш тоў нас ці і бліс ку чыя 

шкля ныя ганд лё выя цэнт-

ры, пом ні кі Дзю ку дэ Ры-

шэлье і Сты ву Джоб су, бру-

ка ван ка і ас фальт, опе ра і 

су час ная тан ца валь ная му-

зы ка... Кант раст за ўваж ны і 

ў лю дзях. На прык лад, улет-

ку днём вы рэд ка ўба чы це 

мо ладзь. Хтось ці ўжо на 

ра бо це, а нех та яшчэ спіць. 

Яе час на ды хо дзіць ноч чу: 

у пар ках, ба рах, на дыс ка-

тэ ках ці прос та на ву лі цах. 

А ка лі і вы ха пі це не каль кі 

тва раў пад сон цам, на ўрад 

ці за пом ні це ся род ма сы 

ста лых пра даў цоў, што па-

май стэр ску пры ваб лі ва юць 

па куп ні коў, ба буль і дзя дуль, 

якія заў сё ды ку дысь ці спя-

ша юц ца, ды мам з дзець мі. 

І толь кі гра фі ці на сце нах на-

гад ва юць, што са змяр кан-

нем на ды хо дзіць час ве ся-

ліц ца тым, хто толь кі ня даў-

на вяр нуў ся ці прачнуў ся...

Узяць раз бег 
ад Дзю ка

Толь кі пляж ны ад па чы-

нак — за над та сум на. Хо-

чац ца ж атры маць ус па мі ны 

не ў вы гля дзе ша ка лад на га 

за га ру і ліш ніх кі ла гра маў, 

на бра ных у рэ ста ра нах і ка-

вяр нях, а ад чуць аса ло ду 

ад пра гу лак, но вых мес цаў, 

зна ём стваў.

Ка лі вы ў го ра дзе пер шы 

раз — лепш спа чат ку на-

ве даць са мыя па пу ляр ныя 

ту рыс тыч ныя мес цы, мож на 

на ват за ка заць эк скур сію. 

Я пра па ную та кі спіс: пра-
гу ляц ца па зна ка мі тай Дэ-
ры ба саў скай (лепш і днём, 
і ве ча рам), ад па чыць у Га-
рад скім са дзе, ад ста яць вя-
лі кую чар гу, каб па ся дзець 
на 12-м крэс ле, сха дзіць на 

Мар скі вак зал і па лю ба вац-

ца на ка раб лі, спус ціц ца і 

пад няц ца па вя ліз най Па-

цём кін скай лес ві цы, сфа-

та гра фа вац ца по бач з пом-

ні ка мі Дзю ку дэ Ры шэлье 

і Ка ця ры не ІІ, знай сці як 

ма га больш скульп тур ка-

тоў і львоў. Ка лі вы ама тар 

фут бо ла — на ве даць матч 

на вя ліз ным ста ды ё не ФК 

«Чар на мо рац», а ка лі лю бі-

це куль тур ны ад па чы нак — 

за ха піц ца па ста ноў ка мі ў 

Адэ скім дзяр жаў ным тэ ат ры 

опе ры і ба ле та.

Але ка лі вы не пры хіль-

нік ха дзіць ту ды, ку ды і ўсе, 

ства рай це аса біс ты спіс. 

Знай дзі це бло гі ў ін тэр нэ-

це, ста рон кі адэ сі таў у са-

цы яль ных сет ках, про фі лі ў 

ін стаг ра ме, за хап ляй це ся 

фо та здым ка мі не вя до мых 

мес цаў і спра буй це знай сці 

іх у рэ аль нас ці. Час та ў го ра-

дзе ўста наў лі ва юць арт-аб'-

ек ты, якія мож на на ве даць 

за сім ва ліч ную су му ці ўво-

гу ле бяс плат на.

Гу ляць без пла на
Не звы чай на і пры ем на 

ака за ла ся пра ка ціц ца на 

па рус ні ку (як у пес ні: «Бе-

ле ет мой па рус, та кой оди-

нокий»), а за тым па ку пац ца 

ў ад кры тым мо ры, дзе ва да 

па да ец ца цяп лей шай, чым 

ка ля бе ра га. Кошт — пры-

бліз на 9,6 до ла ра. Ка лі вы 

яшчэ не бы лі ў бе ла рус кім 

аква пар ку, здо ра ва пра-

вес ці па ло ву дня ў адэ скім 

за 15,5 до ла ра. Не прос та 

ўба чыць, але і па гла дзіць 

яно таў, іх ро дзі чаў на сух, ле-

му раў, дзі каб ра заў і ін шых 

не звы чай ных жы вёл уся го 

за пяць «зя лё ных» бу дзе 

пры ем на і дзе цям, і да рос-

лым у мяс цо вым кан такт-

ным заа пар ку.

Звы чай на Адэ са пра па-

ноў вае шмат ме ра пры ем-

стваў і за баў. Я, на прык лад, 

сё ле та тра пі ла на бяс плат ны 

кан цэрт зна ка мі та га ўкра ін-

ска га гур та «Оке ан Эльзи». 

Га лоў нае — не прай сці мі ма 

афіш.

Уво гу ле, я лі чу, што, па-

ехаў шы ад па чы ваць, не аба-

вяз ко ва мець план. Прос та 

гу ляй це, і го рад сам вам 

па до рыць ура жан ні і ўспа-

мі ны.

«Са лод кія» цэ ны 
на жыл лё

Ка лі вы ўсё ж та кі за ха-

це лі ўба чыць ма гію го ра да 

на ўлас ныя во чы, што трэ-

ба зра біць перш-на перш? 

Ка неш не ж, знай сці жыл лё. 

Га тэль, мне зда ец ца, зды-

ма юць ня час та. Звы чай на 

аран ду юць ква тэ ры па су тач-

на. Ня гле дзя чы на тое, што 

на чы гу нач ным вак за ле вас 

заў сё ды ча ка юць з пра па-

но ва мі гас па да ры, вы гад ней 

за ўсё бу дзе знай сці жыл-

лё са ма стой на. Не аб ход на 

толь кі ўвес ці ў по шу ка вік у 

ін тэр нэ це ад па вед ны за пыт, 

пе рай сці на пра па на ва ныя 

сай ты, дзе мож на вы браць 

ра ён пра жы ван ня, а так са-

ма па жа да ны кошт і ўмо вы, 

пра гле дзець фо та здым кі.

Ка лі вы, як і я, едзе це 

не столь кі ля жаць, коль кі 

гу ляць, то сме ла вы бі рай-

це дом не ка ля мо ра, а ў 

цэнт ры: ка ля «Пры во за», 

на ву лі цах Ка ця ры нін скай, 

Ры шэльеў скай, Ка нат най, 

Ма лой ці Вя лі кай Ар на уц кай. 

Ка лі на ад ва рот, то гля дзі це 

на кар це пляж, які па да ба-

ец ца, і по бач з ім шу кай це 

ква тэ ру. У пер шым вы пад-

ку атры ма ец ца да ра жэй, ка-

ля 250 до ла раў за дзе сяць 

су так на два іх (ад на му ня-

вы гад на). За тое і да мо ра, 

і да зна ка мі тай Дэ ры ба саў-

скай — не больш за трыц-

цаць хві лін. На краі Адэ сы 

мож на знай сці «са лод кую» 

ца ну: ка ля 60 до ла раў. Ад-

нак да цэнт ра — цэ лая га-

дзі на.

Пас ля вам трэ ба бу дзе 

прос та за бра ні ра ваць упа-

да ба нае мес ца, звя заў шы ся 

з арэн да даў цам праз сайт 

ці ме сен джа ры (Vіbеr, Whаts 

Uр, Tеlеgrаm). І да го ра да 

ма ры за ста нец ца толь кі да-

брац ца: на са ма лё це за не-

каль кі га дзін, у цяг ні ку, ма-

шы не ці аў то бу се за су ткі. 

Роз ні ца, ка неш не ж, у кош-

це. А не ка то рыя вы бі ра юць 

шлях з мност вам пе ра са дак: 

з Мін ска да Го ме ля, ад туль 

да Кі е ва, а за тым да ка неч-

най. Вы хо дзіць тан ней, але 

больш кло пат на. Я за ка за ла 

бі лет на аў то бус — за 75 до-

ла раў у два ба кі. Уме ра ны 

тэмп, са ні тар ныя пры пын кі 

кож ныя тры га дзі ны... Мі нус 

адзін — не вя до ма, коль кі ча-

су спат рэ біц ца на мя жы.

На «Пры воз» 
па пры сма кі

На зна ка мі ты ры нак сха-

дзіць трэ ба аба вяз ко ва. 

Купіце ага род ні ну, са да ві-

ну, але будзь це піль ныя: ад 

доў га га ля жан ня яна там 

па чы нае пса вац ца, лепш 

вы бі раць са мо му, а не пра-

сіць пра даў ца. Най смач ней-

шае са ла ў ма ім жыц ці я 

так са ма куп ля ла там. Хоць 

па яго і трэ ба ўста ваць ра-

на: па-пер шае, каб не са-

пса ва ла ся, а па-дру гое, каб 

не ра за бра лі. За ві тай це і да 

лаў кі з пры сма ка мі. Чурч-

хе ла, фі ні кі, цу кер кі, арэ хі 

бу дуць пры ем ным да паў-

нен нем да ва ша га сня дан-

ку, абе ду ці вя чэ ры. Але 

час тыя ві зі ты «Пры во зу» 

лепш не на но сіць. Адзін та кі 

па ход мо жа вы нес ці з ва-

ша га ка шаль ка 30 до ла раў, 

а куп ле на га хо піць уся го на 

па ру дзён, тым больш, ка лі 

едзе це сям' ёй.

Ста яць ка ля плі ты ў вод-

пус ку не хо чац ца. Та му лепш 

на бы ваць неш та лёг кае ці 

ўжо га то вае ў сет ка вых кра-

мах на кшталт «Таў рыя В», 

«Аў ро ра», «Аб жо ра» і ма-

ім лю бі мым «Сіль по» (на 

іх чэ ках пі шуць прад ка зан-

ні). Мож на хар ча вац ца і ў 

ка вяр нях, рэ ста ра нах, але 

пры ўмо ве, што да зва ляе 

бюд жэт. Ка лі ўзяць, на прык-

лад, шаш лык, буль бу, са лат 

і па піць, у леп шым вы пад-

ку атры ма ец ца 15 до ла раў 

на ча ла ве ка. А тое і ўдвая 

больш.

Асноў ны транс парт Адэ-

сы — трам вай. На ім вы 

мо жа це да брац ца амаль у 

лю бы пункт, ка лі пра віль на 

вы бу ду е це марш рут. А каш-

туе ўся го пяць гры вен ці 

19 цэн таў (для па раў на ння, 

у нас — 30 цэн таў). На мой 

по гляд, та кі транс парт да-

дае пэў най ат мас фе ры ва-

ша му па да рож жу. У адэ сі таў 

 па пу ляр ныя аў то бу сы, якія 

яны клі чуць марш рут ка мі, 

пра езд — тро ху да ра жэй шы, 

27 цэн таў. І там, і там час та 

да вя дзец ца ста яць: па ток 

лю дзей — ша лё ны. А вось 

так сі за каз ваць до ра га. За 

тры кі ла мет ры вы мо жа це 

за пла ціць ча ты ры до ла ры. 

Uber, ка неш не, тан ней шы — 

два до ла ры, але і на ім не 

на ез дзіш ся.

Юлія АДА МО ВІЧ,

фо та аў та ра.

АХ, АДЭ СА,

Не звы чай на і пры ем на 
ака за ла ся пра ка ціц ца 
на па рус ні ку, а за тым 
па ку пац ца ў ад кры тым 
мо ры, дзе ва да па да ец ца 
цяп лей шай, чым ка ля 
бе ра га.

Ка лі вы, як і я, едзе це 
не столь кі ля жаць, 
коль кі гу ляць, то сме ла 
вы бі рай це дом не ка ля 
мо ра, а ў цэнт ры.

Асноў ны транс парт 
Адэ сы — трам вай. 
На мой по гляд, ён да дае 
пэў най ат мас фе ры 
ва ша му па да рож жу.

Та кі так, слу ха ем вас
Мяс цо выя жы ха ры са праў ды асаб лі выя. Па знаць адэ-

сі та ня цяж ка: яго вы дае га вор ка, аку рат як у анек до тах. 

«Та кі так», «Каб та бе доб ра бы ло!», «Ды не да вя дзі 

Гас подзь», «Я маю вам шо-та ска заць» — вя сё лыя па-

пу ляр ныя вы каз ван ні... Да та го ж, вы заў сё ды па зна е це 

ка рэн ных па ін та на цыі, ін ту і тыў на. Бо так больш ні дзе 

не раз маў ля юць. Ха рак тар у іх так са ма ад мет ны. Лю дзі 

яны лёг кія, з хіт рын кай у ва чах, упар тыя, але не злос ныя. 

Ад нак лепш, ка неш не, не вы пра боў ваць ім нер вы.

або Пра сяк нуц ца ат мас фер нас цю або Пра сяк нуц ца ат мас фер нас цю 
го ра да ля са ма га Чор на га мо раго ра да ля са ма га Чор на га мо ра

«Я не ве даю, хто ві на ва ты. Сон ца? Мо ра? Не ба? Але пад гэ тым сон цам, ка ля гэ та га 

мо ра, пад гэ тым не бам на ра джа юц ца асаб лі выя лю дзі», — так на пі саў пра Адэ су 

Ле а нід Уцё саў. Ка зач ная ар хі тэк ту ра, ад мет ныя жы ха ры, ат мас фе ра лёг кас ці і 

сва бо ды... Мне цэ лы год сніў ся ад па чы нак на бе ра зе Чор на га мо ра, і я на рэш це 

вяр ну ла ся ту ды, у ста лі цу га ра ча га ле та, са лё на га па вет ра і па ху ака цый, якія за-

ча пі лі мя не яшчэ ле тась. Ча му ж з ёй не так прос та раз ві тац ца, і што яшчэ мо жа 

пры ва біць ту рыс таў?

Па рус нік у Чор ным мо ры на за хо дзе дня.

Га лоў нае — без ме дуз
Пляж і Чор нае мо ра — ледзь не га лоў ная пры чы на, 

па якой едуць на поў дзень Укра і ны. Цэ ны — да ступ ныя, 

клі мат пры ем ны. Та му і мне пер шыя дні ад па чын ку ха це-

ла ся прос та ля жаць, на сы чац ца со ля мі і со неч ным цяп-

лом на аб лю ба ва ным пля жы ку. Да рэ чы, іх у Адэ се шмат: 

зна ка мі тыя «Лан жэ рон», «Атра да», «Ар ка дзія», «За ла ты 

Бе раг». Усе яны пры ваб лі ва юць ту рыс таў. Ад нак ёсць і 

менш вя до мыя. Раю па бы ваць на не каль кіх, рас пы таць 

пра іх і абраць той, на якім ме на ві та вам бу дзе зруч на і 

кам форт на: ад кры ты ці за кры ты, той, дзе нель га з жы-

вё ла мі і мож на, з шэз лон га мі ці без. Важ на ад шу каць і 

мес ца, дзе ў ва дзе бу дзе менш во да рас цяў і ме дуз.

Скі нуць стом ле насць
Адэ са — не да ра гі ад нос на ін шых ку рор таў ад па чы-

нак, 300—400 до ла раў па він на ха піць. А вось ура жан няў 

го рад па кі дае не менш, чым да ра гі го рад. Ту ды са праў-

ды доб ра збег чы ад стом ле нас ці, мі тус ні. Са чыць за 

хва ля мі, злі вац ца з мо рам, ачы шчаць га ла ву ад тлу му. 

І, гле дзя чы на за ход сон ца, пра во дзіць чар го вы ча роў ны 

не паў тор ны дзень...

Гасцініца «Вя лі кая Мас коў ская» на ву лі цы Дэ ры ба саў скай.

Кніж ны ры нак.

Тое са мае зна ка мі тае 
12-е крэс ла.


