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Пачатак на 1-й стар.)

У гэ тым ту рыс тыч ным се зо не 

бе ла ру сы бу дуць асвой ваць яшчэ 

ад ну ка ла рыт ную кра і ну — «вог-

нен ны» Азер бай джан. І сё ле та 

да гас цей з Бе ла ру сі асаб лі вы 

па ды ход — іх ча ка юць зніж кі і 

пры ем ныя сюр пры зы (на прык-

лад, у кошт пу цёў кі ўва хо дзяць 

бі ле ты на зна ка мі ты фес ты валь 

«Га ра чы ня»). Як абя ца юць ту р-

а пе ра та ры, у Азер бай джа не са-

 мыя леп шыя на пост са вец кай 

пра сто ры атэ лі вы со ка га кла са (з 

рэ ста ра на мі, ба сей на мі, са ўна мі, 

фіт нес-цэнт ра мі), мно гія з'я ві лі ся 

зу сім ня даў на. Між ін шым, з іх 

вы мо жа це лю ба вац ца не толь-

кі на пры го жыя мяс ці ны го ра да. 

На прык лад, гос ці, якія раз мес -

цяц ца ў атэ лі ста рога го ра да ў 

Ба ку, з бал ко на мо гуць на зі раць 

за «Фор му лай-1»: ма шы ны пра-

яз джа юць прос та пад вок на мі. 

Вас ура зяць ба га тая куль ту ра і 

шы коў ныя ар хі тэк тур ныя пом-

ні кі (7000 аб' ек таў пад ахо вай 

ЮНЕС КА). Але не бу дзем за бы-

вац ца, што Азер бай джан на зы-

ва юць кра і най аг нёў і кант рас-

таў, тут ста ра жыт ныя эле мен ты 

ўда ла спа лу ча юц ца з су час ны мі 

па бу до ва мі. Аба вяз ко ва за ві тай-

це ў так зва ную ба кін скую Ве не-

цыю — пра гу лач ныя вод ныя ка-

на лы раз мя шча юц ца ў ста лі цы. 

А дзе яшчэ мож на ўба чыць вог-

нен ную зям лю? Пры род ны агонь 

на тэ ры то рыі 10 мет раў ужо не-

каль кі ста год дзяў га рыць на схі ле 

га ры Янар даг. Пра ста ра жыт ны 

храм веч на га агню Атэш гях ве да-

юць ва ўсім све це. Па гля дзець на 

ўні каль ны пры род ны фе но мен і 

на гра зе выя вул ка ны што год 

пры яз джа юць міль ё ны лю дзей. 

У Азер бай джан мож на за ві таць 

і па ля чэн не. Са на то рыі тут раз-

мя шча юц ца пры атэ лях, а зна-

чыць, ма юць усю за баў ляль ную 

інф ра струк ту ру з дыс ка тэ ка мі 

і ба ра мі. Ка лі ў Наф та ла не ля-

чэн не бе лай наф тай мо гуць са бе 

да зво ліць толь кі ба га тыя лю дзі 

(дзень каш туе ка ля ты ся чы до-

ла раў), то за ад ну ван ну з чор най 

наф тай мож на вы клас ці ка ля пя ці 

до ла раў. Уво гу ле пра жы ван не ў 

двух мес ным ну ма ры з хар ча ван-

нем, аб сле да ван нем і ля чэн нем 

на пра ця гу тыд ня абы дзец ца ў 

450 до ла раў з ча ла ве ка.

Раз на стай ныя па зна валь-

ныя марш ру ты пра па нуе Ра сій-

ская Фе дэ ра цыя. На прык лад, 

у Туль скай воб лас ці ча ка юць 

гас цей, якіх ці ка віць збро е вы 

ту рызм (тут і зна ём ства з ва ен-

 ны мі крэ пас ця мі, і маг чы масць 

прай сці кур сы па абы хо джан ні 

са збро яй). Туль скі пер нік, бя-

лёў ская па сці ла, ву зель чы ка-

вае пе чы ва з Узла вой, стра вы 

па ся мей ных рэ цэп тах Талс тых 

і мно гія ін шыя пры сма кі да вя-

дзец ца па каш та ваць тым, хто 

вы пра віц ца ў гаст ра на міч ныя 

ту ры па Ту лаў шчы не.

Ле нін град ская воб ласць за-

пра шае ў 10 тэ ма тыч ных марш-

ру таў, ся род якіх ёсць ва ен на-па-

тры я тыч ныя (на прык лад, «Да ро га 

жыц ця» рас каз вае пра бла ка ду 

Ле нін гра да ў час Вя лі кай Ай чын-

най вай ны) і гіс то ры ка-куль тур-

ныя. Тут вы мо жа це да ве дац ца 

пра мяс ці ны, звя за ныя з цар скай 

сям' ёй, атры маць уяў лен не пра 

ся рэд ня веч ныя га ра ды (за ха ва ла-

ся ба га та ар хі тэк тур ных аб' етаў), 

па зна ё міц ца з по бы там і тра ды-

цы я мі ма лых на род нас цяў.

Каб спла на ваць свой ад па чы-

нак, вар та за зір нуць на ста рон кі 

ін фар ма цый на-ту рысц кіх цэнт-

раў. Тут вам да па мо гуць па да-

браць марш рут, пад ка жуць, дзе 

мож на за ка заць атэль, пад' ес ці, 

а так са ма вы браць, якім чы нам 

вы бу дзе це па да рож ні чаць — 

на ўлас ным аў то, ве ла сі пе дзе, 

гра мад скім транс пар це. Та кія 

ін фар ма цый ныя цэнт ры дзей ні-

ча юць не толь кі ў Ра сіі, ак тыў на 

яны раз ві ва юц ца ў Літ ве і Лат віі. 

Не за бы вай це ся і пра ка лен да ры 

па дзей, каб не пра пус ціць ці ка-

выя ме ра пры ем ствы, што пра-

вод зяц ца ў тых мяс ці нах, дзе вы 

бу дзе це ад па чы ваць.

Маг чы ма, вас ці ка віць зу сім 

ін шы ад па чы нак — гор ныя вяр-

шы ні, аль пій скія лу гі, ле да ві ко-

выя азё ры, зна ём ства з по бы там 

гу цу лаў, дэ гус та цыя брын зы. 

Та кія ўзы хо джан ні з во пыт ны-

мі ін струк та ра мі пра па ну юць ва 

ўкра ін скіх Кар па тах.

Але і ў Бе ла ру сі ту рыс ту не 

да дуць су ма ваць на ват у вёс-

ках. На прык лад, на тэ ры то рыі 

аг ра ся дзі бы «За ра ча ны» (Пу ха-

віц кі ра ён) вы су стрэ не це па ла су 

пе ра шкод, до мі кі на дрэ вах, му-

зей сям'і, аква зо ну, аў та лаз ню. 

Гас па да ры ве да юць, як за няць 

ту рыс таў, і ак тыў на су пра цоў-

ні ча юць з ар га ні за та ра мі за баў-

ляль ных ме ра пры ем стваў. Тут 

пра во дзі лі ся ін тэ ле кту аль ныя 

квэс ты, тан ца валь на-за баў ляль-

ныя пра гра мы, май стар-кла сы 

па на род ных тан цах. Мож на так-

са ма вы пра віц ца на авія ран ча і 

па ля таць на са ма лё тах.

Уні каль ны ту рыс тыч ны пра-

дукт рас пра ца ваў Алег Руль ко 

(аг ра ся дзі ба «Грэ буб лі кі», Іў еў скі 

ра ён). Ён пра па нуе па да рож жы-

зна ём ствы. «Праз ла та рэю фар-

 мі ру юц ца экі па жы, у кож ным —

ка пі тан-хло пец і адзін мат рос-

дзяў чы на. Бай дар кі ака за лі ся 

ідэа льным ін стру мен там для та-

го, каб лю дзі па ча лі кан так та ваць. 

Маг чы ма, та кі экі паж і не пе ра-

тво рыц ца ў рэ аль ную па ру (хо ць 

вя сел лі пас ля гэ тых па да рож жаў 

ужо ад бы ва лі ся). Лі чы це гэ та 

вы пра ба валь ным па лі го нам: са 

сва ім парт нё рам па бай дар цы вы 

ву чы це ся на ладж ваць ад но сі ны, 

па збаў ля е це ся ад комп лек саў. Та-

кім чы нам мож на зру шыць спра ву 

з мёрт ва га пунк та, і ча ла ве ку пас-

ля пра сцей бу дзе за во дзіць зна-

ём ствы з ін шы мі прад стаў ні ка мі 

су праць лег ла га по лу», — рас каз-

вае Алег Ге ор гі е віч.

Ён сам пі ша тэ ма тыч ныя сцэ-

на рыі для ўсіх па да рож жаў, пра-

во дзіць кон кур сы, трэ нін гі. Яшчэ 

ад на тэ ма яго эк скур сій — «Ма-

мы до ма», ка лі ў па да рож жы на 

бай дар ках вы праў ля юц ца та ты з 

сы на мі і доч ка мі. Звы чай на ўсе 

хат нія кло па ты ля жаць на жан-

чы нах, а муж чы нам пра цы ў сям'і 

не зна хо дзіц ца. А пад час вод ных 

вы пра ба ван няў ма лыя ба чаць, як 

мно га, аказ ва ец ца, мо жа ра біць 

та та, і гэ та вель мі мя няе ад но сі-

ны па між баць ка мі і дзець мі.

Да рэ чы, у бай да рач ных па хо-

дах вы мо жа це ад крыць та кую 

Бе ла русь, якой яшчэ яе не ба чы-

лі. Зблі зу па на зі ра е це за дзі кай 

пры ро дай (бай дар ка ідзе хут ка 

і ці ха, і, ка лі яна вы скок вае з-за 

па ва ро ту, ча сам птуш кі, што рас-

се лі ся на па ва ле ных у ва ду дрэ-

вах, не па спя ва юць зрэ а га ваць і 

ад ля цець), па зна е це сваю кра і ну 

з ін шых ра кур саў (ваш плы ву чы 

сро дак апус ка ец ца ў ва ду, і вы на-

зі ра е це за края ві да мі зні зу), тра пі-

це ў мяс ці ны, дзе не станавілася 

на га ча ла ве ка (пры ча лі це там, 

ку ды не да брац ца пеш шу).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Вог нен ная кра і на,
ван ны з наф тай 
і эк скур сіі-спат кан ні

На тым бе ра зе ра кі
Са мы свет лы ў све це сон,
Там бус лян ка ля стра хі
І вяр гі ні ля ва кон.

Там гар ла чы каў су зор'е
Між аб ло каў на ва дзе,
Там па чэр вень ска му по лю
Сцеж ка рос ная вя дзе.

Там вяр та лі ся да ха ты
З поў ным ко шы кам чар ніц
І раз моў бы ло ба га та —
Аж да ра ніш ніх за рніц...

Там па рэ чцы ля ра кіт
Пра плы ва юць з не быц ця
Свя та яна вы вян кі —
Ус па мін май го жыц ця.

Алег РУЛЬ КО за пра шае на спат кан ні на бай дар ках.

До мік на дрэ вах у ся дзі бе «За ра ча ны».

ВІ ДЫ НА КА РЫСЦЬ 
ЗДА РОЎЯ
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Цэнтр 

кі тай скай 

тра ды цый най 

ме ды цы ны 

ад крыў ся 

ў Ма гі лё ве.

Ён бу дзе дзей-

ні чаць на ба зе 

цэнт раль най па-

лі клі ні кі. Для гэ-

та га аб ста ля ва-

лі два па коі. Тут 

бу дуць ра біць 

ма саж, ля чыць з 

да па мо гай ігол-

каў кал ван ня, уз дзе ян ня на ак тыў ныя 

бія ла гіч ныя кроп кі, а так са ма ла зе ра-

тэ ра пі яй, азо на тэ ра пі яй, кіс ла ро да тэ-

ра пі яй. Га лоў ны ўрач Ма гі лёў скай 

цэнт раль най па лі клі ні кі Аляк сандр

БА СЕН КА ўпэў не ны, што па слу гі кі тай-

скіх ка лег бу дуць за па тра ба ва ныя.

Зай мац ца ля чэб ны мі ма ні пу ля цы-

я мі і да ваць кан суль та цыі ў цэнт ры 

бу дуць не па срэд на кі тай скія спе цы я -

ліс ты. Да рэ чы, асно вы гэ тай на ву-

 кі змо гуць спа сціг нуць і бе ла рус кія 

ме ды кі. Гэ та адна з умоў па гад нен-

ня аб су пра цоў ніц тве па між Ма гі-

лёў скай цэнт раль най па лі клі ні кай і 

Нан кін скай баль ні цай тра ды цый най 

кі тай скай ме ды цы ны, якое бы ло пад-

пі са на ў Ма гі лё ве. Што год для гэ та га 

ў Ма гі лёў бу дуць пры яз джаць кі тай-

скія ўра чы.

— Упэў не ны, што іх ве ды і во пыт 

бу дуць ка рыс ныя для на шых ме ды каў 

і, аб' яд наў шы на ма ган ні, мы змо жам 

аказ ваць яшчэ больш якас ныя па слу-

гі на шым па цы ен там, — пад крэс ліў 

пад час ад крыц ця цэнт ра стар шы ня 

Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Ула-

дзі мір ЦУ МА РАЎ.

Ад зна чым, што цэнтр у Ма гі лё ве 

быў ство ра ны ў ад па вед нас ці з пра-

гра май парт нёр ска га су пра цоў ніц тва 

па між Бе ла рус сю і Кі та ем у сфе ры 

ме ды цын скіх па слуг.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


