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На ўзда гон свя туНа ўзда гон свя ту

Ча кан не са праўд най зі мы за-
цяг ну ла ся: амаль увесь сне-
жань за акном бы лі ту ман, 
сло та і плю са вая тэм пе ра ту-
ра. А які без сне гу свя точ ны 
на строй? Та му ў яго по шу ках 
на пя рэ дад ні ка та ліц кіх Ка-
ляд мы на кі ра ва лі ся ў Скан-
ды на вію. Сяб ры і зна ё мыя з 
не па ра зу мен нем гля дзе лі на 
нас — лепш бы па еха лі ў цёп-
лую кра і ну па грэц ца... Але нам 
вель мі ха це ла ся на ва год ня га 
цу ду і ад чу ван ня свя та. Толь кі 
вось шу ка лі мы снег, шу ка лі, 
ды так і не ад шу ка лі. Бал ты ка 
су стрэ ла нас ха лод ным вет-
рам, а Шве цыя ўво гу ле даж-
джом і тэм пе ра ту рай +6. Наш 
марш рут: Та лін — Хель сін кі — 
Стак гольм — Ры га.

Чыр во ныя да хі і сві та ры
Та лін не маг чы ма ўя віць без га-

лоў най яго сла ву тас ці — га рад ской 
сця ны. Ма гут ная ка мен ная ага ро-
джа вы шы нёй ка ля 20 мет раў бы ла 
па бу да ва на па пе ры мет ры го ра да 
ў ХІ ІІ ста год дзі і слу жы ла на дзей-
най аба ро най ад на па даў ва ро жых 
вой скаў. Ся рэд ня веч ная га рад ская 
сця на Та лі на скла да ла ся амаль з 
паў сот ні вы со кіх ве жаў. На сён ня іх 
за ха ва ла ся ўдвая менш, але ад гэ-
та га збу да ван не не вы гля дае менш 
ве ліч ным. А якія края ві ды з іх мож-
на на зі раць! Ста ры го рад — ні бы 
на да ло ні. Што ж, зра зу ме ла, ча му 
чыр во ныя да хі Та лі на так пры цяг ва лі 
ўва гу рэ жы сё раў.

Сэр ца Ста ро га го ра да — Ра-
туш ная пло шча. Ме на ві та яна на 
пра ця гу мно гіх ста год дзяў бы ла 
для га ра джан цэнт рам ганд лю, схо-
даў, на род ных гу лян няў і ры цар скіх 
тур ні раў. Ця пер на ёй раз мяс ці лі ся 
шмат лі кія ка вяр ні і рэ ста ра ны. Вы-
піць цёп ла га гро гу, па час та вац ца 
на цы я наль ны мі стра ва мі ды пры ку-
піць су ве ні раў на па мяць — на пэў на, 
са мае пры ем нае баў лен не ча су пе-
рад свя та мі. Ві зіт ная карт ка го ра да 
— цу доў ныя са ма роб ныя вы ра бы з 
воў ны: сві та ры з але ня мі, шкар пэт кі 
і голь фы, шап кі і ру ка ві цы... Праў-
да, кош ты на руч ныя экс клю зі вы не 
са мыя тан ныя: сві тар, на прык лад, 
каш туе ад 50 еў ра, шап ка — ад 25.

Кра і на ка мя нёў 
і му мі-тро ляў

З ча роў най Фін лян ды яй мя не 
звяз ва юць са мыя цёп лыя ўспа мі ны 
— у гэ тай кра і не я бы ла не каль кі 
ра зоў. Апош ні раз — дзе сяць га доў 
на зад, та му пе рад «су стрэ чай» хва-
ля ва ла ся, еду чы ні бы на спат кан не. 
Фі ны да пры ро ды ста вяц ца з вя лі кай 
па ва гай. Уз доўж аў та страд ста яць 
вя ліз ныя глы бы, якія амаль усе... 
пад све ча ны. Ка лі на по лі, што за-
ся ва юць збож жам, рас це дрэ ва ці 
ля жыць ва лун, тэх ні ка аку рат нень ка 
іх абы хо дзіць, каб не на шко дзіць, ха-
ця знач на пра сцей тое са мае дрэ ва 
сся чы. Але гэ та не пра фі наў. Для 
іх са мае леп шае мес ца на све це — 
свой да мок і са ўна на бе ра зе во зе ра 
(а азё раў, да рэ чы, у Су омі больш за 
180 ты сяч). І, як жар ту юць са мі фі-
ны, лепш за ўсё, каб ад лег ласць да 
блі жэй шых су се дзяў бы ла кі ла мет-
раў пяць, не менш! Жар ты жар та мі, 
але на ка та ліц кія Ка ля ды ў ста лі цы 
кра і ны Хель сін кі акра мя ту рыс таў, 
зда ва ла ся, не бы ло ні ду шы. Пра-
ца ва ла толь кі пра дук то вая кра ма (і 
гэ та бы ло са праўд ным цу дам) ды 

су ве нір ная. Але ж па гля дзець мы 
па спе лі шмат ча го.

Ка ля трыц ца ці пра цэн таў пло шчы 
го ра да ад ве дзе на пад пар кі і ад кры-
тыя пля цоў кі. Тут паў сюд на шмат ка-
мя нёў. Вя лі кая пра ва слаў ная царк ва 
ў Ка ліа раз ме шча на ў цэнт ры ра ё на, 
на вы со кім ка мя ніс тым уз гор ку. А 
пом нік вя до ма му фін ска му кам па-
зі та ру Сі бе лі у су ста іць на вя ліз най 
глы бе і пры ваб лі вае ту рыс таў сва ёй 
не звы чай най фор май: з па ста мен-
та на апо рах па ды ма юц ца ар ган ныя 

тру бы роз най даў жы ні і кан фі гу ра цыі. 
Агуль ная ва га пом ні ка — 24 то ны!

Боль шасць му зе яў на Рас тво так-
са ма не пра ца ва ла, але нам па шчас-
ці ла тра піць у мар скі цэнтр Sea Lіfe. 
У гэ тым гі ганц кім акі я на ры у ме ма ец-
ца больш за пяць дзя сят аква ры у маў 
з мар ской ва дой: ад не вя лі кіх з ка ра-
ла вы мі рыб ка мі, ме ду за мі, мар скі мі 
кань ка мі да ве лі зар ных ба сей наў з 
се раб рыс ты мі ка ся ка мі се ляд цоў. 
Го нар мар ско га цэнт ра — аку лы, у 
раз вя дзен ні якіх фін скія спе цы я ліс-
ты ста лі са мы мі па спя хо вы мі. Пад 
ба сей нам з та кі мі па чва ра мі зна хо-
дзіц ца шкля ны ту нэль, які да зва ляе 
на зі раць за гэ ты мі не бяс печ ны мі 
мар скі мі на сель ні ка мі.

Без умоў на, ка лі рас па вя даць пра 
Фін лян дыю, аба вяз ко ва трэ ба ўзга-
даць му мі-тро ляў — ча роў ных пер-
са на жаў, ство ра ных фін скай пісь-
мен ні цай, мас тач кай і ілюст ра та рам 
Ту ве Ян сан. Му мі-тро лі — да лё кія на-
шчад кі скан ды наў скіх тро ляў, бе лыя 
і круг ля выя. Кніж кі ме на ві та з гэ ты мі 
ка зач ны мі пер са на жа мі чы та юць на-
нач ма мы і та ты ўся го све ту. Та му па-
бы ваць у Су омі і не пры вез ці з са бой 
«му мі ка» — прос та не да ра валь на!

Ка роль, Кар ла сан 
і ка ра бель

На ступ ны пункт на шай ванд роў кі 
— адзін з най пры га жэй шых ста ліч-

ных га ра доў све ту Стак гольм, што 
раз мя шча ец ца на 14 аст ра вах, злу-
ча ных 57 мас та мі. Го рад сла віц ца 
сва ёй ар хі тэк ту рай, зя лё ны мі пар ка-
мі і вель мі чыс тым па вет рам. Да рэ-
чы, ме на ві та тут зна хо дзіц ца пер шы 
ў све це На цы я наль ны га рад скі парк 
— са праўд ныя зя лё ныя «лёг кія» вя-
лі ка га го ра да.

Мы сыш лі з па ро ма зу сім ра на, 
ка лі ста я ла цем ра, і гід па пя рэ дзіў 
нас, што та кое «асвят лен не» мо жа 
за ста вац ца на пра ця гу ўся го дня. Ме-

на ві та з-за гэ та га за мож ныя шве ды 
ад да юць пе ра ва гу жыц цю ў гэ ты час 
го да дзе-не будзь у цёп лай кра і не.

У ад роз нен не ад фі наў, шве даў 
на ву лі цах бы ло шмат. А ўсё та му 
што, па-пер шае, стар та ваў се зон 
зні жак. А па-дру гое, сот ні і ты ся чы 
стак голь мцаў на кі ра ва лі ся ў кра мы, 
каб вяр нуць тыя ка ляд ныя па да рун-
кі, што ім не спа да ба лі ся — для шве-
даў гэ та звы чай ная з'я ва.

Чым са праў ды га на рац ца шве ды, 
дык гэ та сва ім ка ра лём. Ад мет насць 
Стак голь ма — адзін з най буй ней шых 
дзей ных ка ра леў скіх па ла цаў у све-
це, які рэ гу ляр на вы ка рыс тоў ва ец-
ца для афі цый ных пры ёмаў. Па лац 
скла да ец ца з 608 па ко яў, упры го жа-
ных га бе ле на мі, ста ра даў нім фар-
фо рам і кар ці на мі ў сты лі ба ро ка. Ён 
круг лы год ад кры ты для на вед ні каў.

У Стак голь ме што год уз на га-
родж ва юць лаў рэ а таў Но бе леў скай 
прэ міі, та му не дзі ва, што аба вяз ко-
вым пунк там эк скур сій най пра гра-
мы з'яў ля ец ца му зей, пры све ча ны 
за сна валь ні ку са май вя до май прэ міі 
ў све це Аль фрэ ду Но бе лю.

Пра тое, як на цы я наль ная гань-
ба пе ра тва ры ла ся ў на цы я наль-
ны го нар, рас ка жа цу доў ны му зей 
ад на го ка раб ля. Ба я вы ка ра бель 
«Ва са», спу шча ны на ва ду ў 1628 
го дзе, па ві нен быў стаць флаг ма-
нам швед ска га фло ту, ад нак гэ та му 
не на ка на ва на бы ло спраў дзіц ца — 
вый шаў шы са Стак голь мскай га ва ні 
пер шы раз, ён пе ра ку ліў ся і за та нуў. 
Гэ та бы ла вя лі кая гань ба для ўся го 
швед ска га на ро да, і толь кі праз 333 
га ды ка ра бель вы ра шы лі пад няць 
на па верх ню. Са мае ці ка вае, што 
ўні каль ны экс па нат за ха ваў ся амаль 
на 90 пра цэн таў! Ме на ві та та му «Ва-
са» ўяў ляе са бой мас тац кую каш-

тоў насць і з'яў ля ец ца ад ной з най па-
пу ляр ней шых сла ву тас цяў не толь кі 
Стак голь ма, але і ўся го све ту.

Вя до ма, на пры кан цы трэ ба аба-
вяз ко ва пра гу ляц ца па гіс та рыч най 
част цы го ра да, дзе мож на па ба чыць 
дах, на якім ся дзеў Кар ла сан, мі фіч-
ныя ру ны ві кін гаў...

Брэ мен скія му зы кі 
і свя точ ныя ёл кі

Нач ны пе ра езд у Ры гу на па ро-
ме за поў ніў ся са праўд ным мар скім 

штор мам. Гай да ла так моц на, што 
ў ка ю це ска ка ла амаль усё. Та му 
на лат вій скую зям лю мы сту пі лі 
знач на «па тра па ныя». Але го рад 
нас за ча ра ваў, бо, са мае га лоў нае, 
Ры га — ра дзі ма на ва год няй ёл кі! 
Ме на ві та ў гэ тым го ра дзе на га лоў-
най рын ка вай пло шчы ў 1510 го дзе 
бы ло ўста ноў ле на пер шае ў све це 
свя точ нае дрэ ва. Не звы чай ныя ёл кі 
(на прык лад, з цэг лы і шкла) у Ры зе 
мож на су стрэць у са мых не ча ка ных 
мес цах. Ёсць на ват спе цы яль на рас-
пра ца ва ны «ёлач ны» шлях!

Без умоў на, са мая ці ка вая част ка 
Ры гі — ста ры го рад, дзе раз мя шча ец-
ца До мскі са бор, вя до мы сва ёй бліс-
ку чай акус ты кай і ад ным з леп шых у 
Еў ро пе ар га наў. Са мая ста ра жыт ная 
ў го ра дзе царк ва — Свя то га Яка ба, у 
якой за ха ва лі ся не ка то рыя эле мен ты 
га тыч най ар хі тэк ту ры, ра ней улас ці-
выя і ас тат нім га рад скім хра мам.

Тут жа і «кі не ма та гра фіч ная 
ме ка» Ры гі — ву лі ца Яў ні е ла. У кі-
на стуж цы «Сям нац цаць ім гнен няў 
вяс ны» на гэ тай ву лі цы зна хо дзі ла ся 
кан спі ра тыў ная ква тэ ра, а ў філь мах 
пра Шэр ла ка Холм са на ёй раз мя-
шчаў ся дом сла ву та га сы шчы ка.

Мес ца, якое не мо гуць не на ве-
даць ту рыс ты, — гэ та пом нік Брэ мен-
скім му зы кам. Кам па зі цыя, уста ля ва-
ная ў Ста рым го ра дзе ў 1990 го дзе, 
ужо доб ра па цёр тая, бо іс нуе пры-
кме та, што для здзяйс нен ня жа дан ня 
трэ ба па ма цаць пы сы ўсіх ге ро яў.

Ка лі Фін лян дыя і Шве цыя зда лі ся 
да лё кі мі для на ша га мен та лі тэ ту, то 
ў Ры зе мы ад чу ва лі ся бе амаль як на 
ра дзі ме. Тут ва ўсю свят ка ва лі Рас-
тво і Но вы год — свя точ ным кір ма-
шам ра да ва лі ся і да рос лыя, і дзе ці. 
Да рэ чы, у ванд роў цы мы яшчэ рас-

плач ва лі ся ла та мі, бо з 1 сту дзе ня 
кра і на ад мо ві ла ся ад улас ных гро-
шай і пе рай шла на еў ра.

На па ро ме не раз гу ля еш ся
А ця пер пра тое, што ўсіх ці ка віць. 

Пра кош ты. Аў то бус на-па ром ны тур 
«Мінск — Та лін — Хель сін кі — Стак-
гольм — Ры га — Мінск» каш туе 330 
еў ра на ча ла ве ка (у гэ тую су му ўва-
хо дзяць толь кі сня дан кі). Тур доў жыц-
ца 4 дні з ад ным нач ным пе ра ез дам 
у аў то бу се. Да дат ко ва аплач ва юц ца 
шэн ген ская ві за і стра хоў ка.

У кож най кра і не пад сіл ка вац ца 
каш туе па-роз на му. Са мыя да ра гія 
ў гэ тым пла не — Фін лян дыя і Шве-
цыя. Тут адзін па ход у са мую тан-
ную ка вяр ню каш туе ад 15 еў ра з 
ча ла ве ка.

У Стак голь ме зу сім сціп лы на бор 
у вя до май між на род най сет цы фаст-
фу ду абы шоў ся нам у 20 еў ра на 
два іх. І гэ та лі чыц ца вель мі тан на, 
бо ка лі за хо чац ца па ся дзець удва іх 
у ка вяр ні ці рэ ста ра не, за гэ тае за-
да валь нен не да вя дзец ца вы клас ці 
з кі шэ ні ад 40 да 90 еў ра.

Ці ка ва, што ва ўсіх ка вяр нях 
Шве цыі дзей ні чае на ступ нае пра-
ві ла: ка лі ты за пла ціў за ку бак ка-
вы (пры клад на 2 еў ра), то не каль кі 
куб каў мож на да зво ліць са бе вы піць 
ужо бяс плат на.

Да рэ чы, шве ды на бы ва юць адзен-
не толь кі па зніж ках. У ас тат ніх вы-
пад ках ад да юць пе ра ва гу шо пін гу 
ў... Літ ве ці Эс то ніі. І не дзі ва: тыя ж 
са мыя рэ чы ў Стак голь ме ў два-тры 
ра зы да ра жэй шыя, чым у су се дзяў.

У Фін лян дыі мы змаг лі тра піць 
толь кі ў пра дук то вую кра му. Па чак 
доб рай фін скай ка вы тут каш та ваў 
ад 2 да 5 еў ра, ша ка лад (100 гра маў) 
— ад 1 да 3 еў ра. Звы чай ная ва да ў 
паў та ра літ ро вай бу тэль цы абы дзец ца 
ў 1 еў ра, а кі ла грам ман да ры наў — 
1,35. Ва ўсіх ка вяр нях і рэ ста ра нах 
Су омі ку ба чак ка вы каш туе 2 еў ра. І ні 
цэн та больш! Фі ны вель мі па ва жа юць 
гэ ты на пой і вы пі ва юць да два нац ца-
ці пор цый за дзень, та му сім ва ліч ны 
кошт за ку ба чак ка вы тры ма ец ца ў 
Фін лян дыі на пра ця гу мно гіх га доў.

Куфель пі ва ў та лін скім рэ ста-
ра не каш туе пры клад на 4-5 еў ра, 
пі ца — 15 еў ра, са ла та — ад 7 да 
10 еў ра. У біст ро кош ты, без умоў на, 
знач на ні жэй шыя. Доб ра пад' ес ці на 
два іх нам каш та ва ла ка ля 15 еў ра. 
У Та лі не мы пра еха лі ся з цэнт ра го-
ра да да на ша га га тэ ля на аў то бу се. 
Бі лет на ад на го ча ла ве ка каш та ваў 
1,6 еў ра — не ве ра год ныя для бе ла-
ру саў гро шы.

Але, ма быць, са мую да ра гую ежу 
пра па ну юць ту рыс там усё ж на па-
ро мах, якія кур су юць па Бал тый скім 
мо ры па між кра і на мі. За вя чэ ру на 
ад на го ча ла ве ка (швед скі стол) трэ-
ба за пла ціць 32 еў ра, з ал ка го лем — 
на 2 еў ра больш. А вось су ве нір ная 
пра дук цыя, што бы ло дзіў на, ака за-
ла ся на па ро ме тан ней шай. Тыя ж 
са мыя маг ні ці кі мож на бы ло на быць 
не за 5 еў ра, а за 3,5 еў ра. І не ка жы-
це: дро бязь, але пры ем на...

Ма ры на АН ТО НЕН КА.
Фо та аў та ра.

КА ЛЯД НЫЯ ВА КА ЦЫІ КА ЛЯД НЫЯ ВА КА ЦЫІ 
НА БАЛ ТЫ ЦЫНА БАЛ ТЫ ЦЫ

Ві зіт ная карт ка Та лі на — 
цу доў ныя са ма роб ныя 
вы ра бы з воў ны: сві та ры 
з але ня мі, шкар пэт кі 
і голь фы, шап кі і ру ка ві цы.

Ры га — ра дзі ма на ва год няй 
ёл кі! Ме на ві та ў гэ тым 
го ра дзе на га лоў най рын ка вай 
пло шчы ў 1510 го дзе бы ло 
ўста ноў ле на пер шае ў све це 
свя точ нае дрэ ва.

Ста ры го рад Та лі на — як на да ло ні!Ста ры го рад Та лі на — як на да ло ні!

Аку лы ў мар скім цэнт ры Sea Lіfe, Хель сін кі. «Брэ мен скія му зы кі».Му зей аднаго карабля.


