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45-год дзе, якое сё ле та ад зна чае На цы я наль ны парк «Пры пяц-
кі» — гэ та хоць і не юбі лей, але тым не менш пэў ная мя жа і на го да 
пад вес ці вы ні кі ра бо ты. І вы ні кі гэ тыя, як і асноў ныя эка на міч ныя 
па каз чы кі, ад зна чае ге не раль ны ды рэк тар ДПУ «На цы я наль ны парк 
«Пры пяц кі», зболь ша га ста ноў чыя: «Мы здо ле лі да вес ці да вы со ка га 
ўзроў ню сель ска гас па дар чую вы твор часць і вы лу чы лі яе ў асоб нае 
гас раз лі ко вае пад раз дзя лен не, на ла дзі лі год ную інф ра струк ту ру 
для пры ёму і раз мя шчэн ня гас цей — мож на ска заць, з'яў ля ем ся лі-
да ра мі ў гэ тай сфе ры; мы за слу жы лі за гэ тыя га ды і пад трым лі ва ем 
доб рую рэ пу та цыю ся род за меж ных ту рыс таў... Сё ле та «пры рас лі» 
яшчэ на ад ну гас ці ні цу — яна ад кры ла ся ў Ту ра ве і ўжо з вяс ны пры-
мае гас цей. Без умоў на, ёсць ку ды раз ві вац ца і на якія перс пек ты вы 
пра ца ваць — мы іх ба чым і ру ха ем ся ў гэ тых кі рун ках».

Так, з па чат ку бя гу ча га го да, ад зна ча юць спе цы я ліс ты ад дзе ла ту-
рыз му, На цы я наль ны парк «Пры пяц кі» на ве да лі ўжо больш як 30 ты сяч 
ту рыс таў — ды яшчэ асоб на на свя та Ку пал ля пры еха лі ка ля 5 ты сяч гас-
цей. Для на вед ні каў пра ве дзе на 403 эк скур сіі — ка лі ўклю чыць чыс тую 
арыф ме ты ку, вы хо дзіць амаль па 2 эк скур сій ныя марш ру ты што дня.

Ад куль едуць гос ці (а ту рыс таў тут на зы ва юць не «клі ен та мі» і 
не «на вед ні ка мі», а ме на ві та гас ця мі. — Аўт.)? Най час цей пры род-
ная і куль тур ная скарб ні ца Пры пяц ка га Па лес ся ва біць ту рыс таў з 
Іта ліі, Гер ма ніі, Фран цыі, Вя лі ка бры та ніі (ад сюль, на прык лад, у маі 
пры бы вае вя лі кая гру па на ву коў цаў-ар ні то ла гаў), а так са ма з Ні-
дэр лан даў, Із ра і ля. Аца ні лі гас цін насць бе ла ру саў і су се дзі па СНД 
— гра ма дзя не Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на, і, без умоў на, са мі су ай-
чын ні кі з за да валь нен нем пры яз джа юць у «Пры пяц кі» на не вя лі кія 
ту ры вы хад но га дня пра цяг лас цю ў 1—3 дні. Мно гія пры бы ва юць у 
скла дзе ар га ні за ва ных ту рыс тыч ных груп — хтось ці вы бі ра ец ца на 
кар па ра тыў ны ад па чы нак, хтось ці су мя шчае пры ем нае з ка рыс ным 
і пра во дзіць на ўлон ні пры ро ды вы яз ныя се мі на ры, на ра ды і г.д., 
час та бы ва юць на агляд ных эк скур сі ях цэ лы мі сем' я мі.

Ка рыс та юц ца по пы там і раз на стай ныя эка ла гіч ныя сцеж кі. Хоць 
вя лі ка га пры быт ку гэ ты, у боль шай сту пе ні асвет ніц кі, на пра мак ту-
рыз му не пры но сіць, ад маў ляц ца ад яго ў «Пры пяц кім» не збі ра юц ца, 
бо ўсклад ва юць на ся бе ў тым лі ку і аду ка цый ныя, да след чыц кія, 
на ву ко выя за да чы.

«На ват у са мы на пру жа ны пра цоў ны час мы не за бы ва ем ся і на 
пры ро да ахоў ныя ме ра пры ем ствы, — за зна чае га лоў ны ляс ні чы 
На цы я наль на га пар ку Анд рэй БЯС ПА ЛЫ, — у па жа ра не бяс печ ны 
пе ры яд, які быў у жніў ні, мы ўзмац ні лі кант роль па гэ тым пы тан ні, 
пра во дзі лі ся круг ла су тач ныя дзя жур ствы, вы лу чы лі да дат ко выя 
срод кі і ства ры лі апе ра тыў ныя бры га ды. Ма быць, та му, што зна хо-
дзі лі ся ў па ста ян най ба я вой га тоў нас ці, над звы чай ных зда рэн няў і 
не ўзнік ла, ту шыць ляс ныя па жа ры нам не спат рэ бі ла ся. Су мес на з 
су пра цоў ні ка мі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях мы так са-
ма піль на со чым за ўчаст ка мі сель гас ка ры стан ня. Асаб лі вую ўва гу 
на да ём та ко му мо ман ту, як кант роль жы вёль на га све ту — у су вя зі з 
не бяс пе кай ус пы шак АЧС у дзі коў. У на цы я наль ным пар ку за кла дзе-
ны два жы вёль ныя мо гіль ні кі, пра вод зяц ца зні шчаль ныя ме ра пры-
ем ствы ў ад па вед нас ці з да ве дзе ны мі пла на мі. Лі та раль на што дня 
пы тан не тры ма ец ца на кант ро лі. І, без умоў на, дня мі за вяр ша ем 
пад рых тоў ку да пры ёму гас цей між на род на га фес ты ва лю «По кліч 
Па лес ся», пра да стаў ля ем бу даў ні чы ма тэ ры ял кож на му ра ё ну для 
аб наў лен ня пад вор каў, аб наў ля ем ма шын ны парк, да ку пля ем не аб-
ход нае аб ста ля ван не — сло вам, усе ра бо ты вя дуц ца для та го, каб 
па ка заць у поў най ме ры гас цін насць па лес ка га краю».

Каб са чыць за бяс пе кай у ляс ной гас па дар цы, га во рыць га лоў ны ляс-
ні чы, трэ ба не два, а тры во кі: трэ цяе на ўся кі вы па дак мець на па ты лі цы. 
«Бо ад каз насць вель мі вя лі кая: па-пер шае, На цы я наль ны парк — гэ та 
асаб лі вая пры ро да ахоў ная зо на, а па-дру гое, асаб лі ва піль на трэ ба кант-
ра ля ваць ра ё ны, якія тра пі лі пад за брудж ван не ра дые нук лі да мі».

Сам Анд рэй Аляк санд ра віч, акра мя кі ра ван ня гас па дар чай і пры-
ро да ахоў най дзей нас цю ў ляс ніц твах, схіль ны яшчэ да да след чыц кай 
пра цы. Не ўза ба ве ён збі ра ец ца пра цяг нуць пра фе сій ную аду ка цыю 
ў ас пі ран ту ры, збі рае прак тыч ныя ма тэ ры я лы для на ву ко вай ра бо ты 
па вы твор чай ацэн цы штуч ных су ха доль ных дуб роў бе ла рус ка га 
Па лес ся. «Пра сто ра для на ву ко вых рас пра цо вак тут прос та не аб-
сяж ная: трэ ба вы ву чаць і гід ра ло гію, і за ха ван не бія раз на стай нас ці, і 
ўплыў зме ны клі ма ту на зме ну драў ня ных па род, што, у сваю чар гу, 
уплы вае на жы вёль ны свет», — ад зна чае Анд рэй Бяс па лы.

***
На огул, рас каз ва ю чы пра Пры пяц кае Па лес се, мож на пры свя-

ціць яму ты ся чы слоў. Але гэ та той са мы вы па дак, ка лі лепш адзін 
раз уба чыць, чым сто ра зоў па чуць ці пра чы таць. Дак лад ней, хоць 
бы адзін раз — бо (пра ве ра на і па цвер джа на ты ся ча мі ту рыс таў з 
роз ных кра ін), за ві таў шы сю ды ад ной чы, хо чац ца вяр нуц ца зноў. У 
лю бую па ру го да — я не ве даю ча су, у які Пры пяць бы ла б не пры-
го жай. У лю бой кам па ніі ці на ват ад на му. У лю бым на строі — але 
з ад кры тым сэр цам, з лю боўю да пры ро ды і жа дан нем уба чыць, 
ад чуць асаб лі вае ха раст во па лес кай зям лі. Вось і ця пер, ка лі над-
вя чор кам ці зран ку вый сці на бе раг за ду мен най ра кі, удых нуць на 
поў ныя гру дзі све жасць па вет ра і ўслу хац ца ў ці шы ню, мож на па чуць 
ня ўлоў ныя нот кі. Ду ма е це, гэ та ро бяць раз ві таль ны круг над ле сам 
жу раў лі? Не, гэ та га во рыць са мо Па лес се — клі ча ў за па вед ныя 
глы бі ні і рас кры вае свае ад веч ныя та ям ні цы...

Са мы ма ла ды з ту рыс тыч ных аб' ек таў 
На цы я наль на га пар ку — гас ці ні ца «Ту раў+». 
Яна ад кры ла ся толь кі сё ле та ў кра са ві ку, але 
кам форт і ўтуль насць яе ну ма роў і кух ню мяс-
цо вай ка вяр ні па спе лі аца ніць ужо больш за 
500 гас цей.

«Ся род на шых па ста яль цаў да во лі шмат 
ка ман дзі ра ва ных ра бот ні каў, у тым лі ку ра сі-
ян, — рас па вя дае на мес-
нік ды рэк та ра гас ці ні цы 
Ва лян ці на КАЗ КО, — якіх 
пры ваб лі ва юць і не вы со-
кія цэ ны, і раз мя шчэн не 
га тэ ля — тут да во лі ці хае, 
спа кой нае мес ца, ра зам з 
тым зруч нае ў сэн се транс-
парт на га злу чэн ня: не да-
лё ка і да Ту ра ва, і да Жыт-
ка віч. Але мы, без умоў на, 
за ці каў ле ныя і ў тым, 
каб пры цяг ваць больш 
ту рыс таў, якія жа да юць 
на ве даць ста ра жыт ны Ту-
раў, прай сці эка ла гіч ны мі 
сцеж ка мі або з'ез дзіць 
на рач ную пра гул ку ці ў са фа ры-тур у На-
цы я наль ны парк «Пры пяц кі». Бо гэ та зу сім 
ін шая ка тэ го рыя гас цей: яны пры яз джа юць 
ме на ві та ад па чы ваць, і акра мя пра жы ван ня, 
ці ка вяц ца да дат ко вы мі па слу га мі — пра ка там 
ве ла сі пе даў, ман га лаў, эк скур сій ным аб слу-
гоў ван нем».

Пас ля рэ кан струк цыі бы лое ад мі ніст ра-

цый нае па мяш кан не не па знаць ні звон ку, 
ні знут ры: за мест пра цоў ных ка бі не таў і пад-
соб ных па мяш кан няў — 20 раз на стай ных ну-
ма роў на 36 лож ка-мес цаў: 8 двух мес ных, 4 
ад на мес ныя, 4 люк сы і 4 паў люк сы. У кож ным, 
не за леж на ад ка тэ го рыі ну ма ра, ёсць усё не-
аб ход нае для пра жы ван ня: мяк кая мэб ля для 
ад па чын ку, но вая сан тэх ні ка, ха ла дзіль нік, 

тэ ле ві зар. Кош ты дэ ма-
кра тыч ныя: ад 200 ты сяч 
за лож ка-мес ца да 620 
— за люк са вы ну мар. На 
пер шым па вер се для гас-
цей пра цу юць ка вяр ня, 
су ве нір ная кра ма і асоб-
ны му зей пры ро ды з ба га-
тай экс па зі цы яй — мно гія 
ту рыс ты ад хі ля юц ца ад 
асноў ных марш ру таў у Ту-
ра ве і пры яз джа юць спе-
цы яль на, каб на ве даць 
яго. На ле та му зей пла ну-
юць так са ма аб на віць.

«Гэ та са мы пер шы му-
зей На цы я наль на га пар ку 

«Пры пяц кі», ён па чаў сваю ра бо ту за доў га 
да ця пе раш ня га вя лі ка га комп лек су ў Ляс ка-
ві чах, — не без го на ру за сваю «дзя лян ку» 
ад зна чае спе цы я ліст  па ту рыз ме Тац ця на 
КУР БА КО ВА. — І па пу ляр нас ці ён з ча сам не 
губ ляе. Мяр куй це са мі: на 1 жніў ня толь кі наш 
му зей на ве да лі больш як 3,5 ты ся чы ча ла век, 
а пры бы так ад эк скур сій склаў больш за 40 

міль ё наў руб лёў. Пры яз джа юць і сем' я мі, і 
кам па ні я мі — і вы хо дзяць з круг лы мі ва чы ма, 
ка жуць, быц цам у са праўд ным дзі кім ле се 
па бы ва лі, толь кі што ка ма роў не су стрэ лі. 
Бы вае, лю дзі, якія на ве да лі ра ней ана ла гіч-
ную ўста но ву ў Бе ла веж скай пу шчы, ро бяць 
кам плі мен ты на шай экс па зі цыі — ка жуць, па-
да ба ец ца больш, бо ўсё зроб ле на кам пакт на 
і на ту раль на». На ту раль на — гэ та не моў ны 
аба рот, а рэ аль ная ака ліч насць: што год су-
пра цоў ні кі ідуць у лес, каб са браць но вы мох 
для му зея. У ка лек цыі экс па на таў — больш 
як 120 ві даў пту шак, а так са ма ўсе асноў ныя 
ві ды мле ка кор мя чых, якія жы вуць на тэ ры то-
рыі на цы я наль на га пар ку: ла сі, ка зу лі, але ні, 
на ват мядз ве дзі...

«А яшчэ ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ў на-
шых ту рыс таў эка ла гіч ныя сцеж кі, — да дае 
Тац ця на. — Не да лё ка ад сюль ёсць Азя ран-
скае ляс ніц тва, у якім ужо амаль 20 га доў як 
пра кла дзе на сцеж ка да цар-са сны — паў та ра 
кі ла мет ра па ле се праз за ба ло ча ныя ўчаст кі, 
дуб ро вы, са сня кі, ме лі я ра цый ная сет ка ХІХ 

ста год дзя, баб ро выя па се лі шчы лі та раль на 
ў 1,5 мет ра ад драў ля ных маст коў і ўлас на 
са ма цар-са сна ўзрос там 320 га доў, вы-
са чэз ная — 24 мет ры, з вул лем-ка ло дай і 
аба ро най ад мядз ве дзяў. Вель мі пры го жыя 
мяс ці ны і най чыс цей шае па вет ра — не дзі-
ва, што ту ды хо дзяць вя ліз ны мі гру па мі, 
бы вае, на бі ра ец ца не каль кі аў то бу саў. За-
меж ні кі ту ды час та вы бі ра юц ца на ар ні та-
ла гіч ныя на зі ран ні — сё ле та, на прык лад, 
пры яз джа лі анг лі ча не, бель гій цы, га ланд цы, 
якія ве да юць, што ме на ві та ў гэ тым мес цы 
гняз ду юць птуш кі, якія іх ці ка вяць. У гэ тым 
жа ляс ніц тве ёсць эка ла гіч ная сцеж ка да 
цар-ду ба, яко му ка ля 800 га доў — гэ та са-
мае ста рое дрэ ва ў на цы я наль ным пар ку. 
І, без умоў на, тра ды цый на вя лі кі по пыт на 
марш ру ты па ста ра жыт ных ту раў скіх мяс-
ці нах — на вед ван не царк вы ў го нар Усіх 
Свя тых, збу да ва най у 1810 го дзе, па лом-
ніц тва да ка мен ных кры жоў, якія рас туць з 
зям лі на Ба ры са-Глеб скіх мо гіл ках, па ход 
да ся рэд ня веч най Зам ка вай га ры і пом ні ка 
Кі ры лу Ту раў ска му».

РУХ 
БЕЗ ПЕ РА ПЫН КАЎ

ЦЯ БЕ Ў МУ ЗЕЙ...

ХТО НА НО ВЕНЬ КА ГА?

Генеральныя спонсары 
Міжнароднага фестывалю 
этнакультурных традыцый 
«Покліч Палесся» —  
ААТ «Ма зыр скі 
наф та пе ра пра цоў чы за вод», 
ААТ «Бе ла грап рам банк»

З па лу бы пра гу лач на га 
лай не ра мож на ўба чыць 
не толь кі пры бя рэж ныя 

за па вед ныя ля сы, 
але і іх на сель ні каў.

СЯБ РОЎ КА РА ГОДСЯБ РОЎ КА РА ГОД

Гас ці ні ца «Ту раў+».

На чаль нік служ бы гра мад ска га 
хар ча ван ня На дзея ПА ЧТА ВА ЛА ВА 

агля дае абе дзен ную за лу 
пе рад за ез дам ту рыс тыч най гру пы.

Так вы гля дае па кой, раз лі ча ны на два мес цы.

У су пра цоў ніц тве са спе цы я ліс та-
мі Мінск ага мас тац ка га кам бі на та 
і пры ват ны мі май стра мі з Ма гі лё ва 
ўда ло ся ства рыць поў нае ад чу ван-
не пры пяц кіх края ві даў, пой мен ных 
і су ха доль ных дуб роў, ба лот, за то-
каў... І, са мае га лоў нае, — прад-
стаў ні коў ба га та га жы вёль на га і 
рас лін на га све ту Па лес ся. А ў ад-
мыс ло вым ма ке це дна ста ры цы 
(ста ро га рэ чы шча Пры пя ці), бы ў 
аква ры у ме, «плы вуць» раз на стай-
ныя ры бі ны, ра ду ю чы во ка заў зя тых 
ры ба коў.

За ўва жа ем, што ін шыя на вед ні кі 
му зея між во лі па чы на юць раз маў-
ляць ці шэй — ілю зія пры сут нас ці 
жы вых ка зуль і ла няў, ры сі, баб роў, 
дзі коў, якія піль на со чаць за ту рыс-

та мі з кус тоўя, на столь кі поў ная, 
што зда ец ца: толь кі не асця рож на 
па ва ру шы ся — і ўся гэ та звя ры ная 
су пол ка з ту па там кі нец ца ўрас-
сып ную.

«Дзе ці, на пэў на, у за хап лен ні ад 
гэ тай за лы, — за ўва жаю я. — І не 
толь кі дзе ці, — да дае Воль га Па-
шук. — Ле тась да нас пры яз джа лі 
нем цы з Франк фур та, у іх там ёсць 
доб ры му зей пры ро ды, але сцвяр-
джа лі, што наш леп шы».

На на ступ ным па вер се на вед ні кі 
як быц цам трап ля юць у дэ ка ра цыі 
да гіс та рыч ных філь маў — тут з 
дак лад нас цю да дро бя зяў прад-
стаў ле ны тра ды цый ныя ра мёст вы 
і за ня ткі па ле шу коў кан ца ХІХ ста-
год дзя: пча ляр ства (у тым лі ку яго 

ар ха іч ная раз на від насць, у 
якой вы ка рыс тоў ва лі вул лі 
ляс ных пчол — бор ці, зме-
шча ныя ў дуп лах дрэў, і 
атрым лі ва лі асаб лі ва дух мя-
ны мёд), ка валь ская спра ва, 
ры бац кі про мы сел, пля цен не 
з ла зы, ган чар ства (цэнт рам 
гэ та га ра мяст ва на Па лес сі 
бы ла вёс ка Га рад ная ў Сто-
лін скім ра ё не: на пры кан цы 
ХІХ ста год дзя тут пра жы ва-
лі 300 во пыт ных ган ча роў)... 
Крос ны, млын-вят рак, ка вад-
ла — усе гэ тыя не ад' ем ныя 
част кі ся лян ска га по бы ту 
ні бы та рас па вя да юць кож ны 
сваю гіс то рыю. Яшчэ кры ху 
вы шэй мож на за ві таць «у 
гос ці» да па ле шу коў — на 
пад во рак ці ў ха ту, аца ніць на цы-
я наль ныя строі і ты по вае ўбран не 
до ма і, маг чы ма, уз га даць даў ней-
шыя па езд кі да вяс ко вых сва я коў 
ці сяб роў.

Пас ля апош ня га віт ка эк скур сіі 
ту рыс ты пры хо дзяць да су ве нір-
най кра мы, дзе най час цей на бы-
ва юць пад коў кі на шчас це, вы шы-
ва ныя тка ныя руч ні кі і сты лі за ва-
ныя слуц кія па ясы, раз на стай ныя 
куб кі, ін тэр' ер ныя кар ці ны і ін шыя 
за баў ныя і ад на ча со ва пры дат ныя 
для вы ка ры стан ня ў паў ся дзён ным 
жыц ці рэ чы. Плюс да гэ та га, без-
умоў на, за ста юц ца яск ра выя ўра-
жан ні (коль кі ха пае аб' ёму па мя ці ў 
фо та апа ра тах) і ўспа мі ны, каш тоў-
насць якіх па чы на еш ца ніць толь кі 
з ча сам...

— У блі жэй шай перс пек ты ве, — 
рас каз вае ге не раль ны ды рэк тар 
На цы я наль на га пар ку «Пры пяц кі» 

Сця пан Бам бі за, — уз вя дзен не дру-
гой част кі Му зея пры ро ды і по бы ту 
— на пля цоў цы пад ад кры тым не-
бам. Ця пер рас пра цоў ва ец ца ад па-
вед ны ар хі тэк тур ны пра ект, а са мо 
бу даў ніц тва, па вод ле па пя рэд ніх 
раз лі каў, бу дзе за вер ша на за 2-3 
га ды. Ёсць не каль кі ва ры ян таў та го, 
што ха це ла ся б раз мяс ціць у гэ тай 
экс па зі цыі, але ад на знач на бу дзе 
па ля шуц кі пад во рак, бу дуць млы ны 
— ва дзя ны і вят рак, маг чы ма, раз-
мес цім сты лі за ва ныя пад мяс тэч ка 
XVІІ ста год дзя су ве нір ныя кра мы, 
якія змаг лі б рэа лі зоў ваць вы ра бы 
на шых ра мес ні каў і на род ных май-
строў, яшчэ сёе-тое. Паў та раць ужо 
іс ну ю чыя му зеі на род най ар хі тэк ту-
ры ў Ду дут ках, у Стро чы цах, без-
умоў на, не бу дзем, хо чац ца знай сці 
сваю ад мет насць, якая і ту рыс таў 
змо жа пры ва біць, і бу дзе ад па вя-
даць гіс та рыч най праў дзе.

Ма ла ды эк скур са вод Яў ге нія СТАН ЧЫЦ 
шмат ве дае пра жыц цё мяс цо вых пту шак і звя роў.

Што ні за ла — то но выя су стрэ чы з прад стаў ні ка мі 
ба га тай фаў ны і фло ры гэ та га ўні каль на га краю.

ТУ РЫС ТУ НА ЗА МЕТ КУ
Ку ды ехаць?
Ад мі ніст ра цый ны цэнтр 
ДПУ «На цы я наль ны парк «Пры пяц кі»: 
Бе ла русь, Го мель ская воб ласць, 
Пет ры каў скі ра ён, аг ра га ра док Ляс ка ві чы.
Усе пад ра бяз нас ці бу ду ча га ад па чын ку мож на 
за га дзя ўдак лад ніць у ад дзе ле ту рыз му: 
+375 2350 5-70-17 або +375 291250095, 
а так са ма праз зва рот ную су вязь 
на афі цый ным сай це www.npp.by.
Што па гля дзець?
• аг рася дзі бу ў Ляс ка ві чах, Му зей пры ро ды;
• шэ раг гіс та рыч ных аб' ек таў у Ту раве, Усіхс вяц-
кую царк ву;
• са фа ры-парк, эка ла гіч ныя сцеж кі да цар-ду ба і 
цар-са сны, вер ха выя ба ло ты, ланд шаф ты Пры пя ці 
(рач ныя эк скур сіі), ар ні та ла гіч ныя ту ры (прак тыч на 

ў лю бы час го да), а так са ма раз на стай ныя эка ла-
гіч ныя вод ныя, вод на-пе ша ход ныя, ве ла сі пед ныя і 
аў та ма біль на-пе ша ход ныя марш ру ты;
• для ама та раў па ля ван ня і ры бал кі ар га ні зу юць ін ды ві-
ду аль ныя і гру па выя ту ры ў вы зна ча ны пра ві ла мі час, з 
да па мо гай і су пра ва джэн нем во пыт ных еге раў.
Дзе спы ніц ца?
• Гас ці ні ца «Над Пры пяц цю» 3 зор кі (ёсць рэ-
ста ран з асоб най рыб най за лай, кан фе рэнц-за ла, 
ба сейн, са ўна, біль ярд ная, трэ на жор ная за ла і до-
ступ у ін тэр нэт),
• гас ці ні ца «Ту раў+»,
• ка тэдж «Сос ны»,
• гас ця вы до мік «Ча ра цян ка»,
• ка тэдж «Старушки»,
• ту рыс тыч ны комп лекс «Хлу пін ская бу да»,
• ту рыс тыч ны комп лекс «Да ра шэ ві чы».

Пас ля рэ кан струк цыі 
бы лое ад мі ніст ра цый нае 
па мяш кан не не па знаць 
ні звон ку, ні знут ры: 
за мест пра цоў ных ка бі не таў 
і пад соб ных па мяш кан няў — 
20 раз на стай ных ну ма роў 
на 36 лож ка-мес цаў: 
8 двух мес ных, 4 ад на мес ныя, 
4 люк сы і 4 паў люк сы.


