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Незвідана Куба
Чим острів може вразити 
недосвідченого туриста? Як побувати

на Мальдівах, не
летівши 13 годин?
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Америка: країна 
найсмачніших
бургерів!
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Вітаємо, Шановний читачу!

Сьогодні «Geo Guide» стане вашим гідом у кардинально інший 
світ, сповнений пригод і чудес, без кордонів та обмежень. У ви-
данні ми намагались зібрати усі поради, хитрощі та застережен-
ня, які зроблять вашу мандрівку неповторною.
 
На цих сторінках ви не побачите наукових досліджень, соціо-
логічних даних, або чітких маршрутів. Проте знайдете історії із 
життя авторів — студентів Інституту журналістики Київського 
національного університету  імені Тараса  Шевченка, які готові 
поділитись своїм досвідом. Ми пишемо про культури світу, їхні 
кухні, а також про людей, які там живуть, адже саме вони створю-
ють колорит та атмосферу.
 
Нашою головною метою було донести до свідомості людей, що подорожува-
ти можна всюди, незалежно від часу, місця, бюджету… Для цього не потрібні 
особливі навички або знання, а тільки бажання. І якщо, дочитавши останню 
сторінку, ви захочете схопити валізу і поїхати куди-небудь, то нашу місію мож-
на вважати виконаною.
 
Тож, якщо вас зацікавило хоч щось із вищесказаного, то будьте впевнені, що 
ви вчинили правильно, відкривши цей журнал. А зараз раджу пристебнути 
ремені і приготуватись, адже наша мандрівка починається.
 
Анастасія Білик, 
Головний редактор «Geo Guide».
 

найомство з найомство з «Geo Guide»«Geo Guide»ЗЗ
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ОО   стрів свободи чи подорож    стрів свободи чи подорож 
у диктаторське минуле?у диктаторське минуле?

Пальми, сонце, море, гори, солодкі манго 
та продуктові талони — це все про Кубу. 
Країна, про яку мало хто знає. Місце, де 

будь-що «дістається», а не купується, — у всіх 
є свої «контакти» для того, аби дістати яйця, 
овочі або ж каву. Проте Куба точно не залишить 
нікого байдужим. Хочете потрапити в минуле 
й відчути справжній дух Cuba Libre? Цей острів 
для вас.

Більшість туристів прибувають у Гавану — столи-
цю Куби. Острів досить різноманітний, має свою 
неймовірну історію та мальовничі пейзажі. Саме 
тому кожен може обрати відпочинок, який йому 
більше до душі, аби з користю провести час. Пер-
ша опція — пройти стежками кубинських рево-
люціонерів, побачити місце поховання Фіделя 
Кастро та знайти відлуння радянського союзу в 
житті звичайних кубинців.

Це дійсно хороше місце для відпочинку, проте, 
раніше це було тендітне, незаймане місце, яке 
наразі повністю забудоване готелями, і ви вже не 
відчуєте того присмаку усамітнення з природою. 
Раджу вам звернути увагу на острів Санта Марія. 
Ви зможете насолодитися гарними видами, пре-
красними пляжами, які навіть кращі, ніж у Вара-
деро.

Друга — неймовірні пляжі з білосніжним пісоч-
ком, де ви зможете отримати  шовковисту засма-
гу, починаючи кожен ранок зі свіжої кокосової 
води. Я вирішила поєднати пляжний відпочинок 
з вивченням історії та культури цієї країни. На 
щастя, часу в мене було достатньо, аби вивчити 
кожен аспект Куби. До речі, острів нагадує форму 
банана. З північного берега його омиває Атлан-
тичний океан, з південного — Карибське море.
Якщо ви обираєте пляжний відпочи-
нок, то, найімовірніше, вам запропфо-
нують Варадеро, але я не раджу сліду-
вати за цим туристичним трендом.

«Куба точно не залишить 

«Куба точно не залишить 
нікого байдужим. Острів 

нікого байдужим. Острів 
досить різноманітний, має 

досить різноманітний, має 
свою неймовірну історію та 

свою неймовірну історію та 
мальовничі пейзажі. Саме 

мальовничі пейзажі. Саме 
тому кожен може обрати 

тому кожен може обрати 
відпочинок, який йому більше 

відпочинок, який йому більше 
до душі, аби з користю прове-

до душі, аби з користю прове-сти час». 
сти час». 
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Тут ви можете зайнятися дайвінгом з аку-
лами. Однією з найцікавіших точок на по-
бережжі Сент-Люсія є печера, розташована 
на глибині 30 метрів, у середині якої знахо-
диться постамент Діві Марії. А справжнім 
кіноманам варто завітати в селище Хібара, 
що на березі Атлантики, у провінції Ольгин, 
де щороку проходить кубинський кінофес-
тиваль. Тут завжди збираються «вершки» 
суспільства — продюсери, режисери, співа-
ки, музиканти, актори та всі ті, хто можуть 
називати себе митцями.

До речі, дорога до острову неймовірно гарна, оточена 
Атлантичним океаном з обох боків. Це те, що краще 
один раз побачити, аніж сто разів почути! Альтерна-
тивною може бути Кайо Коко.
Далі я попрямувала на південь до Плая Ларга, аби 
порівняти Атлантичний океан та Карибське море. І 
хоч пляжі з цього боку острова більш кам’янисті, про-
те вода не менш прозора. Температура завжди на 1-2 
градуси вища й підводний світ більш різноманітний, 
ніж в Атлантиці.
Окрім моря, тут обов’язково треба відвідати ресто-
ран «Чучі», де готують неймовірно смачних крабів, які 
зранку ще бігали на побережжі.  
Дорогою я зупинилась у місті Санта Клара, де знахо-
диться мавзолей Че Гевари. Тут ви зможете відчути 
дух кубинської революції.
Сент-Люсія (провінція Камагуей) — місце, яке треба 
відвідати любителям дайвінгу! Тут знаходиться один з 
найбільших у світі коралових рифів, який простягається 
майже на 20 кілометрів. 

усамітнений пляж півострова Анкон, що розташова-
ний в 10 хвилинах від центру міста.
Сьєнфуегос же, окрім своєї архітектури, порадував 
дуже близьким розташуванням до Лагуни Гуанарока.
Це єдина лагуна, куди відвідувачі можуть дістатися: 
усі інші сховані дуже глибоко в джунглях, та одна з п’я-
ти лагун Куби, де проживають рожеві фламінго (наразі 
тут їх є близько тисячі). Маленький човник дозволяє 
наблизитися досить близько до пташок, насолодити-
ся неймовірною картиною, не порушуючи їх спокою.
Це була перша частина туристичного путівника по 
Кубі! У наступних випусках чекайте розповідь про міс-
цеву їжу, систему подвійної валюти, а також те, чому 
за продаж картоплі та стояння в черзі кубинців садять 
до в’язниці.

Перлинами південної частини є острів Трі-
нідад і місто Сьєнфуегос. Трінідад внесений 
до спадщини ЮНЕСКО, його архітектура 
нагадує містечка південної Франції. Сьєн-
фуегос носить ім’я одного з героїв кубин-
ської революції — Каміло Сьєнфуегоса. Між 
цими місцями розташувався величезний 
природний гірський комплекс — Топес де 
Кольянтес. До речі, кожне з міст має свою 
особливість. У Трінідаді, наприклад, зна-
ходиться найбільш відома дискотека Куби 
«Аяла». Вона перебуває всередині справж-
ньої печери. Крім того, після прогулянки 
вузькими вуличками Трінідада раджу на-
слідувати мій приклад та поїхати на

Анна Білик (текст і фото)Анна Білик (текст і фото)
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АА   встрія очима молоді   встрія очима молоді
Тревел-блог VS подорожТревел-блог VS подорож

— Дівчата, скажіть, що для вас значить подорож? Із 
чим асоціюється це слово?

Вікторія: Для мене подорож — це в першу чергу 
яскраві й незабутні емоції, особистісний розвиток, 
щось дуже захопливе та спосіб класно відпочити.

Валентина: До того ж, це — ще й нова можливість 
попрактикувати свою англійську чи будь-яку іншу 
іноземну мову. Адже, як говорив Ґете: «Скільки 
мов ти знаєш, стільки разів ти людина». 
А подорожі — ефективний спосіб поспіл-
куватися з носіями мови.

— Який відпочинок вам подобається 
більше: активний чи пасивний?

Валентина: Я завжди за активний відпо-
чинок, бо дуже люблю відвідувати різні 
екскурсії, знайомитися з новими людь-
ми та дізнаватися щось нове про культу-
ру й історію інших народів.

Вікторія: Я згодна з Валентиною, але пасивний 
відпочинок люблю не менше. Наприклад, інколи 
хочеться просто полежати на пляжі, позасмагати 
та нарешті виспатися.

— А ви стежите за тревел-блогерами чи 
будь-якими програмами про подорожі?

Вікторія: Ні, я не слідкую, бо люблю по-
дорожувати самостійно й дізнаватися 
все із власного досвіду. Хоча іноді, коли, 
перемикаючи канали, натрапляєш на 
шоу про туризм, стає доволі цікаво та хо-
четься вже збирати власні валізи в подо-
рож світом.

Валентина: А я навпаки стежу за тре-
вел-блогерами, мене з дитинства ці-
кавили культура та історія різних країн, 
що часто висвітлюються в телевізій-
них програмах. Із улюблених — «Світ 
навиворіт із Дмитром Комаровим» 
та «Орел і решка». Вони мотивують і 
мене до подібних подорожей. До речі, 
саме після чергового випуску програ-
ми «Орел і решка» я дізналася про таку 
неймовірну країну, як Австрія. Тому в 

нас із Вікторією з’явилася мрія — відвіда-
ти її. І ось нарешті торік вона збулася і ми 
побували в, на наш погляд, найбільш ат-
мосферній країні, яка залишиться в серці 
назавжди.

— Це дуже надихає! А якою була ваша дорога 
до Австрії, яким транспортом ви подорожува-
ли?

Валентина: З України — літаком, а вже від ае-
ропорту до квартири, у якій жили, добиралися 
поїздом метро. Він їхав не в тунелі, а на поверх-
ні, що дуже дивно для жителів Києва. Містами, 
як от Відень чи Зальцбург, ми переміщалися 
пішки, бо хотіли побачити архітектуру на влас-
ні очі та відчути атмосферу, що не передається 
через екран телевізора. А взагалі найдешев-
ший в Австрії транспорт — це таксі, навіть не 
автобус чи метро, як би це дивно не звучало. 

Вікторія: Також брали авто напрокат, щоб пе-
реїздити з одного міста в інше, і дорогою роз-
глядали красиві австрійські околиці з диво-
вижними краєвидами. 

— Тобто дорога була непроста? Це того варте, чи 
все-таки тревел-блогу достатньо, аби дізнатися 
історію країни?

Валентина: Так, дорога справді була нелегка, але 
коли поринаєш у культуру неймовірних міст, за-
буваєш і про переліт, і про безсонну ніч, енергія 
навпаки переповнює. А ось тревел-блог ще поки 
не має можливості передати такі дивовижні від-
чуття, смак традиційної австрійської кухні й дух 
старовини, що наповнює вулички міст.

Вікторія: А також у телевізійних програмах за-
звичай розповідають про туристичні місця й рід-
ко знайомлять із невеличкими австрійськими 
передмістями, які найкраще передають історію 
країни.

Валентина: Так, краєвиди навколо міст справді 
вражають неймовірним колоритом та атмосфе-
рою свободи.

««Готичний собор святого Сте-
фана — це національний символ 
Австрії, тож, як на мене, його 
має відвідати кожен турист»
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Сьогодні побутує думка про те, що молодь здебільшого не цікавиться 
історією та мистецтвом минулих поколінь, а тревел-блоги в соціальних 
мережах заміняють їм подорожі до осередків культурної спадщини люд-
ства. Дискусія на цю тему активно ведеться серед користувачів мережі 
Інтернет. Невже цікавитися минулим і справді не в тренді? 
Я вирішила поспілкуватися про це зі студентками Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України Валентиною та Вікто-
рією Камєнєвими, які дуже люблять подорожувати. Вони поділилися сво-
їми думками та цікавими враженнями про мандрівку до Австрії.
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«Ще одна неймовірна 

«інстаграмна» лока-

ція — давнє поселення 

Гальштат, що вхо-

дить до складу округу 

Гмунден»
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— А що саме вас зацікавило в Австрії: 
високий рівень життя, ресторани й 
розважальні заклади чи архітектура й 
історія країни?

Валентина: Я не люблю марнувати 
свій час на банальні розважальні за-
клади, які майже скрізь однакові, та 
хочу дізнаватися про країни глибше. 
Тому в Австрії мене зацікавила незви-
чайно красива архітектура та історія 
таких міст, як Відень, Зальцбург та по-
селення у Верхній Австрії — Гальштат.

Вікторія: Звісно, історія важлива, а 
архітектура вражаюча, але мене най-
більше захоплює естетичний вигляд 
країни. Цікаво дізнаватися про 
життя австрійців через спору-
ди та їхній дизайн, відвідувати 
гарні передмістя й побачити, 
як насправді тут живуть люди. 
А виявляється, дуже колорит-
но. 
Це була осінь, ми їхали з Відня 
до Гальштату вузькою гірською 
дорогою, навколо ще туман-
но, але промінчики сонця вже 
освітлювали долини. Уздовж 
доріг лежали великі купи гарбузів, а 
біля яблуневих садів паслася худоба. 
Мене просто переповнювали щастя 
та ейфорія.

— Ви користувалися послугами ексур-
совода? Чи, можливо, перегляд тре-
вел-програм допоміг впоратися й без 
них?

Вікторія: Ми подорожували без екс-
курсоводів, просто перед подорожжю 
склали власний туристичний марш-
рут за допомогою карти, зробили від-
мітки й вирушили назустріч пригодам.

Інтерв’ю вела Анастасія ДубінінаІнтерв’ю вела Анастасія Дубініна

— Які визначні місця вам запам’яталися найбільше? Що б 
ви порадили сучасній молоді відвідати в Австрії?

Вікторія: Найбільше мене вразив готичний собор свя-
того Стефана своєю незвичайною містичною історією. 
Це — національний символ Австрії, тож, як на мене, його 
має відвідати кожен турист. Між іншим, фото поруч із со-
бором виходять неймовірно красивими, тисячі вподоба-
йок під такими світлинами в соцмережах гарантовані.

Валентина: До речі, якщо вам подобається містика, я ра-
джу відвідати Природничий музей у Відні. Коли туди за-
ходиш, спершу вражає масштаб будівлі та її архітектура, 
і лише потім усвідомлюєш, що це дивовижна культурна 
спадщина, якій понад 130 років. А якщо ви дивилися ві-
домий фільм «Ніч у музеї», зможете уявити себе голов-
ним героєм, котрий прогулюється поміж старовинних 

експонатів.
Також найбільшим поціновувачам фо-
томистецтва, які хочуть насолодитись 
австрійським стилем сповна, реко-
мендую відвідати віденську націо-
нальну бібліотеку, найбільшу в Австрії, 
розташовану в палаці Гофбург, Відень. 
До речі, вона дуже схожа на бібліотеку 
Гоґвортсу з фільму про Гаррі Поттера.

Вікторія: А я б ще порадила відвідати 
бароковий палац Бельведер. Місце-

ві жителі прозвали його «австрійським Версалем». Ви 
зможете побачити там унікальну галерею скульптур і 
живопису, роботи відомих митців: Густава Клімта, Егона 
Шиле та Оскара Кокошки. Усередині замку збереженний 
оригінальний  інтер’єр із неповторним розписом, і цей 
палац входить до списку найкращих пам’яткок Відня. 
Прилегла територія величезна, вона представлена гі-
гантськими парками, садами, оранжереєю, фонтанами, 
прикрашеними статуями. Окреме місце там займають 
палацові стайні, де колись розміщувалися 12 кращих 
скакунів принца Євгена Савойського — власника маєтку.

— Спасибі вам за щирість та невеличкий екскурс. Впев-
нена, що ви зацікавили наших читачів — майбутніх ту-
ристів Австрії.



16 17

Ґрац. Смарагдове місто 

Знайомство з Європою неможливо уявити без подорожі до величної 
країни, що розкинулася на схилах Альпійських гір, — Австрії. Тож, оз-
броївшись фотокамерою, я вирушила назустріч новим враженням. І 

хоча «номером один» для відвідин у списку більшості туристів є Відень, 
мій пункт призначення знаходиться набагато південніше розкішної столи-
ці. Я прибула до Ґраца — міста з унікальною атмосферою затишку та жит-
тєдайною енергією.

Вид на міську ратушуВид на міську ратушу

Перше, що привертає увагу під час прогулянки 
центральними вулицями, — архітектура — вишука-
на і водночас не переобтяжена деталями. На мить 
мені здалося, що я перенеслася до епохи Ренесан-
су. Охайні кількаповерхові будиночки прекрасно 
пасують один до одного, так, ніби потрапили сюди 
з полотна талановитого художника. На тлі кремо-
вої палітри стін та бурої черепиці особливого шар-
му місту додають яскраві будівлі блакитного, жов-
того та червоного кольорів. 
    Коли опиняєшся на центральній площі, перед 
тобою постає одна з головних пам’яток Ґраца — 
міська ратуша. Але ця споруда радше нагадує ре-
зиденцію заможної аристократичної родини часів 
Австрійської імперії. Здавається, від неї просто не-
можливо відірвати погляд! Не менший захват 
викликає і будівля церкви Серця Христового, 
виконана у добре впізнаваному готичному сти-
лі. Вона велично здіймається до неба, вселяючи 
відчуття урочистості і навіть драматизму.
    Утім, ці почуття швидко розвіюються, коли ді-
стаєшся до головної вулиці міста — Херренгас-
се. Тут сновигають натовпи людей і вирує жит-
тя. Це дає змогу ще більше поринути у місцевий 
колорит і сповна насолодитися атмосферою 
Ґраца. Звідусіль долинають уривки чиїхось роз-
мов німецькою мовою, що зовсім незвично для моїх 
вух, хоча цілком зрозуміло, з огляду на те, де я пе-
ребуваю. До речі, місцеві жителі викликали у мене 
щире здивування. Річ у тім, що раніше мені ніколи 
не доводилося бачити, як чоловіки в костюмах або 
дівчата на підборах крутять педалі велосипедів. 
Але тут це дуже популярний спосіб пересування, 
тож люди часто надають перевагу не громадсько-
му транспорту, а двоколісному.
    Після прогуцлянки головною вулицею мій марш-
рут пролягав повз пагорб Шлосберг, тож можна 
роздивитися старовинну годинникову вежу на 
його вершині. Цікаво, що її механізм працює ще з 
1712 року! 
    Але справжньою родзинкою Ґраца, як на мене, 
виявилися вкраплення сучасної архітектури поміж 
старовинними будівлями. Яскравим прикладом є 
Кунстхаус — музей і галерея сучасного мистецтва. 

    Його фасад створений з блакитних пане-
лей, а форма нагадує космічний корабель. 
Дивовижно, як такий контраст не псує місь-
ку панораму, а лише додає їй оригінальності. 
Ще один зразок сучасної архітектури — роз-
важальний комплекс Мурінсель. Він розта-
шований на штучному острові посеред річки 
Мура, що протікає через Ґрац. Ця срібляста 
конструкція, виконана у формі мушлі, прико-
вує до себе увагу не гірше, ніж Кунстхаус.
    І хоча не кожному припадуть до душі такі  
архітектурні рішення, безперечною насоло-
дою для очей є те, що місто потопає у зелені. 
Значна кількість насаджень уздовж вулиць 
та у внутрішніх двориках, численні парки, 

рослинність пагорба Шло-
сберг — усе це створює 
ідеальний баланс між ци-
вілізацією та природою. 
Так, ніби людина замість 
того, щоб підкорювати 
світ, нарешті зупинилася і 
відчула себе невід’ємною 
частиною чогось значно 
більшого.
  Дивлячись на Ґрац, мені 

здавалося, що я потрапила до Смарагдового 
міста, і причиною цьому стала не лише пиш-
на зелень. Тут знаходяться багато престиж-
них університетів, що здавна забезпечують 
Ґрацу «титул» студентського містечка. Тож 
юні мандрівники, як головні герої книги Вол-
кова «Чарівник Смарагдового міста», пряму-
ють сюди у пошуках того, чого їм бракує. У 
цьому куточку Австрії вони знаходять себе, 
гармонію, покликання, знання.
   Певно, є у Ґраці щось виняткове, що дозво-
ляє історичному минулому тісно перепліта-
тися із сучасністю, а реальності межувати з 
казковою вигадкою. 
   Тож я ще не раз із радістю повернулася б 
сюди, щоб знову і знову відчути ті дива, яки-
ми сповнене це місто.

 

Анастасія Кириченко (текст і фото)Анастасія Кириченко (текст і фото)
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арселона - родзинка 
КаталоніїБ

Барселона — це місто, що має 
у собі всі спектри естетичного 

задоволення туриста. Місцеві 
мешканці можуть похвалитися 
не тільки відомими спортивни-
ми трофеями, а й вражаючими 
пам’ятками архітектури, коло-
ритною їжею, чудовими краєви-
дами та запальною атмосферою 
вузьких вуличок, де часто грають 
музиканти. Тут можна знайти все, 
чого забажає душа мандрівника.

У   Барселону потрібно їхати не менш ніж на 
два тижні, адже за декілька днів буде не-
просто відчути увесь ритм столиці, насоло-

дитися її атмосферою та зануритися з головою в 
незвичний спосіб життя мешканців. Так, складно, 
але цілком можливо. І розуміючи це, я залишила 
валізу в апартаментах та почала подорож містом, 
оскільки мала на неї лише три дні.

   Ідея відвідати гору Монжуїк у перший день 
прильоту була гарною. Сонячне проміння 
приємно гріло, не натякаючи на зливу. Я ви-
рішила піднятися на вершину за допомогою 
фунікулера, через що довелося простояти 
в черзі близько сорока хвилин. Коли вреш-
ті-решт двері кабіни зачинилися й ми рушили 
вгору, мені відкрився чудовий вид на майже 
всю сонячну Барселону. 
   Діставшись вершини, я вирішила подиви-
тися на фортецю Монжуїк, що сягає висоти 
близько 173-х метрів. Її стіни зберегли спогади 
історичних подій не тільки міста, а й усієї Ка-
талонії. Здалося, ніби в мене вийшло на мить 
пірнути в історію цього місця і почути нечіткі 
голоси минулого. Зараз туристи можуть на-
солодитися з гори краєвидом на вантажний 
порт Барселони, а також послухати місцевих 
музикантів біля фортеці та посмакувати каву 
з десертом у кафе. Увечері я спустилася до 
підніжжя гори, щоб побачити відоме шоу фон-
танів. Гігантський водограй, що складається 
з багатьох маленьких струменів, переливав-
ся під супровід різних пісень. Він був неначе 
справжній артист, який дихав у такт музиці, 
відчував переходи мелодії. А той факт, що 
фонтан розташований поряд із національним 
палацом Барселони, робить його ще величні-
шим.

   Наступний день я розпочала з 
екскурсії музеєм легендарного ху-
дожника Пабло Пікассо. Дуже дов-
гі черги — це те, що чекає туриста 
перед входом у заклад, якщо він 
не купив квитки онлайн, адже вже 
з десятої години там збирається 
великий натовп. Коли я пройшла 
в один із перших залів, чергова 
простягнула мені чорний плеєр із 
маленьким екраном. За допо-
могою нього можна було діз-
натися не тільки про загальну 
біографію художника, а й про 
історію створення кожної з робіт 
галереї. На пристрої не складно 
було знайти відео формату 3D, де 
картини ніби оживають і розмов-
ляють із тобою. Хоча я не була 
близько знайома із творчістю Пі-
кассо, але естетика музею дуже за-
хопила мене.
   Завершила я другий день подо-
рожі прогулянкою узбережжям та 
візитом у популярний ресторан 
«La taberna gallega de Marcos». 
Затишний інтер’єр, великі порції 
їжі, приємний персонал — усе це 
приваблює відвідувачів закладу. 
Замовивши паелью з креветками, 
націоналюну іспанську страву, я 
звернула увагу на гучну обстанов-
ку ресторану. У ній відчувалася до-
машня атмосфера.

   Мій останній день у Барселоні розпочався з перегляду архі-
тектурних шедеврів Антоніо Гауді. Я розуміла, що 
не встигну насолодитися красою всіх його спо-
руд, адже їх нараховується близько чотирнад-
цяти. Але мені вдалося побачити такі популярні 

пам’ятки, як шедевр каталонського модернізму Храм Святого 
Сімейства й Дім Бальо, який ще називають будинком дракона 
через вигляд його даху, схожий на хребет ящура. А також по-
бачила останній світський проєкт Гауді - Будинок Міла. Варто 
зазначити, що відвідати подібні місця зсередини можна тіль-
ки придбавши квитки онлайн. Особливістю всіх споруд архі-
тектора є незвичайні форми, що вражали не лише мене, а й 
багатьох інших туристів.
   Завершити подорож мені захотілося на популярному ринку 
«Бокерія», який називають одним із найколоритніших у світі. 
Нестандартність цього місця полягає в тому, що все куплене 
можна скуштувати прямо на місці, і не важливо, чи то тропічні 
фрукти, чи різноманітні солодощі або устриці. Пробувши там 
близько двох годин, я вийшла з двома пакетами фруктів, пов-
ним шлунком і дуже гарним настроєм. 
   Барселона — веселе й атмосферне місто. У будь-яку пору 
року сюди приїжджають мільйони туристів, які мріють позна-
йомитися з висококультурною спадщиною одного з найпре-
красніших міст у світі. І ось, по дорозі до аеропорту «El Prat», я 
загадала бажання повернутися сюди по нову порцію естетич-

ного задоволення.
Анастасія Головань (текст і фото)Анастасія Головань (текст і фото)

Будинок Casa Mila спроєктований 
Антоніо Гауді. Цей шедевр входить 
до списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, а також є останньою 
роботою архітектора
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ероніка Синиця:В
Засновниця агентства “I am Influencer“ і тревел-блогерка  з аудиторією 

понад 200 тисяч підписників , яка побувала в більш ніж 60-ти країнах 
світу, розповіла про дивні ситуації, які з нею траплялися і дала декіль-

ка порад для тих, хто хоче подорожувати.

 — Вероніко, чи була якась особлива подорож , з 
якої  почалося ось це  «тревел-життя»? Я бачила у 
вашому Інстаграм пост про те, що після невдалих 
стосунків ви поїхали в Індію, чи можна це вважа-
ти початком?
 — Я була там шість разів. Індія - це та країна, яка 
дуже сильно мене змінила, вона вчить сприйма-
ти життя зовсім по-іншому. Ну ось, наприклад, 
уявіть ситуацію, коли ви бронюєте 
собі готель через букінг. Так, він кош-
тує дешево, але ти не розумієш чому, 
і друзі говорять: “ Не турбуйся, в Індії 
все так коштує ”. Ти приїжджаєш і ро-
зумієш, що живеш серед нетрів: немає 
постільної білизни, номер брудний, 
з неприємним запахом, а коли вигля-
даєш  з вікна — немає ні скла, ні гратів 
— просто дірка в стіні. А ось  в сусід-
ньому домі можна побачити сім’ю, ба-
гато людей в одній кімнаті, які зібралися разом: 
говорять про щось, сміються, тобто розумієш, що 
ось так життя проходить, в таких умовах — і вони 
щасливі. Індія — це та країна, яка вчить прийма-
ти різне життя і знаходити радість та щастя абсо-
лютно у всьому.

 — Коли ви вперше відвідали Індію?
 — Приблизно років 12 тому .

 — А в загальному в скількох країнах ви побували 
за весь час?
 — У більш ніж 60-ти країнах . 

прокату, на що вони відповідають: «доку-
ментів немає взагалі». Я дала слухавку вій-
ськовому, вони поговорили і пропустили 
нас. Але на цьому не закінчилося: по дорозі 
нас зупиняли ще не раз. На черговій зупинці 
я вже зрозуміла, що нас не стільки хочуть пе-
ревірити, як просто поговорити, тому що ми 
— дві туристки з іншої країни, а йорданців 
зазвичай таке і приваблює. Тому ми придба-
ли хустки і  замотали голови, щоб більше ні 
разу не зупиняли: ось так ми замаскуватися, 
щоб не привертати увагу чоловічої статі.

 — Якщо говорити трохи про бюджет, скіль-
ки, в середньому, ви  витрачаєте на поїздку ?
 — Завжди по-різному. Це залежить від кра-
їни, від напрямку. Я люблю, щоб готель був 
чистим, з гарячою водою, безпека для мене 
теж важлива, а він  може коштувати і  50-70$ 
за добу, а може і 250$.

 — А яка поїздка була найдорожчою у Вашо-
му житті?  Яка найдешевшою?
 — Найдорожча була, напевне, в Цюрих. Я 
пам’ятаю, що була в шоці від цін на засоби 
гігієни, проїзд, але це і було років вісім тому.

«Дбай про себе так, як вдома»

 — Ви багато подорожуєте, але завжди поверта-
єтеся додому, невже немає такого місця на Зем-
лі, де хотілося б залишитись?
 — Ні , я живу в тому місті, в тій країні, де хочу 
бути. Жити в іншому місці я не хочу. Насправді, 
я та людина, яка дуже любить Єгипет: за рік ми 
там буваємо по декілька разів, вже обходили 
весь Каїр і самостійно подорожували країною. 

 — Яку країну, з тих, в яких ви побували, 
можна назвати найнезвичнішою (мож-
ливо через кухню, звичаї, людей)?
 — Наприклад, це може бути Індонезія. 
Ми були на архіпелазі Раджа-Ампат, 
туди їхати дуже далеко, цей острів зна-
ходиться на кордоні з Папуа-Новою 
Гвінеєю, а самі індонезійці називають 
цей  регіон «Останній рай на землі», 
тому що там все суперекологічно, 

дуже важко знайти  десь пластикову  пляшеч-
ку води, всі ходять зі своїми і наповнюють їх із 
резервуарів. Також там мало готелів і все дуже 
дорого.

 — Траплялися з Вами у подорожі незручні, ди-
вакуваті ситуації? Розкажіть про одну з таких.
 — Була одна така цікава ситуація в Йорданії. 
Нам потрібно було їхати декілька сотень кіломе-
трів до Мертвого моря, тому ми заздалегідь за-
бронювали авто в прокаті, але вже на місці нам 
сказали, що сталася помилка і транспорту не-
має. Ми починаємо дзвонити власникам авто-

А найдешевша — коли ми якось з подругою полетіли 
в ОАЕ, Індію і Непал, і витратили  по 1000$ кожна, ми 
подорожували місяць, жили у друзів, в хостелі.

 — Куди б ви порадили поїхати з бюджетом  500$?      
 — Туречинна. Це чудова країна в тому сенсі, що там 
є гарна Каппадокія,     можна поїхати на Памуккале і 
знайти супер бюджетні готелі.

 — Декілька порад для людей, які тільки починають 
пізнавати світ подорожей?
 — Дуже важливо в першу чергу поважати культу-
ру тієї країни, в якій ви знаходитесь, пам’ятати, що в 
будь-якому випадку ми просто гості, ну і також бути у 
здоровому глузді. Не робити в іншій країні те, чого не 
зробили би у своїй. Потрібно дбати про себе в іншій 
країні так само, як би дбав про себе вдома.

 — Якою ви плануєте наступну поїздку, коли ?
 — Скоро я поїду у відпустку у свій улюблений Єгипет, 
а після цього ми плануємо подорож по Італії, як тільки 
знову дозволять в’їзд українцям.

 — Дякую, Вероніко за цікаві історії та поради для на-
ших читачів! Тепер ми знаємо трохи більше про осо-
бливості «тревел-життя». 

Інтервʼю вела Лада ДоценкоІнтервʼю вела Лада Доценко

Каппадокія
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М   ені пощастило побувати у 
Франкфурті — «місті-бізнес-
мені», повна назва якого - 

Франкфурт-на-Майні. З першого по-
гляду воно вражає своєю сучасністю 
і могутністю: озирнувшись навколо, 
ви побачите хмарочоси (їх тут налі-
чується аж одинадцять), а прислу-
хавшись, почуєте голос міста — це 
його жителі спішать на роботу до 
офісів, банків та бізнес-центрів. 
   Франкфурт — ділове місто, адже 
воно є «серцем» німецької комерції 
і фінансів. Тут розташований Феде-
ральний банк Німеччини, Європей-
ський центральний банк — важлива 
інституція ЄС, а також найбільший 
аеропорт Німеччини, в якому мож-
на легко загубитися, навіть якщо ви 
там не вперше.
У цьому контрастному місті з кількі-
стю населення більше, ніж 700 тисяч 
людей, модерна архітектура поєдну-
ється з історичною старовиною.
   Гарним прикладом 
будівельного мисте-
цтва сучасності є Баш-
та Майн — хмарочос, 
названий на честь 
річки, на якій розта-
шоване місто. Висота 
цієї 61-поверхової ар-
хітектурної пам’ятки — 200 метрів. 
Загалом вежу займають офіси, але 
на останніх поверхах можна знайти 
обсерваторію і насолодитися чудо-
вим панорамним видом на вирую-
че місто, а якщо потрапити на 53-й 
поверх — порадувати себе смачною 
вечерею в ресторані.

                      Відчути дух старої Німеччини можна на площі 
Ремер — центрі Франкфурта. Ці будиночки точно змусять 
вас зупинитися і роздивитися їх якомога краще: око при-
тягує кожна маленька деталь, кожне віконце, кожна лінія і 
відтінок кольору. Архітектура площі вражає різноманіттям 
барв і текстур: недарма фото цього місця прикрашають усі 
сувенірні листівки та магнітики.
   Недалеко від центру знаходиться будинок Гете — музей 
на честь геніального письменника. На жаль, його автен-

тичну красу було знищено за часів Другої світової 
війни, але її вдалося відновити. Відвідавши музей, 
ви гарантовано зможете відчути атмосферу 18-19-
го століть та наповнитися духом культури і мисте-
цтва.
   Для любителів шопінгу у Франкфурті є вулиця 
Цайль. Тут розташовані різноманітні магазини: від 
масмаркету до люксових брендів. А якщо відвідати 

Франкфурт на початку липня, ви натрапите на сезон зни-
жок, але будьте обережні: надто великою є спокуса придба-
ти все, що впаде вам в око.
   Насолодитися заходом сонця можна на пішохідному мості. 
Він, до речі, ніби розділяє дві половинки цілого міста: з од-
ного боку - «місто-бізнесмен», з іншого –спокійне, напов-
нене історією.

істо на перетині 
історії та сучасності

М

Анастасія Калькутіна (текст і фото)Анастасія Калькутіна (текст і фото)

Європейський 

центральний 

банк, фото 
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раїна годинників та банківК
Швейцарія — це маленька, але напрочуд гарна країна.
Вона славиться своїми мальовничими гірськими масивами, які займа-
ють більшу частину її території. 
Нещодавно я мала змогу відвідати цю надзвичайно прекрасну країну, де 
на повну відчула гірське повітря та намилувалась величними Альпами.

Швейцарські Альпи — це 
справжній рай для гір-
ськолижників та поціно-

вувачів природи, тому щороку сюди 
приїздять тисячі туристів з усього 
світу. Туристичний бізнес є одним 
із провідних напрямів економіки 
Швейцарії і щорічно приносить кра-
їні чималий дохід. Проте відпочинок 
тут коштує досить дорого, тому по-
милуватися красою гірських вер-
шин та підкорити гори може дозво-
лити собі не кожен. 

   Водночас Швейцарія — це не тільки про гірськолижні 
курорти, а й про всесвітньо відомі пам’ятки архітектури, 
величні замки і старовинні містечка із власною та непов-
торною історією. Наприклад, годинникова вежа у столиці 
країни Берні, просто зачаровує своєю унікальністю.
   Шийонський замок, побудований на невеличкій скелі біля 
берега Женевського озера недалеко від містечка Монтре -  
найвідоміший у Швейцарії. У його стінах застигла історія 
багатьох поколінь, на яку приїжджають подивитись тисячі.
   До речі, щодо всесвітньо відомого курортного містечка 
Монтре, чому туристи так його люблять? Він створений 
для багатих людей і забудований шикарними готелями та 
ресторанами.

Його вважають столицею Швейцарської 
Рів’єри, і це абсолютно заслужено. Із першо-
го погляду тебе захоплює вид на гори, кра-
сиву набережну і вишукані ресторани. Саме 
тому зовсім не дивно, що багато художників, 
письменників і мандрівників вирі-
шили пов’язати своє життя із цим 
містом. Серед них Чарлі Чаплін, 
імператриця Сіссі, лорд Байрон і, 
звичайно ж, Фредді Мерк’юрі!
Неможливо не розповісти про Ста-
ре місто, яке знаходиться у столиці 
Швейцарії — Берні. Гуляючи його, 
здавалося б, незайманими часом старовин-
ним вуличками, розглядаючи величні фон-
тани, ти ніби відчуваєш себе в середньовіч-
ній Швейцарії, адже час у його кварталах 
немов зупинився у далекому XII столітті.

Швейцарія — це, дійсно, рай на землі. Це незабутні 
пейзажі, щасливі та добрі люди, смачна їжа. Місце, 
де ти відчуваєш себе у повній безпеці. Ти постійно 
знаходишся в оточені  природи, адже де б ви не 
були, максимум за 20 кілометрів від вас розкинеть-

ся озеро, як, наприклад, Матмарк. Воно зна-
ходиться в долині Засталь швейцарського 
кантона Вале, недалеко від курортного мі-
стечка Saas Fee.
Дві третини цієї чудової країни займають 
величезні гори: від цього на душі стає так 
тепло і приємно, ні про що не думаєш, про-
блеми відходять на другий план і насолод-

жуєшся лише природою та її красою!
Людям, які обожнюють природу та красиве життя, 
я рекомендую відвідати цю країну. Від цієї подоро-
жі у мене залишились лише найкращі спогади.

Влада Архипова (текст і фото)Влада Архипова (текст і фото)

На фото Шийонський замок та 
незаймані Альпи Швейцарії
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агатогранна Італіяагатогранна ІталіяББ
Італія багато в кого асоціюється з піцою, смач-

ними спагеті, оливками або чоботом (з висоти 
пташиного польоту кордон має такий вигляд), 

але ця країна ввібрала в себе багато цікавого з 
різних сфер життя та діяльності людей. Фанати 
футболу знають, що Італія славиться великими 
спортивними здобутками, про які говорять у 
всьому світі.

Мені випала чудова нагода побувати в одному з 
найвідоміших міст Італії — у Турині. Воно відоме 
на всю Європу та світ завдяки футбольному клу-
бу «Ювентус». 

«Ювентус» є найтитулованішим клубом в Італії. 
Він посідає третє місце в списку міжнародної ор-
ганізації, яка збирає та систематизує футболь-
ну статистику світу. Клуб був заснований у 1897 
році студентами ліцею Massimo d’azeglio. Навіть 
не фанатам футболу раджу побачити гру команд 
цього клубу наживо та відчути справжній іта-
лійський дух змагань. Для фанатів, які не мають 
можливості відвідати домашню арену «Ювен-
тус», а саме їх поле «Ювентус Стедіум», є цікава 
альтернатива. За посиланням нижче можна заві-
тати на віртуальний тур полем та прочитати ба-
гато цікавого про клуб. 
https://web.archive.org/web/20110913151243/http://
www.ilnuovostadiodellajuventus.com

Фото -  juventus.com
it.igotoworld.com/ru/poi_object/317052_square-piazza-castello-turin.htm

Також Турин має багато цікавих місць для відпочинку. Площа Кастелло (Piazza Castello) — центр старо-
го міста, де знаходяться всі важливі історичні пам’ятки: Палац Мадама,Королівський палац, Придвор-
на бібліотека, в якій знаходиться автопортрет Леонардо да Вінчі, та Придворна зброярня. Від площі 
розходяться 4 головні вулиці міста. Одна із них — Віа Гарібальді — найдовша пішохідна вулиця в Європі 
часів Римської імперії, а виїхавши за околицю можна побачити безліч величезних озер та річок, ото-
чених високими горами. Наприклад, озеро Лаго Гранде, яке знаходиться на заході від Турину, може 
зачарувати своїми краєвидами, прозорою водою, а чубаті качки, які оселилися в цьому місці, будуть 
позувати на камеру для ваших фото.

Є чудова можливість активно відпочити. Наприклад, обійти озеро за 2-3 години, а влітку тут працюють 
прокати, на яких можна орендувати спорядження та спробувати водні види спорту. Для любителів 
більш пасивного відпочинку можу порекомендувати відвідати ресторани навколо озера, де готують 
піцу з морепродуктами та інші традиційні італійські страви, або просто посидіти на дерев’яних лавках 
на березі, насолодитися краєвидом та подихати свіжим повітрям.

Єлизавета Іванова

«Ювентус Стедіум» — 
домашня арена клубу 
«Ювентус»

Фото -  https://it.igotoworld.com/ru/poi_object/317052_square-piazza-castello-turin.htm

Країна несподіваних відкриттів
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Одне з найбільш загадкових місць на нашій планеті — Флоренція. Це легендарне місто розташо-
ване в провінції Тоскана, майже в центрі Італії, на берегах річки Арно.
Флоренція — один з найбільш відомих культурних центрів Європи. Місто зберегло дух минуло-

го, свідками якого є історичні пам‘ятки на кожному кроці.
 
Мені дуже пощастило відвідати Флоренцію двічі, відчути весь колорит та пізнати італійську культуру. 
Це місто подарувало нашому світу видатних творців мистецтва — Леонардо да Вінчі, Донателло, Мі-
келанджело, Данте, Галілея. Узагалі, Флоренція — місто-музей. Тож ви точно тут знайдете на що поди-
витися. Наприклад, можу порекомендувати галерею Уффіці — найстарішу галерею Флоренції. У ній 
зберігається близько двох тисяч робіт різних епох. Мені не вистачило й восьми годин, проведених у 
музеї, тож маю за ціль приїхати сюди ще раз.                                                                             

Утім, важливо знати, що Флоренція — одне з найдорожчих міст Італії, тож можу порадити, 
як зекономити на відвідуванні дорогих ресторанів. Я купляла флорентійську вуличну їжу, 
яку легко знайти в кожній частині міста. Це була піца, морозиво, місцеві грінки з курячим 
паштетом, тістечка із заварним кремом. До речі, флорентійська піца готується на тонкому 
тісті. Якщо ж ви полюбляєте на товстому, потрібно обирати «Неаполітано». 

Флоренція прекрасна цілий рік, проте я рекомендую відвідувати її восени та навесні. Саме 
ці пори року найкомфортніші для прогулянок містом. Узимку тут зазвичай плюсова темпе-
ратура, але прохолодно. Улітку — перевищена вологість, тож довго гуляти вулицями на-
вряд чи вийде: занадто спекотно та некомфортно. 

Анна Арзуманян (текст і фото)

ЯЯк я відкривала Флоренціюк я відкривала Флоренцію
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Час у дорогу! Електронні книги завантажи-
ли, гарну погоду наворожили… Кракове, 
зустрічай! Ми ж обіцяли повернутися ;)

   За вікном автобуса красива осінь. Кордон у 
Стільниці перетнули швидко. Вухо налаштува-
лася на польську мову, мозок вкотре відзначив 
фактичну відсутність мовного бар’єру. Головне 
— говорити чітко й повільно.
За вікном красивий початок 
золотої осені й польські села. 
Ошатні дворики з постри-
женими деревами, ідеально 
рівненькою травичкою, до-
глянутими клумбами, верес-
ком на вікнах і сонячними 
панелями на дахах. За селом 
пасуться біленькі овечки. 
Трохи попетляли польськи-
ми Татрами (а нашими Кар-
патами) — і ми в Ряшеві! У парку біля чергового 
замку Потоцьких. 
Наступного дня був Краків. Дивимося з вікна 
готелю на нічну Віслу. Набираємося сили пе-
ред новими враженнями. У Польщі три столиці: 
звісно, Варшава — офіційна, Краків — духовна 
та душевна, і Закопане — зимова. Два дні про-
ведемо в другій з них. 
98% поляків — католики. Тому у неділю вони 
дружно збираються в костелах, а потім відпо-
чивають у компанії друзів. Шашликів тут немає, 
та й на лісову галявину, щоб їх посмажити, не 
потрапити. Є ковбаски, які готують на манга-
лах, цей процес називається «огнівка».
 

У Кракові неділя — вихідний день, тому не пра-
цюють магазни, торгівельні центри,підприєм-
ства, тож після відвідування костьолу і ми при-
єднуємось до гулянь.
Сьогодні зі справ серйозних передбачено 
лише відвідування підземного музею Muzeum 
Krakowa. Учили ж на уроках історії, що таке куль-
турний шар? Ось темний пласт — була пожежа, 

ось пісок — Вісла розлилася, 
ось широкий світлий шар 
— жили спокійно й багато. 
Отож спускаємося на кілька 
метрів униз під ринкову пло-
щу й опиняємося в серед-
ньовічному Кракові. Тут усе, 
як було колись. Фрагмент 
міської дороги. Чути голоси 
перекупок. 
Торгові ряди…Тут є купа інте-

рактивних розваг, наприклад, королі зі шкіль-
них плакатів, які вітаються з тобою.   «Забава 
- найкращий учитель», — говорить екскурсо-
вод. І всі жінки в групі з задоволенням стають 
на ваги,   підвішені на ланцюгах, і дізнаються, 
що важать 1 краківський центнер, 2 каменя, 2 
фунти,1 краківську гривну, 1 гран і 2 денарії. 
Найбільше емоцій в мене викликало оглядове 
вікно в стелі музею, воно ж  - фонтан на поверх-
ні в центрі Кракова. 
А далі неспішно й зі смаком вивчаємо життя 
поляків: скуштували осципек та запіканку на 
фестивалі вуличної їжі, попили кави в колорит-
ній  кав’ярні, а ввечері разом з місцевими щиро

         овернення до Кракова, або          овернення до Кракова, або ПП
Замітки з автобусного туруЗамітки з автобусного туру

вболівали за польських футболістів у вщерть 
переповненій броварні.
Блукали ми також вуличками Казимежу — єв-
рейського кварталу, де фактично все зали-
шилося таким, як було під час Другої світової 
війни. Тут розташована фабрика Шиндлера, 
на ній працювали виключно євреї, яких і за-
несли у так званий список Шиндлера. Це 
врятувало їх від смерті. У цьому районі Стівен 
Спілберг знімав фільм «Список Шиндлера».
Залишалося ще відчути атмосферу нічного 
Кракова… і знайти ДРАКОНА. Вдячний дра-
кон дихнув вогнем, чим неабияк нас налякав. 
Місія виконана! ;) Відзначили, що додатки 
Uber i Bolt працюють. Це був довгий, насиче-
ний і позитивний день. 
Зранку айфон нагадав, що рівно рік тому, ми 
були в соляній шахті в Румунії. Тож традицію 
порушувати не будемо — їдемо до соляної 
шахти у Величці. 135 м вниз, кількасот схо-
динок.  Соляна стеля, соляні стіни, соляні 
«холси» - лизунці  для тварин, які встеляють 
підлогу, соляний пам’ятник Миколі Коперни-
ку, соляна капличка, скульптура святої Кінги 
— покровительки шахтарів… Але найбільше 
вразив підземний католицький собор, зрозу-
міло, теж увесь із солі. Робота шахтарів склад-
на й небезпечна, десята частина їх гинула на 
роботі, тому каплички під землею були необ-
хідністю. Плата за цю працю непогана — за 
місячну зарплату можна було купити гарно-
го коня. У шахті легко дихається, це повітря 
подобається голосовим зв’язкам. І взагалі у 
Кракові комфортно. Кажуть, що тут у школах 
вивчають українську мову. 
«Змінюйте картинку, — казав наш гід, — і ор-
ганізм відновиться». Це точно! Перевірили 
на собі:)

Олександра Іванова
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Домініканська Республіка одна із найдиво-
вижніших і найкрасивіших країн світу, в 
якій мені пощастило побувати.

                Вона знаходиться між Карибським морем й 
Атлантичним океаном, на острові Гаїті. Потрапити 
до неї — найзаповітніша мрія багатьох. Країна на-
повнена яскравим колоритом і традиціями. Політ 
до Домінікани був досить довгим і важким (він три-
вав 12 годин), але варто вийти з літака —  й вто-
ма зникає. Перед тобою з’являються найчарівніші 
види. Країна славиться мальовничими тропічни-
ми лісами, пляжами, дивовижними водоспадами, 
лагунами. Також одним 
із звичаїв Домінікани 
є кава. І справді, кава 
для жителів цієї краї-
ни є однією із головних 
традицій. Вони можуть 
її пити цілодобово. Най-
популярнішою вважа-
ється кава брендів Santo 
Domingo та Induban. Не 
меншою популярніс-
тю славляться какао й 
гарячий шоколад, які 
також мають неймовір-
ний смак і запах. Коли 
я вперше спробувала 
каву, я не могла насоло-
дитися вдосталь. У на-
пої можна було відчути 
велике розмаїття смаків, 
а приємний післясмак 
відчувався ще довго.

Домініканці дуже відкриті та привітні. Коли 
я трішки поспілкувалася з ними, була зво-
рушена та здивована їхніми добротою й 
ввічливістю. Танці та музика для жителів 
Домінікани грають також одні із найголов-
ніших ролей в житті: через них вони пока-
зують свої почуття та настрій. Домініканці 
можуть бути запальними та відвертими. 
Цьому не треба дивуватися, адже для жи-
телів країни такі танці — прояв їхньої мен-
тальності.
Легендарне місце, що розташоване в про-

вінції Ля Альтраграсія, де 
я побувала й куди хочуть 
потрапити всі, називається 
місто художників або Ал-
тос-де-Чавон. Воно відоме 
як місце, де вінчався Майкл 
Джексон та Луїза Преслі. 
Коли я потрапила в місто ху-
дожників, я була зачарова-
на його красою. У містечку 
є кілька кам’яних вуличок, 
центральна площа, школа 
живопису, амфітеатр, в яко-
му й на сьогодні виступають 
такі знаменитості, як Джей 
Ло, Марк Ентоні, Стінг. Фон-
тан бажань та церква свято-
го 
Станіслава, де укладають 
шлюби багато зірок шоу-біз-
несу й не тільки, також при-
ваблюють безліч туристів.

ММ             істо художників,             істо художників,

Подорож до країни, що закохує з першого погляду
Пройшовши через сад з роз-
кішними рослинами й пахучи-
ми квітами, переді мною від-
крилися дво- та триповерхові 
кам’яні будиночки. Вони ви-
глядали надзвичайно казко-
во. Також я побачила чарівний 
вид на річку Чавон. Місто ху-
дожників зачаровувало з кож-
ним кроком і з кожною хвили-
ною перебування там.
Ще мене здивувала історія 
цього містечка, адже Аль-
тос-де-Чавон збудував муль-
тимільйонер на ім’я Чарльз 
Блахдор, приїхавши в Домі-
нікану в справах. Тут він і за-
лишився, вражений красою 
країни та її первозданною   
природою. Містер Блахдор 
вирішив оселитися на ос-
трові. У 1976 році він почав 
грандіозне будівництво мі-
ста художників. Для цього 
було запрошено італійсько-
го художника Роберто Копе, 
який займався створенням 
декорацій для Голлівуду. Ра-
зом з ним над містом багатія 
працювали домініканські му-
ляри та ковалі. Через кілька 
років вони звели містечко, в 
архітектурі якого присутній 
дух середньовічної Італії та 
Іспанії. Напевно, найбільш 
зворушливим моментом для 
мене було те, що містечко 
було подарунком для його 
дочки  Домініки  Блахдор.

Так мрія однієї людини 
подарувала нам чудове 
місце, яке відвідують ба-
гато туристів з усіх куточ-
ків земної кулі. Особливо 
привабливим містечко ви-
глядає на тлі зовсім іншої 
культури та архітектури 
острівної держави. Будучи 
нетиповим для Домініка-
ни, воно привертає уваг-
своєю «недоречністю» 
та європейським шиком. 
Сюди хочеться приїжджа-
ти знову й знову, щоб від-
воліктися від буденного 
життя.
Домініканська Республіка 
— місце мрій та казки, яка 
зачаровує своїми барвами, 
безмежністю, несамовиті-
стю та відкритістю жите-
лів, які розповсюджують 
свою запальну енергію. 
Показово, що саме на До-
мінікані знімали рекла-
му смаколика «Баунті», 
адже це — місце райської
насолоди.

де вінчався Майкл Джексонде вінчався Майкл Джексон

Богдана Богданова
(текст і фото)
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ПП ляшка боржомі, пів Батумі:  ляшка боржомі, пів Батумі: 
Репортаж з нової туристичної Грузії.  Чим здивує Репортаж з нової туристичної Грузії.  Чим здивує 

гостей із Донецька сонячна Аджарія?гостей із Донецька сонячна Аджарія?

Своєю появою столиця грузинського туриз-
му зобов’язана невеликій ділянці низовини 
(довжина — 7 км, ширина — 2–3 км) у формі 

півмісяця вздовж Чорного моря. Обов’язково з мі-
стом потрібно знайомитися саме з порту, точніше 
з Морського вокзалу. У сам порт сторонніх не пу-
стять — там цілодобово йде відвантаження това-
рів з усього світу.
Душа Батумі знаходиться в тому місці, де закінчу-
ються пляжі та починається причал. Це й нульова 
позначка, і головний орієнтир, і місце зустрічі за-
коханих. Недарма тут кілька років тому з’явилася 
одна з найромантичніших статуй сучасності — «Алі 
та Ніно». Автор роботи, Тамара Квесітадзе, зобра-
зила героїв однойменного роману Курбана Саїда 
про складнощі кохання бакінця-мусульманина та 
грузинки-християнки. 
Закавказькі Ромео та Джульєтта — візитна картка 
Батумі. Навряд чи знайдеться гість, у мобільному 
телефоні якого після від’їзду не залишиться селфі на 
тлі цього символа толерант-
ності.Композиція знаходить-
ся поряд з іншими яскравими 
об’єктами — Батумським ма-
яком, Парком чудес і колесом 
огляду. Але головне, заради 
чого варто першого ж дня ви-
рушити до Морвокзалу, — це 
вид на бухту.
Тут є чим зайнятися фотогра-
фу, особливо рано-вранці, на 
світанку — схід тут надзви-
чайно рожевий в ясну погоду, 
сонце повільно піднімається 
над горами.

Чутки про те, що Грузія стала англомовною, 
розвіялися з перших днів перебування в Ад-
жарії. Знають, розуміють, жартують по-на-
шому. Утім, є й ті, хто «do not speak Russian». 
Якщо таке трапилося з «руссо туристом» у 
магазині або будь-якому іншому підприєм-
стві сфери послуг, до клієнта підведуть того, 
хто зможе порозумітися з ним. 
Тут, як і раніше, величезна кількість шкіл, де 
не тільки викладають російську, а й навча-
ють нею. За замовчуванням на телевізорах 
встановлено кілька наших каналів, літери 
кирилиці видніються у вітринах книгарень. 
Вистачає й російськомовних періодичних ви-
дань у кіосках. Страх того, що вас не зрозумі-
ють в Аджарії, — безпідставний, запевняють 
представники національного турбізнесу.
Міркувати про те, що в Грузії бум спорту, 
було б перебільшенням. У країні, як і раніше, 
багато курять, та й винні річки не сприяють

заохоченню до ЗОЖ. Проте в регіоні вже 
кілька років як взяли курс на вирішення цієї 
проблеми: з’явилися велодоріжки, хороші 
спортивні майданчики.
Грузини — люди ділові, уміють добре-
працювати й добре заробляти. І все ж 
гроші для них — не найголовніше. В їх-
ній традиції протягнути безоплатно 
руку допомоги й зробити широкий жест. 

Наприклад, без грошей тебе можуть пустити в 
платний туалет, якщо ти не спрмігся поміняти 
долари на ларі. Або задарма пригостити ка-
вою мандрівника, коли на вулиці прохолодно 
й сильний вітер. Просто так, за добрий погляд 
чи привітання.
Але ніколи грузини не кривитимуть душею 
чи усміхатимуться у відповідь на примхи. «Ми 
завжди дуже доброзичливі, але надмірно роз-
кланюватися перед кимось, підлещуватися 
або ковтати образи, навіть для піару, не буде-
мо. Не в нашому характері натягувати на себе 
фальшиву посмішку. Іноді буває, що скаржать-
ся особливо вибагливі люди на серйозне об-
личчя наших чоловіків. У нас люди гостинні, 
але горді», — каже співрозмовник.

Марія Гаврилюк
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ФФ                естиваль камелійестиваль камелій  

На острові Ідзу Осіма (Izu Oshima), 
що входить у префектуру Токіо, 
взимку проходить традиційний 

Фестиваль камелій — одне 
з найбільш видовищних та 
витончених святкувань в 
Японії.  Різнокольорові кві-
ти вважаються символом 
острова та його головною 
пам’яткою.
На Ідзу Осіма починають 
розпускатися близько 3 000 000 камелій 
500 різних сортів.  Фестиваль триває при-
близно два місяці, доки не зацвітуть усі 
квітки.  Протягом цього часу по всьому 
острову щодня відбуваються різноманіт-
ні заходи, такі як демонстрація квіткових 
композицій із камелій  «Niko Bilafer».

Виставка картин, презентація літературних творів, кон-
курс на найкращий сад — настільки різноманітним є 
святкування. На головному майданчику Camelia Plaza у 

селищі Осима (Oshima) відбуваються  концерти 
традиційної музики і танців, конкурс краси «Міс 
Камелія» та експозиції рідкісних сортів камелій, 
деякі з яких — це  Donation, Debbie чи Freedom 
Bell. «Hagoromo», яка має ніжний рожевий ко-
лір перлинних квіток. Чим більше розпускається 
квітка, тим більш сяюче-білим стає його забарв-
лення. Камелія цього сорту дивує витягнутими 

лініями гілок, густотою крони та грою кольорів. 
На святкування туристів навчають правильно засушу-
вати пелюстки квітів, складати з них ікебану, а також 
показують, як видобувається олія камелії.  А в рамках 
музичної програми фестивалю глядачі можуть поба-
чити японську виставу за романом Олександра Дюма  
«Дама з камеліями». 

Наші люди Наші люди 
всюдивсюди

на острові Ідзу Осімана острові Ідзу Осіма  

Олексій Дейнега (текст і фото)
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  ероніка Кунець: «Я завжди ероніка Кунець: «Я завжди 
мріяла про подорожі, але не мріяла про подорожі, але не 
про переїзд, бо дуже люблю про переїзд, бо дуже люблю 
Україну»Україну»

ВВ
 Історія дівчини з Луцька, яка вже четвертий рік підкорює далеку та прогресивну Німеч-

чину.Вероніка розповідає про історію свого переїзду, складнощі адаптації до життя в 
новій країні, освітню та медичну системи Німеччини, перспективи для розвитку, спосіб 
життя та звички громадян, неперевершену красу та колорит місцевої природи, архі-

тектури, смачну кухню та традиції.
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процес імміграції, дорожнечу багатьох послуг, 
труднощі в пошуку роботи з високим заробіт-
ком без належного рівня знань німецької мови, 
особливості менталітету німців.
— Як ти думаєш, скільки часу потрібно прожи-
ти в новій країні, щоб відчути себе, як удома, як 
в Україні? 
— Мені знадобилося приблизно півтора — два 
роки, щоб остаточно прийняти те, що відтепер 
я живу тут і повертаюся в Україну вже в якості 
гості. Важливу роль відіграла мова. Як тільки я 
досягла поглибленого рівня та стала почувати 
себе впевнено, говорячи німецькою, життя за-
грало новими барвами.
— Розкажи, будь ласка, про місце, де ви живе-
те. Що вам найбільше подобається там?
— Я живу в невеликому містечку Дюльмен із 
населенням 48 тисяч осіб. Воно розташоване в  
Північній Рейн-Вестфалії. Однією з найбільших 
переваг є те, що до кордону з Нідерландами 
всього 30 кілометрів, також можна швидко до-
їхати до Франції. Таке розташування позитивно 
впливає на кількість подорожей та друзів-іно-
земців у моєму житті.
— Ніко, знаю, що ти переїхала під час навчання 
в школі. Розкажи, будь ласка, про систему осві-
ти Німеччини в цілому. Чи важко було адапту-
ватися та вивчати всі предмети чужою мовою? 

Фестиваль

повітряних 

куль, Дюльмен

— Привіт, Ніко! Скажи, скільки ти вже жи-
веш за кордоном та як усе розпочалося?
— Привіт, Юлю, буду дуже рада поділи-
тися з тобою своєю історією. Переїхала я 
в серпні 2018-го року, сама не можу по-
вірити, що через декілька місяців буде 
вже чотири роки, як я живу й навчаюся в 
Німеччині, у місті Дюльмен. А розпочало-
ся все з пропозиції батьків не жити на дві 
країни та врешті-решт  переїхати до них. 
Декілька останніх років вони розвивали 
власний бізнес за кордоном, тож бачили-
ся ми вкрай рідко.
— Ніко, чи думала ти коли-небудь, що 
житимеш в іншій країні? Як відреагувала 
на пропозицію батьків кинути все й пере-
їхати в зовсім невідому країну?
— Я завжди мріяла подорожувати, але 
ніколи не думала про переїзд, адже на-
прочуд сильно люблю Україну. Утім, на 
підсвідомому рівні я все ж таки налашто-
вувала себе на те, що рано чи пізно дове-
деться ринути назустріч новому життю, 
адже коли тебе з батьками розділяє пів-
тори тисячі кілометрів, дуже важко зали-
шатися оптимістом і не впадати в депре-
сію. Їхня пропозиція не стала для мене 

несподіванкою, але я до останнього не хотіла миритися з 
тим, що доведеться покинути улюблену школу, попроща-
тися з друзями та бабусею.
 — Які твої перші враження від  життя в Німеччині? Що 
здивувало, а до чого ти так і не змогла звикнути?
— Мушу зазначити, що спочатку в мене склалося подвійне 
враження про країну та місцевих в цілому. З одного боку, я 
була в ейфорії, адже всю дорогу нас супроводжували пей-
зажі неймовірної краси. З іншого боку, у вічі одразу впала 
стриманість архітектури: десятки однакових будиночків 
були вишикувані вздовж вулиць, складалося враження, 
що ти перебуваєш у комп’ютерній грі, а не в реальному 
житті. Уже пізніше, коли я почала облаштовувати побут, 
була здивована тим, що в Німеччині в неділю не працює 
нічого, починаючи зі звичайних супермаркетів, закінчую-
ючи величезними торгівельно-розважальними центра-
ми. Місто ніби вимирає, вулиці стають пустими та без-
шумними. Напевно, навіть після чотирьох років життя тут 
я досі не можу до цього звикнути.
— Ніко, у чому, по-твоєму, плюси та мінуси життя в Німеч-
чині?
— У рейтингу ООН Німеччина займає верхній рядок із 
багатьох показників, таких як рівень освіти, розмір ВВП, 
рівень індексу розвитку людини, індекс верховенства за-
кону. Середні зарплати в Німеччині значно вищі, ніж у ба-
гатьох інших країнах ЄС. Тут прийнята прогресивна шкала 
оподаткування. До недоліків можна віднести непростий

Чим схожі та чим  відрізняються німецька й україн-
ська системи освіти?
— Я переїхала  після закінчення восьмого класу в 
Україні, проте весь наступний рік відвідувала той 
самий восьмий клас, але вже в Німеччині. Це було 
потрібно для того, аби вдосконалити іноземну мову 
до максимуму та вільно вивчати такі складні науки, 
як біологія чи фізика, німецькою. Завдяки своїй що-
денній праці, вже за рік я склала міжнародний іспит 
на рівень С1 та повністю адаптувалася. Мушу за-
значити, що німецька система освіти мені подоба-
ється більше, ніж українська. Учителі не так сильно 
навантажують дітей, заохочують до навчання, шу-
кають цікаві асоціації, зважають на психологічний 
стан учня, готують до реального дорослого життя, 
влаштовують практики, де всі охочі можуть озна-
йомитися з різними професіями. Гадаю, у цій галузі 
українцям є чого повчитися в німців. 
— Де можна навчатися після закінчення школи? 
Скільки коштує навчання?
— Німеччина має чотириступеневу систему освіти: 
початкова, двоступенева середня освіта та вища 
освіта. Десятирічна шкільна програма є обов’яз-
ковою й загальною. Майже половина випускників 
десятого класу обирають здобуття профтехосвіти, 
яка позначається спеціальним терміном — дуаль-
не навчання. Це означає, що заняття відбуваються 
у двох місцях: три — чотири дні безпосередньо на 
виробництві та один — два — у професійній школі.
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Учні отримують стипендію та забезпечені гуртожитками. Вступити до університету мають право лише 
ті, хто закінчив гімназію, причому з відмінними оцінками. Для всіх громадян Німеччини навчання без-
коштовне, виняток становлять лише приватні заклади.
— Між іншим, чи реально підлітку в Німеччині поєднувати навчання з роботою? Ти мала схожий досвід?
— Так! Дуальне навчання передбачає, що ти зможеш здобувати освіту й паралельно працювати за фа-
хом, який обрав. Це чудова можливість зрозуміти, чи подобається тобі професія або ж потрібно шукати 
себе далі. До того ж, можна заробляти непогані гроші. Офіційне працевлаштування дозволене з чо-
тирнадцяти років. Зараз я поєдную вивчення медицини в одному із коледжів Ессену та профільну ро
боту. Саме завдяки такій прак-
тиці я закохалася в медицину 
ще більше!
— До речі, яка загалом твоя 
думка про місцеву медицину, 
як справи з екологією?
— Близько 90% мешканців кра-
їни використовують медстра-
хування, яке покриває чималі 
витрати на консультацію з ліка-
рем, діагностику, стаціонарне 
лікування. Держава фінансує 
систему охорони здоров’я та 
створює сприятливі умови для 
успішного розвитку наукового 
потенціалу, виробництва су-
часної медичної техніки, впро-
вадження нових фармаколо-
гічних розробок. Медицина 
в Німеччині визнана однією з 
кращих не тільки в Європі, 
але й у світі. Не можу 
сказати те саме 
щодо екології, 
проте влада ро-
бить усе мож-
ливе, аби збе-
регти природу в 
первозданному 
вигляді.
— Які визначні місця 
та пам’ятки порадиш 
відвідати туристу, який уперше приїхав до Німеччини?
— З особистого досвіду раджу відвідати римо-католицький Кельнський собор, який є важливою іс-
торичною пам’яткою Німеччини. Цей храм займає почесну третю позицію серед найвищих церков у 
світі, він також включений ЮНЕСКО до списку Всесвітньої культурної спадщини. Також мене вразив 
Нордкірхенський палац, розташований у німецькій Вестфалії. Він був побудований у 1703–1734 роках і 
відомий як «Версаль Вестфалії». Стоїть на прямокутному острові, оточеному широким каналом. У кож-
ному з чотирьох кутів острова облаштований невеликий автономний павільйон. До замку прилягає
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ний павільйон. До замку примикає палісадник й озеленений парк площею приблизно 170 гектарів. У 
садах і навколишніх лісах можна побачити безліч мармурових статуй натуральної величини.
— Чи змінилися твої звички після переїзду? Багато німців ведуть здоровий та активний спосіб життя?
— Так! Я стала приділяти більше уваги власному здоров’ю, почала збалансовано харчуватися й відві-
дувати студію танців. Здоровий спосіб життя в Німеччині — це тренд, віяння, неминуща мода.
— Увесь світ знає безліч стереотипів пов’язаних із німцями, як нацією. Можеш спростувати або підтвер-
дити декілька з них (прагматизм, пунктуальність, пиво, відсутність почуття гумору, педантичність)?
— Цікаве запитання! Можу підтвердити, що німці дуже пунктуальні. Гарним тоном вважається

приходити на зустрічі за п’ять 
— десять хвилин до початку, за-
пізнюватися не прийнято. Хоча 
німці і є фанатиками спорту та 
активного способу життя, май-
же половина жителів зловжи-
ває пивом, відпочиваючи з дру-
зями в барах чи навіть удома. На 
мою думку, цей напій саме час 
визнати національним. Щодо 
педантичності, прагматизму й 
почуття гумору —  це суцільні 
стереотипи. Звісно, є люди, які 
підпадають під ці категорії, але 
це радше виняток.
— Ніко, тобі подобається ні-
мецька кухня? Які твої улюблені 
національні смаколики?За яки-
ми українськими стравами най-
більше сумуєш?
— Мабуть, улюблені та найпо-
ширеніші страви в Німеччині 
— ковбаски, сосиски, паштети. 
Найбільш поширений і відо-
мий гарнір до м’яса — кисла 
капуста. Німці також люблять 
і вміють готувати картоплю: її 
варять, тушкують, запікають, 
смажать оладки. Особисто я 
обожнюю маульташен — ана-
лог наших пельменів. Рецепт 
наступний: замішують тісто, 

готують начинку — фарш із  шпику, свинини та прянощів. Потім начинка загортається в невеликі кон-
вертики, які відварюються в м’ясному бульйоні. Напевно, як і середньостатистичні українці, я сумую за 
нашим борщем із пампушками, салом і часником. Обожнюю повертатися в Україну навіть тому, що бабу-
ся завжди частує українськими варениками, голубцями та випічкою.
— Ніко, німці гостинні? Чи є в них звичка запрошувати гостей до себе або ж ходити на застілля до ро-
дичів чи друзів?
— На мою думку, саме в цьому наші нації досить схожі. Хоча з першого погляду може здатися, що німці

Нордкірхенский палац 
палац побудований у сти-

лі бароко .Він розташований 
на острові й оточений ровами 

з водою. У буклетах палац 
називають «Вестфальським 

Версалем».
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оволі “холодні” й завжди тримають 
соціальну дистанцію, у більшості ви-
падків це не правда. Вони обожнюють 
приймати гостей та мають власні тра-
диції. Наприклад, при вході в оселю го-
сподар повинен запропонувати капці. 
Якщо ж ні — ви можете не знімати взут-
тя. Якщо ви прийшли в гості з тортом, 
залишки хазяйка завжди поверне вам 
додому.
— Які  міста в Німеччині тобі подоба-
ються найбільше та чому?
— Напевно, Берлін згадувати й не 
варто, тому що всі й так знають про 
його неземну красу. Мені подобають-
ся Дрезден та Мюнхен. Дрезден зна-
ходиться на сході країни і славиться 
своїми численними історичними бу-
дівлями, які змушують повернутися 
на кілька сотень років у минуле, коли 
місто було столицею царства.
Серйозний конкурент Берліна стосов-
но культури й пам’яток — Мюнхен. Він 
є прекрасною столицею Баварії і, зви-
чайно, найзеленішим з усіх великих ні-
мецьких міст. Тут можна знайти пишні 

сади, мальовничі озера й гори, безліч магазинів і ресторанів.
— Ніко, ти звикла  до місцевого клімату? У яку пору року 
найкраще відвідувати країну?
— Німеччина розташована в зоні помірного клімату. На 
півночі погода багато в чому визначається близькістю до 
моря. На півдні клімат ближчий до помірно-континенталь-
ного. Погода в Німеччині часто доволі мінлива. Теплі дні 
можуть чергуватися з прохолодними та дощовими. Німеч-
чина — країна, яку можна відвідувати майже цілий рік. Усе 
залежить від сезону, який ви любите. Німеччина чарівна 
на Різдво та взимку, укрита снігом, квітуча навесні, зеле-
на влітку і прекрасна восени. Ідеальним часом для відві-
дування вважають період із травня по серпень — високий 
туристичний сезон.
— Що можеш порадити тим, хто щойно переїхав і зіткнувся 
з труднощами адаптації в новій країні?
— Не боятися змін та використовувати всі можливості, які 
надає нова країна! Також раджу щодня вдосконалювати рі-
вень знання мови, адже від цього залежить, чи зможете ви 
знайти спільну мову з місцевими мешканцями, влаштувати-
ся на роботу. Не поспішай те «спалювати мости» минулого 
життя. Підтримуйте зв’язок із друзями та близькими з Укра-
їни. Хто, як не вони, протягнуть вам руку допомоги у важку 
хвилину й завжди будуть чекати на Батьківщині? Водночас, 
не бійтеся заводити нові цікаві знайомства, більше подоро-
жуйте та дайте собі час звикнути до всіх змін.

Інтерв’ю вела Юлія Грицан

Замок Фішерінг
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к дівчина з Києва звикала к дівчина з Києва звикала ЯЯ
Переїзд в іншу країну — це досить складно, тим паче в юному віці. Як при-
стосуватися до нових умов життя, спілкуватися з людьми та знаходити 
друзів, якщо майже не володієш їхньою мовою? Саме про це я розмовляла з 
Вірою Савченко — корінною киянкою, яка переїхала в Мюнхен у 10 років, вивчи-
ла німецьку мову з нуля та зараз успішно навчається в 11 класі в одній з його 
«найскладніших» шкіл.

— Привіт, Віро! Ти з батьками та братом переїхала 
в Німеччину в 10-річному віці та пішла там до шко-
ли. Які були твої враження від нового місця про-
живання та як пройшов перший навчальний день?
— Привіт! Якщо чесно, усе було дуже незвично: 
люди, атмосфера. Проте, перший навчальний 
день пройшов краще, ніж я очікувала. Усі хотіли зі 
мною дружити, адже я була новенька та не знала 
мови. Але якщо я й не завжди розуміла, що мені 
кажуть, у мене було бажання докласти всі свої зу-
силля, щоб нарешті збагнути.
— Які відмінності між освітніми процесами Украї-
ни та Німеччини ти одразу помітила? Чи складно 
було звикнути до нової системи навчання та осо-
бливо до навчання німецькою мовою?
— По-перше, німецька система оцінювання дуже 
відрізняється від української. Тут найвищий бал 
— це 1, а найнижчий — 6. По-друге, до четвертого 
класу в Німеччині є тільки один тип школи, а потім 
кожен складає вступні екзамени. Пізніше в залеж-
ності від твоїх балів ти потрапляєш у гімназію або в 
середню чи нижчу школу. Також на моєму першому 
уроці я помітила, що весь клас тихо сидів та ніхто 
навіть не розмовляв, адже тут усі дуже поважають 
учителів, особливо в початкових класах. Звикнути 
до навчання німецькою мовою було, звісно, дуже 
складно. Мені до сих пір інколи буває важко, хоча 
я живу тут більшу частину свого свідомого життя.
— Ти відчувала різницю у вихованні та менталітеті Інтерв’ю вела Анастасія Єршова
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між тобою та  однолітками? Чи були в тебе 
через це труднощі в спілкуванні з ними?
— Так, звісно, різниця у вихованні відчувала-
ся, у нас були абсолютно різні цінності та сві-
тогляд. Щодо труднощів у спілкуванні, вони 
були скоріше через те, що спочатку я не ро-
зуміла мови, й коли навколо мене одноклас-
ники розмовляли та сміялися, я думала, що

вони сміялися з мене. Але з часом я вивчила 
мову й таких ситуацій більше не було.
— Майже кожна людина, яка переїхала в іншу 
країну чи місто, рано чи пізно стикається з 
тим, що їй хочеться повернутися додому. Чи 
відчувала ти ностальгію?
— Я не хотіла повертатися, лише сумувала 
за друзями. Наприклад, зараз мені було б 
дуже складно повернутися в Україну, адже 
ми більше не спілкуємося та за цей час я вже 
звикла до життя в Німеччині.
— У тебе є молодший брат. На момент пере-
їзду йому було 7 років. Розкажи, як він звикав 
до нових умов?
— Взагалі, ми з братом дуже різні, я швидко 
звикла до німецького менталітету та способу

життя, а він до сих пір хоче повернутися додому.
— Тобі вже 17 років, незабаром — вступ до універ-
ситету, а там і пошук першої роботи. Ти бачиш для 
себе перспективи подальшого розвитку та навчан-
ня тільки в Німеччині чи в якійсь іншій країні?
— Я дуже полюбила Німеччину й мені мови, знаю її 
майже досконало. Але я не хочу казати, що бачу пер-
спективу тільки тут. У цілому, я хочу якнайбільше пі-
знати життя в інших країнах.
— Наостанок, назви три речі, які тобі найбільше по-
добаються в Німеччині.
— Німеччина — одна з найбільш багатогранних кра-
їн серед тих, де я була. За 40 хвилин ходи від мого 
дому є лижний курорт, а за 10 хвилин — озеро, де ми 
влітку з друзями проводимо безліч часу. Не можу не 
сказати про те, що мен іподобається різноманітний

вибір національних страв, починаючи з торту «Шварцвальд» і закінчуючи «Шпецле» — різновидом 
макаронів. Також мені дуже подобається «Октоберфест» — фестиваль з найкрутішими атракціонами.
— Дякую, Віро, за пізнавальну розмову. Ми дізналися багато цікавого про життя в Німеччині! А також 
про те, що переїзд в іншу країну — це справжній виклик, але виходити зі своєї зони комфорту завжди 
складно.
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ive o’clock tea vsive o’clock tea vs

Часи йдуть, і якщо ще в минулому сто-
літті в Англії було загально прийнято 
кожного дня о 5 (тобто о 17) пити чай, 

то зараз усе по-іншому.Тільки потрапивши 
на землі Британії, ти відчуваєш дух незалеж-
ності та спокою. Зелені луки переплітаються 
з густими лісами та бурхливими річками. 
З самого ранку погода вже нез-
розуміла: чи то сонце, чи 
то скоро буде дощ. Але 
справжні місцеві жи-
телі давно не звер-
тають на це уваги. 
Нині в Англії ритм 
життя абсолют-
но інший. Од-
ного разу мені 
випала чудова 
можливість по-
бувати в Англії, 
а саме в Лондоні 
та його околицях. 
Гарне місто, яке має 
дуже довге історичне 
коріння. У мене ж місія 
там була інша. Я прожила де-
кілька місяців в англійській роди-
ні, де відчула всі особливості менталітету. 
Зовсім інша культура та традиції, ніж у нас. 
Це був чудовий досвід. Мою прийомну маму 
звали Скарлет Ітон. Вона мене залюбки по-
знайомила з Англією. 
Також я побувала в англійській школі та удо-
сконалювала свою мову, відвідала багато 
екскурсій та міст, наприклад Бірмінгем та 
Оксфорд. 
Також мені дуже сподобався Музей мадам 

Тюссо. Велика кількість різних воскових статуй, з 
якими круто фотографуватися, оскільки вигляда-
ють вони дуже натурально. Нижче можна побачи-
ти мою фотографію із принцесою Діаною. У музеї 
представлені не тільки молоді кумири, але й вічні 
герої.

Щодо головної, усім відомої традиції Англії 
— пити чай о 17 — вона давно не-

актуальна з декількох причин. 
Ця традиція зберігаєть-

ся лише в далечіні від 
Лондону. Моя ж при-

йомна мама комен-
тує це наступним 
чином: «Щодня 
мені необхідно 
встигнути зроби-
ти декілька справ. 
З кожним роком 
Лондон стає все 

більш густонасе-
леним і з’являється 

ще більше автомобі-
лів. Ці фактори вплива-

ють на те, що сім’ї мають 
усе менше часу на себе, а про 

нашу давню чайну традицію всі дав-
но забули. Уже немає тих офіційних перерв на 

роботах, що були колись у моїх бабусь та дідусів. 
Немає, можливо, навіть внутрішньої потреби на 
це».  І ось, закінчивши наш діалог Скарлет, побігла 
у своїх справах. 
Тому, як ми можемо зрозуміти, ритм XXI століття 
сильно впливає на англійців. І ця чайна традиція 
не відповідає дійсності. Чай став просто чаєм, а не 
чимось більшим. І о 5 більше нічого не лунає. А час 
просто невпинно йде.

Карина Будник
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ос-Анджелес — ос-Анджелес — 

Олег Жура переїхав з України в Америку, а саме в Лос-Андже-
лес, штат Каліфорнія, через те, що там мешкає його родина, 
і він розповідає нам про життя в місті.
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райське місто?райське місто?

 — Пане Олегу, чим Ви займалися в Україні до 
переїзду в Америку? 
 — Я працював в Миколаєві на Чорноморському 
суднобудівному заводі. 
 — Чому вирішили переїхати?
 — Мені було тоді 19 років. Моє слово тоді ні-
чого не вартувало, вирішували батьки, заради 
кращої долі. Це було спонтанно. Ми переїхали 
в Америку, як біженці.
 — А  чим Ви почали займатися, коли переїхали?
 — Я пішов навчатися в англійську школу. 
 — Як довго Ви загалом мешкаєте в Америці?
 — 20 років. 
 — Ким Ви працюєте?
 — Я ламаю замки, двері, навіть вскриваю ма-
шини. Це легально, таким чином я допомогаю 
людям, які загубили ключі. Я в жодному разі не 
допомогаю злочинцям.
 —  Чим історично відоме 
місто Лос-Анджелес?
 — Своєю кіноіндустрією, 
особливо Голлівудом.
 — Бачили Ви голлівуд-
ських зірок?
 — Так, я  навіть катав на 
лімузині Ніколаса Кей-
джа, коли навчався в ко-
леджі.
 — Пане Олегу, а чим 
вам не подобається Лос- 
Анджелес?

— Не подобається тим, що прокурор штату Джордж 
Гаскон амністував злочинців, яких позбавили волі 
на 1–2 роки через епідемію «Covid-19», таким чи-
ном кількість злочинів виросло, особливо торгів-
ля наркотиками. Також дуже багато іноземців, які 
приїжджають сюди заради різних кастингів на ролі 
у кіно, але так як не мають грошей зняти апарта-
менти, вимушені жити на вулицях або повертатися 
назад.
 — Чим подобається місто?
 — Подобається конституція, бо в Америці  вона 
захищає права кожного громадянина, в цій країні 
влада дійсно боїться народу, а не навпаки. Слід не 
забувати, що майже кожна сім’я має зброю для за-
хисту.
 — Що ще Вам подобається?
 — Океан.

 — А чи є він небезпечним?
 — Так, небезпечний тим, що є підводні те-
чії, що затягують людей в океан, тому тре-
ба пливти вздовж берега, і це знає кожний 
школяр.
 — А які морські тварини мешкають біля 
Лос-Анджелесу?
 — Дельфіни та кити.
 — Чи несуть дельфіни загрозу людям?
 — Ні, але якщо з ними довго бавитися, то 
забавки можуть погано закінчитися; дель-
фін може перекусити шию людині. Хочу ще 
додати щодо китів, коли я був на катері, то 
бачив їх.
 — До речі, чи  розвинений та-
кий вид спорту як серфінг?
 — Це більше дозвілля, щоб за-
йматися ним професійно люди 
летять на Гаваї, там хвилі по-
тужніші. 
 — Які ще є види спорту?
 — Американці обожнюють футбол, тільки 
не європейський, а саме американський  
—  це те, що об’єднує народ. Також баскет-
бол, бейсбол, крикет.
 — Що стосовно релігії, яка релігія перева-
жає?
 — В нас дуже багато євреїв ,мусульман, 
католиків, є також буддисти та індуїсти.
 — Які є в них особливості?
 — Наприклад, шабаш у євреїв, який триває

з п’ятниці по суботу, навіть я його виконую. Я вимикаю всі 
електричні прилади, світло, вимикаю електричний замок 
і ставлю механічний. Тому що заборонено користуватися 
технікою.
 —  Пане Олегу, а які свята святкують в Америці?
 — Католицьке Різдво 25 грудня, День подяки 24 листо-
пада, найголовніше  —  це День незалежності, яка була 
проголошена 4 липня 1977 року.
 — А якщо турист приїде в Лос-Анджелес, що йому від-
відати?
 — В Америці найкращі гірки, таких більше в світі немає. 
Диснейленд, Алея слави, той же самий Голівуд, ранчо 
Ла-Брея, Стєплс-центр, також багато різних музеїв, га-

лерей.
 — Скільки потрібно часу, щоб 
подивитися все місто?
 — Два місяці.
 — Для цього ж треба зняти 
апартаменти, скільки вони 

коштують?
 — 200 доларів на місяць, але контракт можна укласти 
тільки на рік, менше не дає ніхто, до того ж ви даєте пе-
ред поселенням передплату, що є гарантією.
 — Пане Олегу, розкажіть про американську кухню та що 
слід скуштувати?
 — Американська кухня — це барбекю, хот-доги, гамбур-
гери. В Лос-Анджелісі найкращі суші у світі. Рекомендую 
спробувати також мексиканську кухню.
 — Тож ви радите спробувати все?
 — Так! Бажаю кожному відвідати не тільки Лос- Андже-
лес, але й всю Америку.

Інтерв’ю вела Ульяна Гуляєва
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ідпочинок вдома:ідпочинок вдома:

Серед українців побутує думка, 
що стосовно відпочинку робити на 

Батьківщині нічого, тому вони охоче 
виїжджають за кордон у пошуках більш 

цікавих місць для відпустки. Та чи справ-
ді це так? Відповісти на запитання нам 
сьогодні допомагає співзасновник та 
ведучий медіа-проєкту про подорожі 

«Blog 360» на Ютубі Володимир 
Романюк.

 — Пане Володимире, чи  справді є така тен-
денція, що українці ймовірніше поїдуть від-
почивати за кордон? Якщо так, то чому це 
відбувається?
 — На жаль, так, вона є. Чесно кажучи, я й сам 
був таким українцем, який спершу почав по-
дорожувати за кордоном, а вже потім, після 
створення проєкту, пізнавати Україну. 
Це відбувається через вузьке інформаційне 
поле: люди просто не знають, що в Україні є 
на що подивитись. Звичайно, усі чули 
про Львів, Київ, Одесу, але ніхто 
не розповідав про менш відомі, 
але такі цікаві місця! 
Раніше не було жодних аль-
тернативних програм, які 
б порадили, де зупини-
тись, поїсти, куди сходи-
ти в тому чи іншому місті. 
Я також мушу запевнити, 
що внутрішній туризм іде-
ально підходить для людей, 
які тільки починають подо-
рожувати, адже всередині країни 
мандрувати значно простіше. Відпочинок 
в Україні дешевший, не виникне проблеми з 
розумінням іноземної мови, не потрібно за-
морочуватися з документами, проте досвід, 
здобутий вдома, буде ані краплі гірший, аніж 
за кордоном. 
 — Як би Ви описали ситуацію з туризмом в 
Україні? Чи змінюється вона на краще?
 — Рівень туристичних послуг значно зро-
стає, проте все ще потребує вдосконалення. 
Наприклад, коли ми працювали над чер-
говим випуском про якусь локацію, певна 
інфраструктура поруч із нею вже була, якщо 
порівнювати з минулими роками, але її якість 

не найкраща. Таке явище відбувається через брак 
конкуренції. Українці не дуже переймаються, щоб 
зробити відпочинок для туристів комфортним. 
Проте варто зауважити, що в Україні вже є готелі й 
ресторани європейського рівня. Також хочу відзна-
чити те, що у великих містах і маленьких містечках 
з’являються інформаційно-туристичні центри, які 
можуть зорієнтувати, куди поїхати й що побачити в 
межах регіону. Це дуже економить час і зусилля на 
пошук інформації. 

 — А яке місце, пане Володимире, із влас-
ного досвіду Ви б назвали must-have 

для відвідування?
 — Знаєте, одразу на думку спа-

дають Карпати, я дуже люблю 
гори. Там є безліч гуцульських 
селищ, які ще не комерціа-
лізувалися, їх певною мірою 
можна вважати автентични-

ми. Саме тому в цих місцях 
зберігся незрівнянний колорит 

української культури. Туди треба 
їхати, щоб поспілкуватися з місце-

вими жителями, вони дуже приємні й 
відкриті, мені імпонує їхній менталітет. Також 

можна обрати напрямок Шацьких озер у Волин-
ській області. Моє улюблене озеро — Пісочне, воно 
оточене хвойними лісами. Це місце ідеально під-
ходить для спокійного відпочинку в колі сім’ї. Уза-
галі, багато залежить від смаків, фанати кемпінгу 
можуть вирушити в Одеську область. Там є без-
ліч маленьких сіл, де можна прямо на березі моря 
розкласти палатку й засинати під звуки хвиль. Ми 
були в Санжійці, маленькому селищі коло Одеси, і 
досвід, який я отримав, не можна навіть передати 
словами. Ми зустрічали світанки сонця, готували 
їжу прямо на багатті, насолоджувалися тишею та 
спокоєм моря. Це ті відчуття, які повинен пережи-

ВВ

ти кожен. І таких місць дуже багато. 
 — А є що порекомендувати для прихильників активного 
відпочинку, окрім Карпат і лиж? 
 — Я пригадую, що на тих самих Шацьких озерах було бага-
то кайт-центрів. Це такий вид водного спорту, коли людина 
катається на дошці з маленьким парашутом. Я особисто ви-
пробовував віндсерфінг, катання на дошці з вітрилом і можу 
запевнити, що там прекрасні умови, аби вчитися. У Кам’ян-
ці-Подільському любителі полоскотати собі нерви можуть 
здійснити стрибок із мосту заввишки понад 150 метрів. Також 
коло Одеси є школа, де можна замовити політ із парашутом, 
я й сам давно хочу це спробувати. Ну і як львів’янин і фанат 
катання на сноуборді все ж таки не можу не згадати про Кар-
пати. Але пораджу замість звичного Буковеля обрати Дра-
гобрат. Там більш дикі місця, гарніші краєвиди, краще відчу-
вається єднання з природою, та й просто менше людей, тож 
зручніше буде кататися. 
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їжджати туди на кілька днів, прогуля-
тися вуличками, поїсти смачної їжі й 
просто про все забути. 
 — До речі, говорячи про їжу, пане 
Володимире, що з української кухні 
порадите скуштувати обов’язково?
 — Безперечно, треба їхати в Карпа-
ти й куштувати гуцульську кухню. 
Чого тільки коштують відомі гірські 
сироварні, де можна не лише спро-
бувати свіжий сир, а ще й самому 
взяти участь у його приготуванні! 
А грибний суп — це взагалі не мож-
на описати, треба тільки куштувати. 
Уявіть запах і смак щойно звареної 
на полум’ї юшки з трав, які були зі-
брані півгодини тому. Звичайно, це 
все можна спробувати і в різнома-

нітних ресторанах, але так не отрима-
єш те особливе задоволення від про-
цесу. Однозначно, варто посмакувати 
тушковану квасолю, яка називається 
«шпарагівка». Для тих, хто не боїться 
куштувати щось нове, можу порадити 
бичачі яйця. Ну й, звичайно, пироги на 
пару — це десерт, який чимось схожий 
на вареники, але із солодкою начин-
кою всередині, наприклад вишнею, й 
особливою технологією приготування. 
Узагалі, українська кухня дуже різнома-
нітна, я все й не перерахую…
 — Дуже дякую Вам за розмову та натх-
нення! Не знаю, як у наших читачів, але 
в мене точно з’явилося бажання дослі-
дижувати Україну.
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 — Пане Володимире, подорожуючи Україною, Ви хоч 
раз знаходили таке місце, від якого подих перехоплю-
вало і сльози на очах з’являлися?
 — Сліз, звісно, не було, але внутрішнє піднесення я від-
чув у селищі Бакота, що на Хмельниччині. Коли я впеше 
побачив фотографії з цього місця, то не був упевнений, 
що воно справді розташоване в Україні. Тільки уявіть: 
зелені гори, чиї підніжжя повністю залиті водою. У 
якийсь момент я втратив зв’язок із реальністю й не хо-
тілось навіть розмовляти. А потім зловив себе на думці, 
що перебуваю десь у Новій Зеландії. Але ні, це все краса 
моєї Батьківщини. 
 — А яке місто Ви б назвали найколоритнішим, щоб про-
сто відпочити душею та тілом? 
 — Мені важко казати про щось конкретне, адже я вва-
жаю, що кожне місто має неповторну атмосферу. До 
Львова краще їхати під час зимових свят, адже саме тут 
дух Різдва відчувається найсильніше. Одеса, наприклад, 
у мене одразу асоціюється з Барселоною. Там навіть схо-
жі й побудова вулиць, і запах, і люди, які завжди піднімуть 
настрій своїми жартами й енергетикою; також не можна 
забувати про гастрономічну культуру. Тому я люблю при-

Озеро
Синевир
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Інтерв’ю вела Анастасія Білик



56 57

раїна Буковель раїна Буковель 

РРанок. Ще не прокинувшись як слід, ти 
виходиш на балкон, хапаєш ковтка-
ми крижане повітря й не можеш на-

дихатись. Отямившись, ти дивишся навко-
ло й завмираєш, бо краса всюди —  око не 
знає, за що зачепитись. Твій погляд біжить 
верхівками смерек, схилами гір та хмар-
ками, що не поспішаючи пливуть по небу. . 
Одягнувшись як слід і отримавши сноуборд, 
нарешті йду до підйомника. Я вже в перед-
чутті першого спуску в цьому сезоні. Під-
нявшись на гору, я дивлюсь, як сонечко 
виблискує посеред смерек і гірських піків, 
намагаюсь зафіксувати у своїй пам’яті кож-
ну гілочку, кожну пташку, кожен сантиметр 
краси. Надивившись удосталь, я починаю 
свій перший спуск. Спочатку боязно, але вже 
через мить я — немов птах, що вирвався на 
волю й парує поміж хмар. Перший, другий 
спуск — і вже все йде, як треба. Звичайно, не 
обходиться й без падінь. Аби вберегти себе, 
багато хто купує спеціальні захисні щитки.
Покатавшись і подихавши свіжим повітрям, 
я вирушаю на обід. Найрозповсюдженіший Найрозповсюдженіший 
заклад у Буковелі — корчма «Фільварок»заклад у Буковелі — корчма «Фільварок», 
яка завжди кишить зголоднілими туриста-
ми, що прийшли перепочити, зігрітись та 
випити пряного чаю або глінтвейну. У Бу-
ковелі скромний обід на одного обійдеться 
приблизно в 700 гривень. Досвідчені лижни-
ки й сноубордисти  беруть із собою перекус .
Говорячи про відпочинок, варто приділити 
увагу вибору готелю, адже в «Країні Буко-
вель» їх величезне розмаїття. Є багато як сі-
мейних готелів, так і мережевих пансіонатів з 
власними спа-комплексами та спортзалами.
У великих пансіонатах ви зможете від-
почити з лоском: зранку на ліфті спу

Шматочок Шматочок Європи всередині УкраїниЄвропи всередині України

ститись до ресторану, що пропонує шведський 
стіл, обрати страву до смаку, потім неспішно 
піднятись у свій номер,одягнутись та відразу з 
готелю виїхати на гірський схил (якщо готель 
обладнано skiin та skiout). Після катання є змо-
га сходити на масаж та  поплавати в басейні.
Особисто я віддаю перевагу маленьким сімей-
ним готельчикам. У них є особливий шарм і ко-
лорит. Тут можна відвідати ароматний бограч, 
що своїми руками приготувала для вас господи-
ня, попаритись у лазні, що збудував ґазда, почу-
ти незабутні історії, познайомитись з цікавими 
людьми, побути в гармонії з собою та природою.

Альбіна Галімова  (текст і фото)

КК
«Особисто я віддаю пере-

вагу маленьким сімейним 

готельчикам. У них є осо-

бливий шарм і колорит»
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Якщо ви думаєте, що дивовижні будівлі, захоплюючі історії та се-
редньовічна атмосфера — це єдине, чим може здивувати ста-
рий Львів, ви дуже помиляєтеся. Я розповім про три місця, які 

стовідсотково наділять вас незабутніми відчуттями від подорожі до 
цього прекрасного міста. 
    Львів — це батьківщина багатьох геніїв, які подарували нам газо-
ві лампи, неймовірні романи, вірші, які зворушують до глибини душі. 
Місцеві жителі вшановують пам’ять про них, відтворюючи її в різних 
проявах, серед яких — заклади з досить цікавим концептом. 
   Перше місце, із яким я вас познайомлю, будуть заклади «Гасова 
Лямпа» та «Галицька алхімія». Вони є одним цілим, але скуштувати 
купу смачних страв можна лише в «Лямпі». Вона пропонує всю різно-
манітність страв української кухні в єдиному меню. Проте це не най-
цікавіше. У закладі ви можете спробувати алкогольні напої  в скляних 
колбах, як зі справжньої лабораторії. До речі, є навіть чітка черга, за 
якою потрібно пити ці напої: від червоних відтінків до зелених, тож 
доведеться згадати послідовність кольорів веселки.

ЛЛьвів: місця, які требаьвів: місця, які треба               
обов’язково відвідатиобов’язково відвідати

фото із особистого архіву Ганни Задирайко

    Коли ви вирішите закінчити свій прекрасний вечір, офіціант принесе маленьку скриньку з рахунком і 
зробить невеличке фаєр-шоу. На скриньці є таблетка, яку потрібно підпалити, щоб вона почала горіти, 
наче мініатюрний салют. Цей процес не тривалий, він займає декілька секунд, але враження від видо-
вища та спогади про нього залишаються ще надовго.

    А якщо вам хочеться отримати ще біль-
ше вражень, то пройшовши трохи далі 
вуличками міста, ви потрапите в єдиний 
у Європі заклад для мазохистів, або лю-
бителів гострих відчуттів. Там вас приві-
тає пам’ятник Леопольду Мазоху та дивні 
двері з ручкою у формі золотої чоловічої 
руки з кільцем на підмізинному пальці. 
Самі ж двері мають форму замкової щіли-
ни. 
    Поки не увійдеш, навіть і не здогадуєш-
ся, що всередині офіціанти можуть бити 
людей батогами, виливати розпечений 
віск на голу шкіру та зв’язувати мотуз-
ками своїх відвідувачів. Це роблять без 
жодного примусу й лише за бажанням 
відвідувачів. Якщо хтось захоче будь-яко-
го «покарання» від офіціантів, то зможе 
замовити спеціальний гарячий коктейль.   
    Щоб зрозуміти, наскільки це місце по-
пулярне та унікальне, достатньо одного 
разу ввечері пройти повз черги біля за-
кладу, яка майже ніколи не буває малень-
кою. 

Ганна Задирайко
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                                            ММістична окрасаістична окраса
ЛьвівщиниЛьвівщини

Фото @zolochivgram  в Instagram

ППідгорецький замок, який знаходиться на Львівщині, приваблює відвідувачів 
своєю загадковістю. Навіть найсміливіші зможуть полоскотати собі нерви, по-
ринувши в його стародавні легенди.  

     Споруда набуває містичного образу завдяки легендам екскурсоводів. Вони розпові-
дають багато цікавого. Часто можна почути розмови про надприродні явища. Зокрема, 
популярною є історія про дружину колишнього господаря замку Станіслава Жевусько-
го, яка стала жертвою його ревнощів і за наказом свого чоловіка була замурована в 
стінах маєтку. За переказами, із тієї пори дух молодої жінки блукає замковими коридо-
рами та алеями парку. Режисери й актори проєктів, які знімали фільми на цій території 
підтверджували відчуття надприродної атмосфери на знімальному майданчику. Тож 
туристам усе більше кортить перевірити правдивість відгуків про це загадкове місце.
       В одному з приміщень палацу відтворена ілюзія присутності Білої Панни.  Там турис-
тів чекає зустріч із примарою.
      І ось ми йдемо, сповнені тривожності, на очікувану зустріч із Білою Панною. Спуска-
ємося в підземелля збудоване зі старовинної цегли, там  відчувається вогкість. Чуємо 
магічну музику, складно не відчути запах сирого підземелля. Під  високою стелею ви-
сить лялька, одягнена в білу сукню. Саме вона — у головній ролі духа молодої жінки.
       Краса околиці замку в Підгірцях нікого не залишить байдужими! Це 1000 кв.м. вишу-
каної архітектури, замкненої в оборонному п’ятикутнику. Пам’ятка потопає в зелених 
відтінках природи. Тут закохані проводять побачення, молодята  призначають фотосе-
сії, а звичайні туристи бажають провести якомога більше часу, щоб побачити розкішні 
фасади й панорами місцевості з оглядових майданчиків, адже це — надзвичайної кра-
си місце.
      Для відвідувачів відкриті не тільки подвір’я, а й приміщення замку. Усередині маєтку 
можна відвідати такі кімнати: Китайський кабінет, Кармазинову та Обідню залу.  Скуль-
птори акуратно декорували тематичні зали: у золотому, мозаїчному або дзеркальному 
стилях. У них  можна переглянути копії полотен, які в минулих століттях прикрашали 
ці приміщення. Прогулявшись коридорами, можете нарахувати копії десятків картин 
таких відомих художників, як Рафаель, Тіціан та Рубенс. Серед них — портрети тогочас-
них  політиків та духовенства.
     Шляхетний Підгорецький замок прекрасний навіть крізь століття та попри наслідки 
людського вандалізму. Це місце обов’язково залишить у вашій пам’яті незабутній слід!

Марія Кантура
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УУкраїна багата на визначні місця, які своєю 
унікальністю привертають увагу туристів з 
усього світу. Однією з принад нашої Бать-

ківщини є Національний дендрологічний парк 
«Софіївка», який мені пощастило нещодавно від-
відати. Розташований він у місті Умані, що на Чер-
кащині, поруч із річкою Кам’янка. Тут надзвичайно 
багата рослинність: парк налічує понад 3300 місце-
вих і екзотичних видів дерев та кущів. Я побувала в 
«Софіївці» восени, коли природа радує око розма-
їттям барв. Ця пора року тут по-особливому чарів-
на, а миловидні краєвиди парку нагадують палітру 
художника, який не шкодує кольорів для свого чер-
гового шедевру. Вдихаючи повітря на повні груди, 
відчуваєш пахощі осіннього лісу, його вологого від 
роси опалого листя й кори дерев. Здається, навіть 
ґрунт тут просякнутий свіжістю.
   Окрім природних багатств, парк «Софіївка» сла-
виться пам’ятками архітектури та скульптури. Міс-
цину прикрашають численні павільйони й альтанки. 
Скульптури виконані в античному стилі й поклика-
ні передати мотиви давньогрецьких міфів. Неаби-
якою популярністю користується павільйон Флори, 
розташований навпроти ставу, який звуть Іонічним 
морем. Будівля зі світло-жовтими стінами й велич-
ними білими колонами вражає своєю витонченістю. 
Особливо вишуканим є фриз із барельєфом у ви-
гляді грон і листя винограду. Ще одна архітектурна 
пам’ятка — Рожевий павільйон, названий так через 
колір, у який традиційно фарбують його стіни. Бу-
дівля розташована на Острові кохання — місці з, ма-
буть, найбільш романтичною назвою. За місцевими 
легендами, пара, яка тут побуває, збереже своє ко-
хання навіки. Цікаво, що згаданих павільйонів, як і 
деяких інших споруд, могло й не бути.

    Справа в тому, що «Софіївка»не збереглася в по-
чатковому вигляді, а натомість зазнала значних 
змін протягом своєї історії. 1796 року парк засну-
вав власник міста Умані, магнат Станіслав По-
тоцький, і подарував його своїй дружині Софії. 
Автором проєкту, який будували впродовж ше-
сти років, був Людвіг Метцель. Задум митця, як 
стверджують працівники парку, так і не був до 
кінця втілений. Унаслідок польського повстання 
в 1832 році родина Потоцьких утратила частину 
своїх володінь, серед яких був і парк «Софіївка». 
Новим власником став російський цар Микола 
І. Він і зініціював подальші зміни в архітектурі 
«Софіївки». Більш того, Микола І передарував 
парк своїй дружині, який із того часу почали 
називати «Царициним садом». Свою колишню 
назву «Софіївка» повернула лише 1945 року.

Доля
Софіївського парку

Острів кохання

    Найбільш вражаючою частиною моєї 
екскурсії, безсумнівно, була прогулянка 
підземною річкою Ахеронт. Пливучи ву-
зьким тунелем, у якому є місце лише для 
одного човна, відчуваєш таємничу атмос-
феру місця, містичний задум митця. Коли 
навколо темрява, і чути лише повільне хлю-
пання весел, починаєш мимоволі замислю-
ватися про давньогрецькі міфи, уявляти, 
як душі померлих так само перетинали під-
земну річку, щоб потрапити в царство тіней.
    Та на відміну від міфічного, над софі-
ївським Ахеронтом облаштовано чоти-
ри люки для часткового освітлення, а 
також для аерації, оскільки річкою ман-
друють туристи, а не мерці. До речі, гли-
бина каналу - всього один метр, тому під-
земні прогулянки тут цілком безпечні.

Містична темрява 
Ахеронту

Анна Іванченко

ММ
й гармоніїй гармонії

Софіївський парк — місце з більш ніж двохсотрічною історією й багатою природою. Сюди 
приїздять у пошуках спокою й умиротворення, бажаючи відпочити від шаленого ритму 
життя й поринути в загадкову атмосферу історичної місцини.

Софія Вітт-Потоцька

Фото - https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2003_
national-dendrological-sofiivka-park.htm

Фото -https://blog.pokupon.ua/sofievka-v-umani-dendropark-vo-imja-ljubvi-kak-dobratsja-i-chto-posmotret/
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ЯЯ

Подорожуйте Україною, 
вона може вас здивувати!

к побувати на Мальдівах,к побувати на Мальдівах,
не летівши 13 годин?не летівши 13 годин?

ККарантин та закриті кордони надихнули українців 
мандрувати нашою мальовничою Батьківщиною, 
наділеною безцінними скарбами, і багато хто 

знайшов її прекрасні куточки.
Певно, майже всі чули про Мальдіви з їх вишуканою кра-
сою, золотими пісками та вражаючими тропічними до-
линами. Водночас мало хто знає, що в Україні є власний 
райський острівець — Джарилгач, який, на мою думку, 
варто побачити кожному. Він розташований у Каркініт-
ській затоці Чорного моря, відділений від узбережжя 
материка Джарилгацькою затокою. Острів має видов-
жену форму із заходу на схід, загальною довжиною 42 
кілометри.
  Визначивши дату поїздки, зібравши свої речі та турис-
тичне спорядження, ми вирушили в дорогу. Вона була 
довгою та виснажливою, проте коли ми досягли місця

призначення, то зрозуміли, що воно 
того варте!  Однак не так просто туди 
дістатись: спочатку ми їхали на авто до 
Скадовська, а там на нас чекала морсь-
ка прогулянка швидкісним катером на 
острів. Уже під час переправи наш ка-
тер супроводжували грайливі дельфіни, 
які один за одним виринали з глибини. 
Я була приємно вражена та зачарова-
на ними, адже до цього звикла бачити 
цих красунчиків тільки в дельфінаріях.  
Джарилгач, або, як його ще називають, 
«Джа» — це острів, де ви не знайдете го-
телів, ресторанів і розважальних комп-
лексів. Це райське місце унікальне тим, 
що досі не заселене й не забудоване.
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    У глибині острова можна побачити оленів, му-
флонів, диких кабанів, зайців, лисиць. Однак, 
найчастіше вони перебувають у широкій частині 
острова, де багато дерев. Ми зрозуміли, що до 
нас вони навідувалися в гості тільки вночі, тому 
що вранці недалеко від наметів були помітні їхні 
сліди. Морська вода настільки чиста та прозора, 
що на дні можна було побачити креветок, кра-

бiв, раків-відлюдників, мідій, бичків 
та інших мешканців моря.
   Ну і, звичайно, справжнім дивом 
стали дельфіни, які настільки не 
бояться людей, що запливають 
дуже близько до берега. Зустріча-
ючи світанок, можна спостерігати 
за цими тваринками, які полюють 
на риб. А в останній день нашого 
відпочинку вони припливли ближ-
че до вечора — якраз у той час, 

коли ми купалися в блакитних водах. Хотіло-
ся кричати від щастя, адже побачити у від-
критому морі дельфіна за два метри від тебе 
— надзвичайно рідкісна можливість.   Взагалі, 
вечори на острові — один із найкращих момен-
тів нашого відпочинку. Саме ввечері на острів 
опускається якась загадкова тиша, яку мож

на слухати вічно, засинаючи під шум хвиль 
та відчуваючи легенький морський віте-
рець, що огортає тебе своїми чарами. Море 
завжди різне:часом було ласкаве та спокій-
не, а інколи — роздратоване та штормове. 
На жаль, фотографії не передають цю не-
ймовірну атмосферу.
   Кожен із нашої компанії їхав на українські 
Мальдіви з різною метою: хтось хотів відпо-
чити від цивілізації, хтось — пожити в екс-
тремальних умовах, а хтось — побути нао-
динці з морем.
    Зрештою, за три дні всі отримали бажа-
не і відчули повний спектр різноманітних 
емоцій. Відпочинок пролепролетів швидко, 
краса природи заворожувала, а схід і захід 
сонця до сьогодні полонить моє серце. 
   Джарилгач — це острів кохання і моря, 
дельфінів і свободи, спокою і мрій. Це місце, 
від якого перехоплює подих, і в душі поси-
люється почуття гордості за те, що у нас є 
такі місця. Потрібно насолоджуватися кра-
сою, що подарувала нам наша країна і при-
рода, і обов’язково берегти її.

А природа — як і сотні років тому. Тут немає 
постійних жителів, і такі умови дозволяють 
зберігати острів та недоторкану красу його 
природи. 
    Після прибуття ми знайшли два джерела 
прісної води, біля яких більшість людей вста-
новлюють намети і розбивають стоянки. 
    Проте ми вирішили вчинити по-іншому: 
ми пройшли декілька кілометрів вздовж 
берега і там розбили своє наметове міс-
течко, щоб справді зануритись в атмос-
феру безлюдного острова. На нашому 
шляху траплялися лише чайки та дель-
фіни. Навкруги море та спокій: я відчу-
вала себе вільною та в повній гармонії 
з природою.
    Джарилгач недарма порівнюють з 
елітними Мальдівами — пейзажі тут не-
мов з журналів. Острів славиться своїми 
чистими незайманими пляжами, блакит-
ною водою, білосніжним піском і теплим 
морем, різноманітною флорою та фауною. 
Варто відзначити, що він є природним за-
повідником національного значення, тому 
тварини тут не відчувають дискомфорту та 
ходять зовсім близько до берега.

Анастасія Білоус
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—   Чому ви вирішили стати гідом у Чорнобилі?
—  Я з дитинства любила «пацанські» речі: футбол, 
машини, ігри-стрілялки. Одного разу я натрапи-
ла на гру «STALKER». Після цього все змінилося. 
З’явився неабиякий інтерес до цієї теми. Коли мені 
виповнилося 18 років, я відвідала Чорнобильську 
зону як сталкер, остаточно закохавшись в її неза-
бутню атмосферу. Тоді я вирішила приїхати сюди 
ще раз, але вже легально.
—  Що вас найбільше вразило в Прип’яті, коли ви 
побували тут вперше?
—  Думаю, це відчуття занедбаності та самотності. 
Ти наче в місті, але тут ніхто не живе. Це вражає.
—  Ким конкретно ви працюєте? Скільки років уже 
в професії?
—  Я міжнародний гід (екскурсовод) у Чорнобиль-
ській зоні відчуження. Працюю п’ять років.
—  Чим займаєтесь зараз на станції? Які ваші 
обов’язки?
—  Якщо перераховувати найосновніше, то це пе-
ревезення радіаційних відходів у відповідне схови-
ще, обслуговування нового та демонтаж старого 
саркофагу.
—  Багатьох людей лякає високий рівень радіації в 
зоні відчуження. Що скажете про це?
—  Всупереч величезній кількості неправдивих  
фактів, усе набагато безпечніше, ніж більшість лю-
дей уявляють. Це непідходяще місце для повсяк-
денного життя, але для відвідування в рамках екс-
курсії — це інша справа. Зона відчуження розділена 
на декілька територій з огляду на рівень радіацій-

ного забруднення. Це не повністю радіоактивна 
місцевість. Для нанесення шкоди організму по-
трібно один раз поглинути велику дозу радіації. 
Подорож у Чорнобильській зоні відбувається в 
хаотичному порядку, тобто відвідуються місця 
з різним рівнем забруднення. Завдяки цьому ні-
якої загрози немає.
—  Якщо не радіація, то яка, на ваш погляд, най-
страшніша річ у Прип’яті?
—  Я б сказала, що це відчуття того, що ти знахо-
дишся в місці, яке 35 років тому було наповнене 
життям, а зараз це все, що залишилося від ми-
нулого. Ти дивишся на чиїсь речі, прогулюєшся 
навколо будинків, де кожна квартира має свою 
історію.

—  Чи приїжджають на екскурсії колишні жителі Прип’яті?
—  Так, але в таких поїздок зовсім інший формат. Для колишніх 
жителів важливі конкретні деталі та місця.
—  Ви пускаєте на екскурсію в четвертий енергоблок, де стала-
ся аварія?
—  Я була там декілька разів. Туристам можна знаходитися біля 
пульта управління четвертого реактора, але до старого сарко-
фагу поки що вхід заборонено.
—  Яке місце вам подобається найбільше?
—  Лікарняний комплекс МСЧ-126. Це лікарня, яка першою по-
чала приймати постраждалих від вибуху на Чорнобильській 
АЕС. Моторошне місце. У мене є одне табу — це похід у підвал 
МСЧ-126. Ніколи не була там і не збираюсь. Це те місце, де й 
справді можна підчепити щось погане.
—  Чи є в Чорнобилі щось, що має для вас важливе значення?
—  Завод «Юпітер» — підприємство машинобудівної промис-
ловості. Він має багато споруджень на своїй території й з кож-
ним візитом можна відкрити для себе щось нове, чого раніше 
не помічав. Коли покидаєш цю територію, є відчуття, наче ти 
щось пропустив. Можу похвалитися, що я дослідила кожен ку-
ток цього заводу!
—  Як щодо храмів та церков? Щось залишилося чи все розікра-
ли?
—  Усього їх було 18. На жаль, багато що й справді розікрали. 
На сьогоднішній день є дві діючі церкви — в місті Чорнобиль і в 
селі Красне Чорнобильського району.
—  Існують місця, які заборонено відвідувати під час екскурсії?
—  Звісно. Це кладовища забрудненої техніки, схови-
ща використаного ядерного палива, недобудовані реак-
тори №5 та №6, кладовище Червоного лісу та підвали.
—  Щодо теперішньої ситуації в Україні — чи безпечно відвіду-
вати Прип’ять?
—  Так. З початку поширення Covid не відбулося ніяких змін. Від-
відування доступні, як і завжди.
—  Наостанок, поділіться декількома порадами для подорожі в 
Чорнобиль.
—  Для початку, варто переконатися, що ви готові до будь-яких 
погодних умов. Зважайте на те, що потрібно багато ходити 
пішки. Також раджу взяти з собою перекус, навіть якщо екс-
курсія триватиме всього один день. Не забувайте, що в Чорно-
билі немає аптек, тож необхідні вам ліки варто взяти з собою. 
Візьміть паспорт — це обов’язкова річ для поїздки в Чорнобиль 
(екскурсії дозволені лише для осіб від 18 років). Не забувайте 
про ці прості правила і все пройде чудово!

ННаталія Терещенкоаталія Терещенко
«Ти наче в місті, але тут «Ти наче в місті, але тут 
ніхто не живе. Це вражає»ніхто не живе. Це вражає»

Наталія — офіційний гід у Чорнобилі, яка проводить екскурсії вже більше п’яти років. В ін-
терв’ю ми поговорили про рівень радіації в Прип’яті та місця, заборонені для відвідування.

Інтерв’ю вела Зоряна Беляк
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ММРецепт

Смачного!Смачного!

            олдовські крутеликиолдовські крутелики

Розкриваючи тему подорожей, обов’язково потріб-
но пам’ятати про держави, що оточують Україну. 
Адже їхні культурні надбання мають певні схожі 

риси з нашими, але одночасно є унікальними. Напри-
клад, молдовська кухня. Вона начебто не має ніяких 
особливостей із першого погляду, але якщо придиви-
тися, то можна добряче урізноманітнити свої смакові 
вподобання.
Прокинувшись уранці, я відчула неперевершений запах 
випічки, що линув із кухні. Він нагадав дитинство та пе-
реніс мене в нього. Я не вагалася ні хвилини й пішла, не-
наче шукач скарбів, шляхом, який вів мене в інший куток 
квартири. І ось, уже дійшовши до свого скарбу, почула 
бабусині слова: 
— Сідай за стіл. Будемо снідати. 
Тільки коли я розплющила очі, то зрозуміла, що бабуся 
наготувала молдовські страви, які вже давно стали тра-
диційними у нашій сім’ї. 
Ще з минулого століття такі страви, як струнглі, вертути 
та плачинда були на всіх святкових родинних застіллях. 
Причиною цьому стало молдовське коріння моїх пращу-
рів. Традиція приготування передавалася з покоління в 
покоління. Такі смаколики мені до вподоби, і саме тому 
я спробую навчити вас поринати у світ Молдови, не по-
кидаючи своєї кухні, адже не всі мають можливість по-
дорожувати під час пандемії.
Коли ми поснідали з бабусею, то продовжили готувати 
їжу для іншої частини нашої родини. Тепер я запропо-
нувала зробити струнглі, які обожнювала ще змалечку. 
Спочатку ми замісили круте тісто, яке потім розкатали 
завбільшки з хула-хуп. Далі я почала розрізати тісто на 
метрові смужки завширшки 3 — 4 см. Одну таку стріч-
ку тіста потрібно було посипати бринзою та скрутити в 
«колесо». 

До речі, ми завжди використовуємо 
бринзу тільки одеського походження. Її 
виготовляють наші родичі за традицій-
ними молдовськими технологіями. 
Таких «коліс» я накрутила штук зо 20, 
але струнглі не подаються самостійно. 
Їх готують разом із вареною картоп-
лею та м’ясом. Ми поклали до казану 
спочатку м’ясо, яке смажили хвилин 
10 — 15. Одночасно зварили картоплю, 
але не до кінця. Коли м’ясо покрило-
ся скоринкою, ми додали картоплю та 
струнглі, а також  —  трохи окропу, щоб 
струнглі не залишилися сирими. Далі 
залишили все тушкуватися та періодич-
но помішували.
Особливість таких «крутеликів» у тому, 
що вони поглинають увесь навар із м’яса 
та картоплі, але одночасно додають при-
смак солоної бринзи. Тільки уявіть, який 
аромат огорнув усю нашу квартиру!
Можу запевнити вас, що в Інтернеті 
саме такий рецепт майже неможливо 
знайти. Тепер і ви знаєте невеличку та-
ємницю традиційної молдовської кухні.

Альона Макосій (текст і фото)
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Країна масштабів, щасливих людей та фаст-фуду - 
приблизно такі асоціації виникають у людей, коли 
вони чують слово «Америка». І справді, відвідав-

ши Каліфорнію, місто Сан-Дієго, можу із впевненістю 
сказати, що це правда. Запах океану, жовті шкільні авто-
буси, місцеві кафе із світлодіодними вивісками: все це 
переносить в інший вимір, з якого не хочеться повер-
татися.
Американська кухня представлена різноманітністю 
стилів приготування їжі, які увійшли в неї з безлічі іммі-
грантських культур. Велику роль у формуванні амери-
канських рецептів зіграла національна кухня корінних 
жителів Америки, а також клімат та погодні умови різ-
них районів континенту.

Перебуваючи в Америці, я мала змогу 
спробувати безліч нових страв, незвич-
них, водночас дуже смачних. Особливо 
мені сподобався їхній десерт, який вони 
називають «Cookie dough» — це маса 
для приготування печива з додаванням 
у неї різних посипок (у моєму випадку - 
шоколадної).

      айсмачніші бургери -айсмачніші бургери -
американські. Міф чи правда?американські. Міф чи правда?

НН

Передбачувано, моїм фаворитом став «король» фаст-фу-
ду — бургер. Місцем для того, щоб переконатися, що 
слухи про найсмачніші американські бургери правдиві, 
я обрала найпопулярніше місцеве кафе “In-N-Out”. Там 
їх виготовляють на місці, а картоплю фрі смажать не за-
готовлену (як це зазвичай буває), а свіжонарізану. Ску-
штувавши бургер, я тільки підтвердила чутки: хрумка 
булочка, соковита котлета, свіжі овочі та плавлений сир 
назавжди залишили слід у моїй пам’яті.
Америка — країна можливостей, життєрадісних людей, не-
ймовірних краєвидів та, звичайно ж, найсмачніших бурге-
рів, які, на мою думку, нікого не залишать байдужими.

Олена Господарик (текст і фото) 
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Августин АврелійАвгустин Аврелій
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