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Пры ем на сэ ка но міць ліш нюю 
ка пей ку. Асаб лі ва на тым, без 
ча го мож на абы сці ся, але так 
не хо чац ца, — ад па чын ку на 
мо ры ўлет ку. У апош нія га ды 
ўсё час цей ту рыс тыч ныя кам-
па ніі пра па ноў ва юць па слу гу 
ран ня га бра ні ра ван ня. «Зніж кі 
да 50%», «са мая вы гад ная ца-
на»! Але ці на са мрэч тур фір мы 
га то выя «скі нуць» цэ ны і тым 
са мым па зба віць ся бе част кі 
пры быт ку? Ці ў па раў на нні з 
на бы тай за ме сяц да па езд кі 
пу цёў кай роз ні цы амаль не 
бу дзе?

НА БЛІ ЖЭН НЕ ДА ЛЕ ТА
Звы чай на ран няе бра ні ра ван не 

ад бы ва ец ца ў не каль кі эта паў. Пер-
шы па чы на ец ца ў каст рыч ні ку—ліс-
та па дзе. Да лей кож ны ме сяц цэ ны 
аб наў ля юц ца. Апош ні этап за кан-
чва ец ца 30 кра са ві ка, а ча сам на ват 
15 мая. Пры гэ тым, чым ра ней бра-
ні ра ваць, тым ні жэй шым атрым лі ва-
ец ца кошт ту ра (бра ні ра ваць на пер-
шых эта пах ак цыі най больш вы гад-
на). У ся рэ дзі не лю та га спе цы я ліс ты 
што год ад зна ча юць пад' ём за ці каў-
ле нас ці ў ран нім бра ні ра ван ні. Яе 
пры чы на вы ключ на псі ха ла гіч ная. 
Маў ляў, на ва год нія свя ты прай шлі, 
бліз ка — шэ рая бе ла рус кая вяс на (а 
сэр ца па тра буе ле та, і як ма га хут-
чэй), і ма ры аб цу доў ным ад па чын ку 
пад паў днё вым сон цам ува саб ля юц-
ца ў на бы тых ту рах.

Цэ ны на пра жы ван не ў атэ лях 
за ле жаць ад се зо на. Ле там яны мо-
гуць у не каль кі ра зоў пе ра вы шаць, 
на прык лад, зім нія. Пры гэ тым для 
атэ ляў за га дзя апла ча ныя ну ма ры 
— не толь кі га ран тыя та го, што яны 
атры ма юць пры бы так (ня хай і мен-

шы, чым у се зон), але і маг чы масць 
за атры ма ныя срод кі пад рых та вац-
ца да пры ёму гас цей. Для ту ра пе-
ра та раў га лоў ная пе ра ва га ў тым, 
што мож на зра зу мець, які по пыт на 
рын ку, якія пры яры тэ ты і па жа дан ні 
ту рыс таў, каб сфар мі ра ваць да лей-
шыя пра па но вы.

Грэ цыя тра ды цый на з'яў ля ец ца 
са мым па пу ляр ным кі рун кам для 
ран ня га бра ні ра ван ня. У спіс так са-
ма ўва хо дзяць Тур цыя, Іс па нія, Кіпр 
і Ту ніс. Най больш за па тра ба ва ныя 
ме ся цы — чэр вень, лі пень і жні вень. 
Пры гэ тым, ка лі ве рыць бе ла рус кім 
ту рыс тыч ным фір мам, у Еў ро пе ўжо 
тры чвэр ці ама та раў лет ня га ад па-
чын ку ка рыс та юц ца па слу гай ран-
ня га бра ні ра ван ня. У Бе ла ру сі гэ та 
ліч ба скла дае ўся го ад ну чвэрць.

ДВА БА КІ 
АД НА ГО МЕ ДА ЛЯ

Ка му ўво гу ле мо жа быць ці ка ва 
ран няе бра ні ра ван не? Перш за ўсё 
тым, хто звык лы да доў га тэр мі но ва-
га пла на ван ня ўся го ў жыц ці, у тым 
лі ку і вы ез ду на мо ра. Пра лі чыць, 
што вы ці ва ша сям'я бу дзе ра біць 
праз во сем ме ся цаў, — за да ча не 
для кож на га. Пры гэ тым, чым боль-
шая кам па нія збі ра ец ца, тым ця жэй 
пра ду гле дзець усе аб ста ві ны.

Ра зам з тым — чым ра ней аб-
раць тур, тым боль шы будзе вы бар 
атэ ляў, тым боль шая зніж ка, у тым 
лі ку на некаторыя пе ра лё ты. Ёсць 
час пад ра бяз на раз гле дзець ва ры-
ян ты, па чы таць вод гу кі на фо ру мах. 
Ка лі ўжо ма ец ца лю бі мая мяс ці на 
для ад па чын ку, то мож на атры маць 
там га ран та ва нае мес ца ў абра ны 
час. Акра мя та го, коль касць шмат-
мес ных ну ма роў, ка лі, на прык лад, 
едзе вя лі кая сям'я, аб ме жа ва на, іх 

вар та за каз ваць за га дзя. Да 
та го ж ран няе бра ні ра ван не 
да зва ляе не са чыць за кур-
сам ва лют, бо гро шы ўжо 
за пла ча ны, а кошт за ма-
ца ва ны да га во рам. Амаль 
усе ту рыс тыч ныя кам па ніі 
да юць маг чы масць ска рыс-
тац ца па слу гай спе цы яль-
най стра хоў кі ад ня вы ез ду, 
па якой, ка лі ма ец ца са-
праў ды ўваж лі вая пры чы на, 
срод кі вер нуць.

Са мая ві да воч ная ры зы-
ка ў ран нім бра ні ра ван ні — 
аб ста ві ны, якія не пус цяць па грэц-
ца на мо ры. Ад іх не за стра ха ва ны 
ні хто. Акра мя та го, мно гія фір мы 
па тра бу юць амаль поў ную апла ту 
ту ра ў най блі жэй шыя дні пас ля яго 
на быц ця. Не ка то рыя кам па ніі ста-
вяц ца больш гнут ка і пра па ноў ва-
юць сіс тэ му бес пра цэнт най рас тэр-
мі ноў кі на не каль кі ме ся цаў.

ДЫК ЯКАЯ 
АТРЫМ ЛІ ВА ЕЦ ЦА 
ЭКА НО МІЯ?

Ад нак усе мае зна ё мыя, якім 
да вя ло ся ка рыс тац ца та кой па слу-
гай, час цей за ўсё рас каз ва лі гіс-
то рыі пра рап тоў ныя не сты коў кі. 
Сяб роў ка за га дзя, яшчэ ўзім ку, за-
бра ні ра ва ла тур у Грэ цыю. Паз ней 
вы свет лі ла ся, што аку рат у тыя 10 
дзён у яе му сіць ад быц ца эк за мен 
у ін сты ту це. Ад па чы нак ака заў ся ў 
пры яры тэ це, і іс пыт да вя ло ся зда-
ваць асоб на ад гру пы.

На фо ру мах ту рыс ты ак тыў на 
дзе ляц ца пры чы на мі, па якіх ран-
няе бра ні ра ван не не спра ца ва ла. 
Але ка ля 70% вод гу каў — ста ноў-
чыя і на кшталт «мы сэ ка но мі лі 500 

до ла раў», не ка то рыя на зы ва юць 
ліч бы ў 200, 300, 600 у.а... Ёсць і 
тыя, хто аб ві на вач вае тур фір мы ў 
пад ман ных ак цы ях. Пі шуць, што 
зніж ка 50%, а па фак це атрым лі ва-
ец ца менш за 10%.

Па спра бу ем ска рыс тац ца прос-
тай арыф ме ты кай. Не каль кі га доў 
та му я на бы ва ла тур у Бал га рыю. 
Абы шло ся гэ та пры клад на ў 500 
до ла раў з вы ле там з Мін ска, ча ты-
рох ра зо вым хар ча ван нем і ну ма рам 
з кан ды цы я не рам, кух няй, ван най і 
пры бі раль няй. На ад ным з сай таў 
ай чын ных тур кам па ній знайшла 
ва ры янт з та кі мі ж умо ва мі, толь-
кі ўжо за 320 до ла раў. «Гэ та атэ лі 
да юць та кія зніж кі», — рас тлу ма-
чы ла кан суль тант кам па ніі. Па яе 
сло вах, мож на ска рыс тац ца маг чы-
мас цю стра хоў кі ад ня вы ез ду, і, ка-
лі тур атры ма ец ца пра даць ін ша му 
клі ен ту до сыць хут ка, мож на амаль 
ні чо га не згу біць. Ка лі ад маў ляц ца 
ў бліз кі да да ты за ез ду тэр мін — 
вар та ча каць штраф ных санк цый. 
Усё за ле жыць ад атэ ля і ўмоў, якія 
ён вы стаў ляе. На прык лад, ёсць тыя, 
што не да пус ка юць за ме ну на вед-
валь ні каў.

«Але ўсё вель мі ін ды ві ду аль на. 
Стра хоў ка рас паў сюдж ва ец ца на 
хва ро бу, у тым лі ку ва ша га дзі ця ці, 
а так са ма на смерць бліз кіх сва я-
коў. Па він ны быць прад стаў ле ны 
ад па вед ныя да ку мен ты. Кож ны вы-
па дак раз гля да ец ца асоб на. Агу лам 
акрэс ліць тэн дэн цыю скла да на», — 
рас ка за ла спе цы я ліст. У лю бым вы-
пад ку, важ на ўваж лі ва пра чы таць 

да га вор, які бу дзе це пад піс ваць. 
Там жа бу дуць пра пі са ны і штраф-
ныя санк цыі ў вы пад ку ад мо вы ад 
ту ра.

Аль тэр на ты ву ран ня му бра ні ра-
ван ню мо гуць склас ці га ра чыя ту ры 
і аса біс тае пла на ван не ад па чын ку. 
Але тут вя лі кая ве ра год насць та го, 
што атэль бу дзе неаба вяз ко ва той, 
які па жа да ны, і ўво гу ле ўмо вы ўсёй 
ванд роў кі мо гуць ака зац ца не ад па-
вед ны мі ча кан ням. А для са ма стой на-
га пла на ван ня вы ез ду трэ ба ве даць 
хоць бы на ба за вым уз роў ні анг лій-
скую мо ву і доб ра ары ен та вац ца ў 
сай тах бра ні ра ван ня атэ ляў, авія пе-
ра лё таў, аў то бус ных пе ра во зак.

P.S. Га лоў ная па ра да — па-
ды хо дзіць да на быц ця ту ра за-
га дзя мак сі маль на без эмо цый і 
ана лі тыч на. Ча сам за зы валь ная 
ак цыя мо жа эка но міць вам уся го 
50 до ла раў, а ры зы кі ў са бе ха-
ваць не ма лыя. Асоб на спе цы-
я ліс ты ад зна ча юць, што ёсць 
на прам кі, цэ ны на якія амаль не 
ад роз ні ва юц ца ўзім ку і ўлет ку. 
Не ка то рыя са праў ды ма юць роз-
ні цу ў два, а то і тры ра зы. Вы ка-
рыс тоў ваць ран няе бра ні ра ван не 
вар та ме на ві та ў дру гім вы пад ку. 
Як бы там ні бы ло, важ на свое ча-
со ва да ве дац ца пра ўсе ўмо вы, 
якія дае тур фір ма, атэль і авія пе-
ра воз чык, і толь кі пас ля пры маць 
кан чат ко вае ра шэн не.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by
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� УЛАС НЫ ДО СВЕД
Гэ ты ад па чы нак у Пар ту га ліі быў за пла на ва ны без 

да па мо гі тур фір маў і з вы ка ры стан нем іль го ты па ран-
нім бра ні ра ван ні авія бі ле таў (куп ля лі ў сту дзе ні на жні-
вень). На кож на га ча ла ве ка пе ра лёт у Лі са бон і на зад 
каш та ваў 235 еў ра. Ад нак га ла ва сям'і на пя ты дзень 
ванд роў кі вы му ша ны быў тэр мі но ва пе ра рваць ад па-
чы нак. Акра мя стра ты гро шай за бі ле ты на зва рот ны 
пе ра лёт (117,5 еў ра) і пе ра езд аў то бу сам ад Лі са бо на 
да поўд ня Пар ту га ліі і на зад (40 еў ра), не за па тра ба-
ва на е мес ца ў до ме на бе ра зе акі я на (177 еў ра за 6 
дзён), га ла ве сям'і прый шло ся за пла ціць за куп ле ны 
«сён ня на сён ня» авія бі лет 785 еў ра. Та кім чы нам, 
не ча ка ныя аб ста ві ны «з'е лі» ка ля 1200 еў ра эка но-
міі. Тым не менш эка но мія толь кі на пе ра лё це скла ла 
больш за 7 ты сяч еў ра для 6 ча ла век. Па сут нас ці, та кі 
ад па чы нак без зні жак за ран няе бра ні ра ван не быў бы 
не рэ аль ны. Але не маг чы ма не ўліч ваць і той стрэс, які 
пе ра жы ла сям'я з-за рап тоў на га руй на ван ня пла наў 

(ка лі ўжо за ўсё за пла ча на) і тэр мі но ва га вяр тан ня 
ад на го з іх у Мінск.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА. medvedeva@zviazda.by

Плю сы
ёсць маг чы масць абраць атэль за-
га дзя (вы бар боль шы);

мож на са праў ды сэ ка но міць;

за тыя ж гро шы, што ў вы со кі се-
зон, мож на абраць ад па чы нак з 
леп шы мі ўмо ва мі (хар ча ван не, 
аб ста ля ван не ну ма ру, на блі жа-
насць да мо ра);

за стра ха ва насць ад ва ган ня кур-
су ва лют і, ад па вед на, цэн;

па слу га «стра хоў ка ад ня вы ез ду» 
да зва ляе вяр нуць гро шы

Мі ну сы
паслуга не маг чы ма для тых, хто не 
ве дае дак лад ныя да ты ад па чын ку;

пры зме не аб ста він част ка гро шай 
(ча сам вя лі кая) губ ля ец ца;

ёсць ры зы ка ўво гу ле за стац ца без 
ад па чын ку, ка лі пла ны рап тоў на 
зме няц ца;

кошт ту ра мо жа ні чым не ад роз-
ні вац ца ад на бы та га ў се зон;

не ка то рыя апе ра та ры па тра бу юць 
хут кай (на працягу 3, 5,10 дзён) і (ці) 
100-працэнтнай апла ты за тур

Ра зум ная эка но міяРа зум ная эка но мія  ��

«БЫ ВА ЛІ МЫ НА ТЫХ ТА І ЦІ...»«БЫ ВА ЛІ МЫ НА ТЫХ ТА І ЦІ...»
Ці да па ма гае ран няе бра ні ра ван не ска ра ціць вы дат кі 
на лет ні ад па чы нак?

Ты дзень род най мо вы, пры-
мер ка ва ны да свят ка ван ня 
Між на род на га дня род най мо-
вы, стар туе ў Ін сты ту це мо ва-
знаў ства імя Яку ба Ко ла са НАН 
Бе ла ру сі 20 лю та га.

У гэ ты дзень у ін сты ту це ад бу-
дзец ца су стрэ ча са школь ні ка мі 
— пе ра мож ца мі ІІІ эта пу Рэс пуб лі-
кан скай алім пі я ды па бе ла рус кай 
мо ве.

21 лю та га бу дзе пра ве дзе ны 
круг лы стол на тэ му «Мо ва ў на ву цы, 
аду ка цыі, за ка на даў стве» з удзе лам 
прад стаў ні коў ор га наў дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, дэ пу та таў Па ла ты прад-
стаў ні коў, вы клад чы каў про філь ных 
на ву чаль ных уста ноў ста лі цы, жур-
на ліс таў, вя ду чых су пра цоў ні каў і 
ма ла дых ву чо ных НАН Бе ла ру сі.

22 лю та га ў Цэнт раль най на ву-
ко вай біб лі я тэ цы імя Яку ба Ко ла са 
НАН Бе ла ру сі ад бу дзец ца прэ зен-
та цыя ад на том на га «Тлу ма чаль на га 

слоў ні ка бе ла рус кай лі та ра тур най 
мо вы», які быў пад рых та ва ны ка лек-
ты вам лек сі ког ра фаў ін сты ту та. Ён 
змя шчае больш як 65 ты сяч слоў і 
ад люст роў вае змя нен ні ў на пі сан-
ні слоў па вод ле пры ня та га ў 2008 
го дзе За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб пра ві лах бе ла рус кай ар фа гра фіі 
і пунк ту а цыі». Но вае вы дан не па каз-
вае су час ны стан лек сі кі і фра зе а-
ло гіі бе ла рус кай лі та ра тур най мо-
вы і ды на мі ку раз віц ця су час най 
бе ла рус кай мо вы. На прэ зен та цыю 
за про ша ны сту дэн ты на ву чаль ных 
уста ноў, вы клад чы кі, на стаў ні кі, 
прад стаў ні кі на ву ко вай і твор чай ін-
тэ лі ген цыі кра і ны, ама та ры жы во га 
бе ла рус ка га сло ва.

У гэ ты ж дзень член-ка рэс пан-
дэнт НАН Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-
ка ша нец су стрэ нец ца з кур сан та мі і 
вы клад чы ка мі Ака дэ міі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў і рас ка жа ім пра 
су час ную моў ную сі ту а цыю ў кра і не 
і да сяг нен ні ай чын ных ву чо ных.

23 лю та га на ву чо ным са ве це 
Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай 
куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе-
ла ру сі аб мяр ку юць тэ му «Ак ту аль-
ныя на прам кі су час на га бе ла рус ка га 
мо ва знаў ства».

На на ступ ны дзень у Мін скім аб-
лас ным ін сты ту це раз віц ця аду ка цыі 
для на стаў ні каў бе ла рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры пра чы та юць лек цыю на 
тэ му «Ліч ба выя аду ка цый ныя рэ сур-
сы і ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя 
тэх на ло гіі ў вы кла дан ні бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры».

Так са ма на пра ця гу тыд ня вя ду-
чыя ву чо ныя-фі ло ла гі вы сту пяць пе-
рад гра мад скас цю, па ра дыё і на тэ-
ле ба чан ні, пры муць удзел у ім прэ зах 
і свя точ ных ме ра пры ем ствах, што 
бу дуць ар га ні за ва ны дзяр жаў ны мі 
ўста но ва мі і гра мад скі мі ар га ні за-
цы я мі на шай кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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Энер га сет кі з ін тэ ле ктам
Інф ра струк тур ны апе ра тар bеСlоud і су свет ны экс перт у га лі не 
энер ге ты кі фран цуз ская кам па нія Sсhnеіdеr Еlесtrіс Іndustrіеs 
S.А.S. па чы на юць рас пра цоў ку пі лот на га пра ек та ін тэ ле кту аль-
ных энер га се так.

Пра па на ва нае ра шэн не бу дзе рэа лі за ва на ў Бе ла ру сі ўпер шы ню і за-
пра цуе на асно ве тэх на ло гіі су вя зі чац вёр та га па ка лен ня LTЕ Аdvаnсеd. 
«З'яў лен не сіс тэ мы Smаrt Grіd на ба зе элект рыч ных се так — пер шы 
крок да ства рэн ня маш таб най сіс тэ мы, якая ахо піць энер ге ты ку, транс-
парт, цяж кую пра мыс ло васць, во да за бес пя чэн не і ін шыя га лі ны, — ад-
зна чае ге не раль ны ды рэк тар кам па ніі bеСlоud Сяр гей ПА БЛА ГУ ЕЎ. 
— Сён ня-заўт ра ча ла век су тык нец ца з праб ле ма мі эка ло гіі, дэ фі цы ту 
рэ сур саў, пе ра груз кі інф ра струк ту ры, а ін тэ ле кту аль ныя сіс тэ мы да-
па мо гуць па збег нуць мно гіх не пры ем нас цяў».

Ра зум ныя сет кі здоль ны за бяс пе чыць кант роль і кі ра ван не энер га-
сіс тэ май асоб на га бу дын ка, га рад ско га ра ё на або цэ ла га ме га по лі са. 
У аў та ма тыч ным рэ жы ме мож на лік ві да ваць, а ча сам і па пя рэ дзіць 
ава рый ную сі ту а цыю. Раз мер ка ван не элект ра энер гіі ста но віц ца эфек-
тыў ным, на дзей ным і вы гад ным. У ме жах пі лот на га пра ек та пла ну ец ца 
ства рыць па куль экс пе ры мен таль ны ўчас так па ўка ра нен ні Smаrt Grіd. 
Аб грун та ван нем та кіх тэх на ло гій зай ма ец ца Ін сты тут энер ге ты кі НАН 
Бе ла ру сі, а на огул пра гра мы рас пра цоў кі і ўка ра нен ня ра зум ных се так 
іс ну юць на дзяр жаў ным уз роў ні ў Еў ро пе, ЗША, Кі таі і ін шых кра і нах.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by
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