
30 чэрвеня 2020 г. 9СОЦЫУМ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ды рэк тар Дэ парт-

амен та па ту рыз ме 

Мі ніс тэр ства спор ту і 

ту рыз му Іры на ВА РА-

НО ВІЧ ад зна чае, ве дам-

ства пра цяг вае ра бо ту з 

ар га ні за цы я мі і аб' яд нан-

ня мі прак тыч на што дня, 

бо да лё ка не ўсе пы тан ні 

яшчэ вы ра ша ны. Ад ной 

з га лоў ных праб лем ту-

рыс тыч най ін дуст рыі ў 

гэ тыя тры ме ся цы ста-

ла пы тан не аб вяр тан ні гра шо вых срод каў ту рыс там, якія 

афор мі лі ра ней бра ні ра ван не ту раў. На га да ем, пры ран нім 

бра ні ра ван ні пу цёў кі ку пі лі ка ля 300 ты сяч бе ла ру саў, а 

агуль ная су ма за па зы ча нас ці пе рад імі бы ла пры клад на 

400 мільёнаў руб лёў. Сён ня, дзя ку ю чы ра зу мен ню клі ен таў, 

мож на ска заць, што пы тан не вы ра ша на з 85 % ту рыс таў, з 

імі да сяг ну та да моў ле насць, гэ та зна чыць, клі ен там аль бо 

вяр ну лі гро шы, аль бо іх ту ры пе ра не се ны на больш поз нія 

тэр мі ны, у тым лі ку на 2021 год. «Сі ту а цыя з ка ра на ві ру сам 

яшчэ не зу сім зра зу ме лая і не зра зу ме ла, як яна бу дзе раз-

ві вац ца, — ка жа Іры на Мі ка ла еў на. — Еў ра пей скія кра і ны 

ўжо ад кры лі ся ўнут ры, але кож ны дзень з'яў ля юц ца но выя 

па ве дам лен ні, коль касць хво рых то па мян ша ец ца, то па-

вя ліч ва ец ца».

— На шы ту рыс ты, 

перш за ўсё, у ча кан ні 

мар ско га па ху, мар ской 

хва лі і сон ца, — ка жа 

стар шы ня са ве та Рэс-

пуб лі кан ска га са ю за 

ту рыс тыч ных ар га ні-

за цый Ак са на БІ ЧУН. — 

На сён няш ні дзень ту-

рыс тыч ныя апе ра та ры 

са сва і мі парт нё ра мі 

пры кла лі мак сі мум на-

ма ган няў, каб па ста рац ца ў гэ тых ня прос тых умо вах ства-

рыць усе пе рад умо вы для бяс печ на га ад па чын ку. На ша 

ту рыс тыч ная га лі на жы вая, яна спраў ля ец ца з вы клі ка мі 

сён няш ня га дня і ве рыць у най леп шае, — пад крэс лі ла Ак-

са на Ана то леў на.

Са праў ды, па зі тыў-

ных фак та раў, якія ка-

жуць пра тое, што ту-

рызм ажы вае шмат, але 

па куль гэ тыя тэн дэн цыі 

вель мі да лі кат ныя, та му 

што мно гія кра і ны ад-

соў ва юць тэр мі ны па чат-

ку па лёт най пра гра мы і 

ад крыц ця ме жаў. «Та му 

мы не мо жам га ран та-

ваць са стап ра цэнт най 

упэў не нас цю, што па лёт ная пра гра ма ад но віц ца, па куль 

не атры ма ем афі цый ныя да ку мен ты ад за меж ных парт нё-

раў», — тлу ма чыць стар шы ня Рэс пуб лі кан скай аса цы я-

цыі ту рыс тыч ных агенц тваў Але на КУД ЛА КО ВА.

У НА ШЫМ ТО ПЕ — ЛОД КІ, 
БАЙ ДАР КІ, СПА-КОМП ЛЕК СЫ

Ня гле дзя чы на тое, што ад кры ва юц ца па лё ты ў ін шыя 

кра і ны, хтось ці ўсё ж вы ра шыць за стац ца ад па чы ваць у 

Бе ла ру сі. Іры на Ва ра но віч ад зна чае, што гэ тае пы тан не 

так са ма пра пра цоў ва ец ца з ту рыс тыч ны мі аб' яд нан ня мі 

кра і ны. «На мі ну лым тыд ні ад бы ло ся па ся джэн не ра бо чай 

гру пы з на го ды рас пра цоў кі рэ ка мен да цый, як не аб ход на 

дзей ні чаць пад час ту раў па Бе ла ру сі. Гэ тыя рэ ка мен да цыі 

бу дуць зна хо дзіц ца ў воль ным до сту пе. Спа чат ку ме ся ца 

ўжо па ча лі ся ар га ні за ва ныя ту рыс тыч ныя па езд кі па кра-

і не з за ха ван нем усіх мер бяс пе кі ў аў то бу се. На прык лад, 

рас са джван не ў ім па він на ажыц цяў ляц ца ў шах мат ным 

па рад ку, так са ма аба вяз ко вая на яў насць у аў то бу се дэз ын-

фі цы ру ю чых срод каў», — ад зна чае Іры на Ва ра но віч.

Ня гле дзя чы на ад кры тыя ме жы, уяз ны ту рызм у Бе ла ру сі 

па куль цал кам ад сут ні-

чае, але «мы ра ды, што 

па шы ра ец ца спіс кра ін, 

пас ля якіх не трэ ба зна-

хо дзіц ца на ка ран ці не, 

на прык лад, да нас ужо 

мо гуць пры ехаць аме-

ры кан скія і ту рэц кія 

ту рыс ты», — ад зна чае 

стар шы ня праў лен ня 

Рэс пуб лі кан ска га са-

ю за ту рыс тыч най ін-

дуст рыі Фі ліп ГУ ЛЫ. 

«Спа дзя ем ся, што ра на ці поз на да іх да лу чац ца і ра сі я не 

ці хоць бы ту рыс ты з не ка то рых ра сій скіх рэ гі ё наў, дзе сі туа -

цыя з ка ра на ві ру сам ста бі лі зу ец ца». Фі ліп Ана то ле віч пад-

крэс лі вае, што ўнут ра ны ту рызм у Бе ла ру сі — гэ та, перш 

за ўсё, інф ра струк ту ра, та му са мыя скла да ныя праб ле мы 

па куль ад чу ва юць гас ці ні цы. «У не ка то рых рэ гі ё нах мяс-

цо вая ўла да да стат ко ва эфек тыў на змаг ла рас па ра дзіц ца 

ўка за мі № 143 «Аб пад трым цы эка но мі кі» і № 178 «Аб ча-

со вых ме рах дзяр жаў най пад трым кі най маль ні каў і асоб ных 

ка тэ го рый гра ма дзян», але гэ тая пад трым ка за кра ну ла не 

ўсіх. Што да ты чыц ца ак тыў на га ту рыз му — лод кі, бай дар кі, 

эка ла гіч ныя сцеж кі, са на то рыі, спа-комп лек сы, тут на плыў і 

по пыт у бе ла ру саў до сыць вы со кі. Жы ха ры га ра доў і аб лас-

ных цэнт раў па да рож ні ча юць ак тыў на, та му з чац вяр га да 

па ня дзел ка за груз ка вельмі вы со кая. Са на то рыі за гру жа-

ныя па куль на 28 %, але, на прык лад, да май скіх свят гэ ты 

пра цэнт не да ся гаў і 15, та му до сыць ня дрэн на, — ад зна чае 

Фі ліп Гу лы, да да ючы, — Але сэр віс не ўсю ды ад па вя дае за-

пы там бе ла рус кіх гра ма дзян, і гэ та як раз тая доб рая на го да 

па леп шыць яго. Пы тан ні з сэр ві сам па чы на юц ца з сіс тэ мы 

ўза е ма дзе ян ня з клі ен там або па ся рэд ні кам, які бра ні руе 

пу цёў ку або пра дае яе, а за кан чва юц ца не па срэд на сэр ві-

сам на мес цы. Спа дзя ю ся, што гэ тая сі ту а цыя дасць нам 

доб рае эфек тыў нае раз віц цё».

На за вяр шэн не ад зна чым, што ця пер у ту рыс тыч най 

га лі не кра і ны ідзе аб мер ка ван не но ва га пра ек та за ко на 

аб ту рыз ме. На пра ця гу двух тыд няў спе цы я ліс ты су стра-

ка лі ся што дня для яго аб мер ка ван ня. Яны ад зна ча юць, 

што з улі кам сі ту а цыі з ка ра на ві ру сам ста ры за кон ага ліў 

шмат лі кія праб ле мы га лі ны, у тым лі ку па дзел ад каз нас ці 

па між ту рыс тыч ны мі агенц тва мі і апе ра та ра мі і за бес пя-

чэн не бяс пе кі ту рыс та ва ўмо вах аб ста він не пе ра адоль-

най сі лы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ле та! Ад па чы нак! Мо ра? Ці ёсць 

шанц у бе ла ру саў гэ тым ле там аку-

нуц ца ў цёп лыя мар скія хва лі? Спой-

лер: шанц на ад па чы нак ка ля мо ра 

ў на шых су ай чын ні каў ёсць, але вы-

бар ту рыс тыч ных на прам каў па куль 

больш чым аб ме жа ва ны.

КУ ДЫ ЎЖО МОЖ НА
Ле та 2020 для бе ла ру саў на рэш це па-

ча ло ся: у Ал ба нію з Мін ска па ля цеў пер шы 

чар тар.

— На род ад ра зу ажы віў ся: зра зу меў, што 

мы ўсё ж та кі змо жам ад па чыць сё ле та, — 

рас каз вае ды рэк тар ТАА «Мір ту раў бел» 

Воль га ЯКУ БОЎ СКАЯ. — Вель мі хут ка ўсё 

бы ло рас пра да дзе на на чэр вень, ця пер ак-

тыў на пра да юц ца ту ры на лі пень.

Ві за ў Ал ба нію не па трэб на — гэ та кра і на 

ўвя ла для бе ла ру саў бяз ві за вы рэ жым на 

лет ні пе ры яд. Як ад зна ча юць ту ра пе ра та ры, 

сё ле та ту рыс ты да лё ка не за гад ва юць: куп-

ля юць тур і вы ля та юць ужо праз ты дзень, а 

ча сам і праз два-тры дні.

— Але гэ та маг чы ма, ка лі ёсць мес цы, — 

ка жа Воль га.

Мес цаў мо жа і не быць: кра і на, ку ды 

ёсць маг чы масць вы ле цець, каб па ра да-

ваць ся бе пляж ным ад па чын кам, па куль 

уся го ад на, а па ток ту рыс таў вя лі кі. Бе ла-

рус кае ле та не заў сё ды ра дуе на двор' ем, 

ды і ста мі лі ся лю дзі ад сі ту а цыі апош ніх 

ме ся цаў. Так што, ня гле дзя чы на COVІD, 

ту рыс таў, якія жа да юць «мах нуць да мо-

ра», ха пае.

Ка лі пер шыя ту рыс ты па ля це лі ў Ал ба нію 

і ста лі вы клад ваць фо та, усім ста ла спа кай-

ней, ка жа су раз моў ні ца. Быц цам бы «пер ша-

пра ход цы» за да во ле ныя. Два мо ры — Іа ніч-

нае і Ад ры я тыч нае, пры го жыя пля жы, да во лі 

тан ныя мо рап ра дук ты, вет лі выя ра бот ні кі 

гас ця во га сэр ві су.

— У Ал ба ніі на шых ту рыс таў сё ле та су-

стра ка лі ўра чыс та — з квет ка мі і ша ры ка мі. 

Для пры ма ю ча га бо ку гэ та ж так са ма вель мі 

важ на. Пер шыя ту рыс ты — гэ та зна чыць, 

што ты па чы на еш пра ца ваць, з'яў ля ец ца на-

дзея, што се зон ад бу дзец ца.

КУ ДЫ НАС, МАГ ЧЫ МА, ПУС ЦЯЦЬ
Та кім чы нам, на сён няш ні дзень ва ры янт 

пляж на га ад па чын ку ў на шых су ай чын ні каў 

толь кі адзін — Ал ба нія.

— Мы раз ліч ва лі на Чар на го рыю, і не афі-

цый на яны нам па цвер дзі лі, што 16 чэр ве ня 

быц цам бы пач нуць пры маць ту рыс таў. Мы 

ча ка лі афі цый на га па цвяр джэн ня. Але па-

куль яны не га то выя ад крыць свае гра ні цы 

для гас цей з Бе ла ру сі, — ка жа Воль га.

Тра ды цый ныя ад пуск ныя еў ра пей скія на-

прам кі па куль для нас так са ма за кры тыя. 

Поль шча і Літ ва пус ка юць бе ла ру саў толь кі 

па ра бо чых ві зах. Ту рыс тыч ны шэн ген нам 

па куль ні хто не вы дае.

Пер шым са звык лых ад пуск ных еў ра пей-

скіх на прам каў, ку ды, як мяр ку юць ту ра пе-

ра та ры, па ля цяць гэ тым ле там бе ла рус кія 

ту рыс ты, ста не Грэ цыя.

— Ві за выя цэнт ры Грэ цыя ад кры вае з 

29 чэр ве ня. Па куль не зра зу ме ла, ка лі яны 

пач нуць вы да ваць ту рыс тыч ныя ві зы, але мы 

спа дзя ём ся, што з гэ тай да ты. Так што ары-

ен ці ро вач на з 15 лі пе ня Грэ цыя ста не да ступ-

ная. Але поў най упэў не нас ці ў гэ тым ня ма.

З 1 лі пе ня быц цам бы ад кры ва юць ме-

жы для бе ла рус кіх ту рыс таў Тур цыя, Егі пет 

і Ту ніс, з ся рэ дзі ны лі пе ня — Бал га рыя. Ка лі 

ўсё бу дзе так, як ча ка ец ца, вы бар у ай чын-

ных ад пуск ні коў з'я віц ца. Да рэ чы, Егі пет да 

31 каст рыч ні ка зра біў ві зы для бе ла ру саў, 

якія на бы ва юць тур, бяс плат ны мі.

Збі ра ец ца ў лі пе ні пры маць ту рыс таў і 

Гру зія, але больш-менш дак лад най ін фар-

ма цыі па гэ тай кра і не па куль у ту ра пе ра-

та раў ня ма.

— Маг чы ма, Гру зія бу дзе пры маць ту-

рыс таў з тэс та мі на COVІD-19, зроб ле ны мі 

за 72 га дзі ны да вы ле ту. А мо жа быць, з ка-

ран ці нам (14 дзён). У апош нім вы пад ку гэ та, 

зра зу ме ла, не ту рыс тыч ны ва ры янт.

— Якія яшчэ кра і ны бу дуць па тра ба-

ваць тэс ты?

— Па куль ні чо га пра гэ та ска заць не ма гу. 

Маг чы ма, Ту ніс. Сён ня ту ра пе ра та ры спра-

бу юць да мо віц ца аб тым, каб бе ла рус кіх гас-

цей пры ма лі без тэс таў. Уя ві це, цэ лы са ма-

лёт ту рыс таў па ві нен прый сці за 72 га дзі ны 

да вы ле ту і здаць тэст. Не ве даю, на коль кі 

гэ та маг чы ма. У лю бым вы пад ку, вы клі ча ў 

лю дзей не га тыў. Тур цыя пла нуе пры маць 

бе ла ру саў без тэс таў, як і Егі пет. Але ін фар-

ма цыя мя ня ец ца кож ны дзень.

ДЗЕ НАС ПА КУЛЬ НЕ ЧА КА ЮЦЬ
Іта лія ме ла на мер ад крыць гра ні цу для 

бе ла рус кіх ту рыс таў з 15 чэр ве ня. Але да 

гэ та га ча су італь ян скія ме жы за кры тыя. Тое 

ж са мае да ты чыц ца і Іс па ніі. За раз іс пан скія 

ку рор ты па ча лі пры маць ту рыс таў з кра ін 

Еў ра са ю за. Ці пус цяць іс пан цы ў гос ці нас, 

бу дзе за ле жаць ад та го, як скла дзец ца ў гэ-

тай кра і не эпі дэ міч ная сі ту а цыя. Ка лі пры ток 

еў ра пей скіх ту рыс таў не паў плы вае на рост 

за хва раль нас ці на ка ра на ві рус у Іс па ніі, та ды 

неш та, маг чы ма, бу дзе «свя ціць» і нам.

Кіпр па куль так са ма пад пы тан нем. Але бе-

ла рус кія ту ра пе ра та ры спа дзя юц ца, што пас-

ля та го, як Грэ цыя ад крые свае ку рор ты для 

на шых ту рыс таў, іх пач не пры маць і Кіпр.

Больш да лё кія і эк за тыч ныя на прам кі сён-

ня ту ра пе ра та ры на ват не раз гля да юць. Кра-

і ны Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі і Эмі ра ты па куль 

за кры тыя. Акра мя та го, ля цець на ад па чы-

нак праз Ра сію ці Укра і ну сён ня не маг чы-

ма — у абедз вюх кра і нах пра ду гле джа ныя 

два тыд ні ка ран ці ну. Маг чы ма, у най блі жэй-

шы час гэ тыя кра і ны ўвя дуць для бе ла ру саў 

маг чы масць тран зі ту.

Аб но вых ту рыс тыч ных на прам ках так-

са ма га вор кі не ідзе — вяр нуць бы тое, што 

бы ло.

З ПУНК ТУ ГЛЕ ДЖАН НЯ БЯС ПЕ КІ
Так ці інакш, да кан ца ле та вы бар у нас 

са праў ды з'я віц ца. Ку ды вар та ехаць, а якія 

на прам кі ўсё ж лепш не вы бі раць?

Быц цам бы бяс печ ная Грэ цыя — там не 

бы ло сур' ёз на га ўсплёс ку «ка ро ны». У Іта ліі 

па цяр пе ла поў нач, поў дзень пан дэ мія за-

кра ну ла менш, а на аст ра вах у эпі дэ міч ных 

ад но сі нах бяс печ ней за ўсё. У Іс па ніі пан дэ-

мію лепш за ўсё пе ра нес ла Ма ёр ка, ка жа 

Воль га Яку боў ская. Ка лі ў кан цы ле та Іта лія і 

Іс па нія ад кры юць для нас свае ку рор ты, гэ та 

трэ ба ўліч ваць.

Тур цыя і Егі пет — тра ды цый на най больш 

бюд жэт ны і вель мі ма са вы ад па чы нак. У мэ-

тах бяс пе кі там уве дзе на сер ты фі ка цыя для 

атэ ляў.

— Бу дуць зме ны, на кі ра ва ныя на тое, 

каб не да пус ціць ма са ва га збо ру лю дзей. 

Швед скі стол бу дзе хут чэй за ўсё ця пер з 

афі цы ян та мі, на пля жах тап ча ны па ста вяць 

да лей адзін ад ад на го, — тлу ма чыць су раз-

моў ні ца.

— Як ар га ні за ваць свой ад па чы нак, каб 

за сце раг чы ся бе з эпі дэ міч на га пунк ту 

гле джан ня?

— Ка лі вы «са ма іза лю е це ся», са мае бяс-

печ нае — до мік ка ля мо ра. Гэ та мо жа быць 

бун га ла, ві ла, асоб ныя гас ця выя до мі кі. Як 

пра ві ла, та кі тып атэ ляў да ра жэй шы. Ды і 

мо ладзь, на прык лад, за су муе ся дзець у ад-

да лен ні ад лю дзей «для бяс пе кі». Мож на 

вы браць тур без хар ча ван ня або толь кі са 

сне дан нем, аран да ваць аў то і аб' ез дзіць усе 

най блі жэй шыя ці ка выя мяс ці ны. Гэ та, з ад-

на го бо ку, до сыць бяс печ ны ва ры янт з пунк-

ту гле джан ня пан дэ міі, з дру го га — да зва ляе 

лепш па зна ё міц ца з кра і най і ўба чыць знач на 

больш, чым тра ды цый ны пляж ны ад па чы-

нак. Зрэш ты, у вя лі кіх атэ лях зна хо дзіц ца 

на столь кі ж не бяс печ на з пунк ту гле джан ня 

маг чы мас ці за ра зіц ца ка ра на ві ру сам, як у 

мін скім мет ро або ў кра ме ка ля до ма. Ну, а 

мыць ру кі з мы лам і на дзя ваць мас ку ў мес-

цах збо ру лю дзей — на прык лад, у са ма лё-

це — гэ та, вя до ма, пра віль на. І са мае га лоў-

нае — не за бы ваць пра стра хоў ку. І звяр таць 

ува гу на тое, ці па кры вае ва ша стра хоў ка 

вы пад кі за ра жэн ня COVІD-19. Лепш асоб на 

ўдак лад ніць гэ ты мо мант у сва ёй стра ха вой 

кам па ніі.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

Будзь це ў кур сеБудзь це ў кур се

НЯ ХАЙ МО РА ХВА ЛЮ ЕЦ ЦА ЗА МЕСТ НАС

ЯК ПРА ВЕС ЦІ ГЭ ТА ЛЕ ТА?ЯК ПРА ВЕС ЦІ ГЭ ТА ЛЕ ТА?
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