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Професійний погляд

Шановні пасажири!

Dear passengers!

Нині, в еру стрімкого розвитку нових технологій, людина все ще залишається, й небезпідставно, головною
дійовою особою у складному процесі авіаційних перевезень. Наші переваги перед машинами — це вміння
мислити логічно та діяти інтуїтивно. Ми дуже оптимізовані. Утім, людина має і слабке місце — їй властиво
помилятися. А в авіації визнавати людське право на
помилку означає мати можливість передбачити і запобігти будь-яким нестандартним ситуаціям. Зробити
так, щоб жодна помилка не впливала на рівень безпеки
пасажирів — це регулярна і масштабна робота з тим,
що ми називаємо «людський фактор».
Пілоти WINDROSE проходять суворий та багатоетапний відбір, під час якого ми спираємось як на загальновизнані, так і на особливі корпоративні вимоги.
Вони стосуються як теоретичних знань та практичних
навичок, так і особистих рис претендентів. Ми постійно контролюємо роботу і стан здоров’я пілотів, аналізуємо кожен без винятку політ, прагнучи довести дії
екіпажу до ідеальних. Щопівроку наші пілоти проходять практику на спеціальних сучасних тренажерах,
де відпрацьовують всі можливі екстрені та аварійні
ситуації. Щороку складаються теоретичні іспити з
авіаційних дисциплін та проводяться лінійні перевірки під контролем інструкторів з техніки пілотування.
Кожні три роки пілоти виконують аварійно-рятувальні
тренування на воді і навіть гасять справжні пожежі.
І звісно ж, раз на рік пілоти проходять повну медичну
сертифікацію в атестованих та схвалених державою
медцентрах. Цей комплекс заходів є обов’язковим для
щорічного підтвердження льотної ліцензії. Перед кожним вильотом проводиться технічний контроль наших
літаків, авіакомпанія має розвинену та ефективну програму технічного обслуговування повітряних суден.
Ваша безпека — наш найголовніший пріоритет.
Тож відкиньте хвилювання й насолодіться польотом.
Для нас, професіоналів, це щоденна відповідальна робота, але ми завжди прагнемо, щоб для вас політ був
приємною пригодою з елементом справжнього дива.

Today, in the era of the rapid development of technologies,
the man still rightfully remains the principal actor in the
complicated process of air transportation. Our advantages
over is machines are our ability to think logically and
use our intuition. People are very optimized but have a
weakness — they make mistakes. In aviation to recognize
a human right for mistakes means to have an opportunity
to foresee and prevent any irregular situations. Making
sure that no mistake affects the level of passenger safety
is continuous and extensive work on what we call «human
factor».
WINDROSE pilots go through a strict multi-stage
selection process, during which we follow both commonly
accepted and specific corporate requirements. They
involve theoretical and practical skills as well as personal
traits of candidates.
We constantly monitor the work and health of our
pilots, analyze every flight without exception in order to
bring the crew's actions to the ideal. Every six months our
pilots undergo training on special modern flight simulators
where they learn to cope with all possible emergencies,
they pass annual theoretical exams on aviation disciplines
and line checks under the supervision of pilot technique
instructors, every three years pilots have emergency and
rescue practical trainings on water and even put out real
fires. And naturally each year pilots go through complete
medical certification at medical centers approved and
certified by the government. This set of measures is
mandatory for annual extension of one’s pilot license.
Prior to every take-off our aircraft are subject to technical
checks, our airline has an advanced and efficient program
of aircraft technical maintenance.
Your safety is our main priority. Therefore you
should leave your worrying and enjoy the flight. For us,
professionals, it means a daily responsible work, but we
always strive to do our best to make the flight а pleasant
adventure for our passengers, with the element of a real
miracle.

Щиро ваш, Андрій Голух — директор директорату льотної
експлуатації авіакомпанії WINDROSE

Sincerely yours, Andrii Golukh, Director of Flight Ops & Crew
Training Division of WINDROSE
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У серпні літо набирає
максимальних обертів і дарує нам
шалені можливості, а вересень
традиційно — час яскравих
свят і смачних фестивалів. Тож
рушаймо!

Купити новий
наплічник

Поборотися
з овертуризмом

Вуличні наплічники — маст-хев
Сьогодні просто необхідно
і в подорожі, і в місті. Обирозвантажити переповнені
райте мінімалістичні моделі
у формі кишені або мішечка з туристами традиційні напрямки,
віддавши перевагу альтернативвишивкою, етновізерунками
або пластиковими вставками. ним. Підказка: якщо Італія — то
Анкона, а не Рим, якщо Хорватія — то Пула, а не Загреб,
якщо Туреччина — то Ізмір, а не
Стамбул і так далі.

Відвідати
Болгарію

Привезти небанальні
сувеніри

Розтягнути
задоволення

Болгарія — саме той напрямок, на
який варто звернути увагу на початку
осені. Вересень — найменш дощовий
з теплих місяців. Спека в цей час
спадає, поступаючись комфортному
теплу. Тож що б ви не обрали —
пляжний відпочинок на узбережжі чи
екскурсійні тури всередині країни —
погода буде на вашому боці.

По-перше, забудьте про сувенірні крамниці. Найкращі подарунки можна придбати
на місцевих ринках, в антикварних лавках
чи просто знайти під ногами. А ліпше —
привезти із собою нове вміння (наприклад,
готувати особливу страву чи проводити
традиційний beauty-ритуал) і поділитися
ним із близькими.

Навчіться довше відчувати післясмак мандрівки. Повернувшись,
обміркуйте все, що ви бачили,
розберіть фото, запишіть спогади,
влаштуйте тематичний вечір для
друзів, де ви поділитеся враженнями, покажете фото та приготуєте
кілька національних страв.

Відвідати музеї
нового покоління

Вхопити знижки
Святкувати в Італії
Кінець літа-початок осені — час, коли в Італії вирують гуляння на
будь-який смак! Одне з найстародавніших пісенних змагань
П’єдігротта і Фестиваль піци в Неаполі, чарівне Свято ліхтариків у
Флоренції, історична регата і славетний кінофестиваль у Венеції…
Хоч до якого куточка країни ви потрапили б, завжди будьте готові
святкувати!

Долучитися
до travel-проекту
Неймовірний проект citiesandmemory.com запрошує
послухати, як звучать найрізноманітніші місця світу: від
вокзалу в Білорусі до льодовика в Ісландії. До проекту
може долучитися будь-хто. Потрібно просто записати
звуки певного місця, зробити фото і завантажити цю
інформацію на сайт, зазначивши точні координати.
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Шалені літні розпродажі вже
стартували по всьому світу.
Хапайте знижки в бутиках
європейських шопінг-столиць,
а якщо вирушаєте до Туреччини, обов’язково зазирніть на Ізмірський міжнародний ярмарок,
який розпочнеться 7 вересня.

Музеї — це нудно? Вже ні! Сьогодні
формат таких закладів активно змінюється, щоб підлаштуватися під потреби нового
покоління відвідувачів: музеї стають інтерактивними, комп’ютеризованими і максимально
адаптованими під сьогодення. У сучасних
музеях науки можна на практиці перевірити
закони фізики, у природничих — відвідати симулятор землетрусу, а в музеях
сучасного мистецтва — просто
перевернути свою свідомість
з ніг на голову.  

Насолодитися
винами
Серпень-вересень — ідеальний час для винного туру.
Вирушайте в подорож Італією, Францією, Іспанією або
прямуйте на Кіпр — 30 серпня там стартує грандіозний
винний фест.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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Ламеція-Терме. Релакс у пріоритеті
У цьому містечку немає відомих на весь світ пам’яток, сучасних шопінгцентрів чи модних клубів. Тобто всього того, що, зрештою, заважає
розслабитися. Темп життя тут розмірений, природа незаймана, їжа смачна,
люди привітні, а море синє, неначе в казці.
УСІ НА ПЛЯЖ!
Коли ти прокидаєшся в
залитому сонцем готельному
номері, перше, що тобі хочеться зробити — це випити
традиційну чашечку італійського надміцного еспресо
за столиком затишного кафе,
а потім — схопити рушника
і бігти на пляж. Пляжі тут
чисті, піщані і досить усамітнені. Ось ти вмостився під
яскравою парасолькою —
позаду височіють мальовничі скелі, вкриті квітучими
деревами, з двох боків
тягнеться золота піщана смуга, а попереду розкинулося
море, спокійне і, здається,
прозоре, немов кришталь.
До речі, тутешня прозора
вода зробила узбережжя
Калабрії одним із найкращих
місць для дайвінгу в Середземномор’ї.
ЗДОРОВИЙ ВІДПОЧИНОК
Із самої назви міста зрозуміло, що тут є термальні
джерела. Terme di Caronte
(Терми Каронте) містяться
всього за кілька кілометрів на
захід від Ламеції. Ці джерела
були відомі людям ще дві
тисячі років тому. Сульфатні
води з постійною температурою +39°С сприяють
лікуванню багатьох захворювань. Утім, ви просто можете
влаштувати собі спа-день без
жодних показань. Сьогодні
тут побудували величезний
новітній SPA-комплекс,
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що пропонує гідромасажі,
термальні ванни, грязьові
обгортання, гоммаж, аромата озонотерапію, і все це
під наглядом висококласних
фахівців.

А прогулянка вузенькими
вуличками, що завдяки
гористій місцевості петляють з боку в бік, — стане
справжньою медитативною
практикою.

ТРОХИ ІСТОРІЇ
Ламеція-Терме насправді
дуже молоде місто, що
з’явилося лише 50 років тому
внаслідок об’єднання трьох
селищ. А от самі селища
мають різну і стародавню
історію. Тут панували нормани, римляни, греки, зводилися і руйнувалися фортеці,
замки й цілі поселення.
Шанувальникам старовини
Ламеція може запропонувати ознайомитися з руїнами
норманського замку, бастіоном мальтійських лицарів
XVI століття, кількома стародавніми абатствами й цілими
археологічними парками, де
й досі тривають розкопки.

СМАК МІСТА
Калабрійська кухня — тема
для окремої статті. В основі
кухні — свіжі овочі, соковиті
фрукти та морепродукти,
вона проста, надзвичайно
смачна й водночас корисна.
Вибір закладів великий — від
крихітних сімейних кафе
до ресторанів із зірками
«Мішлен». Обов’язково
замовте келих калабрійського вина, воно тут особливе.
Недаремно раніше Калабрію
називали «Enotria Tellus»,
тобто «земля вин». Дуже
раджу завітати на місцевий
винний завод Кантіне Статті,
що нині в топі гастрономічних must visit цього регіону.

МІНІ-МАНДРІВКИ
Ламеція-Терме — зручна
точка для старту цікавих
маршрутів Калабрією. У такі
міста, як Тропея, Амароні,
Сквіллаче звідси можна з’їздити за один день потягом,
автобусом чи автомобілем.
І обов’язково варто зазирнути принаймні в одне місцеве
селище — тільки тут можна
побачити справжнє життя південних італійців і
скуштувати автентичних
смаколиків. Засмагаючи на
пляжі, знайдіть хвилинку,
щоб роздивитися карту місцевості на своєму
смартфоні й організувати
для себе невеличку пригоду.
Обов’язково поділіться враженнями з вашими рідними
та друзями, написавши
повідомлення, наприклад у
месенджер. Зробити все це
дуже просто із роумінгом
від Київстар, адже будь-якої
хвилини вам доступний
швидкісний інтернет, а також якісний мобільний зв’язок. До того ж це недорого:
дзвінки — 2 грн за хвилину
розмови, смс —1 грн, інтернет — 0, 35 грн за 1 мб.
Ба більше, обмін повідом
леннями у таких популярних
месенджерах, як Viber та
WhatsApp— без тарифікації
трафіка. Тобто мегабайти
мобільного інтернету у вас
не списуватимуть, і ви можете спілкуватися, скільки
завгодно.

????????????

ЕКСПЕДИЦІЯ

У південних
обіймах

Кажуть, що північні італійці вважають південь занадто
провінційним. Це правда — і це чудово! На сонячному півдні,
який нікуди не поспішає, свято шанує сієсту і не надто прагне
відповідати чиїмсь вимогам, досі можна познайомитися зі
справжньою Італією. І навіть потоваришувати з нею.
волікали вас від першої зустрічі з італійським
півднем. А вона, швидше, буде такою — запах
моря, напівпорожні вулички, будиночки з однаковими рудими стріхами, лимонні дерева,
розмір плодів яких швидше скидається на
м’яч для регбі, та крихітні сімейні кафе. Скажу
чесно, шматок справжньої піци (а її, на переконання ЮНЕСКО, готують лише на півдні),
з’їдений в такому закладі, наділяє більшим
правом сказати: «я був в Італії», аніж найґрунтовніший шопінг у Мілані.
Ви скажете, що не долучившись до італійської моди, неможливо зрозуміти країну.
А я відповім, що головні модні патріоти Італії
Дольче та Габбана, які, мабуть, активніше за
інших fashion-гігантів передають у колекціях

Фото: Андрій Малієнко

Італія — країна, до сприйняття якої ви маєте
бути готові. Як і будь-якого італійця — її багато, вона екстраверт, вона емоційна й така, що
потребує уваги. Якщо ви прилітаєте до Рима,
то підготуйтесь до всього одразу — давньоримських руїн і китайських кварталів, зустрічі
зі знаменитістю і шалених натовпів туристів,
полотен Караваджо і гумових іграшок, які
нав’язливо пропонують купити чорношкірі
вуличні торговці. Відділити Італію від НеІталії
тут аж занадто складно.
Тому ми спустилися нижче на південь
й обрали стартом подорожі аеропорт у
містечку Ламеція-Терме. Далі ми рухалися на
авто, яке я раджу орендувати заздалегідь, ще
перед вильотом, аби жодні клопоти не від-
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образи рідної країни, надихаються саме півднем. Не треба
бути істориком моди, щоб це
підтвердити. Чого лише варта
остання рекламна кампанія
парфумів The One, в якій поряд
із зірками серіалу «Гра престолів» зняли простих південних
італійців. І якщо автори хотіли
передати характер своєї країни,
то не могли знайти кращого
сюжету!
Тут, на півдні, — концентрована Італія. Саме та, що
як огрядна італійська матінка
зустріне тебе гучним поцілунком,
заборонить кудись поспішати,
нагодує найсмачнішим і розкаже
дуже багато історій. Тут головне
не пручатись і прийняти життя
за принципом piano-piano, що
означає «повільно-повільно» (а
не те, що ви подумали). Південні
містечка прекрасні тим, що тут
тебе не розриває на шматки від
прагнення побачити все. Те, що
треба, ти точно побачиш. Ну
добре, трохи проїхатися на авто
доведеться, проте яким чарівним
узбережжям!

12

YOUR WIND

Утім, все по черзі. Перше, що
треба зробити в будь-якому куточку Італії — це поїсти! Не треба шукати заклад, видивляючись,
багато чи мало там відвідувачів,
це не показник. Запитайте в когось більш-менш знайомого, скажімо, у власника вашого гест-хаусу. Зробіть акцент на тому, що
вам потрібен саме сімейний
ресторан і що ви довіряєте смаку
співрозмовника. Італійці страшенно люблять хвалитися. Щоразу,
коли ми ставили таке запитання,
нас особисто супроводжували на
місце чи навіть відвозили у власній машині до крихітного закладу
з дров’яною пічкою (тільки в такій
готують справжню піцу), шалено
смачними стравами і персоналом,
який не розумів жодного слова
англійською. Утім, це ж італійці —
спілкуватися жестами для них
норма!
Любов до смаколиків та пристрасть до куховарства — мабуть, єдине, що об’єднує італійців
півночі і півдня. Вони безупинно
можуть говорити про ту чи іншу
страву, а ще, звісно, слухати

компліменти їхнім кулінарним
здібностям. У закладі, поцікавившись тим, як готується, скажімо,
паста, ви легко можете завоювати прихильність господаря… і
так само легко її втратити, якщо
замовите капучино після сніданку. Жартую. Якось висловивши
захоплення виглядом піци в чужому замовленні, ми змогли сісти
у прибережному кафе, де не було
місць навіть в перспективі. Нам
винесли розкладний стіл. Два
стільці позичили в сусідньому
закладі, а замість двох інших були
дерев’яні ящики — все, щоб ми
змогли скуштувати цю піцу. Адже
ми й уявити не можемо її смаку!
Ще один лайфхак: у невеличких сімейних закладах італійці
часто ставлять фото своїх

Фото: Андрій Малієнко

Кадр з рекламного ролика аромату Dolce & Gabbana
The One, знятого в Неаполі за участі зірок серіалу
«Гра престолів» та простих італійців.

родичів. Зверніть на це увагу,
поцікавтеся родиною власника — і ставлення до вас миттєво
зміниться. Південні італійці дуже
цінують родину. Мабуть, тому на
цій землі так затишно і спокійно,
як вдома. Кажуть, що найбільше
італієць шанує свою маму, і той,
хто її навіть ненароком образить
чи засмутить, стане ворогом
номер один. До речі, в Італії
вважається цілком нормальним,
якщо чоловік до 40 років живе з
мамою. Про італійських мам та
про італійську мафію тут говорити й розпитувати категорично
заборонено. А ще вважається,
що 80% бізнесменів у південній
Італії платять данину мафії. На
вулицях маленьких південних
міст нам доводилося бачити стареньких дідусів, які просто сиділи
на стільці біля подвір’я власного будинку, а люди вітали їх із
підкресленою повагою. Чи таке

ставлення до старших, чи дідусь
не зовсім простий... Про всяк
випадок, фотографувати ми не
наважилися. Вважається, що
калабрійська мафія — ндрангета — є найзлопам’ятнішою.
І навіть якщо історії про мафію надумані, в них дуже хочеться вірити. Надто вже тутешня
атмосфера нагадує фільми про
хрещеного батька, точніше — ті
епізоди, що були зняті на Сицилії,
куди, до речі, можна дістатися
поромом. Утім, ми вирушили
в північному напрямку — в бік
Амальфійського узбережжя. Бути
на півдні Італії і не проїхатися
цією легендарною дорогою —
неприпустима помилка. Уже на
шляху до узбережжя не можеш
відвести погляду від вікна. З одного боку,— синя вода з білими
яхтами, з другого — гірські схили, а навколо — соковита і яскрава італійська зелень, розбавлена
яскравими південними квітами та
жовтими плямками величезних
лимонів.
Дуже не хочеться бути
банальною і писати про те, що
скупчення різнокольорових чи,
навпаки, однакових червоноверхих будиночків на Амальфійському узбережжі нагадує пейзажі
з листівок, проте так воно і є.
Сорренто, Амальфі, Равелло, Позітано — всі вони зараховані до
спадку ЮНЕСКО. Раніше сюди
навідувалися Ґете, Стендаль і
Байрон, зараз же ці краєвиди
розміщують на робочому столі
комп’ютера. Спостерігаючи з
траси, як ці чарівні містечка нависають над блакитною морською
водою, здається, що жити там
неможливо, що вони іграшкові,
просто чистий декор. Гуляючи
вуличками, вибитими в скелі,
розуміння, що ці міста справжні,
до речі, також не з’являється.

Любов до смаколиків та пристрасть до куховарства — мабуть, єдине,
що об’єднує італійців півночі і півдня.
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Виявити і знищити рак лікарям допоможе
високоточна променева діагностика

Сергій Одарченко, клінічний онколог, головний
лікар Онко Консалтинг Центру.

У закладі, поцікавившись тим, як готується,
скажімо, паста, ви легко можете завоювати
прихильність господаря.

Фото: Андрій Малієнко

Провести кілька годин у такому місті — достатньо. Просто
прогуляйтеся набережною, там
часто можна зустріти вуличних
акторів чи музикантів, потім
візьміть келих вина і влаштуйтеся зручно, щоб посмакувати
ним на площі. Зазвичай навколо
цього маленького простору
скупчені всі пам’ятки міста —
строката католицька церква,
крихітний фонтан, базар і
джелатерія. Щодо того, куди
паркувати авто, то білими лініями тут позначені безкоштовні
паркомісця, а синіми — платні.
Правила ліпше не порушувати.
Ось, до речі, одне правило:
південноіталійськими дорогами
треба їздити повільно, щоб вчасно помічати, по-перше, великі
фури на серпантині, по-друге,
оглядові майданчики, і, по-третє, заїзди до пляжів. Так можна
за день скупатися на чотирьох
пляжах, і всі вони будуть різними: широкий піщаний, усамітне-
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ний скелястий, пляж із чорним
вулканічним піском…
Якщо поставити собі за мету
і правильно спланувати зупинки,
то в три-чотириденну мандрівку можна вмістити всі must see
півдня, з якими вас розділятиме
кілька етапів платних автострад
(від 4 до 30 євро). Ви зможете
дістатися на авто до славетного
міста Помпеї, пішки видертися
на підступний Везувій — єдиний
діючий вулкан Європи! А ще
заїхати, зрештою, до Неаполя — міста дуже суперечливого
і «на любителя», проте настільки справжнього, наскільки це
можливо. Саме тут з’явилася
хрестоматійна італійська піца і
саме тут можна просто на вулиці
почути автентичні італійські пісні
та гру на гітарі, а також потрапити у давньоримські катакомби —
справжнє царство Аїда.
А там уже недалеко й до
Рима. На момент, коли в’їдете до
столиці після цієї невеличкої, але
змістовної подорожі, ви будете
настільки перенасичені Італією,
що навряд чи засмутитеся, якщо
вам не вдасться пробитися крізь
натовп туристів, щоб зробити
селфі біля фонтана Треві.

Їй трохи більше 100 років. Променева діагностика — за історичними мірками зовсім
молода галузь медицини. Однак сьогодні
такі методи, як МРТ, КТ, рентген, УЗД, буквально «наводять» руку хірурга, щоб лікар
дуже точно міг взяти матеріал для аналізу.
А результати цього аналізу дадуть відповідь
на запитання: злоякісне утворення чи доб
роякісне? І ще одна глобальна річ, яку дає
нам променева діагностика, — можливість
визначити стадію хвороби. Те, що лікарі
називають коротким словом «стадіювання», — фундамент для визначення діагнозу
і розробки правильної тактики лікування.
«Сучасна комп’ютерна томографія
(КТ), магнітно-резонансна томографія
(МРТ) — не фотографія, а величезний пласт
інформації, що дає можливість встановити
правильний діагноз і в процесі оцінити
ефективність лікування. За допомогою

Проводиться весь спектр радіологічних досліджень — МРТ,
КТ, мамографія, УЗД — з використанням обладнання
світового рівня.

високих технологій наші радіологи дослі
джують всі ділянки організму людини», —
пояснює головний лікар Онко Консалтинг
Центру Сергій Одарченко. Новітні методи
променевої діагностики, які застосовують
в Онко Консалтинг Центрі, одразу дають
лікарям повний обсяг даних. Саме в цьому
головна перевага для пацієнтів — людина
на правильному шляху до одужання і, що
важливо, економить кошти, тому що проходить тільки необхідні процедури, нічого
зайвого.
Наприклад, такі дослідження, як
МР спектроскопія, потрібні лікарям, які
лікують пацієнтів із захворюваннями головного мозку, за результатами ставлять точний діагноз і спостерігають за всіма змінами
в процесі лікування. МР спектроскопія дає
найважливішу інформацію про те, як проявляє себе хвороба: прогресує, стабільна чи
вилікувана. Важливо, що ця процедура не
викликає жодного дискомфорту та неприємних відчуттів у пацієнтів.
МРТ всього тіла — новий для України метод, який має незаперечні переваги.
Це повноцінне дослідження голови, шиї,
хребта, тулуба (від маківки і до паху) на
наявність будь-яких відхилень від норми,
патологічних змін. Метод високоточний, в
деяких випадках інформативніший, ніж КТ;
до того ж це дослідження відносно недороге й іноді може замінити дороге ПЕТ-КТ.
Не зумовлює жодного променевого навантаження, його можна проводити не один
раз, а стільки, скільки потрібно. Відсутність
додаткового навантаження має величезне
значення для пацієнтів, у яких організм і без
того ослаблений агресивним онкологічним
лікуванням.
У діагностиці пухлин головного мозку
незамінним є метод МР-перфузії. На
підставі цієї методики можна також діагностувати й епілепсію та мігрень. Досвідчені
радіологи застосовують МР-перфузію,
щоб вивчити кровопостачання утворень
мозку; зрозуміти, чи правильно йде лікування — визначити, як «відповідає» пухлина
на лікування; виявити рецидив і вчасно

В Онко Консалтинг Центрі успішно провели ряд МРТ
досліджень пацієнтам з масою тіла більше 165 кг.

розпочати лікування. Проводиться також
КТ-перфузіографія з використанням
сучасного 640-зрізового томографа. Метод
застосовують для дослідження утворень
легенів, печінки, підшлункової залози, селезінки. А за допомогою МР-трактографії
фахівці вивчають провідні шляхи головного і
спинного мозку, щоб максимально убезпечити пацієнта, якщо планується хірургічне
втручання.
В Онко Консалтинг Центрі ви можете пройти всі дослідження комфортно й
безпечно на обладнанні експертного класу.
Аналізують результати і дають висновок
відомі в Україні й світі лікарі-радіологи:
доктор медичних наук Володимир Рогожин
та кандидат медичних наук Людмила Мироняк. Фахівці готові допомогти і знають, як
це зробити правильно.
Важливо. Конструкція МР-томографа
унікальна — зручна і для пацієнтів із зайвою
вагою (до 200 кг), і для людей, які побоюються замкнутого простору.

Адреса: 	 вул. М. Ломоносова, 33/43, 		
Київ.
Сайт:
http://occ.net.ua
Телефон: 0 800 756 065
www.facebook.com/occ.net.ua
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018

15

ЕКСПЕДИЦІЯ

???????????

#italy
#amalficoast
Андрій Малієнко
@maliyenko3217

Ці хештеги є під кожною
світлиною Андрія Малієнка.
Важко зустріти фотографа,
у портфоліо якого було б стільки
різних фото одного регіону.

Щ

е 15 років тому цей українець переїхав в Італію і, вражений місцевими пейзажами, захопився фотографією.
Особливістю його робіт є те, що Андрій фотографує винятково Амалфійське узбережжя, не втомлюючись
досліджувати його краєвиди і долаючи пішки десятки кілометрів у пошуках вдалого кадру. Ми використали фото
Андрія для оформлення статті «У південних обіймах» і попросили його дати кілька порад тим, хто прямує до
Італії.

Футбол (calcio)

«До улюбленої футбольної команди італійці ставляться з надзвичайним пієтетом і навіть, я б сказав, ревно!
Своїх гравців вони обожнюють. Наприклад, в Неаполі так історично склалося, що команда з Турину Ювентус
(Juventus) є суперником номер один місцевого клубу. Тому будь-яке позитивне висловлювання про Ювентус у
присутності неаполітанців може бути розцінене як провокація чи виклик! Можна навіть отримати стусанів.»

Вуличний шопінг

«Тиняючись міськими ринками, будьте готові до того, що якщо ви покрутите товар у руках, поставите
продавцеві кілька запитань і нічого не купите, то до вас поставляться зі зневагою і цинізмом. Звісно, так
не скрізь і не завжди.»

Ставлення до алкоголю

«Здавалося б, Італія — один зі світових лідерів у виробництві вин, тут мають пити вино з ранку і до
вечора. От тільки насправді італійці вживають дуже мало алкоголю. У них високорозвинута культура
пиття, вони вміють пити в міру — жодного разу я не зустрів п’яного італійця. Я бував на місцевих
весіллях і днях народження, і там все обходилося мізерною кількістю випивки.»

Ресторани і кафе

«Якщо хочете знайти пристойний ресторан на півдні Італії, краще не обирайте ті, що розміщені
в центрі міста, де товчеться багато людей. Адже це ще не показник якості. Ліпше шукати
невеличкі заклади на периферії. Тут готують якісніше, без поспіху. Хочете, щоб вас обслужили
за найвищим розрядом? Тоді вивчіть кілька базових фраз італійською. Якщо скажете щось ще
й на місцевому діалекті — всі будуть просто у захваті. І звичайно, не забувайте усміхатися,
робити компліменти й залишати невеличкі чайові.»
Vorrei assaggiare questo. («воррей ассаджиаре куесто») — Хотів би спробувати це.
Lei che cosa mi consiglia? («лей ке коза мі консілья) — Що ви мені порадите?
Io preferisco... («іо преферіско») — Я надаю перевагу…
Quale vino meglio ... («куале віно мельйо») — Яке вино ліпше обрати?
Quanto devo pagare? («куванто дево пагаре?») — Скільки я маю заплатити?
Siete troppo gentile! («сшєте троппо джентілє») — Ви дуже люб’язні!
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Let it slow
Чи траплялося з вами таке, що після подорожі
хотілося відпочити від відпочинку? Або
здавалося, що ви так і не отримали достатньо
вражень, хоча й відвідали всі запропоновані
екскурсії? А може, прийшло усвідомлення,
що ви «пережили» мандрівку замість того,
аби насолодитися нею? Якщо так, саме час
уповільнитися.
Поняття Slow Life виникло ще
у 80-ті роки минулого століття на противагу невпинному
пришвидшенню темпу нашого
життя. Сьогодні, аби встигати
за світом, ми стали адептами
всього швидкого, швидкісного і
такого, що має префікси «фаст»
та «експрес». Маючи неймовірні можливості та безмежну
свободу вибору, ми використовуємо все це, щоб вмістити у
день більше годин, отримати
більше навичок, заробити більше
грошей, досягти більшого і
зробити це якомога швидше.
Нам треба встигати працювати,
присвячувати час родині й друзям, розважатися, брати участь
у цікавих подіях, мати вигляд на
всі 100% і, звісно, — подорожувати! Утім, як виявилося, умови
fast life порівняно з усіма іншими
сферами найменше пристосовані

до пізнання світу й відпочинку.
Тим більше, що для багатьох
із нас подорож стає єдиним
шансом зіскочити з орбіти, якою
з шаленим прискоренням обертається повсякденне життя.
Якщо ви хочете спробувати,
що таке повільний відпочинок,
єдине, куди вам слід встигнути, — це на літак. Далі — просто розслабтеся й отримуйте
задоволення. У буквальному
сенсі. Не намагайтеся побачити якомога більше пам’яток,
зробити максимальну кількість
фото, скуштувати всі делікатеси,
зазирнути до кожного закладу з
топу Trip Advisor, не беріть експрес-турів, не прислухайтеся до
чужих порад на тревел-форумах
і не дивіться списки must see. Ви
нічого не must.
Прийміть той факт, що
мандрівки — та унікальна сфера,

Заходьте на спеціальний сайт
www.cittaslow.org, де можна дізнатись про
міста, атмосфера та ритм життя яких
найбільше відповідають принципам slow life.
18
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Правила slow travel
• Обирайте slow-напрямки. Спробуйте уникати великих
міст, адже там ритм життя — шалений, а це затягує. Оберіть
південь Італії, грецькі острови, Чорногорію або врівноважені курорти Туреччини та Єгипту.
• Копіюйте місцевих. Експертами у сфері slow вважаються
жителі приморських регіонів. Ви помічали, наскільки розмірений темп життя в острівних греків або сицилійців? Замість
того, щоб читати поради для туристів, просто спостерігайте
за місцевими, намагайтеся зловити їхній темп.
• Нічого не плануйте. Плани нас до чогось зобов’язують,
формують рамки, а наша мета — насолоджуватися моментом і не зазирати вперед.
• Смакуйте момент. Зосередьтеся на відчуттях. Спробуйте
розсмакувати кожну нову страву, відчути теплоту піску на
пляжі і насолодитися шумом моря.

• Відмовтеся від гаджетів. Мінімізуйте контакт із гаджетами, припиніть стежити за новинами, про все необхідне ви
дізнаєтеся й так.
• З’єднайтеся з природою. Природа — найліпший вчитель
slow life. Ходіть босоніж, прислухайтеся до звуків природи,
ніжтеся у воді, вирушайте в міні-походи — і час сповільниться.
• Жодної роботи. Ніколи не беріть роботу в подорож, одне
суперечить другому.
• Слухайте себе. І ніколи не відмовляйте собі. Робіть те, що
вам захотілося саме в цей момент. І нехай весь світ зачекає.
• Приділяйте більше уваги ритуалам. Сніданок у затишному кафе, морозиво, обов’язково з’їдене на головній площі
нового міста, вечірній келих вина з видом на захід сонця —
ритуали уповільнюють і систематизують життя.
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де встигнути можна лише не поспішаючи. А побачити, відчути,
спробувати більше зовсім не дорівнює позначити більше точок
на мапі. Slow travel категорично
не приймає таких планів, як «Європа за 7 днів», або «вся Азія в
одній мандрівці». Якість вашої
подорожі не має вимірюватися
кількістю магнітиків, привезених
із різних місць. Вона вимірюється
глибиною почуттів, яскравістю
вражень і ступенем енергетичного заряду. Іноді один із насолодою випитий келих вина за
столиком вуличного кафе може
залишити спогад важливіший,
аніж автобусний експрес-тур містом, а неспішна прогулянка незнайомою вулицею подарувати
більше натхнення, ніж марафон
славетними музеями.
Та в жодному разі slow
travel не означає ліниві пересування від кафе до кафе. Суть

повільних мандрівок не в тому,
щоб робити все з мінімальною
швидкістю, а в тому, щоб робити все з правильною швидкістю, приділяти кожному етапу
подорожі саме стільки часу,
скільки, на вашу думку, потрібно.
Прислухайтеся до себе! Якщо
вам хочеться присісти просто
тут, на траві і випити кави, зробіть це, милуйтеся краєвидом
стільки, скільки побажаєте, не
турбуйтеся про те що буде далі,
адже ви — на відпочинку. Тож
робіть те, чого ви собі не могли
дозволити у повсякденному
житті — зруйнуйте плани на
догоду своїм бажанням, пориньте у власні почуття й ігноруйте
все інше, виконуйте власні
забаганки, спізніться туди, куди
не хотіли встигати і встигніть
відчути насолоду від життя,
доки воно не промайнуло повз
вас на шаленій швидкості.

ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ

НА СТАРТ, УВАГА, SMART!
Фітнес-браслети і годинники — далеко
не єдині розумні пристрої, що можуть
зробити ваші тренування ефективнішими,
простішими й цікавішими.

01
Навушники Samsung
Gear IconX
По-перше, вони не мають
дротів, які заважають вільно
рухатися під час будь-якої спортивної
активності. По-друге, здатні як підключатися
до смартфона, так і бути самодостатнім
плеєром. І нарешті — ці крихітки можуть
взяти на себе роль фітнес-трекера.

02
03

Пляшка Sportline
HydraCoach
У наш час розумною може
бути навіть звичайна пляшка! Ви
просто вводите у HydraCoach дані про свій
фізичний стан і програму тренувань, а пляшка
розраховує потрібну вам кількість води і
контролює, чи вживаєте ви її, нагадуючи
спеціальним сигналом, щоб ви освіжилися.
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04

Скакалка
Smart Rope
Ця розумна скакалка в режимі
реального часу показує кількість
стрибків, які ви зробили, а також
калорій і часу, що при цьому витратили.
Відображення інформації з’являється ніби
у повітрі просто перед вами завдяки 23-м
світлодіодам, що вбудовані у дріт скакалки і
вмикаються під час швидкого обертання.

Ваги
Yunmai Mini
Показувати вагу — лише
крихітна часточка можливостей
цього новітнього ґаджета. Оновлена версія
компактних ваг від Xiaomi вимірює і передає
на ваш смартфон: вагу, відсоток м’язів, жиру,
кісткової маси, швидкість метаболізму, ІМТ,
рівень білка та рідини в організмі.

Якщо ви серйозно взялися за
тренування, то заслуговуєте на
гідну групу підтримки.

ПЕРШИЙ КЛАС

ПЕРШИЙ КЛАС

KAZKA:
«Майбутнє
української сцени має
бути захопливим —
нам самим цікаво,
що з цього вийде»

24
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Цей гурт справді виник, як у казці. Троє абсолютно різних
людей з трьох протилежних кінців країни створили ні на що
не схожий колектив, який посів топові позиції у чартах вже
з першого синглу і став найяскравішим музичним відкриттям
минулого року. KAZKA інтригують своєю самобутністю,
дивують умінням поєднувати різні музичні стилі та гіпнотизують
фантастичними відеокліпами. А ще, здається, віщують початок
цілком нового етапу в історії сучасної української музики.
Усі учасники вашого гурту дуже різні, однак успіх
проекту KAZKA свідчить про те, що робота у вас
злагоджена. Хто за що відповідає?
Микита: Кожен із нас відповідає за свій інструмент і костюм
(сміються).
Дмитро: Я відповідаю за свої дудки. У моїй колекції понад
50 духових інструментів різних народів світу, але за один концерт я не використовую більше 8–9.
Микита: Ще Дмитро відповідає за танці на сцені та наших
дівчат-хористок (сміється). Я жартую. Щодо мене, то я відповідаю за клавіші й гітару, а також за весь саунд-дизайн на сцені,
так би мовити, стежу, щоб кожен дріт був увімкнений туди,
куди треба.
Олександра: Я, звісно, відповідаю за вокал.
Дмитро: А ще за фото з прихильниками та інстаграм.
Олександра: І за це також.

Чи збігаються ваші музичні вподобання?
Олександра: Наші музичні
вподобання збігаються лише
в рамках проекту KAZKA,
а поза ним кожен йде своїм
шляхом: Дмитро любить
щось народне, Микита —
більш важке та андеграундне,
а я — щось дивне.
Пісні KAZKA вирізняються органічним
поєднанням сучасного та
фольклорного звучання.
Яка традиційна музика,
окрім української, вас
надихає?
Дмитро: Я люблю ті пісні, що
бабці в селах співають. Їх ніде
не можна почути чи завантажити у плеєр — можна лише
завчити напам’ять. Це не
зовсім традиційна українська
музика, це просто народна
музика.
Якщо говорити про якісь
східні мотиви у нашій музиці,
то їх диктують мої музичні інструменти різних народів —
китайська флейта чи арабська
зурна, наприклад. Але ми не
надихаємося традиційною
музикою інших народів.
KAZKA — не спонтанний проект, «коли друзі
зібралися на репетиційній точці». Ваша діяльність добре організована
і професійна, тож ви,

Коли працювали із Сергієм
над ідеєю кліпу «Дива»,
Дмитро розповів, що його
улюблений режисер Сергій
Параджанов. Тож деякі сцени
з фільму «Колір граната»
прочитуються в нашій відеороботі.
Ви — яскраві представники сучасної української музики. Розкажіть,
якою самі бачите українську сцену сьогодні і
яким вам вбачається ї ї
майбутнє?
Олександра: Українська сцена
сьогодні активно розвивається і, варто зауважити,
не за звичними законами

напевне, можете пояснити, як прийшли до такого
оригінального і самобутнього звучання і чому обрали
саме його.
Олександра: Ми шукали своє звучання — експериментували зі
звуком, інструментами, вокалом, працювали на студії та з музичним продакшеном. Методом спроб і помилок ми прийшли
до того звуку, який ви чуєте в альбомі KARMA. На цьому етапі
звук повністю відповідає нашому музичному світогляду і задовольняє наші творчі потреби.
Ваші відеокліпи зачаровують казковими і дивовижними образами. Це відображення ваших «Я» чи
просто персонажі, вигадані режисером?
Микита: Ми завжди працюємо разом з режисером. Наприклад, режисер Сергій Ткаченко мав ідею зняти кліп в одному
кольорі і запропонував нам цей сміливий експеримент. Ми погодились і взяли за основу улюблений колір Саші — червоний.
Так з’явився кліп «Свята».

На сучасній
музичній сцені
правил більше
не існує,
і це — круто.
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Наскільки мені відомо,
жоден з вас не планував
стати поп-артистом. Ви
вірите в долю, призначення?
Олександра: Я вірю.
Микита: А я вірю — якщо
йти до своєї мети й сумлінно
працювати, то все обов’язково здійсниться.
Олександра: Кожен з нас
мріяв мати справу з музикою,
але ніхто, крім Дмитра, не
був професіоналом. Адже
Дмитро навчається на викладача музики.
Дмитро: Хоча викладач
музики — це не поп-артист
(сміється).
Розкажіть трохи про ваш
дебютний альбом: чи є

шоу-бізнесу. Глядачі готові до нестандартних колективів —
таких, як ми, наприклад. Щоб пісня стала «народним» хітом
і на неї звернули увагу, не потрібно знімати кліп чи крутити її
на радіостанціях, можна просто завантажити її на YouTube.
Який вигляд мають виконавці пісні «Свята», всі дізналися
через півроку після презентації синглу. Правил більше не
існує — і це круто!
Майбутнє української сцени має бути захопливим — нам самим цікаво, що з цього вийде.
Ваші пісні — це те, що можна з гордістю представити
світові словами: «Ось сучасна українська музика!».
Ви виступаєте чи, може, плануєте виступи за кордоном?
Дмитро: Поки що ми не виступали за кордоном, але якщо нас
запросять — то не відмовимося показати нашу музику всьому
світу.

Глядачі готові
до нестандартних
колективів —
таких, як ми,
наприклад.
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певна тема, ідея, що об’єднала всі композиції? Про
що він?
Олександра: Наш дебютний альбом KARMA вийшов 27 квітня
цього року. Це 10 чесних і захопливих історій про невигадане
кохання. У кожній з цих історій ви впізнаєте себе. Не слід боятися болю від кохання, не потрібно сумніватися у правильності
вибору. Адже ми прийшли в цей світ, щоб стати закоханими і,
зрештою, щасливими. Це — наша карма.
Ви, мабуть, один із молодих гуртів країни, які найбільше інтригують публіку, тож тут не обійтися без
банального запитання: які ж найближчі плани KAZKA
на майбутнє?
Олександра: Наразі ми працюємо над новою відеороботою, її
презентуватимемо восени. А на яку пісню буде кліп — секрет
(усміхається).
А ще восени в рамках всеукраїнського туру #КАРМАТУР ми
презентуємо наш дебютний альбом. Слід зазначити, що наживо ми виступатимемо в розширеному й особливому складі:
разом із барабанщиком Євгеном Костіцем і тріо хористок —
Дариною, Василиною та Яриною. Вони доповнюють наші пісні
стилізованим народним співом, що надає композиціям зовсім
іншого звучання та настрою.
Історії деяких співаків/співачок/актрис за сюжетом
схожі на казку про Попелюшку. Яка відома казка
ближча за сюжетом гуртові KAZKA?
Микита: Напевно, «Бременські музиканти».
Олександра: Я фанат студії Disney. Нехай про нас будуть всі їхні
казкові історії.

REVIEW

REVIEW

АВРААМ КУТЕН
Професор, керівник ради
консультантів LISOD
«Основний фактор успіху —
це командна робота хірурга,
клінічного онколога, променевого
терапевта, медсестер, психолога.
Лікування раку — це робота не
однієї людини».

«СКАЛЬПЕЛЬ З ІОНІВ»:

як промені
перемагають рак

Настає час, коли рак перестає бути страшним діагнозом. Змінюються й
удосконалюються методи діагностики й лікування, змінюється саме сприйняття
хвороби людьми. Так, злоякісна пухлина — все ще важка, проте часто вже виліковна
хвороба. І навіть якщо рак не можна вилікувати повністю, то протягом багатьох років
його прояви можна успішно контролювати.

О

дин із методів, що допомагає
повністю вилікувати хворобу
або ж уповільнити її розвиток, — променева терапія. За міжнародними протоколами, вона має призначатися у понад половині випадків, але
при цьому завжди враховується тип
пухлини та її розташування.
Від чого залежить ефективність променевої терапії? Чому в Україні не всі пацієнти отримують потрібне їм лікування?
Із цими запитаннями ми звернулися до
відомого вченого, одного з найкращих
онкологів Ізраїлю, керівника ради консультантів Лікарні ізраїльської онкології
LISOD професора Авраама Кутена.
— У яких ситуаціях не обійтися без
призначення променевої терапії?
— За базовими знаннями, найкраще
лікування раку — операція, тобто все
видалити, якщо пухлина розміщена
локально. Другий варіант — опромінення пухлини. Це операція без скальпеля,
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ми опромінюємо і вбиваємо пухлину.
Третій — лікування медикаментами.
Це хіміотерапія, гормони, таргетна й
імунотерапія. Вони діють і на первісне
захворювання, і, що найголовніше, — на
метастази.
Для деяких пухлин найкращим лікуванням є опромінення, адже при цьому
пацієнти позбавляються від певних побічних ефектів операції. Наприклад, при
раку голосових зв’язок можна видалити
все хірургічно. Проте якщо провести
хороше опромінення, то при цьому
виліковується пухлина і залишаються
голосові зв’язки. Те ж саме при раку
простати — можна зробити радикальну
простатектомію або сучасне опромінення без видалення простати.
При раку грудей ми можемо зробити мастектомію (повністю видалити
молочну залозу) або вирізати тільки
пухлину, зберігши груди, і дати опромінення замість мастектомії.
Можна повністю вилікувати рак шийки

матки, поєднуючи брахітерапію (контактна променева терапія, коли джерело
опромінення розташовується максимально близько до пухлини) і дистанційну променеву терапію. На сьогодні це
найефективніший спосіб лікування раку
шийки матки, навіть на просунутих стадіях, альтернативи якому немає. І якщо
жінці із таким діагнозом не призначено
брахітерапію, можна говорити про те,
що вона практично не має шансів на
одужання.
При раку кишечника, якщо зробити тільки операцію, то є ймовірність до 50%,
що хвороба повернеться. А якщо зробити операцію й опромінення, то ризик
рецидиву буде незначний.
Таких прикладів є чимало.
Також опромінення застосовують для
паліативних пацієнтів, поліпшуючи
якість їхнього життя. Якщо є метастази
в кістках, і вони викликають біль, то для
зменшення цього болю використовують
променеву терапію.

— Чому променева терапія така ефективна?
— Тому що використовуються фотони
високої енергії, що атакують ДНК
клітин пухлини. Вони більш чутливі до
опромінення, ніж нормальні клітини. За
допомогою сучасних лінійних прискорювачів можна не лише знищити пухлину, а й зберегти здорові тканини. Цього
не зробиш на старих кобальтових
апаратах, які досі використовуються в
Україні, адже там відбувається велике
розсіювання, здорові органи отримують значну дозу і починають страждати від цього. Відкриваючи Лікарню
LISOD 2007 року, ми відмовилися від
кобальтових апаратів і встановили
лінійні прискорювачі Varian останнього
покоління, щоб кожний пацієнт зміг
отримати якісне й сучасне лікування.
Завдяки великій кількості біологічних
даних досліджень, наразі з’явилося
чітке розуміння, як за допомогою
променевої терапії лікувати різні
пухлини — скільки має бути фракцій,
яка їх доза тощо. І в комбінації з лікарськими препаратами — хіміотерапією,
імунотерапією, таргетною терапією —
все це дає дуже ефективний підхід до
лікування.
— Чи всі пацієнти з онкологічними
захворюваннями потребують призначення променевої терапії?
— У розвинутих країнах, наприклад, Ізраїлі, США, Німеччині тощо, променеву
терапію призначають не менш ніж 50%
пацієнтів з онкологічними захворюваннями. А в країнах із низьким рівнем
економічного розвитку таке лікування
отримає набагато менша кількість людей, оскільки немає нового обладнання,
для якого потрібні значні інвестиції.
Наприклад, в Ізраїлі на кожен мільйон
жителів припадає приблизно п’ять
лінійних прискорювачів. І на кожному прискорювачі щороку проходять
лікування близько 400 осіб — із тих,
кому щойно встановлено діагноз.

У Німеччині, Нідерландах, Швейцарії
лінійних прискорювачів іще більше —
такі потреби.
В Україні щороку діагностується 130–
140 тис. нових випадків захворювань
на рак, при цьому, за міжнародними
протоколами, 70–80 тис. осіб потребуватимуть призначення променевої
терапії. А скільки з них реально можуть
отримати лікування на лінійному прискорювачі?
— У багатьох пацієнтів призначення
променевої терапії викликає страх.
Вони вважають, що це зайва радіація,
яка шкодить здоров’ю. Чи відповідають такі уявлення дійсності?
— Існує безліч міфів, пов’язаних із
променевою терапією, які насправді
нічого спільного з реальністю не мають.
Насправді за допомогою променевої
терапії можна досягти значних успіхів
у процесі лікування. Звісно, вона може
мати побічні ефекти, але сучасний підхід мінімізує їх. Якщо ризик виникнення
побічних ефектів занадто високий, то
лікування просто не проводиться.
Ефективне лікування сьогодні неможливе без сучасних лінійних прискорювачів. Проте не менш важливим є
професійний підхід цілої команди —
променевих терапевтів, медичних
фізиків, технологів, медсестер. Медичні
фізики і променеві терапевти створюють найоптимальніший план лікування
для кожного пацієнта. Обсяг опромінення і променеве навантаження
ретельно розраховуються, здорові
органи і тканини — захищаються.
Команда професіоналів Лікарні ізраїльської онкології LISOD складається
з висококласних фахівців, що пройшли
стажування в кращих клініках Ізраїлю.
Завдяки використанню сучасних методик діагностики і лікування онкологічних захворювань, знанням і досвіду
лікарів шанси на повне одужання
пацієнтів, особливо на ранніх стадіях, — доволі високі.

08720, Україна, Київська область, Обухівський район,
с. Плюти, вул. А. Малишка, 27
0-800-500-110 (безкоштовна лінія з усіх стаціонарних
телефонів по Україні)

Лікарня ізраїльської онкології LISOD

Використовуються спеціальні програми для
планування полів опромінення з точним
розрахунком потужності й дози впливу
на пухлину. Повний комп'ютеризований
контроль й автоматична перевірка
правильності налаштувань, заданих
на пульті управління прискорювача,
виключають будь-яку можливість людської
помилки.

У 2007 році LISOD став першим
медичним центром в Україні, що почав
використовувати для дистанційної
променевої терапії лінійні прискорювачі.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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У ПОЛОНІ ЧАСУ

Спорт, спорт,
спорт

Час — справжній скарб для сучасної людини. Можливо, саме тому його символ —
наручний годинник — must have, що не виходить з моди, а ще — універсальний
аксесуар, здатний довершити будь-який образ.

Анна Носок,

популярний beautyта fashion-блогер

Завжди хотілося у
створенні образу надавати
якомога меншого значення
годинникам. Але! Вони
настільки помітні й
красномовні (я не лише
про статусність, а й про
відчуття стилю, життєву
позицію та смак), що за
важливістю поступаються
хіба що сукням. У своєму
арсеналі я маю кілька
годинників, завжди надіваю
цю деталь останньою,
навіть після того, як нанесла
парфум, і відчуваю, що мій
образ повністю довершений.
Намагаюсь обирати той
годинник, що гармоніює з
якимсь предметом одягу
або аксесуаром. Не боюся
поєднувати годинник
з іншими прикрасами,
наприклад браслетом на
тій самій руці.
@anna.nosok
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ПОРАДИ ЕКСПЕРТА
Анна
Пономаренко,

Годинники у спортивному
стилі чудово доповнять
образ спорт-шик, діловий
look та smart casual. Бренди
пропонують нам шалене
різноманіття кольорів, матеріалів і форм. Я вважаю, що
підібрати годинник у спортивному стилі — найлегше
завдання на осінь.

приватний стиліст

Ближче
до природи

Годинники з рослинним
малюнком на циферблаті чи
ремінці представлені у Gucci,
Olivia Burton, Dior та в багатьох інших брендів. Такий
аксесуар не є універсальним,
але він стовідсотково стане
родзинкою вашого образу й
додасть йому вишуканості й
ніжності.

Срібне сяйво

Холодне мерехтіння
срібла — найгарячіший
тренд цієї осені. У колекціях світових дизайнерів
нас буквально засліплюють
колготи з люрексом, взуття
з глітером та сріблясті аксесуари, зокрема й годинники.
Єдина порада — обирайте
стриманіші варіанти. Срібний годинник повинен мати
гідний і вишуканий вигляд.

Нічого зайвого
«Щасливим байдуже на
час». Так, звучить банально.
Проте ця фраза стане вам
у пригоді, якщо ви оберете
модний мінімалізм —
годинник без цифр, лише зі
стрілками. Колекції осіньзима 2018–2019 рясніють
моделями в такому стилі. За
простотою та лаконічністю
приховується справжня
розкіш. І байдуже, що
попервах ви абсолютно не
розумітимете, яка година.

Розумний годинник
Відображення часу — далеко не
основна функція smart watch. Відомі
бренди пропонують нам аксесуари
з крокоміром, вимірювачем пульсу,
додатками соціальних мереж і пошти, веб-браузером та програвачем
музики. Більшість таких моделей мають досить оригінальний, сказати б,
футуристичний вигляд і є чудовим
аксесуаром для повсякденного
вуличного образу.

Почну з того, що годинників у
вашому гардеробі може бути
кілька. Смарт-модель — для
офісу, годинник-браслет —
для неформальних зустрічей,
ювелірний — для вечірнього
вбрання. Обирати моделі
варто, спираючись не лише
на тренди, а й на вашу
статуру. На тонкому
зап’ясті доречним буде
тонкий браслет і невеличкий
циферблат. Що більші
пропорції вашого тіла — то
більший годинник у вас має
бути. Іноді можна зіграти
на контрасті: тонке
зап’ястя — великий годинник.
Але не навпаки. Якщо ви
шукаєте універсальну модель,
обирайте металевий браслет
або шкіряний, за кольором
близький до вашої шкіри.
@annponka
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КОНТУРИ МІСТА
Ерік Дюфур — французький фотограф-аматор, чиї мінімалістичні роботи гіпнотизують
і зачаровують. Він починав з фото природи, проте поступово перемістився
з передмістя в бетонні джунглі і повністю зруйнував уявлення про сірі й одноманітні
урбаністичні пейзажі.

Й

Його фото часом здаються нереальними, втім, насправді вони більше, ніж буденні.
Стіни, вікна, дороги та сходи — звичні елементи міських пейзажів — в об’єктиві
Еріка трансформуються у яскраві геометричні композиції та візерунки. Ерік шукає
цікаві місця переважно в Європі — Німеччині, Данії, Франції, Італії.
Ці фото вражають простотою, але робота над ними — надзвичайно складний
процес. На пошук потрібних локацій, а головне — ідеальних точок та умов для
зйомки, фотограф витрачає від кількох годин до кількох днів. Чимало часу забирає
також постобробка. Усю свою творчість Ерік Дюфур влучно описує цитатою фотографа та письменниці Анне Геддес: «Найскладніше у фотографії — це створити
просте зображення».
@eric_dufour_photography
Eric.Dufour.Photographies
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А4-АРТ

Творити мистецтво можна,
навіть якщо в тебе є лише аркуш
офісного паперу і кулькова
ручка. Цю істину вже 12 років
поспіль доводить проект «А4,
Кулькова ручка», запроваджений
київською Karas Gallery. Цей
масштабний арт-проект сьогодні
налічує тисячі робіт, і всі вони
намальовані звичайною ручкою
на аркушах А4. До того ж лише у
вертикальному положенні.
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Спершу картини для проекту створювали тільки
художники, однак згодом можливість долучитися до нього дістали всі охочі. Здавалося б,
жорсткий формат має обмежувати творчість, та
з «А4, Кулькова ручка» вийшло навпаки. Сьогодні
в рамках проекту на виставках демонструється вже понад 5000 робіт, і їхня оригінальність
та різноманітність вражають. Тут ви знайдете
надреалістичний живопис, шалену абстракцію,
малюнки в стилі оп- та поп-арт, портрети, пейзажі, натюрморти тощо. Серед півтисячі авторів
багато відомих особистостей (музикантів, дизайнерів, художників, письменників), та чимало
і простих людей. Аналогів такій арт-ініціативі
немає ніде у світі, тож у 2016 році засновник галереї Karas Gallery — Євген Карась зареєстрував
«A4, Ballpoint» як бренд у Всесвітній організації
інтелектуальної власності.
Бажаєте долучитися до проекту? Хочете,
щоб ваша картина експонувалася в галереї і друкувалася в каталогах? Нехай вашою майстернею
стане офіс, кафе або навіть салон літака. Просто
беріть аркуш канцелярського паперу, кулькову
ручку (можна кілька різнокольорових) і більше
нічим не обмежуйте свої творчі прагнення.
www.facebook.com/A4.ballpoint/
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Складно знайти подібний арт-проект таких
масштабів, для участі в якому достатньо
настільки доступних художніх матеріалів.
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БУХАРЕСТ.

ТРАНСІЛЬВАНСЬКЕ
МЕНЮ
Цього року я вперше побував у Румунії і
дещо зрозумів. Усі ці моторошні легенди про
Трансильванію і божевільна кількість фільмів про
Графа Дракулу, звісно, підігрівають інтерес до цієї
країни, проте жодним чином не допомагають
добре, а головне — смачно провести в ній час. Тому
пропоную вам власну — реальну — історію про
найкращі, на мою думку, гастрономічні пам’ятки
Бухареста та його околиць. Без жодних вигадок!
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ДМИТРО АВДЄЄВ — режисер, мандрівник,
travel-блогер.
awdieiev

REVIEW

ГАСТРОТУР

Mr.Grill Hotdogs&Burgers

Mr.Grill Hotdogs&Burgers — це мережа сучасних хот-дог барів,
де можна посмакувати справді унікальними стравами у стилі
великого міста. Наша місія: поширювати культуру споживання
якісних і смачних хот-догів та бургерів зі справжнього м’яса.
Ми робимо людей ситими, а отже, — щасливими.

Чорба — страва старовинна, її,
певно, їв ще сам Влад Цепеш.

Р

Румунська кухня — це поєднання
гастропереваг багатьох культур.
Вона ввібрала в себе грецькі, римські, австрійські, французькі, російські, польські та українські кулінарні
традиції.

Якщо ви опинилися в Бухаресті і
насамперед прагнете долучитися
до традиційної кухні, зазирніть у
Taverna Covaci на Strada Covaci
Nr. 1. Тут ви зможете скуштувати
справжній румунський суп чорба,
який подають у хлібі з пікантним
перцем. Страва справді старовинна,
її, певно, куштував ще сам Влад
Цепеш. Саме в цій таверні
ми посмакували супом з
квасолею, цибулею, морквою, томатною пастою,
солодким перцем та
локшиною, а ще зі
спеціальним інгредієнтом, який називається
«борш». Це така
закваска, схожа на
квас. Її роблять з води,
дріжджів і висівок, що
настоювалися два дні.

Mr.Grill Hotdogs&Burgers — це
«територія свободи», де можна бути
самим собою і насолоджуватися смаком
улюбленої страви, не замислюючись,
який ти маєш при цьому вигляд. Аби ви
повністю віддалися процесу без страху
забруднитися, у нас передбачені фірмові
чорні рукавички і фартушки. Mr.Grill — це
місце, де вам буде комфортно, незалежно від того, студент ви чи президент.
Наш шеф-кухар розробив унікальні
рецепти хот-догів у форматі «fusion»
бездоганної якості й смаку, які названі
на честь американських президентів та
політиків. Цікаво, що чимало впливових
політичних діячів є великими прихильниками хот-догів і бургерів, тому портрети
цих людей прикрашають стіни наших
закладів. Усі ресторани Mr.Grill оформлені в урбаністичному стилі: це практичний
простір з мінімумом кольорів, стриманим
дизайном і цікавими металевими та
дерев’яними акцентами.
Меню в Mr.Grill не обмежується лише
хот-догами та бургерами. У нас великий
вибір закусок, салатів, перших страв,
десертів і напоїв. Тут кожен знайде те, що
йому до душі. Всі страви ми готуємо лише
з добірних і якісних інгредієнтів.
Mr.Grill Hotdogs&Burgers — це місце,
вільне від стереотипів, де комфортна
атмосфера, висока якість та чудовий смак
страв гарантовані! Це ідеальний вибір
для обіду або дружніх посиденьок у
вихідний.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
• Київ, вул. Хрещатик, 7/11
095 273 21 80

• Київ, Верхній Вал, 22
066 719 46 56

• Київ, пр-т Степана Бандери, 36, ТРЦ
Блокбастер, 34-В, «Кідландія»
099 546 11 11

www. mrgrill.com.ua
https://www.facebook.com/Mr.GrillHotdogsBurgers/
https://www.instagram.com/mr.grillhotdogs/
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У кварталі Ферентарі
на околиці Бухареста
місцева циганка
приготувала нам їжака!

Вона надає супові приємної кислинки. Якщо хочете почати з традиційної кухні, Taverna Covaci — ідеальне
місце. Проте не менш смачну чорбу
з м’ясом, а також її різновиди можна
знайти ще в одному старовинному
закладі. Це ресторан Caru 'cu
bere на Strada Stavropoleos. 5. А якщо
вам доведеться кататися на лижах
за містом, десь неподалік містечка Синая, що в жудеці Прахова в
Румунії, сходіть на чорбу в Cabana
Vânătorească на Strada Săniuşului.
Варіант з оливками і лимоном має
вам сподобатися.
До речі, якщо ви поїдете в
Трансильванію, щоб відвідати
замок Бран, де певний час мешкав
славетний граф Дракула, сходіть
до ресторану, що міститься на його
території. Благаю, не їжте ці жахливі
сосиски в кіосках для туристів, не
псуйте собі вечір. Із цінами в Румунії
все добре: одна ресторанна страва
обійдеться вам в середньому від
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5 до 10 євро. Далі залежить вже від
ваших вподобань. Але взагалі тут
дуже недорого. Точний price можна
побачити на 3pulse.com. Зайдіть,
здивуєтеся!
Набрид вам цей попсовий замок?
Ок. Слухайте уважно. Неподалік від
Брана, в горах, можна скуштувати
одну дуже незвичайну страву. Для
цього треба навідатися до гостинних хлопців на ферму Sandel. Тут
роблять домашню бринзу, а вже з неї
можуть і Bulz Ciobanesc. Bulz — слово запозичене з албанської мови. Перекладається воно як «грудка» або
«комок». Булз буває кількох видів:
класичний, пастуший, арделянський
і боярський. Страва містить бурдючну бринзу (brânză de burduf). Після
доїння овець і збирання молока в
неї вводять певний
фермент, який
пастухи зазвичай

заготовляють самостійно, використовуючи шлуночок десятиденного ягняти, овечу кишку або кору
ялини. Знайдіть Сандо на фермі, він
вам докладніше про все розкаже
і навіть покаже. Повертаємося до
страви. Спочатку вариться мамалига. Це, як ви знаєте, круто заварена
каша з кукурудзяного борошна.
Далі береться шматок мамалиги,
розкочується у товстий маленький
коржик, всередину якого кладуть
сир, скручують все в кульку і запікають протягом 10 хвилин. Класична
їжа румунських пастухів — готова.
Найліпше вона смакує на свіжому
гірському повітрі. Особливо з вином!
Іншу версію цієї страви, вже з
м’ясом, можна скуштувати поруч з
містом Брашов у Coliba Haiducilor
на Strada Drumul Sulinar. Замовляйте одну порцію — її вистачить на
чотирьох. Смакуйте і вирушайте
в Бухарест. Місто, в якому справді
дуже багато хороших і смачних
закладів. Я описав лише невелику
частину. І ще... Якщо ваша душа
прагне пригод, можете прогулятися
кварталом Ферентарі на околиці
Бухареста. Так-так, ви не помилилися, це циганське гето. Якось саме
тут місцева циганка приготувала
нам їжака. Страва називається Arici
in sos de rosii і це — рагу з м’ясом.
М'ясом ЇЖАКА! Таке задоволення
може коштувати вам від 50 до 100
євро — вже як домовитеся. І їжака
вам доведеться купувати в зоомагазині самим. Бо якщо цигани і їли
їжаків, то лише в часи гонінь, у лісі,
коли їсти було вже геть нічого. Зараз
скуштувати цю страву без пригод
можна хіба що в Албанії. Але про це
в моїх наступних гастрономічних
історіях. Смачної вам мандрівки!
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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ХТО НА БОЦІ КАВИ?
Загалом світ можна поділити на шанувальників чаю та
кавоманів. Перші населяють Східну півкулю — Індію,
Китай, Японію, другі — західну: від Норвегії до Перу.
Причому найвідданіші споживачі кави переважно
перебувають в межах короткого авіаперельоту від нас.
Якщо ви — з «кавового» табору, то вам обов’язково
варто замовити чашечку ароматного напою в таких
країнах.

ІТАЛІЯ

ІСПАНІЯ

Звикли, що в Україні чай можна замовити в будь-якому закладі? В Італії
це не спрацює, вас навіть можуть
сприйняти за дивака. Однак з кавою
ситуація зовсім інша. Жоден італієць
не уявляє свого дня без крихітної
чашечки надміцного еспресо, який
вони називають просто caffe. Його із
задоволенням п’ють будь-якої пори
доби. А от каву з молоком, капучино
і лате — лише на сніданок. Італійців
називають справжніми кавовими
снобами, адже американо вони не
поважають, називаючи його acqua
nera (чорна вода), солодкої кави не
люблять, а м’які та химерні кавові
напої пробачають лише туристам.

Найвідданіші прихильники кави — каталонці. Звичайний мешканець тієї ж
Барселони може вживати до семи
чашок кави на день. Найчастіше іспанці
замовляють каву після смачної трапези
й чималого десерту, і п’ють вони не з
чашок, а з прозорих склянок. На відміну від Італії, порції кави тут досить
великі, а пити її заведено непоспіхом,
повільно насолоджуючись приємною
розмовою чи роздумами. Іспанці в
питаннях кави не надто консервативні,
втім, і вибриків з напоєм не полюбляють, віддаючи перевагу Café solo
(просто чорна кава) або Café cortado
(кава з молоком).

Що замовити: Espresso Romano —
міцну чорну каву, до якої додають
шматочок лимону.
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Що замовити: Bombon — чорну
каву зі згущеним молоком.

ГРЕЦІЯ

ТУРЕЧЧИНА

Напевно, кава — найулюбленіший
напій греків після вина. Вони люблять
готувати каву самостійно і впевнені:
якщо вдома немає кави, отже, вдома
немає нічого. Приготування і споживання кави — цілий ритуал, який не
терпить поспіху. Греки готують каву
в турці, часто одразу з цукром. Подають міцний напій у маленьких чашках.
Пити таку каву заведено дуже гарячою, за бажанням запиваючи кожен
ковток водою. З огляду на спекотний
клімат греки також страшенно люблять холодну каву, особливо фрапе,
яку самі й вигадали. Греки настільки
залежні від кави, що готові пити ї ї
навіть за кермом машини чи на ходу.
Втім, ідеальне місце для отримання
насолоди від напою — традиційні
заклади кофеніо.

Ця країна, безперечно, більше за всі
інші асоціюється у нас із кавою. Однак
турків якраз швидше можна зарахувати до табору шанувальників чаю. Утім,
саме вони привезли каву до Європи
і привчили до неї всі попередньо
згадані країни з нашого списку. А ще
вони зробили з приготування кави
священний ритуал, який і досі не
готові поміняти на «швидкий» спосіб
приготування за допомогою кавової
машини. Турки готують каву винятково в мідній джезві на гарячому
піску або на плитці. П’ють вони каву
повільно, із насолодою, бо вважають, що кава потрібна не для того,
щоб наздогнати час, а для того, щоб
його зупинити. Зверніть увагу: каву в
Туреччині подають зі склянкою води.
Воду потрібно випити перед вживанням кави, щоб очистити рецептори
для повного сприйняття смаку.

Що замовити: Greek Coffee — каву,
приготовану за класичною технологією, коли зверху напою тримається
шапочка з густої пінки.

Що замовити: справжню турецьку
каву, заварену в джезві на гарячому піску,
а потім поворожити на кавовій гущі.

Греки впевнені, що спогад
про хорошу чашку кави може
тривати і 40 років.
БЕЛЬГІЯ
Бельгія за рівнем пристрасті до кави трохи поступається Нідерландам, Данії та
Норвегії. Утім, ми обрали цю країну за її «кавову лояльність». Вживання ароматного
напою для бельгійців — це не обов’язковий ритуал чи непорушна традиція, а просто щаслива подія. Саме тому в приготуванні кави вони не дотримуються особливих правил і не мають забобонів. Навпаки — страшенно полюбляють міксувати різні
сорти, додавати до кави лікери й сиропи, експериментувати з пінкою. Щоб отримати максимум позитивних емоцій, бельгійці намагаються пити каву в затишних кафе
разом із друзями і заїдати кожен ковток чимось солоденьким. Хоч би який кавовий
напій ви замовили, вам обов’язково принесуть цукерку чи печиво на додаток.
Що замовити: розкажіть баристі про свої вподобання і дозвольте йому
створити щось особливе саме для вас. Обов’язково замовте десерт!
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ДАР’Я МАНГУБІ

виконавчий продюсер
Радіо ПРО, радіоведуча,
фотограф

Я хотіла б вірити,
що Тельчик
схожий на мене —
сильний духом
й водночас
вразливий і ніжний,
привітний і щирий,
з ним завжди
весело проводити
час.

Вікенд у Тель-Авіві
Завжди сповнена енергії, дотепна й чарівна радіоведуча Дар’я Мангубі ласкаво
називає столицю Ізраїлю «Тельчик», не втомлюється перелічувати його чесноти і
стверджує, що вони з Тель-Авівом схожі характерами. Дівчина познайомилася з цим
містом у далекому 2010-му, відтоді вони разом і швидше за все — це назавжди.

Тель-Авів має унікальну здатність
підлаштовуватися під настрій —
завжди можна втекти
з нескінченної пляжної вечірки
у парк чи порт, щоб трохи
побути на самоті.

ЧОМУ ТЕЛЬ-АВІВ?
Уперше Тель-Авів я побачила мигцем, це було в 2010 році.
Але до того часу я проїхала половину Ізраїлю і вже була захоплена цією країною. Тель-Авів був зовсім інший, не схожий ні
на північ, ні на південь Ізраїлю. Швидкий, але не метушливий,
туристичний і гостинний, але справжній, не попсовий. Тут
ніколи не буває нудно, тобі завжди є чим себе розважити, в
будь-яку пору року і в будь-який час доби.
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1 Відвідати порт Яффо. Порт Яффо —

це передусім смаколики. Неймовірна
риба, креветки і кальмари! Це така класика: взяти собі цих fish & chips і сісти
просто там, поміж човнами і яхтами,
підгодувати товстеньких портових
котів і поспостерігати за туристами.

@damndamnnn

УЛЮБЛЕНА СТРАВА
Звісно ж, фалафель ве піта!
Мало хто знає, що в північному порту Намаль є непомітний лоток, де продають
фалафель. Там можна
взяти фалафель з гігантським курячим шніцелем
всередині. Це супер-смачно! Ви
такого стовідсотково не знайдете
більше ніде.

2 Помилуватися заходом сонця. Пів-

нічний порт Намаль — ідеальне місце
для насолоди заходом сонця. Можна
зайти в джелатерію і підготуватися до
проводів сонця, смакуючи морозиво.
Просто за портом є невеличкий аеропорт. Літаки тут пролітають неймовірно низько, можна навіть помахати
пілотам.

ЗАКЛАД

СУВЕНІР
Я вирішила все просто — замість сувенірів везу їжу.
Магнітик з Яффо можна і в київському ТЦ купити,
а от автентичних ізраїльських снеків і напоїв у нас
тут немає. Це може здатися смішним,
але минулого разу я справді
везла з Ізраїлю… хліб
з в’яленими
томатами.

3 MUST DO

ПОРАДА
Приготуйтесь дивуватися, пийте більше
води, бережіть цінні речі, беріть із
собою тільки зручне взуття й одяг. А ще
не забудьте про хороший сонцезахисний засіб і кілька пар сонцезахисних
окулярів.

Мене в Ізраїлі завжди виручає
Aroma. Якщо ти на бігу, тут на
тебе чекають миттєві сендвічі,
холодні й гарячі напої, салати, і
все це за п’ять хвилин — зручно,
швидко й смачно. На бульварі
Ротшильда є піца Tony Vespa —
одна з місцевих візитних карток.
Там же поруч є невеличке кафе,
яке називається Nechama Vahetzi.
Тут завжди раді гостям, і ця
радість виражається у величезних
порціях. А якщо залишиться час —
заходьте в Benedict, там готують
найкращі сніданки в усьому Ізраїлі.

3 Зазирнути на місцевий ринок

Я обожнюю ринок Шук Кармель за
його унікальну атмосферу і шалений
асортимент. Якщо наприкінці поїздки ви
опинилися на мілині — не біда! У межах
безкоштовної ринкової дегустації можна собі влаштувати навіть невеличкий
бранч, якщо просто спробувати все, що
тобі запропонують.
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Маг чне кол
Це одна з найдавніших страв у світі і перша, яку купили
за біткоїни, її захищає ЮНЕСКО і частіше за будь-яку
іншу їжу фотографують для Instagram. Піца — вишукана
й водночас проста страва ресторанів і фастфудів, така
яскрава й харизматична, як і її винахідники — італійці.

І

талійська піца — мабуть, одна з
найулюбленіших страв на всій планеті.
Про це свідчать масштабні інтернет-опитування, в яких піцу називають
улюбленою стравою до 80% респондентів. Крім того, 17% усіх закладів харчування у світі становлять піцерії, і майже
напевно — одна з них є у вашому дворі.
Ми, земляни, не забуваємо про піцу
навіть у космосі — вона стала однією
з небагатьох національних страв, яку
готували на МКС. А знаменита служба
доставки PizzaHub навіть доправляла піцу на орбіту. Звісно, це був лише
наддорогий (700 000 фунтів) рекламний
хід. Утім, складно не погодитися з тим,
що піца взагалі не потребує реклами.
Більшість людей люблять її, і ця любов
триває сотні років поспіль.
Коли саме виникла піца, сказати
складно, адже коржі з овочами, травами
та шматочками м’яса вживали навіть
у бронзову добу. За офіційне звання
«винахідників піци» можуть позмагатися
чотири народи: стародавні єгиптяни,
які у воєнних походах випікали коржі
з начинкою просто на щитах; римляни,
для яких пласкі хлібці з додаванням
сиру та м’яса були їжею легіонерів; давні
греки, які називали схожу на піцу страву
«plakuntos» (її описував навіть Платон).
І, зрештою, вікінги, які нібито готували
щось подібне під час плавання на своїх
дракарах.
Перший офіційний рецепт дуже
схожої на піцу страви був виявлений під
час розкопок давнього міста Помпеї,
що його, як відомо, зруйнувало виверження вулкана Везувій. Під попелом
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Pizza-факти
У НАЧИНКУ
СПРАВЖНЬОЇ
ПІЦИ МОЖНА
КЛАСТИ ПОМІДОРИ ЛИШЕ ДВОХ
СОРТІВ — «Сан-Марцано», що ростуть в
околицях Салерно,
або ж «П’єнноло» — з
передгір’я Везувію.
Олія має бути винятково оливкова — extra
vergine, а моцарела —
обов’язково з молока
буйволиць.
СПОЧАТКУ ТІСТО
ДЛЯ ПІЦИ ЗАМІШУВАЛИ НОГАМИ.
Це була одна з причин,
чому знать так довго
зневажала й ігнорувала
цю страву. Нині ж піца
вважається стравою,
яка об’єднує людей з
найрізноманітнішими
статусами.
ПІЦА ПО-НЕАПОЛІТАНСЬКИ І ПІЦА
ПО-РИМСЬКИ
ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ
КОРЖАМИ. У першої — основа м’яка й
розсипчаста, у другої — тонка й хрумка.
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чудово збереглася кулінарна книга «De
re coquinaria» римського автора — багатія, гурмана, кулінара і письменника
часів ранньої Римської імперії — Марка
Гавія Апіція. У цій книзі містилася така
інструкція: «На тісто потрібно покласти
горіхи, сир, шматочки курячого м’яса, м’яту, перець, часник та оливкову олію, після
чого запекти й подавати до столу, перед
цим охолодивши в снігу». Цікаво, що
руїни нещасливого міста Помпеї лежать
неподалік батьківщини піци в її сучасному вигляді — італійського Неаполя.
У XVI столітті пласкі коржі з різними
добавками — від зелені до м’яса — випікали у Європі скрізь. Здебільшого це
була їжа простих людей. Однак саме в
Неаполі вперше стали змащувати тісто
невід’ємним інгредієнтом італійської
піци — томатним соусом. У 1522 році в
Європу завезли томати. Спершу італійці
поставилися до помідорів з недовірою,
їх вважали отруйними. Багатії відмовлялися вживати «диявольську ягоду»,
однак неаполітанські бідняки швидко

зрозуміли, що продукт цей поживний
і корисний. Прості люди стали використовувати помідори як начинку для
піци, яку хліборобам було дуже зручно
брати із собою в поле, а морякам — у
плавання. Адже круглий і плаский
шматок хліба заміняв тарілку. Саме тому
вважається, що і слово «піца», можливо,
походить від італійського piazza (площа)
або piatto (тарілка).
У будь-якому разі слово «піца» вперше вимовили у тому ж Неаполі, і саме
в цьому портовому місті 1830 року
відкрилася перша піцерія Antica Pizzeria
Port’Alba. Тут народилася і найславетніша у світі піца — «Маргарита». Її назвали
на честь королеви Іспанії. Розповідають,
що нібито 11 червня 1889 року знаменитий піцайоло Раффаеле Еспозіто присвятив королеві особливу піцу, на яку виклав
томати, базилік і моцарелу, зімітувавши
таким чином кольори італійського прапора. Після такого жесту монарші особи
нарешті звернули увагу на піцу — улюб
лену їжу бідняків італійського півдня.

Прості або, як кажуть в Італії, «чисті» піци «Маргарита» і «Маринара»
(піца з томатним соусом із додаванням
чорних оливок та часнику) вважаються
найуживанішими видами піци серед
італійців. А взагалі, лише на території
цієї країни налічують понад 2000 видів
піци. Підрахувати ж кількість і різноманіття начинок в усьому світі просто
неможливо. Американці винайшли
одну з найулюбленіших піц світу — «Гавайську» — з ананасами та куркою,
у Бразилії обожнюють піцу із зеленим
горошком, в Австралії — із креветками,
у Франції — піцу з вершковими соусами
замість томатних.
От тільки професійні піцайоло стверджують, що головним у піці є саме тісто,
а не начинка. Щоб стати максимально
пухким і легким для травлення, тісто,
яке містить муку, воду, сіль та пивні дріжджі, має настоятися мінімум 12 годин,
насититися киснем, а складні вуглеводи
в ньому — перетворитися на прості.
Саме для того, щоб тісто було пухкішим

Найголовніше у стосунках —
щоб вам подобалась одна й та сама піца.
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і ніжнішим, піцайоло почали крутити
його в повітрі, розрівнюючи коржі. З такої практики виросло ціле мистецтво
піца-акробатики. Побачити справжнє
шоу кращих піцайоло Італії і спробувати
ідеальну піцу можна у вересні на щорічному святі Pizzafest в Неаполі.
Усього лише рік тому італійська піца
пережила надважливу історичну подію:
мистецтво приготування неаполітанської піци (поширене по всьому південному узбережжю) внесли до списку
нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО. За цей статус Асоціація
справжньої неаполітанської піци (є й
така!) боролася кілька років поспіль. Ще
раніше Європейський Союз присвоїв
цій страві знак «традиційний рецепт, що
гарантовано дотримується» (traditional
speciality guaranteed, TGS), який захищає
піцу, виготовлену за неаполітанським
рецептом, від підробок. Це означає: щоб
заслужити честь називатися неаполітанською, піца має відповідати ряду
вимог, одна з яких — приготування
винятково у кам’яній дров’яній печі. Тож
як, мандруючи Італією, знайти правильну
піцерію? Шукайте напис forno a legna.
Це означає, що страву готують саме на
дровах. Ну, і класична порада — шукайте ту піцерію, де їдять місцеві. А італійці
жити не можуть без піци. У них навіть є
зменшений різновид «Маргарити», яку
можна з’їсти швидко, склавши навпіл!
Позмагатися з італійцями, хто
більше любить піцу, можуть хіба що
американці, які відкрили для себе цю
страву після Другої світової і зробили
з неї культ. Сьогодні в Америці щосекунди з’їдають понад 300 шматків піци.
Американці зробили піцу героєм кіно та
мультиків (згадайте лише черепашок-ніндзя), вони винайшли піцу-напівфабрикат,
доставку піци, значно крутіше тісто з
додаванням борошна першого сорту та
рослинної олії, а ще свої види начинок… От тільки таку піцу, на жаль, не
охороняє ЮНЕСКО. В італійську ж піцу
вкладено не лише історичний досвід
багатьох століть і добірні інгредієнти,
а й величезну пристрасть, з якою тільки
італійці підходять до всього, що є в
їхньому житті — від кохання і сварок до
приготування національних страв.

Pizza-факти
У відомій кінострічці «Їсти, молитися, кохати» героїня Джулії
Робертс, гостюючи в Неаполі, смакує піцу в піцерії L’ANTICA
PIZZERIA DA MICHELE, яка відкрилася ще в 1870 році
і ВВАЖАЄТЬСЯ НАЙСТАРІШОЮ ПІЦЕРІЄЮ У СВІТІ,
що й досі працює.
ПІЦА — СТРАТЕГІЧНА СТРАВА. Вчені з американської
військової дослідної лабораторії Natick розробили піцу, яка
може зберігатися без холодильника до трьох років і при цьому
залишатися цілком їстівною.
У травні 2010 року ПІЦА СТАЛА ПЕРШИМ ТОВАРОМ,
ЯКИЙ КУПИЛИ ЗА БІТКОЇНИ. Тоді вона коштувала 10 000
біткоїнів, тобто 40–50 доларів. А от сьогодні це вже більше
мільйона баксів.
ЩОДНЯ в Італії ВИГОТОВЛЯЮТЬ ПОНАД ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ ПІЦ, а на всій території країни працює приблизно
127 000 закладів, які готують цю страву.
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РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛЯХ
Коли ми обирали тур, то зрозуміли, що асортимент готелів дуже великий. Калабрія міститься
у південній Італії між узбережжями Тірренського та Іонічного морів. Для романтичного
відпочинку ми вподобали маленьке містечко
Капо Ватикано, яке лежить неподалік відомих
місць активних розваг. Лише уявіть: запаморочливо красива лагуна з пологим спуском до
моря, скелясті гори, бунгало серед квітучих бананових дерев, які потопають у ніжних пахощах
бергамоту. А ще чарівна тиша, про яку я мріяла
роками, бірюзове море та незабутній вид на
вулкан Стромболі.
Наші нові друзі, з якими ми познайомилися
в літаку, також обрали відпочинок на узбережжі
Тірренського моря, але в місті Тропея. Вони
розповідали, що там є готелі міського типу і
бунгало, подібні до нашого, розташовані за
кілька кварталів від міста. У нас туди була запланована екскурсія, тож ми побачили Тропею на
власні очі. Це — старовинне місто з красивими
вуличками, італійськими будиночками, а велосипеди, на додаток до своєї звичайної функції,
стали елементами декору і справжньою окрасою міста. До пляжу можна дістатися ліфтом
або сходинками, залежно від того, де міститься

КАЛАБРІЯ.

ваш готель. Сонячний клімат, доброзичливі
люди та смачна італійська їжа допоможуть вам
повною мірою насолодитися Тропеєю.
ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА
Обов’язково вирушайте на екскурсії, і неодмінно — до Сицилії. Спочатку ми їхали автобусом вздовж чарівного узбережжя Калабрії,
насолод жуючись панорамними видами. Потім
вирушили в мандрівку на поромі від порту
Вілла-Сан-Джованні до порту Мессіна. Ще
півгодини автобусом — і ми в загадковому місті
Таорміна, на відомому сицилійському курорті. Ми
ще нічого не встигли оглянути, але одразу зрозуміли, що повертатимемося сюди знову і знову.
Подейкують, що за свою багатовікову історію
Таорміна спокусила не одну сотню письменників
і художників — і це не дивно. Лише кілька годин
прогулянки стародавніми вуличками міста —
і стає зрозуміло, чому люди залишалися тут назавжди. Щороку в червні у Таорміні відбувається
один із найдавніших італійських кінофестивалів,
куди з’їжджаються зірки кіно з усього світу.
Реджо ді Калабрія, Сцілла, Козенца, Локрі,
Джераче, Серра-Сан-Бруно — це лише частина
незабутніх екскурсій, які вам запропонують у
Калабрії.

Ми ще нічого не встигли оглянути, але одразу зрозуміли,
що повертатимемося сюди знову і знову.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОГЛЯД
Коли працюєш у туристичній галузі, то дуже
прискіпливо ставишся до вибору власного
відпочинку. Іноді відпустка перетворюється
на суцільне подолання перешкод. Але
не цього разу. Калабрія — моє відкриття
туристичного сезону.

М

Мені дуже подобається відкривати нові напрямки. Але обираючи тур до незнайомих міст, є
кілька речей, на які завжди потрібно зважати.
Аби ваш відпочинок став справді захопливим і
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Анна Романенко, директор
Представництва Міністерства
туризму Ізраїлю в Україні

комфортним, зверніть увагу на безпеку, професійну організацію транспортних перевезень, вид
розміщення та харчування.
Мої туристичні поради тим, хто вирушає до
Калабрії.
ЧЕРВЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2018
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МАРШРУТ

Якось нам не пощастило з погодою, і ми вирішили поїхати до Піццо —
міста, яке відоме у всьому світі своїм
трюфельним морозивом «Tartuffo di
Pizzo». Безперечно, морозиво дуже
смачне, але це не єдина причина,
чому сюди варто їхати. Прогуляйтеся
історичним центром міста й пориньте у приємний південно-італійський
колорит. На відстані приблизно 3 км на
північ від Піццо ви знайдете незвичайне місце — грот-церкву, яка має назву
«Pedigrotta», що дослівно перекладається як «біля підніжжя гроту».
КАЛАБРІЙСЬКІ СМАКОЛИКИ
ТА СУВЕНІРИ
Раніше шопінг був для мене нецікавий, їжею мене також спокусити
важко. Але тільки не в Калабрії.
Раджу виділити кілька годин свого
часу на відвідання фермерського
ринку в будь-якому місті Калабрії.
Одразу ж зрозумієте, що подають на
стіл господині. На ринок вирушають
за всесвітньо відомою калабрійською
червоною цибулею (cipolla rossa
di Tropea Calabria), вона солодка і
приємна на смак. Її використовують
у салатах, соусах, додають до супів,
піци, а ще виготовляють з неї варення. А у нас промайнула думка, що
така цибуля смакуватиме у стравах з
оселедцем. Іншою місцевою принадою є дуже гостра ковбаса (Nduja) з
великою кількістю гострого калабрійського перцю — «pepperoncino», який
у Калабрії додають майже в усі страви.
Яскравими в’язками перцю прикрашають овочеві лавки, а туристи на
згадку про Калабрію купують сувеніри
у вигляді червоних перців. Неможливо
оминути і лавку з традиційним сиром
пекоріно (pecorino di Monte Poro),
який виготовляють з овечого молока.
Овець розводять в унікальній екологічно чистій місцевості — на пагорбах
Монте Поро. Ми купили пекоріно під
час екскурсії в Піццо і ввечері смакували його з калабрійським білим вином,
милуючись чарівним заходом сонця —
іще однією калабрійською пам’яткою,
якій немає рівних на всьому узбережжі
Італії.

62

YOUR WIND

Раніше шопінг був для мене нецікавий.
Але тільки не в Калабрії.

ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ

Зроблено в Греції
Стародавні греки — та нація, яка на запитання: «Що ви
зробили для сучасного світу?», може сміливо відповідати,
що саме вона і створила цей світ. Коріння більшості
глобальних культурних і наукових понять та побутових
дрібниць сягає стародавньої Еллади. І ми зібрали, мабуть,
найнеочікуванішу вісімку.

ТРАДИЦІЯ ЗАПАЛЮВАТИ СВІЧКИ НА ТОРТІ

У дар богині Артеміді стародавні греки приносили до храмів
пироги жовтого кольору із запаленими на них свічками. Пиріг
символізував місяць, покровителькою якого була Артеміда, а
свічки — його світло.

ВЗУТТЯ НА ПЛАТФОРМІ

Взуття, що збільшує зріст людини, вперше стали використовувати давньогрецькі актори, щоб їх краще було видно зі
сцени. Це були спеціальні сандалії на високій дерев’яній чи
корковій підошві, які називалися котурни. Припускають, що
саме вони стали давніми прародичами взуття на підборах.

БУДИЛЬНИК

Вважається, що будильник винайшов Платон, щоб не просипати своїх лекцій. Він сконструював водяного годинника
зі складною системою трубок: вода за певний час (близько
6 годин) переливалася з одного резервуара в інший і, зрештою,
виштовхувала з останньої ємності повітря, що потрапляло у
пристрій на зразок флейти. Лунав свист, який і будив філософа.

СЛОВА

Грецька мова дала сучасному світові тисячі звичних слів: школа,
ангел, каталог, алергія, космос… Ба більше — літери, з яких ці
слова складаються, також заслуга греків. Цікаво, що і латиниця,
і кирилиця, якими б різними вони нам сьогодні не здавалися,
походять від єдиного — грецького — алфавіту. А ще греки
вигадали імена, якими зветься більшість ваших знайомих.

КУЛЬТ СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я

Гадаєте, що правильне харчування та фітнес-фанатизм — ознаки сучасної успішної людини? Стародавні греки були адеп-
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тами культу здорового і красивого тіла ще задовго до того,
як це стало мейнстримом. Вони стали першими, хто провів
чітку паралель між красивим, здоровим тілом та успіхом у
житті — в Елладі фізично нерозвинені парубки певний час
навіть не мали права отримати освіту. А ще греки першими
вивели концепцію здорового способу життя: «пізнай себе і
дбай про себе».

КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ

Мабуть, тільки сучасна людина має такий шалений вибір
потенційних кумирів, який мали стародавні греки. Греки надихалися десятками богів та героїв. І цікаво, що саме у грецькій
міфології боги були наділені суто людськими рисами: жадібні,
марнославні, самозакохані, хитрі, ревниві, охочі до смачної
їжі та випивки. Грецькі боги дуже схожі на людей, а люди
обожнювали їх такими, які вони є. Саме вірування стародавніх греків поклали початок індивідуалізації особистості через
розкриття її характерних рис, а отже, саме за таке поняття,
як особистість, маємо дякувати грекам.

РОБОТ-ПОМІЧНИК

Перший у світі робот допомагав не прибирати чи готувати, а
наливати вино! Служниця-автоматон — винахід Філона Візантійського, механіка III століття до нашої ери — була зроблена
з металу й оснащена двома трубками. За їх допомогою у чашу
подавалися вино й вода, які служниця-робот змішувала у
склянці (давні греки зазвичай пили саме розбавлене вино).

НЕКУЛЬТУРНИЙ ЖЕСТ

Найпоширеніший некультурний жест із середнім пальцем
вважається найдавнішим образливим жестом у світі. Перші
згадки про нього походять, звісно ж, зі стародавньої Греції,
адже вказувати на когось середнім пальцем там було страшною образою.

Елліни вивели основоположні принципи алгебри, астрономії,
геометрії та багатьох інших наук, які ми вивчаємо в школі. А ще
вони дали назви цим наукам, а також вигадали слова «школа»,
«наука» і «принцип»... та більшість літер, з яких вони складаються.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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ЦІКАВІ ФАКТИ

Вважається, що слово «туризм» з’явилось у Франції в
XVIII столітті. В перекладі
воно означає щось на кшталт

«МАНДРІВКА ЗАРАДИ ЗАДОВОЛЕННЯ». А популяризував його

Стендаль, який у 1838 році
видав книжку «Спогади туриста» (Memoires d'un touriste).

З давніх часів ГОЛОВНОЮ

МЕТОЮ ТУРИЗМУ БУЛИ
ПАЛОМНИЦТВО ТА ВІДВІДУВАННЯ ПАМ’ЯТОК.

Найпершими «туристичними» об’єктами вважаються античні сім чудес світу.
Сьогодні зі славетної сімки вціліли лише
Єгипетські піраміди, втім, замість старих
рукотворних пам’яток з’явилися нові, а
до них додалися природні, що раніше не
викликали у людей зацікавлення.

ПЕРШИЙ ГОТЕЛЬ ALL
INCLUSIVE був ідеєю бельгійця

доктора Жерара Бліца і з’явився понад
60 років тому на одному з островів
Карибського басейну. Поштовхом для
розвитку нового формату відпочинку
стала фінансова криза в США. Сім’ї, які
прагнули заощадити на відпустці, ідею
заплатити більше, але за все одразу сприйняли охоче.
Незабаром формат all
inclusive перейшов на
круїзні лайнери, а в
70-х роках дістався
Туреччини.

ПЕРШИМ ТУРАГЕНТОМ

вважається англієць Роберт Смарт.
У 1822 році він почав реєструвати
пасажирів на пароплави, що курсували
Брістольським каналом, а також організовувати для клієнтів плавання до Дубліна.
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Першу ВАЛІЗУ НА КОЛЕСАХ
винайшов співробітник компанії United
States Luggage Бернард Девід Садоу в
1972 році. Якось, повертаючись з відпустки, він звернув увагу на те, як легко працівники аеропорту транспортують багаж на
візочках. Ідея прилаштувати до валізи колеса здалася Девіду геніальним і простим
рішенням. Утім, провідні виробники сумок
прийняли її без жодного ентузіазму. Як
бачимо сьогодні — даремно.

БАТЬКОМ
«ПАКЕТНОГО»
ТУРИЗМУ ВВАЖАЄТЬСЯ АНГЛІЄЦЬ ТОМАС КУК.

У 1841 році він організував першу туристичну
мандрівку на потязі від
Ланкастера до Лонгоборуга для кількасот осіб. У
вагонах першого публічно
рекламованого екскурсійного потяга пасажирів
розважав оркестр, їм пропонували чай та булочки.
Квиток коштував 1 шилінг.
З 1847 року компанія Кука
стала масово організовувати тури не лише у
Європі, а й в Америці, де
одним з перших клієнтів
турфірми став Марк Твен.
Сьогодні компанія Thomas
Cook Group залишається однією з найбільших
туристичних організацій
у світі.

ПЕРШИМ ФАХІВЦЕМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЕКСКЛЮЗИВНИХ ПОЇЗДОК

був Томас Беннет, знову
англієць, який служив секретарем у британського
консула в Осло (Норвегія).
Перебуваючи на цій посаді, Беннет організовував
індивідуальні театральні
тури в Норвегію. З 1850го він став називати себе
«організатором поїздок»
і надавав індивідуальним
туристам маршрути,
транспорт, харчування й
туристське спорядження,
заздалегідь домовлявся
про коней та готелі для
клієнтів.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЗА ДОКТОРОМ Ф. К. МАЙЄРОМ ВІД

«R I XOS-pRY K A R PAT T YA»

ТЕРАПІЯ ЗА ДОКТОРОМ Ф. К. МАЙЄРОМ — ОДНА З МЕТОДИК ТАК ЗВАНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ.
ЦЕ КУРС ДЕТОКСИКАЦІЇ ТА ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ВІД ШЛАКІВ, ТОКСИНІВ, НЕПОТРІБНИХ ЙОМУ ЖИРІВ. МЕТОДИКА БУЛА
РОЗРОБЛЕНА АВСТРІЙСЬКИМ ВЧЕНИМ, ДОКТОРОМ ФРАНЦЕМ КСАВЕРОМ МАЙЄРОМ ЩЕ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ.
В ОСНОВІ ТЕРАПІЇ — В ПЕРШУ ЧЕРГУ, ОЧИЩЕННЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ, В ХОДІ ЧОГО НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ ОБМІН РЕЧОВИН,
ОНОВЛЮЮТЬСЯ КРОВ І ЛІМФА, ОМОЛОДЖУЮТЬСЯ КЛІТИНИ І ТКАНИНИ, ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОЛІПШЕННЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ
І ВІДНОВЛЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. У РЕЗУЛЬТАТІ ПІДВИЩУЄТЬСЯ ЖИТТЄВИЙ ТОНУС ОРГАНІЗМУ,
ПОКРАЩУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ОКРІМ ВИВЕДЕННЯ ТОКСИНІВ ТА ШЛАКІВ, ПРИЄМНИМ БОНУСОМ
ПАЦІЄНТИ ПРОГРАМИ ОТРИМУЮТЬ ЩЕ Й НОРМАЛІЗАЦІЮ ВАГИ. ЕФЕКТ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ІНТЕНСИВНОЇ ДІЄТОТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАСАЖІВ, ПРИЙОМУ ПРИРОДНИХ СОЛЬОВИХ
РОЗЧИНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР.

Д

октор Майєр засновував свій курс на
тому, що добра робота травної системи — найважливіший фактор імунітету людини. У процесі перетравлення їжі утворюються тілесні отрути, які
відкладаються в кишківнику та інших органах. Наслідки для багатьох людей часто бувають найнесподіванішими: пацієнти починають скаржитися на частий головний біль,
розлади шлунка, відчуття дискомфорту в
животі, нездатність зосередитися, відчуття
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втоми, депресію. Порушена функція кишківника може бути причиною мігрені, висипу, алергії, запалення гайморових пазух і
навіть захворювань суглобів. Високий темп
життя, емоційні навантаження, а також
відсутність збалансованого харчування —
фактори, що погано впливають на стан
здоров’я людини. Повний курс лікування за
методикою доктора Майєра зазвичай триває три тижні, короткий — два тижні. Частота проходження курсу, рекомендована

• необхідність корекції ваги
• захворювання травної системи
•	порушення функцій печінки, жовчного міхура
• схильність до діареї, метеоризму
• послаблення імунної системи
• алергії
• псоріаз, нейродерміт
•	сечокам’яна хвороба, захворювання сечовидільної системи
• захворювання серцево-судинної системи
• захворювання опорно-рухового апарату
• подагра
•	хвороби органів дихання і дихальних шляхів.
Заснована понад сто років тому концепція лікування організму через очищення кишківника
сьогодні використовує найновіші досягнення сучасної медицини і дієтології та успішно
застосовується лікарями Австрії, Німеччини,
Швейцарії, Іспанії, Італії. Вона зарекомендувала себе винятково позитивно і з 2013 року
вдало практикується в «Rixos-Prykarpattya»
(м. Трускавець) — найвідомішому 5-зірковому

діагностичному лікувально-реабілітаційному
курортному комплексі України.
Курс лікування за методикою доктора Майєра
можна проводити лише під наглядом кваліфікованого лікаря, який пройшов необхідну спеціальну підготовку, оскільки через інтенсивність
лікувального впливу на організм цей метод з
повним правом можна назвати «операцією без
ножа».
«Rixos-Prykarpattya» — єдиний в Україні центр,
офіційно сертифікований Міжнародною Асоціацією лікарів Майєра (Австрія), а 12 лікарів
курортного комплексу є сертифікованими спеціалістами майєр-терапії.
Доктор Алекс Вітасек, засновник і президент
Міжнародної Асоціації лікарів Майєра, її представник у Європейському товаристві натуральної медицини в Берлінському університеті,
регулярно відвідує «Rixos-Prykarpattya». Він
проводить лекції та семінари, знайомить фахівців з останніми досягненнями Майєр-медицини у світі, а також з сучасними аспектами
відновлювальної медицини загалом.
Пан Вітасек неодноразово підкреслював пере-

ваги проведення терапії Майєра саме в умовах
бальнеологічного курорту, яким є Трускавець.
Цілющі властивості місцевих мінеральних вод
підсилюють ефективність програми, а потужна медично-лікувальна база, за словами
Алекса Вітасека, ставить «Rixos-Prykarpattya»
на позицію лідера серед європейських центрів
Майєр-терапії.

За період застосування Майєр-терапії у
«Rixos-Prykarpattya» курс відновлення та
детоксикації по Майєру пройшли понад 1500
пацієнтів, і особливо варто відзначити, що
більше третини з них — два і більше разів.

м. Трускавець
вул. Городище, 8
www.rixos.ua
е-mail: info@rixos.com.ua
тел. +38 (032) 477 1111

доктором Францем Ксавером Майєром —
раз на півроку. Проте ця рекомендація не є
категоричною. Після проходження першого
курсу терапії ви самі навчитеся відчувати
свій організм і визначати, коли настає необхідність детоксикаціі.
ПОКАЗАННЯМИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
КУРСУ МАЙЄР-ТЕРАПІЇ Є:
• стресовий стан, хронічна втома
• порушення обміну речовин

Впізнаєте себе в одному із силуетів?
Перед вами Миттєвий тест австрійського Доктора Франца Ксавера Майєра, який
базується на відповідності зовнішнього вигляду людини її стану здоров’я.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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ЛЕСЯ
НІКІТЮК:
«Коли людина
на своєму місці,
її енергія лише
примножується»
Для більшості людей бути ведучим шоу «Орел і
решка» — межа мрій, проте для неї — це лише початок.
Вона не боїться стрибати з 200-метрової висоти і
вступати у гумористичний двобій із самим Притулою!
Смілива, прекрасна, невгамовна Леся Нікітюк розказала
нам про мандрівки, кар’єру і плани на майбутнє.
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Тривалий час пригодницькі мандрівки
були вашою роботою, а як ви подорожуєте у реальному житті? Також полюбляєте
пригоди чи, може, ліпше готель all inclusive
і шезлонг?
Насправді я всім раджу розпочинати відпочинок
у форматі «all inclusive і шезлонг». Це потрібно,
щоб просто відіспатися і позбавитися стресу, який
ми постійно переживаємо у великому місті. Мені
самій потрібні 7–8 днів у форматі, коли ти ні про
що не турбуєшся, і все робиться за тебе. Я просто сплю у шезлонгу, прокидаючись з будильником, аби пірнути в море і знову спати. Лише
після такого пасивного відпочинку, коли організм
відновиться, раджу планувати пригоди. Я дуже
люблю активний відпочинок у гірській місцевості.
У Карпатах, в Австрії, у Норвегії.
Чи змінюють мандрівки людину?
Мандрівка неодмінно змінює світогляд і навіть
характер людини. Все, що відбувається в подорожі — несподіванка, а твої дії — імпровізація.
Ти ніколи не знаєш, до чого слід бути готовим
і як відреагує твій організм. Наприклад, коли я
стрибала з Башти Макао заввишки 230 м, із десяти
людей, що йшли переді мною, вісім поверталися.
Я бачила їхні обличчя — вони були засмучені.
Люди були обурені, що не змогли стрибнути. Утім,
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018

73

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

їхній організм сказав «ні»! Це й не дивно: коли ти
бачиш ту відстань під собою, організм сприймає
це як кінець! Він пручається. І тут треба зробити величезне зусилля, аби здійснити цей крок у
безодню. Політ був дуже коротким, стрімким, я
нічого не запам’ятала, але в цей момент у моєму
організмі відбулося перезавантаження. Я повністю
відновилася. Зараз постійно думаю, що непогано
було б знову здійснити такий стрибок. Крім того, в
мандрівках у тебе завжди відбувається переоцінка
цінностей. Досить побачити Бангладеш, щоб зрозуміти, наскільки класно і комфортно ти живеш у
своїй країні. Усі зміни, що відбуваються з людиною
в подорожі, — безперечно, на краще.
Як часто вам доводиться літати і як ви розважаєтеся під час тривалих перельотів?
За останні п’ять років я налітала майже 300 000
повітряних миль. Я так довго перебувала в подорожах, що коли вилітала з країни, там залишалося
місто Кіровоград, а коли повернулася — вже стало
Кропивницький.
Під час польотів у нас завжди були дуже бурхливі
розваги! Ми… спали. Це була для нас найвеселіша
і найкрутіша справа, адже в режимі зйомок нам
доводилося спати дуже мало. А ще ми записували
веселі влоги та показували всілякі лайфхаки. Наприклад, я зі своїм зростом 180 см вже вигадала
сотні способів, як у різних позах вкладати ноги,
щоб було зручно спати.
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У яких країнах ви стикалися з чимось
таким, про що ніколи не чули і не читали в
інтернеті?
У мене чимало таких історій. Наприклад, у країнах
Латинської Америки, де часто бувають зсуви, щоб
будинок стояв міцно, під фундамент закопують
зародок ламеняти. Не знала, що буває самогон,
настояний на павуках, сколопендрах і навіть
ведмежих лапах. Не думала, що ікра морського
їжака може бути такою смачною. Не уявляла, що
на деяких островах настільки багато комах, що
крізь їх хмари не видно заходу сонця, і доводиться в прямому сенсі слова «розсувати» повітря. І
що б там ви не бачили на картинках в інтернеті, на
Бора-Бора вода ще нереальніша!
Зважаючи на те, в яких шалених місцях ви
бували, можна сказати, що ви людина, якій
щастить. Як пояснюєте свою удачу?
Мені справді щастить, адже як мінімум п’ять
випадків могли для мене завершитися дуже сумно.
Наприклад, якось мене висадили на льодовику
у Швейцарії, щоб записати підводку. А вертоліт
спустився позаду мене і ледь не відрізав мені ло-

????????????

патями голову! Думаю, річ у тім, що
Бог мене береже, а ще я завжди
працюю зі щирістю і відкритим серцем, насолоджуюсь
своєю роботою, і саме
тому мене просто не
може спіткати нещастя.

На підготовку
до зйомок проекту
«Хто зверху?» у мене
було п’ять днів,
і я думала,
що посивію.

Чула, що ви хочете
стати режисером.
Мрієте створювати
фільми чи розважальні
програми?
Так, я хотіла б проявити себе як
режисер, адже мені дуже подобається
вибудовувати кадр, планувати роботу знімальної
групи, наживо працювати з людьми. Утім, власний фільм — це, певно, дуже далеко. А от що б
я точно потягнула зараз — це позиція помічника
режисера. Розкрити в собі акторські здібності —
також моя мрія і мета.
Нещодавно я озвучила головну героїню мультфільму «Монстри на канікулах-3». Я з таким запалом підійшла до цієї роботи! З дитинства мріяла робити дубляж. І мене відзначили такі кити
кінематографа, як компанія Sony Pictures. З
великої кількості людей, які працювали над
цим проектом, вони обрали лише п’ятьох
(зокрема і мене) і запросили на Каннський
кінофестиваль.
Чи складно було звикнути до зйомок студійного шоу «Хто зверху?»
після кількох років мандрівних
проектів?
На підготовку до зйомок проекту «Хто
зверху?» у мене було п’ять днів, і я
думала, що посивію. За такий короткий
термін мені потрібно було з ведучої
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тревел-шоу повністю перелаштуватися на студійну ведучу. У студії
все інакше: треба чітко все
вимовляти з одного дубля,
легко брати ініціативу у
свої руки, підлаштовуватися під атмосферу, тим
більше — там іде постійна гендерна боротьба.
До того ж треба було
працювати із таким метром
українського шоу-бізу, як Сергій Притула! Проте все склалося, і цей сезон був найпопулярнішим
за всю історію проекту, а «Хто зверху?»
зараз одне з найрейтинговіших шоу на українському телебаченні. І я дуже вдячна всім глядачам,
які вболівають, беруть участь у боротьбі, реагують
на мої активності у соцмережах. Наприклад, у
наступному сезоні ми будемо використовувати
жіночі кричалки, які надіслали мої підписники.
Звідки ви черпаєте неймовірну позитивну
енергію, яку випромінюєте навіть на фото?
Мені здається, що «випромінювання» звучить
трохи страшно. Проте якщо це про позитив, то гаразд. Одразу скажу, в дитинстві я
такою не була. Та коли я знайшла себе, то ця
енергія всередині почала бити через край.
Моя робота — не просто бути ведучою там
і тут, а веселити глядача, допомагати йому
розслабитися, піднімати настрій, заряджати
позитивом. Я зрозуміла головне: коли людина
на своєму місці — її енергія лише примножується. Мене часто запитують: «У якій країні
ти хотіла б жити?». І я завжди відповідаю, що,
звісно ж, в Україні. У будь-якій іншій країні я —
турист, гастарбайтер, а у своїй — Леся Іванівна
Нікітюк!

ТЕКА
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ЧАС
КІНО

АГЕНТ ДЖОННІ
ІНГЛІШ: НОВА МІСІЯ
Жанр: бойовик, комедія, пригоди
Режисер: Девід Керр
А ви вже скучили за легендарним Ровеном Аткінсоном? Найнезграбніший,
найсмішніший, втім, безмежно харизматичний суперагент Джонні Інгліш
повертається, щоб знову вступити у
двобій із професійними негідниками.
Неважливо, що замислили антигерої цього разу, — вони, безперечно,
спасують перед кумедністю, непередбачуваністю і безглуздими витівками
містера Інгліша.

2709

13.09

КРІСТОФЕР РОБІН
Жанр: мультфільм, комедія, фентезі
Режисер: Марк Форстер

ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВБИВ ДОН КІХОТА

ХИЖАК

Жанр: пригоди, фантастика
Режисер: Террі Гілліам

Жанр: бойовик, фантастика, жахи
Режисер: Шейн Блек

Чарівна і зворушлива історія про
Крістофера Робіна — хлопчика, який...
виріс. Замість іграшкових друзів
тепер він має сіру повсякденність,
важку роботу і родину, на яку зовсім
не вистачає часу. Аж раптом у житті
чоловіка з’являються давно забуті
друзі дитинства — Вінні Пух і всі-всівсі. Вони приходять, щоб попросити
Крістофера про допомогу, але виявляється, що допомога з чарівного світу
дитинства потрібна йому самому.

Бажаєте чогось незвичного? Ця
прем’єра від дивакуватого Террі Гілліама — саме те, що треба. За сценарієм,
молодий режисер шукає натхнення у
селищі, де знімав свій перший фільм.
Там він зустрічає навіженого старигана, який вірить, що він Дон Кіхот, а головного героя сприймає за свого помічника Санчо Пансу. Дивним чином
старий затягує гостя у неймовірний
світ пригод, де розрізняти реальність і
вигадку стає дедалі важче.

Сиквел культового фантастичного
бойовика 1987 року входить до топ
найочікуваніших прем’єр цього року.
От тільки головним героєм стрічки
стане не кремезний професійний
військовий, як було 30 років тому із
героєм Шварценеггера, а маленький
хлопчик-аутист, що має надздібності
до вивчення мов. Далі все за класикою
жанру: багато бійок, крові та інопланетних чудовиськ, що загрожують усій
планеті.
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Використано фотоматеріали www.bhfilms.com.ua, www.ufd.ua, www.arthousetraffic.com

1.08
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KANYE WEST
«Ye»
Геній піару Каньє нічого не робить просто так.
Однак деякі вчинки репера складно зрозуміти,
як і останній його альбом. Дивними видаються
і лаконічна назва, і картинка на обкладинці, яку,
за словами самого Каньє, він власноруч оформляв на телефоні, і напис на ній: «Я ненавиджу біполярний розлад. Це круто!». Сім не надто пов’язаних
між собою треків вмістили купу думок і різнопланових
тематик: від расової нетерпимості до суїцидальних мотивів.
Загалом альбом вийшов досить спонтанним. Втім, хто ми такі,
щоб судити «головного репера світу»?

THE CARTERS
«Everything Is Love»
Цей новоутворений гурт є дуетом давно відомого світові подружжя артистів Jay-Z та Бейонсе. Незважаючи на те, що зради Jay-Z ледь не зруйнували сімейного щастя зіркової родини (про що Бейонсе розповіла світові у своєму останньому альбомі Lemonade), здається,
співак щиро покаявся, а дружина його пробачила. Результатом примирення стала спільна
музична робота, яка одразу ж посіла топові позиції у хіт-парадах і подарувала прихильникам аж п’ять синглів та крутий кліп, знятий у Луврі. Певно, що кохання справді творить дива.

МАЙКЛ ВУЛФФ

«Вогонь і лють.
Всередині Білого дому Трампа»
Ця книжка написана відомим
журналістом на основі
двохсот інтерв’ю. Вона
просто сколихнула
американське
суспільство. Уже через три дні після
ї ї виходу було продано понад
мільйон примірників. Бестселер містить купу неймовірних і
скандальних подробиць життя
за стінами Білого дому, які автор
з’ясував за 18 місяців спілкування
із командою Трампа. Тут і про
несерйозне ставлення підлеглих до
президента, і про несподівану для
нього самого перемогу на виборах,
і навіть про його параноїдальні
схильності й дивні звички.
Видавництво #книголав
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120 РІЗНИХ АВТОРІВ

«Це зробила вона»

Зустрічайте першу ілюстровану книжку про видатних
українок. На її яскравих
сторінках просто й
дотепно викладено історії жінок, які на
рівні із чоловіками зробили вагомий
внесок у розвиток нашої країни.
120 авторів працювали цілий рік,
щоб написати про 50 жінок, які
представляють українську культуру, політику, науку, — прекрасних,
сильних, талановитих, розумних і
рішучих. Чудова книжка для дітей,
підлітків, дорослих — для будь-кого, хто шукає натхнення й поштовху
до дій. Це зробила вона — зможете зробити й ви!
Видавництво «Видавництво»

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ
НЕОЧІКУВАНИЙ ФОРМАТ

«Добробут» — цілодобова допомога

REVIEW

Головний лікар медичного центру «Добробут — невідкладна
допомога» Євген Колосов розповів про екстрену медичну
допомогу високого рівня, що відтепер доступна в Україні.

Н

евідкладна допомога медичної мережі
«Добробут» — це команда
професіоналів з багаторічним
досвідом роботи, а ще — сучасні реанімобілі з високотехнологічним обладнанням. Такі
реанімобілі дають можливість
здійснювати міжнародний
медичний супровід пацієнтів по території Європи та
Азії, а також виїзд до трапа
літака! У команді професіоналів, які супроводжують
пацієнтів, — дорослі й дитячі
анестезіологи, кардіологи,
лікарі невідкладних станів, які
в процесі транспортування
можуть проводити необхідні
лікувальні та реанімаційні

заходи. Наші реанімобілі
Mercedes обладнані новітньою
апаратурою та пристроями,
якими користуються кращі
екстрені медичні служби світу,
а персонал регулярно проходить тренінги, вдосконалюючи свої професійні навички.
Наші досвідчені диспетчери
розрахують маршрут та час на
дорогу, оголосять вартість послуг і в будь-якій зручній формі
цілодобово нададуть всю
необхідну інформацію щодо
транспортування хворих до
клінік Європи. Усі ці переваги
дають змогу пацієнтам та
їхнім супроводжувачам почуватися спокійно й захищено в
руках справжніх професіоналів

невідкладної допомоги медичної мережі «Добробут».
ЦІЛОДОБОВИЙ виклик
бригади та консультація диспетчера за номером телефону: 5288*.
*Дзвінок безкоштовний для
абонентів усіх мобільних операторів України.

Синупрет® екстракт.
Р.П. № UA/15267/01/01 від 15.08.16

Реклама лікарського засобу. Виробник Біонорика СЕ (Німеччина).

* Ø720 мг комбінації рослинних компонентів в Синупрет ® екстракт
(Відповідає 160 мг сухого екстракту) в порівнянні з 156 мг
комбінації рослинних компонентів в Синупрет® форте

БА ЖА Н Н Я
П О ВА ГИ
П ІЗН А Н Н Я
ЗА ХО П ЛЕ Н Н Я

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

СКАЖИ НЕЖИТЮ СТОП!

С

пека… Кубики льоду у келиху, смачне прохолодне морозиво, освіжаючі напої з морозилки, купання в холодній воді,
вітерець з кондиціонеру — в літні місяці ми стикаємося з
різноманітними факторами ризику. В результаті носоглотка переохолоджується, хвороботворні мікроорганізми активізуються і
починається застуда з нежитем. Тому можна сказати, нежить —
спонсор зіпсованої відпустки. Якщо вчасно не почати лікування,
всі плани можуть бути зіпсовані. Лікування нежитю спрямоване
на те, щоб зняти запалення, набряк і полегшити відходження слизу. Із цим завданням добре впорається «Синупрет® екстракт» —
німецький препарат з високою концетрацією рослинних компонентів для дорослих та дітей від 12 років. Він лікує безпечно та
комплексно: відновлює природнє дихання, зменшуючи набряк
та запалення, розріджує слиз і допомагає звільнитися від нього, допомагає справитися з вірусами та бактеріями. «Синупрет®
екстракт» — потужно діє проти нежитю та синуситу!

ДИТЯЧА
????????????
СТОРІНКА

ДИТЯЧА
???????????
СТОРІНКА

ЗНАЙДИ ТІНЬ ДЛЯ КОЖНОЇ ТВАРИНКИ
ЗНАЙДИ ЩЕ 8 СЛІВ, ЩО ЗАХОВАЛИСЬ
У ЦЬОМУ НАБОРІ ЛІТЕР
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ПРО КОМПАНІЮ

У нас працюють висококваліфіковані пілоти з великим
досвідом роботи — понад 10 тисяч годин нальоту. Пілоти
авіакомпанії кожні півроку проходять підготовку на тренажерах
Finnair Flight Academy (Гельсінкі, Фінляндія), Swiss AviationTraining
(Цюрих, Швейцарія), Sofia Flight Training Centre (Софія, Болгарія),
а також щорічні обов’язкові курси підвищення кваліфікації в
провідних авіацентрах України. Наші бортпровідники навчаються в «Міжнародному авіаційному центрі підготовки», а також в
Lufthansa Flight Training і Swiss aviation training.
Головна мета WINDROSE — забезпечення комфорту і
безпеки пасажирів. Легкі та ергономічні інноваційні екокрісла
з красномовною назвою Dragonfly, що розташовані в салонах
наших літаків, розроблено на заводі Zodiac Aerospace France.
Наші літаки регулярно проходять технічне обслуговування на
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базі Lufthansa Technik (Софія, Болгарія та Мальта), Magnetic MRO
(Таллінн, Естонія), SR Technics (Цюрих, Швейцарія); Revima (Руан,
Франція), Dublin Aerospace (Дублін, Ірландія).
Бортове меню авіакомпанії — вкрай важлива складова нашого
сервісу, тому ми приділяємо особливу увагу якості й асортименту бортового харчування, із залученням кращих професіоналів — австрійської кейтерингової компанії DO&CO, що
гарантує якісний, різноманітний і свіжий раціон.
WINDROSE запрошує відкрити нові місця! Скористайтеся
нашими новими рейсами та відвідайте чарівну Софію, розкішний
Бухарест і цікавий Дніпро!
Ми завжди пам’ятаємо, що відповідальні за Ваше життя в небі,
уважно дослухаємося до будь-яких зауважень, намагаємося
уникнути найменших розбіжностей, щоденно самовдосконалюємося, щоб наблизитися до ідеалу.

ТОВ «Авіаційна компанія
«Роза Вітрів»
Центральний офіс:
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Щекавицька 30/39, оф.12-13
E-mail: press@windrose.kiev.ua
Контактний центр: +38 (044) 498-77-77
www.windrose.aero

SITA: IEVWRXH
AFTN: UKKKRWXX
ЄДРПО: 32657656

Кримов Сергій
Авіарейси на замовлення (корпоративні, бізнес-рейси, будь-які
перевезення за Вашим бажанням)
+38 (044) 499-97-77; +38 (050) 462-52-83
commerce@windrose.kiev.ua, krymov@windrose.kiev.ua
Толстихіна Ольга
Комерційний директор
+38 (044) 499-97-77
commerce@windrose.kiev.ua, olga.tolstikhina@windrose.kiev.ua
Кочанова Наталія
Начальник відділу маркетингу та реклами
+38 (044) 454-16-24
kochanova@windrose.kiev.ua

* надалі — Авіакомпанія, Компанія

Авіаційна компанія WINDROSE* («Роза Вітрів») була заснована 28 жовтня 2003 року. Сьогодні вона здійснює міжнародні
туристичні перевезення практично з усіх регіонів України.
• WINDROSE — молода авіакомпанія, що динамічно розвивається і завжди займає провідні позиції у секторі чартерних
авіаперевезень.
• WINDROSE виконує польоти з базуванням повітряних
суден у різних аеропортах України, пропонуючи пасажирам
зручний розклад.
• WINDROSE робить акцент на високому стандарті якості
бортового харчування на чартерних рейсах. Ми розробили
різноманітні види меню, у тому числі дитяче.
• WINDROSE експлуатує літаки нового покоління: Airbus-321,
Airbus-320, Embraer ERJ-145 EU/EP/LR і обслуговує пасажирів
чартерних рейсів на найвищому рівні.
• WINDROSE дбає про привабливий зовнішній вигляд літаків.
• WINDROSE ставить зручність і комфорт пасажирів вище
за комерційну вигоду. Обслуговування, яке постійно вдосконалюється, стало візитною карткою компанії.
• WINDROSE першою розробила корпоративну уніформу
для льотного складу і наземного персоналу разом із провідним
українським дизайнером Андре Таном. Зараз Ви маєте нагоду
бачити її на співробітниках нашої компанії.
• WINDROSE надає пасажирам можливість бронювання квитків безпосередньо через веб-сайт авіакомпанії.

ПРО КОМПАНІЮ

WINDROSE Airlines was established on October 28,
2003. Today it operates international tourist flights from
almost all Ukrainian regions.
• WINDROSE Airlines is a young airline that is
dynamically growing and taking the leading position in
the sector of charter air transportation.
• WINDROSE Airlines operates flights with the aircraft
based in different Ukrainian airports to offer convenient
flight schedules to its passengers.
• WINDROSE Airlines focuses on high-quality in-flight
catering on charter flights. We offer you various types of
menus including kids meals.
• WINDROSE Airlines operates the new generation
aircraft: Airbus-321, Airbus-320, Embraer ERJ-145 EU/
EP/LR and offers high-level service to its charter flight
passengers.
• WINDROSE Airlines cares of the attractive appearance
of its aircraft.
• WINDROSE Airlines puts the comfort of its
passengers above the commercial profit. Its corporate
pride is the high-end service level that is constantly
improving.
• WINDROSE Airlines was the first to dress its flight
crews and ground personnel in corporate uniform
designed by Andre Tan, Ukraine’s leading fashion designer.
Now you can see it on our flight crew.
• WINDROSE gives passengers the chance to book
tickets directly through the Airline website.

We employ highly-qualified pilots whose flight experience is
over 10,000 flying hours.The pilots of the air company undergo
professional flight simulator training at the following institutions:
Finnair Flight Academy (Helsinki, Finland), Swiss AviationTraining
(Zurich, Switzerland), Sofia Flight Training Centre (Sofia, Bulgaria);
they also pass mandatory annual recurrent training at the leading
aviation centres of Ukraine. Our flight attendants are trained at
«International Aviation Training Centre» as well as at «Lufthansa
Flight Training» and at «Swiss aviation training».
The main purpose of WINDROSE is to ensure comfort and
safety of passengers. Lightweight and ergonomic innovative
ecological seats eloquently called «Dragonfly» in the cabins of
our aircrafts are developed by Zodiac Aerospace, France. Our
aircraft routinely undergo maintenance at the following bases
«Lufthansa Technik» (Sofia, Bulgaria and Malta), «Magnetic MRO»
(Tallinn, Estonia), «SR Technics» (Zurich, Switzerland); «Revima»
(Rouen, France), «Dublin Aerospace» (Dublin, Ireland).
The in-flight menu of the air company is the very important
constituent of our service, therefore we pay special attention to
quality and product range of in-flight catering, involving the best
professionals: the Austrian catering company «DO&CO» that
guarantees high-quality, diversified and fresh diet.
WINDROSE Airlines invites you to discover new cities! Take
opportunity of our new flights and visit the charming Sophia, the
magnificent Bucharest and the wonderful Dnipro!
We always remember that we are responsible for your life in the
sky, carefully heed any comments, try to avoid smallest disputes,
improve ourselves daily in order to approach the ideal.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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ВІДПУСТКА ПОЧИНАЄТЬСЯ
В ЛІТАКУ WINDROSE!

СПОРЯДЖЕННЯ —
ЗА ПІВЦІНИ!
Скористайтеся знижкою 50 % на
оплату спортивного спорядження!
Знижка доступна в разі перевезення
комплекту спортивного спорядження (масою до 32 кг і довжиною до
300 см) або велосипеда не менш ніж
за 24 години до вильоту рейсу, якщо
ви скористаєтеся онлайн-підтримкою в
чаті на сайті авіакомпанії windrose.aero.
Детальнішу інформацію щодо знижки
на оплату спорядження можна отримати, зателефонувавши на номер
Контактного центру:
+38 (044) 498 77 77

Літня відпустка — заряд енергії, тепла й гарного настрою принаймні на півроку вперед. Отож тут головне не
помилитися з вибором. Сонце, море, яскравий колорит, смачна їжа, новизна маршрутів — ми зібрали разом
усі інгредієнти ідеального літнього відпочинку й готові пригостити вас новими напрямками просто зараз!

ГАСТРОТУР КАЛАБРІЄЮ
Аеропорт у місті Ламеція-Терме —
початок подорожі італійським регіоном Калабрія. А Калабрія влітку — це
тепле море, неймовірна природа й
дуже смачна їжа. Наприкінці травня
тут проходить Фестиваль полуниці, на
початку липня — Фестиваль меч-риби,
а в серпні — Фестиваль тріски. А втім,
не переймайтеся конкретними датами:
подорож Калабрією — це безперервне гастрономічне свято, приправлене
чарівними пейзажами.
Вильоти: починаючи з 1 червня 2018
року, щоп’ятниці.
Аеропорт вильоту: Київ (Бориспіль).
Час перельоту: 3 год.
Літак: Аеробус А321.
Детальніше на сайті www.windrose.aero

ШОПІНГ В ІЗМІРІ
Це третє за розміром турецьке місто
із захопливою історією й розвиненою
інфраструктурою — справжній рай для
шопоголіка. Безліч сучасних торгових
центрів, колоритні базари й навіть цілий
торговельний район! Крім того, 7 вересня тут стартує найстаріша та найграндіозніша в усій Туреччині виставка-ярмарок Izmir International Fair.
Вильоти: починаючи з 1 червня 2018
року, щовівторка та щочетверга.
Аеропорт вильоту: Київ (Бориспіль).
Час перельоту: 2 год. 25 хв.
Літак: : Аеробус А321.
Детальніше на сайті windrose.aero
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ЕКОТУРИЗМ В АНКОНІ
Жити в затишному фермерському будинку з невеличким винним погрібком,
смакувати екологічно чисті овочі з грядки та насолоджуватися свіжими фруктами, бачити життя звичайних італійців ізсередини, гуляти поміж виноградників та кататися верхи зеленими схилами, дивитися, як сонце сідає в море.
Усе це — не класична мрія про ідеальне майбутнє, а відпочинок, який можна
організувати просто зараз, придбавши квиток до Анкони.
Вильоти: починаючи з 9 червня 2018 року, щосуботи.
Аеропорт вильоту: Київ (Бориспіль).
Час перельоту: 2 год. 55 хв.
Літак: Аеробус А321.
Детальніше на сайті windrose.aero

НОВІ ВІДКРИТТЯ
В ПАТРАХ
Ви коли-небудь бачили найдовший
і, напевне, найкрасивіший вантовий
міст у світі? А вечеряли на верхівці
маяка? Чи, може, збирали апельсини з
дерев прямо в центрі великого міста?
Якщо ні, то все це можна зробити в
Патрах — одному з найбільших портів
Середземномор’я, де старовинні
грецькі пам’ятки і яскрава сучасність
стали одним цілим.
Вильоти: починаючи з 1 червня 2018
року, щосуботи.
Аеропорт вильоту: Київ (Бориспіль).
Час перельоту: 2 год. 50 хв.
Літак: Аеробус А321.
Детальніше на сайті www.windrose.aero

ОПЛАТА БАГАЖУ
ПОНАД НОРМУ —
ОНЛАЙН!

Віднині ви можете скористатися
спеціальним тарифом, за умови завчасного (не менше ніж за 12 годин
до вильоту рейсу) бронювання квитка
й оплати понаднормового багажу,
завдяки онлайн-підтримці в чаті на
сайті авіакомпанії windrose.aero.
Тарифи за наднормову масу багажу
складатимуть:
• якщо маса перевищена на 10 кг —
20 у. о.
• якщо маса перевищена на
11–15 кг — 30 у. о.
• якщо маса перевищена на
16–23 кг — 40 у. о.
Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши на номер
Контактного центру:
+38 (044) 498 77 77
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YOUR VACATION STARTS ON BOARD
A WINDROSE PLANE!
Summer holiday is a boost of energy, warmth and good mood for at least half a year ahead. So it’s very important
to make the right choice here. The sun, the sea, exotic flavors, delicious food, new destinations — we mixed all the
ingredients of a perfect summer vacation, and are ready to treat you to our new routes right now!

SHOPPING IN IZMIR

Izmir, Turkey’s third biggest city with
a fascinating history and well-developed infrastructure, is a paradise for
shopoholics. Numerous modern
malls, colorful bazaars, and even an
entire shopping district are waiting
for you here! Besides, on September
7, Turkey’s oldest and largest tradeshow — Izmir International Fair —
will be opened here.
Departures: starting from June 1,
2018, every Tuesday and Friday.
Airport of departure: Kyiv (Boryspil).
Flight duration: 2 h 25 min.
Aircraft: Airbus А321.
For more details, please visit
www.windrose.aero

CALABRIA CULINARY TOUR

Lamezia Terme Airport is the starting point for your travel around the Italian region of
Calabria, the land of the tender sea, breathtaking nature and unbelievably delicious food.
At the end of May they hold the Strawberry Festival here, in early July — the Swordfish
Festival, and in August — the Salted Cod Festival. Don’t try to stick to any specific dates
though: a trip to Calabria is an endless gastronomic holiday, spiced up by beautiful landscapes and warm sea.
Departures: starting from June 1, 2018, every Friday.
Airport of departure: Kyiv (Boryspil).
Flight duration: 3 h.
Aircraft: Airbus А321.
For more details, please visit www.windrose.aero
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NEW DISCOVERIES
IN PATRAS
Have you ever seen the longest, and
probably, the most beautiful cable
bridge in the world? Or had dinner at
the very top of a lighthouse? Or maybe
you have picked oranges from the trees
right in the center of a big city? If not,
you can do it all in Patras — one of the
biggest Mediterranean ports, where
ancient Greek monuments and colorful
present have merged into a single
whole.
Departures: starting from June 1, 2018
every Saturday.
Airport of departure: Kyiv (Boryspil).
Flight duration: 2 h 50 min.
Aircraft: Airbus А321.

For more details, please visit www.windrose.aero

EQUIPMENT — HALF FREE!

Use 50% discount to pay for your sports
equipment!
The discount is available in case of transporting sports equipment kit (32 kg in
weight and 300 cm in length) or a bicycle
not later than 24 hours prior to the departure, if you have used online support in the
chat on the airline’s site windrose.aero.
More detailed information as to the discount
on equipment payment can be received in the
Contact Center by calling: +38 (044)
498 77 77

ECOTOURISM
IN ANCONA
To live in a cozy farmerhouse with a
little wine cellar, eat from-field-to-plate
eco-vegetables and fruits just picked from
the garden trees, see the life of common
Italians from within, walk along vineyards
and ride horses down green hills, watch
the sun going down in the sea… All this
is not a classical dream about the perfect
future, it’s a holiday you can arrange right
now, simply by buying a ticket to Ancona.
Departures: starting from June 9, 2018,
every Saturday.
Airport of departure: Kyiv (Boryspil).
Flight duration: 2 h 55 min.
Aircraft: Airbus А321.
For more details, please visit
www.windrose.aero

ONLINE PAYING FOR EXCESS BAGGAGE!

Now, with advance ticket booking (not later than 12 hours prior to the departure) and
paying for excess baggage, you can use a special tariff, which is given through the online
support in the chat on the airline’s site windrose.aero.
In this case, tariffs for excess baggage will amount to:
• 10 kg of maximum weight exceeding — 20 CU
• 11 to 15 kg of weight exceeding — 30 CU
• 16 to 23 kg of weight exceeding — 40 CU
More detailed information can be received in the Contact Center by
calling: +38 (044) 498 77 77
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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Регулярні рейси
Виконуються з таких міст:

Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя.

Бізнес-рейси та рейси на замовлення
виконуються
з будь-якого аеропорту України.
Крім туристичних перевезень,
авіакомпанія надає послуги
з чартерних перевезень у будь-який
аеропорт світу.

Kharkiv
Lviv

Kharkiv

Lviv

Dnipro

Dnipro

ZaporizhiaZaporizhia
Odesa

Odesa

Pula
Pula
Ancona
Ancona
Split
Split
Tivat
Barcelona

Tivat

Burgas

Burgas

Barcelona

Lamezia-Terme
Lamezia-Terme
Araxos

Izmir
Araxos

Izmir

Bodrum

Heraklion

Bodrum
Antalya
Antalya
Dalaman
Dalaman
Rodos
Rodos
Heraklion

Larnaca

Larnaca

Tel Aviv

Tel Aviv

Sharm el Sheikh
Sharm el Sheikh
Hurghada Hurghada

ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів»
Центральний офіс:
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Щекавицька 30/39, оф.12-13
тел.: +38 (044) 492-97-87
Контактний центр: +38 (044) 498-77-77
е-mail: press@windrose.kiev.ua
SITA: IEVWRXH, AFTN: UKKKRWXX, ЄДРПО: 32657656
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Київ, аеропорт «Бориспіль»
термінали D, F
тел. : +38 (044) 498-77-77
е-mail: pax@windrose.aero

Дніпро, міжнародний аеропорт «Дніпро»
Аеропорт 42, Термінал, 1-й поверх
тел: +38 (044) 498-77-77
email: agency@dniproavia.com

Львів, аеропорт «Львів»
Термінал, 2-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: lwo@windrose.kiev.ua

Харків, міжнародний аеропорт «Харків»
Аеропорт, Термінал А, 2-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: hrk@windrose.kiev.ua

Одеса, міжнародний аеропорт «Одеса»
Термінал, 1-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: ods@windrose.kiev.ua
Запоріжжя, міжнародний аеропорт «Запоріжжя»
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4
Аеропорт, 3-й поверх, офіс 9
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: ozh@windrose.kiev.ua
Івано-Франківськ, аеропорт «Івано-Франківськ»
м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 264А
тел.: +38 (0342) 72-02-03
е-mail: ifo@rozavitriv.com
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018

93

РЕЙСИ

РОЗКЛАД РЕЙСІВ

Чартерні рейси

Charter flights

Провідним напрямом діяльності нашої авіакомпанії є організація
та виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-рейсів з використанням власного парку повітряних суден, а також
брокерські послуги з оренди та використання повітряних суден
інших авіакомпаній.
Багаторічний досвід роботи наших фахівців в організації авіаційних перевезень дозволяє нам гарантувати якісне виконання
замовлень клієнтів.
На рахунку нашої компанії — організація багатьох чартерних
авіарейсів у різні точки земної кулі на різних типах літаків. Серед
наших клієнтів — відомі спортивні та театральні колективи, екіпажі морських суден, рятувальні та медичні команди, бізнесмени і
туристичні групи з різних країн світу.

The main line of our airline activity is organization and operation
of charter, corporate, tourist and VIP flights using our own aircraft
fleet, as well as providing brokerage services on leasing and usage
of other airlines’ aircraft.
Our specialists’ long-term work experience in air transportation allows us to guarantee quality in completion of our clients’
requests.
Our company’s history includes operation of multiple charter
flights to various destinations around the world with various types
there of aircrafts.
Among our clients there are famous sportsmen and troupes,
rescue and medical teams, businessmen and tourist groups from
different countries of the world.

Контакти:
+38 (044) 499-97-77
тел.:
факс:
+38 (044) 492-97-89
e-mail: charter@windrose.aero

Contact details:
tel.:
+38 (044) 499-97-77
fax:
+38 (044) 492-97-89
e-mail: charter@windrose.aero

Регулярні рейси
Київ — Дніпро

щодня

0:40

Kyiv — Dnipro

non-stop daily

0:40

Київ — Софія (Болгарія)

щодня

1:40

Kyiv — Sofia (Bulgaria)

non-stop daily

1:40

пн, ср, пт, нд

1:20

Kyiv — Bucharest (Romania)

Mon,Weds, Fri, Sun

1:20

вт, сб

2:30

Kyiv — Pula (Croatia)

Tue, Sat

2:30

пн, ср, сб

3:50

Kyiv — Barcelona (Spain)

Mon, Wed, Sat

3:50

вт, чт, пт, сб, нд

2:50

Kyiv — Heraklion (Greece)

Tue, Fri, Fri, Sat, Sun

2:50

Київ — Ларнака (Кіпр)

чт, сб

3:00

Kyiv — Larnaca (Cyprus)

Wed, Sat

3:00

Київ — Спліт (Хорватія)

чт, нд

2:30

Kyiv — Split (Croatia)

Thu, Sun

2:30

Київ — Родос (Греція)

пт

2:45

Kyiv — Rodos (Greece)

Fri

2:45

Київ — Анкона (Італія)

сб

2:55

Kyiv — Ancona (Italy)

Sat

2:55

Київ — Ламеція-Терме (Італія)

пт

3:00

Kyiv — Lamezia-Terme (Italy)

Fri

3:00

Київ — Араксос (Греція)

сб

2:50

Kyiv — Araxos (Greece)

Sat

2:50

вт, сб

2:00

Dnipro — Burgas (Bulgaria)

Tue, Sat

2:00

Київ — Бухарест (Румунія)
Київ — Пула (Хорватія)
Київ — Барселона (Іспанія) 		
Київ — Іракліон (Греція)

Дніпро — Бургас (Болгарія)
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Regular flights
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ПРАВИЛА

Чартери
на регулярній основі
Київ — Бодрум (Туреччина)
Київ — Даламан (Туреччина)
Київ — Хургада (Єгипет)
Київ — Тиват (Чорногорія)
Київ — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)
Київ — Ізмір (Туреччина)
Львів — Анталія (Туреччина)
Львів — Даламан (Туреччина)
Львів — Хургада (Єгипет)

Regular charter
flights

вт, пт, нд

2:40

Kiev — Bodrum (Turkey)

Tue, Fri, Sun

2:40

пн, ср, чт, пт, сб, нд

2:40

Kyiv — Dalaman (Turkey)

Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

2:40

пн, ср, пт, сб

4:00

Kiev — Hurghada ( Egypt)

Mon, Wed, Fri, Sat

4:00

ср, сб

2:25

Kyiv — Tivat (Montenegro)

Wed, Sat

2:25

вт, чт, пт, сб, нд

4:05

Kyiv — Sharm el Sheikh (Egypt)

Sat, Thu, Fri, Sat, Sun

4:05

вт, пт

2:25

Kyiv — Izmir (Turkey)

пн, вт, ср, чт, нд

2:35

Lviv — Antalya (Turkey)

пн, сб

2:40

пн

3:55

Thu, Fri

2:25

Mon, Wed, Wed, Thu, Sun

2:35

Lviv — Dalaman (Turkey)

Mon, Sat

2:40

Lviv — Hurghada (Egypt)

Mon

3:55

Правила поведінки на борту

Rules on board

Як для екіпажу, так і для пасажирів даного авіалайнера
існують певні правила поведінки на борту. Переконливо
просимо вас дотримуватися їх протягом усього польоту.

As for the crew and passengers of an airliner, there are
certain rules of conduct on board. Please ensure that you
comply with them throughout the flight.

Поведінка Пасажира на борту повiтряного судна не повинна
створювати небезпеку або загрозу іншим пасажирам, речам,
повітряному судну чи екіпажу. Пасажир повинен не заважати екіпажу
виконувати службові обов’язки і зобов’язаний виконувати вказівки
Командира повiтряного судна та екіпажу задля гарантування безпеки
польоту ПС та пасажирів. Пасажир повинен відмовитися від пове
дінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

Passenger’s behavior on board should not endanger other
Passengers, luggage, aircraft or flight crew. Passenger may not
disturb the flight crew’s duty performance, and has to follow the
instructions of the captain and the crew to ensure the in-flight safety
of the aircraft and other Passengers. The Passenger may not behave
in a way that might disturb other Passengers.

1

З метою забезпечення безпеки польоту Авіакомпанія має
2
право заборонити або обмежити використання на борту ПС
електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів,
портативних магнітофонів та радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок на радіоуправлінні, портативних
рацій і т. п. (за винятком пристроїв штучного слуху та електрокардіостимуляторів).
Пасажирам суворо заборонено перебувати на борту ПС
у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного або під дією
будь-якої іншої речовини), що може спричинити або становить небезпеку для інших пасажирів, речей, ПС або екіпажу.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту ПС дозволене
лише в обсязі, який пропонує Авіакомпанія у відповідності до класу
обслуговування.

3

Одеса — Анталія (Туреччина)

пн, ср, сб

2:05

Odessa — Antalya (Turkey)

Mon, Wed, Sat

2:05

пн, вт, ср, пт, нд

2:40

Dnipro — Antalya (Turkey)

Mon, Wed, Wed, Fri, Sun

2:40

Дніпро — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

чт

4:05

Dnipro — Sharm el Sheikh (Egypt)

Thu

4:05

Дніпро — Іракліон (Греція)

нд

2:45

Dnipro — Iraklion (Greece)

Sun

2:45

Дніпро — Тиват (Чорногорія)

сб

2:40

Dnipro — Tivat (Montenegro)

Харків — Анталія (Туреччина)

вт, ср, чт, нд

2:50

ср
чт, нд

Дніпро — Анталія (Туреччина)

Вінниця — Анталія (Туреччина)
Запоріжжя — Анталія (Туреччина)
Київ — Тель-Авів (Ізраїль)

Sat

2:40

Kharkiv — Antalya (Turkey)

Wed, Wed, Thu, Sun

2:50

2:40

Vinnitsa — Antalya (Turkey)

Wed

2:40

2:35

Zaporizhia — Antalya (Turkey)

Thu, Sun

2:35

3:15

Kyiv — Tel Aviv (Israel)

3:15

4

Паління на всіх рейсах Авіакомпанії заборонене.

Якщо Пасажир не дотримується встановлених Авіакомпанією
загальних правил перевезення пасажирів, Командир ПС або
представник Авіакомпанії мають право вжити заходів, яких вимагає
ситуація і які вважатимуть необхідними задля попередження неналежної поведінки.
До таких заходів може бути віднесено:
• обмеження пересувань Пасажира по салону повітряного судна;
• висадка Пасажира;
• відмова Пасажирові у посадці на борт ПС у будь-якому з пунктів
на маршруті перевезення;
• передача Пасажира місцевим державним правоохоронним органам;
• застосування до Пасажира заходів адміністративного та громадсько-правового впливу (притягнення до адміністративної відповідальності, позов до суду про відшкодування збитків);
• внесення особистих даних Пасажира до списку небажаних пасажирів з відмовою у подальших перевезеннях будь-якими рейсами
Авіакомпанії на термін від 1 до 10 років.

5

1

To assure flight safety, the Airline may prohibit or limit the
use of electronic equipment (mobile phones, laptops, portable recorders and radio receivers, CD players, transmitting devices,
including radio-controlled toys, radio transmitters, etc. (except
hearing devices and pacemakers).

2

It is strictly forbidden for all Passengers to stay on board
being affected by alcohol, drugs or any other substances, that
can endanger or endangers other Passengers, their luggage, aircraft
or the crew.
Any alcoholic beverages may only be consumed on board in the
amount offered by the Airline depending on the service class.

3

4

Smoking is forbidden on all flights operated by the Airline.

Should the Passenger fail to comply the general rules of
Passangers transportation, the captain or the Airline representative may take measures required by the situation and considered necessary to prevent improper behavior of the Passenger. Such
measures may include:
• Limitation of the Passenger’s movements in the aircraft cabin;
• Disembarkation of the Passenger;
• Non-acceptance of the Passenger on board at any destination en
route;
• Transfer of the Passenger to the local governmental law-enforcement authorities to take relevant measures;
• Administrative and civil measures (bringing to administrative
responsibility, starting a legal action to cover expenses);
• Blacklisting the passenger whereupon this Passenger will not be
accepted on any flight operated by the Airline from 1 to 10 years.
If the Passenger’s improper behavior caused the Airline to take the
relevant measures which brought additional expenses, the expenses
should be reimbursed by the Passenger.

5

Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира Авіакомпанія була
змушена вдатися до певних дій, які спричинили додаткові витрати,
Пасажир зобов’язаний відшкодувати Авіакомпанії ці витрати.
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ПАРК СУДЕН

ПАРК СУДЕН

Парк повітряних суден WINDROSE
Windrose Fleet
AIRBUS A321-231
Airbus A321 — середньомагістральний пасажирський літак,
розроблений найбільшим західноєвропейським консорціумом
Airbus. Перший літак А321-100 з двигунами V2500 виконав
дебютний політ 11 березня 1993 року. Цього ж року у травні
виконав перший політ варіант з двигунами CFM56.

The Airbus A321 is a medium-haul passenger aircraft designed by
Airbus, Western Europe’s lagest aerospace manufacturer. The first
A321-100 performed its maiden flight with engines V2500 on March
11, 1993. The first flight with CFM56 engines was in May that year.

Кількість пасажирів...................................................................................................218
Максимальна висота польоту............................................................... 12 000 м
Дальність польоту.......................................................................................... 5600 км
Крейсерська швидкість.........................................................................828 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі................................... 81 см
Максимальна злітна вага....................................... від 89 000 до 93 500 кг

Passenger Capacity.....................................................................................................218
Maximum altitude of flight........................................................................12,000 m
Range of flight................................................................................................... 5,600 km
Cruise Speed.....................................................................................................828 km/h
Seat pitch in Economy Class...........................................................................81 cm
Maximum Takeoff Weight................................................... 89,000 to 93,500 kg

AIRBUS A320
Airbus A320 — це одна з найкращих у світі машин для польотів
середньої дальності. Лайнер має принципово нову конструкцію
з елементами останніх розробок і технологій. Літак відповідає
абсолютно всім вимогам для виконання рейсів у будь-яку точку
світу.

Airbus A320 is one of the best aircraft in the world for medium
range flights. The liner has a principally new construction with the
elements of the latest developments and technologies.
The aircraft meets absolutely all requirements for flights to any part
of the world.

Кількість пасажирів...................................................................................................180
Максимальна висота польоту............................................................... 11 900 м
Дальність польоту ....................................................................................... 6150 км
Крейсерська швидкість.........................................................................840 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі................................... 81 см
Максимальна злітна вага........................................................................ 77 000 кг

Passenger Capacity.....................................................................................................180
Maximum altitude of flight........................................................................11,900 m
Range of flight................................................................................................... 6,150 km
Cruise Speed.....................................................................................................840 km/h
Seat pitch in Economy Class...........................................................................81 cm
Maximum Takeoff Weight...........................................................................77,000 kg

EMBRAER ERJ-145 EU/EP/LR
Кількість пасажирів.......................................................................................49/49/48
Максимальна висота польоту, м................................ 11278/11278/11278
Дальність польоту, км................................................................2224/2224/2873
Крейсерська швидкість.........................................................................833 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі.....................................79 см
Максимальна злітна вага, кг........................................... 19990/20990/22000
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Passenger Capacity.........................................................................................49/49/48
Maximum altitude of flight, m......................................... 11278/11278/11278
Range of flight, km..........................................................................2224/2224/2873
Cruise Speed.....................................................................................................833 km/h
Seat pitch in Economy Class...........................................................................79 cm
Maximum Takeoff Weight, kg........................................... 19990/20990/22000
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З любов’ю від WINDROSE!

Affectionately yours WINDROSE!

SKY MENU — це меню здорового харчування з широким вибором страв, основною ідеєю якого є
збереження первинного смаку і корисних властивостей продуктів.

SKY MENU is a healthy eating menu with a wide variety of dishes, the basic idea of which is to keep the
original taste and healthy properties of food.

МЕНЮ НЕБЕСНИХ КУХАРІВ

SKY CHEF MENU

На вранішніх рейсах ми пропонуємо популярний британський сніданок — смачний поживний омлет scrambled eggs, що
приготований на парі, з овочами і кропом, хрустким беконом,
томатами черрі, який комбінується із салатом «Фрізе», сиром
«моцарела» і помідорами, а також легким салатом зі свіжих
сезонних фруктів і ягід з келихом шампанського! Насолоджуйтеся змінами страв. А до гарячого чаю або запашної кави Вам
запропонують малиновий мус із білим шоколадом.
Вдень — час для поживних закусок! Обирайте меню з трьох
страв на свій смак. Наприклад, середземноморська риба дорада
зі смаженою картоплею у куркумі на шпинатній подушці, з помідорами черрі й каперсами у поєднанні з овочевою закускою з
міксом салатів, спаржею на грилі, помідорами черрі й вишуканим
сиром «камамбер», «пармезан» і «чеддер» з оливками «каламата» й десертом «Капучино-мус» із малиною. Ми також подамо
Вам теплий духмяний хліб з вершковим маслом , а ще —
спеціально підібране біле іспанське вино!
Переваги при виборі харчування «Меню небесних
кухарів»:
• на кожному рейсі з вильотами з Києва, Одеси, Харкова,
Запоріжжя і Львова гарантовано бронюються крісла у передній
частині салону повітряного судна WINDROSE;
• якісні страви, що готуються безпосередньо перед вильотом;
• welcome drink;
• вино або шампанське в подарунок;
• прохолодні напої, вода, чай/кава — безкоштовно;
• туристичний комплект (плед і подушка — за запитом).
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Gastronomical delight gives us the brightest feelings and memories. And
the best thing you can start your journey with is a high quality food
and flight of gastronomic fantasy aboard. This is why WINDROSE,
together with chefs of the leading catering companies of Ukraine
offer you a sophisticated Sky Chef menu in the best traditions of
European and Mediterranean cuisine.
Those who have chosen Sky Chef menu will be offered a welcome
drink — a glass of champagne and orange juice. The meals of your
choice will be served in a chinaware and will be complemented,
according to the rules of foodpairing, with still or sparkling wine that
tastes best with your dish. In addition, if necessary, you can enjoy cold
or hot drinks throughout the flight.
On the morning flights we offer a popular English breakfast —
delicious nutritious scrambled eggs steamed with vegetables and
fennel, crispy bacon, cherry tomatoes, combined with frize salad,
Mozzarella cheese and tomatoes, and light salad of fresh seasonal
fruit and berries with a glass of champagne! Enjoy several changes of
dishes. And for your hot tea or coffee you will be offered a raspberry
mousse with white chocolate.
Noon is the time for nutritious snacks! Select a menu of three dishes
to your taste. For example, Mediterranean dorado fish with fried
potatoes in turmeric on a spinach pillow with cherry tomatoes and
capers in combination with a vegetable appetizer of salad mix, grilled
asparagus, cherry tomatoes and delicious Camembert, Parmesan
and Cheddar cheese with Kalamata olives and Cappuccino Mousse
dessert with raspberries. We will also serve you a warm and fragrant
bread with butter, and more — specially selected white Spanish wine!

The advantages of choosing food from Sky Chef menu:
• on each flight departing from Kyiv, Odesa, Kharkiv, Zaporizhzhia
and Lviv the seats in the front part of the WINDROSE aircraft cabin
are guaranteed;
• quality food cooked just before departure;
• welcome drink;
• wine or champagne as a present;
• cooling drinks, water, tea/coffee — free;
• traveller kit (blanket and pillow — upon request).

Надана інформація, що є дійсною на момент виходу журналу, в подальшому може частково змінюватись без попередження

Гастрономічна насолода дарує найяскравіші відчуття і спогади.
А найкраще, з чого можна почати подорож, — це висока якість
харчування і політ гастрономічної фантазії на борту літака. Саме
тому WINDROSE разом з кухарями провідної кейтерингової
компанії України пропонує вам вишукане «Меню небесних
кухарів» у найкращих традиціях європейської та середземноморської кухні.
Тим, хто обрав «Меню небесних кухарів», ми запропонуємо
welcome drink (келих шампанського та помаранчевий сік).
Обрані вами страви подадуть на порцеляновому посуді й доповнять їх, за правилами foodpairing, тихим або ігристим вином,
що найкраще смакуватиме до вашої їжі. Крім того, за потреби,
протягом усього польоту ви зможете насолоджуватися прохолодними або гарячими напоями.
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Чи знали Ви, що відчуття смаку змінюється на
висоті 10 тисяч метрів? На
підставі цього дослідження ми покращили
наші страви таким
чином, щоб їхній смак
на висоті був таким
же бездоганним,
як і на землі. Отже,
скуштуйте наше нове
«Швидке небесне
меню», що складається з
трьох закусок й основної страви (птиця, риба або яловичина).
Комплексні раціони з даного меню подаються в екологічно
чистому харчовому посуді — картоні.
Вина, тихі та ігристі, що прекрасно смакуватимуть із основною
стравою, можна придбати на борту літаків WINDROSE.
Переваги при виборі харчування «Швидке небесне
меню»:
• на кожному рейсі з вильотами з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя і Львова ви гарантовано отримуєте якісне харчування
з трьох закусок і основної страви;
• прохолодні напої, вода без газу, а також чай або кава — безкоштовно;
• плед — за запитом.
Також Ви можете самостійно скласти собі раціон з улюблених
страв, які запропоновані на нашому сайті
www.windrose.aero: вітамінний салат, чудовий десерт, свіжі соки
і лимонад, корисний мегасендвіч, холодні закуски. Попередньо замовлені Вами страви готуються у день вашого вильоту
і доправляються на борт літака. Їх сервірують і подають Вам у
першу чергу. Зробити попереднє замовлення і оплатити його
можна на сайті авіакомпанії www.windrose.aero кредитними
картами Visa, MasterCard.
Просимо звернути увагу, що у випадку внесення змін або
скасування бронювання менше ніж за 24 години до вильоту
замовлення на харчування не може бути змінене чи перенесене
на інший рейс або дату, і вартість харчування не повертається.

FAST SKY MENU

Did you know that the sense of taste changes at an altitude of
10,000 metres? Based on these findings, we have improved our dishes
so that their taste at an altitude gives the same pleasure as on the
ground. So, taste our new Fast Sky Menu consisting of three appetizers
and the main dish (poultry, fish or beef). Integrated rations from this
menu are served in an ecologically safe food container — cardboard.
You can buy wines, still and sparkling, which go well with a main
course, aboard of the WINDROSE aircraft.
The advantages of choosing food Fast Sky Menu:
• on each flight departing from Kyiv, Odesa, Kharkiv, Zaporizhzhia
and Lviv you will be guaranteed a quality food consisting of three
appetizers and main course;
• cooling drinks, still water and tea or coffee — free;
• blanket — upon request.
You can also select a snack from among the options offered on the
website www.windrose.aero: vitamin salad, great dessert, fresh juices
and lemonade, healthy mega sandwich, cold dishes.
Your pre-ordered meals are prepared on the day of your departure
and delivered aboard the aircraft. They will be served to you in the
first place.You can make a pre-order and pay for it on the Airlines’
website www.windrose.aero by credit cards Visa, MasterCard.
We duly note that in case of changes or cancellation of the
reservation less than 24 hours before departure, the order for food
cannot be changed or transferred to another flight or date and the
cost of food is not subject to refund.

До уваги пасажирів
з харчовою алергією

Note for passengers
with food allergies

Пасажирам, які мають будь-яку алергічну реакцію
на харчові продукти, потрібно зважати на ризики.
Авіакомпанія не несе відповідальності за алергічні
реакції, що можуть бути наслідком вживання
харчових продуктів або контакту з ними під час
харчування на борту.

Passengers who have any allergic reactions to food,
please consider the risks. The Airlines are not
responsible for allergic reactions that may result from
consumption of food or contact with it during taking
meals aboard.
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Пріоритетна реєстрація

PRIORITY Check-in

Користуйтеся послугою, щоб уникнути очікування у чергах.
Пріоритетна реєстрація — опція, що дозволяє пройти реєстрацію позачергово за стійкою позначеною "Priority check-in" в
аеропорту вильоту.
Бронювання послуги «Пріоритетна реєстрація»* за напрямками:
• Бориспіль, Дніпро, Шарм-ель-Шейх, Хургада — 10 у. о.**.
За умови придбання авіаквитка на сайті послуга доступна для
бронювання з моменту придбання авіаквитка, але не пізніше ніж
за 7 годин (з аеропорту Бориспіль)/24 години (з інших аеропортів) до вильоту рейсу.
За умови придбання авіаквитка не на сайті авіакомпанії послуга
доступна для бронювання після 19:00 дня напередодні вильоту,
але не пізніше ніж за 7 годин (тільки для вильоту з аеропорту
Бориспіль).

Use the service to avoid standing in queues. With this option you
can check in at a separate Priority Check-in counter at the departure airport.
Booking the Priority Check-in service* for the following destinations:
• Boryspil, Dnipro, Sharm El Sheikh, Hurghada — 10 CU**.
If a ticket is purchased at the Company’s website, the service is
available for booking from the time of the ticket purchase, but not
later than 7 hours (from Boryspil Airport) / 24 hours (from other
airports) prior to the departure.
If a ticket is purchased somewhere other than the Company’s
website — the service is available for booking after 07:00 p.m. on
the day before departure, but not later than 7 hours prior to the
departure (only for departures from Boryspil Airport).

* Послуга бронюється за допомогою сервісу «Додаткові послуги»
** При бронюванні вартість вказується в гривнях за курсом на день оплати на
одну людину і за переліт в одну сторону.

* The service is booked through the Additional Services tool.
** While booking Additional services the price stated in CU (currency units) will be
specified in UAH at the exchange rate on the current payment day. Price is stated per
one person and includes only one-way flight service.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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Спеціальне небесне меню

Special Sky menu

Seat Reservation

Seat Reservation

«Спеціальне небесне меню» надає можливість замовлення
спеціального харчування відповідно до медичних і вікових показань, а також відповідає вимогам представників різних релігій.
Згідно з медичними показаннями:
- дієтичні: страви, що не містять глютену, страви, що не містять
лактозу, низькокалорійні страви, страви з низьким вмістом солі,
страви з низьким вмістом холестерину, діабетичні страви;
- вегетаріанські: веганські страви, лактовегетаріанські страви,
харчування з морепродуктами, вегетаріанське азійське (індійське) харчування.
Згідно з вимогами представників різних релігій:
- кошерні страви;
- халяльні страви;
- індуїстські (невегетаріанські) страви.
Згідно з віковими показаннями:
- дитяче харчування;
- харчування для немовлят.
Усі страви мають оптимальну калорійність, вміст білків, вітамінів і
мінеральних речовин. Раціони спеціального меню відповідають
загальним стандартам IATA.
Спеціальне харчування доступне на всіх чартерних рейсах з
вильотом з аеропорту Київ/Бориспіль та аеропортів Одеси,
Дніпра, Харкова та Львова. Зверніть увагу, що на рейсах з вильотом з аеропортів Одеси, Дніпра, Харкова та Львова асортимент
страв обмежений.
Замовлення раціонів
спеціального харчування відбувається мінімум
за 12 годин до вильоту.
Вартість спеціального
харчування слід уточнювати у туроператора
або на сайті авіакомпанії. Спеціальне
харчування на рейсах,
де, за стандартом,
надаються лише напої,
також уточнюйте у
туроператора або
на сайті авіакомпанії :
www.windrose.aero.

Special Sky menu enables you to order special meals in accordance
with your health and age demands as well as it meets the
requirements of different religions.
Special Sky menu is classified in accordance with the medical
parameters as follows:
- dietary meals: gluten-free meals, no-lactose meals, low-calorie meals,
low-salt meals, low-cholesterol meals, diabetic meals;
- vegetarian meals: vegetarian meals, lactovegetarian meals, fish and
seafood meals, vegetarian Asian meals.
Special Sky menu that meets the requirements of different
religions is classified, as follows:
- kosher meals;
- meals for Muslims;
- Hindu meals (non-vegetarian).
Special Sky menu in accordance with age parameters is
classified, as follows:
- children’s meals;
- baby meals.
All meals have optimal energy value, protein, vitamin and mineral
content. Special menu accords to the IATA standards.
Special Sky menu is available on all charter flights departing from the
Kyiv/Boryspil Airports and the airports of Odesa, Dnipro, Kharkiv and
Lviv. Please note that for flights departing from the airports of Odesa,
Dnipro, Kharkiv and Lviv the range of meals is limited. Special meals
shall be ordered at least
12 hours prior to the
scheduled departure
time. Please check the
cost of special food with
the tour operator or
on the Airlines’ website.
Check the availability of
special meals with the
tour operator, when
you deal with the flights,
where only drinks are
provided, or refer to the
Airline’s website:
www.windrose.aero.

Послуга «Бронювання місця» включає попереднє
бронювання найбільш бажаних та зручних місць на борту
літака за додаткову плату.
Відтепер пасажири мають змогу заздалегідь забронювати
місця в салоні літака (крім рядів біля аварійного виходу) під
час придбання квитків у туристичного оператора / компанії
та на сайті www.windrose.aero за допомогою онлайн-сервісу
Додаткові послуги.
Вартість послуги «Бронювання місця»:
• бронювання місць у перших трьох рядах носової
частини літака або в аварійному ряді (з дотриманням
обмежень по розсадці в аварійних рядах, вказаних у системі
бронювання) — 30 у. о. ;
• бронювання у будь-яких інших бажаних місцях у салоні
економ-класу ПС — 7 у. о.
Вартість вказана на одному сегменті рейсу.

«Seat Reservation» Service includes the advance booking of
most favorable and comfortable passenger seats onboard for extra
cost.
From now on passengers have the unique opportunity to book the
seats on board (except emergency exit rows) via tour operator /
travel company or on www.windrose.aero via Additional service.*
Cost of the «Seat Reservation» service:
• booking of seats of the first three rows in the fore body of the
plane or in the exit row (complying with the restrictions as to seating
in exit rows, specified in the booking system) — 30 CU*;
• booking of any other desired seats in the economy class cabin of
the aircraft — 7 CU.
The cost is indicated for one segment of the flight.

Звертаємо вашу увагу! Надання таких додаткових
послуг може бути обмежене. Детальніше — за телефоном Контактного центру: +38 (044) 498-77-77 або на
сайті www.windrose. aero.
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The menu can be ordered at travel company office/in
Contact Center (044) 498-77-77
while booking your flight.
Please note! Providing such additional services may be
limited. More details — in Contact Centre: +38 (044) 49877-77 or on the website www.windrose.aero.

Надана інформація, що є дійсною на момент виходу журналу, в подальшому може частково змінюватись без попередження

Замовляйте харчування під час бронювання квитків у
туристичних компаніях та в Контактному центрі авіакомпанії за телефоном: (044) 498-77-77.

*While booking Additional services the price stated in c.u. (currency units)
will be specified in UAH at the exchange rate on the current payment day. Price is
stated per one person and includes only one-way flight service.
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Акційну пропозицію з попереднього замовлення
бортового харчування подовжено до 28 жовтня 2018 р.
Не гайте часу! Замовляйте смачний переліт!
При замовленні базової страви (холодної закуски чи сендвіча)
отримуйте в подарунок десерт або вино!

Холодна закуска та десерт у подарунок
Холодна закуска «Роли з лосося».
Десерт «Панна Котта» з білого шоколаду
у подарунок
11 у.о.
Код харчування CISK

Холодна закуска «М’ясне асорті з сиром».
Десерт «Штрудель з ванільним соусом» у
подарунок
Код харчування CLSK
9 у.о.

Сендвіч / шинка царська і «моцарела»
«Мегабагет».
Десерт «Чізкейк вишневий» у подарунок.
Код харчування SESK
7 у.о.
Сендвіч «Круглий бублик».
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SBSK
7 у.о.

Хлібець ростбіф.
Десерт «Крамбл з вишнею» у подарунок.
Код харчування SHSK
6 у.о.

Хлібець з качкою.
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SISK
6 у.о.

Холодна закуска та вино у подарунок
Холодна закуска «Європейський сніданок».
Десерт «Крамбл з вишнею» у подарунок
Код харчування CESK
9 у.о.

Сендвіч / «Мегабургер» зі шпинату.
Десерт «Тірамісу» у подарунок.
Код харчування SCSK
7 у.о.

Холодна закуска «М’ясне асорті».
Вино червоне у подарунок
8 у.о.
Код харчування CGSK

Холодна закуска «Тартар з лосося».
Вино біле у подарунок.
Код харчування CHSK
14 у.о.

Сендвічі та десерт у подарунок
Сендвіч / булка чорна «Мегабургер».
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SDSK
7 у.о.
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Холодна закуска «Тарілка сирна велика».
Вино біле у подарунок.
Код харчування CKSK
14 у.о.
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Пріоритетна реєстрація
в аеропорту
Пріоритетна реєстрація — опція, що дозволяє пройти реєстрацію позачергово за стійкою позначеною Priority check-in в
аеропорту вильоту.
Вартість послуги з а/п Бориспіль, Дніпро, Софія, Бухарест, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Верона,
Марибор, Рованіємі — 10 у.о за 1 пасажира в одну сторону; з а/п
Анталія — 35 у.о за 1 пасажира в одну сторону.

Priority check-in at the airport

Priority check-in is an option that allows registering without waiting
in line, using the Priority check-in front desk at the departure
airport.
Cost of the service from the airports: Boryspil, Dnipro, Sofia, Bucharest, Zaporizhzhia, Lviv, Odesa, Kharkiv, Sharm El Sheikh, Hurghada,
Verona, Maribor, Rovaniemi — 10 CU for one passenger one way;
from Antalya airport — 35 CU for one passenger one way.

Fast Track

Послуга включає супровід пасажирів представниками
авіакомпанії для швидкого проходження основних
процедур реєстрації на рейс в закордонному аеропорту
вильоту. До послуги Fast Track входить зустріч пасажирів
представниками компанії під час реєстрації за стійкою
реєстрації та сприяння прискореному проходженню митного
і паспортного контролю в аеропорту вильоту.
Порядок поширення послуги Fast Track:
• при вильоті з аеропорту Софії — 30 у. о. для одного
пасажира в одну сторону;
• при вильоті з аеропорту Бориспіль (включаючи пріоритетну
реєстрацію та доставку пасажира до ПС окремим
транспортом) — 50 у. о. для одного пасажира в одну
сторону;
• при вильоті з аеропортів Шарм-ель-Шейх, Хургада,
Анталія — 70 у. о. для одного пасажира в одну сторону.
Бронювання послуги обов’язкове не пізніше ніж за 24 години
до здійснення рейсу.
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Fast Track

The service includes accompanying of passengers by The Airline
representatives for more expedited check-in and control procedures at an overseas airport of departure. Fast Track service involves
meeting passengers by the Airline representatives during check-in
procedure and ensuring expedited passport and customs control at
the airport of departure.
The order of distribution of Fast Track service is as follows:
• for departures from Sofia Airport — 30 CU* for one passenger
one way;
• for departures from Boryspil airport (including Priority check-in
and delivery of the passenger onboard the aircraft with a separate
vehicle) — 50 CU for one passenger one way;
• for departures from Sharm EL Sheikh, Hurghada and Antalya
airports — 70 CU for one passenger one way.
Reservation of this service is to be made at least 24 hours prior to
the scheduled flight.
* While booking Additional services the price stated in c.u. (currency units) will be
specified in UAH at the exchange rate on the current payment day. Price is stated
per one person and includes only one-way flight service.

Prime Wind

Пакет Prime Wind надає можливість придбання кількох
додаткових послуг одночасно, а саме:
• Fast Line, що включає Fast Track, від початку реєстрації за
стійкою, та окремий автобус для доставки пасажира на борт
літака.
• Вибір місця в салоні літака.
• Sky Chef menu.
• Business Lounge.
Вартість пакету при вильоті з аеропорту Бориспіль: 150 у. о.

Prime Wind

Prime Wind gives an opportunity to purchase several additional
services at the same time they include:
• Fast Line which at includes Fast Track from the check-in at the
check-in counter, and the individual bus to take the passenger on
board the aircraft.
• Choosing a seat in the passenger cabin.
• Sky Chef menu.
• Business Lounge.
Package cost when departing from Boryspil airport: 150 CU.
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018
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WINDROSE News
Щоб ваш відпочинок розпочався ще на борту літака, WINDROSE Airlines з любов’ю
до своїх пасажирів пропонує нові концепції додаткових послуг:

SKY Party
Перевезення дитини без
супроводу

Усі напрямки польотів — 50 у.о за
одного пасажира в одну сторону.

Пакет преміум SKY Party включає урочисте винесення торту,
частування шампанським, святкове привітання від екіпажу та командира літака. Послуга надається на рейсах вильоту з України.
Вартість послуги 100 у.о за одного пасажира в одну сторону.
Передзамовлення обов’язкове за 24 годин до виконання рейсу.
Пакет економ SKY Party — святкове привітання пасажира на
борту літака від екіпажу та командира ПС. Вартість послуги 30
у.о за одного пасажира в одну сторону.

WINDROSE News

To start relaxing straight on board, WINDROSE Airlines cherishingly offer
the new concepts of additional services to their passengers

Carrying an unaccompanied child

All flight destinations — 50 CU for one passenger one way.

SKY Party

Sky Party premium package includes ceremonial bringing in the
cake and celebratory champagne, greetings from the cabin crew
and the captain. The service is provided on flights departing from
Ukraine. Pre-order is necessary 24 hours before the flight. The
service is provided for the flights departing from Ukraine. Cost of
the service — 100 CU for one passenger one way. Pre-order is
necessary 24 hours before the flight.
Economy SKY Party package — festive congratulation onboard the
plane from the crew and the Captain. Cost of the service — 30 CU
for one passenger one way.

Додаткова послуга SKY Flowers

WINDROSE Airlines вводить нову концепцію SKY Flowers —
доставки вишуканого букета свіжих троянд для пасажира
прямісінько на борт літака, щоб привітати з будь-якою визначною подією або ж просто зробити приємний сюрприз близьким та коханим людям.
Бронювання SKY Flowers доступне на рейсах
вильоту та прибуття до аеропорту Бориспіль
(КВР).
Sky flowers (7 троянд): усі напрямки
польотів, окрім напрямків з Європи до України — 20 у.о за
одного пасажира в одну
сторону; з Європи
до України, — 20 у.о
за одного пасажира
в одну сторону. Sky flowers
(15 троянд):
усі напрямки
польотів —
30 у.о за одного
пасажира в одну
сторону. Послуга
бронюється не
пізніше ніж за
24 години до виконання рейсу. Сервіс
поширюється на одну людину
та розрахований за переліт на
одному сегменті рейсу.
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Optional service SKY Flowers

Послуга «Бізнес-зал»

Це ексклюзивна можливість комфортного й приємного
очікування пасажира у бізнес-зоні. Забронювавши послугу
«Бізнес-зал», пасажир на реєстрації отримує запрошення,
на підставі якого здійснюється обслуговування у бізнес-зоні
аеропорту. Забронювати послугу можна на етапі придбання
квитків у туристичного оператора / компанії та на сайті
www.windrose.aero.
Порядок вартості обслуговування у бізнес-залі при вильоті:
в а/п Бориспіль — 20 у.о за одного пасажира в одну сторону;
в а/п Софія — 15 у.о за одного пасажира в одну сторону; в а/п
Бухарест — 20 у.о за одного пасажира в одну сторону; в а\п
Шарм-ель-Шейх — 45 у.о за одного пасажира в одну сторону;
в а/п Анталія — 35 у.о за одного пасажира в одну сторону; в а/п
Марибор — 75 у.о за одного пасажира в одну сторону.
За умови покупки авіаквитка на сайті, послуга доступна для бронювання
з моменту придбання авіаквитка, але не пізніше ніж за 7 годин (з аеропорту Бориспіль) / 24 години (з інших аеропортів) до вильоту рейсу. За
умови покупки авіаквитка не на сайті авіакомпанії, послуга доступна для
бронювання після 19:00 за день, але не пізніше ніж за 7 годин до вильоту
рейсу (тільки для вильоту з аеропорту Бориспіль).

WINDROSE Airlines add a new concept of SKY Flowers —
delivering magnificent bunch of fresh roses for the passenger
directly on board the aircraft to congratulate on any important
event or just to make a pleasant surprise to relatives and beloved
ones. To create the feeling of surprise, the greeting with a bunch of
flowers is performed by the crew of the Airline after departure. For
the details, please visit our site.
SKY Flowers booking is available for the flights departing and
arriving at Boryspil airport (KBP).
Sky flowers (7 roses): all flight destinations, except for those from
Europe to Ukraine — 20 CU for one
passenger one way; from Europe
to Ukraine — 20 CU for one
passenger one way.
Sky flowers (15 roses): all
flight destinations —
30 CU for one
passenger one way.
The service is
booked not later
than 24 hours
before the flight. The
service applies to
one person and is
calculated for one flight
segment.

Business Lounge Service

It’s an exclusive opportunity for passengers to have a comfortable
and pleasant staying in the business area of the airport before starting their trip with us.
When booking Business lounge service passengers get the invitation
to the business area of the airport upon the check-in procedure.
Service could also be booked via tour operator / travel company or
on www.windrose.aero.
Cost of the service in the business lounge when departing: to
Boryspil airport — 20 CU for one passenger one way; to Sofia airport — 15 CU for one passenger one way; to Bucharest airport —
20 CU for one passenger one way; to Sharm El Sheikh airport —
45 CU for one passenger one way; to Antalya airport — 35 CU
for one passenger one way; to Maribor airport — 75 CU for one
passenger one way.
If you purchase a ticket on our website, the additional service will be available for
online booking starting from the date of the ticket purchase but not later than
7 hours (departing from Boryspil)/ 24 hours (departing from other airports)
before the flight departure. If you purchase a ticket anywhere but our website,
the additional service will be available for online booking since 19:00 of the day
before flight, but no later than 7 hours (only departing from Boryspil).
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018

111

ПАРТНЕРИ

Наші партнери Our partners
TEZ TOUR
Тел./факс: +38 (044) 495-55-05
E-mail: book@teztour.com.ua
www.teztour.ua

TPG — Travel Professional Group
Київ, вул. Червоноармійська, 34, оф. 201-205
Тел.: +38 (044) 289-33-55
www.travelpro.com.ua

Coral Travel
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24
Тел.: +38 (044) 495-8-282
Факс: +38 (044) 495-8-283
Е-mail: info@coraltravel.ua
www.coraltravel.ua

РОЗА ВІТРІВ
Київ, вул. Воздвиженська 40, оф.1
Тел.: +38 (044) 495-00-55
Факс: +380 (44) 303-9436
Моб.: +380 (66) 447-6497
www.rozavitriv.com
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TUI Ukraine
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1, офіс 1027
Гаряча лінія: +38 (044) 401-08-08,
(0800) 500-394
www.tui.ua

Орбіта
Київ, вул. Ділова, 6, офіс 1
Тел.: + (067) 230-90-77
www.orbita.ua

Туроператор PEGAS TOURISTIK
Київ, вул. Харківське шосе, 201-203
литера 2А, 14-й этаж
тел.:+380 (44) 300-1-333
e-mail: sales@pegast.com.ua
pegast.com.ua

