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ВСТУПНЕ СЛОВО

Дозвольте
привітати Вас
на борту та
подякувати
за вибір
авіакомпанії!
Уміння дякувати, на думку Цицерона, є не лише
неабиякою чеснотою, а й матір’ю усіх інших
чеснот. Тож WINDROSE, користуючись нагодою, оголошує «Рік вдячності» на сторінках
YOURWIND. Адже ми розуміємо, наскільки
важливо віддячувати одне одному та власноруч
давати привід для цього. Ми вдячні рідним, надійним партнерам та колегам, життю, що дарує
неповторні миті існування, та, насамперед, саме
ВАМ за те, що обрали мандрівку з нами.
Подяка — це особлива енергія на емоційному та підсвідомому рівні. Вона окрилює, надає
наснаги, зцілює, гармонізує людину і виводить
її в позитивний ресурсний стан, який дозволяє
ефективно знаходити вирішення будь-яких
завдань.
Коли ми відчуваємо вдячність, то покращуємо своє психологічне та фізичне здоров’я,
зменшуємо рівень стресу, швидше відновлюємося після травм, підвищуємо самооцінку. Подяка
виховує в нас вміння жити саме тут і зараз, в
«моменті», та згуртовує людей.
Як часто Ви відчуваєте вдячність? Чи вмієте
дякувати?
Надихайтеся на сторінках YOURWIND здатністю наших колег та партнерів висловлювати
подяку, а також роздумами українських зірок на
цю тему. Пригадайте, кому саме Ви вже досить
давно хотіли віддячити, і зробіть це просто
зараз.
В нагоді стануть листівки, конверти та марки
з концепцією «СКАЖИ ДЯКУЮ З WINDROSE!»,
які Ви знайдете у номері, що тримаєте у руках.
Лише уявіть приємне здивування людини, яка отримає від Вас справжню листівку зі
словами подяки, і яке задоволення від цього
отримаєте Ви!
Тож скористайся нагодою і «СКАЖИ ДЯКУЮ З WINDROSE!»
Ваша Олена Каменчук,
головний економіст WINDROSE

Welcome on board
and thank you for
choosing our airline!
Cicero was convinced that gratitude is not only the greatest of virtues,
but the parent of all others. WINDROSE would like to take the opportunity to announce the Year of Gratitude on the pages of YOURWIND,
for we feel the importance of thanking each other and giving reason
for doing it ourselves. We are grateful to our families, reliable partners
and colleagues, to life and the unique moments it gives us, but first and
foremost — to YOU for choosing to travel with us.
Gratitude is a special energy that we feel on the emotional and subconscious level. It encourages, inspires, cures, harmonizes, and brings
us to the positive resourceful state that lets us find effective solutions to
any tasks.
When we feel gratitude, our psycholgical and physical health
improves, stress level decreases, trauma recovery goes faster, self-esteem gets boosted. It teaches us to live in the moment, here an now, and
unifies people.
How often do you feel grateful? Do you know how to show appreciation?
Draw inspiration from YOURWIND, as you read about the ability
of our colleagues and partners to express gratitude, as well as contemplations of Ukrainian celebrities on this topic. Think of someone you’ve
been meaning to thank for a long time, and do it right now.
«SAY THANK YOU WITH WINDROSE!» cards, envelopes and
stamps, which you will find in the magazine you are holding, will be very
helpful!
Just imagine how exciting it is to get a thank-you card, and the
rewarding feeling you will get from it as a sender!
Take this opportunity to «SAY THANK YOU WITH WINDROSE!»
Yours sincerely, Olena Kamenchuk,
WINDROSE Chief Economist
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Абсолютно новий дизайн екстер’єру та інтер’єру. Нова платформа Skyactiv-Vehicle Architecture.
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Дизельний двигун Skyactiv-D об’ємом 1,8 л. потужністю 116 к.с.
8,8" широкоформатний центральний дисплей. Нова мультимедійна система MZD Connect.
Підтримка додатків Android Auto та Apple Car Play. Акустична система Bose® з 12 динаміками*.
Інноваційні технології активної безпеки i-Activsense. Система кругового огляду 360°*.
Система адаптивного LED-освітлення*. Адаптивний круїз-контроль з функцією “Stop & Go”*.
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Матеріали видання не можуть бути
використані цілком або частково
без попереднього письмового
узгодження з видавцем.
Зміст і дизайн журналу Your Wind
є інтелектуальною власністю
видавця та авіакомпанії WINDROSE
і охороняються Законом про
авторське право. Видавець та
авіакомпанія не завжди поділяють
думку авторів публікацій.
Відповідальність за зміст рекламних
статей несе рекламодавець.

*обладнання залежить від комплектації

— матеріали, позначені цим
знаком, є рекламними.
Ексклюзивні права на продаж
рекламних площ належать
«Мейнстрим-Медіа»
advertising@mainstreammedia.com.ua
Тел: +38 044 279 1212,
+38 044 240 8602

Запрошуємо на тест-драйв до офіційних дилерів Mazda
Офіційний імпортер Mazda — ДП "Авто Інтернешнл"
Деталі на mazda.ua
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Вихід із зони
комфорту
МИ ЗВИКЛИ ЖИТИ У СВОЄМУ
УСТАЛЕНОМУ СВІТІ, ДЕ
ВСЕ ЗНАЙОМЕ, СТАБІЛЬНЕ
Й ПЕРЕДБАЧУВАНЕ. ПОЗА
ЗОНОЮ КОМФОРТУ —
ТЕРИТОРІЯ РИЗИКУ.
ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ ЦЬОГО ЛІТА
ВИЙТИ ЗА МЕЖІ КОМФОРТУ,
АДЖЕ ЦЕ НЕОБХІДНА УМОВА
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.
Людина, яка здатна вийти із зони комфорту — це нестереотипна творча особистість,
що уміє побачити у проблемі інший бік —
позитивний. Вона зазвичай стресостійка,
оптимістична, задоволена собою і має
адекватну самооцінку.
Страх міняти щось у своєму житті
долається просто. Почніть з дрібниць:
придбайте одяг іншого кольору, поміняйте обставу вдома, приготуйте нові страви.
Поступово страх до змін стане цікавістю: а що далі? Будьте допитливими! Не
бійтеся звертатися по допомогу до людей
з різними уподобаннями, спілкуйтеся,
запитуйте, вчіться. Замінюйте незнання
знаннями. Досягайте цілей і здійснюйте
свої бажання. І, найголовніше, будьте
оптимістами! Пам’ятайте: сонячні промені поїдають темряву.

Дозволь
собі

3

шляхи

Набути нових звичок
Хто сказав, що планувати
щось нове треба обов’язково
на 1 січня? Літній відпочинок
може стати найкращими
курсами з набуття нових
знань, адже можна навчитися варити трояндове варення у Болгарії, кататися на
серфі у Середземному морі,
підкорити Говерлу в Україні,
порибалити у гірських річках
Румунії або вивчити італійську на узбережжі Калабрії.

Спробувати сіті-брейк
Не завжди є можливість
влаштувати довгу відпустку,
але кожні вихідні можуть
бути святом відкриттів
і пригод. Зараз дуже популярний напрям відпочинку
сіті-брейк — це коли ви вирушаєте у подорож на вікенд
обов’язково у нове місто,
краще маленьке, щоб повною
мірою зануритися у колорит
місцевості. За два дні ви Рим
не відчуєте, а от вихідні у невеликому містечку на італійському узбережжі подарують
вам незабутні враження.

Влаштувати літній
детокс
Кінець літа – початок осені — це час врожаю баштанних! Динний чи кавуновий
детокс — обирати вам, організм буде вдячний за обидва.
Завітайте до Херсона,
кавунової столиці України,
і смакуйте на здоров’я!
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REVIEW

Барселона –
побачити і закохатись
Владислав Дудка —
мандрівник

СТОЛИЦЯ КАТАЛОНІЇ — БАРСЕЛОНА — ОДНЕ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МІСТ
СЕРЕД ТУРИСТІВ З УСЬОГО СВІТУ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОРИ РОКУ, ТУТ
ЗАВЖДИ БЕЗЛІЧ ІНОЗЕМЦІВ, ЩО ПРОГУЛЮЮТЬСЯ ВУЗЬКИМИ ВУЛИЧКАМИ
ГОТИЧНОГО КВАРТАЛУ АБО CМАЧНО П’ЮТЬ КАВУ НА ПЛОЩІ КАТАЛОНІЇ —
В САМОМУ СЕРЦІ БАГАТОМІЛЬЙОННОЇ БАРСЕЛОНИ.
ським курортом, вона сприяє тому, аби туристи їхали
сюди цілий рік. Температура
повітря тут рідко нижча, ніж
10 градусів (навіть зимою),
тому літньо-весняна погода
панує в місті майже весь рік.

Барселона — це місто, яке
закохує в себе з першого
погляду. Можна закластися:
побувавши тут хоч раз, ви
неодмінно захочете повернутися сюди знову.
Історія міста налічує більше
двох тисячоліть, чим можуть
похизуватися далеко не
всі населені пункти світу.
Сьогодні Берселона — це
найбільший порт, один із
найважливіших пунктів
серед європейських маршрутів та must-visit місто для
туристів усіх країн.

ЩО ТАКЕ БАРСЕЛОНА?
По-перше, це архітектура. «Місто Гауді» — ще так
називають головне місто
Каталонії. Відомий архітектор творив тут десятки років
тому, але його роботи досі
вражають уяву пересічного
туриста. Якщо ви побачите
архітектурні шедеври Антоніо Гауді, ви їх не забудете і
не сплутаєте більше ні з чим.
Палац Гуель, Будинок
Міла, Бальо чи парк
Гуель із всесвітньо відомою
ящіркою з мозаїки — фотографії з цих локацій можуть
посперечатися за першість
у світі за кількістю публікацій. А що й казати про Собор
Святого Сімейства чи просто
Саграда де Фамілья! Це унікальний витвір архітектора,
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будівництво якого завершують вже після смерті
Антоніо Гауді. За інформацією правління міста, собор
планують закінчити лише у
2026-му році. А загалом будівництво триває вже більша
ста років!
По-друге, Барселона — це
футбол. Каталонська «Барселона» уже десятки років
входить в число топових
клубів не тільки Європи, а й
світу. Безліч чемпіонських
титулів, Кубків Іспанії та
кубків Ліги чемпіонів. За
«блаугранас», так іменують
барселонський клуб, виступає один із найвидатніших
гравців в історіі футболу —
Ліонель Мессі. А 100-тисячний стадіон «Камп Ноу»
заворожує своїм виглядом
навіть байдужого до цього
виду спорту туриста.
Свого часу на цьому стадіоні
київське «Динамо» здобуло

легендарну перемогу над
місцевою «Барселоною». Цей
матч, який відбувся більше
20 років тому, пам’ятають
досі.
По-третє, столиця
Каталонії відома своїми кулінарними шедеврами. Насамперед, це паелья, що вважається фірмовою стравою
міста. Це пательня з рисом
упереміш з морепродуктами
або ж овочами чи м’ясом.
А ще неодмінно скуштуйте
хамон — сиров'ялене свиняче стегно, що є іспанським
національним делікатесом.
Серед напоїв почесне місце
в кухні Барселони займає
сангрія — вино з фруктами.
В Іспанії сангрією частують
як на обід, так і на вечерю.
По-четверте, в Барселоні
є море! А місто, яке має море,
не може бути «звичайним».
Оскільки Барселона є іспан-

Поділитися світлинами з
моря і унікальних місць
Барселони у соціальних
мережах ви завжди можете завдяки мобільному
інтернету у роумінгу від
Київстар. Тим паче, що зараз
ви можете скористатися новими вигідними тарифами
оператора з послугою «Ідеальний роумінг»: інтернет
лише 0,10 грн/Мб, дзвінки 1
грн/хвилина, SMS — 1 грн/
шт. Щоб отримати індивідуальну пропозицію треба
лише ввести безкоштовний
запит *505#.
Пляжі Барселони великі та
чисті, а море спокійне. Тому
тут комфортно відпочивати
як дорослим, так і дітям.
У порту стоїть пам’ятник
Христофору Колумбу, який
за легендою відплив саме
з Барселони перед тим, як
відкрити Америку.
Барселона манить до себе
усім розмаїттям природи,
архітектури і розваг, тому не
варто стримувати себе, аби
приїхати сюди знову, і знову,
і знову.

ЕКСПЕДИЦІЯ

ЕКСПЕДИЦІЯ

ХОРВАТІЯ:
47 ДАЛМАТИНІВ
ХОРВАТІЯ — ОСТРІВНА ДЕРЖАВА: ЇЙ НАЛЕЖИТЬ
АЖ 1145 ОСТРОВІВ. І ЛИШЕ ДЕЩИЦЯ ВІД ЦЬОГО
ЧИСЛА, А САМЕ 47 ОСТРОВІВ ДАЛМАТИНСЬКОГО
АРХІПЕЛАГУ, ЗАСЕЛЕНІ І Є ДОСИТЬ
ПРИВАБЛИВИМИ ТУРИСТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ.
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Марко Поло — один із найвідоміших
у світі авторів подорожніх нотаток —
народився 1254 року у місті Корчула,
яке розташоване на однойменному
хорватському острові
ДАЛМАТИНСЬКА ПОРОДА
У XV-XVI століттях потужним центром
ренесансної культури зненацька стала
Далмація — регіон на узбережжі Адріатики, де за владу змагалися Хорватське
королівство і Венеція. Серед міст Далмації
особливо прославився своєю торгівлею і
багатством Дубровник, який став фактично незалежною аристократичною
республікою, містом надзвичайної краси
і стилістичної цілісності, що сформувало свій неповторний вигляд саме в цю
епоху. Культура Далмації розвивалася під
значним впливом італійської культури. На
островах Далмації та узбережних районах
Адріатики була своя мова. Звідси походить
і легендарна порода собак — далматин.
Місцеві мешканці надзвичайно пишалися
своїми містами, флотом і торгівлею. Сьогодні головний привід для гордості — це
47 островів, які назавжди підкорюють серця відпочивальників своєю неповторністю
та оригінальністю. І це не враховуючи ще
651 безлюдного острова, де в самому центрі Європи можна відчути себе Робінзоном
Крузо після кораблетрощі.
Природа хорватських островів унікальна. Тут є найчистіші незаймані пляжі, серед
яких і добре обладнані протяжні пляжі, і
невеликі затишні бухти з дрібною галькою і
піском. Температура моря завжди на кілька
градусів тепліша, ніж на узбережжі країни,
тому і пляжний сезон довший, ніж на
материкових курортах. Тут своя унікальна
кухня, навіть продукти смакують по-іншому завдяки місцевому ґрунту.
Кожен з 47 заселених островів цікавий
своїми особливостями, але всі вони чудово
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впорядковані і пропонують відпочинок у
готелях середньої цінової категорії. Крихітні, зелені, традиційні, модні чи гламурні острови Європи завжди були магнітом
для туристів, які шукають справжній
пляжний відпочинок. Узбережжя Хорватії, хоча не таке популярне, як італійське
чи іспанське, рясніє прекрасними островами, деякі серед них є дійсно туристичною
Меккою.

ОСТРІВ НАСОЛОДИ
Найбільший острів у Хорватії Крк розташований у затоці Кварнер і межує з узбережжям Опатійської Рив’єри. За дві тисячі
років свого існування він часто міняв
свою державну приналежність, поки не
став частиною Хорватії. Це мальовничий
острів з незліченними виноградниками і
оливковими гаями, де є все необхідне для
чудового відпочинку: піщані і галькові
пляжі, велика кількість розваг для дітей
та дорослих, старовинні міста, прекрасна
місцева кухня і вина, є навіть лікувальні
грязі. Вважається, що саме на острові
Крк — найкрасивіші пляжі Хорватії, а
в однойменному місті збереглися руїни
споруд доримських часів.

ОСТРІВ АРОМАТНИЙ
Острів Хвар вважається одним із наймальовничіших місць Європи. Крім незайманої природи, різноманітної рослинності
та ідеальної екології острів також відомий тим, що його взяла у полон лаванда,
аромат якої розходиться по всій території.
Враження незабутнє, треба лише знати,
що у вас немає алергії на цю рослину.
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Виноробство — майже
релігія для хорватів. А король
хорватських вин — це відоме
на весь світ вино дінгач, яке
виробляється з сорту винограду
«плавац малі», що росте на
південних схилах півострова
Пелешац (Південна Далмація)
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ЕКСПЕДИЦІЯ

ОСТРІВ ЗЕЛЕНИЙ
Острів Млет у Південній Далмації
може похвалитися своїми лісами,
незайманою природою, а також тим,
що це найзеленіший острів у Хорватії. Тут не їздять автомобілями, тому
найбільше сподобається відпочивати
тим, хто любить спокій і природу. Тут
можна засмагати на піщаному пляжі
в одній із мальовничих бухт на узбережжі, милуватися озерами — Великим і Малим — або відвідати Національний парк, що розташований на
більшій частині острова. Відволікати
від спокійного відпочинку вас може
лише думка про омарів — на цьому
острові їх готують за унікальним
рецептом.

Далмація
на смак

Далматинську кухню знають
як натуральну, екологічну
та без нітратів. Суміш
злегка відварених овочів,
приправлених винним оцтом
і оливковою олією, подається
як салат або гарнір до м’яса.
Найчистіше море приносить
мідій, устриць, креветок,
раків та рибу. Роблять свій
внесок у національну кухню і
плоди полів і лісів — равлики,
фрукти, оливкова олія,
спаржа, гриби, овочі, спеції.
Зі смачними й різноманітними
м’ясними стравами добре
смакують хорватські вина, які
не поступаються французьким
чи італійським. Пообідати у
Далмації, крім ресторанів,
можна у традиційній таверні —
конобі, де обов’язково є
камін, а страви готуються
тільки з домашніх продуктів.
Найвідоміші місцеві
делікатеси — сопарник
(вид овочевого пирога) і
далмацький пршут (в’яленокопчений окіст). Також варто
звернути увагу на тушковане
м’ясо з галушками (pašticada
s njokama або gnocchi) та
скуштувати сир з острова Паг,
насолоджуючись хорватським
вином або пивом.
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ОСТРІВ СОНЯЧНИЙ
Острів Брач — це найкращий вибір
для пляжного відпочинку в Хорватії на островах. Він недарма носить
звання найбільш сонячного і теплого
острова країни, навіть наприкінці
сезону море тут тепліше, ніж на
узбережжі. Брач пишається одним із
найбільш видовищних пляжів у Хорватії — Златні Рат. Також острів може
похизуватися розмаїттям цікавих
пам’яток, зокрема печерою дракона,
жвавим містечком Бол, а також ідилічними селами Скрип, Дол і Мірча.

Справи давно
минулих мов

Людство рідко знає, коли
зникає мова. А ось день, коли
зникла далматинська мова,
відомий точно. Це сталося
10 червня 1898 року, коли
від бомби анархіста загинув
останній носій цієї мови Туоне
Удайна, або Антоніо Удіне в
італійському варіанті. Хоча
назвати цю людину носієм
мови можна тільки умовно:
Туоне просто встиг передати
лінгвістам те, що запам’ятав
іще дитиною з розмов своїх
батьків — трохи більше двох
тисяч слів вельотского діалекту
далматинської мови.

ОСТРІВ ПІЗНАННЯ
Пізнавати історію Далмації найкраще на острові Хвар. Розташовані тут
стародавні міста Стари Град і Хвар
дивують своїм середньовічним виглядом, масивними кріпосними стінами,
старовинними палацами, церквами
та музеями. Острів також славиться своєю пишною рослинністю та
мальовничими пагорбами з виноградом. Останнім часом Хвар уподобала
для відпочинку світова еліта, знаменитості та власники дорогих яхт,
які швартуються в сучасних яхтових
портах острова. Завдяки зручному
розташуванню недалеко від узбережжя Далмації, бурхливому нічному
життю та низці чудових пляжів, Хвар
став найфешенебельнішим курортом
у Хорватії.

ТРЕВЕЛ-ТРЕНД

ТРЕВЕЛ-ТРЕНД

У ПОШУКАХ
ЗАЛІЗНОГО ТРОНУ
НАЙЕПІЧНІШИЙ СЕРІАЛ НАШОГО ЧАСУ «ГРА ПРЕСТОЛІВ»
ЗАВЕРШИВСЯ І ПОДАРУВАВ ПРИХИЛЬНИКАМ НЕ ЛИШЕ
БАГАТО ВРАЖЕНЬ, АЛЕ Й СТАВ ДОРОГОВКАЗОМ ДЛЯ
ВІДКРИТТЯ НОВИХ МІСЦЬ ПІД ІНШИМ КУТОМ ЗОРУ. ХОЧЕШ
У ХОРВАТІЮ БІЛЬШЕ, НІЖ ДЕЙНЕРІС БАЖАЛА ЗАЛІЗНОГО
ТРОНУ? МРІЄШ ПРОЙТИСЯ ВУЛИЧКАМИ, ДЕ ХОДИЛИ
ГЕРОЇ СЕМИ КОРОЛІВСТВ? ВІДДАВ БИ ВСЮ ВІДПУСТКУ ЗА
СКАРБИ БРААВОСА? ВИРУШАЙМО У ПОДОРОЖ СЛІДАМИ
УЛЮБЛЕНИХ ПЕРСОНАЖІВ!
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ТРЕВЕЛ-ТРЕНД

КОРОЛІВСЬКА ГАВАНЬ

СТІНА І ТАБІР ЗДИЧАВІЛИХ

Майже все хорватське узбережжя долучилося до зйомок «Гри престолів». За п’ять хвилин пішки від старого міста Дубровника височіє
на 37-метровій скелі фортеця Ловрієнац. Саме вона стала прообразом
Червоного замку. У п’ятому сезоні столицею Вестеросу було селище
Стон на півдні Хорватії: примітні кріпосні стіни і черепичні дахи
ідеально вписалися у серіальну історію. Розкішні ландшафти, лагуни
і водоспади у «Грі престолів» знімали у Національному парку хорватського острова Крк. Ще один хорватський курорт Шибеник став
місцем, де розташувався той самий Залізний банк.
Цьогоріч у травні у хорватському Спліті відкрився новий музей
Game of Thrones museum. Розташований він у центрі Спліта поблизу
підвалів Діоклетіана, де Дейнеріс тримала своїх драконів. Відвідувачі
музею можуть оглянути все — від списів, зброї та костюмів до голови
дракона. До їхньої уваги понад 100 експонатів на площі 300 м2.
Тож є чудова нагода для всіх фанів цієї стрічки відвідати Спліт, знайти найкращі локації улюбленого фільму та зазирнути до музею.
Авіаквитки до Спліта щочетверга та щонеділі на сайті:
https://windrose.aero/. Рейси виконуються на літаках Airbus-320
та Airbus-321.

Найвідоміші сцени, зняті в Ісландії, є
розповіддю про подорожі Джона Сноу:
саме тут можна знайти Табір здичавілих і Землі за Стіною. Замерзле лавове
поле на березі озера Міва недалеко від
міста Акюрейрі — саме тут був розбитий
військовий табір Манса Нальотчика у
третьому сезоні серіалу. Не пропустіть
вулканічну печеру Гретег'я — місце, яке
повинні відвідати всі, хто любив пару
Джона Сноу та Ігрітт, адже саме тут знімали їхню головну сцену кохання. Печера
розташована на північному сході Ісландії
поруч з озером Міва. Попри сніг і лід зовні, температура води у басейні часто сягає
+50 °С. А ще в Ісландії є льодовик Ватнайокутль, який став втіленням серіальних
Земель за Стіною.

ДОРН І БРААВОС
ВЕСТЕРОС І ДОТРАКІЙСЬКЕ МОРЕ
Головна база знімальних локацій «Гри престолів» — це студія
Paint Hall у Белфасті (столиця Північної Ірландії), де розташована
більшість павільйонів для зйомки сцен у приміщеннях, таких як
Залізний трон, Велика септа Бейлора, Червоний замок, Тронна зала
Дейнеріс у Великій піраміді Мерина тощо.
Природа Північної Ірландії різноманітна, завдяки чому група знімала тут і надто «далекі» від Вестеросу місця, наприклад, Дотракійське море, болота та вапнякові скелі. Обов’язково фанати серіалу
мають відвідати у Белфасті замок XVIII століття Касл Ворд (Castle
Ward) з 820-акровою територією, на якій розгорталися головні
події у першому та другому сезонах. Тут можна сфотографуватися у
костюмах, що використовувалися під час зйомок, познайомитися з
історією замку — як справжньою, так і серіальною, а також спробувати себе у найпопулярнішому середньовічному виді спорту —
стрільбі з лука.

У ГАРВАРДІ МОЖНА ПРОЙТИ КУРС «СПРАВЖНЯ
«ГРА ПРЕСТОЛІВ»: ВІД СУЧАСНИХ МІФІВ ДО
СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МОДЕЛЕЙ»
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Зйомки серіалу в Іспанії розпочалися
лише у п’ятому сезоні, коли іспанські
пейзажі були обрані для Дорна — найспекотнішого і найпівденнішого з семи
королівств Вестеросу. Той факт, що історія
Дорна в романах нагадує середньовічну
Іспанію, робить це місце ідеальним для
зйомок телешоу. У Севільї шукайте королівський палац, що перетворився в серіалі
у Водні Сади — заміську садибу Мартеллі.
Неподалік Севільї, приблизно за годину
їзди на схід, розташоване містечко Осуна.
Саме з арени для бою биків в Осуні відлітає Дейнеріс на спині свого дракона. Навідайтеся і до каталонського міста Жирона.
Знімальна команда HBO була зачарована
цим середньовічним містом з чудовою
архітектурою, привабливими площами,
соборами, церквами і єврейським кварталом з його неймовірними звивистими
провулками, які перетворилися на вулиці
вільного міста Браавоса.

ГАСТРОТУР
ПЕРШИЙ
КЛАС

«Я ЗУСТРІЛА
СВЯТОГО
Й ЧОРТА. ВОНИ
ПОПЕРЕДИЛИ
МЕНЕ КОЖЕН
ПРО СВОЄ»

ЗІРКА УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО ХІП-ХОПУ ЗЛЕТІЛА ЯСКРАВО ТА
МИТТЄВО. З КЛІПУ BITANGA, ЯКИЙ АЛІНА ПАШ ЗНЯЛА У РІДНОМУ
ЗАКАРПАТТІ І ПРИСВЯТИЛА РІДНОМУ КРАЮ, ПОЧАЛАСЯ ЇЇ СОЛЬНА
КАР’ЄРА. У 2018 РОЦІ ВОНА СТАЛА ВІДКРИТТЯМ РОКУ, ПРЕЗЕНТУВАВШИ
ДЕБЮТНИЙ АЛЬБОМ «ПИНТЯ: ГОРИ». ЦЬОГОРІЧ ВИЙШЛА ДРУГА
ЧАСТИНА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АЛЬБОМУ PINTEA: MISTO.
24
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ГАСТРОТУР
ПЕРШИЙ
КЛАС

МИ ЗАЙНЯЛИ ВІЛЬНУ НІШУ,
БО ЖІНОЧОГО ХІП-ХОПУ
В УКРАЇНІ ТРИВАЛИЙ ЧАС
НЕ БУЛО ВЗАГАЛІ

Яким був ваш найперший музичний спогад/переживання
(з дитинства)?
Як тато вчив колядку співати «Ішла
звізда краєм світа». Дуже яскравий
момент дитинства і моє перше музичне освоєння.
Які події вважаєте найважливішими у житті? Чи збігається
важливе у творчості та особис
тому житті?
Особисте і творче якимсь чином поєднується. У мене все переплітається,
створює дивовижний коктейль, який
потім вибухає енергією в музиці та
на live-концертах. Але, мабуть, варто
було б уміти акуратно розділяти
творче й особисте. Адже стресових
моментів чимало, і часом я не витримую і під гарячу руку попадають
рідні. Щодо «найважливішого» — то
сім’я.
Ви поєднуєте у своїй музиці
різні стилі та постійно експериментуєте зі звуком. Що цікавого
відбувається зараз?
Обожнюю змішувати! Це як нові
страви вигадувати. Кажуть, щоб бути
унікальним, варто зробити щось
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дике або те, чого досі ніхто не робив.
Але ж так було б надто просто. Смак,
потрібен смак! Він відточується
упродовж життя, але дається, мабуть,
Богом при народженні.
Зараз у мене період жорстких експериментів, мене закрутило у вирі
ідей та їхнього втілення. Чекайте на
«калорійну» музику восени!
Хто з сучасних музикантів вас
надихає?
Beyoncé, Billie Eilish, Tierra Whack,
Rosalia, Kelsey Lu, FKA Twigs.
Що найважливіше у роботі
артиста?
Систематичність і розуміння, навіщо
це все.
Для кого співає Аліна Паш?
Які вони — прихильники вашої
творчості?
Свідомі, з гумором, вільні душею
люди, які навчаються або вже навчилися любити себе такими, якими
є, але готовими до змін щодня. Я не
вірю, що вік повинен впливати. Є
бітанґи (дебютний кліп співачки
має назву Bitanga. — Ред.) й у вісімдесят! Я і для них співаю. Мабуть,

чи не вся Україна вже знає, що таке
бітанґа: на закарпатському діалекті
означає нечесний хлопець. У наших
піснях чимало таких цікавих слівець,
наприклад, босорканя (відьма).
Я навчила всіх говорити щікоуно, що
означає працьовито та легко. Мені
подобається працювати із закарпатським діалектом, тому що там багато
вигуків, які можна використати у
репі.
Що для вас як для музиканта
найважливіше — написання
пісні чи результат?
Я люблю результат, але процес не
менш важливий. Складно обрати. Це
взагалі таке місиво круте — писати
музику, а потім бачити її у своєму
ITunes, коли їдеш у метро.
Які виклики стоять перед вами?
Створити live show, з яким можна
поїхати у світове турне. Навчитися
грати на Soma Pipe. Писати у нотатник щодня.
Що вам допомагає долати муки
творчості?
Хлопець. Він навчив мене їсти усе
творче під іншим соусом, тож тепер
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воно сприймається набагато цікавіше. Він музикант понад 15 років,
у нього великий досвід роботи зі
стилями музики, які мені подобаються, а також співпраця зі світовими
колабораціями.
Ваша музика, підкріплена оригінальними костюмами, формує
далекий від побуту образ. А насправді переймаєтеся повсякденними клопотами?
Обожнюю прибирати свою квартиру,
робоче місце. Це як медитація. У повсякденному житті часто буваю такою ж дивною, як і на сцені — і щодо
поведінки, і щодо луку. Найбільш
незвичайне і пам’ятне вбрання
було на мені ще на початку творчої
кар’єри. Шість днів у горах, шестеро
людей і зйомки Bitanga. У кліпі є
живі рослини у волоссі і костюмах.
У кадрі з’явилося майже 40 видів
квітів з різних куточків Закарпаття.
Та й тепер, якщо у доброму гуморі,
можу вдягнутися екстравагантно.
Мабуть, я найбільш упізнавана серед тих, хто одягає чалму.
Українки трохи скуті, а я хочу, щоб
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вони відкрилися. Недарма лейтмотивом мого дебютного альбому
«ПИНТЯ: Гори» була жіноча сила:
Wild woman from roots! Це історія про
те, звідки я і що відчуваю. Нещодавно вийшла друга частина альбому —
PINTEA: Misto, вона присвячена
місту. Якщо у «ПИНТЯ: Гори» був
акцент на етнозвучанні, то тепер —
на урбан-саунді та хіп-хопі. PINTEA:
Misto — це історії сьогодення. Це
бурхливе, динамічне життя у великому місті, в якому переплітаються
люди, події та випадкові зустрічі.

можу зробити це легко, бо саме у
Барселоні живе мій хлопець. У нього
дуже гарна й затишна оселя: великі
стелі, старі дерев’яні вікна, багато
витонченого антикваріату. Наш день
у Каталонії починався з того, що ми
йшли на пляж випити кави на березі
моря. Могли прихопити книжку,
коли справ було небагато. І це просто
ідеально… Я залюбки б там жила.
Але відчуваю потребу бути в Україні.
Мені завжди хочеться повертатися
додому. Та й усі ми відчуваємо потребу опинятися вдома.

Ви вірите у дива? Чи трапилося
з вами справжнє диво?
Я вірю у дива, вони стаються щодня,
якщо вірити у них. Зі мною вони
трапляються часто. Нещодавно я
зустріла святого й чорта. Ви подумаєте, що я божевільна, але я собі знаю,
що воно так і було. Вони попередили
мене кожен про своє.

Який куточок світу, на вашу
думку, має право називатися
дивом світу?
Нова Зеландія. Кажуть, там знімають
всі казкові фільми про єдинорогів.

Куди б вам хотілося повернутися?
Коли вперше побачила Барселону,
зрозуміла, що хочу там жити. Зараз

У вас є вільний час і як ви його
проводите?
Намагаюся встигнути додивитися
всі цікаві фільми та серіали, але ніц
не виходить, бо часу вільного катма.
Люблю читати, цікавлюся новим,
тому понадкушую все, щойно трапиться нагода.
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В авіацію я потрапив випадково. Я виріс у звичайній шахтарській сім’ї у невеликому місті. Після успішного закінчення школи збирався знайти себе у гірничій
справі, але шкільний друг (за порадою свого дядька-льотчика) запропонував вступати разом до льотної академії. Я склав усі іспити і став курсантом Державної льотної академії України у Кропивницькому за фахом «інженер-штурман». До речі, мій
друг передумав і пішов вчитися на міліціонера. А я засумнівався у виборі професії після третього семестру — у нас саме почали викладати фахові предмети. Серед
них була повітряна навігація, а це найголовніша дисципліна для штурмана. Спочатку навігація давалася нелегко, але за півроку успішно склав іспит і продовжив
навчання. Державну льотну академію України я закінчив 1999 року як інженер-штурман, 2013 — як інженер-пілот, а також Національний авіаційний університет 2007 року як філолог.
Мій перший політ відбувся влітку 1995 року на Ан-2 (у народі «кукурузник»).
Я був курсантом-штурманом у складі екіпажу і виконував політ з ведення візуального орієнтування. Спочатку я був у захваті від вражень, але згодом конвективна
турбулентність вивела мене з рівноваги (адже вестибулярний апарат ще не звик
до перевантажень) і я з нетерпінням чекав приземлення. З часом усі ми, курсанти,
адаптувалися і вже не помічали деяких труднощів.
Зараз я командир повітряного судна і літаю на Airbus-320 та Airbus-321. Вважаю,
що на сьогодні літаки цього типу — одні з найсучасніших та найпрогресивніших.
Я працював на Ан-24, МcDonnell Douglas-82, Embraer-190 — усі вони надійні. Але
саме Airbus має специфічну філософію управління.
Щоб професійно працювати в авіації, людина має бути насамперед дисциплінованою, відповідальною та уміти контролювати себе. Робота пов’язана з перевезенням людей, тож потребує додаткових навичок та вмінь.
На мою думку, авіакомпанія WINDROSE відрізняється від інших тим, що тут
працює професійна команда: всі співробітники виконують обов’язки на відмінно.
Команда — це група людей зі специфічними знаннями, яка створена для того, аби
виконувати певні завдання. Усі фахівці команди повинні бути єдиним цілим, щоб
досягати найкращих результатів.
За 25 років в авіації я відвідав приблизно 70 країн світу. Однак і досі кожен політ для мене — це подія. Мені подобається, що «офісний» краєвид постійно змінюється. То ти милуєшся чудернацькими хмарами, коли вони, звісно, не заважають
польоту, то тебе вразить дивовижний ландшафт. Особливо люблю спостерігати за
аеродромами, які загубилися у горах чи серед зелених лісів. Кожен політ не схожий
на інший. Маршрутів у нас багато, і щоразу вони додають особливості у роботу. Та
найприємніше для мене у польоті — це повертатися додому, здається, що літак летить швидше.
Щоб відпочити і трохи скучити за роботою, мені вистачає трьох тижнів. Тоді ми
з сім’єю їдемо на море влітку або у санаторій навесні.
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Коли 1972 року я навчався у першому класі, батько взяв мене із собою на роботу. Від нашого радгоспу він допомагав екіпажу літака Ан-2 обробляти поля. Для
мене ця подія була чимось фантастичним, а коли командир літака запропонував
ще й політати, від щастя я був на сьомому небі. Хоча політ тривав лише півгодини,
враження від нього були настільки сильними, що у мене народилася мрія стати
льотчиком. З цією мрією після закінчення середньої школи і поїхав у Краснокутське льотне училище цивільної авіації (Саратовська обл., Росія). На жаль, не пройшов медичну комісію і повернувся додому.
Після служби в армії довелося коригувати дитячу мрію, але від авіації не
відмовився. У 1985 році вступив на підготовче відділення Київського інституту
інженерів цивільної авіації, а потім на перший курс факультету авіаційної наземної техніки. Після закінчення інституту 1991 року за розподілом я потрапив на
роботу в аеропорт Бориспіль, де до 2007 року застосовував свої знання і набував
досвіду.
Цивільна авіація — одна з найпрогресивніших галузей. Завжди розвивається
в ногу з технічним прогресом, тому й працювати в ній дуже цікаво і престижно.
Моя трудова діяльність починалася з експлуатації Ан-24, Ту-134, Ту-154, Іл-62, а
зараз ми експлуатуємо оснащені електронікою сучасні «ембраєри», «боїнги» та
«ейрбаси».
Працюючи в аеропорту Бориспіль, познайомився з хлопцями, які, попри «перебудовні» труднощі, жили авіацією. Серед них був і Володимир Каменчук. Коли
від юридичної частини в організації авіакомпанії WINDROSE почала переходити
до практичних справ (організація, забезпечення і супровід чартерних авіарейсів),
він запропонував мені влитися в їхній, тоді ще не численний, колектив.
За 15 років розвитку нашої авіакомпанії було чимало організаційних і виробничих труднощів. Завдяки спільній любові до авіації, довірі одне одному, виконанню своїх службових обов’язків не за зарплату, а на позитивний результат, ми
і донині разом. Людські якості і харизма нашого директора притягують у наш
колектив найкращих фахівців, які бачать перспективу для свого професійного
розвитку.
Спільна робота і відпочинок роблять нашу команду єдиною родиною — саме
цим ми і відрізняємося від інших компаній. Сподіваюся, я ще довго буду частиною цього колективу, а наша компанія стане флагманом української цивільної
авіації. Щодня я із задоволенням приходжу на роботу і йду додому, задоволений
результатом. Досі, коли чую звук літака, піднімаю голову і супроводжую його поглядом, бажаючи вдалого польоту.
Ось так уже 34 роки моя дитяча мрія втілюється у життя. За це я хочу сказати «дякую» всім моїм педагогам, наставникам, нашому колективу, всім колегам і
близьким, хто завжди був поруч. А особливо вдячний талановитому керівникові,
людині з великої літери, патріоту України Володимиру Васильовичу Каменчуку!
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Я обрала свою професію ще до вступу в університет. Не маючи на той час
повного розуміння свого майбутнього фаху, на щастя, не помилилася і жодного разу не пошкодувала, що обрала цей напрям. Я закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «управління трудовими
ресурсами».
Завжди думаю, а чи змогла б я працювати в іншій сфері, проте коли розумію, скільки всього цікавого та нового є в моїй професії і завжди є куди розвиватися, залишаюся і продовжую вдосконалювати набуті навички. Вважаю,
що кожен має бути професіоналом у своїй галузі і займатися своєю справою з
натхненням і захопленням.
Не можна назвати одну рису, притаманну людині, яка хоче пов’язати свою
долю з авіацією. Їх багато, і всі вони важливі, також це залежить від професії
в самій галузі, але точно авіацію потрібно любити і в певному сенсі жити нею.
Я літала на літаках нашої авіакомпанії та на «боїнгу». Найпершим був рейс
до Донецька у 2013 році. Він, звісно, був хвилюючим і сповненим вражень. Найкомфортніше я почуваюся, коли лечу з екіпажем WINDROSE, адже в кожному з фахівців я впевнена на 100%, вони професіонали й сумлінно ставляться
до своєї роботи. Для мене це найкраща компанія. WINDROSE завжди матиме
шляхи для вдосконалення, що вона постійно й робить, але той дух, який панує
у компанії, ніколи не має бути втрачений. Дух великої дружної родини. Сподіваюся, що пасажири, які користуються послугами нашої компанії, відчувають
це. Команда — це дуже важливо. Команда — це коли всі якісно та злагоджено
виконують свою роботу, тому ми впевнені одне в одному. Щоб не сталося, ми
знаємо, що це не проблема одного працівника, тому кожен з нас готовий прийти
на допомогу.
Сьогодні усе розвивається без упину й шаленими темпами, так само як і робота з персоналом не зупиняється ані на хвилину, тому ми маємо бути завжди
на крок попереду. Адже одним з найважливіших капіталів та рушійною силою
компанії є люди. Думаю про свою роботу постійно. Думки — вони такі — їх не
зупиниш. Трапляється, деякі ситуації прокручуєш в голові по кілька разів,
адже всі люди різні і по-різному реагують навіть на прості запитання або розмову. Я не сумую за своєю роботою, вона завжди зі мною.
Я багато думала про це в межах «Року вдячності» і зрозуміла, що багатьом
людям я хочу подякувати за поради, за гарне ставлення, за можливість розвиватися, за підтримку, за складне завдання, вирішення якого приносить задоволення, за зауваження, яке робить мене кращою та компетентнішою. Тому я хочу
подякувати долі, що вона дала мені чудову родину, яка любить мене і завжди
підтримує, навіть коли я сама в собі сумніваюся; за тих чудових людей, які мене
оточують та залишаються біля мене багато років, мені з ними легко, бо вони
рідні для мене по духу; за те, що я роблю справу, яку люблю, яка приносить мені
задоволення і, сподіваюся, є корисною для нашої компанії.
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Мирослав Каплан

mr.spotter

mr. sp otter
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СПОТ-КАДР

С

потери знають про літаки більше за фахівців,
а заради фото рідкісного лайнера готові годинами вартувати на краю злітної смуги, викликаючи невдоволення служби охорони аеропорту.
Спотинг — це колекціонування вражень у чистому вигляді, а спостереження за літаками — наймасовіший різновид спотингу. Історія походження хобі сягає часів Другої світової війни. Саме тоді
у Королівському корпусі спостерігачів Британії
навчали добровольців розпізнавати ворожі
літаки і повідомляти про них протиповітряній
обороні. А нині спотери об'єднуються у всесвітнє
співтовариство і співпрацюють з аеропортами та
авіакомпаніями. WINDROSE радо вітає спотерів,
які роблять такі чудові кадри наших літаків.
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ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ

Розумна прохолода
Літо в самому розпалі, і настав той
час, коли жаркі дні більше втомлюють,
ніж тішать. Коли стовпчик термометра
зашкалює від спеки, охолодитися
самому і зробити комфортнішим простір
допоможуть сучасні технології.

Вентилятор
Dyson
Інноваційний варіант для тих,
хто хоче швидко й ефективно
охолодити приміщення. Відсутність
лопатей робить цей вентилятор безпечним
для сімей із хатніми улюбленцями або
маленькими дітьми.

01

Після тривалого робочого дня
влітку так приємно зайти до своєї
прохолодної оселі. Але що вдіяти, коли живеш сам-один і
нікому навіть ввімкнути кондиціонер перед вашим приходом? На цей випадок компанія Ecobee випустила розумний Wi-Fi-термостат, який підтримується Apple HomeKit та
Amazon Echo. Він пропонує повне дистанційне керування
опаленням і охолодженням вашого будинку через сайт
або застосунок для смартфона чи планшета.
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Якщо ви подорожували автомобілем у літню пору, то знаєте, що
напої і закуски дуже швидко псуються. Уникнути такої ситуації допоможе переносний
холодильник для авто, який можна підключити до
підкурювача через адаптер.

02
03

Термостат
Ecobee

Холодильник
для автомобіля

04

Розумний браслет
Netatmo June
Ґаджет у режимі реального часу
вимірює інтенсивність сонячних
променів і порекомендує вам надіти капелюха за спеки, а також порадить сонцезахисний крем.
Датчик УФ-випромінювання синхронізується з вашим
смартфоном, і налаштування браслета персоналізуються для задоволення ваших потреб. Розумний аксесуар
виглядає як діамант і дуже гарно виблискує на сонці.

Кожен градус понад +26 °С
зменшує працездатність
людини на 10%

ГАСТРОТУР

ГАСТРОТУР

ХОЛОДНИЙ
КАПРИЗ
ЛЮДИ ЗАВЖДИ ПРАГНУТЬ ТОГО, ЧОГО НЕ МАЮТЬ:
СПЕКОТНОГО ПЛЯЖУ ВЗИМКУ І БЛАГОДАТНОЇ
ПРОХОЛОДИ ВЛІТКУ. І СКІЛЬКИ Б НЕ ВИНАХОДИЛИ
ВЕНТИЛЯТОРІВ ЧИ КОНДИЦІОНЕРІВ, НІЩО ТАК НЕ
ВТАМОВУЄ СПРАГУ, НЕ ОХОЛОДЖУЄ І НЕ ДАРУЄ
СТІЛЬКИ ЯСКРАВОГО СМАКУ, ЯК МОРОЗИВО.
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ГАСТРОТУР

ГІППОКРАТ ПИСАВ:
«ТРЕБА ЇСТИ ЗАМЕРЗЛЕ,
БО ВОНО ПОКРАЩУЄ
САМОПОЧУТТЯ,
ЗМІЦНЮЄ ЗДОРОВ’Я,
ОНОВЛЮЄ СОКИ
І ПІДНІМАЄ НАСТРІЙ»

У

давні часи тільки багаті люди могли собі дозволити каприз: мати
влітку сніг. П’ять тисяч років тому
багатіям Стародавнього Китаю на
десерт подавали сніг, змішаний зі шматочками апельсинів, лимонів і зернятками граната. Той сніг не так просто було не
стільки добути, скільки довезти з вершин
Тибету. Саме з Китаю, якщо вірити легенді, Марко Поло і привіз рецепт морозива
до Італії. Той рецепт тримали у секреті:
придворні кулінари давали обітницю мовчання про все, що було пов’язано з приготуванням смаколика. Пізніше, у ХVI столітті,
Катерина Медічі вирішила, що рецепт холодного десерту є частиною її посагу — так
про морозиво дізналися французи. Тривалий час потому у Франції існував закон, за
яким технологія виготовлення морозива
вважалася державною таємницею. Ситуація змінилася 1660 року, коли підприємець
Прокопіо де Колтеллі пішов проти закону
і відкрив у Парижі першу кав’ярню, у якій
кожен охочий міг поласувати аж 70 різновидами морозива. Еліта змирилася з тим,
що холодний десерт став загальнодоступним, а кулінари почали так завзято експериментувати з інгредієнтами, що сьогодні
треба віддати чи не півжиття, аби скуштувати усі різновиди цього смаколика.

…І В ПОДАРУНОК П’ЯТСОТ ЕСКІМО
Різновиди морозива з’являлися у геометричній прогресії. Кожна європейська краї
на доповнювала рецепт смачного продукту
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своїми ідеями. Італійці, великі любителі
змішувати найнеймовірніші інгредієнти,
вигадали морозиво з додаванням фруктів,
горіхів, лікеру, шматочків печива і навіть
квітів. В Австрії запропонували каву глясе
і шоколадне морозиво. У цей час з’являються заморожені збиті вершки, перемішані
з дрібно нарізаним мигдалем і мараскіно,
куполоподібної форми листкове морозиво з
полуницею і тертим шоколадом.
Повсюдне поширення холодних десертів почалося з появи ручної мішалки для
морозива. Її винайшла 1843 року американка Ненсі Джонсон. Тепер будь-хто міг робити морозиво, треба було лишень обертати
ручку фризера. Трохи згодом, 1851 року,
Джейкоб Фассел, застосовуючи ці мішалки, відкрив першу фабрику з виробництва
морозива у Балтиморі. Відтоді холодний
десерт став загальнодоступним і здобув популярність у всьому світі.
А батьком вафельного ріжка для морозива, завдяки випадковому збігу обставин,
став сирійський емігрант Ернест Хамві,
який торгував вафлями у кіоску на Всесвітньому ярмарку 1904 року в Сент-Луїсі.
Власник сусідньої ятки продавав морозиво, і, коли у нього закінчилися блюдця,
пан Хамві почав крутити для нього ріжки з
вафель, які той наповнював своїм товаром.
Публіка була у захваті, і вже за кілька років
кмітливий сирієць створив першу компанію з виробництва вафельних ріжків. Саме
вона і дала початок промисловому виготовленню ріжків.

ГАСТРОТУР

Морозивне
розмаїття
Ескімо
Існує кілька версій походження. Найцікавіша
історія про одинадцятирічного Френка Епперсона, який випадково залишив ввечері склянку
з лимонадом на ґанку будинку. У склянці була
паличка для перемішування. Тієї ночі ударив
мороз, тож забудькуватий Френк виявив вранці
крижаний циліндр із вмерзлою паличкою.
Сталося це 1905 року. Сучасного вигляду ескімо
набуло у 1934-му, коли його почали випускати
на дерев’яній паличці.
Сорбе (шербет)
У XVII столітті французьким сорбе був напій з
води, цукру та лимона. Лише у XIX столітті сорбе
почали подавати у вигляді напівзамороженого
десерту, в який часто додавали алкоголь, але
його, як і раніше, пили невеликими ковтками,
а не їли ложкою.
Персик Мелба
Класичний десерт з морозива, створений
1892 року Оґюстом Ескоф’є, французьким
шеф-кухарем ресторану в готелі «Савой» у Лондоні, на честь оперної діви Неллі Мелба. Десерт
готується з ванільного морозива, очищених від
шкірки половинок персика та малинового соусу.
Джелато
Кремоподібне ніжне й щільне італійське морозиво з’явилося завдяки флорентійцю Бернардо
Буонталенті. Відомий архітектор і скульптор
1565 року винайшов першу в світі мороженицю — мідний котел з інгредієнтами, який ставили
у дерев’яну діжку з льодом і сіллю.
Фалуде
Традиційний іранський десерт з’явився у V столітті до н. е., який виготовляють із заморожених
ниток харчового крохмалю з додаванням рожевої води, лаймового соку та мелених фісташок.
«Запечена Аляска»
Морозиво на бісквіті, вкрите збитими яєчними білками, зарум’яненими у духовці, вигадав шеф-кухар нью-йоркського ресторану
Delmonico’s Чарльз Ранхофер у 1867 році на
честь купівлі Аляски у Російської Імперії.
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ФУД-СЕРВІС

Дорогий
апетит
БАГАТІ ЛЮДИ МОЖУТЬ ДОЗВОЛИТИ СОБІ З’ЇСТИ ВСЕ ЩО
ЗАМАНЕТЬСЯ. МОЖЛИВО, САМЕ ТОМУ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ
ДИВНОЇ ЇЖІ, ВАРТІСТЬ ЯКОЇ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ НАВІТЬ РІЧНИЙ
БЮДЖЕТ АФРИКАНСЬКОГО СЕЛА.
ШЛУНКОВА ЛИХОМАНКА
У світі існує безліч екзотичних продуктів,
які, однак, не кожному до смаку або недоступні через далеку відстань. А є й такі,
що не кожному по кишені. Та попри захмарні ціни деякі забезпечені гурмани із
задоволенням купують VIP-їжу і не шкодують грошей заради хвилинного гастрономічного задоволення. Та що там, за
деякі продукти розгортаються справжні
баталії, адже на світових аукціонах продають не лише коштовності, антикваріат
або твори мистецтва. Іноді залишається
тільки здивовано йойкнути, побачивши
список лотів, серед яких можуть бути
фрукти, гриби і навіть риба!
У Японії зазвичай дарують дуже дорогі фрукти, саме тому там відбувається
стільки аукціонів садовини. Там можна
купити рідкісні королівські дині Юбарі
за 300 доларів за пару (йдеться, звісно,
не про першу партію нового врожаю, яка
йде з молотка за тисячі доларів), королівську полуницю за 70 доларів за коробку
чи добірну вишню за майже 150 доларів
за коробку. Завсідника цих аукціонів —
знаменитого чорного японського кавуна
денсуке — торік продали за понад 3 тисячі доларів. Купив чорного красеня власник мережі супермаркетів, який збирався
виставити його у своєму магазині. Японія
славиться не лише дорогими фруктами,
а й чудовою рибою. На рибному аукціоні в 2013 році був побитий рекорд: найдорожчою рибою у світі став блакитний
тунець. Одна рибина, хоча й велетенська,
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обійшлася власнику мережі суші-ресторанів у 1,7 мільйона доларів.

ЦІННОСТІ ОБРАНИХ
Зазвичай захмарна ціна елітних делікатесів зумовлена не стільки їхнім винятковим смаком або ароматом, скільки
нечисленністю. Скажімо, чай «Так Хун
Пао» — найдорожчий у світі. Його збирають з шести кущів, що ростуть біля стін
китайського монастиря Тянь Синь. Цим
кущам уже 350 років. За рік збирали не
більше 500 грамів листя, а у продаж надходило лише 20 грамів сухого продукту.
Але від 2006 року збирати «Так Хун Пао»
заборонили. За рік до цього 20 грамів чаю
продали на аукціоні за 25 тисяч доларів.
Або, приміром, курка Аям Чемані.
Цю породу розводять в Індонезії. Домінантний ген викликає у цих птахів гіперпігментацію, тому кури чорні не лише
зовні, але й усередині, разом із кістками
та внутрішніми органами. Ця порода настільки рідкісна, що одне курча в Індонезії коштує майже 200 доларів, а за її межами ціна може сягати декількох тисяч.
Те саме з лосиним сиром, вартість
якого становить 1,1 тисяча доларів за 1 кілограм. Його виробляють тільки в одному місці — на фермі Moose House на півночі Швеції. Доять лосиць лише з травня
по вересень, а триває доїння три годин.
Лосиний сир зовні нагадує фету. Його виготовляють в обмеженій кількості і подають у найреспектабельніших ресторанах
Швеції.

ЯКБИ НЕ МИСТЕЦТВО КУЛІНАРІЇ,
ЖОРСТОКІСТЬ РЕАЛЬНОСТІ
БУЛА Б НЕСТЕРПНОЮ.
ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
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МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕРЕД ШКОЛОЮ ТА ДИТЯЧИМ САДКОМ:
БЮРОКРАТИЧНИЙ ПЕРЕЖИТОК ЧИ ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ?
ВИ ЩАСЛИВІ БАТЬКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА? ТОДІ ДЛЯ ВАС ЦЕ НАДВАЖЛИВА
ПОДІЯ. АЛЕ ДИТИНА ЩЕ НЕ ДО КІНЦЯ РОЗУМІЄ, ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТЕПЕР ЛЯГАЄ НА ЇЇ
ПЛЕЧІ. ТОМУ В ПЕРШІ РОКИ НАВЧАННЯ ВИ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВСІ НЕОБХІДНІ УМОВИ
ДЛЯ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ ТА РОЗКВІТУ ТАЛАНТІВ ВАШОГО МАЛЮКА.

Першочергове завдання —
тримати під контролем
стан здоров’я дитини та
попереджати можливе
погіршення самопочуття
через насичене та сповнене
стресів шкільне життя.
Ми пропонуємо поставитися до оформлення
медичної довідки для
вступу до першого класу,
як до уважного і ретельного обстеження спортсменів
перед марафоном. Бо саме
таким порівнянням можна
охарактеризувати цей
період життя.

ЧОМУ ВАРТО ПРОЙТИ
ПОВНИЙ МЕДОГЛЯД
ПЕРЕД ШКОЛОЮ?
Шкільне життя кардинально відрізняється від
домашнього і навіть від
перебування в дитячому
садку. Організм дитини за-
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знає колосального стресу,
тож можуть проявитися
певні хвороби, симптоми
яких раніше не турбували.
Адже деякі захворювання
протікають латентно, тобто в прихованій формі.
Особливо актуально
постає питання на уроках фізкультури. Часто
дитячому організму
складно підлаштуватися
під ритм шкільного життя
й витримувати фізичні
навантаження. Саме для
попередження такої ситуації запроваджено ретельний медичний огляд перед
школою. В разі необхідності лікарі рекомендують оптимальний рівень
фізичних навантажень.
У добу ґаджетів обов’язково слід звертати увагу
на здоров’я очей, надто у
дітей. Рівень шкільного

навантаження може
спровокувати
зниження
гостроти
зору. Особливо уважними
потрібно
бути батькам, чиї діти
генетично
схильні до
вад зору.
Коли дитина
сама почне
розуміти, що
щось не так
і гострота
її зору не
така, як в однокласників,
можливо, вже буде складно провести ефективне
лікування. Тому перевірка
зору, як і інших складових
здоров’я, дуже важлива.

ІНФОРМОВАНИЙ —
ЗНАЧИТЬ
ОЗБРОЄНИЙ
Мережа сімейних клінік
«Амеда» пропонує програми «Йдемо до школи»

і «Йдемо до дитячого
садка». Хоча специфіка
оформлення обох довідок
схожа, водночас вона має
і певні відмінності, які
обумовлені особливостями
перебування дітей в зазначених закладах.
Для деяких батьків
початок відвідування
дитячого садка чи школи
є справжнім випробуванням через часті хвороби.
Аби запобігти негативному впливу потенційних
небезпек на здоров’я малюка і виявити можливі
захворювання та непередбачувані реакції організму, дитині перед вступом
до школи чи дитячого
садка варто пройти повний медичний огляд.
Щоб забезпечити турботливе та професійне медичне обстеження дитини,
звертайтеся до мережі
сімейних клінік «Амеда».
Повний пакет послуг дасть
можливість оформити довідки без зайвого клопоту
та ще й зі знижкою 20%.

Сімейна клініка «АMEDA»
Піклуємося, як про рідних
Телефон контакт-центру: +38(044)321 01 00
АДРЕСИ ВІДДІЛЕНЬ:
Софіївська Борщагівка: вул. Петровська, 1 (ЖК Барселона)
Софіївська Борщагівка: вул. Південна, 7 (ЖК Софія)
Київ, вул. Цитадельна, 7
Київ, вул. Златоустівська, 16
Київ, Оболонська набережна, 1
Київ, пр. Повітрофлотський, 51
Бровари, вул Чорновола, 6 (ЖК Лісовий квартал)
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Мистецтво
сумніватися
У ЧАС ПОСТПРАВДИ, ФЕЙКІВ ТА ПІДМІНИ ПОНЯТЬ КРИТИЧНЕ
МИСЛЕННЯ СТАЄ ЛЕДЬ НЕ НАЙГОЛОВНІШИМ МИСТЕЦТВОМ
ВИЖИВАТИ. МИСЛИТИ КРИТИЧНО НЕ ОЗНАЧАЄ БІЛЬШЕ ЧИ
ПРО СКЛАДНІШІ РЕЧІ. ПЕРЕДУСІМ ЦЕ МИСЛИТИ ЯКІСНІШЕ І НЕ
ДОЗВОЛЯТИ СОБОЮ МАНІПУЛЮВАТИ.
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Н

айліпший спосіб привчити себе до критичного мислення — це дотримуватися простої
схеми виконання завдання, яка складається з п’ятьох етапів: підготовки, ознайомлення із завданням, розроблення рішень, вибору
остаточного рішення та оцінювання результату вибору.
Метапізнання. Під цим терміном приховується не
що інше, як самопізнання. Це стосується як вивчення
нашої здатності мислити й отримувати відомості про
світ загалом, так і погляду на себе збоку — з позиції
сторонньої людини. Поглянувши на себе збоку, ми можемо побачити, які наші дії правильні, а які помилкові.
Проводити такий самоаналіз слід у спокійному стані,
відмовившись на певний час від суєти.
Дедукція. Славнозвісний метод Шерлока Холмса
чудово підходить і для аналізу власної поведінки. Кожне рішення слід зважувати, перевіряючи всі аргументи,
які спонукають до нього.
Перевірка джерел інформації. Упродовж свого
життя ми обираємо рішення, засновані на побаченому,
почутому, прочитаному. Перевіряти правоту власних
рішень можна, звертаючись до авторитетних джерел
або зважаючи на власний досвід. Другий шлях надійніший, адже «авторитетне джерело» нерідко саме
потребує перевірки.
Корисно скласти список усіх можливих способів
розв’язання проблеми. Візуалізація полегшить виконання завдань. Можна вдатися до зображення діаграм,
таблиць, схем.
Творчий підхід. Творчим людям простіше уявити
різні варіанти розвитку подій, оцінити результати власних дій в уявних ситуаціях (які в майбутньому цілком
можуть виявитися реальними).
Від того, як ви ставите запитання, залежить
якість інформації, яку ви отримаєте. Уміння ставити правильні запитання, напевно, є квінтесенцією
критичного мислення. Не знаючи, які саме запитання
потрібно ставити насамперед, а які варто залишити на
завершальну частину, ви ніколи не отримаєте бажаного
результату.
Читайте великі твори. Ніщо не порівняти з тими
трансформаціями нашого мислення та сприйняття, які
відбуваються після прочитання цікавої книжки. Чи то
«Мобі Дік», чи лірична поезія — ви маєте не просто читати, а намагатися дістатися суті книжки, а ще ставити
собі запитання.
Уявляйте себе на місці інших людей. Це сприяє
розвитку навичок критичного мислення. Емпатія допомагає глибше розібратися в людській психології, мотивах та прагненнях людей. Тож не будьте безсердечними,
адже вміння співчувати потрібно кожній людині.
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На гачку:

фейки світового
рівня
ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ОСВІЧЕНІ ТА РОЗУМНІ
ЛЮДИ МАЮТЬ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
АПРІОРІ. ТА НА ФЕЙКИ, МАНІПУЛЯЦІЇ
ТА АФЕРИ ВЕДУТЬСЯ І ВЧЕНІ, І СИЛЬНІ
СВІТУ, І ВИТОНЧЕНІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ. ЛЮДИ
ХОЧУТЬ ВІРИТИ В ЧУДО, А У ШАХРАЇВ
ЗАВЖДИ Є, ЧИМ ЗДИВУВАТИ Й ПОТІШИТИ
ЦЮ ВІРУ.

1
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А ЧИ БУВ СПАСИТЕЛЬ?!
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Коли на арт-ринку з’явився «Спаситель світу» — робота,
автором якої вважають Леонардо да Вінчі, так звана
чоловіча «Мона Ліза», зчинився неабиякий скандал.
Адже ще 1958 року припускали, що цю картину написав учень Леонардо — Больтраффіо, її на лондонському
Sotheby's продали за 45 фунтів стерлінгів. Знову вона
сплила 2005 року на якомусь Луїзіанському аукціоні.
А перша гучна публічна поява «Спасителя світу» в наші
дні сталася 2011 роком, коли полотно урочисто показали
у Національній галереї Лондона на виставці «Леонардо
да Вінчі: придворний живописець у Мілані». І ось «Спасителя світу» продали у 2017 році на аукціоні Christie's у
Нью-Йорку за рекордні 450 мільйонів доларів. Після аукціону Департамент культури і туризму ОАЕ заявив про те,
що саме він придбав роботу для Лувру Абу-Дабі. Музей
пообіцяв виставити покупку на огляд у вересні 2018 року,
та своїх слів не дотримав. Наступна поява «Спасителя
світу» на публіці запланована на жовтень 2019 року
під час ретроспективного показу робіт Леонардо да
Вінчі, присвяченого 500-річчю від дня смерті художника.
Скептики і ті, хто вірить у «леонардівського спасителя»,
завмерли в очікуванні. Афера триває…
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ЗДРАСТУЙ, ПЛЕМ’Я, МОЛОДЕ, НЕЗНАЙОМЕ

У 1970 році звістка про добрих тубільців племені тасадай на Філіппінах, які не
змінювали свого побуту від кам’яного віку, облетіла весь світ. Огляди друкувалися в американській і європейській пресі. Журнал National Geographic розмістив
фотографію хлопчика-аборигена на обкладинці одного з номерів. На тубільців
їздив дивитися весь світ, навіть суперпопулярна красуня Джина Лоллобриджида
відвідала заради них непрохідні джунглі. Однак у племені була одна таємниця,
яка ретельно приховувалася...
У 1989 після повалення режиму президента Філіппін Фердинанда Маркоса
пішов у відставку і його помічник Мануель Елісадьє. Тоді обман і був розкритий.
На територію племені приїхали швейцарський журналіст і філіппінський репортер. Людей із кам’яного віку гості виявили у встановлених поблизу хатинах. Усі
«дикуни» були у джинсах і майках та курили сигарети. Під час розслідування
журналісти з’ясували, що помічник президента Мануель Елісадьє умовив тубільців
на обман. Люди повинні були удавати миролюбних і дурних дикунів, а натомість
влада їх одягала, взувала, дарувала сигарети і кока-колу.

4
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ГРА НА ЕМПАТІЇ

Наприкінці 2017 року у США 27-річна Кейт Макклюр
запустила кампанію зі збирання грошей для безпритульного Джонні Боббіта, який допоміг дівчині, віддавши
їй свої останні 20 доларів на бензин для автівки, що
заглухла. Дівчина разом зі своїм бойфрендом вирішила
допомогти безхатьку, запустивши кампанію на краудфандинговій платформі GoFundMe. Метою було зібрати
10 тисяч доларів до Різдва, а зібрали аж 400 тисяч. Про
кампанію говорили всі, а герої історії давали коментарі
ЗМІ. У серпні 2018 року безхатько Боббіт подав на благодійників до суду, заявивши, що вони віддали йому лише
75 тисяч доларів, а решту забрали собі.
З’ясувалося, що ця історія — чистісінька вигадка, а
всі учасники були у злочинній змові. Кожен отримав по
десять років за ґратами, а американський закон переглянув вимоги до благодійного збирання грошей на інтернет-платформах.
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ТРИМАЙ ПАНАМУ

Понад 100 років тому назва держави Панама надовго
стала символом грандіозного шахрайства: справу про
будівництво Панамського каналу було визнано найбільшою аферою XIX століття. У 1876 році французи отримали ексклюзивне право на спорудження штучного русла
й заснували Загальну компанію Панамського міжокеанського каналу. Вона відразу оголосила передплату
на випущені нею 600 тисяч акцій на суму 300 мільйонів
франків. У французькій пресі регулярно публікувалися
замовні статті, які у райдужних тонах розписували перебіг вигаданого будівництва. У хід пішов підкуп службових
осіб, хабарі отримували навіть посадовці на найвищому
рівні. Нечистими на руку були політики, журналісти і редактори видань, члени парламенту і міністри. Однак згодом чутки про справжній стан справ просочилися навіть
крізь щільну інформаційну блокаду. 4 лютого 1889 року
Паризький суд офіційно оголосив про банкрутство та ліквідацію компанії. Загальна кількість ошуканих становила
понад 700 тисяч осіб. А сам канал врешті побудували
американці у 1913 році.

ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ

ТРИМАЙ
МАРКУ
НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ ПОЧАТКОВА
ФУНКЦІЯ ПОШТОВОЇ МАРКИ БУТИ ЗНАКОМ
ОПЛАТИ ПОШТОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
ВИЧЕРПАЛАСЯ, ХОЧА ПОШТОВА МАРКА СТОЇТЬ
НА ОДНОМУ ЩАБЛІ З ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ
ВИНАХОДАМИ XIX СТОЛІТТЯ, ЯКІ СТАЛИ
ОСНОВОЮ ТЕХНІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.

Я

кщо вам доведеться відвідати Лондон, пройдіться до будівлі колишньої біржі. Навпроти
неї стоїть пам’ятник, споруджений на честь
члена палати громад англійського парламенту, королівського поштмейстера сера Роуланда Гілла.
У 1836 році член палати громад англійського парламенту сер Роуланд Гілл подорожував Ірландією.
Зупинившись у готелі невеликого містечка, він побачив, як листоноша вручив служниці листа. Дівчина
покрутила його в руках і повернула назад. Почувши,
що гарненька ірландка не може викупити листа від
нареченого, Роуланд Гілл простягнув їй шилінга.
Дівчина подякувала і відмовилася, а коли поштар
пішов, розповіла про маленьку хитрість: за умовними
знаками на конверті можна безкоштовно дізнатися
новини одне про одного.
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ПОШТОВІ МАРКИ —
ВІЗИТНІ КАРТКИ
ДЕРЖАВИ

Та це лише красива легенда. Майбутнім реорганізатором англійської пошти
керувала зовсім не ідилічна турбота про
закоханих, а міркування вельми прозаїчної комерційної вигоди. Він зрозумів,
що недосконалості поштового зв’язку
гальмують розвиток торгівлі, а отже,
економіки держави. Гілл запропонував
впровадити єдину плату: один пенні
за лист вагою пів унції. Пошта стала не
тільки загальнодоступною та масовою, а
й дуже прибутковою.
Інший англієць, книготорговець
Чалмерс, розвинув проект Гілла. Він запропонував запровадити знак поштової
оплати — ту саму квитанцію, яку й досі
наклеюють на конверт. Так 1840 року
з’явилася на світ перша у світі поштова
марка, прикрашена портретом англійської королеви Вікторії.
Від появи першої марки минуло
майже 20 років, перш ніж на неї звернули увагу колекціонери. Першими
збирачами марок були паризькі дітлахи. У 1860 році французькі газети з
поблажливістю дорослих писали про
захоплення малюків марками. Їхні
колекції, на думку видань, були дитячими іграшками. Та згодом дорослі
відібрали у дітей «іграшку», і колекціонери стали обчислюватися сотнями. Це
були зазвичай дуже заможні люди, які
змагалися у збиранні марок на дозвіллі. Та були й справжні ентузіасти, яких
марки приваблювали не через моду, а як
своєрідні документи епохи. Ім’я першого
колекціонера достеменно невідомо. Але
філателістичний бум припав на 60-ті
роки ХХ століття. Про неймовірну популярність цього виду колекціонування
свідчить той факт, що у деяких країнах
Західної Європи філателію викладали у
школах.
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Цікаві факти
«Чорний пенні»
«Чорний пенні» — перша в історії поштова марка, яка виконана в чорному
кольорі і має вартість 1 пенні. У 2009
році на аукціоні Sotheby's ціна негашеного «чорного пенні» досягла 20 тисяч
англійських фунтів.

«Британська Гвіана»
Поштова марка «Британська Гвіана» — філателістичний раритет, який іноді називають
«принцесою філателії». Це поштова марка
без перфорації, надрукована чорною фарбою на червоному папері із зображенням
вітрильного судна колонії під назвою «Британська Гвіана» (нині країна Гаяна) і гаслом
латиницею Damus Petimus que Vicissim.

«Святий Грааль»
Поштова марка США 1868 року із зображенням одного із засновників і першого
поштмейстера США Бенджаміна Франкліна. Відомі два примірники, один з яких
міститься у Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Другий був придбаний у 1998 році на
аукціоні за 935 тисяч доларів.

«Перевернута Джені»
Поштова марка США 1918 року
із зображенням літака «Кертіс
JN-4». На деяких типографських
листах літак помилково надрукували догори дриґом. Браковані
марки були знищені, але один лист
потрапив у продаж. У 2005 році на
аукціоні Сігела квартблок з «перевернутими Джені» був придбаний
за 2 мільйони 970 тисяч доларів.

Перша українська
Створена у 1917 році Українська Народна Республіка (УНР) випустила 130 перших державних українських марок.
Оригінальний малюнок на них створив
легендарний на той час художник Георгій
Нарбут.
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СКАЖИ «ДЯКУЮ»
З WINDROSE
ПОДЯКА — ЦЕ ЛЮБОВ. БУТИ ВДЯЧНИМ ОЗНАЧАЄ
ДАТИ МІСЦЕ У СВОЄМУ СЕРЦІ ТОМУ, КОГО ЦІНУЄШ.
Вдячність — це наш благородний і досвідчений учитель. Варто
йому з’явитися у нашому житті бодай одного разу, як він непомітно
стає постійним супутником.
Подяка, безперечно, є чеснотою. Недарма в усьому світі відзначають
День подяки, щоб від щирого серця подякувати одне одному, а в
США та Канаді це чи не найбільш шановане й очікуване свято.
WINDROSE запроваджує традицію подяки і закликає всіх долучитися до приємної і чудової дії — бути вдячним!
До справжньої подяки, тієї, яка йде з глибини душі, від самого серця, ви зможете прийти тільки самі. У кожного це свій шлях
до себе. І він унікальний. Що більше ви віддаєте — без зиску, без
бажання отримати щось натомість, то більше дарунків у вас буде.
Це спрацьовує!
Спробуйте і матимете дяку у відповідь від людей,
від природи, від Всесвіту!

Скажи
“ДЯКУЮ”
з WINDROSE!

DZIEKUJE
BARDZO

Hvala
Shoukran

KÖSZÖNÖM
TEŞEKKÜR
EDERIM

TACK

Mulţumesc

Blagodaria

WINDROSE
DHANYAVAD

Sagolun
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ДЯКУВАТИ ЛЕГКО
БУТИ ВДЯЧНИМ — ВЕЛИКЕ МИСТЕЦТВО. КОМПАНІЯ WINDROSE НЕЙМОВІРНО ЩАСЛИВА,
АДЖЕ ЩОДНЯ НАМ Є ЗА ЩО ГОВОРИТИ СПАСИБІ НАШИМ СПІВРОБІТНИКАМ. ДЯКУЙТЕ ОДНЕ
ОДНОМУ, І ЦЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ ВАМ СТОРИЦЕЮ!

Ольга ТОЛСТИХІНА
Дякую кожному
співробітнику
комерційного директорату за професіоналізм,
відданість роботі, авіації. На
кожного з вас можна покластися у будь-якій ситуації. Спасибі
за ваші підйоми посеред ночі,
за роботу у будь-який час, за
зібраність, креативність під
час вирішення питань та
наполегливість. Ви —
найкращі! Дякую
за вашу працю
і підтримку!

Олена КАМЕНЧУК
Я вдячна своєму
економічному відділу
за те, що за потреби
попрацювати понаднормово
колеги миттєво погоджуються
і можуть виконувати складні
завдання посеред ночі або перебуваючи у відпустці з дітьми.
Вони ніколи не скаржаться і не
дорікають. Я ціную
таку відданість компанії і підтримку мене
як керівника.
Дякую!

Віталій КОЗЛЕНКО
Хочу подякувати
своїй одногрупниці
та колезі Тетяні Ушкаловій за те, що у 2008 році
запропонувала мені, студенту
5-го курсу, піти разом із нею на
співбесіду з працевлаштування
до Windrosе. Досі ми з нею працюємо пліч-о-пліч. Дякую тобі,
Тетяно!
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Ольга ТЮХНІНА
Подяка — це приємна дрібниця, яка зміцнює дружбу.
Я хочу подякувати своїй подрузі Алісі за підтримку,
розуміння і за те, що вона завжди дарує гарний
настрій! Також хочу сказати «спасибі» компанії
Windrosе, адже вона познайомила мене з багатьма
чудовими людьми! Дякую!

Леоніла АХМЕТШИНА
Дякую усім колегам за професіоналізм,
доброзичливість, за щиру готовність завжди
допомогти, та ще й з усмішкою на устах. Приємно
працювати з такими людьми.

Подяка відділу організації обслуговування
Дякуємо відділу організації обслуговування за плідну
співпрацю, цілодобову готовність вирішувати
складні питання і творчий підхід до будь-якої справи.
Дівчата, ви круті! З вами завжди приємно, весело
та ефективно працювати.

ПОДЯКУЙ
СВОЇЙ КОМАНДІ
Подяка МОЧАЛКІНІЙ Людмилі Юріївні
Відділ контролю ресурсів дякує Людмилі
Мочалкіній — людині, яка багато років очолює
відділ, сама його сформувала й виховала з
молодих спеціалістів досвідчених кваліфікованих
працівників, які вже самі керують відділами! Ваша
щира любов до авіації та вміння майстерно долати
труднощі надихає. Дякуємо Вам, Людмило Юріївно,
залишайтеся нашою надійною опорою!

ПОДЯКА — ОЗНАКА
ШЛЯХЕТНОСТІ ДУШІ
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КПС

ІНСТРУКТОР

Наш улюблений тренінгменеджер, наш

Леонід Петрович
Захарія!
Спеціаліст з
енциклопедичними
знаннями, широкою душею
та щирим бажанням
допомагати!
Нам, молодим пілотам
WINDROSE, дуже пощастило
зустрітися й опановувати
премудрості льотної науки
з носієм безмежного, як
п’ятий океан, досвіду та
беззаперечної поваги.
Дякуємо, Леоніде Петровичу!
Дякуємо за те, що вірили в
нас, за Вашу енергію, увагу
до деталей, за критичний
погляд, за Ваш час і терпіння!
За якісну та корисну роботу!
З чудовим днем народження,
наш дорогий інструкторе, з
Вами цікаво!
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ЗАХАРІЯ

ПІЛОТ! ІНСТРУКТОР! ІНТЕЛІГЕНТ!
ВИХОВАТЕЛЬ! ОРГАНІЗАТОР!
ТОВАРИШ! ОПТИМІСТ!

ЦІКАВА СТАТИСТИКА

ЦІКАВА СТАТИСТИКА

251

ТВ
О

замовлення
FAST TRACK

НЕ
РС

За перше півріччя
2019-го
було подаровано

П

Т
Р
А

367

За період з квітня по травень 2019-го
на бортах було продано

1681

порцію
бургерів за проектом ВоВ DOCO

1271 гаряче харчування
323 тортильї та сендвічі
87 дитячих бургерів

21 090 500
літрів води випито пасажирами
за перше півріччя 2019-го

Туристичним
оператором
«Корал» за перше
півріччя 2019-го
з України рейсами
WINDROSE було
відправлено
Туреччина 30 549
Іспанія
4723
Єгипет
3847
Греція
6353
пасажирів

букетів троянд
WINDROSE

х
а
р х
ф
и к та
ц
у фа
і

АВІАКОМПАНІЯ

Туристичним оператором
ТТВК за перше півріччя
2019-го з України рейсами
WINDROSE було відправлено

спiвпрацюс
з найбiльшими
Туреччина 176 182
туристичними
Кіпр
5992
компанiями
Іспанія
3194
Украiни:
Єгипет
96031
TEZ Tour, TUI,
Греція
3491
Coral Travel

Хорватія
Чорногорія
Італія
Фінляндія
Болгарія
пасажирів

924
2801
5518
575
161

WINDROSE ЩИРО

ВДЯЧНА ЗА ПЛІДНУ

СПІВПРАЦЮ З КРЕАТИВНИМИ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ.
МИ ПИШАЄМОСЯ
НАШИМИ СПІЛЬНИМИ
ДОСЯГНЕННЯМИ!
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Відправлено

95

дітей
без супроводу

Туристичним оператором «Пегас»
за перше півріччя 2019-го з України
рейсами WINDROSE було відправлено
Туреччина 34 796
Кіпр
489
Іспанія
807

Єгипет
29 441
Греція
1247
пасажирів

Туристичним
оператором
«Тез Тур» за перше
півріччя 2019-го
з України рейсами
WINDROSE було
відправлено
Туреччина128600
Єгипет 248100
Греція
13500
пасажирів

252
замовлення
SKY PARTY
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ЄВГЕН КЛОПОТЕНКО
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛІНАРНИЙ ЕКСПЕРТ,
ШЕФ-КУХАР, БІЗНЕСМЕН, ТЕЛЕВЕДУЧИЙ.
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЕКТУ «МАСТЕРШЕФ»,
ЗАСНОВНИК СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
ЗІ ЗМІНИ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ
CULTFOOD, ЗАСНОВНИК РЕСТОРАНУ
«СТО РОКІВ ТОМУ ВПЕРЕД»

ЗІРКОВА
ВДЯЧНІСТЬ
У МЕЖАХ ОГОЛОШЕНОГО «РОКУ ВДЯЧНОСТІ» АВІАКОМПАНІЯ
WINDROSE ЗАПРОСИЛА ВІДОМИХ УКРАЇНЦІВ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
ПРОЕКТІ. ЯСКРАВА АКТОРКА Й ТЕЛЕВЕДУЧА ДАША ТРЕГУБОВА
ТА ЛЮДИНА З БЕЗДОГАННИМ КУЛІНАРНИМ ХИСТОМ ЄВГЕН
КЛОПОТЕНКО РАДО ДЯКУЮТЬ ВСЕСВІТУ, РІДНИМ, БЛИЗЬКИМ
І ЩАСЛИВИМ ВИПАДКАМ У СВОЄМУ ЖИТТІ. ВОНИ ТОЧНО
ЗНАЮТЬ, ЩО ВМІННЯ БУТИ ВДЯЧНИМИ ЗАВЖДИ ДОПОМАГАЄ
ЖИТИ, ТВОРИТИ Й ЛЮБИТИ.
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За деякими висновками вчених, світ щороку
пришвидшується удвічі. Події, які раніше могли
відбуватися упродовж десятків років, сьогодні
можуть статися за місяць. Причина — в сучасних технологіях, які дозволяють нам робити все
дуже легко й швидко. Та у цій метушні люди
часто втрачають себе.
Я іноді згадую подорож до Нью-Йорка —
найгаласливішого з усіх міст. Я йшов вулицями
без упину, бо потрапив у нестримний людський
потік, який міг просто звалити мене з ніг. Ти
припиняєш бути собою і розчиняєшся у
чомусь великому. Тоді я вперше злякався.
Цікаво, що сьогодні у мене ті самі відчуття. Прокидаючись зранку, я іноді не знаю, який сьогодні
день. Єдина реальність — це «Google Календар»,
без нього я давно б уже розчинився у просторі.
Тоді я хочу на природу, де немає людей, а є дерева, листя, трава, де життя йде поступово, як і має
бути. Нещодавно я був у Словенії, знайшов там
ліс і кілька годин просто стояв і мовчав. Я відчув,
наскільки люблю своїх рідних і важливість того,
що роблю. Я відчув щиру любов і вдячність, які швидкість сучасного світу
просто стирає.
Схожі емоції відчуваю, коли готую, і намагаюся їх культивувати. І коли ми з Інною
Поперешнюк відкривали ресторан, я хотів, щоб
гості розчинялися у часі. Щоб вони насолоджувалися кожною хвилиною і розуміли,
що життя прекрасне саме тут і зараз.
Тому ресторан без строкатого дизайну, лише два
кольори — білий та червоний, а страви змушують
тебе відчути своє ставлення до країни, до того
місця, де народився, і подумати про своє коріння.
Ми пригощаємо гостей хлібом з ароматним
домашнім маслом — кожен у дитинстві таке
смакував. Час зупиняється, ти згадуєш
дитинство, коли все було добре. Я вважаю,
що це і є справжнє життя. Потрібно якнайменше
метушитися і шукати ті моменти, коли ти відчуваєш справжнє.
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ДАША ТРЕГУБОВА
УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА,
АКТОРКА І ПРОДЮСЕРКА
ДЯКУЮ...
Я вимовляю це слово щодня, інколи співаю
на мотив Вакарчука, інколи кричу або шепочу
чи просто відблискую аварійкою іншим водіям.
Кажуть, людина щаслива тоді, коли прагне
більшого, але вдячна за те, що має. Я маю все,
що треба для щастя. І дякую за це.
Дякую Всесвіту за маму. Саме за таку
маму, яку він мені призначив. Іронічну, відповідальну, люблячу, турботливу.
Дякую за доньку — вона мій суперприз.
Така доросла й мудра, попри вік, талановита,
з неймовірним почуттям гумору.
Дякую за друзів, які сприймають і
люблять мене такою, якою я є, з якими можна
сміятися навіть у найважчі моменти життя.
Дякую за особливих і талановитих
людей, що трапляються у моєму житті, з якими ми обмінюємося енергією, ідеями, хвилинами і годинами життя.
Дякую за кохання — воно наповнює
сенсом усе, що відбувається. (Обожнюю бути
закоханою.)
Дякую за улюблену роботу і за те,
що мрії здійснюються. (Хоча не всі й не
одразу — і за це окремо дякую.)

А вам, хто це зараз читає, дякую за те,
що дозволили поділитися, адже цей текст
я написала з однією метою — зробити цей світ
бодай трохи вдячнішим!
Тож як тільки вийдете з літака, візьміть
телефон і подякуйте трьом важливим людям,
чия присутність у вашому житті робить його
кращим.
Усіх люблю, ваша Даша.
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Фото: Анастасія Водченко

Дякую за те, що зробив мене такою:
нетерплячою, вибуховою, небайдужою,
енергійною та завжди відвертою. (Бути
такою нелегко, але цікаво, як і має бути все у
житті.)

РІК ВДЯЧНОСТІ

REVIEW

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ

дження соціологів виявило,
що серед великих міст світу
найввічливішим вважається
Нью-Йорк, адже «дякую» там
вимовляють найчастіше. А
перше місце серед «невдячних» міст посідає Мумбай: в
Індії вважають, що висловлювати подяку потрібно не
словами, а добрим ставленням
та усмішкою. У Китаї зазвичай
дякують жестами, а не словами, у Японії — поклонами.
Байдуже, який спосіб
виявити вдячність ви оберете. Сказані від щирого серця
слова подяки допомагають
нам стати ближчими, передають енергію добра і світла
від однієї людини до іншої. До
речі, психологи вважають слова вдячності чарівними, адже
вони створюють позитивний
ефект, поліпшують взаємовідносини. Тож висновок
очевидний: частота звучання
слів подяки прямо пропорційна кількості добра у нашому
житті.

У ВАС НЕМАЄ ЖОДНОЇ ІНШОЇ МЕТИ В
ЖИТТІ, КРІМ РАДОСТІ ТА ВДЯЧНОСТІ.
БУДДА ГАУТАМА
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Дякую
різними мовами
Англійська
Thank you
Арабська
Shoukran
Білоруська
Дзякую
Болгарська
Завдяки
Голландська
Dank u wel / Dank je wel
Грецька 		
Evkaristo
Грузинська
Mahd-lobt
Естонська
Tänan
Ісландська
Takk
Іспанська
Gracias
Італійська
Grazie
Латвійська
Paldies
Литовська
Ačiū
Німецька
Danke schön
Норвезька
Tak
Польська
Dziekuje bardzo
Португальська Obrigado (чоловікові),
		obrigada (жінці)
Румунська
Mulţumesc
Сербська
Хвала
Словацька
Dakujem
Турецька
Teşekkür ederim / Sagolun
Українська
Дякую
Угорська
Köszönöm
Фінська 		
Kiitos
Французька
Merci
Хорватська
Hvala
Чеська 		
Dekuju
Шведська
Tack

З якого віку і як часто потрібно перевіряти серце?
У сучасному світі серцево-судинні захворювання є найпоширенішими у статистиці всіх захворювань загалом. Профілактика та
виявлення перших тривожних
симптомів — найліпший спосіб
уникнути негативних наслідків,
які досить часто бувають фатальними.
Обов’язковий щорічний огляд
всім, чий вік сягнув за позначку
40 років! Лікарі-кардіологи ММ
«Добробут» розробили програму
комплексного кардіологічного
обстеження. Вона рекомендована
всім здоровим людям у віці від
40 років або й молодшим, якщо є
спадковість щодо серцево-судинних хвороб, особливо за наявності стресу, підвищеного фізичного навантаження, або, навпаки,
за малорухливого способу життя,
а також у разі виникнення симптомів чи порушень у діяльності
серцево-судинної системи організму. Лише за кілька візитів ви
отримаєте первинну діагностику
серцево-судинної системи.
Однак я не рекомендую звертатися одразу до кардіолога. Перший візит потрібно здійснити до
сімейного лікаря або терапевта,
який оцінить загальний стан

Які плани з розвитку Центру
кардіохірургії «Добробут»?
До кінця 2020 року ми плануємо
відкрити власний кардіоцентр,
де, крім операцій на відкритому
серці, стентування і коронарографії, ми зможемо проводити
електрофізіологічні дослідження серця для лікування важких
аритмій. Ми плануємо розвивати цей напрям. Сьогодні наша
команда може розв’язувати такі

Ваші рекомендації щодо
профілактики серцевих захворювань у період спекотного літа?
Моя рекомендація — не ставати
пацієнтами. Усе, чому можна запобігти, потрібно не допустити.
Найбільше на серце впливає рівень холестерину, рівень тиску та
шкідливі звички. Якщо надворі
спека, серце може калатати. Адже
починає працювати у швидкому
темпі, щоб забезпечити рівень
кисню, який втрачено через спеку та нестачу рідини. Відчуваючи швидке серцебиття, потрібно
зайти в прохолодне приміщення,
випити води, і якщо після цього
впродовж 10 хвилин серце не заспокоїться — це серйозний привід
звернутися до фахівців.

ШКАЛА SCORE
Наші спеціалісти проводять повний спектр надання кардіологічної допомоги. Ми послуговуємося міжнародним стандартом вимірювання ступеня
ризику, яким ви можете скористатися, звіривши свої дані з таблицею, щоб
зрозуміти, коли вам потрібно звернутися до лікаря-кардіолога.
не палять

жінки

не палять чоловіки

палять

загальний холестерин
Шкала ризику SCORE

палять

вік

А

реал слова «дякую»
дуже широкий і
охоплює чи не всі індоєвропейські мови,
зокрема болгарську (завдяки),
білоруську (дзякую), польську
(dziekuje bardzo), німецьку
(danke), голландську (dank),
англійську (thank), скандинавські (tak, takk), чеську (děkuji).
Існують також неофіційні
версії, одна з яких стверджує,
що європейці запозичили це
слово у скіфо-сарматів під час
їхньої міграції.
Слово «дякую» означає
почуття вдячності за зроблене
добро, виявлену увагу, а також
прояв такого почуття, отже, це
надання людині благ. Припускають, що українське дієслово
«дати» та його слов’янські
аналоги походять від санскритського «да», що означає
«дати», «дарувати».
Цілком очевидно, що способи прояву подяки відрізнятимуться залежно від тієї чи
іншої культури. Цікаве дослі-

серцеві проблеми, як ішемічна
хвороба, набуті та вроджені вади
серця у дорослих, інфекційний
ендокардит, ускладнення гострого інфаркту міокарда, аневризми
лівого шлуночка після гострого
інфаркту міокарда, аневризми
грудної аорти тощо.

систолічний артеріальний тиск (мм рт. ст.)

УПЕРШЕ СЛОВО «ДЯКУЮ» ЗАФІКСОВАНО
У СЛОВНИКУ-РОЗМОВНИКУ, ВИДАНОМУ
В ПАРИЖІ 1586 РОКУ.

Чим Центр високоспеціалізованої допомоги кардіохірургічного профілю «Добробут» відрізняється від
інших?
По-перше, це команда висококваліфікованих фахівців: кардіологів, радіологів, ендоваскулярних
хірургів та кардіохірургів. Ми
маємо майже весь діагностичний
спектр послуг (добове моніторування, ЕКГ, ЕХО, тредміл-тест,
коронарографія). Тільки у 2018
році наша команда провела 350
кардіохірургічних операцій на
серці. Кардіохірургічний центр
Добробут є експертним Європейським
кардіохірургічним
центром з пластики мітрального
клапана. Щороку проводиться
більше 70 операцій з мініінвазивної пластики мітрального
клапана (згідно Європейських
рекомендацій, для підтримки
експертного рівня щорічна кількість операцій повинна бути не
менше ніж 50 операцій в рік).
Наш керівник Центру кардіохірургії «Добробут» Бабляк Олександр Дмитрович — відоме ім’я
в міжнародних медичних колах.
Він втілювач методики мініінвазивного багатосудинного коронарного шунтування в умовах передньої мініторакотомії TCRAT.
Завдяки цій методиці 80% усіх
кардіохірургічних операцій проводиться мініінвазивно — це
найбільший відсоток серед кардіохірургічних центрів Європи. Усі
ізольовані операції коронарного
шунтування та операції на мітральному й аортальному клапанах проводяться мініінвазивно,
в умовах невеликого розрізу в
5-8 см, тобто без розтину грудної
клітки. Олександр Бабляк часто

виступає перед міжнародною
спільнотою, щиро ділиться своїм
унікальним методом, який дає
можливість не розрізати грудину,
а провести операцію через невеличкий надріз. Таким чином ця
операція дає можливість істотно полегшити післяопераційне
відновлення пацієнта й помітно
скоротити час реабілітації: за два
тижні пацієнти повертаються
до помірних фізичних навантажень, легкої домашньої роботи та
офісної роботи на пів дня, через
місяць вони вже можуть вести
звичне життя з мінімальними
обмеженнями.

вік

ЗАКОНИ
ВДЯЧНОСТІ

вашого організму і вирішить, до
якого вузького спеціаліста вас потрібно направити.

систолічний артеріальний тиск (мм рт. ст.)

Відпустки, подорожі, перельоти,
спека — від усього цього серце
калатає. І це чудово, адже це означає, що воно у вас є! Та якщо
відчуваєте, що серце ніяк не вгамується, то обов’язково зверніться туди, де працюють найкращі
серцеві лікарі України — в кардіологічний центр медичної мережі
«Добробут».
Ми поспілкувалися з терапевтом, кардіологом, ревматологом, доктором медичних наук,
лікарем кардіокоманди «Добробут» Тетяною Анікєєвою.

загальний холестерин

http://www.cvriskcalculator.com/
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26.09
ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ

ЧАС
КІНО

Після багатьох років, проведених в Індії, керівниця бідного
дитячого будинку Ізабель
повертається додому в США.
Вона має зустрітися з успішною бізнес-леді Терезою Янг,
яка обіцяє пожертвувати індійському дитбудинку чималі гроші. Однак у Терези є особисті
таємні мотиви, щоб затримати Ізабель у Нью-Йорку. Ця
стрічка — американська версія
данської драми 2006 року.

15.08

22.08

ДЕ ТИ ПОДІЛАСЬ, БЕРНАДЕТТ?
Жанр: комедія, драма
Режисер: Ричард Лінклейтер

ОДНОГО РАЗУ В ГОЛЛІВУДІ
Жанр: драма, трилер, кримінал
Режисер: Квентін Тарантіно

ВАЙНШТЕЙН
Жанр: документальний
Режисер: Урсула Макфарлейн

У Бернадетт (Кейт Бланшетт), чарівної жінки і талановитого архітектора, є все: прекрасний будинок,
чудова дочка, успішний і закоханий
чоловік. Хоча вона і вибивається
з «бездоганної» компанії сусідок,
ніхто не міг уявити, що Бернадетт
раптом зникне без сліду. Жінка
вирушає на пошуки себе, намагаючись знайти щастя на краю світу. Де
поділася Бернадетт, хоче з’ясувати її
дочка, яка зрештою дізнається про
невтішне минуле матері.

Квентін Тарантіно збирає зірковий
каст і запрошує до нестримного й
блискучого Лос-Анджелеса 60-х!
Події розгортаються у Лос-Анджелесі
влітку 1969 року. Телевізійний актор
Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо)
перебуває на піку популярності після
нещодавніх зйомок. Він будь-що
прагне закріпити свій успіх та працювати й надалі. Не хоче пасти задніх і
його товариш Кліфф Бут (Бред Пітт).
Власне, Бут не актор, а лише дублер.
Але справи це не міняє, і він вірить у
те, що побудує успішну кар’єру.

Історія яскравого злету та блискавичного падіння кінотитана Гарві
Вайнштейна. Стрічка про те, як кінопродюсер розширював свій вплив
протягом десятиліть. Колишні
колеги, друзі з коледжу та журналісти розмірковують над суспільним
сприйняттям Вайнштейна як провидця, докладно описуючи його безжальні спроби зберегти свою владу
під загрозою серйозного скандалу.
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Використано фотоматеріали www.bhfilms.com.ua, arthousetraffic.com Вольга Україна

05.09

Жанр: драма
Режисер: Барт Фрейндліх

ТЕКА

ЧА

С МУ З ИК

И

KANYE WEST
Yandhi
Каньє Вест — найзагадковіший виконавець
у цій збірці. Реліз альбому переносився щонайменше двічі: спочатку Yandhi чекали у
вересні 2018 року, потім у листопаді, і лише
2019-го альбом побачить світ. Це своєрідне
продовження альбому Yeezus 2013 року, в
якому буде трек з голосом XXXTentacion,
також можна буде почути Ріанну, Ty Dolla
$ign, Migos, Лорін Гілл, Kid Cudi та Young
Thug. А ось гучної колаборації з Lil Pump —
I Love It — тут не буде.

LSD (SIA, DIPLO, LABRINTH)
Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD
Світ ще не бачив такої супергрупи, як LSD, в якій об’єдналися троє музикантів з різних
вимірів. Австралійська співачка-хітмейкер Sia, американський повелитель біту Diplo
і британський грайм-експериментатор Labrinth порізно записали чимало приголомшливих треків, тож від їхнього спільного проекту варто було очікувати справжньої
сенсації. Так і вийшло: тріо LSD пророкує, як звучатиме поп-музика у наступному десятилітті — максимально еклектично і парадоксально. Дебютний альбом LSD складається з мелодійного осяяння, несподіваних поворотів і химерних комбінацій.

ЕНДРЮ НЕЙДЕРМАН
Адвокат диявола
Я пропоную тобі те, про що ти так давно
мріяв. Те, що личить твоїм амбіціям. Посаду в престижній адвокатській конторі,
солідну зарплатню, елітні апартаменти у
Нью-Йорку та величезні можливості. Що я хочу натомість? Виконуй свою роботу. Добре
виконуй. І не став запитань. Виправдовуй
тих, кого виправдати неможливо:
убивць, ґвалтівників, покидьків,
маніяків, психів та збоченців.
Відпускай гріхи найзапеклішим
грішникам. Порушуй закони
моралі та сумління. Виправдовуй
винних. Вважаєш, що я зло в людській подобі? Можливо. Але ти мій
спільник. І всі брудні справи
робляться твоїми руками. Бо відтепер ти адвокат диявола.
Видавництво «Клуб сімейного
дозвілля»
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ДЕНІЕЛ ҐОУЛМАН
Емоційний інтелект
Залежність життєвого успіху від інтелекту зрозуміла і майже аксіоматична.
Але ж на життєві здобутки впливає й
емоційна сфера людини. Які емоційні складники формують нашу
долю? Для чого нам емоції
та як навчитися ними
керувати? Чи можна виправити емоційні
моделі, закладені в людині, коли вони
гальмують її рух до кращого? І взагалі,
чи реально об’єднати два слова
«емоційний» та «інтелект» і не отримати протиріччя? Відповіді на ці
питання дає один із безперечних
психологічних бестселерів останніх
десятиліть, який ґрунтується на
наукових дослідженнях, але написаний легко й доступно.
Видавництво Vivat

ПРО КОМПАНІЮ

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
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Aerospace France. Наші літаки регулярно проходять технічне
обслуговування на 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.

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 inflight 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 highquality, 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.
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WІNDROSE — НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ НОВИХ ВРАЖЕНЬ
WINDROSE Airlines підготувала нові концепції додаткових послуг та безліч сюрпризів
для улюблених пасажирів

ONLINE CHECK-IN
Відтепер не потрібно стояти в черзі,
щоб зареєструватися!
Онлайн-реєстрація вже у вашому
смартфоні!
Купуйте квиток з Києва до Дніпра
та у зворотному напрямку на сайті
windrose.aero і реєструйтеся онлайн.
Онлайн-реєстрацію відкрито за напрямком Бориспіль — Дніпро — Бориспіль.
Реєстрація доступна за 24 години до рейсу за посиланням:
https://checkin.windrose.kiev.ua/.
Багаж можна здати на окремій стійці
реєстрації DROP OFF.

ПІДПИШИСЬ НА СТОРІНКУ
КОМПАНІЇ В INSTAGRAM!
Підписуйтесь на сторінку авіакомпанії в Instagram, щоб відслідковувати
всі новини та останні події з життя
авіакомпанії!
Розміщуйте цікаві пости чи то сторіс
про свої плани щодо відпочинку,
фото та відео-звіти під час перельоту
та за фактом подорожі з тегом на
сторінку авіакомпанії windrose_
airlines.
Пасажир, який опублікує кращий пост
windrose_
з тегом на сторінку
airlines, за результатами вибору
авіакомпанії 27 серпня, отримає можливість безкоштовно скористатися

* Авіакомпанія оголосить переможця 27
серпня на офіційній сторінці в Instagram.
Безкоштовна послуга Sky party доступна
для переможця, або його близьких, що
подорожують рейсами WINDROSE до
кінця 2019р. Для деталізації переможцю
необхідно звернутися до кол-центру за
телефоном 0 800 30 777 2 (безкоштовно
в Україні) та надати скріншот повідомлення, яке авіакомпанія йому надішле в
директ за фактом вибору.
**Бронювати послугу може тільки сам
переможець.

ПЛАНУЄМО ТРАНСФЕР ДО АЕРОПОРТУ
З WINDROSE ТА UKLON
У період з 08.07.2019 по 31.08.2019
бронюйте місця на сайті
windrose.aero та отримуйте промокоди від нашого партнера Uklon на
знижку в розмірі 75 гривень.
Цей промокод ви можете застосувати
на етапі оплати трансферу, використовуючи сервіс Uklon до/із аеропорту
Бориспіль. Промокод діє до 31.08.2019.
Для активації промокоду потрібно
лише скористатися додатком Uklon,
обрати «ПРОМОКОДИ» в боковому
меню, додати промокод та отримати
знижку.
Докладніше:
https://apps.uklon.com.ua/
promocodes

WINDROSE дивує!

ДЯКУВАТИ
ЛЕГКО!
Зверни увагу на стаканчик, що
тримаєш в руках! Ми навмисно змінили дизайн і нанесли слово «ДЯКУЮ» на багатьох мовах світу, щоб
ти пригадав ту важливу людину,
якій колись так і не встиг віддячити,
і скористався нагодою зробити це
просто зараз за допомогою листівок, які знайдеш в цьому журналі на
сторінці 64.

Один клієнт може

*

використати лише один промокод
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послугою SKY PARTY та поздоровити близьких та друзів, які подорожують рейсами авіакомпанії з будь-якою
урочистою подією: днем народження,
весіллям, заручинами, річницею та
ювілеєм і отримати, натомість, низку
найприємніших вражень.
Святкове поздоровлення включає
святкове привітання від екіпажу та
командиру літака та пляшечку ігристого напою.
Безкоштовна послуга надається за
дотримання наступних умов:
• підписатися на сторінку
windrose_airlines;
• зробити пост чи то сторіс з тегом на
сторінку авіакомпанії.

Зроби це, не вагаючись!

ЗАРИМУЙ
«WINDROSE»
З ТЕГОМ НА
СТОРІНКУ КОМПАНІЇ
В INSTAGRAM!
Заримуй WINDROSE чи свої враження від перельоту коротеньким
віршиком, зроби пост чи то сторіс з
тегом на сторінку авіакомпанії
windrose_airlines та отримай
можливість безкоштовного вибору
улюбленого місця з наявних на зворотному напрямку.
Безкоштовна послуга за фактом
участі надається за умов:
• скористатися перельотом на крилах
WINDROSE;
• підписатися на сторінку
windrose_airlines;
• зробити пост чи то сторіс з тегом на
сторінку авіакомпанії;
• звернутися до кол-центру (тел/
сайт), надати фото квитка або посадкового талону, назвати свій нік в
інстаграм та уточнити деталі зворотнього рейсу.
Може, все ж таки, ти справжній поет?
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WINDROSE — NEW OPPORTUNITIES
FOR NEW EXPERIENCES
WINDROSE Airlines has prepared a new concept of additional services
and a lot of surprises for our passengers

ONLINE CHECK-IN
Now you don’t have to wait in line to
check in!
Online check-in is already in your
smartphone!
Buy a round-trip ticket from Kyiv to
Dnipro on windrose.aero and check in
online.
Now there is online check-in for
Boryspil — Dnipro — Boryspil
destination.
Online check–in is available 24
hours prior to the departure at
https://checkin.windrose.kiev.ua/.
You can drop off your baggage at the
DROP OFF counter.

PLAN YOUR TRANSFER TO THE AIRPORT
WITH WINDROSE AND UKLON
From 08.07.2019 till 31.08.2019 book
seats on windrose.aero website and
receive promo codes from our partner
Uklon for a 57 UAH discount.
You can use this promo code when you
pay for the transfer using Uklon service
to/from Boryspil airport. The promo
code is vaild till 31.08.2019.
To activate your promo code all you have
to do is to use Uklon application, choose
PROMO CODES in the the left-hand
sidebar, add a promo code, and get a
discount.
For more details please visit
https://apps.uklon.com.ua/
promocodes
*

Each client can use

FOLLOW US ON INSTAGRAM!
Follow our Instagram page to keep
track of all the news and latest events in
the airline’s life.
Publish interesting posts or
stories about your vacation
plans, photos and videos you
make on board and after the
trip, and tag windrose_
airlines.
The passenger, who is
selected by the airline on
August 27 as the one who
published the best post with
a windrose_airlines
tag, will get a chance to
use the SKY PARTY
service free of charge and
can congratulate his/her
family and friends who are
traveling wtih Windrose on
any occasion — birthday,
wedding, engagement or

anniversary — and get many positive
emotions in return.
The congratulation includes a greeting

from the crew and the captain, and a
bottle of sparkling wine.
The free-of-charge service is provided on
the following conditions:
• follow the windrose_
airlines page;
• publish a post or stories and
tag the airline’s page.
* We will announce the winner
on August 27 on the the airline’s
official Instagram page.
The free SKY PARTY service
is available for the winner or
his close ones traveling with
WINDROSE till the end of 2019.
For details the winner should
turn to the call-center at 0 800
30 777 2 (free of charge within
Ukraine) and present a screen
shot of the direct message sent by
the airline as a result of selection.
**The service can be booked only
by the winner in person.

WINDROSE SURPRISES!
Rhyme WINDROSE and tag our
Instagram page!
Rhyme WINDROSE or your
impressions from the flight in a little
poem, publish a post or stories, tag
windrose_airlines page and
the
get a chance to choose a seat from the
available ones on the return flight free
of charge.
The free-of-charge service is provided
to the participants on the following
conditions:
• travel with Windrose;
windrose_airlines
• follow the
page;
• publish a post or stories and tag our
airline’s page;
• turn to the call-center (phone/
website), provide a photo of the
ticket or boarding pass, name your
Instagram nick and go over the details
of the return flight.
Maybe you are a real poet?

SAYING THANK
YOU IS EASY!
Look at the glass you are holding! We
changed its design on purpose and wrote
"THANK YOU" in different languages
of on it to make you think of a person
who you were long meaning to thank but
never did. Do it now with the help of the
cards you will find in this magazine on
page 64.
Do it right now without
hesitation!

only one promo code
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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 Kharkiv
Lviv

Lviv
Dnipro Dnipro
Zaporizhia
Zaporizhia
Odesa Odesa

Pula
Pula
Ancona Ancona
Split
Split
Tivat

Tivat

Burgas

Burgas

Barcelona Barcelona
Izmir
Izmir
Lamezia-Terme
Lamezia-Terme Patras
Patras
Araxos
Araxos
Bodrum Bodrum
Antalya
Rodos
Heraklion Heraklion

Antalya

Rodos
Larnaca

Larnaca

Sharm elSharm
Sheikhel 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
Київ, аеропорт «Бориспіль»
термінали D, F
тел. : +38 (044) 498-77-77
е-mail: pax@windrose.aero
Львів, аеропорт «Львів»
Термінал, 2-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: lwo@windrose.kiev.ua
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Дніпро, міжнародний аеропорт «Дніпро»
Аеропорт 42, Термінал, 1-й поверх
тел: +38 (044) 498-77-77
email: agency@dniproavia.com
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
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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 on various
aircraft types.
Among our clients there are famous sportsmen and troupes,
rescue and medical teams, businessmen and tourist groups from
different countries of the world.

Контакти:
тел.:
+38 (044) 499-97-77
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

1:10

Kyiv — Dnipro

non-stop daily

1:10

Київ — Софія (Болгарія)

щодня

2:15

Kyiv — Sofia (Bulgaria)

non-stop daily

2:15

Київ — Бухарест (Румунія)

пн, ср, пт, нд

1:50

Kyiv — Bucharest (Romania)

Mon,Weds, Fri, Sun

1:50

Київ — Тиват (Чорногорія)

ср, сб

2:25

Kyiv — Tivat (Montenegro)

Київ — Анталія (Туреччина)

щоденно

2:05

Одеса — Анталія (Туреччина)

ср, сб, нд

Львів — Анталія (Туреччина)

Wed, Sat

2:25

Kyiv — Antalya (Turkey)

non-stop daily

2:05

2:05

Odesa — Antalya (Turkey)

Wed, Sat, Sun

2:05

пн, ср, чт, пт, нд

2:05

Lviv — Antalya (Turkey)

Mon, Wed, Thu, Fri, Sun

2:05

Харків — Анталія (Туреччина)

чт, нд

2:05

Kharkiv — Antalya (Turkey)

Thu, Sun

2:05

Дніпро — Анталія (Туреччина)

ср, пт, нд

2:05

Dnipro — Antalya (Turkey)

Wed, Fri, Sun

2:05

нд

2:45

Dnipro — Iraklion (Greece)

Sun

2:45

вт, чт, пт, вс

4:05

Kyiv — Sharm el Sheikh (Egypt)

Tue, Thu, Fri, Sun

4:05

вт, чт

4:05

Dnipro — Sharm el Sheikh (Egypt)

Tue, Thu

4:05

пн, ср, сб

4:00

Kyiv — Hurghada (Egypt)

Mon, Wed, Sat

4:00

Львів — Хургада (Єгипет)

пн, ср

4:00

Lviv — Hurghada (Egypt)

Mon, Wed

4:00

Запоріжжя — Анталія (Туреччина)

пт, нд

2:05

Zaporizhia — Antalya (Turkey)

Fri, Sun

2:05

пт

2:25

Dnipro — Bodrum (Turkey)

Дніпро — Іракліон (Греція)
Київ — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)
Дніпро — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)
Київ — Хургада (Єгипет)

Дніпро – Бодрум (Туреччина)
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Regular flights

Fri

2:25
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РОЗКЛАД РЕЙСІВ

Чартери
на регулярній основі

Regular charter
flights

Київ — Пула (Хорватія)

вт, сб

2:25

Kyiv — Pula (Croatia)

Tue, Sat

2:25

Київ — Спліт (Хорватія)

чт, нд

2:30

Kyiv — Split (Croatia)

Thu, Sun

2:30

Київ — Іракліон (Греція)
Київ — Родос (Греція)
Київ — Барселона (Іспанія)
Київ — Ларнака (Кіпр)

щоденно

2:45

Kyiv — Heraklion (Greece)

пн, пт

2:45

Kyiv — Rhodes (Greece)

пн, ср, пт, сб

3:50

вт, сб

3:00

non-stop daily

2:45

Mon, Fri

2:45

Kyiv — Barcelona (Spain)

Mon, Wed, Fri, Sat

3:50

Kyiv — Larnaca (Cyprus)

Tue, Sat

3:00

Київ — Бургас (Болгарія)

пт

1:50

Kyiv — Burgas (Bulgaria)

Київ — Патри (Греція)

сб

2:01

Київ — Анкона (Італія)

сб

Київ — Бодрум (Туреччина)
Київ — Ізмір (Туреччина)
Київ — Ламеція-Терме (Італія)

Fri

1:50

Kyiv — Patri (Greece)

Sun

2:01

2:55

Kyiv — Ancona (Italy)

Sat

2:55

вт, пт

2:40

Kiev — Bodrum (Turkey)

пн

2:25

Kyiv — Izmir (Turkey)

вт, пт

2:15

Kyiv — Lamezia-Terme (Italy)

Tue, Fri

2:40

Mon

2:25

Fri

2:15

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.

З метою забезпечення безпеки польоту Авіакомпанія має
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).

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).

1

2

Пасажирам суворо заборонено перебувати на борту ПС у стані
3
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.

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.

Фото Ігор Колесник

5
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Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира Авіакомпанія була
змушена вдатися до певних дій, які спричинили додаткові витрати,
Пасажир зобов’язаний відшкодувати Авіакомпанії ці витрати.

1

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 with 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 lawenforcement 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.

5

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.
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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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Affectionately yours WINDROSE!

З любов’ю від WINDROSE!
МЕНЮ НЕБЕСНИХ КУХАРІВ
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.

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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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.
SKY CHEF MENU
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

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

FAST LINE (FTSB) розширена послуга прискореного
проходження всіх формальностей в а/п вильоту, включаючи пріоритетну реєстрацію та доставку пасажира до ПС
окремим транспортом (тільки в ап Бориспіль) — зустріч
пасажира на стійці реєстрації («Priority check-in»/«Premium
class») та персональне супроводження на всіх етапах контролю, прискорене проходження контролю на авіабезпеку
та паспортного контролю, пріоритетна посадка на борт
ПС, що включає доставку пасажира до трапа ПС окремим
транспортом.
Вартість послуги: 50 USD за 1 пасажира OW віком від 12ти
років та/або 25 USD за 1 пасажира OW віком від 2х років до
12ти років.

FAST LINE service (FTSB) is an extended FAST TRACK
service including priority check-in and priority on-board aircraft
delivery (only at Boryspil airport): meeting of passenger(s) by
airline representatives at "Priority check-in"/"Premium class"
check-in counter, personal assistance to speed up passport &
custom control procedures at the airport of departure, priority
boarding including transportation of the passenger to the
aircraft by separate transport.
The service fee is 50 USD per OW passenger aged over 12 and/
or 25 USD per OW passenger aged 2-12.
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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.

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 (в тому числі — місця підвищеного
комфорту, розташовані поблизу аварійних виходів) під час
придбання квитків у туристичного оператора/ компанії,
та на сайті www.windrose.aero з 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 міжнародні напрямки — 7 у. о;
• бронювання у будь-яких інших бажаних місцях у салоні
економ-класу ПС внутрішні напрямки — 6 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 (including 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 international flights — 7 CU;
• booking of any other desired seats in the economy class cabin of
the aircraft domestic flights — 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.

106

YOUR WIND

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.

*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.

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.

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 meets 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.
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Акційну пропозицію з попереднього замовлення
бортового харчування подовжено до 26 жовтня 2019 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
Код харчування CISK
11 у.о.

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
Код харчування CGSK
8 у.о.

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.
• В аеропорту Бориспіль — пасажир підходить без черги до
окремо виділеної стійки з написом «Priority check-in»;
• в аеропорту Бориспіль/Пула/Барселона (на рейсах з
преміум-класом) — пасажир економ-класу з придбаною
послугою PRSK підходить без черги до окремо виділеної
стійки з написом «Premium class» або «Business class»;
• в інших аеропортах (навіть за умови черги на усіх відкритих стійках реєстрації) пасажир з придбаною послугою
PRSK підходить без черги до однієї з стійок з написом
«Priority check-in».
Вартість послуги з аеропорту Бориспіль, Львів, Запоріжжя,
Харків, Дніпро, Тіват, Родос, Бодрум, Барселона — 10 USD
за 1 пасажира в одну сторону, з аеропорту Анталія, Шармель- Шейх, Ізмір, Хургада — 25 USD за 1 пасажира в одну
сторону, з аеропорту Ларнака — 35 USD за 1 пасажира в
одну сторону.

Priority check-in at the airport
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 Бориспіль — зустріч пасажира
на стійці реєстрації («Priority check-in»/«Premium class»)
та персональне супроводження на всіх етапах контролю,
прискорене проходження контролю на авіабезпеку та
паспортного контролю - 30 у.о за 1 пасажира OW віком від
12ти років, та/або 15 у.о за 1 пасажира OW віком від 2х років
до 12ти років;
• в аеропорту Дніпро послуга надається разом з послугою
обслуговування у VIP-залі 1 та включає доставку до ПС
окремим транспортом, а також стоянку автомобіля і
можливість перебування супроводжуючих осіб до моменту
посадки на борт — 80 у.о/pax;
• в аеропорту Харків послуга надається на стійці реєстрації
позачергово — 35 у.о/pax;
• в аеропорту Анталія — окремий вхід в аеропорт (з написом
VIP Lounge Entrance) з окремою стійкою реєстрації та
пунктами паспортного контролю та контролю на безпеку —
80 у.о/pax.
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 passengers traveling from Boryspil airport — meeting at
the "Priority check-in"/"Premium class" check-in counters and
personal assistance by airline representatives after check-in
procedure, including sped-up passport & custom control procedures — 30 USD per OW passenger aged over 12, and/or 15 USD
per OW passenger aged 2-12;
• At Dnipro airport the service is provided together with VIP
lounge 1 service and includes transportation to the aircraft by
separate transport, as well as car parking, and possibility of
being accompanied by the accompanying persons up till the
boarding — 80 USD;
• At Kharkiv airport the service is provided at the check-in
counter on a priority basis, without waiting in line — 35 USD;
• At Antalya airport there is a separate entrance to the airport
(saying VIP Lounge Entrance) with a separate check-in counter
and passport and security control points — 80 USD.
Reservation of this service is to be made at least 24 hours prior

to the scheduled flight.

Priority check-in is an option that allows registering without
waiting in line, using the Priority check-in front desk at the
departure airport.
• At Boryspil airport the passenger goes to “Priority check-in”
counter without waiting in line;
• At Boryspil/Pula/Barcelona airports (for flights with Premium class) the Economy class passenger who purchased PRSK
service goes to a separate counter saying "Premium class" or
"Business class" without waiting in line;
• At other airports (even if there are lines at all the open checkin counters) the passenger who purchased the PRSK service
goes through one of "Priority check-in" counters without waiting
in line.
The service fee for the passengers traveling from Boryspil, Lviv,
Zaporizhia, Kharkiv, Dnipro, Tivat, Rhodes, Bodrum, Barcelona
airports is 10 USD per passenger one-way; from Antalya, Sharm
El Sheikh, Izmir, Hurghada airports — 25 USD per passenger
one-way; from Larnaca airport — 35 USD per passenger one-way.

Послуги преміум-класу

Інформуємо Вас про відкриття продажів місць у преміумкласі (W) на рейсах до Хорватії (KBP-PUY-KBP d2,4,6,7) та
Іспанії (KBP-BCN-KBP d1,5).
Обслуговування пасажирів преміум-класу включає в себе
розсадку у окремому салоні в передній частині ПС (перші
4 ряди з можливістю безкоштовного вибору конкретного
місця при онлайн-реєстрації), реєстрацію пасажирів в
аеропорту в першочерговому порядку (стійки «Premium
class»/«Priority check-in»), індивідуальне обслуговування
пасажирів з наданням гарячого або холодного бортового
харчування (в залежності від часу вильоту рейсу) та
напоїв (чай, кава, негазована вода, сок в асортименті),
висадку пасажирів в пріоритетному порядку, підвищену
безкоштовну норму перевезення багажу (30 кг).
Бажаємо Вам нового рівня комфорту на рейсах WINDROSE!

Premium Class Service

Herewith we would like to inform you that we started selling
Premium Class seats (W) on our flights to Croatia (KBP-PUYKBP d2,4,6,7) and Spain (KBP-BCN-KBP d1,5).
Premium Class passenger service includes seating in a separate
cabin in the front part of the aircraft (first 4 rows with a possibility of free selection of specific seats during online check-in),
priority check-in («Premium class»/«Priority check-in» counters), individual service of hot or cold onboard meals (depending
on the time of the flight departure) and drinks (tea, coffee, still
water, selection of juices), priority disembarkation, priority
baggage allowance (30 kg).
We wish you a new level of comfort on WINDROSE flights!

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.
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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:

Перевезення дитини без
супроводу
Усі напрямки польотів — 50 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

SKY Party

Carrying an unaccompanied child

SKY Party

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 50 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 20 у.о за одного пасажира в одну сторону.

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

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 — 50 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 — 20 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 — 35 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, Львів — 20 у.о за одного пасажира в одну
сторону;
• в а/п Запоріжжя — 7 у.о за одного пасажира в одну сторону;
• в а/п Одеса, Харків, Спліт, Пула — 30 у.о за одного пасажира в одну сторону;
• в а/п Анталія, Шарм-ель-Шейх, Бодрум, Даламан, Ізмір,
Бургас, Барселона, Ларнака — 60 у.о за одного пасажира в
одну сторону;
• в а/п Тіват, Іракліон, Родос - 70 у.о за одного пасажира в
одну сторону.

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 — 35 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.
Business lounge fees at the airport of departure, per passenger,
one-way:
• Boryspil, Lviv airports — 20 USD;
• Zaporizhia ariport — 7 USD;
• Odesa, Kharkiv, Split, Pula airports — 30 USD;
• Antalya, Sharm el Sheikh, Bodrum, Dalaman, Izmir, Burgas,
Barcelona, Larnaca airports — 60 USD;
• Tivat, Heraklion, Rhodes airports — 70 USD.
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Наші партнери Our partners

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

KOMPAS
Київ, пр-т Героїв Сталінграду 26А
Тел.: +380443336789,
Моб.: +380670076789
www.kompas.travel

У період з 08.07.19 по 31.08.19 здійснюйте онлайн покупку послуги
бронювання місць на сайті: windrose.aero та отримуйте
промокоди від нашого партнера Uklon.
Даний промокод Ви можете застосувати на етапі оплати
трансферу, використовуючи сервіс Uklon в/з аеропорт
(у) «Бориспіль».
Термін дії промокоду до 31.08.19.
Для активації промокоду необхідно лише
скористатися додатком Uklon, обрати
«ПРОМОКОДИ» в боковому меню, додати промокод
та отримати знижку.
Детальніше за посиланням:
https://apps.uklon.com.ua/promocodes
*один клієнт може використати лише один промокод.

apps.uklon.com.ua

