
ЛапЛандія. 
Зима в ідеаЛі

Полювання на північне сяйво, льодові готелі 
та знайомство з Сантою 



It’s a pleasure to welcome you aboard WINDROSE aircraft. 
Autumn is coming to an end and we eagerly await holiday 
time. This is a good time to think about the outgoing year, 
evaluate your achievements and make plans for the future. 
It is important not to give up on your aims and to believe 
in best.
We are glad that this year travels step-by-step have 
returned to our daily lives. Sure, there are still enough 
difficulties, but even a small trip can be full of emotions that 
give us an inspiration and a good mood for a long time. 
It is also interesting to see how the approach to travelling 
has changed throughout the pandemic. Some people 
are choosing new unexplored routes within their country, 
preferring ecotourism. Some can’t wait to walk along 
cozy streets of European cities. And some have headed 
to their favourite resorts to fully enjoy the sea and hot 
weather. However, increasingly more travelers put safety 
and comfort above all and choose airplanes, because the 
convenience of a trip is the level of respect and care of 
yourself. It is high time to plan your unforgettable winter 
travel. Make your long-cherished dream come true and see 
the residence of Santa in Rovaniemi, visit Christmas market 
in Lviv, try an active holiday in the picturesque Carpathians 
or return summer for a while, enjoying the amazing beauty 
of the Red Sea in Egypt.  We will take care of your flawless 
air travel on our reliable wings.

Volodymyr Kamenchuk,
Windrose CEO

Ми раді вітати вас на борту літака WINDROSE. Осінь вже 
добігає кінця і з’являється приємне передочікування 
святкової пори. Це слушний час, щоб поміркувати про 
рік, що минає, оцінити свої досягнення та будувати 
плани на майбутнє. Навіть у такі буремні часи важливо 
не відхилятися від своїх цілей і вірити у найкраще.
Нас тішить, що цьогоріч до нашого повсякденного  
життя поступово повернулися подорожі. Так, 
складнощів ще вистачає, але навіть маленька поїздка 
сповнює емоціями, що дають нам наснагу та гарний 
настрій на довгий час. Цікаво також спостерігати, як 
змінився підхід до подорожей за час пандемії. Хтось 
обирає нові незвідані маршрути рідною країною, 
надаючи перевагу екотуризму. Комусь вже не терпиться 
прогулятися затишними вулицями європейських міст. 
А дехто все ж попрямував до улюблених курортів, щоб 
сповна насолодитися морем та спекотною погодою. 
Проте дедалі більше мандрівників понад усе ставлять 
безпеку свого здоров’я та комфорт і обирають літаки, 
бо зручність подорожі — це рівень поваги й турботи 
про себе.
Саме час планувати незабутню зимову мандрівку. 
Здійсніть свою давню мрію і побачте будинок Санти 
у Рованіємі, завітайте на різдвяний ярмарок у Львові, 
спробуйте активний відпочинок у мальовничих  
Карпатах або поверніть собі на мить літо, 
насолоджуючись дивовижною красою Червоного моря 
в Єгипті. Ми ж подбаємо про те, щоб ваша повітряна 
подорож на наших надійних крилах минула бездоганно.

Володимир Каменчук,
Генеральний директор

Dear LaDies anD GentLemen!Шановні пані та панове!
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Переходьте за qr-кодом та отримуйте 
10 % знижки при бронюванні на сайті

 Розкішний велнес-курорт «Деренівська Купіль» 
розташований серед мальовничих пейзажів карпатських 
гір, поблизу стародавнього Ужгорода. Природні 
багатства Закарпаття наділили курорт унікальними 
можливостями для оздоровлення та відпочинку.

 В основу оздоровлення в Деренівській Купелі 
входить вода, збагачена корисними мікроелементами - 
бором й кремнієм. Вона надзвичайно ефективна у 
лікуванні й відновленні роботи опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної й нервової систем, при 
гінекологічних захворюваннях та низці патологічних 
станів. Відчути сповна цілющі властивості термальної 
води можна в SPA-комплексі «Срібні терми» курорту. 
Термальна вода позитивно впливає на обмінні процеси в 
організмі, регенерацію шкірних покривів та має 
заспокійливий ефект.

 «Деренівська Купіль» – це 130 стильних, сучасних 
номерів в готелі «Ірис», 44 комфортабельні апартаменти в 
«Апартамент-готелі», ресторани, термальний басейн, 
Аквазона, банний комплекс з чаном, розважальний центр, 
тренажерний зал, 14,5 гектарів мальовничого дендропарку 
та парку скульптур.

 Вибір відпочинку у «Деренівській Купелі» - це вибір на 
користь міцного здоров’я, відновлення енергетичного 
балансу організму та покращення його працездатності. То ж 
нехай він буде правильним. Побачимося у Нижньому Солотвині 
на Закарпатті.

ЦІННОСТІ НЕПІДВЛАДНІ ЧАСУ

«ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ» - МІСЦЕ ЯКІСНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ, 
СТИЛЬНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТУ
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лАПлАНДІЯ. 
ЗИМА В ІДЕАлІ

З дитинства ця частина Фінляндії асоціюється у нас іЗ чимось 
далеким, каЗковим і навіть вигаданим. вислів: «подорож до 

лапландії» Звучить ніби наЗва пригодницької книжки. утім, цієї Зими 
це цілком реальний напрямок для авіакомпанії WINDROSE. 

то чому б не спланувати свою каЗкову новорічну мандрівку?

Гірські лижі, гастротур, полярний 
круїз, полювання на північне 

сяйво — усе це реально здійснити 
в області Лаппі. Обирайте на свій 
смак, однак пам’ятайте про пункт, 
який просто необхідно вписати до 
тревел-плану. В околицях столиці 
регіону — Рованіємі — є найказковіше 
у Фінляндії (а може, й у всьому світі) 
місце — резиденція Санта-Клауса. 
І це ніякі не святкові декорації, 
а цілком реальне поселення, де 
життя вирує цілий рік! Перший 

будиночок резиденції було зведено ще 
в 1950 році на честь приїзду Елеонори 
Рузвельт, після чого хатинка бачила 
ще чимало відомих людей — від 
принца Швеції Карла Густава до 
Леоніда Брежнєва. Потім з’явився 
ще один будиночок, а далі ще і ще. 
Селище розросталося, і сьогодні воно 
щодня відкрите для відвідувачів. 
Тут можна побачити кабінет 
і майстерню Санти, познайомитися 
з його оленями, побувати у школі 
гномів та поштовому відділенні, куди 

Снігомобілі у Лапландії — 
звичний вид транспорту. Взимку 
у містах тут навіть не чистять 
дороги. Але ми радимо вам 
кататись на «залізному олені» 
за межами міста — засніженими 
пустелями і казковими лісами 
Лапландії. Є денні, нічні та 
світанкові тури. Зараз у регіоні 
дедалі популярнішими стають 
електричні снігомобілі, екологічні 
й абсолютно безшумні. А ще 
обов’язково завітайте до парку 
снігомобілів Cанти у Рованіємі — 
тут представлені моделі від 
ретро до сучасних концепт-
карів. 
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надходять листи від дітлахів з усієї 
планети. Це відділення — справжнє, 
його обслуговує пошта Фінляндії, ви 
навіть можете відправити звідси листа 
з унікальною поштовою маркою. А ще 
через резиденцію Санти пролягає 
межа полярного кола. Її можна 
перетнути й отримати відповідний 
сертифікат. 

Ще одна казкова локація — 
справжній льодовий замок у Кемі, 
де можна оселитись, як у готелі! 
Звісно, лише взимку. Адже щороку 
в грудні цю найбільшу в Європі 
льодову фортифікацію зводять з нуля. 
Взагалі, різні снігові й льодові споруди 
ви легко знайдете у будь-якому 
туристичному місті Лапландії — тут 
є можливість поїсти у сніжному 
ресторані, одружитися у сніжній 
каплиці, ба більше, — збудувати 
власне іглу під керівництвом 
професійного льодового архітектора. 

Якщо холод вас не лякає, то 
з того ж таки Кемі можна вирушити 
у невеличкий круїз на криголамі 
і навіть зануритись у крижану воду 
в спеціальному термокостюмі! 
Незвично? А як щодо сноусерфінгу? 
Так, у Лапландії доступні будь-які 
зимові види спорту — від занурень 
з аквалангом і налідної риболовлі до 
звичних гірських лиж. Гірськолижні 

курорти тут — це окрема приємна 
тема, вони великі, добре облаштовані, 
зі зручною інфраструктурою. Курорт 
Оунасваара взагалі не виходить 
за межі столиці, втім, одними 
з найкращих вважаються Леві та 
Юлляс, що в Киттиля (тут траси 
найдовші). Саме в цьому місті 

розташований 
найбільший аеропорт 

Лаппі, куди і прибувають 
рейси WINDROSE. А ще тут 

розмістився найбільший саамський 
ринок, де продаються сувеніри, 
які місцеві майстри виготовляють 
за стародавніми техніками із рогів 
оленів, дерева, шкіри.

Хочете глибше зануритися 
в історію регіону? Зазирніть до 
місцевих музеїв. Більшість досить 
модернові, як-от центр науки й 
арктичних досліджень Arktikum, що 
в столиці Рованіємі. До речі, поряд 
із ним є чудовий майданчик для 
спостережень за полярним сяйвом! 
Це диво природи у Лапландії можна 
бачити 200 днів на рік, причому 

Із ЛАПЛАНДСьКИХ 
ДЕЛІКАТЕСІВ ЛІПШЕ 

ПРИХОПИТИ 
В’ЯЛЕНУ ОЛЕНИНУ, 

МОРОШКУ 
ТА ЛІКЕР «МІНТУ»

ПІВНІчНЕ СЯйВО НАйчАСТІШЕ 
МОжНА СПОСТЕРІГАТИ з 22:00 ДО 

2:00. ВИДОВИщЕ ТРИВАЄ ВІД КІЛьКОХ 
ХВИЛИН ДО КІЛьКОХ ГОДИН. 

ДОДАТОК AUrorA ALert rovAnIemI 
ДАЄ МОжЛИВІСТь У РЕАЛьНОМУ чАСІ 

ОТРИМАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЯВУ 
ПІВНІчНОГО СЯйВА У СТОЛИцІ ЛАППІ.
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Із настанням зими у багатьох 
туристичних містах Лапландії 
з’являється чимало додаткових 
будівель – це льодові 
готелі, ресторани і навіть 
бані! Екстремали можуть 
заночувати у льодовому 
номері з температурою -5°С 
і ціною близько 250 євро за 
ніч. Якщо ж ви не готові спати 
на оленячих шкурах, просто 
зазирніть у кілька льодових 
будівель в рамках екскурсій — 
це і комфортніше, і дешевше.

нерідко — просто в межах великих 
міст. Звичайно найкраще споглядати 
полярне сяйво там, де немає штучного 
світла. У сніжну пустелю вирушають 
на снігомобілях, оленях, пішки 
у снігоступах і, звісно, на собачій 
упряжці. У супроводі професійного 
гіда ви не лише ймовірніше впіймаєте 
«аврору», а й дізнаєтеся про її 
природу, почуєте саамські легенди 
та зробите фото — відзняти полярне 
сяйво без професійної консультації 
складно.

А після всіх активностей на 
свіжому повітрі ідеально сісти десь 
у затишному закладі і скуштувати 
місцеві страви. Кухня Лапландії 
максимально проста, супернатуральна 
і дуже смачна. Основу її, природно, 
становлять дичина та риба. 
І страви ці однаково смачно їсти 
що у вишуканому ресторані, 

що біля вогнища в лісі. Обов’язково 
скуштуйте десерт «лапландський 
сир» із соусом з морошки. Коли 
їстимете його вперше — загадайте 
бажання. А ще загадуйте бажання, 
коли дивитеся на полярне сяйво, 
перетинаєте полярне коло і, звичайно, 
зустрічаєте справжнього Санту. Одне 
із них напевне здійсниться! Адже 
Лапландія — казкове місце, куди може 
дістатися кожен! 
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Якщо ви стійкі до 
холоду і фанатієте 
від зимової 
естетики, то 

Лапландія ваш ідеальний 
напрямок! Ви, як і я, представник 
«старої школи» у святкуванні 
новорічних свят і не уявляєте Різдва 
без снігу, прикрашених будинків, 
ялинок, Санти і казкової атрибутики? 
Тоді ліпшого зимового маршруту 
годі шукати! У Лапландії ви можете 
легко реалізувати затишну родинну 
мандрівку із катанням на оленях 
і санчатах, відвідуванням ферми хаскі 
(обережно, можливе передозування 
позитивними емоціями), візитом 
до резиденції Санта Клауса 
у Рованіємі, музейною програмою 
та посиденьками біля каміна. Але 
якщо це не ваша історія, то Лапландія 
відкриває безмежні можливості 
для пригодницької відпустки! Тут 
можна покататися сніжною пустелею 
на собачій упряжці, промчатися на 
снігомобілі в пошуках північного 
сяйва, провести ніч у скляному іглу, 
спробувати ice floating — плавання 
у скрижанілому морі. Якщо ж ви 
прихильник активних видів спорту, 
то просто знайте — у Лапландії є 
75 лижних курортів! 

Можливості безмежні! Головне — 
правильно спланувати подорож. 

лапландія. Зимо, Я ЛюбЛю тЕбЕ!

Ірина Обуховська,
travel-фотограф

 saurlover

Я раджу звернутися до онлайн-гіда 
на офіційному сайті visitfinland.
com, де просто через смартфон 
можна планувати мандрівку та 
прокладати маршрут. Не полінуйтеся 
встановити корисні travel-додатки. 
Наприклад такі, що дають можливість 
відстежувати появу північного сяйва. 
Шукайте їх за словом aurora. І будьте 
готові бронювати цікаві готелі на одну 
ніч — жити довше у льодовому готелі 
чи іглу посеред лісу вам навряд чи 
захочеться. Звісно, у такому разі вам 
не обійтися без якісного зв’язку, тож 
подбайте про це заздалегідь! Я раджу 
«Ідеальний роумінг» від Київстар. 
Завдяки цьому пакету можна 
істотно економити за кордоном 

і використовувати багато додатків 
взагалі без плати за трафік.  
Booking, AirBnB, Skyscanner  
і Tickets.ua — мегабайти не 
тарифікуються за пошук житла 
й квитків через офіційні додатки 
і сайти. Telegram, Facebook 
messenger, Viber, WatsApp — безлім 
діє на аудіодзвінки й текстові 
повідомлення. Google Maps та 
Apple Maps — безлімітний трафік 
на мапи. При цьому мобільний 
інтернет можна використовувати 
від 0,1 грн за мегабайт і дзвонити 
від 1 грн за хвилину. Отримати 
пакет просто — потрібно лише 
відправити безкоштовний USSD-
запит *505#, після чого ознайомитися 
з індивідуальною пропозицією 
і дотримуватися інструкцій для 
подальшого підключення.

Також раджу брати із собою 
компактні повербанки — смартфони 
погано переносять холод. Якщо 
раптом ви не взяли з собою достатньо 
теплого одягу, не переймайтеся — 
у туристичних містах Лапландії 
завжди можна знайти пункти прокату 
теплих речей.
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1 / ПРЕМIАЛЬНИЙ БАНКIНГ —  
ЦЕ ДОСТУПНО!

Користуючись послугами преміум банкінгу, ви, 
звісно, почуватиметеся обраним, втім, насправді 
зовсім не обов’язково бути мільйонером або 
високопосадовцем, щоб отримати всі переваги 
цієї послуги від Альфа-Банку. Більшість наших 
клієнтів — це керівники середньої та високої 
ланки, приватні підприємці, успішні, молоді й 
при цьому дуже різні чоловіки (60%) і жінки 
(40%), середній вік яких — від 35 років. Умови 
отримання Персонального сервісу в Альфа-Банку 
дуже гнучкі — від придбання преміального пакета 
Graphite до розміщення певної суми на особистому 
рахунку. Наприклад, сьогодні достатньо щомісячно 
отримувати на картку від 35 тис. грн, щоб банк 
виділив вам персонального менеджера. 

2 / ВИ — ОСОБЛИВИЙ

Обережно! Одного разу скориставшись 
послугами преміального пакета Graphite, 
ви вже ніколи не захочете повертатися на 
попередній рівень. Будьте готові до того, 
що приватний банкінг — це радикально нові 
можливості та умови взаємодії із банком. 
Вам стануть доступні індивідуальні тарифи 
і пропозиції, ви забудете про очікування у 
відділеннях, завжди матимете персональний 
супровід, клієнтська підтримка буде для 
вас доступна за виділеною лінією 24/7.  
Ви вийдете на новий рівень комфорту не лише 
у відділеннях банку, а й у повсякденному житті 
загалом — у магазинах, подорожах, на роботі 
тощо.

Банкінг 
у новому 
сенс і

Хочете дізнатися більше 
про можливості преміум 
банкінгу від Альфа-Банку  
та умови отримання 
персонального обслуговування?

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0 800 50 20 50

6 / ДОДАТКОВА ВИГОДА

Із преміальним пакетом ви отримуєте не лише особливі привілеї, а й можливість економити й 
одержувати фінансові бонуси. По-перше, це індивідуальний курс валют і відсутність комісій за 
конвертацію за кордоном, по-друге, 6% річних на «Дохідному сейфі», по-третє, ексклюзивні 
пропозиції, такі як преміум депозити зі збільшеними відсотками та особливі умови кредитування. 
Також абсолютно всім клієнтам Альфа-Банку доступна програма Cash’U CLUB, яка дає можливість 
отримувати до 5000 грн на місяць кешбеку за покупки! А ще — брати участь у грандіозних 
розіграшах і навіть виграти мільйон!

Щоб стати клієнтом  
Альфа-Банку Україна 
і миттєво отримати переваги 
преміального банкінгу, 
вам навіть не знадобиться 
виходити з дому. Ми граємо 
за правилами сучасного світу, 
а тому створили зручний та 
ефективний додаток Sense 
SuperApp. Завантаживши 
його разом із додатком «Дія», 
ви зможете буквально 
за 5 хвилин оформити картку 
навіть без відеоідентифікації, 
а надалі керувати всіма 
фінансовими операціями, 
стежити за рухом коштів 
на ваших рахунках, 
цілодобово одержувати 
в чаті підтримку та 
консультації і навіть 
стежити за актуальними 
й корисними медіа про 
бізнес, технології та життя.
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ЧИ ПРАВДА, ЩО ПРЕМІАЛЬНИЙ 
БАНКІНГ — ЛИШЕ ДЛЯ ОБРАНИХ? 
ЯКИМ ЧИНОМ ЦЯ ПОСЛУГА 
МОЖЕ БУТИ КОРИСНОЮ ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я? ЯК ДОПОМОЖЕ  
ВАМ У ПОДОРОЖАХ ТА ПІД ЧАС 
РОБОТИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ?  
І ЧОМУ СУЧАСНІ БАНКИ —  
ЦЕ НЕ ЛИШЕ ПРО ФІНАНСИ,  
А Й ПРО КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ 
ЗАГАЛОМ? ЕКСПЕРТИ  
АЛЬФА-БАНКУ УКРАЇНА ЗНАЮТЬ 
ВІДПОВІДІ!

3 / ПОДОРОЖI З ПРИВIЛЕЯМИ

Якщо ви багато подорожуєте, то елітна картка Visa Infinite 
або Mastercard Word Elite з преміального пакета Graphite 
мають стати вашим travel must have, як улюблена валіза 
чи подушка під шию! Із ними — жодних черг у Борисполі, 
лише Fast Line, безкоштовне пакування багажу, відчинені 
двері бізнес-зал Lounge Key у всьому світі або Бізнес-
Лаундж від Mastercard, преміум депозити знижка 15% у 
Duty Free, страхування в поїздках та безкоштовні ПЛР-
тести. Крім того, вам не доведеться сплачувати комісію 
за конвертацію валюти за кордоном, а персональний 
менеджер у будь-який час допоможе із купівлею та 
обміном квитків та іншими невідкладними питаннями.

4 / ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

Відтепер у вас є особистий представник у банку, який 
швидко і професійно допоможе вам із вирішенням 
усіх фінансових та інших питань, надасть експертні 
консультації та оперативно інформуватиме вас щодо 
нових пропозицій і можливостей. Ба більше, за вашого 
офіційного дозволу менеджер може навіть укладати 
угоди від вашої особи. Така людина, безперечно, виведе 
ваші взаємини із банком на новий якісний рівень!

5 / КОРИСНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Можливо, це звучить неочікувано, але преміум банкінг від 
Альфа-Банку справді піде на користь вашому здоров’ю. 
По-перше, вам більше не доведеться стояти в чергах у 
період пандемії, коли варто всіляко уникати скупчень 
людей. Ви можете навіть викликати представника банку 
додому чи в офіс для вирішення будь-яких фінансових 
питань на місці. Маючи пакет Graphite, ви також 
можете вільно користуватися послугами телемедицини, 
отримувати оперативні консультації лікарів і навіть 
психологічну допомогу. Преміальний пакет передбачає 
повний набір страхових продуктів Альфа-Банку, зокрема 
накопичувальне страхування життя, страхування на 
випадок захворювання на COVID-19 тощо.

7 / НОВИЙ ПРОСТIР ДЛЯ РОБОТИ 
Й ТВОРЧОСТI

Так, Альфа-Банк — це не лише фінансові  
операції! Нещодавно ми створили абсолютно 
унікальний креативний простір AHUB.  
На території 394 м2 розмістилися стильний 
коворкінг, зручні зони для переговорів, 
конференц-зала, AHUB BAR і навіть 
концептуальна Sense Room у приміщенні 
колишнього банківського сховища! Доступ до 
цього сучасного хаба відкритий лише для клієнтів 
Альфа-Банку, а власники преміального пакета 
Graphite мають можливість скористатися AHUB 
безкоштовно цілих 12 разів на місяць. У період 
пандемії, коли офісна робота відходить у минуле, 
мати в розпорядженні сучасний функціональний 
простір для роботи й творчості — справді 
безцінний привілей!

14 YOUR WIND 15



16 YOUR WIND 17

КоЛи ЗимА бЛиЗьКо, А СВЯтКоВого нАСтРою нЕмАЄ, САмЕ 
чАС ВиРушАти В подоРож! І що нЕочІКуВАнІшим будЕ 
нАпРЯмоК, то КРАщЕ. ми обРАЛи дЛЯ ВАшої РІЗдВЯної 
мАндРІВКи тРи КРАїни, ЯКІ нАВРЯд чи СпАдАЛи ВАм нА 

думКу. І дАРмА! Зими тут СнІжнІ, цІни помІРнІ, РІЗдВЯнІ 
СВЯтКуВАннЯ пишнІ, А туРиСтІВ нЕбАгАто. поКи що…

3 
 

ідеї для небанальної 
зимової мандрівки

ПОдОРОж ПОдОРОж

Лижі, 
терми, 

фестиваЛі
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першу фразу цієї статті точно 
впізнали шанувальники «Гри 

престолів», яку частково знімали 
саме в Хорватії. Після виходу 
легендарного серіалу чимало 
мандрівників відкрили для себе цю 
країну як класний літній напрямок. 
Ми ж ділимося новим відкриттям: 
зимова Хорватія — справжня знахідка 
для сімейного відпочинку! Хорвати 
обожнюють зимові свята, і новорічна 
атмосфера в країні панує із самого 
початку грудня. По максимальні 
дози святкового настрою вирушайте 
до столиці Загреба або до 

ПОдОРОж ПОдОРОж

курортного Дубровника. У грудні 
тут розпочинають роботу різдвяні 
ярмарки, а буквально кожен будинок 
прикрашають яскравою святковою 
ілюмінацією. Дуже м’який клімат 
дозволяє довго й неспішно гуляти, 
вивчаючи пам’ятки, до яких, 
на відміну від літнього сезону, 
не вишиковуються черги туристів. 

Новорічна ніч у хорватських 
містах — справжня феєрія. 
На вулицях з’являються натовпи 
веселих людей, співають колядники, 
виступають акторські колективи, грає 
жива музика, усіх охочих запрошують 

до народних танців, заклади відкриті 
до світанку, а галасливі ярмарки 
пропонують святкові делікатеси, 
гарячі напої та кумедні сувеніри. 
Настання Нового року, звісно, 
відзначають феєрверками.

Якщо ви любите пишні 
свята, Хорватія має ще один 
зимовий козир — карнавал Rijeka 
Carnival. У січні шанувальники 
веселощів та яскравого вбрання 
з’їжджаються з усіх куточків Сербії 
в місто Рієка, до них приєднуються 
й туристи. У результаті Rijeka 
Carnival за кількістю учасників 
поступається лише Бразильському 
та Венеційському карнавалам. 
Свято триває понад місяць 

і складається з цілої низки 
заходів — від карнавалу 
дитячих костюмів, коли місто 
вдень перетворюється на казку 
в стилі Діснея, до святкових 
перегонів та прикрашених 
машин «Париж — Бакар» 
(пародія на ралі «Париж — 
Дакар»). Цього року фестиваль 
припадає на період із 17 січня 
по 2 березня, втім, яскраві події 
не відбуваються щодня, а отже, 
ліпше стежити за розкладом 
на сайті. Менші хорватські 
карнавали відбуваються в містах 
Цриквениця, Спліт, Дубровник 
і Новий Винодольський.

Ще один спосіб створити собі 
казкову пригоду — провести ніч 
у музеї! У січні більшість музеїв 
країни відчиняють свої двері 
на одну ніч для всіх охочих, та 
ще й організовують додаткові 
заходи: безкоштовні спектаклі, 
тимчасові виставки, концерти, 
історичні реконструкції. Нині 
до акції приєдналося вже 30 міст 
Хорватії!

Щоб закріпити казковий 
ефект, залишається тільки 
відвідати Плітвіцькі озера. 
Це просто must see зимової 
Хорватії! Озера й водоспади 
замерзають, на гілки дерев 
налипає пухкий сніг, і заповідник 
перетворюється на декорацію 
фантастичного фільму! 

мандрівка Чорногорією 
влітку — чудове рішення. 

Це і пляжний відпочинок, і екскурсії 
містами, і прогулянки гірськими 
заповідниками... Та хіба можуть ці 
неймовірні гори простоювати взимку? 
Звісно, ні! Гірськолижні курорти 
в Чорногорії набагато бюджетніші, 
ніж у більшості європейських країн, 
до того ж тут є і траси на будь-який 
смак, і розвинена інфраструктура, 
і м’який комфортний клімат 
(температура рідко падає нижче 
-10 °С), і пухкий сніг, який у горах 
лежить аж до квітня. Два ключові 
гірськолижні курорти країни — 
Жабляк і Колашин — пропонують 
чудові умови й щороку приваблюють 
дедалі більше шанувальників 
зимових видів спорту. 

Перший розташований 
у заповідній зоні біля підніжжя 

гори Дурмітор на висоті майже 
1500 метрів, що робить його одним 
з найвисокогірніших міст Європи. 
Сніг тут лежить приблизно 100 днів 
на рік, вкриваючи 14 кілометрів 
гірськолижних трас — від чорних 
(для професіоналів) до синіх (для 
початківців). У Жабляку є три 
скі-центри: Савін Кук — вибір 
досвідчених лижників, Штуц — має 
дуже різноманітні ландшафти для 
шанувальників цікавого катання, 
а ось Яворовача ідеально підійде 
для тих, хто став на лижі чи борд 
нещодавно. Є тут мальовничі 
маршрути і для бігових лиж до 
12 кілометрів завдовжки. Утім, 
навіть якщо ви не прихильник 
зимових активностей, Жабляк вам 
сподобається. Це місце із сільським 
затишком, спокійною атмосферою 
та унікальною незайманою 

Фрітуле — традиційні 
хорватські пончики, які 
заведено їсти в Адвент. Взимку 
ці ласощі, политі сиропами та 
притрушені цукром, можна 
купити чи не на кожному кроці. 
ще один хорватський святковий 
смаколик – маковняча, м’яке 
соковите тістечко із маковою 
сумішшю всередині.

ХОРВАТІЯ  ЧОРНОГОРІЯ

СВЯтО, щО Не ЗАКІНчуЄтьСЯ

СтАВАй НА ЛижІ!

ГІРСьКИй МАСИВ ДУРМІТОР — СПРАВжНЯ 
СКАРБНИцЯ ДИКОї ПРИРОДИ, А щЕ 

ІДЕАЛьНЕ МІСцЕ ДЛЯ ПРИХИЛьНИКІВ 
КАТАННЯ НА ЛИжАХ І БОРДІ
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природою. Недарма гірський 
масив Дурмітор входить до списку 
Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО. Саме тут розташований 
приголомшливий і мальовничий  
каньйон річки Тари, найбільший 
у світі після Гранд-Каньйону в 
Аризоні. Схили його вкриті густими 
лісами, що збереглися ще з часів 
льодовикового періоду. Каньйон 
перетинає, мабуть, найвпізнаваніша 
архітектурна пам’ятка Чорногорії — 
міст Джурджевича заввишки 
172 метри. Певний час він був 
найвищим автомобільним мостом 
Європи. Уздовж русла Тари можна 
побачити чимало зруйнованих 

турецьких сторожових пунктів 
і кілька православних монастирів. 
Тут же розмістилася ще одна 
візитівка країни — озеро Чорне, біля 
якого прокладено кілька цікавих 

трекінгових маршрутів, 
а пейзажі довкола нагадують 

Австрію чи Швейцарію.
Саме «Швейцарією» 

називають ще один гірськолижний 
курорт Чорногорії, що розташований 
в околицях міста Колашин на схилах 
національного парку «Біоградська 
гора». Тут для шанувальників 
активного відпочинку є каток, 
басейн, а головне — 16 трас і 2  схили, 
які підходять для міжнародних 
змагань на професійному рівні 
і пройшли сертифікацію FIS. 
Місцеві траси добре обладнані, вони 
перетинаються між собою, а це 
дає можливість щоразу змінювати 
маршрути катання. Курорт 
оточують віковічні ліси, повітря 
тут кришталево чисте, атмосфера 
медитативна, що робить Колашин 
ідеальним місцем для оздоровчого 
відпочинку та відновлення енергії. 

Не проґавте можливості 
взяти екскурсію в Біоградський 
національний парк, відвідати 
монастир Морача, якому вже 
виповнилося 750 років. Будівля 
монастиря вважається однією 
з найстаріших з-поміж інших таких 
у Європі. А ще радимо побувати на 
риболовлі — у місцевих водоймах 
багато форелі, яку вам охоче 
приготують на вогні.

До обох гірськолижних курортів 
легко дістатися з Подгориці 
на рейсових автобусах, потягу або 
таксі.

цікаво, що міст джурджевича 
назвали так не на честь 
інженера або видатного діяча. 
це прізвище фермера, якому 
належали навколишні землі.
на в’їзді на міст стоїть пам’ятник 
інженеру Лазарю Яуковичу, який 
під час другої світової, прагнучи 

спинити наступ італійської 
армії, підірвав міст. Але 

зробив це в такий спосіб 
і в такому місці, щоб 
потім його можна було 
відновити.

ПОдОРОж
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Асортимент київської галереї нішових ароматів — parfum büro, відомої 
в середовищі парфумерних гурманів як амбасадор провідних європей-
ських брендів, поповнився власною розкішною лінійкою ароматів із 
лаконічною назвою М-Collections, до якої увійшли дві колекції зі своє-
рідними для ольфакторного світу концепціями, що починають свій шлях 
ексклюзивно з України.

Дмитро Слесарєв: «Працюючи у світі парфумерії вже не один десяток 
років, я не раз отримував від партнерів пропозиції щодо створення 
власного парфумерного бренда. Недаремно кажуть: «всьому свій час». 
Цей час прийшов лише з відкриттям власного магазину — Галереї 
parfum büro, де я почав безпосередньо спілкуватися з нашими клієнта-
ми, дізнаючись про їхні ольфакторні побажання й запити, смаки й впо-
добання. З часом я чітко почав усвідомлювати, що саме хочу сказати за 
допомогою власного бренда.
Просто уявіть, до галереї швидким 
кроком входить гостя і говорить: 
«Збираюся на важливу ділову зустріч, 
де будуть присутні тільки чоловіки, але 
мені потрібно домінувати. Виручайте! 
Одягніть мене в необхідний аромат!».

Ольфакторне сприйняття є одним з най-
важливіших джерел обміну інформаці-
єю і способів комунікації. Руками пар-
фумера створюється надпотужна, але 
надзвичайно делікатна зброя ефектив-
ного впливу на оточення. М-колекції від 
parfum büro з легкістю розкриють перед 
своїм власником секрети й переваги її 
використання.
До нової лінійки ароматів увійш-
ли дві унікальні колекції: M1 —  
MOOD collections і M2 — MESSAGE collections — особливі за своїми 
оригінальними концепціями.
Так, палітра парфумерної композиції M1 здатна точно пере-
дати всі її найтонші відтінки й нюанси, не тільки транслюючи  
настрій, а й генеруючи його собі й оточенню. П’ять перших  
ароматів колекції — це п’ять ефемерних моделей стану душі: 
LOVEY-DOVEY, WHITE FURY, LULL, TASTYSTERONE і FLAIR D’ADULTERE, 
що здатні передати навіть ледь вловиму нотку будь-якого настрою.

Дмитро Слесарєв: «Усі створені нами аромати в колекції однаково 
улюблені. У кожного своє призначення, своя аура, своє емоційне 
забарвлення, які іноді надзвичайно важко інтерпретувати за допомогою 
ольфакторної мови. Наприклад, щоб передати суть аромату FLAIR 
D’ADULTERE, знадобилися довгі місяці тісного співробітництва з носом і 
тонка гра з інгредієнтами. Радію і пишаюся, що у нас все вийшло!»

Дмитро Слесарєв, засновник parfum büro

На відміну від колекції-настрою M1, концепція ароматів M2 
сформована більше на ідеї передачі певного меседжа, послання 
оточенню.
Як звичний нам смайлик у месенджері яскраво й коротко пере-
дає суть повідомлення, так і за допомогою аромату колекції М2 
можна зробити офіційне оголошення, анонсувати подію, просто 

усміхнутися, підморгнути, пофліртувати, 
подражнити, послати куди подалі і навіть 
зізнатися в коханні. Майстерність ольфак-
торної техніки дає можливість сформулю-
вати й відправити оточенню загальне чи 
особисте послання з чітко вираженим зміс-
товим наповненням. Та й в назву кожного із 
п’яти ароматів закладено певну ідею: 

 
Дмитро Слесарєв: «Хоча наш проєкт ще 
тільки на стадії виходу на ринок, вже з’яви-
лися фаворити. Наприклад, quizas, quizas, 

quizas… — це аромат, в який неможливо не закохатися вже з 
перших його нот, не кажучи про ту ольфакторну симфонію, яка 
захоплює вас, коли аромат повною мірою розкривається на шкі-
рі свого власника, проливаючись мелодією однойменної пісні. 
Таке вишукане поєднання близько трьох десятків інгредієнтів 
забезпечило аромату любов поціновувачів парфумів».

Київ, вул. Кожум’яцька, 18
www.parfumburo.ua 
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Іноді взимку дуже хочеться поїхати 
далі від гамірних міст, заселитися 

в дерев’яний будиночок десь у горах, 
дихати свіжим повітрям, смачно 
їсти, пити мінеральні води, купатися 
в теплих джерелах… Знайомо? Тоді 
маємо для вас напрямок — це Сербія! 
Для описаного вище сценарію тут 
підійде чимало місць, особливо 
в районі Мокрої Гори, та, мабуть, 
найвідоміше з них — так зване 
селище Кустуриці — Дрвенград 
на горі Мечавник. Подейкують, що 
саме тут Емір Кустуриця знімав 
свій фільм «Життя як диво», 
але, найімовірніше, це не так. 
Очевидно, під час зйомок фільму 
на сусідній Мокрій Горі режисер 
запримітив гарну місцину і згодом 
звів тут етноготель, який точніше 
було б назвати «етноселище», — 

з окремими вулицями, дерев’яними 
будиночками, рестораном, церквою, 
сувенірними крамничками та, 
обов’язково, кінотеатром. Ідеальне 
місце, щоб відпочити від метушні 
й відчути ту саму зимову атмосферу 
з кінострічок. Тут від станції Мокра 
Гора прокладено вузькоколійку, 
яка називається «Шарганська 
вісімка», вона справді фігурує 
у фільмі Кустуриці «Життя як диво». 
За 7,5 євро ви можете здійснити 
невеличку подорож до станції 
Шарган-Вітасі й назад. Потяг 
прямує повз мальовничі гори, ліси, 
водоспади, проїжджає через тунелі 
й час від часу зупиняється біля 
оглядових майданчиків.

В інших випадках Сербією 
зручніше пересуватися на автобусі чи 
авто. Одна порада: якщо ви на своєму 

шляху в Google Maps побачите 
виноробню, не втрачайте можливості 
завернути до неї, щоб продегустувати 
й придбати ексклюзивні вина, 
місцеві сири і пршут (аналог 
прошуто). При деяких виноробнях 
є ресторани і навіть гостьові 
будинки. Серби добре знаються 
на виноробстві, адже розвивають 
його понад 2,5 тисячі років! 
Ідеальне місце, щоб долучитися 
до винної культури країни, — 
винарії в районі озера Палич. Коли 
у XVIII столітті філоксера знищила 
майже всі славетні виноградники 
Європи, цей регіон уцілів, і місцеві 
майстри змогли зберегти всі сорти 
неушкодженими. Не дивно, що 

СЕРбІЯ

ЗиМОВий РеЛАКС

ПОдОРОж

ВІД СТАНцІї МОКРА ГОРА ПРОКЛАДЕНО 
ВУзьКОКОЛІйКУ,ЯКА НАзИВАЄТьСЯ 

«ШАРГАНСьКА ВІСІМКА», ВОНА ФІГУРУЄ 
У ФІЛьМІ КУСТУРИцІ  

«жИТТЯ ЯК ДИВО»
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Серби — дуже гостинний, 
відкритий і веселий народ. 
Ви точно переконаєтесь 
у цьому, якщо принаймні раз 
зустрінете новий рік у белграді. 
Запам’ятайте слово «живелі!» — 
це аналог нашого «будьмо!», 
і будьте готові гуляти до ранку, 
а додому поїхати із купою нових 
знайомств.

на весь світ, їх навіть подавали 
на борту сумнозвісного «Титаніка». 

Друга візитівка Сербії, яку 
свого часу також дуже цінували 
римляни, — термальні джерела. 
Сербія дає фору багатьом країнам 
своїми бальнеологічними курортами, 
що є одними з найкращих у Європі 
за поєднанням ціни та ефективності. 
Тут більше тисячі джерел (холодних, 
гарячих, мінеральних, термальних, 
грязьових), які відомі своїми 
лікувальними властивостями. 
Найкращі оздоровчі центри: 
Буяновачка-Баня, Баня-Ковиляча, 
Златибор, Врнячка-Баня. 
«Баня» — означає «термальний 
курорт», а отже, в усіх містах, що 
мають у назві це слово, точно є 
своє лікувальне джерело. У місті 
Вранбє з-під землі б’є найгарячіше 
джерело Європи з температурою 
води 96 °С. Поєднання лікувальної 

води й цілющого повітря сербських 
курортів не лише лікує конкретні 
хвороби, а й загалом поліпшує 
фізичну форму, добре впливає на 
нервову систему та зовнішній вигляд.

Якщо вам все ж таки захочеться 
трохи святкового гамору, вирушайте 
до Белграда. Це місто на зимові 
свята прикрашають не гірше, ніж 
Прагу та Відень. У головну ніч 
року в Белграді буде багатолюдно 
й гамірно, на площі Республіки та 
біля Скупщини (місцевий парламент) 
зазвичай відбуваються музичні 
концерти й розважальні заходи і, 
звісно, працюють різдвяні ярмарки 
з частуванням. Якщо ж ви потрапили 
до Белграда у звичайний день, 
візьміть екскурсію — ви побачите 
й дізнаєтеся багато цікавого. Не може 
бути нудною історія міста, яке 
пережило 115 війн, змінило 15 назв 
і було відбудоване 44 рази! 

ПОдОРОж

деякі місцеві виноробні існують уже 
понад 300 років! Ще одне знакове 
місце для винолюбів — Фрушка Гора. 
Колись, 1700 років тому римський 
імператор Марк Аврелій Проб 
власноруч посадив на схилі цієї гори 
першу виноградну лозу. Нині місцеві 
мешканці особливо пишаються 
винами Бермет і Аусбрух, що відомі 



тРеВеЛ-тРеНд

ПО-ДОМАшНьОМу
КоЛи нЕЗдоЛАннА жАгА до подоРожЕй ЗІтКнуЛАСЯ  
ІЗ ЗАКРитими КоРдонАми, мАндРІВниКи почАЛи шуКАти 
(І ЗнАходити) цІКАВІ мАРшРути В мЕжАх ВЛАСних 
КРАїн. тАК нАРодиВСЯ нАйАКтуАЛьнІший тРЕВЕЛ-тРЕнд 
СучАСноСтІ, ЯКий точно З нАми нАдоВго!

Непередбачуваність ситуацій, складні карантинні 
правила та обмеження і, врешті-решт, бажання 

убезпечити себе дуже вплинули на поведінку 
мандрівників. Хтось відклав усі подорожі до ліпших 
часів, а хтось відкрив для себе власну країну! За даними 
статистики, у великих країнах, таких як Китай, США 
або Росія, у 2021 році наповнюваність внутрішніх 
рейсів перевищила допандемійні показники. В Україні 
тенденція схожа. І це закономірно! Україна — найбільша 
країна Європи, де є і гори, і море, і великі міста, і затишні 
екокурорти, ба більше, — власні Мертве море, Великий 
каньйон, Мальдіви, пустеля, печери і навіть зона 
відчуження! А ще в Україні понад 130 тисяч офіційних 
об’єктів культурної спадщини. На жаль, стан деяких 
з них далеко не найкращий, втім, підвищена цікавість 
туристів може стати поштовхом до їх відновлення.

Внутрішній туризм має чимало переваг: тут 
не потрібно готувати документи, обмінювати гроші, 
вивчати іноземну мову або враховувати нові звичаї та 
менталітет. Крім того, під час внутрішніх мандрівок 
зручно дотримуватися іншого тренду сьогодення — 
працювати на аутсорсі. На рідній землі навряд чи 
виникнуть проблеми зі зв’язком, а повернутися до офісу 
можна протягом одного дня. Соло-мандрівки в межах 
власної країни видаються безпечнішими. Ще один плюс  

внутрішніх 
мандрівок — 
спонтанність. Не потрібно 
жодних приготувань, щоб 
виїхати на вікенд за околицю 
міста — і цього може бути досить для 
перезавантаження. За даними статистики, вже 
на другий день мандрівки у 89% людей знижується 
рівень стресу. 

Зверніть увагу на цікаві місця проживання, яких 
в Україні з’явилося чимало. Дизайн-хостели в Полтаві, 
скандинавські будиночки під Житомиром, глемпінги 
під Києвом або номер у винному шато на Херсонщині — 
це набагато цікавіше, ніж простий готель. Крім того, 
з огляду на зростання зацікавлення внутрішнім 
туризмом в Україні збільшилася кількість приватних 
компаній, що проводять авторські тури країною — від 
небанальних екскурсій містами до гірських експедицій 
та археологічних розкопок. А якщо ви все ще скептично 
налаштовані до внутрішнього туризму і вважаєте, 
що дива світу є лише на відстані 10-годинного перельоту, 
то ось вам кілька українських див світового масштабу. 

тРеВеЛ-тРеНд

26 YOUR WIND 27



В Україні є найдовша у світі гіпсова печера — 
Оптимістична. Спелеологи з усього світу приїздять 
вивчати її, а дехто навіть живе в печері місяцями! Вхід 
до печери для туристів відкритий. 

Чорнобиль завжди привертав увагу світової 
громадськості. Втім, після виходу серіалу на НВО 
до України рушили сотні іноземців з усього світу — 
минулого року зону відвідало понад 70 тис. 
осіб. А вам потрібно всього лише 
від’їхати на кілька десятків 
кілометрів від столиці.

Лемурійське озеро 
на Херсонщині — це 
українське Мертве море. 
Солоні грязі озера 
є лікувальними, а вода 
його має чарівний 
рожевий колір. 
Щоб побачити такі 
озера, люди їдуть до 
Австралії, Сенегалу, 
Мексики, Іспанії тощо.

Кам’яна могила — 
унікальне місце сили 
неподалік Мелітополя. 
Сам Далай-лама бував тут 
двічі. Адже вважається, 
що це один із найсильніших 
енергетичних центрів 

планети.

Українська Атлантида — 
затоплене село Бакота — 

минулого року стала однією 
з найвідвідуваніших точок країни. 

Раніше тут було поселення, що мало 
600-літню історію, однак у 1981 році село 

затопили. Сьогодні тут унікальна природна зона.

Актовський каньйон у Миколаївській області — це 
наша відповідь Великому каньйону в США. Висота скель 
тут сягає 50 метрів. За легендою, скіфи відправляли своїх 
мертвих воїнів течією річки, що в’ється посеред скель. 

Найбільша пустеля Європи також належить Україні. 
Це Олешківські піски Херсонської області. Побувати 
тут цікаво і в теплу пору, і взимку, коли пустеля 
вкрита снігом. Де ще таке  
побачиш? 

Що 
в україні 

привертало увагу 
іноЗемців у 2021 році

•  Київ з його цікавими заходами, 
класними закладами та можливостями уже 

називають «новим Берліном».
•  Чорнобильська зона відчуження завжди 
була магнітом для поціновувачів занедбаних 
територій, а після серіалу на НВО цікавість 

до неї зросла в рази.
•  Море. Більшість туристів із сусідніх 

країн, як-от Білорусь чи Польща, 
в теплу пору їхали саме на 

узбережжя Чорного та 
Азовського морів.

зА ДАНИМИ СТАТИСТИКИ, ВжЕ НА 
ДРУГИй ДЕНь МАНДРІВКИ У 89% ЛюДЕй 
зНИжУЄТьСЯ РІВЕНь СТРЕСУ

тРеВеЛ-тРеНд
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ПАРАЛЕЛьНА 
РЕАЛьНІСТь  
ЄГИПТУ
ІНОДІ НЕйМОВІРНІ ВРАжЕННЯ блИжЧІ, 
НІж МИ СОбІ уЯВлЯєМО. єГИПЕТ — 
САМЕ ТЕ МІСцЕ, ДЕ, ПРИлЕТІВшИ ПО 
ЗВИЧНИй ПлЯжНИй ВІДПОЧИНОк, 
МОжНА В ПРЯМОМу СЕНСІ ЗАНуРИТИСь 
у ПРИГОДИ, щО ЗАПАМ’ЯТАюТьСЯ НА ВСЕ 
жИТТЯ. ГОлОВНЕ — ЗНАТИ, ДЕ ПІРНАТИ

Єгипет — ніби чарівна 
скринька з подвійним 
дном. Зверху тут пустеля, 
але варто лише пірнути під 

воду — і ви потрапите в паралельний 
світ, де вирує яскраве життя, світ, який 
притягує вчених і шукачів пригод з 
усіх усюд, світ таємничий, дивовиж-
ний… і водночас відкритий для кожно-
го! Сам Жак-Ів Кусто вважав Червоне 
море найпрекраснішим місцем на зем-
лі, з яким не можуть змагатися навіть 
Великий Бар’єрний риф в Австралії 
й атоли Індійського океану. Сьогодні ж 
те, що вразило одного з найславет-
ніших людей ХХ століття, доступне 
буквально кожному. До того ж зовсім 
не обов’язково бути досвідченим дай-
вером! Маски з трубкою часом цілком 
достатньо, щоб побачити коралові 
рифи Червоного моря. При кожному 
єгипетському готелі є дайв-центри, 
ба більше, — цілі школи дайвінгу, де 
ви отримаєте всі необхідні знання 
і спорядження, щоб побачити наживо 
те, що раніше бачили тільки на каналі 
Discovery. Готові? Тоді пірнаймо!

ПРиГОдА

коралове саФарі
Коли ми говоримо про рифи Єгипту, 
то національний парк Рас-Мухаммад 
(Шарм-ель-Шейх) завжди буде пер-
шим у списку. Саме ця затока вразила 
Жака-Іва Кусто, спонукавши його 
до активних зйомок задовго до того, 
як потрапила під охорону ЮНЕСКО. 
Місцеві рифи вважаються найкра-
сивішими у Північній півкулі, тут 
є чимало місць для занурень — від 
мілководних прибережних зон для 
снорклінгу до спотів, розрахованих 
на досвідчених дайверів. У Рас-
Мухаммад можна побачити по-
над 220 видів коралів, що утворюють 
неймовірні архітектурні форми, цілі 
сади анемонів і тисячі яскравих риб. 
Є тут і нетипові підводні пам’ятки, 
як, скажімо, риф Yolanda. За ним 
на пісочному схилі розкидані десятки 
унітазів, ванн та раковин, що стали 
помешканням для місцевої фауни. Це 
вантаж корабля Yolanda, що затонув 
тут 40 років тому. Іще одна дайв- 
Мекка — острів Тиран і Тиранська 
протока. Тут на схилах підводних гір 

море чудес
червоне море вважається 

найчистішим у світі — сюди не 
впадає жодна річка, а отже, не 

заносяться ні осадові породи, ні 
сміття з Великої землі. Вода тут 

прозора і дуже тепла — середня її 
температура становить  
19–20 градусів, пірнати 

комфортно впродовж усього року. 
А ще червоне море найсолоніше 

у світі, тож добре триматиме 
вас на своїй поверхні. Смуга 

коралових рифів простягнулася 
вздовж узбережжя Єгипту майже 

на дві тисячі кілометрів! цей 
підводний ліс є домівкою для 

тисяч живих істот, з яких 20% ви 
не зустрінете більше ніде у світі. 

тут мешкає понад 1200 видів 
риб, зокрема 44 види акул. 

цікаво, що близько третини живих 
істот, зокрема риб, не можуть 
пересуватися морем на великі 
відстані, а тому фауна в різних 
частинах червоного моря дуже 

різниться. тож можна почати 
з рифу біля вашого готелю, але 

обмежуватися тільки ним ми 
не радимо.
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утворились яскраві сади з коралів, 
знамениті своїм яскраво-червоним 
забарвленням. Щоправда, занурення 
тут потребує певного досвіду. А от 
риф Temple —найпопулярніше місце 
для нічних занурень — доступний 
дайверам будь-якого рівня. Уночі тут 
можна побачити не лише дивовиж-
них кальмарів, медуз та восьмино-
гів, а ще і як у спеціальних коконах 
сплять рибки-папуги та як корзинко-
ві морські зірки згортаються у світлі 
ліхтаря.

Наступне місце, відоме 
на весь дайверський 
світ, — Дахаб. Саме тут 
міститься знаменита 
Блакитна діра — вер-
тикальна підводна 
печера, що сягає 
130 метрів завглибш-
ки і 300 — завширш-
ки, друге за величиною 
природне утворення та-
кого типу на планеті. Стіни 
печери вкриті неймовірними 
і дуже різноманітними рифами, 
втім, занурюватися тут можна лише 
під наглядом професіоналів. Чимало 
спроб самовпевнених дайверів дослі-
дити надра Блакитної діри й запливти 
у тутешній підводний тунель закінчи-
лися трагічно. Також у Дахабі є дайв-
спот «Каньйон» — величезний розлом 
у воді, що обріс кораловим садом 
з безліччю барвистих рибок. А ще тут 
багато мурен. Незвичайний підводний 
ландшафт, невеликі печери і кам’яні 
утворення породжують захопливі 
світлові ефекти. 

На півдні Єгипту біля Марса-Алам 
(це поки що не надто популярний 
серед туристів район) варто відвідати 

рифи Дедал (Daedalus) 
та Ф’юрі Шолс (Fury 

Shoals), а ще 
400-метровий 
риф Ельфін-
стоун, що став 

відомим передусім 
завдяки рідкісним 
акулам-молотам, які 

постійно навідуються 
в ці місця.

володарі риФів
А як щодо акул? Зустріч із великими 
морськими мешканцями не обов’яз-
ково має бути небезпечною, щоб спра-
вити на вас враження. На тому ж таки 
рифі Ельфінстоун у літній сезон 
можна зустріти не лише акулу- 
молота, а й цілком миролюбних 
китових акул та скатів манта. Але 
передусім Марса-Алам знаменитий 
не рибами, а ссавцями — дюгоня-
ми, що мешкають у бухті Абу-Дабаб. 
Ці тварини рідкісні, за останні 100 
років їхня популяція скоротилася 
на 20%, і побачити дюгоней у дикій 
природі — справжня пригода. У бухті 
Абу-Дабаб з морськими коровами 
можна ще й поплавати, поки тварини 
пасуться, вони байдужі до людей. 
Вам навіть не знадобиться спеціальне 
спорядження, достатньо ластів, маски 

і, бажано, камери GoPro — кадри вий-
дуть незабутні. Тут же можна зустріти 
величезних морських черепах, скатів 
та зграї дельфінів. Утім, по дельфінів 
ліпше їхати на риф Схааб-Самадай, 
який ще називають «Домом дель-
фінів», або на Ель-Фанус (Хургада). 
Сюди вони припливають разом 
з малюками. Акваторія належить до 
заповідної зони, тому тут заборонений 
рух моторного транспорту, але поба-
чити дельфінів без проблем можна 
з екскурсійного катера. Caves та Umm 
Sid — два цікаві дайв-сайти, що розта-
шовані на південь від Дахаба. Тут у не-
величких печерах і гротах ви можете 
легко зустріти мурен, скатів, черепах 
і дельфінів. Ці місця підходять для 
дайверів-початківців і доступні для 
занурень з інструкторами навіть уно-
чі, коли ймовірність зустріти великих 
мешканців рифу значно вища. 

таємниці глибин
Захопливішим за дайвінг може бути 
хіба що рек-дайвінг, тобто занурення 
зі спуском на кораблі та інші об’єкти, 
що затонули! У Червоному морі свій 
останній прихисток знайшло чимало 
суден. Тільки з кінця ХІХ століття 
тут сталося 47 відомих корабельних 
аварій, деякі з них набули широкого 

ПРиГОдА ПРиГОдА

Дві 
найпопулярніші 

асоціації дайвінгу — 
PADI і CMAS, в їх представ-

ництвах за 3–4 дні вас навчать 
азів  занурення з аквалангом 

в басейні й у морі. Якщо ви не пла-
нуєте стати професійним дайве-
ром, вам вистачить початкових 

кваліфікацій: Open Water 
Diver і Advanced Open 

Water Diver.

у чЕРВоному моРІ нАЛІчуЄтьСЯ 
бЛиЗьКо 1250 ВидІВ Риб. 

цЕ бІЛьшЕ, нІж В будь-ЯКому 
Іншому моРІ СВІту.
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розголосу. Напри-
клад, загибель 
SS Thistlegorm 
16 грудня 1991 року. 
Ця подія стала 
в один ряд з ката-
строфами «Ти-
таніка» і «Салем 
Експрес». Залиш-
ки корабля можна 
побачити у заповід-
нику Рас-Мухаммад, 
але щоб роздивитися 
їх, потрібно мати досвід 
занурень. 

У Червоного моря є навіть свій 
Бермудський трикутник — риф 
Абу-Нухас, що неподалік від Хургади. 
Тут на глибині не більше 30 метрів 
лежать залишки багатьох суден, 
чотири з яких добре відомі — британ-
ське вітрильно-парове судно Carnatic, 
німецьке вантажне судно Kimon M, 
грецький корабель Chrisoula K. Остан-
ньою жертвою рифу став японський 
лісовоз Giannis D.

Риф Гордон, що неподалік Шарм-
ель-Шейха, відомий остовом зато-
нулого судна, що стирчить просто 
з води. Це панамський корабель 
Lovillа, який сів на мілину 40 років 
тому і сьогодні приваблює дайверів, 
зокрема і початківців. Інша знамени-
тість серед затонулих кораблів, або 
реків, Червоного моря — «Данрей-
вен». Це вікторіанський теплохідний 
вітрильник, який перевозив вантаж зі 
спеціями, золотом та деревиною з Ін-
дії і, за легендою, затонув через п’яну 
сварку на борту.

Із Хургади також можна подати-
ся на рек «Карнатик», що у вересні 

1869 року наскочив на величезний 
риф. На борту пароплава тоді було 
230 пасажирів, а також цінний ван-
таж: тюки з бавовною, листова мідь, 
королівська пошта і, найголовніше, — 
скрині із золотими монетами. Залиш-
ки судна лежать на 25–30-метровій 
глибині. Кормова і носова частини, 
що заросли коралами, збереглися 
практично недоторканими, а в трю-
мах і досі можна побачити старовинні 
бочки.

Поряд з островами «Бразерс» 
є два реки — це Aida, італійське судно, 
що затонуло 1957 року і сьогодні 
мальовничо обросло коралами, та 
британський вантажний корабель 
Numidia, що затонув понад 100 років 
тому, перевозячи залізничні колеса 
до Індії. Найбільший рек Єгипту — 
Million Hope — лежить у Тиранській 
протоці на залишках ще одного 
 корабля Hey Daroma. Це судно за 
сприятливої погоди можуть подиви-
тися дайвери будь-якого рівня.

Відпочинок у Єгипті часто нази-
вають «ледачим», але це не так. Він 
радше гнучкий і дуже різноплановий, 
адже від читання книжки на пляжі 
готелю з системою All-Inclusive до 
авантюр у стилі Жака-Іва Кусто тут 
один крок! 

ПРиГОдА

7 порад  
для снорклінгу

•	Скористайтеся водостійким 
кремом від засмаги та надягніть 
футболку із довгим рукавом.

•	не торкайтеся коралів та 
інших морських мешканців, 
не годуйте рибок.

•	Якщо хочете зняти рибок, 
краще скористатися 
спеціальною камерою для 
підводної зйомки. морська 
вода не піде на користь навіть 
водостійким телефонам, 
а чохли можуть виявитись 
незручними та ненадійними.

•	Ретельно обирайте маску. 
Вона не повинна тиснути на 
перенісся і має триматися на 
обличчі навіть без ремінця.

•	Ласти не є обов'язковим 
атрибутом, але плавати з ними 
комфортніше.

•	дослідіть морський світ регіону 
заздалегідь, через інтернет, 
плавання буде цікавішим, якщо 
ви розумітимете, кого саме 
зустріли.

•	не пірнайте на дно, навіть якщо 
побачили щось дуже цікаве. 
це вже фрідайвінг, і краще 
занурюватися з інструктором.

Якщо у вас із 
певних причин немає 

бажання занурюватися 
з аквалангом або ж пливти 

кудись на човні заради снорклінгу, 
а познайомитися з підводним 

світом все ж таки хочеться, радимо 
просто обрати готель з домашнім 

рифом. Найбільше таких — 
на узбережжі  шарм  -  

ель-шейха. 

Щоб далеко не їхати
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АРтПРОЄКт АРтПРОЄКт

МАГІЯ ПуСТЕлІ

Карім Амр  
 krimamr

Перші туристичні світлини пірамід Гізи та Великого Сфінкса було зроблено ще 
в 70-ті роки XIX століття. Сьогодні тисячі людей фотографують ці та інші 

єгипетські пам’ятки щодня. Здавалося б, їх неможливо вже показати по-новому. 
Втім, це вдалося молодому фотографу з Каїра на ім’я Карім Амр. Цей 21-річний 
хлопець захопився фото лише три роки тому і почав знімати піраміди просто 
через те, що живе поряд. Результатом стали кадри, які буквально заворожують 
і гіпнотизують глядача своєю мінімалістичною естетикою. «Я просто вкладаю 
свої почуття в те, що створюю. На фото саме те, що я відчуваю», — розповідає 
Карім.
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ІСтОРІЯ ІСтОРІЯ

РЕТРОСПЕкТИВА  
НЕбЕСНОї МОДИ

ВІд ВІйСьКоВої фоРми до КоРотКих СпІдниць, ВІд 
нАцІонАЛьних КоСтюмІВ до КутюРних СуКонь — модА 

нА ВбРАннЯ ЗмІнюЄтьСЯ нЕ ЛишЕ нА ЗЕмЛІ, А й у нЕбІ. 
оСь тІЛьКи фоРмА боРтпРоВІдниКІВ жиВЕ ЗА СВоїми 

пРАВиЛАми й дотРимуЄтьСЯ ВЛАСних тРЕндІВ

уперше професія 
бортпровідника з’явилася 
у 1928 році в Німеччині. 
Спочатку за обслуговування 

пасажирів літака відповідав другий 
пілот, але згодом на цю посаду 
почали брати спеціальних людей. 
Чоловіки-офіціанти з фешенебельних 
ресторанів вважаються першими 
стюардами в історії. Через два роки 
в ролі стюардеси на борт літака 
піднялася жінка — американка Еллен 
Черч. Вона була медсестрою, а тому 
першою уніформою стюардес можна 
вважати білий медичний халат. 

Відтоді вбрання бортпровідників 
змінювалося безліч разів і продовжує 
змінюватися сьогодні. Адже небесна 
мода швидко реагує і на fashion-
тренди, і на ситуацію у світі, і на 
сприйняття пасажирів, а останнім 
часом — ще й на запити тих, кому 
пощастило її носити.

військова суворість 
Друга світова війна не тільки 
змінила життя мільйонів людей, 
а й внесла корективи в моду. Перша 
форма бортпровідниць більше 
нагадувала військову — двобортні 
грубі жакети, спідниці й берети. 
Саме в ті часи в гардеробі у стюардес 
з’явилися туфлі на низьких масивних 
підборах. Цей стриманий, суворий, 
утилітарний стиль зберігався в авіації 
тривалий час. 

кольорова 
екстравагантність
Уже на початку 1950-х років 
американські авіакомпанії почали 
брати курс на привабливість, 
а до 1970-х бортпровідниць було 
не впізнати! Літаки ставали дедалі 
популярнішим видом транспорту, 
а отже, і стюардеси мали подобатися 

всім. Починаючи з 1950-х років до 
професії стали приходити дівчата, 
що мали струнку фігуру і привабливу 
зовнішність. Авіакомпанії неначе 
набирали моделей для модних 
показів, тож і уніформа мала бути 
відповідною. Саме тоді дизайнери 
зі світовими іменами, такі як Коко 
Шанель, П’єр Карден, П’єр Бальмен, 
Крістіан Діор, Еміліо Пуччі, 
створювали наймодніші костюми для 
бортпровідниць.

Мабуть, чи не найкутюрнішу 
колекцію форми створив у 1960-х 
роках італійський «король принта 
і психоделічних малюнків» Еміліо 
Пуччі для авіакомпанії Braniff 
International Airways, якої вже 
не існує. Ноу-хау того часу став 
пластиковий «космічний» шолом, 
що захищав зачіску красунь від вітру, 
поки вони дійдуть від термінала до 
літака. До того ж геній оригінальності 
залишився вірним собі й додав у сіро-
синю звичну палітру тканин усі барви 
веселки.

барвиста етнічність
Із роками «небесна мода» ставала 
дедалі різноманітнішою та 
цікавішою. В уніформі стюардів 
з’явився тренд на етніку. 
Французький дизайнер П’єр Бальмен, 
співпрацюючи з Singapore Airlines, 
взяв за основу саронг — національний 
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розробляючи у 2010 році колекцію 
уніформи для бортпровідників 
авіакомпанії WINDROSE, керувався 
правилом: суворо, але зі смаком. 
Колекція вийшла максимально 
зручною, функціональною та 
елегантною водночас. Родзинкою 
стали подвійні комірці, які 
можна відстібнути, якщо вони 
забруднилися. А ще форму можна 
було носити навиворіт — тоді на 
сукнях у стюардес з’являвся горошок. 

омріяна рівність
Сьогодні дизайнери багато 
говорять про курс «небесної 
моди» на зручність. Утім, що 
стосується штанів, то в уніформі 
бортпровідниць вони з’явилися ще 
в 1934 році. Тоді компанія Swiss 
Air Lines (Швейцарські авіалінії) 
розробила для своїх співробітниць 
форму зі спідницею-штанами. 
Але тоді суспільство ще не могло 
сприйняти й оцінити це належним 
чином. Знадобилося 72 роки для 
того, щоб штани на стюардесі 
перестали бути винятком із правил. 
Тому тільки у 2006 році італійська 
Alitalia дозволила стюардесам 
вибирати (залежно від погоди й місця 
призначення), що вдягати: спідницю 

Для бортпровідника дуже важливо, який вигляд 
має форма і в якому вона стані перед виконанням 
кожного рейсу, адже бортпровідник — це передусім 
обличчя авіакомпанії. Ми перші люди, з якими пасажири WINDROSE 
зустрічаються на борту, а інші можуть нас побачити, коли ми 
проходимо терміналом. Форма має бути охайна, чиста, ідеально 
сидіти на фігурі, а ще у нас є стандарти носіння певних елементів 
образу, яких потрібно суворо дотримуватися. Наприклад, якщо 
носіння шарфика або хусточки передбачено в холодну пору року або 
з певним одягом (пальто чи плащем), то носити цей аксесуар влітку 
або з іншим одягом не можна. Також ми не доповнюємо формений 
одяг неформеними елементами і не носимо форму в неробочий час.
Насамперед образ бортпровідника має викликати довіру і відчуття 
безпеки, адже ми — люди, які готові прийти на допомогу в будь-
якій позаштатній ситуації. Наше головне завдання — гарантувати 
пасажирам безпеку й комфорт, це пріоритет нашої компанії. І, само 
собою, — забезпечити якісний сервіс. Приємні враження і спогади від 
перельоту — запорука того, що пасажир знову захоче полетіти саме 
з нами.
Стиль форменого одягу — стриманий, може бути ультрамодний чи, 
скажімо, з національними мотивами. кожна авіакомпанія обирає 
його індивідуально. є справді дуже цікаві варіанти форми, часом 
досить незвичні, але маю зауважити, що більшість авіакомпаній 
все ж таки дотримується класики. На мій погляд, сучасна форма 
бортпровідників передусім має бути зручною незалежно від стилю. 
Одяг має бути пошитий з якісного, приємного для тіла матеріалу 
і не сковувати рухів. Ну, а стиль форми — це вже питання, що 
вирішується колективно з урахуванням побажань співробітників, які 
працюють в кожній окремій компанії. 

Світлана Павлова,  
бортпровідниця 

авіакомпанії WINDROSE

одяг 
народів 

Південно-
Східної Азії та 

Океанії (спідницю із 
запáхом). Ще однією обов’язковою 
складовою нової форми стала 
кебайя — приталена блуза з довгими 
рукавами. Такий силует потребував 
ідеальної посадки на фігурі, тому 
кутюр’є наполіг на індивідуальному 
пошитті для кожної конкретної 
стюардеси! Цього правила 
дотримуються і сьогодні. Образ 
бортпровідниці Singapore Airlines 
став культовим: воскову сінгапурську 
стюардесу можна побачити в Музеї 
мадам Тюссо у Лондоні. Згодом ідею 
Бальмена підхопило багато інших 
авіакомпаній — від Thai Airways 

Сучасна форма має переважно простий покрій, 
раціональні лінії, мінімум деталей. Здається, 
гра у високу моду закінчилася, коли перельоти 
перестали бути привілеєм

чи штани. У 2010 році форма 
зі штанами з’явилась у стюардес 
нідерландської KLM Royal Dutch 
Airlines. Її розробив голландський 
дизайнер Март Віссер. У 2014 році 
штани стали носити бортпровідниці 
британської Virgin Atlantic.  
Із 2016-го — British Airways.  
У 2018-му стюардеси гонконгської 
авіакомпанії Cathay Pacific звернулися 
до суду з вимогою, щоб їм дозволили 
носити штани на роботі. Їхній позов 
був задоволений. У 2019 році в штани 
вдяглися й бортпровідниці Japan 
Airlines. Мода на штани дійшла і до 
України, але тільки цього року. 

«Небесний» fashion — справді 
цікава й багатогранна тема, про 
яку можна дискутувати досить 
довго. Проте не варто забувати, 
що за щирою усмішкою, стильною 
формою та ідеальною зачіскою 
криється упевненість, сміливість 
та професіоналізм. Стюардеси 
проходять суворий відбір і ретельне 
навчання, адже їхній основний 
обов’язок — не приносити 
напої, а гарантувати безпеку 
й комфорт пасажирів. А вони, ніби 
супергерої, роблять це з усмішкою 
та бездоганним зовнішнім  
виглядом.  

і Hawaiian Airlines до Air India 
і SriLankan Airlines. 

Зваблива сексуальність
Після створення етнічних колекцій 
стюардес почали роздягати. Спідниці 
стали коротшими, підбори — 
вищими, зачіски давали змогу 
розгледіти оголену шию. У 1970-ті 
авіакомпанію Southwest Airlines 
від банкрутства врятував дизайнер 
Валентіно Гаравані, який розробив 
для стюардес сексуальні костюми 
з мінішортами та високими білими 
чобітьми. 

елегантна сучасність
Сучасна форма має переважно 
простий покрій, раціональні лінії, 
мінімум деталей. Здається, гра 
у високу моду закінчилася, коли 
перельоти перестали бути привілеєм 
і стали доступні широкому загалу. 
Але не всі згодні на простоту. 
Український дизайнер Андре Тан, 

ІСтОРІЯ ІСтОРІЯ
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ПСихОЛОГІЯ ПСихОЛОГІЯ

є кОНТАкТ!
хочЕтЕ дІЗнАтиСЯ, ЯК пРАцюЄ КонтАКт-цЕнтР АВІАКомпАнІї, 
В ЯКих СтАндАРтних, нЕСтАндАРтних, А чАСом І гЕть 
унІКАЛьних ВипАдКАх нАдАЄ допомогу пАСАжиРАм, 
І ЯКІ нЕймоВІРнІ ІСтоРІї можуть РоЗпоВІСти його 
пРАцІВниКи? тодІ читАйтЕ

Рейс міжнародної авіакомпанії 
затримався, тому на пересадку 
залишалося всього пів години. 
Я щосили бігла нескінченним 

транзитним коридором нового 
аеропорту Стамбула. Моя сумка на 
колесах раз у раз переверталася 
і скидалася на м'яч, що проносився 
підстрибом повз здивованих 
поліціянтів. І так десь разів п’ять: то 
вперед, то назад — від довідкового 
пункту до воріт посадки. Ніхто 
не міг пояснити ні англійською, 
ні українською, ні російською, де 
роздрукувати посадковий талон, 
якого я з собою не мала. Єдиним 

порятунком був телефон контакт-
центру авіакомпанії, завдяки якому я 
і долетіла. Інакше могла б залишитися 
ночувати в турецькому аеропорту 
і втратити дуже важливий контракт 
на весь наступний рік.

Згодом я почала працювати 
психологом у WINDROSE і саме 
тут змогла побачити зсередини 
професійний контакт-центр 
авіакомпанії, який у 80% випадків 
допомагає розв’язати проблему 
з першого дзвінка. Насправді, далеко 
не у всіх авіакомпаній є цілодобова 
клієнтська підтримка. Переді мною 
стояло завдання — заглибитися у 

Звернення до контакт-центру 
надходять звідусіль: телефонні 
дзвінки, електронна пошта, Фейсбук, 
Телеграм, тому щодня приймається 
близько 400–500 звернень. Комусь 
потрібно змінити дату рейсу, а хтось 
телефонує, щоб дізнатися, чи можна 
взяти в ручну поклажу улюбленого 
песика.

Менеджери контакт-центру, як 
і бортпровідники, часом стають 
свідками найзворушливіших подій 
у житті людей. На борту зізнаються 
в коханні й дарують обручку просто 
на очах у здивованої публіки або 
замовляють урочисте привітання 
з першою річницею подружнього 
життя. Екіпаж виносить у салон 
святковий торт, букет троянд, ігристе 
вино, командир вітає по рації, 
пасажири навколо аплодують — 
просто, як у голлівудських 
фільмах. Адже життя варте того, 
щоб наповнювати його яскравими 
барвами. Для цього компанія 
WINDROSE передбачила додаткові 
послуги. Не полінуйтеся зазирнути 
на сайт, аби заздалегідь знайти, чим 
здивувати себе й близьких. 

Офіс контакт-центру схожий 
на бджолиний вулик. Іноді я 
заходжу туди навшпиньки, 
боячись потривожити когось у 
процесі відповідей на дзвінки. Та 
де там! У величезних навушниках 
з мікрофоном, сидячи за моніторами 
з десятками відкритих вікон 
інформації, співробітники офісу 
скидаються на працівників космічної 
станції. Вся увага менеджерів віддана 
найважливішій людині — пасажирові 
на лінії.

Адже пасажири, як і ситуації 
в подорожах, бувають різні.

Зізнаюся чесно, я ще той 
надокучливий пасажир. Можу 
зателефонувати до будь-якої компанії, 
що не надала мені якісну послугу, 
і висловити своє розчарування 
або повчити, як, на мою думку, 
потрібно працювати. Але ніколи 
не дозволяю собі крику, погроз і 
хамства. Особливо, коли людина на 
іншому боці докладає всіх зусиль, 

Ольга юДІНА, 
психолог 

авіакомпанії 
WINDROSE

контакт-центр  
допоможе зробити вашу подорож комфортною. 

вивчення невидимої, проте важливої 
частини сервісу авіакомпанії. 

Саме тут усе починається 
з простого запитання — «а куди 
ви літаєте?». І ось уже майбутній 
пасажир цікавиться купівлею 
додаткового місця або замовляє 
розкішний букет і особисте 
привітання від пілота, щоб вразити 
свою близьку людину. 

Тільки тут можна стикнутися 
з нескінченним потоком запитань — 
як, де, куди, скільки? Як перевезти в 
літаку воду, «Київський» торт, кальян, 
пляшки спиртного, чи можна надути 
кульки на борту, чи закипить вода на 
висоті, де сісти, щоб бачити двигуни в 
польоті? З контакт-центром радяться, 
як з близьким другом, — куди ліпше 
полетіти з дитиною, що взяти на 
відпочинок, які подарунки краще 
купити. Співробітникам потрібно 
бути професіоналами у всіх питаннях, 
адже кожного пасажира необхідно 
вислухати, потрібно зрозуміти його 
проблему. 

Кожен новий день у контакт-
центрі не такий, як у всіх нас. 
Ранок — це закінчення робочого дня 
для нічної зміни, адже у WINDROSE 
робота клієнтської підтримки триває 
24/7. Погодьтеся, приємно знати, що 
тобі завжди готові допомогти в дорозі. 
Потрібно тільки мати доступ до 
інтернету і телефонний зв’язок. Про 
це варто подбати заздалегідь, щоб не 
переплачувати в аеропортах.

Працівники контакт-центру щодня 
стикаються з нескінченним потоком 
запитань — як перевезти в літаку воду, 
«київський» торт, кальян, чи можна надути 
кульки на борту, чи закипить вода на висоті, 
де сісти, щоб бачити двигуни в польоті? 

 цілодобова підтримка телефоном, електронною поштою, 
у месенджері Телеграм, а також у соціальних мережах Фейсбук та 
Інстаграм.

 у контакт-центрі ви можете придбати проїзні на регулярні 
авіарейси україною за вигідною ціною. 

 Ви можете замовити послуги SKY Flowers чи SKY PARTY 
з урочистим привітанням від пілота і подарунком у вигляді квітів, 
торта і келиха ігристого вина. 

 Обирайте Sky Menu — страви на будь-який смак.
 Також не забуваємо і про наших маленьких пасажирів. Фірмова 

книжка «Весела подорож Вінді та Розі» стане чудовою розвагою 
для малечі упродовж польоту. 

 Не витрачайте часу в чергах. контакт-центр допоможе замовити 
послуги пріоритетної реєстрації та бізнес-зали.

Працюємо цілодобово
+38 (044) 498-77-77
0 800 30-777-2 (безкоштовно по україні)
7w@windrose.kiev.ua 
https://t.me/windrose_faq_bot

48 YOUR WIND 49



щоб допомогти і зробити для мене все 
можливе.

Адекватна оцінка ситуації — 
ознака зрілої особистості. Коли 
хочеться змінити те, що неможливо 
змінити, вихід один — почати зміни 
з себе. Ми самі маємо змінитися і стати 
тим прикладом, який хочемо побачити 
у світі й своєму оточенні. 

Якщо емоції зашкалюють, 
потрібно дати собі кілька хвилин 
чи пів години, аби випустити пару: 
пробігтися сходами, подивитися 
у вікно або на предмети довкола, 
спокійно подихати, випити води. 
Щойно почне спадати адреналіновий 
афект, можна раціонально 
вирішувати ситуацію. Найліпші 
рішення завжди ухвалюються 
розсудливою головою і спокійним 
серцем! Тим паче в авіації, де, крім 
людської волі, в плани вносять свої 
корективи погода, техніка, закони, 
епідемії та інші чинники. 

Є запитання, на які контакт-
центр не уповноважений відповідати. 
Це вимоги Служби авіаційної безпеки 
України.

Уся інформація про пасажирів 
на борту літака не передається 
третім особам, якщо не йдеться 
про неповнолітніх дітей або 

людей з особливими потребами, 
які летять із супроводом. Тому 
запитання на кшталт: «Іванов 
полетів у відрядження в Дніпро чи 
в Шарм-ель-Шейх, і з ким?» чемно 
переадресовують до Служби безпеки 
аеропорту. Конфіденційність — це 
передусім безпека пасажирів.

Контакт-центр також не може 
втручатися в роботу «небесної 
канцелярії» і відповідати на 
запитання: «Скажіть мені точно, 
чи не буде затриманий рейс через 
погану погоду на наступному 
тижні?». На жаль, негоду не може 
скасувати навіть гідрометцентр. 
А ось на запитання: «Скажіть точно, 
чи пройду я контроль безпеки в 
аеропорту з тестом із лабораторії 
кума?» вам нададуть список вимог 
до документів, але жодним чином не 
зможуть вплинути на прикордонну 
службу.

Головне завдання служби — 
надавати інформацію про рейси, 
продавати квитки та оформляти 
замовлення на додаткові послуги. 
Але в рідкісних випадках затримки 
або перенесення рейсу з технічних 
чи погодних причин контакт-центр 
бере на себе весь емоційний шквал. 
Потрібно кожного вислухати, 
відповісти, зберегти лояльні стосунки. 
Для компанії важливо, щоб кожен 
пасажир залишився задоволеним, але 
це найважче.

Недарма кажуть, що в авіації 
працюють найвитриваліші й 
несамовито закохані в небо люди. 
Бути менеджером контакт-центру 
авіакомпанії, як ви вже зрозуміли, 
дуже непросто. Впоратися 
з величезним потоком звернень 
та інформації не кожному до снаги. 
Наприклад, потрібно в останні 
хвилини перед вильотом зробити 
заміну квитків на велику компанію 
різних людей, і тебе в цей час 
кваплять з усіх боків. Іноді потрібно 
чітко й швидко пояснити іноземному 
клієнтові англійською мовою, на 
якому літаку він полетить і яке меню 
подають в першому класі.

Не вигоріти на роботі менеджерам 
допомагає любов до подорожей, яка 
відчувається в кожному побажанні: 
«Щасливої подорожі! До зустрічі на 
борту WINDROSE!», а також щире 
прагнення допомагати людям у 
складних ситуаціях. На рахунку 
кожного співробітника вже сотні 
врятованих відпусток, бізнес-
зустрічей, переїздів і подарована 
в найкоротший термін можливість 
за кілька годин опинитися зі своєю 
валізою в іншій країні.

Коли робиш усе можливе, щоб 
подорож пасажирів із великою 
родиною, багажем, велосипедом 
і собакою склалася комфортно, 
особливо приємно читати позитивні 
відгуки. Теплі слова пишуть у 
коментарях соцмереж, а іноді просто 
на борту під час рейсу. Після запуску 

внутрішніх рейсів WINDROSE, що 
з’єднують міста України, багато літніх 
людей змогли полетіти провідати своїх 
дітей та онуків. Люди з особливими 
потребами вперше побачили 
море не лише на картинці. Багато 
підприємців змогли налагодити 
співпрацю з партнерами, оскільки 
переліт став доступнішим. Хто міг би 
уявити, що для цього досить тільки 
в авіакомпанії оформити проїзний, як 
на автобус, і летіти собі з комфортом, 
заощаджуючи кошти. 

А скільки було залагоджено різних 
курйозних ситуацій...

Якось один із пасажирів забув 
в аеропорту клітку з кішкою і згадав 
про неї вже в небі. Бортпровідники 
зв’язалися з нашою службою 
реєстрації в аеропорту, і тварину 
врятували.

Був іще випадок, коли всією 
службою шукали зниклі фініки. 
У контакт-центр зателефонувала 
обурена ситуацією жінка: «Де 
мої 10 кілограмів фініків?!». 
Менеджер почав з’ясовувати у 
представників, куди подівся багаж, 
побіжно заспокоюючи пасажирку 
й розпитуючи, в якій сумці вони 
були. І тут з’ясувалося: «Так, вони 
були просто в сітці, коли я поклала 
їх на багажну стрічку для огляду 
працівниками авіабезпеки, але 
мені навіть не видали талон на 
товар!». Фініки залишилися в місці 

відправлення, адже не були упаковані 
належним чином. Однак знайдені.

А якось до нас зателефонував 
юнак, він назвав дату, номер рейсу 
і сказав, що йому дуже сподобалася 
дівчина, яка сиділа поруч у літаку. 
Вони проговорили дві години поспіль, 
але він так і не наважився попросити 
в неї номер телефону. А після рейсу 
буквально втратив голову від 
почуттів і став писати в контакт-
центр з проханням допомогти 
з’ясувати ім’я красуні. Однак така 
інформація є конфіденційною, тому 
йому відмовляли. Але тут сама 
доля вирішила втрутитися — його 
попутниця звернулася до контакт-
центру, щоб змінити дату зворотного 
вильоту. Після вирішення всіх питань 
оператор розповіла дівчині, що 
вже тиждень один юнак невтішно 
її розшукує. Яке ж було наше 
здивування, коли дівчина попросила 
контакти хлопця, бо і він їй дуже 
сподобався. Ось так буває. Доля 
підкидає нам пригоди.

Тож хай би що там відбувалося 
в нашому житті, нас усіх об’єднує 
любов до подорожей своєю країною 
та світом. І ти ще більше це цінуєш, 
коли відчуваєш надійний зв’язок, 
подорожуючи літаками рідної 
української авіакомпанії. Коли ти 
можеш зателефонувати чи написати 
в компанію й отримати відповідь від 
небайдужих людей. 

В авіації працюють найвитриваліші й 
несамовито закохані в небо люди. бути 
менеджером контакт-центру авіакомпанії 
дуже непросто. 

компетенції 
менеджера контакт-
центру WINDROSE:
 Вища освіта. Вміння працювати 

з великими обсягами 
інформації.

	Виразна дикція. Вміння 
передавати інформацію 
коротко, переконливо, ввічливо.

 Доброзичливість та прагнення 
допомагати людям.

 Стресостійкість та позитивне 
ставлення до життя.

 Навички впевненого 
користувача Пк, знання Excel.

 Вільне володіння українською та 
англійською мовами.

 Готовність до позмінного 
графіка роботи.

завжди раді бачити вас на борту WINDROSE!   

ПСихОЛОГІЯ ПСихОЛОГІЯ
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KIDS CLUB KIDS CLUB

Любий Санта!
Мене звуть                         , я живу 

у                           . 
Я дуже люблю Новий рік і 

з нетерпінням чекаю на це свято! 
Подаруй мені, будь ласка,  

             .
Заходь у гості!
Щасливого Нового року і Різдва!

Кому: Санта Клаус

Вiд: 

Допоможи веДмеДику обрати 
правильний шлях ДоДому

ЗнайДи 7 віДмінностей

ти вже Знаєш, який поДарунок хочеш отримати віД санти?  
тоДі напиши йому про це в чарівному листі!

поДивись уважно, у кого 
Зі спортсменів немає пари?
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Встигнути більше, завершити все заплановане та 
приділити увагу особистим справам легко, якщо 
обрати для себе оптимальний транспорт. Однак 
що робити, якщо часу обмаль, а потрібно об'їхати 
3 міста та вирушити у довгоочікувану відпустку? 
І на все лише 1 день! Чи це можливо, дізнаємося з 
експерименту артдиректора однієї з українських 
компаній Євгенії Сірош. 

“Моя професія змушує багато подорожувати.
І ось новий виклик — з Києва потрапити на бізнес-
форум до Харкова, звідти поїхати до Львова на 
перемовини з партнерами щодо нового стартапу, 
а потім з Борисполя відправитися на відпочинок до 
Єгипту. Хоч Україною я звикла їздити потягом або 
своїм автомобілем, цей варіант відпав. Декілька 
діб у дорозі я собі дозволити не могла. Крім того, 
зараз магістралі країни перетворилися на суцільне 
будівництво. Літак залишився єдиним рішенням. 
Раніше я чула про мережу внутрішніх авіаперевезень 
української авіакомпанії WINDROSE, але не мала 
нагоди випробувати ї ї особисто. 

Отже, для початку я побудувала свій 
маршрут через сайт авіакомпанії. Мене 
трохи здивувало, що всі літаки прямують 
до Києва, проте це напрочуд зручно. 
Куди б ти не летів з регіонів, першим 
пунктом призначення буде українська 
столиця. Це дозволяє об’єднувати усі 
рейси оптимальним графіком та робити 
перельоти тричі на день з різних точок 
країни.
Другий етап — це обрати час вильоту 
з Києва до кінцевої точки. Оскільки за 
маршрутом Київ—Львів є три доступні 
рейси,  я обрала вечірній. Якщо ви не 
хочете бронювати готель і залишатися 
у будь-якому місті більше ніж на день, 
ви можете підібрати час відправлення з 
мінімальною тривалістю транзиту. На всіх 
напрямках це забирає до 1,5 години. 

3 міста 
2 країни
1 день

СІРОш ЄВгеНІЯ
Артдиректор

34 роки

ВАРТІСТЬ ВІД
54 У.О. ЗА ПЕРЕЛІТ

FROM 54 C.U.
PER FLIGHT

ФІКСОВАНИЙ
ТАРИФ

FIXED PRICE

ТЕРМІН ДІЇ –
1 РІК ВІД ДАТИ 
ПРИДБАННЯ

VALIDITY – 1 YEAR
FROM THE DATE
OF PURCHASE

САМОСТІЙНО
ОБИРАЙТЕ
НАПРЯМКИ

CHOOSE YOUR
OWN DESTINATIONS

ПОСЛУГИ ПОДОВЖЕННЯ
СТРОКУ ДІЇ ТА ТИМЧАСОВОГО 

ЗАМОРОЖЕННЯ

YOU CAN EXTEND OR TEMPORARILY 
SUSPEND THE VALIDITY TERM

OF YOUR SKYPASS

МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАТИ 
АВІАПРОЇЗНИЙ У ВИГЛЯДІ

ПОДАРУНКОВОЇ КАРТИ

YOU CAN PURCHASE A 
SKYPASS AS A GIFT CARD

ПІДТРИМКА
КОНТАКТНОГО 

ЦЕНТРУ 24/7

24/7 CONTACT 
CENTRE SUPPORT

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero
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Моя подорож розпочалася вранці у Борисполі. Лише 1 година  
15 хвилин у повітрі — і я вже була на бізнес-форумі у Харкові. 
Найближчим рейсом я вилетіла до Львова. 40 хвилин транзиту 
в Києві — і вже за півтори години я на місці. Це навіть не 
порівняти з потягом! швидко, комфортно і ніякої втоми. 

Мій робочий день завершено, і нарешті настав час повертатися 
до Києва! Що може бути романтичнішим, ніж поглядати з 
ілюмінатора на вечірнє небо, осяяне сонцем? Попереду —
довгоочікуваний політ до морського узбережжя. 

Раніше з більшості українських міст потрібно було майже за 
2 доби виїжджати до Києва, щоб потрапити на міжнародний 
рейс. Завдяки WINDROSE  ви можете розрахувати час 
вильоту так, щоб не витрачати дні своєї омріяної відпустки, 
виснажуючи себе у дорозі. Відтепер мандрую до улюблених 
місць лише літаком”. 
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Про комПаніюПро комПанію

Яку перевірку проходЯть
літаки WINDROSE
 У передочікуванні майбутньої подорожі подумки 
ви вже десь далеко, а від польоту очікуєте, що 
він буде комфортним та приємним. Завдання 
WINDROSE — подбати про це. Ваша безпека на 
борту — у надійних руках досвідчених пілотів 
та бортпровідників. Проте дещо лишається 
прихованим від очей пересічного пасажира, 
а саме — велика щоденна праця технічних 
спеціалістів: інженерна підтримка та технічне 
обслуговування літака і його підготовка до 
рейсу, що насправді є найвідповідальнішим 
процесом, про який дбає інженерна служба 
WINDROSE. І повірте, наші фахівці знають про 
свою стихію все!

трохи професійних фактів

Подекуди процес інженерної перевірки порівнюють із 
автосервісом. Але якщо під час стандартного огляду 
авто перевіряються кілька основних систем, то у літаку 
такий контроль охоплює вже десятки пунктів і робиться 
значно частіше. Одне із завдань — помітити проблеми чи 
несправності та своєвчасно їм запобігти, оскільки ремонт 
чи заміна деталей можуть надовго зупинити літак. А «вищий 
пілотаж» в інженерній діяльності — це здатність, що базується 
на глибоких технічних знаннях та досвіді,  — виявити 
передвідмовний стан окремого агрегату чи всієї системи 
літака! Необхідні роботи та їх періодичність рекомендуються 
виробником повітряного судна. Тож, які бувають перевірки:

З WinDrOse Завжди надійно

Ви безліч разів чули, що найбезпечніший 
транспорт — це літак. Але якщо переліт вас все 
ж лякає, то зверніть увагу, скільки перевірок 
технічного стану повітряних суден виконує 
авіакомпанія. Справність літака — це абсолютний 
пріоритет та відповідальність, де не можна 
проґавити жодну деталь. Якщо у авіаінженерів 
щось викликає сумнів, то до усунення проблеми 
літак нікуди не рушить. Звичайно, когось із 
пасажирів засмучують, бентежать або навіть 
дратують такі ситуації, але насамперед наші 
спеціалісти мають переконатися, що безпеці 
польоту нічого не загрожує.

ЛІНІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(складається з робіт, що не 
потребують тривалих інспекцій 

та спрямовані на підтримку 
літака у справному стані)

DAILY CHECK
(перевірка раз на добу)

PRE-FLIGHT/ POST-FLIGHT
INSPECTION
(проводяться перед та після
кожного рейсу)

WEEKLY CHECK
(щотижнева перевірка)

A-CHECK
(різниться залежно від типу літаків
та складається з низки умов,
проводиться приблизно раз на місяць)

БАЗОВЕ ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(охоплює більші за обсягом
і тривалістю роботи, які 
проводяться в ангарі)

C-CHECK
проводиться раз на 1,5–2 роки. У процесі 
літак суттєво розбирається, системи та 
деталі перевіряють на зношення, а 
конструкцію — на пошкодження і корозію.

D-CHECK
найбільше технічне обслуговування судна. 
Проходить раз на 5–7 років залежно від 
типу літака.  Під час перевірки літак 
розбирається повністю та спеціалістами 
оцінюється стан силового набору.
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Цікавий факт:
літаки WINDROSE проходять 

технічне обслуговування 
у найсучаснішому ангарі України, 

що знаходиться на території 
аеропорту м. Дніпра

До підготовки авіафахівців у WinDrOse 
завжди висуваються суворі вимоги. Це 
стосується професійних навичок, досвіду 
роботи, психологічних та особистісних 
рис людини. І авіаінженери не є винятком. 
Фахівцю доводиться постійно навчатися, 
адже отримання профільної авіаційної 
освіти є лише першою сходинкою. Інженер 
впродовж усієї своєї кар'єри повинен 
підвищувати кваліфікацію, проходити 
перепідготовку та атестацію, багато 
працювати над собою. Важливо, що для 
роботи з кожним типом літака потрібне 
додаткове навчання та дозвіл. Окрім того, 
робота є досить напруженою фізично. 
Але що мотивує продовжувати цей шлях? 
Незмінна любов до своєї справи та авіації, 
бажання вдосконалюватися та щодня 
робити свій значний внесок у репутацію 
компанії як надійного перевізника, що 
надає послуги високого рівня та гарантує 
безпеку пасажирів.
WinDrOse — це високі стандарти авіації
у небі і на землі.

Що особливого у WinDrOse?

WINDROSE сертифікована для виконання зазначених 
видів обслуговування за правилами Part 145 України. 
На двох основних технічних станціях — в аеропортах 
м. Борисполя та м. Дніпра фахівці компанії працюють 
з літаками Airbus 320 /321, ATR 72-600 та Embraer-145.

Новачками у флоті компанії є шість літаків ATR 72-600, 
на яких здійснюються авіаперевезення Україною. 
Їх вік не перевищує сім років, але навіть такі сучасні 
моделі підлягають усім стандартним перевіркам, як і 
решта літаків у флоті. Нещодавно на базовій станції 
технічного обслуговування у Дніпрі завершилися 
роботи, рекомендовані після 2-річної та 4-річної 
експлуатації повітряного судна (2-year check та 
4-year check) на одному з літаків та розпочалися 
на наступному. “WINDROSE отримала дозвіл від 
Державної авіаційної служби на базове технічне 
обслуговування ATR 72-600. Для літаків UR-RWC та 
UR-RWD це перша така глобальна перевірка. Під час 
робіт повністю розбирається пасажирський салон, 
частина обшивки, проводиться візуальний огляд 
конструкції літака на наявність осередків навіть 
найменшої корозії, тріщини та інші можливі дефекти. 
Для цього використовуються різні методи, зокрема 
методи неруйнівного контролю за допомогою 
спеціального обладнання”, — прокоментував інженер 
компанії Ігор Бурдак. І це лише невелика частина тих 
завдань, які постають перед інженерною службою 
щодня. -
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WINDROSE вперше
поєднала схід, захід,
північ та південь України 
гнучким графіком польотів.

Ви можете дістатися
зі Львова до Харкова
і повернутися назад 
упродовж дня. Відтепер це 
можливо з WINDROSE!

ВІДНОВЛЮЄМО ЗВИЧКУ
ЛІТАТИ УКРАЇНОЮ 

КИЇВ

Львів

Ужгород

Чернівці

Одеса Херсон

Запоріжжя

Дніпро

Харків

Івано-
Франківськ

Миколаїв
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Українська авіакомпанія WINDROSE була заснована 
у 2003 році. Завдяки зусиллям та досвіду невеликої 
групи співробітників на чолі з генеральним директором 
Володимиром Каменчуком компанія наприкінці 2007 року 
отримала сертифікат експлуатанта, та в ї ї парку з’явилися 
перші літаки. швидкими темпами WINDROSE змогла 
подолати  шлях від авіаброкера до одного з безумовних 
лідерів туристичних перевезень в Україні з чималою 
кількістю напрямків. 

нова Звичка — літати україною 

У червні 2020 року авіакомпанія WINDROSE відкрила 
програму авіаперельотів Україною. Починалася мережа 
перевезень з шести найбільших міст. Однак майже за рік 
карта польотів розширилася вже до 12 напрямків: Київ, 
Львів, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон, 
Запоріжжя, Миколаїв, Ужгород, Кривий Ріг та Чернівці.

Тричі на день літаки WINDROSE прямують з регіонів до 
Києва. Аеропорт “Бориспіль” має зручне розташування і є 
хабом. Відповідно кілька разів на день рейси вирушають 
з Києва до 11 міст. Сполучення з Києвом дає пасажирам 
можливість гнучко планувати свої подорожі як Україною, 
так і в міжнародних напрямках.
За словами генерального директора WINDROSE 
Володимира Каменчука,  головна мета цієї програми — 
створити звичку літати Україною. 
Також авіакомпанія продовжує виконувати регулярні й 
туристичні перевезення, зокрема до Туреччини, Єгипту, 
Чорногорії, Хорватії, Болгарії, греції та Північної Македонії.

беЗпека польотів — наШ пріоритет

Наприкінці 2013 року WINDROSE отримала престижний 
міжнародний сертифікат IOSA, що підтверджує виконання 
авіакомпанією внутрішніх та міжнародних перевезень 
на належному рівні згідно з визнаним в усьому світі 
стандартом. Безпека польотів у WINDROSE гарантована 
своєчасним проведенням регламентних робіт. 
Співробітники WINDROSE регулярно проходять навчання 
у провідних авіаційних центрах Європи та України. Тож 
ви можете насолоджуватися повітряною подорожжю з 
нашою  авіакомпанією — ваша безпека в надійних руках 
досвідчених професіоналів.

WINDROSE airlines were founded in 2003. Thanks to 
the efforts and experience of a small group of employees 
headed by CEO Volodymyr Kamenchuk in 2007 the company 
received the air operator certificate and first airplanes 
appeared in its fleet. WINDROSE was able to successfully 
pass the way from an air broker to one of the undisputed 
leaders of tourist charter transportation in Ukraine with 
numerous destinations.

neW habit tO fLy Ukraine 

In June 2020 WINDROSE opened  a new program of 
domestic flights. The network started from 6 largest cities. 
However, throughout the year the flight map has extended to 
12 destinations: Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Dnipro, 
Odessa, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Uzhhorod, Kryvyi 
Rih and Chernivtsi. 

WINDROSE's planes depart from these regional cities to Kyiv 
three times a day. Boryspil airport has a convenient location 
and is a hub. Then several times a day the flights depart from 
Kiev airport accordingly to 11 cities. The connection with Kyiv 
enables passengers to plan flexibly their trips both within 
Ukraine and to international destinations. 

According to WINDROSE CEO Volodymyr Kamenchuk, the 
main goal of this program is to create the habit to fly Ukraine. 

Also airlines continue to operate scheduled and tourist flights 
to Turkey, Egypt, Montenegro, Croatia, Bulgaria, Greece, and 
North Macedonia. 

fLiGht safety is OUr priOrity

At the end of 2013 WINDROSE received prestigious 
international IOSA certificate, which confirms the appropriate 
level of the domestic and international flights operation 
in accordance with the world-recognized standards. 
WINDROSE guarantees flight safety by timely aircraft 
maintenance. WINDROSE`s  employees regularly study in the 
leading European and Ukrainian aviation training centers. So  
you can enjoy your air travel with our airlines — your safety is 
in the reliable hands of our experienced professionals.
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новини новини

 Яскравий старт осені  

У вересні WINDROSE спільно з аутлет-
містечком “Мануфактура” провели 
розіграш авіаквитків Україною. 
Завдяки акції “Влітаємо в осінь” 
11  щасливчиків отримали свій шанс 
на незабутню осінню подорож. 
На кожного гостя свята чекали 
приємні сувеніри від авіакомпанії, які 
нагадають про цей день та покличуть 
у мандри.

перШі в усьому  

У WINDROSE працюють справжні 
професіонали, які звикли досягати 
найкращих результатів не тільки в роботі, 
а й у своїх захопленнях.
Ми щиро вітаємо Андрія Вікторовича 
голуха, директора директорату льотної 
експлуатації — командира-інструктора, 
з перемогою у змаганнях з BJJ (Brazilian 
Jiu Jitsu) у категорії super heavy weight 
серед білих поясів. Вражає, що в цьому 
спорті наш колега нещодавно, але вже 
має такі високі результати. Бажаємо нових 
звершень, надалі надихати інших, ніколи 
не зупинятися та вдосконалюватися!

 суперліга WinDrOse

WINDROSE стала новим титульним спонсором 
чемпіонату України з баскетболу. Від сезону 
2021/2022 головний баскетбольний турнір має  
назву «Суперліга WINDROSE».  23 вересня у 
Київському палаці спорту відбулося яскраве 
відкриття першого ігрового тижня. 

Початок співпраці прокоментував генеральний 
директор WINDROSE Володимир Каменчук: «Нам 
дуже приємно розпочати співпрацю з Федерацією 
баскетболу України. Спорт для авіакомпанії 
WINDROSE — це вагоме об’єднувальне захоплення. 
Ми популяризуємо його серед наших колег, а 
також всебічно підтримуємо розвиток українських 
спортивних проєктів. Щиро сподіваємося, що 
співпраця буде цікавою і разом ми зможемо втілити 
наші цілі».
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ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero

МАНДРУЙ РАЗОМ
ЗІ СВОЇМ УЛЮБЛЕНЦЕМ!
TRAVEL WITH
YOUR PET!

Бронюйте послугу заздалегідь через 
контакт-центр компанії. Беремо у 
подорож котів та собак. Доступне 
перевезення у салоні літака та у 
багажному відсіку

Book the service in advance in the 
contact centre of the company. Take  
your cats and dogs. Transportation in 
the cabin and in the baggage 
compartment is available

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero

ПРАВИЛА 
ПОВЕДІНКИ 
НА БОРТУ 
RULES ON BOARD

Якщо внаслідок недозволеної поведінки 
пасажира авіакомпанія була змушена 
вдатися до певних дій, які спричинили 
додаткові витрати, пасажир зобов’язаний 
відшкодувати їх авіакомпанії.

*If a passenger`s improper behavior made the 
airline take the relevant measures which 
caused additional expenses, they have to be 
reimbursed by the passenger.

ПЕРЕКОНЛИВО ПРОСИМО ВАС УВАЖНО 
ПРОЧИТАТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ 
ПРАВИЛ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ПОЛЬОТУ. 

1.  Задля безпеки на борту дотримуйтеся всіх 
вказівок екіпажу.
2.  На борту всіх літаків WINDROSE катего-
рично заборонено:
• курити;
• перебувати у стані сп’яніння
(алкогольного, наркотичного або
під впливом будь-яких інших речовин);
• порушувати правила повітряних 
перевезень.
3.  Під час рейсу всі електронні пристрої 
мають бути вимкненими або дозволяється 
користуватися ними в режимі польоту. 
Протягом зльоту та посадки забороняється 
користуватися навушниками.

WE KINDLY ASK YOU TO CAREFULLY REVIEW 
OUR RULES AND COMPLY WITH THEM 
THROUGHOUT THE FLIGHT.

1. Follow all the crew instructions to ensure 
in-flight safety.
2. It`s completely prohibited on board all 
WINDROSE aircraft: 
• to smoke;
• to stay on board being affected by alcohol, 
drugs or any other substances;
• breaking air transportation rules.
3. During the flight all the electronic devices 
have to be switched off or it is allowed to use 
them in the flight mode. Passengers are 
forbidden to use headphones during takeoff 
and landing.
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Карта польотів 
авіаКомпанії

Київ
Kyiv

Oдеса
Odesa

Львів
Lviv

Харків
Kharkiv

Миколаїв
Mykolaiv

Дніпро
Dnipro

Барселона
Barcelona

Любляна
Ljubljana Загреб

Zagreb

Спліт
Split

Пула
Pula

Анкона
Ankona

Ламеція-Терме
Lamezia Terme

Бриндізі
Brindisi Корфу

Corfu

Іракліон
Iraklion Родос

Rodos
Ларнака
Larnaca

Шарм-ель-Шейх
Qesm Sharm Ash Sheikh

Хургада
Hurghada

Анталія
Antalya

Бодрум
Bodrum

Тиват
Tivat

Подгориця
Podgorica

Белград
Belgrade Бухарест

Bucharest 

Софія
Sofia

Бурґас
Bourgas

Кіттіля
Kittilä
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БЕРІТЬ У ДОРОГУ
ВСЕ НЕОБХІДНЕ! 

TRAVEL WITH ALL YOU NEED!
Transportation of sport equipment

За умови завчасного 
бронювання (не менше
ніж за 24 години до 
вильоту) та оплати через 
контактний центр 
авіакомпанії перевезення 
спортивного спорядження 
застосовується знижка 50% 
від стандартного тарифу.

Book the transportation of 
sports equipment and pay 
for the service in airlines' 
contact centre in advance 
(at least 24 hours before 
departure) and receive 
50% discount from the 
standard fare.

Послуга перевезення спортивного спорядження

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero

СУПРОВІД
ДИТИНИ
Service for

unaccompanied
minor

З якого віку? 
• Для дітей віком 5–16 років  
на міжнародних рейсах 
• Для дітей віком 5–14 років  
на внутрішніх рейсах
Як замовити послугу? 
Надіслати запит на пошту 
7w@windrose.kiev.ua

What age? 
• For children aged 5–16 
on international flights
• For children aged 5–14 
on domestic flights
How to order the service?
Send request to 
7w@windrose.kiev.ua

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero



ДОДАТКОВЕ МІСЦЕ
EXTRA SEAT

Обирайте комфорт та особистий 
простір під час подорожі.
До послуги включено вибір 
місця у салоні літака (окрім місць 
підвищеного комфорту)

Сhoose comfort and private 
space while traveling.
The service includes choosing
a seat (except for Extra 
Comfort Seats)

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero

БІЗНЕС-ЗАЛ
BUSINESS LOUNGE

Зробіть очікування 
приємним у зоні 
преміумкласу аеропорту

Make your waiting 
pleasant in the airport 
premium class lounge

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero



В АЕРОПОРТУ
БЕЗ ЧЕРГ

Подорожуйте комфортно,
не витрачаючи час у чергах, 
з послугою Fast Track

Travel comfortably without 
wasting time in queues with 
Fast Track Service

AT THE AIRPORT
WITHOUT QUEUES

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero

SEAT RESERVATION
БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ

Обирайте улюблене місце 
заздалегідь. Замовляйте 
послугу на сайті windrose.aero

Choose your favourite seat in 
advance. Order the service on 
windrose.aero

ДОКЛАДНІШЕ НА
LEARN MORE ON www.windrose.aero



ДЯКУЄМО ВАМ, ЩО ОБРАЛИ WINDROSE!
THANK YOU FOR CHOOSING WINDROSE!

ПОДІЛІТЬСЯ, БУДЬ ЛАСКА, ВРАЖЕННЯМИ ВІД СЕРВІСУ АВІАКОМПАНІЇ WINDROSE
PLEASE DO NOT HESITATE TO SHARE YOUR OPINION ABOUT WINDROSE SERVICE 

ЩО Б ВИ ПОРЕКОМЕНДУВАЛИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ НАШОГО СЕРВІСУ?
WHAT WOULD YOU RECOMMEND TO IMPROVE OUR SERVICE? 

МИ БУДЕМО ВДЯЧНІ, ЯКЩО ВИ ЗАПОВНИТЕ ЦЮ АНКЕТУ
ТА ПЕРЕДАСТЕ ЇЇ  НАШИМ БОРТПРОВІДНИКАМ.

 
WE WILL APPRECIATE IF YOU FILL OUT THIS FORM

AND PASS IT TO OUR CABIN CREW. 
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TEZ TOUR  
+38 (044) 495-55-05 
E-mail: book@teztour.com.ua
www.teztour.ua

туристична фірма «Аероплан»
+38(044)495-00-55
+38(044)428-51-15
+38(050)330-52-06
www.rozavitriv.com

орбіта
Київ, вул. ділова, 6, офіс 1
+38 (067) 230-90-77
www.orbita.ua

наші партнери Our partners

KOmpas TRavEl COmpany
+38(044) 333 6789
marketing@kompas.travel
www.kompas.travel

TUI Ukraine
(0800)500-39-40
online@tui.ua
www.tui.ua

ПАРтНеРи

Місцезнаходження: Міжнародний Аеропорт "Бориспіль", Термінал D, 4-ий поверх
+38 044 222 60 01 |  info@aviasolutions.com.ua

www.fastline.aero

ATMOSFERA FLY
Бізнес лаунж

Приватність та комфорт
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    +38 (044) 321-01-00,   ameda.com.ua




