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№ 36: МАНДРІВКИ Й ПАЛОМНИЦТВА

Літаком із Києва: п’ять міст дл
бюджетних липневих подорожей
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Липень – один із найгарячіших місяців, і не лише за температурою, а й за
цінами на квитки. Це час відпусток, «високий сезон», як його називають
туроператори. Проте смуток, що може з’явитися післ ознайомлення з
туристичними пропозиціями, нескладно розвіяти.

Фото: Alex Berger
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Якщо ви відважні, організовані й готові самі визначати якість своєї відпустки, можна
придивитися до цін на авіаквитки – і виявиться, що мандрівка Європою не обов’язково
означає великі травми для бюджету. У цьому огляді – п’ять авіаквитків без пересадок, п’ять
міст і безліч різноманітних атракцій у кожному з них. Монументальний Будапешт, затишний
Краків, величний Відень, казковий Вільнюс чи вишуканий Стокгольм – ось кілька напрямків
для вашого липня.

З Києва до Кракова за 62 євро

Краків. Lindsey Bahia

Наприкінці липня варто злітати на тиждень до Кракова. Найдешевша пропозиція обійдеться в

2/8

Verbum

62 євро в обидва боки1. Культурна столиця Польщі славиться збереженою архітектурною
спадщиною, що входить до списків ЮНЕСКО. Королівська резиденція на Вавелі, Маріацький
храм із філігранним дерев’яним вівтарем у виконанні майстра Віта Ствоша, кафедральний
собор святих Станіслава і Вацлава, краківський барбакан і храм святого Флоріана – це
пам’ятки, які можна побачити за тиждень. Якщо у вас залишиться вільний день, радимо
побувати в паломницькому центрі в Ченстохові: півтори години потягом «Інтерсіті» з головного
вокзалу Кракова – і ви на місці.

З Києва до Вільнюса за 45 євро

Вільнюс. Alex Berger
Авіасполучення з Вільнюсом у Києві є вже давно, тож напрямок не новий, проте бюджетний і
цікавий: якщо польська культура доволі близька до західноукраїнської, то цього точно не
скажеш про північні країни Балтії.
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Невеличка стара частина Вільнюса привабить бароковими соборами й комплексом віленських
замків на пагорбі, з якого відкривається чудова панорама на старий і новий Вільнюс. Дещо на
віддалі від центру розташований храм святих Петра і Павла, що славиться приголомшливим
інтер’єром. На тамтешніх скульптурах можна, наприклад, повправлятись у відчитуванні
біблійних сюжетів.
Варто також пройтися кам’яними вуличками Вільнюса, адже кожна з них приховує особливу
історію. Деякі з них дуже вузькі, мають відгалуження й затишні дворики. До найцікавіших
вулиць належить Літерату. Ви обов’язково впізнаєте її за незвичайними формами будиночків і
таблицями-присвятами від письменників різних часів; тут колись проживав Адам Міцкевич. А
ще одна невеличка вулиця приведе вас до кварталу Ужупіс, назва якого перекладається як
«Заріччя». Це маленька республіка всередині міста, яку величають осередком творчої богеми.

З Києва до Стокгольма за 54 євро

Стокгольм. Tatiana Lapina
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Якщо ви хочете втекти від спеки й неспішно погуляти над каналами, відчуваючи прохолоду
озера Меларен – вам до Стокгольма.
Найперше вас вразить упорядкованість життя й нордичний характер містян. Попри деяку
прохолоду – як погоди, так і в стосунках із місцевими мешканцями – вас навряд чи залишать
байдужими нестандартні архітектурні рішення й незвичайна кухня. Але про все по черзі.
Найімовірніше, приїхавши до Стокгольма, ви скористаєтеся метро й будете приємно
здивовані. Адже саме тут розігралася уява митців, що створювали окремі станції.
Стокгольмське метро – це своєрідний музеї сучасного мистецтва. А продовжити культурну
екскурсію можна, власне, Музеєм сучасного мистецтва, де виставлені роботи сучасних
скандинавських митців: скульптури, фотографії, малюнки та гравюри, арт-об’єкти й інсталяції.
Із сакральної архітектури варто побувати в готичному храмі святого Миколая, найстарішому
кафедральному соборі Швеції й одному з символів Стокгольма. У Середньовіччі тут
коронували шведських королів.

З Києва до Відня за 46 євро

5/8

Verbum

Відень. Jacek Dylag
Відень складно перехвалити. Це місто уособлює всю королівську велич і вишуканість, яка
простягається від філіжанки кави-меланж (саме таку в нас називають «по-віденськи») до
величних замків Хофбург, Шьонбрунн і Бельведер.
Широкі вулиці, прохолодні кам’яниці, безліч Моцартів, що пропонують екскурсію містом,
молочний шоколад у вигляді кульок із фісташковою начинкою – це лише частинка спогадів, які
здатне надовго залишити у вас місто. Звісно ж, ідеться ще й про собор святого Штефана з
чудовим орнаментованим дахом із черепиці, і про площу перед Ратушею, схожу на казковий
замок. Прохолоди до прогулянки додаватимуть фонтани на площі Шварценберга, а культурний
вечір скрасить Віденська опера, де продають квитки на стоячі місця (у межах трьохєвро).
Якщо вас цікавить модерний і нестандартний підхід в архітектурі, побувайте в будинку
Гундертвассера. Це як Гауді, але ще екстравагантніше.
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З Києва до Будапешта за 100 євро

Будапешт. Dan Novac
Цей авіанапрямок також доволі розвинений: з Києва до Будапешта літають «Wizz Air» і МАУ.
Хороша нагода на кілька днів відволіктися від рутини та погуляти містом над Дунаєм.
Символом Будапешта для тих, хто там іще ні разу не бував, однозначно стане місцевий
парламент. Витончена архітектура, простір навколо, мости й річка – повний набір для чудової
фотографії з відпочинку. До цього додайте колоритний жовтий трамвайчик № 2, що курсує
вздовж річки, і екскурсія центральною частиною міста забезпечена.
Другою (а можливо, й першою) важливою точкою екскурсійної програми обов’язково має
стати базиліка святого Іштвана (українською – святого Степана). Це покровитель Угорщини, а
базиліка є втіленням величі й міці Угорської держави. На дзвіниці є оглядовий майданчик,
звідки відкривається краєвид цього просторого й водночас монументального міста.
По той бік Дунаю (а саме в старій частині міста – «Буда») варто побувати в Будайській
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фортецю, Королівському палаці, Історичному музеї та храмі святого Матяша. Піднятися на гору,
де всі вони містяться, можна пішки або на фунікулері, що курсує поблизу Ланцюгового моста.
Це п’ять чудових міст Європи, розташованих у межах двох-трьох годин перельоту з України. І
відшукати бюджетні авіаквитки, щоб самостійно організувати подорож, не так вже й складно. У
цьому є велика перевага: обираючи помешкання, плануючи маршрути й купуючи авіаквитки, ви
немовби уже почали подорожувати, і це натхнення робить відпустку ще яскравішою. Адже
найкраща приправа до їжі – це голод, а в нашому випадку – передсмак мандрівки. А
очікування правильних речей, зрештою, завжди себе виправдовує.
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Примітки
1. Тут і далі ціни подані за переліт тільки з ручним багажем завбільшки 40х30х20 см і до 7 кг.
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