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Яскраві та вражаючі відпустки!

Челнокова Наталія 
Запоріжжя

Цікава відпустка - це похід у гори з друзями по несходжених 
стежках, це нічні намети на орлиній висоті, а бувало, що й під 
дощем. І потім вбираєш в себе очима, як дихають гори, і як 
вранішнє сонце фарбує верхівки скель, як дозріває чорниця на 
схилах. Карпатські ліси сповнені таємниць будь-якої пори: 
восени спостерігаєш, як вранішній туман оповив гори і 
стелиться низенько до землі, неначе то ожив велетенський 
змій із давніх легенд. А коли навесні дихають гори, до неба 
здіймаються білі напівпрозорі хмарини, і над ними, як готичні 
шпилі, височіють смереки. Здається, що в повітрі розлитий 
чарівний трунок. Інакше й не скажеш: до чого заворожує 
містична природа Карпат і вабить знову повернутися в ці 
місця.

     А ще світ завжди змінюється після кожної подорожі, 
після кожної нової зустрічі. Одного разу під час відпустки  мені  
пощастило бути на зйомках історичної картини "Тарас 
Бульба" в Хотині.  Це так незвично: зануритись в інше 
століття, втратити відчуття реального часу.. І гарні люди, з 
якими довелось спілкуватись, і романтика польової кухні під 
стінами середньовічної фортеці  - все це незабутні моменти, з 
яких складається життя, маленькі історії, творцями яких є 
кожен з нас ."

Звернення про складові "Аптечки мандрівника":
1. Нейрони медитують від Анантаваті,

немов би це дарунок богині Сарасваті.
Візьми з собою спокій і "ні" скажи тривозі,
у тому допоможуть таблетки ці в дорозі.

2. Лактофор - кишечника зелений світлофор!
І дисбіоз геть не страшний, і закрепів не буде,
якщо сашети покладуть в свою валізу люди.

3. Якщо ти трохи перебрав,
бо подорож відсвяткував,
печінці - Гепаклін в нагоді.
Немає кращого в природі!

4. Візьми в дорогу також Наусиліум -
не знадобиться лікарів консиліум!



Я дуже люблю подорожувати та відкривати для себе нові знання. Але не 
завжди є можливість. Яка я була щаслива, коли в липні  2013 року, мені доля 
подарувала безкоштовну путівку до Криму с. Окунівка. Я була там вперше. Все 
що я бачила до цього лише на картинках з Інтернету, все було перед  очима. Це 
дивовижне місце з неймовірною красою, цнотливою природою, чистим 
повітрям…Я їздила на екскурсії по мису Тарханкут, були прогулянки на катері, 
де були зйомки фільму «Людина-амфібія».  Найбільше мені запам'ятався 
екстремальний заплив в «Чашу кохання» при тому, що я не вміла плавати. Мені 
здається, що Крим- це справжній рай на землі. Я мрію знову повернутися туди. 

****
Чтобы сон и аппетит всегда были отменными, 
Чтобы иметь цветущий вид,
Возьми с собой немедленно 
Анантавати и Гепаклин!
Р.S. ну и Наусилиум ОБЯЗАТЕЛЬНО прихвати ;) 

                 ****
На море ли, на суши ли, 
Чтобы не было беды
Ты пей в любых из случаев, -
Гепаклин, с собой бери! 

Всім привіт,дорогі учасники! Бажаю всім успіху та 
незабутнього відпочинку. Але не забувайте про наступне: 

Швидше Лактофор приймайте та відпустку з 
легкістю зустрічайте!))

Бондар Вікторія 
Кременчук

Лихина Марина  
Одеса

В нашей стране есть много мест достойных внимания, одним из которых является Бакота - 
затопленное село. Я побывала там несколько лет назад во время отпуска, приезжая в Каменец-Подольский 
на фестиваль воздушных шаров. Бакота - это село, которого нет на карте, и жители которого никогда не 
смогут вернуться домой. Потому что там, где была Бакота, теперь течет Днестр. В 1981 году жителей 
выселили, а село было затоплено в связи со строительством Днестровской ГЭС. Тут же, на скалистых 
склонах, находится древнейший пещерный монастырь, остатки которого сохранились и до наших дней. 
По данным учёных здесь сформировался особый микроклимат с уникальной флорой и фауной. Я выбрала 
очень удачное время для посещения Бакоты - вечером, на закате, когда лучи уходящего солнца мягко 
освещают водную гладь, а ковыль стелется по земле вслед за ветром, и вокруг ни души. Место, где седая 
старина и удивительная красота природы сплелись воедино, так и манит, даря ощущение умиротворения 
и благодати. Это была прекрасная поездка, в которой я познакомилась с историей Бакоты и монастыря, 
полюбовалась пейзажами и напилась целебной воды из монастырских источников. Путешествуйте по 
Украине, ведь для того, чтобы прикоснуться к прекрасному необязательно ехать далеко!

Бакота - место, которого нет



Сироїд Наталія  
Бердичів

Дорогі колеги!
Хочу розповісти вам про найкращу відпустку в моєму 

житті. Два роки тому я відпочивала в Німеччині і була 
надзвичайно вражена. За два тижні я відвідала багато 
культурних пам'яток, побачила багато цікавих і 
незвичний архітектурних творінь, а також побувала в 
сусідніх країнах. Прогулюючись по місту, можна 
перекусити в  кафе чи ресторані, які ж там смачні 
ковбаски!!!  Це була незабутня відпустка і спогади 
залишаться в моєму серці на все життя!!!

P.S. Попереду багато вихідних! Не сидіть дома – 
подорожуйте! А коли збираєтеся, не забудьте взяти 
аптечку ANANTA – Наусилiум, Гепаклін, Лактофор, 
Анантаваті.

Нарешті прийшла довгоочікувана пора
І ти вже їдеш у відпустку

Аптечку ANANTA збирати пора,
Щоб там не шукать порятунку.
Коли в дорозі якийсь пасажир

Втомить своїм невдоволенням,
Анантаваті поможе тобі

Подолати стрес і стривоженість.
Якщо ти попав в готель «ол інклюзів»,

Напоїв смачних там річка тече,
Тоді Гепаклін випий сам і дай друзям
Печінку він вам відновить й збереже.

Після усіх тих заморських страв
Може закреп тебе замучити,
Лактофору тільки пару саше
Дуже вдало мають влучити.

Якщо твій живіт, немов барабан,
І шлунок стоїть, і нудота,

Наусиліум  вмить допоможе тобі,
Буде в нього нормальна робота.
Ми цілий рік чекаєм тепле літо

І щоб з відпустки везти позитив,
Ліки від ANANTA всюди й неодмінно

Беріть завжди у свій актив!!!

Горголь Светлана  
Новоград-Волинський Житомирська

Минали останні хвилини мого робочого дня. Все, нарешті відпустка. Куди 
поїхати, куди податись, їде хто на море, хто в гори. Тут мені подруга пропонує 
поїхати до лісу. Відчути подих природи, спів пташок  та відпочити від міста. 
Зібравши все необхідне в рюкзаки, ми вирушили. Гуляючи по лісу випадково (я 
так думала) ми вийшли до хатинки лісника. І тут я була шокована побаченим. 
Мій коханий чекав на мене з квітами та музиками, щоб зробити мені 
пропозицію. Бажаю всім таких приголомшливих відпусток! :-)  
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