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  Більше всього на світі я люблю подорожувати. І подорожувати саме 

Україною. Бо має вона і безмежні моря, і високі гори, і безкраї степи, й повноводні 

ріки…  



 Жагу до подорожей відчула ще маленькою, бо маю багато рідні у різних 

куточках країни, отож і подорожувала з батьками. Отоді мене вразили і плотини 

ДніпроГЕСу в Запоріжжі, і браві козарлюги на Хортиці, і смачнющі полтавські 

галушки, і тихий шепіт берізок на Сумщині. Та справжню насолоду від подорожей 
відчула, коли почала працювати після університету, бо відтак могла обрати 

подорож на свій смак.   



  Спочатку побувала в Криму (бо хто не любить море? ). 
Феодосія зустріла м’якістю золотих пісків, скала Діва у Симеїзі захопила з першого 

погляду краєвидами, а палаци Алупки, Лівадії та Масандри вразили різноманітними 

архітектурними стилями. 



 Працюючи на той час помічником аудитора, весь час була у відрядженнях - 

Київ, Донецьк, Львів… Щоразу, приїжджаючи в оці заклопотані, з шаленим ритмом 

міста, я давала собі слово повернутися сюди в якості гості, щоб, не кваплячись, 

роздивитися їх красу. І моя мрія здійснилася! Старовинний Поділ, серце Києва - 

Майдан Незалежності,  квітучі каштани на Хрещатику – хто не знає ці визначні місця 

у Києві?.. Назавжди запам’ятала у Донецьку Парк кованих скульптур та «Летючу 

мишу» у Театрі опери та балету ім. А.Б. Солов’яненка. 



 Та найбільше мене вразив Львів. Сюди хочеться повертатися знову і знову! Здається, 

що у місті Лева кожен будинок дихає історією. Львівський шарм зачаровує. Найвідоміша площа 

Львова – Площа Ринок у старовинній частині міста. Обов’язком кожного туриста є огляд Львова із 

башти Ратуші – найвищої в Україні, 65 метрів. А моє перше фото у Львові - це Львівський 

національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Сюди можна 

приходити не тільки на виставу, а й просто подивитися на цей витвір мистецтва. Найзатишнішим 

місцем Львову є Італійський дворик. Обов’язково потрібно побувати у Вірменському кварталі, 

Аптеці-музеї, соборі Святого Юра. А найромантичніший краєвид міста маєте змогу побачити з 

гори Високий Замок. А ще почути справжні легенди про львівську каву («кавусю» , як її тут ласкаво 

називають). 



 А прекрасні замки Львівщини  - Олеський, Підгорецький, Золочівський? Їх 

старовинний дух обов’язково потрібно відчути! Там вирішувалися долі і важливі 

державні справи, там жили графи та магнати, там збереглися велич та краса минулих 

епох 



 А відпочинок в Українських Карпатах? Бездоганне повітря, дивовижні 

краєвиди та усміхнені люди – це все Українські Карпати. Скуштувавши банош, грибну 

юшку та смачнющі кремзлики з узваром, розумієш, яка неймовірна сила захована у цих 

простих стравах. Побувавши у хаті-згарді, де відбувалися зйомки культового фільму 

«Тіні забутих предків», піднявшись у гори під час сильної літньої грози, почувши 

ласкавий шепіт казкових водоспадів, побачивши серед літа у горах справжній, хоч і 

«ніздрюватий», сніг («зимник»),- розумієш, що розлюбити Карпати вже не в силах.  



 А якщо закортіло побачити цвіт українських сакур – ласкаво просимо до 

Ужгороду. Їх аромат чарує і захоплює. А неймовірні нарциси біля Хусту ? Один раз на 

рік ця долина перетворюється на справжнє диво – тут розквітають мільйони зірочок 

диких нарцисів. 



 Можна згадувати ще безліч сторінок з моїх подорожей - і майже зниклих коней 

Пржевальського у заповіднику «Асканія-Нова», і цілющі термальні джерела у Берегово на 

Закарпатті, і казкових мушлей на березі Азову у Генічеську, і лабіринти Софіївського 

парку в Умані, і квіти латаття на берегах Сіверського Дінця під час подорожей на 

байдарках, і вишиванки на Сорочинському ярмарку, і міць Хотинської фортеці, і древню 

силу заповіднику «Кам’яна Могила» під Мелітополем, і ще безліч і безліч разючих 

сторінок… 



 Подорожуйте Україною! Відкривайте цікаві міста та місця! 

Навряд чи можна побачити все, що варто було б побачити, але можна 

спробувати зробити це. І після цього ми точно знатимемо, що Україна 

дуже цікава та мальовнича , а головне – що ми бачили її красу власними 

очима! 


