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ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ «FLAMINGO TRAVEL»
Є. П. Амельченко, студентка гр. ТУР-19, ДВНЗ «ПДТУ»
Вступ. Компанія «FLAMINGO Travel» працює на ринку
туристичних послуг з 2012 року. Вони пропонують повний спектр
послуг з організації відпустки вашої мрії.
Тут ви можете вибрати відпочинок на будь-який бюджет,
починаючи від гарячих турів з Маріуполя, Запоріжжя, Києва,
автобусних екскурсій і закінчуючи розкішними Авіатури на екзотичні
острови, і при цьому бути впевненим в тому, що гарантовано отримаєте
тільки кращу якість відпочинку і індивідуальний підхід при виборі туру.
Виклад основного матеріалу. «FLAMINGO Travel» пропонують
великий вибір країн для подорожей. Основні напрямки, з якими вони
працюють - це подорожі в Туреччину, Єгипет, Чорногорію, Грецію,
Кіпр, ОАЕ, Шрі-Ланку, Таїланд, Домінікану, Мальдіви, Італію,
Францію, Іспанію, Чехію. Крім того, вони пропонують автобусні тури і
авіатури в Європу.
Також «FLAMINGO Travel» надає гарантію на високий сервіс і
мінімальну ціну туру, ви самі можете порівняти ціни по провідним
туроператорам, і вибрати мінімальні. Надають повний комплекс послуг:
бронювання авіа- та залізничних квитків, готелів, готелів, оформлення
страхових полісів. Консультації по відкриттю віз. Повертають бонуси
від кожної покупки на Ваш бонусний рахунок. Ви можете купити тур
он-лайн, тобто підібрати путівку тепер можна не виходячи з дому.
Інформують Вас про кожен крок в організації Вашого туру. Створюють
індивідуальні подорожі під Ваше замовлення. Надають трансфер з
Маріуполя до аеропорту Запоріжжя.
Висновок. Якщо Ви шукали, де купити путівку в Маріуполі відмінно! «FLAMINGO TRAVEL» - це саме те, що Вам потрібно!
Роботу виконано під керівництвом д-ра наук з держ. упр., проф.
Любчук О. К.
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
І. О. Волосов, студент гр. ТУР-19, ДВНЗ «ПДТУ»
Туризм - складне історичне, соціально-економічне та культурний
явище, яке пройшло складний шлях еволюційного розвитку.
Стандартизація в сфері туризму, а разом з нею «масовість
культури», що найменш, у туристів, викликають неоднозначну оцінку.
З'являються елементи усвідомленої регіоналізації туризму або
об'єктивного врахування в туризмі етнокультурної специфіки.
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Національна культура країн-дестинацій все частіше сприймається
масовим туристом не як скарбниця духовних цінностей, а як товар,
закладений у вартість туристської путівки та втілений в купі сувенірних
дрібничок. Взаємозв'язок між етносом, державою і процесами
глобалізації став одним з умовних проблем сучасного життя.
Етнокультурний туризм, як явище світової культури, сприяє, в
свою чергу, розкриттю і розумінню різних сторін і характеристик самої
культури: її сутності, видів, форм і функцій в «живому» вигляді. На
конкретних прикладах можна познайомитися як із рівнем розвитку
певних історичних епох і цивілізацій, так і зі ступенем вдосконалення
різних сфер людського життя і діяльності. Візуалізуються чинники
історичної спадкоємності, значно активізуються
пізнавальна,
інформативна, трансляційна, регулятивна, акумулятивна і економічна
сторони сприйняття дійсності. Під час будь-якого туру відбувається
знайомство й освоєння «чужого» соціокультурного простору; кожним
туристом навіть на підсвідомому рівні проводиться компаративний
аналіз ставлення до природи, суспільства і окремої людині як в
«чужому», так і в своєму соціумі.
Етнокультурний туризм сприяє знайомству, виявленню, вивченню
й зіставленню національних характерів, ментальності, архетипів.
Традиції, новації та норми в культурі також багато в чому можуть бути
актуалізовані й розкриті через туризм.
Етнокультурний туризм відіграє одну з головних ролей у світовій
економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового
національного продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими
темпами й в найближчі роки стане найбільш важливим її сектором.
Сутність етнокультурного туризму полягає в тому, що він
знайомить туристів, мандрівників з унікальною природою, самобутньою
культурою, релігією, мистецтвом, традиціями, звичаями та фольклором
окремо взятого народу, етносу. Етнокультурний туризм - це поїздка в
місця проживання сукупності людей, що мають свою власну,
неповторну структуру, стереотип поведінки, що відрізняється від інших
спільнот своєю унікальною і самобутньою духовною і матеріальною
культурою, природною та культурною спадщиною. Етнокультурний
туризм відрізняється важливою позитивною особливістю, яка лежить
поза економічної площині: забезпечення збереження культури й
традиції окремих нечисленних народів.
Роботу виконано під керівництвом канд. іст. наук, доцента
Ярченко Ю. В.
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