(Продовження. Поч. на 1 стор.)
– Ще за Австро-Угорщини існували
маршрути сполученням Відень–Ворохта та
Варшава–Ворохта, – розповів виконуючий
обов’язки начальника Львівської залізниці
Володимир Кисельов. – Ми просто відновили
те, що вже існувало в історії. Акція, яку розпочала Укрзалізниця під гаслом “Укрзалізниця
об’єднує Україну” – надзвичайно корисна і
правильна. Хтось чув про Ворохту, хтось ні,
але тепер, коли курсуватиме цей поїзд, про

– Погода чекала на цей поїзд, готувалася, – переконаний Володимир Кисельов.
– Я був тут кілька днів тому, проводив чергову нараду з підготовки. Тоді падав дощ,
температура сягала десяти градусів тепла.
Які враження справила би така погода на
туристів? Але нині на градуснику мінус 10,
безхмарне небо, сонце. Все складається
якнайкраще.
Справді, перше враження, яке справляли білі Карпати, осяяні зимовим сонцем,

тріли театралізованим дійством. Гості,
які неквапом вийшли із вагонів, раптом
завмерли від несподіванки. І було чого!
Під гучний перелив святкових дзвонів на
перон в’їхала урочисто прикрашена бричка. На ній, у супроводі двох трембітарів,
прибув сивобородий святий Миколай та
малюк – Новий 2011-й рік. Хлопчик від хвилювання на мить забув слова, що викликало замилування у гостей, але з “роботою”
таки впорався.

цей край дізнаються багато людей зі східного регіону України.
Підготовка до запуску нового маршруту
відбулася в рекордно короткі строки. Від початку підготовки і до прийому перших гостей
минув лише один місяць.

було написане на обличчях приїжджих.
– Ми приїхали з Дніпропетровська і
просто вражені побаченим, – навперебій
розповідали дві подруги, Віра та Олена, які
щойно вийшли з вагона. – У вас тут дуже
красиво. Ми ніколи ще тут не були. Хочемо
все побачити, поспілкуватися із тутешніми
людьми і розповісти всім знайомим про цей
край, щоб потім повернутися сюди із друзями. Ми раді, що нарешті відкрили такий
маршрут.
– У Карпатах я був десь років 30 тому, у
Яремчі, ще коли навчався в інституті, – розповідає лікар Валерій, якого відрядили для
медичного супроводу делегації. – Пам’ятаю,
враження тоді були дуже гарні, особисто мені
запам’яталися чисте повітря, привітні люди,
казкові гори. Все було чудово. Зараз очікую
таких самих вражень. Ми з родиною зазвичай
відпочиваємо у Криму, на Азовському узбережжі. Якщо залізничники створили нам таку
можливість, то будемо і сюди приїжджати.

– Душу й тіло підлікуйте, на природі
поміркуйте, що Карпати і Дніпро – українцям на добро! – закликав присутніх святий
Миколай.
Після низки віршованих привітань, ведучий запропонував усім затанцювати гуцульського аркана. Гості з Донецька підхопили ініціативу, і, взявши Миколая під руки,
зайшлися у веселому танку.
– Дорогі друзі, нам приємно бачити вас
в гостях у Карпатах та ще й з таким веселим
настроєм, – привітав присутніх Володимир
Кисельов. – Ви вже переконалися, що приїхали в мальовничий куточок України. Тут
матимете нагоду краще познайомитись із
нашою природою і коли повернетесь додому, вам буде про що розповісти родичам,
друзям та знайомим, а потім вже разом із
ними знову приїхати до нас на відпочинок.
А залізничники подбають про те, щоб ваша
подорож і відпочинок були максимально
зручними та цікавими.
У Ворохті гостей зустрічала не лише
офіційна делегація, але й із півсотні місцевих мешканців, від старого до малого.
За короткий час місцеві жителі та гості з

Розкажи про гори друзям!
Мандрівка першого в історії прямого
рейсу
Донецьк-Дніпропетровськ-Ворохта
розпочалася урочистими проводами з вокзалу шахтарської столиці 9 грудня цього року.
Організатори запланували, що до Ворохти
приїде по 30 металургів та гірників. Однак
бажаючих побачити Карпати на власні очі виявилося значно більше, тож на Франківщину
прибуло 120 осіб.
Проводжаючи земляків, начальник
Донецької залізниці Михайло Рогов побажав
першим пасажирам нового маршруту гарно
провести час, відпочити в Карпатах і повернутися додому повними енергії та яскравих
вражень. Належно підготувалися до прийому гостей і львівські залізничники. Разом
із тим сюрприз для гостей готувала і сама
природа.

Танці на пероні
Прибуття поїзда сполученням ДонецькДніпропетровськ-Ворохта господарі зус-

Донецька почали спілкуватися між собою,
змішалися в один веселий галасливий гурт
і разом раділи зустрічі.
(Закінчення на 6 стор.)
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