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THE EXAMPLES OF RAIL TRAVEL IN DIFFERENT COUNTRIES
На даний час дуже актуальною є проблема відновлення рухомого складу та інфраструктури залізничного транс&
порту, адже внаслідок хронічного недофінансування з боку держави та відсутності вільних коштів у Укрзалізниці не
відбувалися оновлення та модернізація рухомого складу та інфраструктури в повному обсязі десятки років. У ре&
зультаті ступінь зносу рухомого складу сягає близько 90 %.
Завоювати довіру потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів — головне завдання, що стоїть перед ПАТ
"Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за рахунок надання нових видів по&
слуг, наприклад, залізничних екскурсій.
Залізничні туристичні перевезення є дуже популярними у багатьох країнах світу. Своїм власникам туристичні
залізниці приносять неабиякі доходи. Вважаємо, що в Україні є необхідні передумови розвитку туристичної діяль&
ності, а саме: велика кількість об'єктів історико&культурного та рекреаційного значення, багата історія та традиції.
Також є розвинена транспортна мережа, яка потребує модернізації та достатня кількість готелів та ресторанів, які
теж потребують вкладання коштів задля підвищення рівня сервісу, що надаються туристам.
Метою статті є аналіз методів організації туристичних перевезень залізничним транспортом різних країн світу.
Приклади успішного функціонування туристичних поїздів та туристичних залізниць у провідних країнах світу
можна взяти за основу при формуванні аналогічних послуг в Україні. Вивчення позитивного досвіду інших країн
сприятиме швидкому та вдалому впровадженню залізничного туризму в Україні, завоюванню довіри з боку інвес&
торів, які повірять, що розвиток залізничного туризму в Україні — це соціально необхідний та економічно вигідний
проект.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення
іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого
складу, створення нових робочих місць.
Today is a very urgent problem upgrade rolling stock and railway infrastructure. As a result of chronic underfunding
of the state and the lack of available funds to UZ occur renovation and modernization of rolling stock and infrastructure
in full decades. As a result, the degree of wear of rolling stock is around 90 %.
Winning the trust of potential domestic and foreign investors — the main task facing the Public Joint Stock Company
"Ukrainian Railways". Increasing the volume of passenger traffic is possible through the provision of new services, such
as rail tours.
Railway transportation travel is very popular in many countries. Tourist railway brings considerable income. We
believe that in Ukraine there are prerequisites of tourism activities, among them a large number of historical and cultural
and recreational values, rich in history and tradition. There is also a well&developed transport network, a sufficient
number of hotels and restaurants that require investing to improve the level of service provided to tourists.
The article is to analyze the methods of transport by rail travel around the world.
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Examples of successful operation of train travel and tourist railways leading countries of the world can be taken as
the basis for the formation of similar services in Ukraine. Studying the positive experience of other countries will promote
railway tourism in Ukraine, restore the confidence of the investors believe that the development of railway tourism in
Ukraine — it is socially necessary and economically profitable business project.
As a result of expected growth in passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to
attract additional funds to upgrade infrastructure and rolling stock.
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ВСТУП

У світі є багато прикладів успішного функ
ціонування туристичних поїздів. Туристичні
поїзди різних країн розрізняються своєю кон
струкцією, методом організації перевезень,
якістю послуг, які надаються туристам впро
довж подорожі та іншими параметрами. На
вказані величини значною мірою впливає ши
рина колії, яка прокладена в тій чи іншій країні,
в тім чи іншім регіоні. Найбільш популярною
(60 % від загальної довжини в світі) є європейсь
ка колія розміром 1435 мм, на другому місці —
російська колія (1520 мм) 17 %, на третьому —
капська (1067 мм) — 9 %, на четвертому — мет
рова (1000 мм) — 7 %.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку залізничного туризму у
світі достатньо розкрито у Інтернетджерелах. Є
структурована інформація про успішні проекти
різних країн, наприклад, "Найкрасивіші заліз
ничні маршрути світу" або "Найзахоплюючі зал
ізничні подорожі", але в цих оптимістичних спис
ках Україна поки що не фігурує. Перспективами
розвитку залізничного транспорту та туризму
займалися багато вітчизняних [1—10] та інозем
них [11—15] науковців, але що стосується питань
розвитку туристичних перевезень в Україні саме
залізницями, то цю тему майже не розкрито.
Завдяки зусиллям Закарпатської громади
та керівництва західних областей у плідній спів
праці із залізничниками та науковцями з
Дніпропетровського національного універси
тету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна у найближчому майбутньому за
плановано реалізацію амбітного проекту з
відкриття туристичних маршрутів по вузькоко
лійним лініям Закарпаття. У рамках виїзних
оглядів експертною групою встановлено, що
об'єкти колійного господарства, пасажирської
інфраструктури, рухомого складу та допоміж
них виробництв, задіяних у функціонуванні
вузькоколійної залізниці, знаходяться в занед
баному стані та потребують значних оновлень
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і капітального ремонту. Спеціалісти пропону
ють відновлення існуючих та будівництво но
вих залізничних ліній. Крім того, розроблено
новий рухомий склад для організації туристич
них перевезень, а також запропоновані перс
пективні туристичні маршрути з урахуванням
прогнозної кількості туристів, і відповідно, із
очікуваним рівнем прибутку.
Вважаємо, що розвиток залізничного ту
ризму — це один із перспективних напрямів
вкладання інвестицій, адже саме за допомогою
цієї послуги можливе зростання пасажиропо
току на залізниці та залучення додаткових
коштів на її оновлення.
МЕТА

Метою статті є огляд існуючих у світі залі
зничних туристичних маршрутів, їхнє по
рівняння, виявлення переваг та недоліків. Ця
інформація може бути корисною для тих, хто
в подальшому планує займатися розбудовою
залізничного туризму в Україні як широкими,
так і вузькими коліями.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Один із найвідоміших і найпопулярніших у світі
туристичний поїзд — це розкішний поїзд "Східний
експрес" компанії "Орієнт Експрес" вже більше ста
років вважається одним із найкращих поїздів кла
су "люкс", славиться багато оформленими купе,
елегантною кухнею і люб'язним персоналом. Його
пасажири відвідують найпривабливіші міста світу,
подорожуючі з Лондона до Венеції або з Парижа
в Будапешт, з Бухареста в Стамбул.
У складі поїзда є 66 купе трьох різних класів
комфорту: 36 пульманівські, 28 — підвищеного
комфорту та — 2 президентські. Усі купе облад
нані коштовними меблями, сейфом, туалетом,
душем або ванною, кондиціонером, телевізором,
постільною білизною, побутовим електрооблад
нанням (наприклад, феном). Також у складі по
їзда є два вагониресторани та вагонбар з му
зикальним живим супроводом. Вартість квитка
залежить від обраної тривалості (в середньому,
дві тисячі доларів за один день подорожі) [1].
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Швейцарія може бути цікава туристам, якім
до вподоби залізничні подорожі. Так звані па
норамні маршрути, тобто екскурсії в поїздах з
панорамними вікнами, проходять крізь всю краї
ну. Є маршрут на різний смак і гаманець. На
приклад, великим попитом у туристів корис
тується Швейцарський шоколадний поїзд, який
йде за маршрутом МонтреГрюйерБрок та у
зворотному русі. Подорож може проходити на
смак замовника — або у пульманівському вагоні
першого класу "Прекрасна епоха" будівництва
1915 року або у сучасному панорамному вагоні.
Спочатку поїзд привозить туристів у Грюйер, де
на залізничній станції їх вже чекає автобус, на
якому подорожуючих доставляють на екскур
сію до замку в Грюйере, а також відомої на весь
світ фабрики з виробництв сиру. Після цього
групу туристів автобус знову довозить до поїзда
і пасажири їдуть у наступне місто — Брок. Там
туристів знову ж таки автобусом привозять на
відому шоколадну фабрику фірми "Нестле".
Після цього туристи повертаються на станцію
відправлення — в Монтре. Цікаво, у вартість
квитка входять також кава з булочками.
Ще один популярний туристичний маршрут
залізницею можна проїхати на експресі "Віль
гельм Телль". Він з'єдную центральну Швейцарію
і Тичино. Подорож поєднує відпочинок на заліз
ничному та водному транспорті. Спочатку ту
ристів катають на катері по озеру Люцерна. З
міста Люцерна до Флуен катер пливе майже чо
тири години. Туристи насолоджуються вишука
ною їжею та прекрасними видами за бортом. По
прибуттю у місто Флуен туристів вже чекає ком
фортабельний панорамний туристичний поїзд.
Двогодинна подорож в ньому продовжиться че
рез долину Реус, туристи побачать небезпечні
скали. Далі пасажирів чекає незабутній пейзаж,
що відкривається зі всесвітньо відомого перева
лу Готтард, що знаходиться приблизно на висоті
1100 метрів над рівнем моря, та подорож по 15
кілометровому тунелю до міста Гоченнен, потім
до Тичино, й далі — назад до Лугано.
Не меншою популярністю у туристів корис
тується й експрес під назвою "Золотий перевал",
що проходить за маршрутом: Люцерн (Цюрих) —
перевал Брюнінг — Інтерлакен — Цвайзімен —
Монтре (Женева). Він з'єднує центральну Швей
царію із Женевським озером. Поїзд, який скла
дається із вагонів першого та другого класів, зу
пиняється в місті Русинер, де туристи відвідують
замок Гранд Шале, відомий своїми 113 вікнами.
Замок розташований поблизу станції, тому тут
для перевезення туристів до місця екскурсії ав
тобус додатково не залучають. Впродовж подо
рожі туристи побачать самий високогірний рай
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он Швейцарії, побачать гори висотою майже 4
тисячі метрів, а також чудові водоспади.
Відома залізниця "Юнгфрау" надає доволі
популярні туристичні послуги. Спочатку тури
сти відвідують гірський перевал КлайнШайдег,
розташований на висоті 2061 метрів. Звідси
поїзд піднімається на залізничну станцію Ей
герглетшер, де гостей чекає шикарний обід у
ресторані. Подальший маршрут пролягає через
тунель Айгер до станцій Айгерванд і Айсмір, на
кожній з яких поїзд затримується на п'ять хви
лин. Потім поїзд прибуває в Юнгфрауйох, з
якого починається Великий льодовик, довжи
ною 22 кілометри, який є найдовшим крижаним
потоком в Альпах і Вершиною Європи.
І наостанок, найбільш відомий та популяр
ний в Швейцарії — це "Льодовиковий експрес"
сполученням ЦерматтБригАдерматтКур
Давос, який організовує приватна компанія
"Ретійська залізниця". Туристи можуть на свій
вибір обрати тривалість подорожі — або усю
від початкового до кінцевого пункту, і це три
ватиме сім годин, або приєднатися до групи
туристів у будьякому місті зупинки туристич
ного поїзда. До уваги туристів 291 міст, 91 ту
нель, відомий перевал Оберальп та заповідни
ки Граубюндена. Поїзд рухається доволі по
вільно, зі швидкістю 36 кілометрів на годину.
Цікаво, що майже на всі туристичні поїзди в
Швейцарії обов'язкове попереднє бронювання
квитків, за яке пасажир теж повинен сплатити
кошти. На свій розсуд туристи можуть також заз
далегідь оплатити гарячий обід, при цьому броню
вання місць у вагоніресторані обов'язкове [2].
Дуже популярний залізничний транспорт і
в Індії. Щорічно залізниця перевозить приблиз
но шість мільярдів пасажирів. Квитки на зви
чайні поїзди доступні за своєю ціною. Залізниці
знаходяться під керівництвом державної кам
панії "Індійські залізниці". Крім звичайних кас,
є так звані туристичні каси, де можна придба
ти квиток на туристичний поїзд. У країні кур
сують чотири види пасажирських поїздів:
швидкий "Шатабі", курсує між крупними міста
ми. В складі поїзда два типи вагонів — тільки
для сидіння + кондиціювання повітря та тільки
для сидіння + підвищений комфорт.
Другий вид — швидкий "Радждхані", який
з'єднує столицю Індії — Делі з іншими і міста
ми країни. В складі поїзда вагони наступних
класів: перший кондиційований, двохполочний
кондиційований, трьохполочний кондиційова
ний та вагон другого класу.
Третій вид — це експреси наступних видів:
сидячий, не кондиційований спальний, не кон
диційований другого класу.
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До четвертого виду відносяться приміські
поїзди з низьким рівнем сервісу — всередині
вагона розташовані дерев'яні лавки, кондиціо
нера немає, вікна та двері постійно відкриті,
навіть на ходу поїзда.
Для заможних іноземців в Індії пропонують
залізничні подорожі на розкішних ретропо
їздах. Так, наприклад, у складі поїзда "Коро
лівський Раджастхан на колесах" є 13 вагонів
класу де люкс та один — класу люкс. У складі
поїзда є також два вагониресторани, пральня,
спасалон, сувенірний магазин, бібліотека, ва
гон зі стільниковими іграми. Працює Інтернет
та WIFI. Подорож триває вісім днів. За цей
період туристи зроблять зупинки в історичних
містах Індії, де відвідають всесвітньо відомі
музеї, палаци, і навіть, побувають на сафарі.
Вартість квитка — від 7 до 14 тисяч доларів
на чоловіка. В квиток входить триразове хар
чування, медичне страхування та вхідні квитки
у заплановані об'єкти екскурсійного відвіду
вання і послуги англомовного гіда.
Також до уваги заможних туристів — роз
кішний поїзд "Експрес Махараджей", який за
дев'ять днів доставить туристів з Делі до Бом
бея. Окрім багаточисленних відвідувань музеїв,
палаців, сафарі, поїздка на верблюдовому ка
равані, і родзинка туру — обід у палаці маха
раджей Джамбугхода із можливістю спілку
вання з чотирма поколіннями справжньої ко
ролівської родини. В складі поїзду комфорта
бельні вагони (в кожному купе є туалет, душ, а
у висококомфортабельних — справжня ванна)
з кондиціюванням повітря та кнопкою викли
ку провідника, а також два вагониресторани,
вагонбар та вагонгостинна. Максимальна
кількість пасажирів, яку може вмістити цей
поїзд — п'ятдесят осіб. Але внаслідок високої
вартості квитка поїзд ніколи не буває заповне
ний вщент. Вартість квитка — від шести до 24 ти
сяч доларів за одну особу в двомісному купе,
доплата за одномісне розміщення складає 100
відсотову надбавку вартості квитка.
Ще один з туристичний поїздів, що пропо
нують до уваги туристів — "Легенди Індії",
яким впродовж дев'яти днів прямує за марш
рутом Бомбей — Делі. Туристи побачать пече
ри, палаци, форти, а також стануть учасника
ми турніру по грі в поло на слонах. У складі
поїзда комфортабельні вагони, а також два ва
гониресторани, вагонбар та вагонгостинна.
В вартість квитків також включена вартість ал
когольних напоїв. Вартість квитка — від шести
до 24 тисяч доларів за одну особу в двомісному
купе, доплата за одномісне розміщення скла
дає 100відсотову надбавку вартості квитка.
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Наступний поїзд, що заслуговує на увагу
туристів — це ретропоїзд "Палац на колесах".
Впродовж дев'ятиденної подорожі туристи
відвідають: Дели, Джайпур, СавайМадхопур,
Читоргарх, Удайпур, Джайсалмер, Джодхпур,
Бхаратпур, Агра. В складі поїзда всього 14 кон
диційованих вагонів, у кожному вагоні по чо
тири купе, обладнаних туалетом та душем. Та
кож в склад поїзда входять два вагониресто
рани та вагонбар. У кожному вагоні працює
своя кухня, де досвідчені повара приготують
страви на замовлення пасажирів. Вартість квит
ка — майже 6 тисяч доларів за одну особу.
Також в Індії ходить туристичний поїзд за
маршрутом ЧеннаїРамешварам, який про
їжджає по морському мосту Рамешварам, що
побудований над Індійським океаном. Турис
там відкривається захоплюючий краєвид.
Росія теж має декілька вдалих прикладів
організації туристичних поїздів. Так, у всьому
світі функціонує відомий розкішний поїзд "Золо
тий Орел". Подорож тривалістю п'ятнадцять діб
дає можливість побачити майже усю Росію, від
Москви до Уралу. Туристи побувають на екскур
сіях у Москві, Казані, Єкатеринбурзі, Новосибі
рську, Іркутську, УланУде, УланБаторі, Влади
востоку, а також здійснять п'ятигодинну подо
рож вздовж озера Байкал. Загалом поїзд про
їжджає майже 11 тисяч кілометрів, долаючи вісім
годинних поясів. Вартість квитків залежить від
класу вагонів — срібний, золотий або імпера
торський — 23, 28 або 33 тисячі доларів за одну
особу. У вартість, окрім харчування, ночівлі у го
телі в одному місті та екскурсій включені також
послуги лікаря. Поїзд складається із 12 спальних
вагонів, кожне з п'яти купе в вагоні обладнане
туалетом, душем, полами з підігрівом, кондиціо
нером, телевізорами. Загальна площа кожного
купе залежить від класу: "імператорського" — 11
м2, "золотого" — 7 м2, "срібного" — 5,5 м2.
Цей же туристичний поїзд, "Золотий Орел"
декілька разів на рік пропонує туристам міжна
родну подорож під назвою "Каспійська Одисея".
За шістнадцять днів туристи побувають в Ар
менії (їх чекає екскурсія по Єревану, поїздка на
курорт Діліжан, дегустація справжнього ар
мянського коньяку), Грузії (екскурсія по Тбілісі,
Кахетії, місту Горі), Азербайджані (екскурсія по
Баку, поїздка до Гобустанського археологічно
го заповідника), далі туристичний поїзд за 14
годин на поромі пересікає Каспійське море і ту
ристи опиняться вже у Туркменістані, де ту
ристів чекає екскурсія по Ашхабаду, відвідуван
ня біломармурових палаців та палаючого газо
вого кратеру Дарваза, наступного дня, вже в
Узбекистані туристи побачать мечеті в стародав
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ньому місті ІчанКали, відвідають Самарканд та
Ташкент, а потім їх чекає подорож по столиці
Казахстану. Вартість квитка: від 21 тисячі до
ларів до 44 тисяч. В цю суму включено ночівлю у
готелях на шляху прямування туристичного по
їзда, вартість вхідних квитків в об'єкти екскур
сійного запланованого відвідування, триразове
харчування із алкогольними напоями, медична
страховка та послуги гіда.
Є в Росії і міжнародний двотижневий тури
стичний тур сполученням МоскваПекін на
поїзді "Імператорська Росія". У складі поїзда
вагони з купе чотирьох класів комфортності —
від стандартного (4 тисячі євро з чоловіка) до
елітного (майже 10 тисяч євро). Елітний вагон
складається із п'яти купе, обладнаних туале
том, душем, умивальником. Також в купе є
крісло, стіл, телевізор, вбудована шафа для
одягу та багажу.
У 2016 році туристам запропонували ще
один залізничний туристичний маршрут під
назвою "Великий чайний шлях", який прохо
дить більше трьох тисяч кілометрів по Транс
сибірській магістралі від Маньчжурії до Сибі
ру, тобто охоплює частину території Росії,
Китаю та Монголії. В кожному місті поїзд буде
робити зупинку на два дні для проведення екс
курсій для пасажирів. В складі поїзда дев'ять
вагонів різних класів. Вартість квитка — від 2,5
тисяч рублів.
Серед нових туристичних маршрутів, що
російська залізниця відкрила туристам у 2016
році, дводенна подорож на ретропаровозі
"Срібне намисто Росії" на вугільній тязі сполу
ченням СанктПетербургПсков. В складі по
їзда вагони трьох класів.
В Африці успішно курсують потягиготелі,
які мають назву "Гордість Африки" та "Блакит
ний експрес" приватної залізничної компанії
"Ровос Рейл", яка успішно функціонує з 1989
року. Двотижневий маршрут довжиною при
близно 1,6 тисяч кілометрів включає відвідуван
ня наступних місць: спочатку ДаресСалаам
(ПАР), потім заповідник Селус, що знаходить
ся вже в Танзанії, далі екскурсія на водоспад
Чисимба у Замбії, потім найвідоміший у світі
водоспад Вікторія, далі — відвідування запові
днику Мадикве в ПАР, де можна побачити ве
ликі популяції слонів, носорогів, і навіть, ге
пардів, потім оглядова екскурсія по Преторії,
відвідування алмазної столиці — Кімберлі, і
наостанок, туристи відвідають Кейптаун. Окрім
оглядових екскурсій туристам запропонують
безліч розваг від сафарі до польоту на гвинток
рилі над водоспадом, рафтінгу або гольфу до
екстремального банджиджампінгу. Цікаво, що
Передплатний індекс 21847

в місці початку залізничної екскурсії пасажирів
особисто зустрічає власник залізничної ком
панії Rovos Rail Рохан Вос. У складі поїзда кур
сують два вагонивітальні, два вагонирестора
ни, спальні вагони з шикарно обладнаними купе
(площею від 7 до 16 квадратних метрів, зі шкіря
ними диванами, сейфами, шафами, кондиціоне
рами, душем або ванною, золотими люстрами,
срібними столовими приборами), та вагонбар
зі зручною оглядовою площадкою. Вартість
квитка варіюється від майже 12 тисяч доларів
до 21 тисячі у двомісних купе. За одномісне
розташування потрібно доплатити в залеж
ності від класу купе від 4,5 до 6 тисяч доларів.
До вартості входить триразове харчування (в
тому числі екзотичні страви зі страусу, анти
лопи та інші), послуги англомовного гіда [3].
На іншому континенті — в Австралії тури
стичні залізничні перевезення теж не дуже роз
винені. Особливістю австралійських залізниць
є те, що її залізнична мережа складається із
колій трьох різних стандартів — капської
(1067), європейської (1435) та ірландської (1600
мм) ширини. Нестиковка є також і по стандар
ту електрифікації залізниць. Так, із п'яти шта
тів Австралії у двох залізниці електрифікова
но постійним струмом, а у трьох — змінним. Всі
ці неув'язки створюють істотні перешкоди для
організації тривалих за своєю протяжністю
туристичних маршрутів.
Якщо вести мову про форму управління за
лізницею, то можна сказати, що в Австралії
залізниця була приватизована у 1997 році. З то
го часу кожен штат фінансує свою дільницю
залізниці та організовує пасажирські переве
зення в своїй місцевості.
Туристичні перевезення залізницею орга
нізовані лише на трьох напрямках. Так, найстар
іший, це туристичний поїзд "Ган", який працює
ще з 1878 року (!). Поїзд долає маршрут у майже
три тисячі кілометрів впродовж двох діб, прохо
дячи через центр австралійського континенту.
Для пасажирів передбачено дві великих зупинки
— в місті Кетрін, де можна зіграти партію в гольф,
та в ЕлісСпринг, де можна поїхати на сафарі на
квадрациклах. У вагоніресторані клієнтам про
понують вишукані страви з кенгуру.
Ще один туристичний, але вже короткотрива
лий маршрут, проходить від Сіднея до Робертсо
на. На поїзді "Какаду 3801" пасажири у старовин
них вагончиках початку минулого століття мають
можливість насолодитися водоспадами та тропі
чними лісами. В складі поїзда три вагони з місця
ми для сидіння та вагонбуфет. У голові поїзда
дизельний локомотив. Вартість поїздки — до ста
доларів. Тривалість подорожі — чотири години.
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Також туристам пропонують подорож три
валістю 45 хвилин вгору по гірському масиву
Макалістер по 37кілометровій залізниці Ку
рандаСценік.
Тропічні сади залізничної станції Куранда
є відомою пам'яткою. Спускаючись вниз по схи
лу, залізничні колії проходять крізь Національ
ний парк БарронГордж. Туристичний поїзд
зупиняється біля спостережного майданчика,
з якого відкривається захоплюючий вид на во
доспад Баррон. З вікна поїзда можна побачити
безліч дрібних водоспадів, які знаходяться
всього в декількох метрах від поїзда [4].
В Еквадорі туристам пропонують цікаву по
дорож на одній із самих високогірних та небез
печних залізниць у світі, яку прозвали "Авеню
вулканів" або "Ніс диявола" тому що її шлях про
лягає в зоні діючих вулканів. З початкової станції
в Ріобамбе, яка розташована на високогір'ї, до
міста Сімбамбе, що розташоване у джунглях, ту
ристи можуть милуватися пейзажами або сидя
чи у вагонах, котрі майже всі, без вікон, або на
даху тих самих вагонів. У складі поїзда сорок ва
гонів різного класу від економ до розкішних купе
з панорамними вікнами. Вагони та рейки дуже
старі, в голові потяга — локомотив з паровими
або дизельними двигунами. Маршрут довжиною
в тридцять кілометрів поїзд долає аж чотири го
дини, тому що при підйомі наверх існують
жорсткі правила обмеження швидкості руху.
Вартість квитка складає від 3 до 20 доларів, при
чому місцеві мешканці сплачують менше, а тури
сти більше за один і той самий вагон [5].
У Шотландії туристам пропонують заліз
ничну подорож на поїзді "Королівський шот
ландець". Маршрут тривалістю п'ять днів вклю
чає в себе відвідування віскарні в Единбурзі,
морську прогулянку у місті Плоктон, екскур
сію до Замку Балліндалох та інших цікавих істо
рикокультурних об'єктів. В складі поїзда всьо
го двадцять купе, обладнаних дорогими мебля
ми та необхідними зручностями. Крім спальних
вагонів, у складі поїзда є вагонресторан з влас
ною мініпекарнею та вагонвітальня, в якому
виступає музичний оркестр.
Також туристам пропонують подорож по
Вестхайлендській лінії, яка вважається однією
з найкращих у світі висотних подорожей залі
зницею. Ця магістраль з'єднує шотландський
порт Малліген і місто Обен. Саме захоплююче
місце — віадук Гленфіннан, який знаходиться
на висоті 30 метрів і з якого можна спостеріга
ти прекрасний вид на озеро ЛохШил та цікаві
види Британії: найвищу гору Бен Невіс, най
більше, протяжне і глибоке озера — Лох Ло
монд, Лох Аве, Лох Морар відповідно, найви
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сотнішу залізничну станцію — Коррур і найза
хіднішу станцію — Ерісейг [6].
У Норвегії залізничний туризм є достатньо
розвиненим. Туристам пропонують шість турис
тичних маршрутів. Наприклад, однією із найбільш
відомих є Бєргенська залізниця, яка з'єднує Осло
та Берген та є найбільш високогірним маршрутом
у Європі. За сім годин поїзд проїжджає 470 км та
робить 20 зупинок. Пасажири мають можливість
подивитися на долину Халінгдал, на найбільше в
Європі високогірне плато, а також на льодовик.
Найвища точка маршруту знаходиться на висоті
1237 метрів над рівнем моря.
Вартість квитка коштує від 350 крон, у за
лежності від класу вагону: стандартний — ва
гон зі звичайними м'якими кріслами, бізнес
класу — крісла зі столами, або спальний вагон.
Другий маршрут пролягає по Фломській
залізниці та розташований між станціями Мюр
дал та Флом. Під час 20кілометрового марш
руту туристи можуть спостерігати за вікном
прекрасні пейзажі: водоспади, річки, долини.
Ця залізниця відноситься до однієї із самих
крутих залізниць із звичайною шириною колії.
На 18 метров пробігу підйом складає 1 метр.
Третій маршрут, 100кілометровий, пропо
нує Раумська залізниця. Пасажири можуть
проїхати з Думбоса до Ондалснесе та побачи
ти Тропу тролів, Стіну тролів, гори Ромсдалс
хорн та річку Рауму.
Четвертий маршрут пропонує Північна за
лізниця. З'єднує Буде и Тронхейм та перетинає
Полярне коло.
П'ятий маршрут, який може бути цікавим
для туристів, це подорож залізницею Йербанен
між Ставангером и Егерсюнном протяжністю
приблизно в десять кілометрів 7,5 миль вздовж
узбережжя, а также через міста Ставангер,
Санднес, Брюне и Егерсюнн.
Остання залізниця, що заслуговує на увагу
туристів, це залізниця Довребанен, що з'єднує
Тронхейм й Ейдсволл. Поїзд перетинає гірни
чий хребет Доврефьелль.
Усі залізниці в Норвегії обслуговує держав
на компанія "Norges Statsbaner" [7].
У Канаді усіма залізницями керує держав
на корпорація VIA Rail Canada, в склад якої
входять чотири регіональних компанії. Країну
перетинають три основних залізничних марш
рути: ТоронтоВанкувер (подорож займає 83
години, за які він долає відстань у 4,5 тисячі
кілометрів, рейси — тричі на тиждень, вартість
квитка — до 900 доларів), КвебекМонреаль
ОттаваКінгстонТоронтоВінздор (найбільш
завантажений напрямок, щоденно відправля
ються близько тридцяти поїздів, час прямуван
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ня — 5 годин, вартість квитка — 150 доларів),
МонреальГаліфакс (шість рейсів на тиждень,
тривалістю майже добу, вартість 260 доларів).
У складі поїздів є вагони трьох типів: бізнес
класу (м'які сидіння, триразове харчування),
економклас (без харчування) та спальний.
Річний пасажиропотік в Канаді досягає чо
тирьох мільйонів пасажирів. Канадці з повагою
відносяться до історії залізничного транспор
ту в своїй раїні, адже там функціонує шість
потужних залізничних музеї. Цікаво, що навіть
в складі туристичних поїздів, що сьогодні кур
сують на теренах Канади, кожний вагон має
своє ім'я, свою історію, свою так би мовити ро
дословну, де записують найбільш поважних
пасажирів вже друге століття поспіль [8].
В Японії залізничні подорожі дуже попу
лярні. Через усю країну прокладено залізничні
колії, по яких ходять супершвидкісні поїзди.
Так, туристичні поїзда "Токайдо" рухаються зі
швидкістю приблизно 300 км/год за маршрутом
між Токіо и Осакою. Пасажири можуть роз
дивитися гори, міста, рисові поля.
Найшвидші в світі сучасні поїзди Сінкансен
курсують за маршрутом "Токайдо" між Токіо і
Осакою (швидше них тільки шанхайський "Маг
льов", на магнітному підвісі). Самий швидкіс
ний з них — "Нодзомі" — подолає 515 км шля
ху за дві з половиною години, зупиняючись
тільки в Йокогамі, Нагої і Кіото.
Майже щорічно туристам пропонують нові
цікаві маршрути. Так, нещодавно компанія JR
Kyushu випустила в світ туристичний поїзд "Сім
зірок", який охоплює за тематикою сім на
прямків та робить сім зупинок під час подорожі
(КюсюФукуока, Оіта, Сага, Миядзаки, Нага
сакі, Кагосима, Кумамото). В складі поїзда 7
вагонів, 14 шикарних купе, два люкси, три пре
зидентських люкси, вагонресторан та бар.
Купе площею від 10 до 21 квадратних метрів
обладнані сучасними меблями, технікою, ду
шем, туалетом, підлогою с підігрівом. На вибір
туристів подорож може тривати два дні (вар
тість квитка 1,5 тисячі доларів) або чотири дні
(вартість квитка — 4 тисячі доларів).
Не менш цікавим для туристів може стати й
148кілометровий маршрут ФукусімаСіндзе.
Поїзд, який курсує між цими містами, включає
три звичайних вагони та один вагон, обладна
ний двома великими ваннами для ніг з гарячою
водою, які розраховані на чотирьох осіб. Під
час подорожі туристи можуть парити ноги та
дивитися у панорамні вікна та милуватися крає
видами за вікном. Вміст поїзда — 143 пасажи
ра. Частота курсування — 120 днів на рік, го
ловним чином, у вихідні та святкові дні.
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Ще один туристичний поїзд, який може ви
кликати захоплення у туристів — гастрономі
чний. В поїзді, що курсує між Кіото та Кобе,
пасажирам запропонують скуштувати вишу
кані національні страви.
Для любителів гострих відчуттів японці про
понують подорож на поїзді із привидами. Впро
довж нічної 30хвилинної подорожі від станції
Шіо Оміва до Арасіямі туристів під тривожні зву
ки будуть лякати актори, перевдягнені у відьом
та привидів. Вартість квитка складає 200 ієн, а для
тих пасажирів, хто сам одягне костюм привода,
подорож обійдеться вчетверо дешевше.
Пасажирські перевезення організовані
шістьма компаніями Групи Японських заліз
ниць — національної компанії. Крім цього, в
країні працюють більше ста залізничних при
ватних компаній, що частково фінансуються
місцевими адміністраціями [9].
Залізничний транспорт дуже розвинений у
Китаї. Поїзда поділяються на чотири класи —
швидкісні, швидкі, туристичні та експреси. Об
слуговують поїзда державна Національна за
лізнична компанія.
Туристам пропонують різні залізничні тури
тривалістю від семи до п'ятнадцяті днів. Серед
популярних маршрутів: одинадцятиденний
ГонконгШанхайЛоянСианьПекін вартістю
від 1360 доларів; дев'ятиденний ПекінШанхай
ГуйліньГонконг — від 1210 доларів; семиден
ний — ПекінЧендуПекін від 540 доларів. До
вартості квитка включено триразове харчуван
ня та відвідування історикокультурних місць.
Популярні туристичні подорожні організова
но й на ЦінхайТібетській залізниці в Китаї. Вона
є найбільш високогірною, адже 80 % маршруту
проходить на висоті більше 4000 м. Вздовж колії
— гори, які вкриті снігом навіть влітку. Щоб убез
печити туристів від гірничої хвороби, до їх послуг
— спеціально обладнані поїзда з герметичними
вагонами. Маршрут поїзд долає за 48 годин [10].
На американському континенті є три тривалі
туристичні маршрути залізницею: "ТрансКана
да" (десятидобовий поїзд з Ванкувера до Мон
реаля через Вінніпег і Оттаву), "ТрансАмери
ка" (12 діб з Вашингтона в ЛосАнджелес через
Чарльстон, Новий Орлеан, СанАнтоніо, Ель
Пасо та ін.) і "ТрансАтлантика" ( 12 діб з Мана
гуа в ПуертоМонт через Гуаякиль, Ліму і Сан
тьяго). В кожному поїзді є вагони різного кла
су, від чого залежить вартість квитка.
Крім того, в різних штатах до уваги туристів
цікаві залізничні подорожі. Так, в НьюМексіко
поїзд "Cumbres Toltec Scenic Railroad" перетинає
і хиткі старі колії над прірвою, і гірський каньй
он, і небезпечні виступи в скелях. У штаті Нью
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика залізничних подорожей, організованих у різних країнах світу по широкій колії
операторами різної форми власності
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Гемпшир пасажирам залізниці Конвей Синік про
понують два історичних залізничних маршрути:
лінія Норт Конвей в Конвей і лінія з Норт Конвей
через Кроуфорд Ноче в Фабіан. На Алясці заліз
ниця White Pass & Yukon Route є архітектурним
пам'ятником. Висота споруди і досить старе об
ладнання робить подорож на потязі досить ад
реналінової прогулянкою. В штаті Колорадо є
старий залізничний міст "Georgetown Loop
Railroad", який знаходиться на місці колишнього
срібного рудника, і їздять по ньому, в основно
му, туристи. Міст тримається на кволих палях на
висоті близько тридцяти метрів [11].
Як видно із оглядового аналізу більшості
існуючих у світі залізничних туристичних по
дорожей, рівень сервісу, безпека туристів, три
валість та вартість подорожі та інші характе
ристики суттєво відрізняються одна від іншої.
Для більш наочного порівняння характеристик
існуючих туристичних поїздів складено уза
гальнюючу таблицю (табл. 1).
ВИСНОВКИ

Проаналізувавши дані, наведені у таблиці,
можна сказати, що не існує прямої залежності
від типу власності залізниць та її затребувані
стю у туристів. Найбільш популярні є поїзди,
де параметри якістьціна оптимальні. Але й на
шикарні поїзди, з вартістю квитків від 20 тисяч
доларів, є свої покупці — на такі тури квитки
(у зв'язку із обмеженням кількості пасажирів
у поїзді) замовляють заздалегідь, у деяких ви
падках навіть за рік до початку туру.
Як свідчать статистичні дані, у всіх країнах
світу лише до 10 % туристичних подорожей
здійснюється залізничним транспортом. У се
редньому, 30—40 % приходиться на особистий
автомобіль, та стільки ж — на автобусні пере
везення. Авіаперевезення займають в загальній
структурі туристичних перевезень до 20 %. Але
по оптимістичним прогнозам експертів, вже у
найближчі роки доля залізничного транспор
ту у перевезенні туристів може зрости до 20, а
то й 30 % у загальній структурі.
Також немає чіткої залежності стану рухо
мого складу та інфраструктури залізниць від
форми їх власності. В задовільному стані є ті
залізниці, в які вкладають кошти на їх оновлен
ня. При цьому витрати на розвиток залізниць
зазвичай окупаються після надання відповідних
послуг їхнім клієнтам.
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