
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Співаючі фонтани

ГРУПА (ЧОЛ) 15 + 1 15 + 2 10 + 1 10 + 2

2 дня / 1 ніч 1275 грн 1365 грн 1650 грн 1785 грн

Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 630 грн 1232 грн

Дорослий 778 грн 1580 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Екскусійне та транспортне обслуговування згідно програми туру

Трансфер на залізничний вокзал

Проживання в хостелі

Харчування (1 обід, 1 сніданок)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ВІННИЦЕЮ
Пішохідна екскурсія. Вінниця - це зелене місто в серці України, доглянуте, привітне і гостинне. Дивовижні подвір'я, парки,
сквери, приховують найнесподіваніші, цікаві та незвичайні пам'ятки Вінниці.

ФОНТАН  "ROSHEN"
Це найбільший плавучий фонтан України та один з найбільших фонтанів Європи! Його унікальність полягає, в так званій,
«зимуючій технології»,  що дозволяє занурити конструкцію під воду.Фонтан "Рошен" займає одне з перших місць серед
символів міста Вінниці.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

СТАВКА  ГІТЛЕРА  "ВЕРВОЛЬФ"

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Вартість відвідування
Діти: 70 грн
Дорослі: 140 грн

"Вервольф", що в перекладі означає "озброєний вовк". За часів Великої Вітчизняної війни
вона використовувалася для керування військовими діями на Східному фронті. Надземна
частина мала 81 будівлю. Майже всі споруди були побудовані з дерева і мали дерев'яні
дахи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ-САДИБА  М.І.  ПИРОГОВА
Розташована в мальовничому парку на березі озера. Об'єкти музейного комплексу – будинок і аптека, споруджені Пироговим
в  1866  році,  а  також  церква-некрополь,  будівництво  якої  було  завершене  в  1885  році.  З  1882  року  тут  покоїться
забальзамоване тіло Миколи Івановича Пирогова.

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  М.  КОЦЮБИНСЬКОГО

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 30 грн

Заснований у будинку, в якому майбутній письменник народився і прожив до 33 років.
Експозиція побудована за монографічним принципом і розташована в п'яти кімнатах рідної
домівки  Коцюбинського.  Експонати:  прижиттєві  видання,  переклади,  живопис  тощо,
послідовно розкривають творчий шлях і громадську діяльність письменника.

ВІННИЦЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  КРАЄЗНАВЧИЙ  МУЗЕЙ

Вартість відвідування
Діти: 20 грн
Дорослі: 30 грн
Інші умови: (за дод. плату)

Значущий науково-методичний  центр  східного  регіону  Поділля.  Його  фонди  налічують
близько  100  тис.  одиниць  зберігання.  Тут  знаходиться  й  унікальна  колекція  золотих
прикрас  епохи  бронзи  та  сарматського  періоду,  яка  експонувалася  на  6  міжнародних
виставках. Також музей відомий нумізматичною й етнографічною збірками, колекцією зброї
та мінералів.

РЕТРО-МУЗЕЙ  АВТОМОТОВЕЛОФОТОТЕЛЕРАДІО

Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 70 грн

Основою експозиції авто-ретро музею є приватна колекція раритетних автомобілів і іншої
техніки  вінницького  колекціонера  О.  Стрембіцького.  У  музеї  презентовано  понад  100
експонатів зібраних за 35 років: автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, телевізори,
фотоапарати, радіоприймачі та інше. Усі експонати діють, більшість з них є символами
радянської епохи.

ЗООПАРК
Подільський зоопарк налічує 111 голів тварин і 105 голів птахів. Загалом – понад 60 видів. Зоопарк проводить навчально-
виховні  та  культурно-освітні  роботи  з  молоддю і  школярами.  Наразі  Вінницький зоопарк,  це  великий дитячий  ігровий
майданчик, зелені куточки та зони відпочинку, які прикрашають різноманітні скульптури.

ВІННИЦЬКА  ШОКОЛАДНИЦЯ

МАГАЗИН  "СОЛОДКА  МРІЯ-ВІННИЦЯ"

Вартість відвідування
Інші умови: самостійно

Український бренд, який понад 20 років займається виробництвом крафтових натуральних
продуктів харчування за власними авторськими рецептами, і є одним з найбільш потужних
підприємств харчової промисловості Вінницької області. Історія підприємства сягає 1945
року, коли на території Вінниці було створено "Вінницький міський харчовий комбінат". З
1998  року  тут  стартувало  виробництво  яблучного  соку,  яблучного  пюре,  повидла  та
хлібного квасу. Перший зефір під торговою маркою "Солодка мрія" побачив світ у 2000
році. Відтоді асортимент продукції систематично поповнюється новими позиціями, адже
технологи бренду враховують побажання аудиторії і намагаються миттєво відповідати на
запити часу.



ПРОГУЛЯНКА  НА  ГОНДОЛІ  (ПЕРІОД  НАВІГАЦІЇ)

Вартість відвідування
Екскурсія для групи до 6
чол.: 500 грн

Ви бачили уже на Південному Бугу як романтично курсує по річці справжня Венеціанська
гондола?!  Так от,  покататись на ній  може кожен охочий.  Вінницькою гондолою керує
місцевий підприємець Віталій Гуменюк і вона щодня причалює до атмосферного закладу
Вінниці на воді - Вінницької реберні! Гондола має свої ім'я - Джульєта.

ПРОГУЛЯНКА  НА  ТЕПЛОХОДІ  (ПЕРІОД  НАВІГАЦІЇ)

Вартість відвідування
Діти: 80 грн
Дорослі: 140 грн
Інші умови: діти до 10 років

Запрошуємо  вас  відвідати  захоплюючі  річкові  прогулянки  по  річці  Південний  Буг.
Пасажирський флот Вінниці складається з двох однакових теплоходів - "Пирогов" та "Ляля
Ратушна".  Перший  названо  на  честь  відомого  лікаря  -  Миколи  Івановича  Пирогова.
Пароплав "Ляля Ратушна" названий на честь видатної підпільниці і партизанки, яка двічі
потрапляла в лапи окупантів. Один раз втекла, другий раз відпустили за хабар. Загинула
напередодні визволення Вінниці від німців. Пристань "Вінниця" запрошує всіх вінничан та
гостей міста здійснити захоплюючу подорож на теплоходах "Л. Ратушна" та "Пирогов М. І"!
https://moemisto.ua/vn/vidpochinok-na-teplohodah-po-pivdennomu-bugu-33194.html


