
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Петриківка-Галушківка

Про подорож

Ми зустрінемо кожного туриста на залізничному вокзалі м. Запоріжжя та вирушемо у нашу подорож о 8 годині. 

На нас чекають Центр народного мистецтва "Петриківка", де Ви зможете відвідати майсер клас з Петріківського розпису, кінний
завод, а також етно-хутір "Козацька Січ".

Для наших гостей буде організовано трансфер на залізничний вокзал м. Дніпро о 16 годині. Ми повернемось у Запоріжжя
орієнтовно о 19 годині.

Для наших гостей із Києва, рекомендуємо наступні поїзди:

тур 01.11:

Київ-Запоріжжя: поїзд № 38 або поїзд № 12

Дніпро-Київ поїзд № 732

 

тур 22.11:

Київ-Запоріжжя: поїзд № 38 або поїзд № 12

Дніпро-Київ поїзд № 732

 

 

 

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

1 день 700 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Зустріч педставником фірми на залізничному вокзалі м. Запоріжжя

Транспортне обслуговування по маршруту

Додатково оплачується

Вхідні квитки

Харчування

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

www.zovnish.com

https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-10-31&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-09-18&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-10-31&time=00%3A00&train=012%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210700&to=2200001&date=2020-11-01&time=00%3A00&train=732%D0%9F&wagon_type_id=%D0%A12&wagon_num=1&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-21&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-09-18&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-21&time=00%3A00&train=012%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210700&to=2200001&date=2020-11-22&time=00%3A00&train=732%D0%9F&wagon_type_id=%D0%A12&wagon_num=1&url=train-wagons


Супровід представником фірми

Трансфер на залізничний вокзал м. Дніпро та м. Запоріжжя.

 

 

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВВУВАННЯ

ЦЕНТР  НАРОДНОГО  МИСТЕЦТВА  "ПЕТРИКІВКА"

Вартість відвідування
Діти: 20 грн
Дорослі: 25 грн

Петриківський розпис -  це мистецтво,  що являє собою унікальний релікт безперервної
націоноальної традиції,  що делегує в сучасний світ самобутню культуру Придніпров’я -
історичної колиски Запорізького козацтва. Під час екскурсії Ви познайомитеся з технікою
розпису, символікою малюнків і квітів, особливостями композиції орнаментів, які несуть в
собі глибокий символічний зміст.

МАЙСТЕР-КЛАС  З  ПЕТРИКІВСЬКОГО  РОЗПИСУ

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 50 грн

КОЗАЦЬКИЙ  ХУТІР  "ГАЛУШКІВКА"

Вартість відвідування
Діти: 210 грн
Дорослі: 260 грн

Козацький хутір "Галушківка" заснований в кінці XVIII століття запорізьким козаком на ім'я
Галушка.  Він являє собою єдиний комплекс,  де розташовані  3 сільських двори-садиби,
побудовані у другій половині 19 століття. У першій садибі розташовується етнографічний
музей з  експозицією предметів  сільського побуту та музей Хреста.  Друга -  це садиба
художника. У третій садибі розташовується майстерня, де проводяться майстер-класи з
петриківського  розпису  та  гончарної  справи.  В  етнографічному  музеї  представлена  
експозиція, присвячена сільському побуті регіону, а велика частина предметів передана
жителями села


