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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 24.08
Київ-Запоріжжя: поїзд № 38 або поїзд № 12.
Дніпро-Київ поїзд № 732

ТРИВАЛІСТЬ
1 день

ВАТІСТЬ
750 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Додатково оплачується

Зустріч педставником фірми на залізничному вокзалі м. Запоріжжя

Вхідні квитки

Транспортне обслуговування по маршруту

Харчування

Супровід представником фірми
Трансфер на залізничний вокзал м. Дніпро та м. Запоріжжя.

Е КС КУР СІЙ Н Е О Б СЛ УГ О В В УВ А Н Н Я

ЦЕН ТР НАРОДНО Г О М И СТЕ Ц ТВА "ПЕТ РИК І В К А "

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.

Вартість відвідування
Діти:
Дорослі:

20 грн
25 грн

МАЙСТЕР- КЛАС З П Е ТР И К ІВСЬК О Г О РОЗПИС У

Вартість відвідування
Діти:

40 грн

Дорослі:

50 грн

ЕТН О-ХУТІР "КОЗ А Ц ЬК А СІЧ "

Етно-хутір "Козацька Січ" в Галушківці – це великий етнографічний центр, заснований на
місці колишніх поселень запорізьких козаків. На хуторі відтворено козацький побут, житло,
господарські споруди. Особливу атмосферу створюють деталі інтер'єру та екстер'єру. Під
час екскурсії хутором, ви відвідаєте етнографічну експозицію і музей Хреста, побачите
театралізовану кінну виставу та показовий виступ козаків зі зброєю. На вас чекає смачний
обід, ігри, конкурси, стрільба з арбалету та луку.

Вартість відвідування
Діти:
Дорослі:

210 грн
260 грн

