
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Тайна Кам'яної могили

Про подорож

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

На нас чекають зворушливі тварини в приватному зоопарку Пилишенко, Панське озеро, а також одне з природних чудес України
- Історико-культурний заповідник "Кам'яна Могила". Ми повернемось у Запоріжжя орієнтовно о 21 годині.

Для наших гостей із Києва, рекомендуємо наступні поїзди:

Тур 08.11

Київ-Запоріжжя: поїзд № 38, поїзд № 116 або поїзд № 12.

Запоріжжя-Київ: поїзд № 38 або поїзд № 12.

Тур 29.11

Київ-Запоріжжя: поїзд № 72, поїзд № 38 або поїзд № 116.

Запоріжжя-Київ: поїзд № 72, поїзд № 38 або поїзд № 12.

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

Супровід представником фірми

Трансфер на залізничний вокзал м. Запоріжжя

Додатково оплачується

Вхідні квитки

Харчування

 

 

ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПАНСЬКЕ  ОЗЕРО
Панське озеро в Запорізькій області називають цілющим місцем, воно надає особливі сили. 25 підземних джерел живлять

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

www.zovnish.com

https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-07&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=2020-11-06&time=00%3A00&train=072%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9F&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-07&time=00%3A00&train=116%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=2&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-07&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=2210800&to=2200001&date=2020-11-07&time=00%3A00&train=038%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210800&to=2200001&date=2020-11-07&time=00%3A00&train=038%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210800&to=2200001&date=2020-11-08&time=00%3A00&train=012%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-28&time=00%3A00&train=072%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9F&wagon_num=8&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-06&time=00%3A00&train=072%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9F&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-28&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=2020-11-28&time=00%3A00&train=116%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=2&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210800&to=2200001&date=2020-11-29&time=00%3A00&train=072%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9F&wagon_num=5&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-06&time=00%3A00&train=072%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9F&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-11-28&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=2210800&to=2200001&date=2020-11-29&time=00%3A00&train=012%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons


Панське озеро, а стіни та дно обмуровані вапняком. Внаслідок цього температура води завжди однакова, +12 і в січні, і в
серпні.  На популярне озеро їдуть з навколишніх сіл і  великих міст.  Місцеві  жителі  кажуть,  що озерна вода допомагає
позбутися від хронічних хвороб.

ПРИВАТНИЙ  ЗООПАРК  ПИЛИШЕНКО

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 150 грн
Інші умови: Діти до 14 років

Це місце де пліч-о-пліч з людьми живуть дивовижні істоти – грізні і  зворушливі, люті і
водночас дуже лагідні та беззахисні леви. Ми почуємо історії про знаменитих мешканців
зоопарку  Самсона  і  Катю,  подивимося  на  колишніх  міністерських  тигрів  Чіпу  і  Чапу,
почастуємо варенням і яблуками клишоногих ведмедиків Мішу, Машу, Коливана, Шпунтика
і  їх  нову  сусідку  Симону.  Зоопарк  Пилишенко  неможливо  порівнювати  зі  звичайним
зоопарком, тут панує атмосфера тепла, любові та турботи. Побувавши лише одного разу
хочеться повертатися сюди знову і знову .

ІСТОРИКО  -  КУЛЬТУРНИЙ  ЗАПОВІДНИК  "КАМ'ЯНА  МОГИЛА"
Десятки тисяч туристів прагнуть відвідати унікальний пам'ятник первісного мистецтва - Кам'яну Могилу, що розташована у
заплаві  річки  Молочна,  поблизу  селища  Мирне  Мелітопольського  району  Запорізької  області.  На  Кам’яній  Могилі
сконцентроване доісторичне скельне мистецтво, датування якого охоплює проміжок часу від палеоліту до середньовіччя.
Комплекс петрогліфів, виявлених на пам’ятці, перевищує тисячу одиниць і відзначається різноманітністю образів і стилів їх
виконання. Фактично кожна історична спільність, що мешкала у Північному Причорномор’ї, зафіксувала на плитах Кам’яної
Могили власну ідеологію та мистецьку традицію.


