
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

НСК "Олімпійський" та музей братів Кличко

Про подорож

Запрошуємо Вас відвідати одну з найграндіозніших сучасних спортивних споруд в Європі - НСК "Олімпійський". Під час екскурсії
Ви дізнаєтеся багато вражаючих фактів з історії стадіону, і зможете оцінити грандіозність і масштабність найбільшої спортивної
арени України категорії класу "Еліт".

Після екскурсії стадіоном на Вас чекає музей братів Кличко. Це унікальний проект , який несе в собі соціальну місію. Відкриття
виставки - музею , присвяченого досягненням легенд світового професійного боксу Віталія та Володимира Кличко - один з
інструментів стимулювати бажання молоді до ведення здорового способу життя та зміцненню національного духу.

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

1 день 100 грн

 * Знижка для дітей 50 грн.

 

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Екскурсійна програма стадіоном та музеєм

Вхідні квитки

Додатково оплачується

Особисті витрати

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

НСК  "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"
Головна спортивна і культурна арена України. З моменту відкриття після останньої реконструкції у 2011 році на стадіоні
проведені понад 200 футбольних матчів у рамках Євро 2012, Ліги Європи, Ліги чемпіонів УЄФА, кваліфікації  чемпіонату
Європи та Кубку світу і Української Прем'єр-ліги. 26 травня 2018 НСК "Олімпійський" приймав Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. Тут
відбулися успішні концерти популярних українських і світових музикантів, серед яких – Океан Ельзи, Мадонна, Red Hot Chili
Peppers, Enrique Iglesias та інші. Під час екскурсії дізнаєтеся багато цікавих фактів з історії стадіону й оціните грандіозність і
масштабність найбільшої спортивної арени України.

ВИСТАВКА-МУЗЕЙ  БРАТІВ  КЛИЧКІВ
Відкриття виставки - музею , присвяченого досягненням легенд світового професійного боксу Віталія та Володимира Кличко -
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один з інструментів стимулювати бажання молоді до ведення здорового способу життя та зміцненню національного духу.
Наші легендарні чемпіони презентували музею свої ексклюзивні трофеї ,  які може побачити кожен відвідувач виставки.
Відвідувачі виставки можуть зануритися в атмосферу спортивного духу і заново пережити найяскравіші моменти з кар'єри
легендарних українських чемпіонів. Відчути , як важлива підтримка сім'ї та наскільки міцний зв'язок між братами, дізнатися,
як віра у власні сили, самовіддана і наполеглива праця перетворює мрії в реальність. Фільм і ультрасучасне мультимедійне
шоу, яке транслюється на інтерактивних екранах у рамках кожної екскурсії,  підготував відомий український продюсер і
режисер Сергій Долбілов, який зняв понад 20 документальних стрічок про братів Кличків.


