
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Масляна та Колодія на Кінному театрі "Запорозькі
козаки"

ГРУПА (ЧОЛ) 44 + 4 40 + 8 30 + 3 34 + 6 27 + 3 15 + 2

1 день 345 грн 355 грн 365 грн 370 грн 380 грн 420 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування із Запоріжжя

Святокова програма

Майстер-класи

Супровід представником фірми

Страховка

Додатково оплачується

Особисті витрати, сувеніри

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КІННИЙ  ТЕАТР  "ЗАПОРОЗЬКІ  КОЗАКИ"

Вартість відвідування
Діти: 80 грн
Дорослі: 100 грн

У південній частині острова Хортиця, біля "Музею судноплавства", ви можете подивитися
виступи  Кінного  театру  "Запорозькі  козаки".  Яскраві  виступи  артистів  не  залишать
байдужими навіть  найвибагливіших гостей:  майстерне виконання трюків  на конях,  що
біжуть, красені вершники в козацькому обмундируванні, ігри, танці та пісні - це незабутнє
видовище.

МАСЛЯНА  ТА  КОЛОДІЯ  В  КІННОМУ  ТЕАТРІ  "ЗАПОРОЗЬКІ  КОЗАКИ"
Запрошуємо вас відсвяткувати незабутнє свято – Масляна! Одне з найбільш стародавніх, веселих та улюблених українцями,
під час якого також відзначають проводи Зими, зустріч Весни, Колодія та Прощену Неділю. Вже на вході вас зустрінуть з
народними піснями, музикою і пригостять гарячим чаєм на травах.

Під час святкування на Вас чекають:

унікальне театралізоване дійство, присвячене історії та традиціям свята – суперництво Весни та Зами за Час, пошуки та
віднайдення втраченого часу;
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старовинні українські обряди;
вистава Кінного театру;
окрема козацька програма з показу бойових елементів, володіння зброєю, а також змагання з глядачами, катання на конях,
рубка на шаблях, посвята в козаки;
майстер-класи з виготовлення, розпису та прикрашання опудалець Масляної з соломи, "витиванок" і лялечок – родзинок;
козацькі забави - стрільба з лука, арбалета, метання ножів, катання на конях, бої мішками з соломою, навчання мистецтву
володіння арапником і інші розваги;
святкові веселощі - конкурси з "колодкою", випікання млинців власними руками, зрізання подаруночків, заплітання стрічок,
стрибки в мішках, поїдання на швидкість вареників, частування один одного млинцями, гумористичні конкурси з мітлою і
рушником, хороводи та інтерактивні розваги, квести для дітей та дорослих з чарівною ведучою Анною Міроновою;
виступ ансамблю народної пісні "Чумацький шлях";
виступ танцювального колективу Запорізької обласної філармонії, майстер-клас з побутового танцю;
зустріч весни - хоровод навколо багаття, урочисте обрядове спалення символу зими - солом'яної баби. Ви зможете спалити у
вогні разом з опудалом Масниці стару річ, щоб негаразди обходили стороною і стрибнути через багаття, щоб бути весь
наступний рік здоровим.


