
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Травневі свята в Одесі

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

4 дня / 3 ночі 2950 грн (Економ)

4 дня / 3 ночі 1465 грн (Економ на своєму авто)

4 дня / 3 ночі 4100 грн (Стандарт)

4 дня / 3 ночі 2620 грн (Стандарт на своєму авто)

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту (пакет "Стандарт" / "Економ")

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Супровід представником фірми

Проживання в готелі, вибраної категорії (2-3-х містні номери)

3 сніданки (при бронюванні готелю категорії "Стандарт")

Страховка (пакет "Стандарт" / "Економ")

Рації для оперативного зв’язку під час руху (пакет "На своєму авто")

Додатково оплачується

Вхідні квитки

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

Особисті витрати

1  ДЕНЬ

ОГЛЯДОВА  ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ  ОДЕСОЮ
вул. Дерибасівська, Потьомкінські сходи, пам'ятник Д. Рішельє, Приморський бульвар, театр опери і балету, «Золоте дитя»,
«Пам'ятник  закоханим»,  пам'ятник  Катерині  II,  творцеві  джазу  Утьосову  і  «13-й  стул»,  Воронцовський  Палац,  особняк
Потоцького, Гагаріна, Толстого та інші резиденції, Спасо-Преображенський Собор і це лише частина того, що Ви пабачите під
час екскурсії. Прогулянка Одеським морським вокзалом - першокласним портом Чорного моря.

РЕКОМЕНДУЄМО  ВІДВІДАТИ

Ресторан "Облака" - унікальний ресторан, який не залишить байдужим жодного відвідувача. Це стильне і модне місце в
самому центрі Одеси з панорамним видом на старе місто і порт, з високим рівнем обслуговування.
Під одним дахом представлені три концептуально різні кухні: італійська, паназійська і українська-fusion. Тому, незалежно від
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уподобань, будь-який гість знайде блюдо на свій смак.

В самому серці ресторану розташований камін, який створює атмосферу тепла і затишку. Також ви можете розслабитися в
кальянній або перевірити свої вокальні здібності в караоке-барі ресторану, продегустувати та придбати сир і вино в спеціально
обладнаній для цього кімнаті.
В "ОБЛАКАХ" ви задовольните свої найвишуканіші гастрономічні та естетичні уподобання.

2  ДЕНЬ

ТЕМАТИЧНА  ЕКСКУРСІЯ  "ЄВРЕЙСЬКА  ОДЕСА"
Як !? Ви до сих пір не знаєте, що таке "єврейська Одеса"!? Чи не чули звідки бере свій початок знаменита одеська мова, не
знаєте де проживали Ісаак Бабель, Володимир (Зеєв) Жаботинський, Шолом Алейхем і інші видатні діячі єврейської культури,
не бачили Бродською синагоги... Панове, але ж це проблема. Ви не знаєте Одеси, панове. Втім, як кажуть в Одесі, проблема,
яку можна вирішити за гроші це не проблема, це витрати.
Справедливо буде відзначити, що "історія Одеси" та "історія єврейської Одеси" - поняття майже тотожні. Адже євреї в цьому
місті з'явилися ще до самого міста, на території турецької фортеці Єні-Дунья. Втім, справжня історія саме єврейської Одеси
почалася, мабуть, з імператриці Катерини II, з дозволу на поселення євреїв в межах міста. З тих самих пір все і закрутилося:
шулери, злодії, ремісники, кравці, купці, письменники - як тільки не заробляли євреї Одеси! І завжди вони ставали частиною
найцікавіших  і  захоплюючих  історій  з  життя  цього  міста,  формували  його  життєву  філософію,  вносили  свою  лепту  в
своєрідний одеський гумор.

РЕКОМЕНДУЄМО  ВІДВІДАТИ

ДЕЛЬФІНАРІЙ  "НЕМО"

Вартість відвідування
Діти: 300 грн
Дорослі: 300 грн

Однією з головних визначних пам'яток Одеси є культурно-оздоровчий комплекс «Немо»,
який включає океанаріум, центр дельфінотерапії і, звичайно ж, дельфінарій. «Немо» дивує
сучасною архітектурою, чудовою набережній з площею фонтанів, а також кращої в Європі
шоу-програмою за участю дельфінів сімейства Афалін, південноамериканських морських
котиків і левів.

ЕКСКУРСІЯ  ОДЕСЬКИМ  НАЦІОНАЛЬНИМ  АКАДЕМІЧНИМ  ТЕАТРОМ  ОПЕРИ  ТА
БАЛЕТУ

Вартість відвідування
Діти: 75 грн
Дорослі: 150 грн

Для всіх, хто має бажання поринути в незвичайну, загадкову атмосферу театру, пройтися
його розкішними залами і  коридорами, відвідати музейну експозицію, познайомитися з
історією театру,  а  також, звичайно,  зробити фотографії  в  його інтер'єрах,  запрошуємо
відвідати екскурсії. Супроводжувати вас будуть професійні гіди, знавці історії театру, які
неодмінно поділяться цікавими та захоплюючими історіями з життя театру.

3  ДЕНЬ

АККЕРМАНСЬКА  ФОРТЕЦЯ

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 80 грн

Аккерманська  фортеця  була  одним  із  найбільших  та  найпотужніших  фортифікаційних
укріплень Північно-Західного Причорномор’я у XIII-XV ст. У 1484 році, після тривалої облоги,
фортецю  захопили  турки  і  назвали  Аккерман  (Біла  фортеця).  Понад  300  років  вона
перебувала під турецьким пануванням. Фортеця займає площу 9 га, довжина стін досягає
майже 2 км., висота – від 5 до 15 м, ширина – від 1,5 до 5 м. Фортеця оточена глибоким
ровом (біля 14 м). Сьогодні фортеця – це один з найпопулярніших туристичних об'єктів
півдня  України.  Тут  проводять  вистави,  пісенні  фестивалі  та  інші  заходи.  Фортеця  є
чудовим знімальним майданчиком для різних фільмів

ЄВРОПЕЙСЬКА  СИРОВАРНЯ  (ЕКСКУРСІЯ  З  ДЕГУСТАЦІЄЮ-ФУРШЕТОМ)



Вартість відвідування
Діти: 170 грн
Дорослі: 170 грн

Європейська  сироварня  -  це  нова,  сучасна  сироварня,  побудована  за  європейським
зразком, в поєднанні новітнього і автентичного обладнання з Голландії, з оригінальними
голландськими  технологіями  і  українськими  майстрами  сироварами.  Під  час  оглядової
екскурсії ви почуєте розповідь про ферму, про умови утримання корів, годування, процес
доїння і т.д. Познайомитеся з процесом і секретами виробництва сиру, побачите камери
дозрівання. Після екскурсії на Вас чекає дегустація 5 видів сиру (індивідуальна тарілочка) в
галереї у сиросховища.

ЦЕНТР  КУЛЬТУРИ  ВИНА  SHABO  З  ДЕГУСТАЦІЄЮ  ВИН

Вартість відвідування
Діти: 280 грн
Дорослі: 360 грн

Шабо – один з найстаріших районів Європи, де традиції виноробства були закладені ще у
давнину. Швейцарські поселенці заснували колонію виноробства Шабо у 1822 році. Центр
культури вина "Шабо" - це виноградники та винний комплекс, велике високотехнологічне
підприємство, двохсотрічні винні погреби, виносховища загальною площею 10 тис. кв. м.
Нікого  не  залишать  байдужим  об'єкти  сучасного  мистецтва,  величні  архітектурні
комплекси,  незвичайні  експозиції  ландшафтного  дизайну:  єдиний  в  Україні  пам'ятник
виноградній лозі, арт-ансамбль "Трилогія виноградної лози", галерея "Shabo Art Centre",
мультимедійна скульптура "фонтан Діоніса", музейний Лабіринт, грузинський марані, два
музейних  кінозалі,  Альпійська  гірка,  музей  "Шабо".  І  це  -  далеко  не  повний  перелік
унікальних об'єктів...

4  ДЕНЬ

КАТАКОМБИ  НА  РОЗУМОВСЬКІЙ

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 250 грн

Одеські катакомби – одна з найцікавіших пам’яток південної частини України. Їхня довжина
– приблизно 2,5-3 тис. км. А скільки таємниць приховують вони вже впродовж століть свого
існування! Тут можна побачити справжнє бандитське логово, бункер часів холодної війни.
Ліхтарі та каски видають екскурсоводи, тому туристам достатньо мати при собі теплий
одяг і зручне (бажано спортивне) взуття.

РЕКОМЕНДУЄМО  ВІДВІДАТИ

Ресторан-паб "Уха" - це місце, де можна поласувати стравами самобутньої одеської кухні. Смачні страви зі свіжої риби, м'яса,
овочів, морепродуктів. Широкий асортимент смакоти, приготований на відкритому вогні. Чого тільки варта смажена ца-ца,
камбала, креветки в хрусткому клярі... І звичайно ж, неймовірно смачна, фірмова юшка з 5 видів риб! Улюблена усією Одесою.

Крім того, обов'язково зайдіть в магазин "Море риби"! Тут на вас чекає величезний асортимент риби (свіжа, сушена, копчена,
заморожена) і морепродуктів екологічно чистого виробництва.  


