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Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Травневі свята в Одесі

ТРИВАЛІСТЬ

ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі

2470 грн (Економ)

3 дня / 2 ночі

1030 грн (Економ на своєму авто)

3 дня / 2 ночі

3150 грн (Стандарт)

3 дня / 2 ночі

1825 грн (Стандарт на своєму авто)

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Додатково оплачується

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

Вхідні квитки

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Додаткове харчування

Супровід представником фірми

Доплата за одномісне розміщення

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

Особисті витрати

2 сніданки (при бронюванні готелю категорії "Стандарт")
Страховка (пакет "Стандарт" / "Економ")
Рації для оперативного зв’язку під час руху (пакет "На своєму авто")
1 ДЕ НЬ

ОГЛЯДОВА ПІШ О ХІДН А Е К СК УР СІЯ ОДЕС ОЮ
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.
Р Е КОМ ЕН Д У ЄМ О В ІД В І Д А Т И
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

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 ДЕ НЬ

А ККЕРМАНСЬКА Ф О Р ТЕ Ц Я
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

Вартість відвідування
Діти:

40 грн

Дорослі:

80 грн

ЄВР ОПЕЙСЬКА СИ Р О ВА Р Н Я ( Е К СК У РС І Я З ДЕГУС Т А ЦІ Є Ю-ФУРШ ЕТ ОМ)
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.

Вартість відвідування
Діти:
Дорослі:

170 грн
170 грн

ЦЕН ТР КУЛЬТУР И ВИ Н А S H A BO З Д ЕГУС Т АЦІ Є Ю В ИН
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...

Вартість відвідування
Діти:

280 грн

Дорослі:

360 грн

3 ДЕ НЬ

К АТАКОМБИ НА Р О З УМО ВСЬК ІЙ
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.

Вартість відвідування
Діти:
Дорослі:

150 грн
250 грн

Р Е КОМ ЕН Д У ЄМ О В ІД В І Д А Т И
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.

