
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Круїз Донеччиною: Соледар - Святогірськ -
Слов'янськ

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

2 дня / 1 ніч 1410 грн 1540 грн 1515 грн 1620 грн 1585 грн 1800 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування із Запоріжжя

Проживання

Харчування (1 сніданок, 2 обіди)

Супровід представником фірми

Страховка

Додатково оплачується

Вхідні квитки на рекомендовані об'єкти

Особисті витрати

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

06:00 Виїзд із Запоріжжя. Переїзд в Соледар (в дорозі 300 км)

МУЗЕЙ  СОЛЯНОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ  "ПАМ'ЯТЬ"

Вартість відвідування
Діти: 350 грн
Дорослі: 350 грн

Інші умови: Допускаються діти від
10 років

Запрошуємо Вас відвідати екскурсію в соляні шахти. Ви зможете пройти по дну Тетиса -
стародавнього світового океану, відвідати чарівні лабіринти підземного соляного царства,
побачити унікальні соляні скульптури, зроблені руками народних умільців, підземне соляне
футбольне поле і концертний зал, який вражає своїми розмірами і акустикою, дізнатися
багато цікавого про чарівні властивості солі, яка набула слави білого золота, ознайомиться
з історією видобутку солі,  а також технологією, що застосовується зараз.  В унікальній
камері  41біс  організовуються  концерти,  новорічні  вистави,  конференції,  виставки
художників,  спортивні  змагання.

ЕКСКУРСІЯ  ПО  СЛОВ'ЯНСЬКУ
Слов’янськ – місто, яке засноване 1645 році. Історія закладення населеного пункту доволі цікава, адже у далекому минулому
він мав захищати територію від кримських набігів. Свою сучасну назву колишній острог отримав лише у 1794 р., до того
фортецю величали Тор. Церква Вознесіння Христового входить до переліку найбільш древніх храмів міста. Заснована ще у 18

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

www.zovnish.com



ст., вона спочатку була повністю дерев’яною, а лише у 1775 р. будівлю змурували із каменю. 20-30-ті рр. минулого століття
були не найкращим періодом у житті споруди, адже тоді її не лише закрили, а і частково зруйнували. Лише у 1980-х роках
церкву  було  реставровано,  встановлено  новий  купол  та  дзвіницю.  Слов’янськ  –  один  із  найстаріших  українських
бальнеологічних курортів. Потрапити в здравницю можна, виїхавши з міста лише на декілька кілометрів до соляних озер. Три
санаторії спеціалізуються на загальному оздоровленні організму, лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, опорно-
рухового апарату.

РИНОК  КЕРАМІЧНИХ  СУВЕНІРІВ
Сервізи, шкатулки, попільнички, чашки, кружки, вази, тарілки, різні сувеніри, керамічні картини, будиночки для акваріумів,
скарбнички і багато багато іншого чекають на Вас на ринку керамічних сувенірів у Слов'янську.

КЕРАМІЧНЕ  ВИРОБНИЦТВО  ТМ  "КАМ'ЯНА  КВІТКА"

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 250 грн

Під  час  екскурсії  на  Вас  чекає  чарівне  перетворення  глини,  візуальне  і  тактильне
знайомство  з  цим  матеріалом  і  процесом  виробництва  квіткової  кераміки.  Також  Ви
відвідаєте майстер-клас по роботі з глиною. Це прекрасна можливість створити свій витвір
мистецтва!

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  (НА  ВИБІР)

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПРИРОДНИЙ  ПАРК  "СВЯТІ  ГОРИ"  (ТРИВАЛІСТЬ  ЕКСКУРСІЇ  1
ГОДИНА)

Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 60 грн

Один  з  найвідоміших  у  країні  національних  природних  парків  має  назву  "Святі
гори".  Одразу  у  трьох  районах  Донецької  області  розташувалися  об’єкти,  які  стали
частинами величезної території. Цікаво, що Крейдяні скелі у 2008 році зайняли своє місце у
ТОП-10 природних див України. У складі природного парку, що протягнувся уздовж берегів
Сіверського  Донця,  є  не  тільки  гори,  але  й  рідкісні  рослини,  що  ростуть  тут  ще  з
дольодовикового періоду.  Загалом площа парку складає 40,5 гектарів,  на яких можна
побачити майже тисячу різноманітних рослин, частина з яких вважається реліктовими. До
того  ж,  тут  нараховується  більше  250  тисяч  тварин,  а  50  з  них  занесені  у  Червону
книгу. Природний парк – це не тільки флора та фауна, але й архітектурні дива, датовані
різними періодами – від палеоліту до середньовіччя.  Найвідоміший серед них –  Свято-
Успенський монастир, але не менш відомі і інші. Озера та поля конвалій, соснові ліси та
болота з рідкісними птахами – все це "Святі гори" – місця, де природа демонструє всю свою
красу. 
Під  час  екскурсії  Ви  відвідаєте  печери  крейдяної  скелі  (найдавніший  печерний
монастир). Паломники відвідують святині стародавнього печерного монастиря: каплиця, 2
печерних храми, крейдяні келії і храм Святителя Миколая Чудотворця.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК  "СВЯТІ  ГОРИ"  (ТРИВАЛІСТЬ  ЕКСКУРСІЇ  2  -  2,5
ГОДИНИ)

Вартість відвідування
Діти: 45 грн
Дорослі: 90 грн

Один  з  найвідоміших  у  країні  національних  природних  парків  має  назву  "Святі
гори".  Одразу  у  трьох  районах  Донецької  області  розташувалися  об’єкти,  які  стали
частинами величезної території. Цікаво, що Крейдяні скелі у 2008 році зайняли своє місце у
ТОП-10 природних див України. У складі природного парку, що протягнувся уздовж берегів
Сіверського  Донця,  є  не  тільки  гори,  але  й  рідкісні  рослини,  що  ростуть  тут  ще  з
дольодовикового періоду.  Загалом площа парку складає 40,5 гектарів,  на яких можна
побачити майже тисячу різноманітних рослин, частина з яких вважається реліктовими. До
того  ж,  тут  нараховується  більше  250  тисяч  тварин,  а  50  з  них  занесені  у  Червону
книгу. Природний парк – це не тільки флора та фауна, але й архітектурні дива, датовані
різними періодами – від палеоліту до середньовіччя.  Найвідоміший серед них –  Свято-
Успенський монастир, але не менш відомі і інші. Озера та поля конвалій, соснові ліси та
болота з рідкісними птахами – все це "Святі гори" – місця, де природа демонструє всю свою
красу. 



Під час екскурсії Ви відвідаєте крейдяні печери, Свято-Нікольський храм, скит Всіх Святих і
скит  Преподобних  Антонія  і  Феодосія  Києво-Печерських.  Ви  познайомитеся  з  історією
обителі і відвідаєте святині.

ЕКСКУРСІЯ  НА  КАТЕРІ  ПО  Р.  СІВЕРСЬКИЙ  ДОНЕЦЬ

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн
Інші умови: група 14 - 18 осіб

Під час екскурсії на Вас чекає прогулянка на катері по річці Сіверський Донець уздовж
крейдяних гір по самих мальовничих місцях. Ви відвідаєте крейдяні печери, де ще не так
давно жили монахи. А також пішки прогуляєтеся від катера до печер по дубовому гаю і
сосновому бору.

НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ФЕРМА  "СВЯТОГІРСЬКА  КОЗА"

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 100 грн

На  фермі  "Святогірська  коза"  професійно  займаються  розведенням  кіз  зааненської  та
альпійської порід, а віднедавна ще й англо-нубійської і ламанча. Це унікальні тварини, що
здатні закохати в себе з першого погляду. Тут вам розкажуть про технологію і покажуть
сирне виробництво зсередини, можна буде побачити камеру дозрівання сирів та навіть
продегустувати свіже козяче молоко. А ще придбати екологічно чисту продукцію власного
виробництва,  що  вже  стає  популярною  далеко  за  межами  свого  регіону.  Природа  у
поєднанні з сучасними технологіями, і все це приправлене гостинністю, незламністю та
любов’ю до своєї справи – саме такі емоції викликає екскурсія фермою.

Виїзд в Запоріжжя (в дорозі 350 км)


