
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Райський острів Джарилгач, Олешківські піски та
вино

Про подорож

Вирушемо із Запоріжжя у нашу подорож  о 7 годині.  

Ми відвідаємо Нову Каховку та завітаємо на екскурсію в виноробне господарство "Князя Трубецького", побачемо погреби, де
зберігаються цінні колекції вин і почуємо захоплюючу розповідь про історію виноробного господарства. Всіх охочих запросимо
на дегустацію чудових вин. Ну а далі - прогулянка Олешківськими пісками - найбільшою пустелею Европи.

Другий  день  неймовірно  цікавий.  Запрошуємо  Вас  відвідати  загадковий  і  чарівний  острів  Джарилгач.  Тут  ви  зможете
насолодитися купанням як в затоці, так і в блакитних водах відкритого моря, відчути дух Франції в образі Джарилгацьких
маяків. 

Наступного дня нас чекає екскурсія Херсоном. Для гостей із Київа буде організовано трансфер на залізничний вокзал Херсона о
15:30. Повернення у Запоріжжя орієнтовно о 22:00.

Для наших гостей із Києва, рекомендуємо наступні поїзди:

Київ-Запоріжжя: поїзд № 38,  поїзд № 72 або поїзд № 12.

Херсон-Київ поїзд № 765

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі 3300 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Проживання

Сніданки

Супровід представником фірми

Страхування

Додатково оплачується

Вхідні квитки

Додаткове харчування

 

 

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

www.zovnish.com

https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2021-06-18&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2020-09-18&time=00%3A00&train=038%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2021-06-18&time=00%3A00&train=072%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=9&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200001&to=2210800&date=2021-06-18&time=00%3A00&train=012%D0%9A&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2208530&to=2200001&date=2021-06-21&time=00%3A00&train=765%D0%9E&wagon_type_id=%D0%A12&wagon_num=3&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2208530&to=2200001&date=2021-06-21&time=00%3A00&train=765%D0%9E&wagon_type_id=%D0%A12&wagon_num=3&url=train-wagons


1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВИНОРОБНЕ  ГОСПОДАРСТВО  КНЯЗЯ  П.М.  ТРУБЕЦЬКОГО

Вартість відвідування
Діти: 250 грн
Дорослі: 350 грн

Екскурсія  "Виноробним  господарством  князя  П.М.  Трубецького"  занурює  гостей  в
дивовижний  світ  виноробства.  Тут  ви  дізнаєтеся,  як  виробляється  вино  і  зможите
доторкнутися до магії цього воістину чарівного процесу. Під час екскурсії Ви на власні очі
побачите весь процес виробництва, ознайомитеся з новітніми досягненнями виноробства
та  побачите  сучасне  обладнання  від  провідних  європейських  виробників.  Екскурсовод
проведе вас у історичні погреби і розкаже історію "Виноробного господарства князя П.М.
Трубецького", покаже всі цінні колекції та проведе дегустацію.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПРИРОДНИЙ  ПАРК  "ОЛЕШКІВСЬКІ  ПІСКИ"

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 50 грн
Інші умови: діти до 14 років

Олешківські піски – унікальний куточок Херсонського краю. Це те, за чим їдуть туристи. Це
–  неймовірне  видовище,  здатне  захопити  і  здивувати  водночас.  Ви  відвідаєте  цікаву
екскурсію, де фахівці Парку проведуть вас екологічними стежками серед високих барханів,
забезпечать відпочинок у березовому гайку серед нескінченного піщаного моря. А цікаві
легенди та романтичні історії рідного краю, де природа створила експеримент з поєднання
рідкісних ландшафтів, флори та фауни, які належать до різних природних зон, додасть
незабутніх вражень до вашої незвичайної подорожі.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДЖАРИЛГАЧ

Вартість відвідування
Діти: 110 грн
Дорослі: 220 грн
Інші умови: діти від 5 до 10 років

Острів-коса  Джарилгач,  що  у  перекладі  з  тюркської  мови  означає  "обпалені  дерева",
розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Покриваючи площу в 56 квадратних
кілометрів, він є найбільшим островом в Україні та Чорному морі взагалі. Запрошуємо вас
відвідати загадковий і чарівний острів. Тут ви зможете насолодитися купанням як в затоці,
так і  в блакитних водах відкритого моря, відчути дух Франції  в образі Джарилгацьких
маяків. Пляж обладнаний навісами, шезлонгами, VIP-зонами для відпочинку (за дод. плату)

ДЖАРИЛГАЦЬКІ  МАЯКИ

Вартість відвідування
Діти: 17 грн
Дорослі: 35 грн
Інші умови: діти від 5 до 10 років

Насолодившись  морськими  краєвидами,   неповторною  красою  голубої  лагуни  острова
Джарилгач, пропонуємо вам відвідати екскурсію до маяків. Вже на початку ХІХ століття тут
були  встановлені  навігаційні  знаки.  У  1902  року  на  кошти  С.Б.  Скадовського  на  мисі
поставили перший маяк. За однією з версій він був виготовлений в Парижі учнем Гюстава
Ейфеля - легендарного французького інженера, автора знаменитої паризької вежі. В 1997
року в 50-ти метрах від старого маяка був побудований новий, який працює і сьогодні.
Але старий маяк і досі не втратив своєї архітектурної цінності.

ВІДПОЧИНОК  НА  МОРІ

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ХЕРСОНОМ
Місто з багатим минулим, що налічують десятки унікальних історичних, архітектурних і природних шедеврів, зберігає пам'ять
про видатних людей, що творили його історію славу і культуру.


