
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Свято Трійці на морі! (Асканія-Нова, Кам'яна
могила, Арабатські ТЕРМИ + відпочинок на морі)

Про подорож

Ми зустрінемо кожного туриста на залізничному вокзалі м. Запоріжжя. 

О 8 годині вирушаємо до унікального пам'ятника первісного мистецтва - Кам'яна Могила, одного з 7 природних чудес України!
Далі ми продовжемо нашу подорож на узбережжя Азовського моря, де у Вас буде можливість відвідати термальні басейни
"Арабатські ТЕРМИ". 

Другий день не менш насичений. Ми відвідаємо Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна.
Асканія Нова - це найстаріший степовий резерват миру, і такаож ще одне з 7 природних чудес України, що входить в сотню
найбільш відомих заповідних територій планети...  А  також ви зможете відправиться на міні-сафарі  вглиб заповідника та
познайомиться з напіввільним утриманням диких тварин.

На третій день  відпочиваємо на морі та вирушаємо до Запоріжжя.

Трансфер на залізнични вокзал Запоріжжя 21.06 орієнтовно о 20:00 годині. 

Для наших гостей із Києва, рекомендуємо наступні поїзди:

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

Запоріжжя-Київ поїзд № 38,  поїзд № 12 або поїзд № 10.  

 

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі 3150 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту

Екскурсійне обслуговування згідно програми

Проживання (2 ночі, двомісні та тримісні номери з усіма зручностями)

Сніданки

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=2210800&to=2200001&date=2021-06-21&time=00%3A00&train=038%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210800&to=2200001&date=2021-06-21&time=00%3A00&train=012%D0%9F&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=7&url=train-wagons
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2210800&to=2200001&date=2021-06-21&time=00%3A00&train=010%D0%94&wagon_type_id=%D0%9A&wagon_num=4&url=train-wagons


Страховка

1  ДЕНЬ  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІСТОРИКО  -  КУЛЬТУРНИЙ  ЗАПОВІДНИК  "КАМ'ЯНА  МОГИЛА"
Десятки тисяч туристів прагнуть відвідати унікальний пам'ятник первісного мистецтва - Кам'яну Могилу, що розташована у
заплаві  річки  Молочна,  поблизу  селища  Мирне  Мелітопольського  району  Запорізької  області.  На  Кам’яній  Могилі
сконцентроване доісторичне скельне мистецтво, датування якого охоплює проміжок часу від палеоліту до середньовіччя.
Комплекс петрогліфів, виявлених на пам’ятці, перевищує тисячу одиниць і відзначається різноманітністю образів і стилів їх
виконання. Фактично кожна історична спільність, що мешкала у Північному Причорномор’ї, зафіксувала на плитах Кам’яної
Могили власну ідеологію та мистецьку традицію.

ТЕРМАЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС  "АРАБАСТЬКІ  ТЕРМИ"

Вартість відвідування
Дорослі: 200 грн
Інші умови: діти до 12 років

Оздоровчий  комплекс  "Арабастькі  ТЕРМИ"  -  це  термальна  купальня  та  міні-басейни  з
термальною водою, що має лікувальні властивості, тому що містить різноманітні мінерали
та мікроелементи. В них є як холодна, так і гаряча вода. ЇЇ джерело розташоване на глубині
понад 1500 м.  Термальні  води басейну мають на гирлі  до  72 °C і  охолоджуються до
комфортної  температури (37-40 °C).  Вода термального джерела сприяє відкриттю пор,
максимальному  проникненню  мінералів  і  ферментів,  очищує  організм  від  шлаків  та
токсинів, поліпшує кровообіг. 

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

БІОСФЕРНИЙ  ЗАПОВІДНИК  "АСКАНІЯ  -  НОВА"

Вартість відвідування
Діти: 60 грн
Дорослі: 90 грн

Біосферний  заповідник  "Асканія-Нова"  ім.  Фрідріха  Едуардовича  Фальц-Фейна  -
найстаріший степовий резерват миру, одне з 7 природних чудес Україна, що входить в
сотню найбільш відомих заповідних територій планети ... До складу заповідника входять
дендрологічний парк загальнодержавного значення і  зоопарк,  колекція тварин якого є
національним надбанням України.

ЕКСКУРСІЯ  "РЕТРОФОТОСАФАРІ"

Вартість відвідування
Діти: 250 грн
Дорослі: 250 грн

Це екскурсія на автомобілі, яка продовжується біля 2 годин. Екскурсанти знайомляться з
напіввільним утриманням диких тварин. Для їх утримання відведено 2320 гектарів.  Ви
зможете побачити сайгаків,  бізонів,  оленів,  зебр, антилоп канна, муфлонів,  страусів та
багато інших тварин.

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відпочинок на морі


