
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Запрошує Дніпро!

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

1 день 250 грн 265 грн 310 грн 300 грн 335 грн 410 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування

Супровід представником фірми

Страховка

Додатково оплачується

Оглядова екскурсія в Дніпрі

Рекомендовані об'єкти та вхідні квитки

Обід

Супровід медпрацівником

ЕКСКУРСІЙНЕ  БСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ПО  М.  ДНІПРО

Вартість відвідування
Екскурсія для групи до 50
чол.: 500 грн

Дніпро -  це колоритне та неповторне місто!  За кілька годин захоплюючої  екскурсії  ви
дізнаєтеся про історію і побачите всю різноманітність міста.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ  (КІЛЬКІСТЬ  ОБ'ЄКТІВ  ОБМЕЖЕНА)

ДІНО-ПАРК

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 150 грн
Інші умови: діти до 12 років

На  території  Діно-парку  розташовано  20  динозаврів.  Всі  рептилії  наче  живі:  гарчать,
рухаються  і  дихають,  кліпають  очима,  ворушать  лапами  і  навіть  тягнуться  до  вас
мордочкою. Поруч з динозавром розташована інформаційна табличка, де можна прочитати
всю інформацію про той чи інший вид.

ІНТЕРАКТИВНА  ЕКСКУРСІЯ  "ДИВИТИСЯ  І  БАЧИТИ"  (ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ)

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

www.zovnish.com



Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Лекція-екскурсія з відеорядом (5-11 класи).

ІНТЕРАКТИВНА  ЕКСКУРСІЯ  "З  ЧОГО  ЗРОБЛЕНА  КАРТИНА?"  (ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ)

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Інтерактивна екскурсія, майстер-клас "Намалюй свою картину" (для 1-3 класів). Майстер-
клас за дод. плату - 15 грн./ос.

ІНТЕРАКТИВНА  ЕКСКУРСІЯ  "КОЛИ  ЛЮДИНА  СТАЄ  КАРТИНОЮ  ..."  (ХУДОЖНІЙ
МУЗЕЙ)

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Доступна розповідь про портрет для малюків (1-2 класи).

ІНТЕРАКТИВНА  ЕКСКУРСІЯ  "ОДНА  КАРТИНА.  ОДНА  КВІТКА"  (ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ)

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Інтерактивна  лекція  з  виготовленням квітки  пам'яті  до  8,  9  травня,  22  червня  (День
скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні) (1-11 класи). Майстер-
клас за дод. плату - 15 грн./ос.

ІСТОРИЧНИЙ  МУЗЕЙ  ІМ.  Д.  І.  ЯВОРНИЦЬКОГО.

Вартість відвідування
Діти: 20 грн
Дорослі: 70 грн
Екскурсія для групи до 15
чол.: 100 грн

Музей є одним з найстаріших в Україні. Він розповідає про історію степового Придніпров'я з
найдавніших часів до сучасності. Музей зберігає 260 тис. предметів. У музеї експонуються
колекції від старовинних знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів часів Другої Світової
війни.  Унікальними  експонатами  є  половецькі  "баби",  Керносівський  ідол  та  колекція
козацьких старожитностей.

ЕКСКУРСІЯ  ДО  МЕНОРИ  З  ОГЛЯДОВИМ  МАЙДАНЧИКОМ  (1  ГОД,  НЕДІЛЯ)

Вартість відвідування
Діти: 250 грн
Дорослі: 250 грн

Інші умови: п'ятниця, субота-
вихідний

Центр "Менора" – унікальна споруда, аналогів якому немає в світі. Екскурсія складається з
прогулянки галереєю і розповіді про фасади старовинного Катеринослава, відвідування
готелю "Menorah  Hotel",  залів  урочистостей  "Menorah  Ballroom"  і  "Menorah  Grand  Hall",
старовинного особняка "Будинок Пчолкіна" та підйома на оглядовий майданчик 18 поверху
(тривалість 1 год.).



АЕРОКОСМІЧНИЙ  МУЗЕЙ

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 25 грн

Унікальний аерокосмічний музейний комплекс, в якому демонструються справжні космічні
станції,  супутники,  бойові  ракети,  експонати  агрегатів,  що  входять  до  складу  різних
ракетних  комплексів.  Експозиція  музею  складається  з  двох  розділів.  Перший  –  огляд
виставки  в  залі  музею,  другий  –  огляд  зразків  ракетного  озброєння  на  музейному
майданчику.

АКВАРІУМ  НА  МОНАСТИРСЬКОМУ  ОСТРОВІ

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 60 грн

У стінах залу влаштовані 20 акваріумів обсягом 20 кубічних метрів. У центральній частині
залу  знаходиться  каркасний акваріум "тунельного  типу"  місткістю 100  тисяч  літрів.  В
акваріумі, крім екскурсій, також проходять практичні заняття студентів-іхтіологів.

АНАТОМІЧНИЙ  МУЗЕЙ

Вартість відвідування
Діти: 6 грн
Дорослі: 9 грн

Анатомічний музей міста, розташований в одному з корпусів медичної академії. Сьогодні в
музеї  містяться  понад  1000  різних  експонатів.  Серед  них  органи  людей  і  тварин,
законсервовані в формаліні. В окремому залі зберігаються ембріони і немовлята з паталогії.
Перші  препарати  привіз  професор  Микола  Саулович  Кахіані  -  засновник  кафедри
патологічної анатомії при медакадемії. У відділі історії кафедри анатомії можна побачити
перші  журнали,  залікові  книжки,  публікації  в  періодичних  виданнях  та  інші  свідоцтва
роботи колективу в різні часові періоди (тільки з 14 років).

БУДИНОК-МУЗЕЙ  Д.  І.  ЯВОРНИЦЬКОГО

Вартість відвідування
Діти: 20 грн
Дорослі: 50 грн

У  меморіальному  музеї  діє  виставкова  кімната,  де  відвідувачі  мають  можливість
ознайомитися  з  тематичними  виставками,  пов'язаними  з  життям  і  діяльністю  Дмитра
Івановича, історією міста та регіону.

ВИСТАВА  В  ТЕАТРІ  ОПЕРИ  ТА  БАЛЕТУ

Вартість відвідування

Інші умови: за дод. плату
від 100 до 450 грн.

ДІОРАМА  "БИТВА  ЗА  ДНІПРО"  ТА  ВИСТАВКА  БОЙОВОЇ  ТЕХНІКИ

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 50 грн

"Битва  за  Дніпро"  найбільша  діорама  в  Україні,  друга  за  площею  в  Європі  (після
бєлгородської діорами "Курська битва") і одна з найбільших у світі. Широкий радіус огляду
–  до 230 градусів,  глибокий предметний план,  що складається із  залишків  оборонних
споруд, зброї, засобів переправи та інших військових атрибутів, фахові освітлення і звук
залу  створюють у  глядачів  ефект  безпосередньої  присутності  на  місці  штурму Дніпра
відважними воїнами.

ЕКСКУРСІЯ  НА  ОГЛЯДОВИЙ  МАЙДАНЧИК  "МЕНОРИ"  (20-30  ХВ.,  БУДНІЙ  ДЕНЬ)



Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

Інші умови: п'ятниця, субота-
вихідний

Менора  –  це  найбільший  єврейський  центр  у  світі.  Під  час  екскурсії  на  оглядовий
майданчик 18-го поверху центру Ви: побачите чудовий панорамний вид на місто Дніпро;
відкриєте для себе Дніпро по-новому, побачивши місто, як на долоні і оцінивши всю його
красу; зможете завершити прогулянку фотознімком на висоті пташиного польоту, який
надовго збереже приємні спогади про центр "Менора" (тривалість 20-30 хв.).

ЕКСКУРСІЯ  НА  ОГЛЯДОВИЙ  МАЙДАНЧИК  "МЕНОРИ"  (20-30  ХВ.,  НЕДІЛЯ)

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

Інші умови: п'ятниця, субота-
вихідний

Менора  –  це  найбільший  єврейський  центр  у  світі.  Під  час  екскурсії  на  оглядовий
майданчик 18-го поверху центру Ви: побачите чудовий панорамний вид на місто Дніпро;
відкриєте для себе Дніпро по-новому, побачивши місто, як на долоні і оцінивши всю його
красу; зможете завершити прогулянку фотознімком на висоті пташиного польоту, який
надовго збереже приємні спогади про центр "Менора" (тривалість 20-30 хв.).

ЕКСКУРСІЯ  ДО  МЕНОРИ  З  ОГЛЯДОВИМ  МАЙДАНЧИКОМ  (1  ГОД,  БУДНІЙ  ДЕНЬ)

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

Інші умови: п'ятниця, субота-
вихідний

Центр "Менора" – унікальна споруда, аналогів якому немає в світі. Екскурсія складається з
прогулянки галереєю і розповіді про фасади старовинного Катеринослава, відвідування
готелю "Menorah  Hotel",  залів  урочистостей  "Menorah  Ballroom"  і  "Menorah  Grand  Hall",
старовинного особняка "Будинок Пчолкіна" та підйома на оглядовий майданчик 18 поверху
(тривалість 1 год.).

ЗАВОД  "НТЗ  ІНТЕРПАЙП-СТАЛЬ"
Перший металургійний завод, побудований з нуля в Україні, майже за півстоліття, із загальним обсягом інвестицій 700 млн $.
Це найбільший електросталеплавильний комплекс з виробництва круглої сталевої заготівлі у Східній Європі.

ЗАЛ  ОРГАННОЇ  ТА  КАМЕРНОЇ  МУЗИКИ

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 100 грн

Концертний  зал  розташований  в  приміщенні  Свято-Миколаївського  собору.  У  будинку
органної  та  камерної  музики  проводяться  концерти  та  міжнародні  органні  фестивалі.
Кількість відвідувачів сягає 30000 слухачів на місяць. В колективі працює 70 музикантів, 4
оркестри, 4 квартети, ансамблі, 2 музичні лекторії (екскурсія + 2-3 твори).

ЗООЛОГІЧНИЙ  МУЗЕЙ  (ТІЛЬКИ  В  БУДНІ  ДНІ)

Вартість відвідування
Діти: 15 грн
Дорослі: 20 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 65 грн

Зоологічний музей Дніпровського національного університету один із найстаріших музеїв
міста.  Зоологічний  музей  налічує  майже 5000  експонатів,  які  висвітлюють  особливості
фауни місцевого краю і дають уявлення про тварин з інших куточків планети.

КВЕСТ  ДЛЯ  1-7  КЛАСІВ  (ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ)

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 40 грн

Музейний домовик дуже любить ускладнювати життя співробітникам і відвідувачам музею.
Жартуючи, він сховав потрібні речі в таємничу скриню. Допоможіть її відкрити. Для цього
потрібно, слідуючи етапами квесту, дізнатися коди для трьох замків. А в скрині захований
приємний сюрприз!



КВЕСТ  З  АУДІОГІДОМ  ДЛЯ  8-11  КЛАСІВ  (ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ)

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Квест  дає  можливість  спробувати  свої  сили  в  сфері  мистецтва,  відчути  себе  в  ролі
мистецтвознавця,  цікаво  провести  час,  проходячи  всі  етапи  квесту  -  подорожуючи
постійною експозицією музею. А допоможе виконати всі завдання не тільки кмітливість,
але й мобільний екскурсовод.

КОНЦЕРТ  В  ЗАЛІ  ОРГАННОЇ  ТА  КАМЕРНОЇ  МУЗИКИ

Вартість відвідування

Інші умови: (за дод. плату від 200
грн./ос.)

МАЙСТЕРНЯ  КЕРАМІКИ  СЕРГІЯ  ГОРБАНЯ

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

Заснована  в  1992  році,  одна  з  найстаріших,  та,  мабуть,  найбільша  серед  приватних
гончарних майстерень України. Під час екскурсії ви матемите можливість побачити всю
майстерню  і  почути  цікаву  розповідь  про  гончарство  та  кераміку,  познайомитися  зі
стародавнім ремеслом. Буде цікаво і дітям і дорослим. Родзинка програми – гончарний
майстер-клас,  під час якого кожен учасник самостійно попрацює на гончарному крузі,
зробить свою роботу та розмалює її подглазурними фарбами.

МЕМОРІАЛ  "ДНІПРОВСЬКИЙ  ПЛАЦДАРМ"  С.  ВОЙСЬКОВЕ
Меморіальний комплекс "Дніпровський плацдарм" - місце, де радянські війська форсували Дніпро. Пам'ятник присвячений
великої  пам'яті  воїнів,  загиблих в 1943 році  під час переправи через Дніпро.  На даний момент музей фортифікації  під
відкритим небом являє собою лінію окопів  глибиною до півметра,  кулеметну позицію,  мінометну позицію,  позицію для
зенітного знаряддя та бліндаж, який вигідно відрізняється від інших споруд своєю капітальністю.

МУЗЕЙ  "МАШИНИ  ЧАСУ"

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 100 грн
Інші умови: Діти до 14 років

Приватне зібрання раритетних автомобілів дніпровського колекціонера М. Пруднікова. У
залі відтворено атмосферу міської вулиці 1950-60-х рр. У музейному гаражі – близько 25
машин,  переважно радянського  виробництва,  з  невеликим ухилом в  спорт.  При  музеї
ретро-автомобілів працює кафе, оформлене в ретро-стилі.

МУЗЕЙ  "ПАМ'ЯТЬ  ЄВРЕЙСЬКОГО  НАРОДУ  І  ГОЛОКОСТ  В  УКРАЇНІ"

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 70 грн

Найбільший на пострадянському просторі меморіальний комплекс, присвячений Голокосту.
Музей розташовано на трьох поверхах Центру "Менора" і складається з чотирьох основних
залів. Загальна площа експозиції становить близько 3 тис. кв. м.

МУЗЕЙ  ЦІКАВОЇ  НАУКИ  "ЕКСПЕРИМЕНТАНІУМ"

Вартість відвідування
Діти: 80 грн

У музеї 80% експонатів спроєктовані працівниками. Їх особливість в тому, що діти можуть
торкатися експонатів, а не просто дивитися на них. Звичайно ж, дозволяється ставити
питання та шуміти.



Дорослі: 80 грн

НАВЧАЛЬНИЙ  ЦЕНТР  МНС
Екскурсія  до  спеціального  навчального  та  аварійно-рятувального  підрозділу  центрального  підпорядкування  у  складі
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Центр призначений
для професійно-технічного та спеціального навчання особового складу та працівників Сил цивільного захисту ДСНС України і
аварійно-рятувальних служб. Екскурсії проводяться по буднях.

ПАРК  ІМ.  ГЛОБИ
Відпочинок в парку

ПАРК  РОЗВАГ  "ЛАВИНА"

Вартість відвідування

Інші умови: (за дод. плату від 50
грн./ос.)

Каток, лижі, тюби

ПЕРУНОВЕ  КАПИЩЕ
Перунове капище -  унікальне місце.  Там на галявині,  як  і  в  Стоунхенджі  в  Солсберийскій  рівнині  (графство Вілтшир),
розташовані 24 мегаліта - вкопані по колу кам'яні брили 1,5-2 метра заввишки і 1-1,5 завширшки. Поява цього капища на
південному краю незайманих байрачних лісів пов'язана з декількома легендами. Згідно однієї з них, до цього місця (ще до
появи там капища) приходили після битв загони скіфів і печенігів, щоб відновити свої сили. Бо, як було зауважене шаманами,
поблизу водоспадів і дніпровських порогів набагато швидше гоїлися рани.

ПЛАНЕТАРІЙ

Вартість відвідування
Діти: 200 грн
Дорослі: 200 грн

Модернізований Планетарій Noosphere 2.0 –  це сучасний науково-просвітницький центр
астрономії,  науки  й  техніки,  який  базується  на  принципах  STEAM-освіти,  ілюструючи
природний  зв'язок  між  навчальними  дисциплінами,  першочерговість  експерименту  й
практики над теорією. Наразі в оновленій зоряній залі, діаметр якої 12 метрів, розташоване
88 зручних крісел.  Встановлено апарат "Планетарій"  фірми "Carl  Zeiss",  який дозволяє
побачити дивовижну картину зоряного неба у всій його красі. Всі програми транслюються
через сферичне дзеркало на купол зоряної зали. А спеціальні проєктори створюють ефекти
затемнення Сонця і полярного сяйва, відтворюють панорами міста і космодрому.

ТЕАТР  ОДНОГО  АКТОРА  "КРИК"

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн
Інші умови: Діти від 16 років

Оригінальний театр, який дислокується в Дніпрі. Єдиний в Україні і Європі театр, в якому
актор є  і  режисером вистав,  і  сценаристом,  і  сценографом,  і  художником,  і  музичним
редактором, і  гримером, і  костюмером – це засновник театру народний артист України
Михайло Мельник. Яскраве культурне явище міста і країни.

ТЕЛЕСТУДІЯ  CONTRABAS

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 50 грн

Ви зможете побачити територію телестудії, павільйони для зйомок, справжні декорації та
ретро-камери.  Вам  розкажуть  про  етапи  підготовки  та  зйомки  телепередач,  та  як
створюють сценарії.



КЛУБ  ВМЕСТЕ

Вартість відвідування
Діти: 250 грн
Дорослі: 250 грн

Екскурсія до клубу кіно і телебачення "ВМЕСТЕ" - унікальне і яскраве свято, яке кожен
учасник  запам'ятає  надовго!  Бо  саме  тут  ви  потрапите  у  задзеркалля  дитячого
телебачення, опинитеся по той бік екрану і дізнаєтеся купу незвичайних, інколи, навіть,
корисних для себе речей. Клуб "Вместе" - це  можливість відчути магію телебачення із
середини, не тільки зазирнути в телекамеру але й стати учасником самого телевізійного
процесу. Про все, що повинен знати та вміти юний телеведучий, розповідають професійні
телевізійники. Діти дізнаються, що таке рір, хронометраж, стендап, синхрон і, звісно ж,
розважаться, прийнявши участь у веселих конкурсах. А наостанок, дідей чекає смачненьке
частування.

ТРЦ  "КАРАВАН"

Вартість відвідування
Інші умови: (за дод. плату)

Кінотеатр "Мультиплекс", лазертаг арена, батути, квеструми, каток "Караван".

ТРЦ  "МОСТ-СІТІ  ЦЕНТР"

Вартість відвідування
Діти: 60 грн
Дорослі: 60 грн
Інші умови: (денний сеанс)

Стереокіно в форматі 4-D

ХУДОЖНІЙ  МУЗЕЙ

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 60 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Музей образотворчого мистецтва має 3 поверхи. На 2 розміщено постійну експозицію, на 1 і
3 поверхах влаштовуються тимчасові  виставки творів з інших музеїв України, сучасних
художників і фотографів, проходять музичні вечори.

ШОКОЛАДНИЙ  МАЙСТЕР-КЛАС  (ТИМЧАСОВО  НЕ  ПРОВОДИТЬСЯ)

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

Солодкий і смачний майстер-клас з виготовлення шоколадних цукерок не залишить вас
байдужими.  Дізнайтеся  секрети  приготування  справжніх  шоколадних  цукерок,
познайомтесь з історією шоколаду і  відкрийте в собі справжнього кондитера. Майстер-
класи з виготовлення шоколадних цукерок проходять в фірмових магазинах АВК. Діти
самостійно  роблять  цукерки  з  начинкою  на  будь-який  смак.  Ласощі,  створені  своїми
руками, дегустують або забирають їх з собою в гарній обгортці.

ЕКСКУРСІЇ ФАБРИКОЮ ТИМЧАСОВО НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ

КОНДИТЕРСЬКА  ФАБРИКА  "АВК"

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

Це одна з перших компаній в Україні, яка почала виробляти шоколад з какао-бобів, і як
фахівець  у  цій  галузі,  готова  поділитися  своїми  секретами  з  виробництва  шоколаду,
розповісти про історію виникнення цих ласощів. Умови проведення екскурсій: - діти віком
від 9 до 15 років (3-9 клас); - дотримання правил проведення екскурсії: зручне взуття,
відсутність каблуків, прикрас; - фото / відео зйомка та користування мобільним телефоном



- ЗАБОРОНЕНІ! - дорослі допускаються тільки за наявності оригіналу ПАСПОРТА.

Умови проведення екскурсій:
- діти віком від 9 до 15 років (3-9 клас);
- дотримання правил проведення екскурсії: зручне взуття, відсутність каблуків, прикрас;
- фото / відео зйомка та користування мобільним телефоном - ЗАБОРОНЕНІ!
- дорослі допускаються тільки за наявності оригіналу ПАСПОРТА.

ЯХТ-КЛУБ  "СІЧ"
На вас чекає прогулянка гарною, зеленою територією яхт-клубу, ручні птахи і тварини. Всі тварини і птахи (крім павичів)
бігають прямо по доріжках і галявинах яхт-клубу (зі своєю їжею не можна.

КВЕСТ  "ФОРТ  БОЯРД"

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

це квест-пригода для дітей, заснований на знаменитій телевізійній грі. Учасникам випав
унікальний шанс відвідати цю фортецю, де потрібно пройти підступні випробування, для
того щоб зібрати якомога більше ключів і отримати в нагороду золотих монет зі скарбниці.

КОНТАКТНИЙ  ЗООПАРК

Вартість відвідування
Діти: 130 грн
Дорослі: 130 грн

Зворушливий зоопарк, дивовижна і пізнавальна подорож у світ тварин, повний приємних
відкриттів,  нових  знайомств  і  несподіваних  зустрічей.  А  також,  рідкісна  можливість
доторкнутися  до  різноманіття  світу  живої  природи.  Африканські  карликові  їжачки,
цукровий летючий поссум, камерунські карликові козенята, ручний варан, неординарний
хамелеон,  ігуани,  пітони,  анаконда  жовта  та  інші  представники  рептилій,  а  також
різноманітні  породи  усіма  улюблених  кроликів  і  морських  свинок,  чилійські  білки  та
справжні летючі собаки. Ці та інші мешканці виставки подарують тільки позитивні емоції і
яскраві враження.

МУЗЕЙ  ДИТИНСТВА

Вартість відвідування
Діти: 40 грн
Дорослі: 80 грн
Екскурсія для групи до 20
чол.: 150 грн

"Музей дитинства" представляє історичний зріз дитячого життя 60-90-х років. Експозиція
музею складається з трьох експозиційних залів: "Настільні ігри та ігрові атракціони", "Світ
іграшок", "Виставковий арт-простір". Експозиційні зали надають уяву, чим жила дитина в
різні часи, які у неї були іграшки, що ставила в пріоритет, про що мріяла, як змінювалося
дитяче  хобі,  як  історія  впливала на  іграшку,  дитяче  життя.  Музейна колекція  налічує
близько  1000  експонатів.  Згадайте  дитинство,  подаруйте  посмішки  та  емоції  собі  і
близьким, адже в цьому музеї ви обов’язково знайдете частинку власного дитинства!

ВЕСЕЛІ  КАРАМЕЛІ

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

Спостерігати за майстерністю приготування солодощів дуже захоплююче, а створювати
карамельний шедевр своїми руками цікавіше подвійно! На солодких майстер-класах ви
спробуєте себе в ролі карамельє, самі зробите кращу цукерку в світі, дізнаєтеся історію
народження  карамельних  чудес  і  весело  проведете  час!  (Створення  карамельних  або
желейних цукерок на вибір).

СКВЕР  "ПРИБЕРЕЖНИЙ"
Сквер "Прибережний" - це витвір ландшафтного дизайну та один з наймальовничіших куточків Дніпра. На площі 2,5 га
висаджено понад 700 декоративних дерев та близько 5500 кущів, встановлено 600 світильників і 150 лав для відпочинку. На
вас тут чекають інтерактивні ігрові та спортивні майданчики, фонтани, охайні клумби, а вечорами можна побачити лазерне
аудіальне шоу.



САД  СВІТЛАНИ  КУЛЬБАШНОЇ  С.  ВОЙСЬКОВЕ
Єдиний приватний ландшафтний парк в регіоні відкритий для відвідувань, парк про який пишуть в журналах і знімають
телепередачі.  Його площа 1 гектар,  розташований він на узбережжі р.  Дніпро.  Годинну екскурсію територією проведе
господиня саду. Ви почуєте історію місця, історію створення саду, пройдете маршрутом, зупиняючись у квітників, малих
архітектурних форм, скульптур та інших споруд. Після екскурсії буде можливість самостійно прогулятися чудовим садом та
насолодитися природою, квітковими композиціями, відпочити та подихати свіжим повітрям.

ПРИВАТНА  СИРОВАРНЯ  "ЗЕЛЕНИЙ  ГАЙ"
Під час екскурсії ви дізнаєтесь цікаву історія створення ферми та сироварні
✔️ знаймство з мешканцями ферми ( поні, мули, страуси, корови, кози, вівці, косуля, павичі, цесарки, гуси та ін.)
✔️ все про яйця ( хто яке зніс на фермі? Інкубація та овоскоп)
✔️дегустація молока, дегустація сира нашого виробництва ( це про справжній сир, як відрізнити натуральний сир, з чим
смакувати та тонкощі виробництва)
✔️ відвідання пташиного двору на пляжі
✔️карбоновий слід, переробка відходів та що залишиться після нас

ПАРК  ГІГАНТСЬКИХ  КОМАХ  "ЖУ-ЖУ  ПАРК"

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 150 грн
Інші умови: Діти до 12 років.

Уявіть себе в світі, де все навпаки! Де комахи - це велетні, а люди значно поступаються їм в
розмірах! Або ж уявіть себе персонажем казки Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес". Ось
Ви випили з пляшечки з надписом "Випий мене" і зменшились в зрості, а все навколо стало
величезним! Приблизно так Ви будете відчувати себе в Жу-Жу Парку! Велетенські комахи,
які рухаються та видають звуки змусять Вас глянути на світ іншими очима! 

СВІТ  ПРОФЕСІЙ  ДРЦ  "СRAZY  LAND"  (БУДНІЙ  ДЕНЬ)

Вартість відвідування
Діти: 250 грн
Інші умови: будній день

"Crazy  Land"  -  море  позитиву,  гарний  настрій  і  приємні  враження  надовго!  Це  місце
відпочинку,  куди можна прийти всім класом або родиною і  зануритися в  різноманіття
розваг на атракціонах і  шоу-програмах.  Тут на Вас чекають безліч цікавих локацій та
дитячий світ професій.

СВІТ  ПРОФЕСІЙ  ДРЦ  "СRAZY  LAND"  (ВИХІДНИЙ  ДЕНЬ)

Вартість відвідування
Діти: 290 грн
Інші умови: вихідний день

"Crazy  Land"  -  море  позитиву,  гарний  настрій  і  приємні  враження  надовго!  Це  місце
відпочинку,  куди можна прийти всім класом або родиною і  зануритися в  різноманіття
розваг на атракціонах і  шоу-програмах.  Тут на Вас чекають безліч цікавих локацій та
дитячий світ професій.

КВЕСТИ  В  ДРЦ  "СRAZY  LAND"

Вартість відвідування

Інші
умови:

За дод. плату
від 1000 до 1200

грн./година до 15 ос.
Вхідна плата до ДРЦ

додатково

Квест - це тематична, командна гра із заздалегідь визначеною сюжетною лінією. У ході гри
діти вирішують різні завдання, отримують підказки, шукають необхідні предмети, долають
перешкоди задля досягнення кінцевої мети. Тематику та героїв можна обрати для будь-які
дитячі уподобання.

КВЕСТ-КІМНАТИ  "ІЗОЛЯЦІЯ"

Вартість відвідування
Коли сірі будні нагнітают, то настав час кардинально змінити обстановку. За новою хвилею
свіжих вражень і позитивних емоцій досить відправитися в квест-кімнату. Якщо Ви хочете



Екскурсія для групи
до 5 чол.: 800 грн

Інші умови: від 14 до 16
років

урізноманітнити свої дні, то приготуйтеся опинитися в таємничому світі, повному загадок і
пригод,  в  який  Вас  занурить  реаліті  квест.  У  випробуваннях,  які  Вам  потрібно  буде
подолати, є все – детективні лінії, інтрига і зовсім несподівана розв’язка! Для того щоб
взяти участь у квесті, Ви не обов’язково повинні володіти академічними знаннями або мати
відмінну фізичну підготовку. Достатньо лише підключити логіку, кмітливість, уважність, і
налаштуватися на командну гру. Реаліті квест в кімнаті – прекрасна гра, в якій можуть
брати участь друзі. А ще це чудовий спосіб краще пізнати один одного, відкрити в собі нові
сторони. Квест гра підійде для будь-якої вікової категорії  людей, в тому числі і  дітям,
потрібно  правильно  тільки  підібрати  тематику  локації.  Квест  кімната  вчить  мислити
нестандартно,  змушує  Ваш мозок  працювати  в  повну  силу.  Тільки  завдяки  командній
роботі,  кмітливості  та  сміливості,  Ви  розгадаєте  всі  загадки  і  вийдете  з  квест  рум
переможцями.

КАТОК  МОСТ-АЙС  (БУДНІ)

Вартість відвідування
Діти: 130 грн
Дорослі: 130 грн

Інші умови:

Будні.
Прокат ковзанів - 30

грн./ос.,
для груп від 10 осіб -

ковзани безкошт.

Льодовий  каток  Мост-айс  -  це  чудове  місце  для  відпочинку!  Він  запам'ятається  всім
унікальністю та яскравими враженнями!

КАТОК  МОСТ-АЙС  (ВИХІДНІ,СВЯТА)

Вартість відвідування
Діти: 140 грн
Дорослі: 140 грн

Інші умови:

Вихідні, свята.
Прокат ковзанів - 30

грн./ос.,
для груп від 10 осіб -

ковзани безкошт.

Льодовий  каток  Мост-айс  -  це  чудове  місце  для  відпочинку!  Він  запам'ятається  всім
унікальністю та яскравими враженнями!

ЕКСКУРСІЯ  ТЕАТРОМ  ОПЕРИ  ТА  БАЛЕТУ

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн
Інші умови: від 8 до 30 осіб

Запрошуємо Вас за лаштунки "Дніпро Опера"! Кажуть, що театр починається з вішалки.
Але насправді він починається по той бік лаштунків – там, де народжуються спектаклі. Ми
пропонуємо  вам  унікальну  можливість  зазирнути  за  лаштунки  Дніпропетровського
Академічного Театру Опери та Балету і побачити те, чого зазвичай не бачать глядачі. Ми
зазирнемо  в  кімнату  з  реквізитом,  дізнаємось  як  гримери  перетворюють  артистів  в
казкових персонажів. Крім того, ви дізнаєтеся, як створюються балетні костюми і декорації
для  вистав,  а  також  побуваєте  на  сцені  театру,  де  на  власні  очі  побачите  останні
приготування перед спектаклем!
Екскурсія проводиться за 1,5 години до вистави.


