
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Бердянськ

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

1 день 435 грн 465 грн 490 грн 525 грн 535 грн 655 грн

2 дня / 1 ніч 1180 грн 1285 грн 1255 грн 1335 грн 1305 грн 1475 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування

Екскурсійне обслуговування згідно програми тура

Супровід представником фірми

Проживання на базі відпочинку  (для туру 2 дні / 1 ніч)

Харчування (для туру 2 дні / 1 ніч: 1 сніданок, 2 обіда)

Страховка

Додатково оплачується

Вхідні квитки на рекомендовані об'єкти

Обід (для туру 1 день)

Супровід медпрацівником

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ПО  БЕРДЯНСЬКУ

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

КРАЄЗНАВЧИЙ  МУЗЕЙ

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 15
чол.: 100 грн

На обліку і зберіганні знаходяться 44573 одиниці музейних предметів основного фонду та
24307 одиниць науково-допоміжного фонду.  Колекція  налічує 11 груп зберігання -  від
археології до періоду сучасності. Музей володіє великою колекцією половецьких кам'яних
баб і деякими експонатами скіфського періоду IV ст. до н.е.

БУДИНОК-МУЗЕЙ  ЛЕЙТЕНАНТА  ШМІДТА

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

www.zovnish.com



Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 15
чол.: 100 грн

Меморіальний будинок-музей присвячений славетному лейтенанту Шмідту,  який підняв
повстання на крейсері "Очаків", а також його батькові П. Шмідту, який сприяв благоустрою
міста.

ЗООПАРК

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 250 грн

Ви  зможете  побачити  такі  рідкісні  рослини  як  блакитний  ялівець,  канадську  ялинку,
альпійську гвоздику. Тут живе лемур, капібари, єнот-полоскун, білий і уссурійський тигри,
степовий орел, кайман, рожевий пелікан, павич, антилопа, орангутанг, носуха, лама, поні,
какаду, шимпанзе і багато інших екзотичних тварин і птахів.

ЗООКЛУБ  НЕОН

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

Це унікальне місце в Бердянську, тому що являє собою міні зоопарк в якому представлені
рідкісні плазуни, риби і птиці. Тут мешкають папуги, вухата сова, є ворон. Так само для
птахів є два великих вальери в яких живуть фазани, голуби, павичі, куріпки і перепела. В
цілому налічується 270 голів різноманітних пернатих. Так само представлена експозиція
дуже рідкісних видів риб: лабіатуми, астронотуси, дискуси, скалярії, піраньї. У серпентарії
Неона живуть імператорський удав,  пітон,  крокодил,  черепахи,  шиншили,  вухаті  миші,
багато отруйних павуків. У вуличному вольєрі живе лисиця, є американський скунс.

ДЕЛЬФІНАРІЙ  "НЕМО"

Вартість відвідування

Інші умови: (за дод. плату 250-300
грн./ос.)

Шоу в дельфінарії "Немо" вважається одним з кращих шоу в Європі, а після відвідування
яскраві враження залишаться у вас на довгий час!


