
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Парк кохання і танцюючий фонтан

ГРУПА (ЧОЛ) 15 + 1 15 + 2 10 + 1 10 + 2

2 дня / 1 ніч 1910 грн 1995 грн 2440 грн 2570 грн

Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 576 грн 945 грн

Дорослий 650 грн 1165 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Екскусійне та транспортне обслуговування згідно програми туру

Проживання в хостелі

Харчування (1 завтрак, 2 обіди)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

Розваги в дендропарках

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ВІННИЦЕЮ
Пішохідна екскурсія. Вінниця - це зелене місто в серці України, доглянуте, привітне і гостинне. Дивовижні подвір'я, парки,
сквери, приховують найнесподіваніші, цікаві та незвичайні пам'ятки Вінниці.

ФОНТАН  "ROSHEN"
Це найбільший плавучий фонтан України та один з найбільших фонтанів Європи! Його унікальність полягає, в так званій,
«зимуючій технології»,  що дозволяє занурити конструкцію під воду.Фонтан "Рошен" займає одне з перших місць серед
символів міста Вінниці.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ  ПАРК  "СОФІЇВКА"

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

www.zovnish.com



Вартість відвідування
Діти: 90 грн
Дорослі: 165 грн

Відвідування комплексу паркових споруд — пам'ятники ландшафтного типу всесвітнього
садово-паркового мистецтва кінця XVIII - першої половини XIX ст.

КАТАННЯ  НА  ЧОВНІ  В  ПАРКУ  "СОФІЇВКА"

Вартість відвідування
Діти: 35 грн
Дорослі: 70 грн

Катання човном по підземній річці Ахеронт (жива черга).

ФЕНТЕЗІ-ПАРК  "НОВА  СОФІЇВКА"

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 100 грн

В оновленій історичній частині пам'ятника садово-паркового мистецтва, з'явилися унікальні
композиції  та арт-об'єкти,  де світ української  культури і  міфології  пов'язаний зі  світом
Стародавнього Сходу. В парку ви побачите світломузичну арт-інсталяцію з портретом Софії
Потоцької, інноваційне 3D-мапінг шоу "Душа лісу", стилізовану вхідну групу, поряд з якою
представлені картини з періодами розвитку "Софіївки", оглядовий майданчик, водоспад
"Дракони".

НАЦІОНАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ-САДИБА  М.І.  ПИРОГОВА

Вартість відвідування
Діти: 85 грн
Дорослі: 170 грн

Розташована  в  мальовничому  парку  на  березі  озера,  у  живописній  садибі  Вишня,  де
впродовж  останніх  двадцяти  років  (1861-1881)  жив  і  працював  видатний  вчений,
геніальний  хірург,  анатом,  творець  воєнно-польової  хірургії,  засновник  Товариства
Червоного  Хреста,  прекрасний  педагог  і  громадський  діяч  Микола  Іванович  Пирогов.
До  об'єктів  музейного  комплексу  входять:  будинок,  в  якому  жив  М.І  Пирогов,  і  де
розміщена експозиція про його життя і діяльність; музей-аптека з інтер'єрами приймальні
та операційної М. І.  Пирогова в його садибі Вишня; церква-некрополь, будівництво якої
було  завершене  в  1885  році.  З  1882  року  тут  покоїться  забальзамоване  тіло  Миколи
Івановича Пирогова. А також меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені
М.І. Пироговим.

СТАВКА  ГІТЛЕРА  "ВЕРВОЛЬФ"

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 30 грн
Екскурсія для групи до 10
чол.: 100 грн

"Вервольф", що в перекладі означає "озброєний вовк". За часів Великої Вітчизняної війни
вона використовувалася для керування військовими діями на Східному фронті. Надземна
частина мала 81 будівлю. Майже всі споруди були побудовані з дерева і мали дерев'яні
дахи.


