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Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

1 день у Запоріжжі

Про подорож
До цього туру можна приєднатись на своєму авто. Для туристів які обрали пакет "На своєму авто", ми забезпечуємо
інфолист з детальним описом програми туру та маршрутом, зручне місце збору недалеко від початку екскурсійної частини
маршруту, супровід представником фірми.
Наша програма розпочнеться від залізничного вокзала м. Запоріжжя о 9 годині з оглядової екскурсії містом.
Під час екскурсії ви побачите основні визначні пам'ятки: проспект Соборний - одну з найдовших вулиць Європи та центральну
артерію міста, своєрідний музей під відкритим небом - "Фонтан Життя" на пл. Маяковського, годинник закоханих на бульварі
Шевченка, а також греблю ДніпроГЕСу - шедевр промислової архітектури та символ індустріального Запоріжжя.
А далі ми вирушемо на о. Хортиця - одне з чудес України, унікальний природний та історичний оазис в серці промислового міста,
відвідаємо справжню Запорізьку Січ, побачимо театралізовану виставу Запорізьких казаків, насолодимось прогулянкою на
теплоході по Дніпру вздовж Набережної через шлюз.
Для бажаючих буде організовний трансфер до залізничного вокзалу Запоріжжя 1 о 19 годині.

ТРИВАЛІСТЬ

ВАРТІСТЬ

1 день

1250 грн* ("Все включено")

1 день

750 грн* ("На своєму авто")
* Знижка для дітей 190 грн.

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Додатково оплачується

Зустріч педставником фірми на залізничному вокзалі Запіріжжя 1

Харчування

Оглядова екскурсія по Запоріжжю (пакет "Все включено")

Проживання

Транспортне обслуговування по маршруту (пакет "Все включено")
Вхідні квитки
Супровід представником фірми
Трансфер на залізничний вокзал Запоріжжя 1
Страховка (пакет "Все включено")

Е КС КУР СІН Е О Б СЛ У ГО В УВ А Н Н Я

ОГЛЯДОВА ЕКС К УР СІЯ П О З А П О Р ІЖЖ Ю
Під час екскурсії ви побачите головний проспект Запоріжжя, пл. Маяковського, парк "Веселка", бул. Шевченка, о. Хортиця,
панорама ДніпроГЕС. Відвідаєте оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний вид на Дніпровську
гідроелектростанцію. З верхньої частини греблі відкривається панорамний вид на колиску українського козацтва – о.
Хортиця, оточений скелястими острівцями та залишками Дніпровських порогів.

ІС ТОРИКО- КУ ЛЬ ТУР Н И Й К О М П Л Е К С "ЗАПОРОЗЬ КА С І Ч"
Так хто ж такі були запорозькі козаки? Розбійники або степові лицарі? Чому кошового при вступі на "посаду" посипали
землею? Хто такі гречкосії та навіщо вони приручали видр? На нашій екскурсії вас чекає багато цікавих фактів та відкриттів.
Наша Січ – це узагальнений образ столиці Вольностей Війська Запорозького Низового. До вашої уваги представлені житло
та господарські будівлі козаків, побут та звичаї запорожців. Як дорослі, так і діти відкриють для себе щось нове та цікаве з
історії нашого краю. І тільки тут ви відчуєте дух козацької доби. Байдужим не залишиться ніхто!

К ОЗАЦЬКИЙ БО Й О ВИ Й Г Е Р Ц Ь
Біля ІКК "Запорізька Січ" історичні реконструктори відомого в Україні колективу "Січові козаки" пропонують туристам
інтерактивні програми, показують козацькі поєдинки, на власному прикладі виступають живими носіями запорозьких
традицій.

ПРОГУ ЛЯНКА Н А ТЕ П Л О ХО ДІ П О ДНІ ПРУ МА РШ РУТ № 3
Річковий вокзал "Дубовий гай" - вздовж лінії Набережної - шлюз - Запорізький річковий порт (тривалість 1 год. 30 хв.).

ПРИВАТНА ВИН О Р О БН Я V IL L A D E L VI NO + ДЕГУС Т АЦІ Я В ИН

Любов до хорошого вина, природи та краса рідних місць привели власника виноробні Руслана
Лопатко до заснування виноробні. Все почалось з висадки виноградної лози з подальшою метою продажу винограду
в маленькому селі Бабурка, що знаходиться у Запорізькій області. Але обставини склались таким чином, що почали
виробляти вина та пригощати своїх знайомих і друзів. Згодом це захоплення переросло у бізнес в який
вкладено душу. На території екопоселення Villa del Vino створений дегустаційний зал. Госпоодарі
запрошують своїх відвідувачів на дегустації червоних та рожевих вин власного виробництва, з
різними крафтовими смаколиками на фоні казкової природи. Ці всі аспекти роблять виноробню
привабливим туристичним етнопродуктом.

