Асканія Нова
Екологічна подорож (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Херсон – Асканія Нова – Арабатська стрілка – Бирючий острів – Озеро Сиваш – Херсон
Місце збору групи: м. Херсон, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: м. Херсон, залізничний вокзал
Ви бачили як цвіте український степ? Так вже розпорядилась природа, що більшості рослин для життя тут виділено лише
короткий проміжок часу, тільки навесні. Бо вже з середини червня ви приїдете, і замість буяння квітів побачите лише випалений
гарячим південним сонцем степ. А зараз цвістиме все довкола – і в заповіднику Асканія Нова, і на морському узбережжі
Арабатської стрілки, і на Бирючому остові в Азовському морі.
В травні у Асканії Новій та на Бирючому острові цвістиме ковила. Навряд чи ще десь в Україні вам вдасться зробити схожі
фотографії.
Також у програмі подорожі відвідування зоопарку і дендропарку в Асканії Новій (у час весняного квітування).

ПРОГРАМА
1 день, 07.05.2016
Прибуття в Херсон поїздом №102, зустріч на вокзалі о 09:00
З інших міст можна приєднатись до 11 год, в ході екскурсії по місту
Коротка оглядова екскурсія по місту
Трансфер в Асканію-Нову.
Обід (факультативно)

Оглядова екскурсія „Перлина в степу” (зоопарк, дендропарк) – 2,5 години)
Маршрут “Перлина в степу” знайомить відвідувачів з зоологічним та ботанічним парками. Довжина маршруту 4,5
кілометра, час перебування на маршруті – 2,5 години.
Починається екскурсія оглядом дендрологічного парку загальнодержавного значення. Дендропарк “Асканія-Нова”
створений у безводному степу, практично непридатному для вирощування деревних рослин.
Маршрут охоплює ту частину ботанічного парку, яка закладена ще у 1887-1892 рр. Ф.Е.Фальц-Фейном. Екскурсанти
знайомляться з історією створення парку, архітектурним комплексом, що імітує середньовічний замок, колекцією деревних
рослин – представників різних географічних районів земної кулі.
Асканійський
зоопарк
–
найбільший
у
країні
осередок
по
розведенню
безкілевих
птахів.
У вольєрах секції копитних розміщені представники непарнокопитних та парнокопитних ссавців: коні, бики, антилопи, олені. З
початку заснування зоопарку перевага надавалась тим видам копитних, які екологічно пов’язані зі степовими та лісостеповими
ландшафтами.
Ця
традиція
зберігається
в
зоопарку
і
сьогодні.
Велика заслуга зоопарку Асканії-Нова ще й у тому, що тут утримуються і розмножуються рідкісні та зникаючі види, занесені в
“Червоні книги” МСОП, України.
Трансфер на Арабатську стрілку.
Поселення в пансіонаті “Київська Русь”, неподалік від моря.
Вечеря, вільний час.

2 день, 08.05.2016
Сніданок.

Факультативна подорож катером на Бирючий острів (Азово-Сиваський національний парк)
Екскурсія на відкритій машині по острову, вздовж пасовищ копитних (тут водяться олені, лані, кулани, муфлони, фазани,
чисельність копитних – кілька тисяч)
Фотосафарі продовжимо на Бирючому острові, що в Азовському морі. Режимна територія, що є частиною Азово-Сиваського
Національного парку, перебуває у підпорядкуванні державного управління справами. Потрапити сюди складніше, адже крім
отримання спеціального дозволу, потрібно ще якось транспортуватись на острів. Для груп це простіше і дешевше. Орендуємо
катер,
прогулянковий
кораблик
чи
навіть
риболовецьку
шхуну
і
прямуємо
до
острова.
Тут нас чекає пляж “а ля Багами”. Десятки кілометрів чистих пісків – для нас одних. На острові у вільних умовах (абсолютно
вільних, якщо не рахувати сітки на перемичці з Федотовою косою – захисту від непроханих гостей) проживають тисячі оленів,
ланей, куланів та муфлонів. Тут вони повноцінні господарі свого острова.
Обід (факультативно).

Екскурсія по Арабатській стрілці, з відвідуванням Генічеська, Приозерного, колишніх соляних розробок на Сиваші,
термальних джерел, купання в басейнах з термальними водами.
Вільний час, відпочинок на морі.
Вечеря.
3 день, 09.05.2016
Сніданок. Вільний час, відпочинок на морі.
За бажанням – факультативна водна екскурсія катером по Сивашу.

Екскурсія по Сиваському мілководді, спостереження за птахами.
Огляд Тонкої протоки, Великого гирла, островів Верблюжий та Круглий (з виходом на острів). Під час водної екскурсії
можна побачити не лише чапель, мартинів чи бакланів, але й навіть пеліканів.
Обід (факультативно)
Виїзд з пансіонату.
Трансфер до Херсону.

Фотозупинка в дорозі – пустеля «Олешківські піски» (Примітка: у 2015 році Національний природний парк
«Олешківські піски» проводив повноцінну екскурсію по екологічній стежці в цій найбільшій у Європі пустелі; однак в даний
момент туди повернулись військові ЗСУ, які проводять стрільби на своєму колишньому полігоні, що робить повноцінну
екскурсію неможливою. Якщо до травня 2016 року стрільби припиняться, можлива екскурсія по пісках, якщо ні, будемо
планувати факультативну водну екскурсію по Дніпровських плавнях)
Трансфер до Херсону.
Від’їзд до Києва поїздом №102 о 18:42

Вартість базової програми: 1750 грн з особи.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання в пансіонаті, двомісні/тримісні номери зі зручностями. Примітка: доплата за одномісне проживання становить
160 грн за тур. За бажанням можна замовити проживання у дорожчих номерах (з обігрівом за допомогою кондиціонера,
доплата 120 грн за номер);
сніданки і вечері в пансіонаті (дві страви та салат і на сніданок, і на вечерю);
екскурсійний супровід, вхідні квитки в Асканії Новій;
страхування
У вартість не включено:
-

обіди;
факультативні програми (корабликом на Бирючий острів + машиною по острову, катером по Дніпру та Сивашу)

Додаткова інформація.
За умов штормової погоди виїзд катером (риболовецькою шхуною) на Бирючий острів може бути замінено на трансфер
мікроавтобусом. У випадку, якщо неможливо буде здійснити екскурсію на Бирючий острів у програму буде внесено додаткову
факультативну екскурсію.
Організатори туру залишають за собою право змінювати порядок і графік екскурсій, або замінювати їх на рівноцінні.
Вартість факультативних екскурсій може змінюватись, залежно від вартості пального та кількості учасників в групі.
Залізничні квитки ви можете придбати самостійно, або замовити у нас їх викуп через сайт Укрзалізниці. Час прибуття з інших
міст до Херсону прохання узгоджувати з менеджером по туру.
Схема посадки учасників в автобус, розподіл номерів для проживання і поділ на групи під час екскурсій відбувається по
черговості бронювання і оплати туру.
Пансіонат «Київська Русь» розташований на Арабатській стрілці в 12 км від Генічеська Херсонської області на березі теплого
Азовського моря.

На території пансіонату є їдальня. Майстерні кухарі порадують вас різними кулінарними цікавинками, зокрема стравами
азовської рибної кухні, які не залишать байдужим жодного гурмана.
До пляжу Вам не доведеться довго йти пішки, оскільки до нього всього лиш 300-400 метрів. Недалеко знаходиться водолікарня
і солоне озеро Сиваш, води якого за своїми цілющими властивостями не поступаються знаменитим джерелам світових
здравниць.

