Чорнобиль
Програма екскурсії по Чорнобилю (1 день)
Аварія на Чорнобильській АЕС сколихнула увесь світ та розділила історію України на дві епохи: дочорнобильску та
післячорнобильську. Наслідки найбільшої в історії людства техногенної катастрофи ще довго відчуватимуть і сучасники,
і прийдешні покоління. Про Чорнобиль дуже багато написано та розказано, проте побачити місце, з якого все почалось
варто.
Молоде місто, яке так і не встигло розцвісти, зарослі хати-пустки у селах, техніка, яка більше ніколи не буде
працювати, земля, плодами якої більше ніхто не буде користуватися, водойми та ліси, де немає відпочиваючих. Час
зупинився…
Сезонність: цілорічно

ПРОГРАМА
08:30 - виїзд з Києва.
10:30 – 11:30 - проїзд через контрольно-пропускний пункт «Дитятки» на межі 30-кілометрової зони (зона відчуження і зона
безумовного (обов’язкового) відселення), паспортний контроль, інструктаж з дотримання правил радіаційної безпеки та
інформаційна бесіда з фахівцем ДП «ЦОТІЗ», перевірка наявності страхових документів.
11:30-14.00 - оглядова поїздка в 10-кілометрову зону за маршрутом: м. Чорнобиль (пам’ятник «Тим, хто врятував світ») КПП «Лелів» - переїзд до ЧАЕС через захоронене село Копачі - об’їзд ЧАЕС - зупинка на оглядовому майданчику об'єкта
«Укриття» («Саркофаг») - відвідування оглядового павільйону - переїзд до «мертвого міста» Прип’ять - огляд м. Прип’ять
(без відвідування будівель) - об’єкт «Чорнобиль-2» - КПП «Лелів» (дозиметричний контроль) - переїзд до м. Чорнобиль.
14:00 – 15:00 - відвідування с. Паришів (с. Опачичі, с. Купувате). Зустрічі з мешканцями («самопоселенцями») – людьми
похилого віку, які не захотіли залишити рідні місця і відмовились від переселення. Ознайомлення з умовами їхнього побуту,
проблемами. Переїзд до м. Чорнобиль.
15:00 – 16:00 - огляд м. Чорнобиль (Свято-Іллінський храм, меморіальний комплекс «Зірка Полин», місця відстою зразків
техніки, яка брала участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС).
16:00 – 16:30 - обід у м. Чорнобиль (екологічно чисті продукти).
16:45 - від’їзд з м. Чорнобиль.
17:00 - проїзд через КПП «Дитятки»
17:00 – 19:00 - повернення до Києва.
Завершення програми.
Вартість програми для 1 особи (у гривнях)
Кількість осіб

16 осіб

30 осіб

46 осіб

Вартість на особу

1302

1145

1038

Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування;

-

супровід гіда-екскурсовода;

-

екскурсійна програма та обід у Чорнобилі;

-

страховка;

-

організаційні послуги.

Важливо !
1. Всі екскурсанти повинні бути старші 18 років, не мати медичних протипоказань для відвідування зони
підвищеного іонізуючого випромінювання.
2. Не допускаються особи у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння або похмілля.
3. Також забороняється провозити в зону відчуження будь-яку зброю.
4. Одяг повинен бути щільним, максимально закритим, з довгими рукавами. Взуття закрите, рекомендовано на
товстій підошві.
5. Не допускаються особи в шортах, спідницях, відкритому взутті, одязі з короткими рукавами.
6. В'їзд в зону відчуження дозволяється тільки при наявності паспорта.
7. Заявка на проведення екскурсії подається за 10 робочих днів до бажаної дати поїздки (організатору потрібно
вказати ПІБ відвідувача, дата народження, громадянство, серія і номер паспорта).

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
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