Цікава Одеса
Багатоденна подорож по найбільш цікавих місцях Одеської області (5 днів)
Одеса – місто незвичайної біографії, де кожна вулиця, площа, старий будинок привідкриє нову історичну сторінку життя
унікального краю. Двохсотлітня історія міста яскраво виражена в архітектурі Одеси і його атмосфері. А зовсім поряд з Одесою
гостинно відкриває свою історію антична Тіра, давньоруський Білгород, турецький Акерман, а тепер – Білгород-Дністровський,
з його відомою фортецею. Перлина українського виноробства Шабо надасть можливість відвідати унікальний «Центр культури
вина» та здійснити дегустацію
вина місцевого виробництва. Незабутні спогади про мандрівку залишить подорож по
мальовничих каналах «Українській Венеції» - Вилково.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день, Одеса
Приліт/приїзд в Одесу. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Одеса

Сніданок.
Екскурсія:

Пішохідна екскурсія по місту «Стара Одеса» (прогулянка кварталами міста, по Приморському бульвару, Думській
площі, огляд пам′яток: Оперний театр, Філармонія, Міська рада, Морський порт, Палац графа Воронцова, Італійський
дворик, Пасаж, Пале-рояль, Театральна і Соборна площі, Міський сад, театри, музеї, пам′ятники, цікаві розповіді про
історичних осіб і відомих одеситів).
Обід (факультативно).
Вільний час.
Відвідування музеїв або Оперного театру (опційно).
Вечеря.
3 день, Одеса-Вилково-Одеса

Сніданок.
Екскурсія:

Вилково (прогулянка вулицями, огляд незвичайного «міста на воді», екскурсія на човні, відвідування символічного «0
кілометра Дунаю», знайомство з природою дельти, флорою та фауною Дунайського біосферного заповідника , традиціями
і повсякденними життям місцевого населення).
Обід: дунайська уха, дегустація місцевого вина «Новак», фіто чай.
Повернення до Одеси.
Вечеря.

4 день, Одеса-Білгород-Дністровський-Шабо-Одеса

Сніданок.
Екскурсія:

Білгород-Дністровський (Акерманська фортеця та місце археологічних розкопок античного міста Тіра).

Шабо (відвідування Центру культури вина Шабо з дегустацією вина).
Обід в ресторані «Шабський дворик» (опційно).
Повернення до Одеси.
Вечеря.
5 день, Одеса
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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