Хортиця та заповідники Подніпров’я
Незабутня подорож до Національного заповідника «Хортиця» і Національного історико-археологічного заповідника
«Кам’яної Могили» (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2 ночі
Дата подорожі: 29 квітня – 1 травня
Основний маршрут: Запоріжжя – Мелітополь - НПП «Великий Луг» - Запоріжжя
Місце збору групи: м. Запоріжжя, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: м. Запоріжжя, залізничний вокзал
Під час цієї подорожі Ви побуваєте у доісторичних місцях, що вражають не лише красою та мальовничістю, а й
таємничістю.
Про Кам’яну могилу вже дуже багато написано, але напевно буде написано ще стільки ж, оскільки дослідження ще
тривають, і запитань більше, аніж відповідей: камені вміють зберігати таємниці. Незаперечним лише є факт – Кам’яна
Могила поблизу Мелітополя – це місце з потужною енергетикою, недаремно воно використовувались стародавніми
людьми з культовою метою. Унікальні геологічні пам’ятки, що у незайманому вигляді збереглись до наших днів,
надихнуть вас бадьорістю та хорошими настроєм на довгий час, а враження від побаченого надовго залишаться у вашій
пам’яті.
В ході мандрівки Ви відвідаєте ще одна заповідну територію – острів Хортиця, який у більшості населення
асоціюється, в основному, з місцем виникнення козацької держави. Проте, мало кому відомо, що острів був заселений ще
задовго до нашої ери, понад 10 тисяч років тому, свідченням цьому є археологічні знахідки. Сьогодні Національний
заповідник «Хортиця» – це багатий осередок пам’яток української історії, багатогранної культури та надзвичайних
природніх об’єктів.
ПРОГРАМА
1 день, 29.04.2017, субота

Прибуття в Запоріжжя поїздом №072 К, зустріч на вокзалі о 08:00
Екскурсія:

Екскурсія «Запорізька Січ»
Екскурсія територією «Запорозька Січ» дасть змогу побачити на власні очі відтворений образ столиці Вольностей
Війська Запорозького Низового. Екскурсанти зможуть відвідати житло та господарські будівлі степових лицарів,
дізнатись про побут та звичаї як запорожців, так і населення українських земель XVII-XVIIІ ст., відчути дух
козацької доби. Найбільш популярна екскурсія Національного заповідника “Хортиця”

Екскурсія «Острів Хортиця на Дніпрі»
Пішохідна екскурсія північно-східним узбережжям острову. Замовивши її ви отримаєте загальну інформацію про
Хортицю, дізнаєтесь про Дніпрові пороги та будівництво Дніпргесу, побачите ймовірне місце загибелі Святослава
Хороброго та скіфське городище, відвідаєте стародавнє святилище та лінію укріплень – редутів XVIII ст., а також
погуляєте Тарасовою стежкою з видами на оповиті легендами хортицькі скелі. В розширеному варіанті екскурсії
ви додатково відвідаєте святилище доби бронзи. Якщо Вас цікавить історія Хортиці і ви любити гуляти на свіжому
повітрі милуючись краєвидами – ця екскурсія для Вас.
Обід (факультативно)
Розміщення у готелі.
Екскурсії (факультативно):
-

кінний театр «Запорозькі козаки»;

екскурсія «Військове судно XVIII ст»;
Вечеря (факультативно)

2 день, 30.04.2017, неділя

Сніданок.
Екскурсія:

Національний природний парк «Великий Луг»
Подорож екологічною стежкою «Крутосхили Каховського водосховища», територією славного колись Великого
Лугу, що був затоплений в 50-ті роки минулого століття. В межах екологічної стежки ви побачите виходи гранітів,
вапнякові піщаники, червонокнижні рослини. Закінчується екологічна стежка козацьким похованням, місцем
спогадів про минулі роки, про козаків, які мешкали в цих краях, та про ті часи, коли ще тут буяв «батько Великий
Луг».
Обід (факультативно).
Переїзд у Мелітополь.
Екскурсія:

Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила»
Знайомство з одним із найзагадковіших місць в Україні біля Мелітополя. Тут, у 68 гротах і печерах, зосереджено
більш як 3 тисячі малюнків прадавніх епох, починаючи від кам’яного віку. Справедливо, що даний об’єкт є
світовою пам’яткою культури, яку внесено до переліку номінацій ЮНЕСКО як найдавнішу в історії та культурі
людства. Свого часу її відвідали Верховний Лама Непалу, видатний дослідник океану Жак Ів Кусто та багато інших
людей, до яких долучитесь і ви.
Повернення у Запоріжжя.
Вечеря (факультативно).
3 день, 01.05.2017, понеділок

Сніданок. Виселення з готелю.
Екскурсія:

Подорож на теплоході навколо острова Хортиця (факультативно)
Захоплююча подорож зі звичного місця в інший світ - світ природи, зелені і чистого повітря. Також це чудова
можливість побачити з борту теплохода міські пам'ятки і саме місто з найцікавіших ракурсів, побувати в дивних
місцях, куди може доставити тільки теплохід. Ви побачите стрімкі береги о. Хортиці, потужний Дніпрогес,
історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», залізнично-автомобільний міст ім. Преображенського, плавневу
частина р. Дніпра, а також почуєте захопливі розповіді про історію цих місць.
Коротка оглядова екскурсія містом

Обід (факультативно)
Екскурсія:

Музей техніки «Фаетон»
Музей ретро-автомобілів у Запоріжжі – один із найкращих музеїв подібного профілю в Україні. Приватна колекція
раритетних транспортних засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва середини минулого століття зібрана і
відреставрована учасниками автоклубу “Фаетон”. На площі близько 300 кв. м виставлено зразки авто та
мототехніки 30-60-х років, як радянського, так і іноземного виробництва.
Трансфер на залізничний вокзал,
Трансфер на залізничний вокзал,
Від’їзд до Києва поїздом №072 П о 17:41

Вартість програми: 2490 грн з особи.
Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування по маршруту;

-

проживання у готелі 3* (http://www.reikartz.com/uk/hotels/zaporozhye, двомісні номери);

-

харчування (2 сніданки);

-

вхідні квитки (Запорізька Січ, НПП Великий Луг, музей і заповідник “Кам’яна могила”, музей “Фаетон”);

-

супровід гіда-екскурсовода;

-

страхування;

-

організаційні послуги.

У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Запоріжжя;

-

обіди та вечері.

-

факультативні програми:

-

факультативні програми:
 кінний театр «Запорозькі козаки»
Це театралізований виступ запорозьких козаків, що супроводжується національною музикою, пострілами з гармат,
боєм барабанів. Ви побачите яскраві елементи військового мистецтва козаків, а саме дійство перенесе вас на кілька
століть назад у одну із найславетніших сторінок української історії – добу “Козацтва”
Вартість: 100 грн/ос дорослий, 50 грн/ос дитячий.
 екскурсія Військове судно XVIII ст;
Екскурсанти ознайомляться з історією козацького судноплавства на прикладі військових суден XVIII ст., які було
піднято з дна Дніпра. Туристи не тільки побачать човен, що брав участь в російсько-турецькій війні 1735-1739 рр., але
і почути розповідь про принципи будівництва, оснащення, бойові якості.
Вартість: 15-20 грн/ос.
 Подорож на теплоході навколо острова Хортиця
Захоплююча подорож зі звичного місця в інший світ – світ природи, зелені і чистого повітря. Також це чудова
можливість побачити з борту теплохода міські пам’ятки і саме місто з найцікавіших ракурсів, побувати в дивних
місцях, куди може доставити тільки теплохід. Ви побачите стрімкі береги о. Хортиці, потужний Дніпрогес,
історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», залізнично-автомобільний міст ім. Преображенського, плавневу
частина р. Дніпра, а також почуєте захопливі розповіді про історію цих місць.
Орієнтовна вартість: 140 грн/ос дорослий, 100 грн/ос дитячий (вартість залежить від кількості учасників в групі)

УВАГА: Організатор залишає за собою право на коригування програми та внесення змін у неї без зміни загального змісту
подорожі.

