Асканія Нова і Бирючий острів
Цей маршрут розроблено і для тих, хто подорожує власним автомобілем, і для компаній, які хочуть замовити у нас
транспорт.
На маршруті – найцікавіші заповідні місця Херсонщини: Асканія-Нова з прекрасним зоопарком, дендропарком,
фотосафарі на машинах в степу, де живуть величезні стада копитних, пустеля Олешківські піски, острови Джарилгач і
Бірючий, Арабатська стрілка з соляними рожевими озерами та водними прогулянками на Сиваш, та інші унікальні місця.
Це гнучкий маршрут, в який можна вносити будь-які корективи, його можна скорочувати чи продовжувати, вибирати
цінову категорію номерів, тощо. Його можна поєднати з відпочинком на Кінбурнській косі, в Кирилівці, екскурсіями на
Кам’яну могилу, Хортицю, тощо.

ПРОГРАМА
1 день
Трансфер Київ – Скадовськ*.
Переправа катером на острів Джарилгач.
Поселення на базі, вечеря.
* за бажанням дорогою можна зробити зупинку на Мигійських порогах Південного Бугу, сплавитись по ріці, або додати
один день (ночівля у Мигії – екскурсії і сплави на території НПП Бузький Гард)
2 день
Екскурсії по острову Джарилгач – фотосафарі на вантажній машині, одна або дві екскурсії катерами, катання на конях.
Супровід гіда національного природного парку «Джарилгацький», спостереження за птахами і тваринами. Гастрономічна
програма. Сніданок, обід, вечеря – меню узгоджуємо на попереднє замовлення.
3 день
Переправа катером у Скадовськ.
Переїзд до Раденська. Зустріч з гідом.
Екскурсія на Олешківські піски (екологічна стежка однойменного національного парку)
Переїзд до Асканії Нової. Поселення в готель, обід.
Екскурсії в Асканії-Новій.

Пішохідні - дендропарк, зоопарк, або «ретрофотосафарі» - виїзд в степ, час і графік узгоджуємо заздалегідь.
4 день
Продовження екскурсійної програми в Асканії-Новій.
Переїзд на Арабатську стрілку, екскурсії в супроводі гіда, або самостійний огляд:
Генічеськ, Генічеська гірка, соляні розробки і рожеві озера на Сиваші. Термальні води, солене озеро типу мертвого моря.
За бажанням – катання катером по Сивашу, фотографування птахів.
Поселення, вечеря.
Вибір місця ночівлі робимо по запиту, по бажаній ціновій категорії.
5 день
Екскурсія катером на Бірючий острів* і відкритою машиною по острову (фотосафарі).
В другій половині дня можна зробити частину екскурсій по Арабатській стрілці, щоб розвантажити попередній день.
* якщо на морі шторм, то на Бірючий острів можна заїхати машинами через Кирилівку,
але цього потрібний практично цілий день часу.
6 день
Трансфер на Київ.
Повертатися можна через Херсон або (у випадку заїзду машинами на Бірючий острів) – через Мелітополь і Запоріжжя, з
відвідуванням Кам’яної могили та острова Хортиця.

Вартість програми:
Вартість даної програми складається з двох компонентів:
- оплати роботи по плануванню маршруту, розробки індивідуальної програми, графіку руху та екскурсій, бронюванню
послуг гідів, готелів, перевізників, замовлення меню харчування, супроводу групи в телефонному режимі, тощо
- оплати послуг підрядників (готелів, гідів, екскурсій, катерів, машин, ресторанів тощо), причому ви можете вибрати
цінову категорію готелю чи ресторану на свій розсуд

