До Кам’яних могил та Хортиці
Незабутня подорож до Українського степового заповідника «Кам’яні Могили» і Національного історико-археологічного
заповідника «Кам’яної Могили» (3 дні)
Під час цієї подорожі Ви побуваєте у доісторичних місцях, що вражають не лише красою та мальовничістю, а й
таємничістю. Про Кам’яні могили 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’яні
могили на Донеччині та Кам’яна Могила поблизу Мелітополя – це місця з потужною енергетикою, недаремно вони
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.
Дата проведення: 18-20.05.2012р.
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд з Києва.
Екскурсія:

Національний заповідник острів Хортиця (відвідування одного із семи чудес України, місця виникнення першої
козацької держави – Запорозької Січі. Ви побачите центральну частину острова Хортиця, де сконцентровані археологічні
пам’ятки та його південну частину, відому Дніпровськими плавнями).
Розміщення в готелі.
2 день

Продовження мандрівки.

Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» (знайомство із найзагадковішим місцем
України 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 ІвКусто та багато інших людей, до яких долучитесь і Ви).
Розміщення в готелі.

3день

Екскурсія:

Український степовий заповідник «Кам’яні Могили» (гірська країна серед степу, що складена гранітами, яким понад
2 мільярди років, стала батьківщиною ендемічних та рідкісних видів рослин. Ця місцевість бадьорить і заряджає
відвідувачів цілющою енергетикою, чарує незрівнянними ароматами та незайманістю степових трав).
Повернення у Київ.

Вартість: 990 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання(2-4-місні номери зі зручностями/зручності на поверсі/зручності на блок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

вхідні квитки;
харчування.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для організації подорожі: 40 осіб
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