
Інформаційний лист 
 «Дивовижна Миколаївщина» 

27/06.2020р. – 28/06.2020р. 

Тур «Дивовижна Миколаївщина» 

                           Програма туру: 
1 День 27/06/20 
07:00 Виїзд із Києва  
10:00 – 10:30  Кава-брейк  
12:30 Прибуття в Мигію.  
У програмі дня: 
Відвідання Мигійських порогів на Південному Бузі.   
Екскурсія та час для фотографування біля старовинного млина, 
Відвідаємо урочище Протич, де зі скель відкриваються 
неймовірні краєвиди. 
Відпочинемо у блакитного Радонового озера. Бажаючі 
поплескатись в водах озера будуть мати таку можливість.    
14:30 Обід  
17:00 Прибуття в Южноукраїнськ, поселення в готелі.  
17:30 Вечірня екскурсія в заповідне урочище Гард.  
19:00 Вільний час. Відпочинок. Вечеря самостійно. 
 
 2 День 28/06/20 
07:30 – 08:30 Сніданок у готелі. Виселення. 
08:30 Вирушаємо за новими враженнями: 
У програмі дня: 
 Неймовірні ландшафти та первісна природа Арбузинського та 
Актівського каньйонів в долині річок Арбузинка та 
Мертвовод. Екскурсія та час для фотографування. 
13:00-14:00 Домашній обід 
Далі ми з вами їдемо в село Трикрати, де 
побачимо садибу відомого лісовода Віктора Скаржинського, 
який свого часу перетворив ці дикі місця у процвітаючий край. 
Побуваємо в Трикратському лісі, в найцікавішій його частині, що 
отримала назву  «Лабіринт» 
15:30 Виїзд на Київ. 
22:00 Орієнтовний час прибуття в м.Київ. (ст.м.Теремки) 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від обставин 
які від нас не залежать. 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 

 Катерина  
тел. 0977563239  
 

        АВТОБУС 
Mercedes-Benz Sprinter  
 
 

 
 

Збір групи  
27.06.2020 о 06:50 

м.Київ, ст.м. Теремки, (вихід з платформи 
в голову потяга, потім направо і направо) 
 Автобус буде знаходитись в сквері біля 
виходу з метро  

-Транспортний супровід (2 дні). 
- Проживання в готелі 1 ніч. 
- Адміністративний супровід 
- Всі екскурсії та вхідні квитки на об’єктах 
згідно програми 
- Харчування: 1 сніданок, 2 обіди 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

  
 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

                * у екстрених випадках 0663740754  
-Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте вчасно на 
посадку та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо ведіть себе з 
обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, розлитися, 
протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; користуватися різким парфюмом, 
голосно розмовляти та пересуватися по салону під час руху автобусу.  
 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 

. 

                    Що потрібно взяти з собою: 
Паспорт/свідоцтво про народження 
                    Що радимо взяти з собою: 
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 
Купальник, захисні окуляри  
Для походу по каньйонам обов’язково 
потрібно взяти: 
 - зручне, бажано, закрите взуття, яке       
добре фіксується;  головний убор. 
 


