
Інформаційний лист 
 «Місця щасливих людей» 

26/06.2020р. – 29/06.2020р. 

Тур на Херсонщину«Місця щасливих людей» 

Програма туру: 
1 День 26/06.20 
22:15 Збір групи 
22:30 Автобус відправляється з місця зустрічі. Кожні 2-3 години  
будемо робити короткі зупинки для вашої зручності. 
 2 День  27/06.20 
 У програмі дня:       
•  07:30 Прогулянка на каяках по Дніпровським плавням 
• Екскурсія "Виноробним господарством князя Трубецького" та 
дегустація 5-ти видів вин  
• Вежа Вітовта 
• Степовий водоспад.  
14:30 Поселення в готель.  
16:00 – 18:00 Екскурсія містом Нова Каховка 
Відпочинок.  Вільний час у місті. 
  
 3 День 28/06.20 
 07:30 Сніданок у готелі 
08:30 Виїзд на екскурсії 
У програмі дня:   
• Асканія – Нова. Оглядова еколого-просвітницька екскурсія 

"Перлина в степу" (зоопарк, дендропарк) 
• 13:00 Обід       
• Лемурійське рожеве озеро. Купання, оздоровлення 

лікувальними грязями. 
19:00 Орієнтовний час повернення в готель.       
        
4 День  29/06.20  
07:30 Сніданок. Виселення.  
08:00 Виїзд з готелю. 
У програмі дня:  
• Дніпро – Бузький лиман 
• Золотий мис 
• Херсонський гранд - каньон 
• Обід    
14:00 Вирушаємо до Києва.    
23:30 Орієнтовний час прибуття в м.Київ 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать.  
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
Тетяна 
тел. 0634588197  
 

АВТОБУС 
 
 

Збір групи  
26.06.2020 о 22:15 

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

 
 

  
 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

                * у екстрених випадках  066 374 07 54 

- 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: 
 
 

Додаткові витрати:  
-Додаткове харчування: 
Обід в кафе Асканія – Нова – 100грн/ос 
Обід в 3-й день – 120грн/ос 
 Оглядова екскурсія "Асканія Нова" (зоопарк, 
дендропарк): загальний - 70 грн., дитячий (5-
14р.) - 50грн., діти до 5р., учасники АТО - 
безкоштовно; 
Екскурсія "Виноробним господарством князя 
Трубецького" та дегустація 5-ти видів вин: 
загальний - 350 грн., лише екскурсія без 
дегустації - 250 грн., діти до 12р. - 
безкоштовно 
Водна екскурсія на каяках по плавням Дніпра з 
обідом - 250грн./ос 
Туристи, які не будуть брати участь в екскурсії 
на каяках – 50грн/ос вхід на кемпінг і 
користування інфраструктурою кемпінга 

. 

         Що потрібно взяти з собою: 
 
Для дорослих - паспорт  
Для дітей – свідоцтво про народження         

          Що радимо взяти з собою: 
Зручне взуття для прогулянок, купальник 
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 
Також рекомендуємо брати з собою  маленьку 
подушечку для більш комфортного сну під час 
поїздки. 
Для водної прогулянки на каяках радимо 
мати:   легкі х/б штанці та сорочку з довгим 
рукавом (для уникнення обгорання у випадку 
сильного сонця) 
велосипедні  або будь-які інші перчатки (для 
особливо ніжних жіночих рук)) 
головний убор від сонця 
 
 


