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«Тюльпанове диво в серці України» 

  Тур «Тюльпанове диво в серці України» 

 

07:00 Збір групи . Просимо мати з собою засоби 
індивідуального захисту (маску та антисептик)  
 
07:15 Виїзд з Києва . По дорозі зробимо санітарну зупиночку.  
 
12:30 Прибуття в Кропивницький.  Оглядова екскурсія містом. 
На пішохідних вулицях,  забудованих ще у позаминулому 
столітті, якими ми з Вами прогуляємось, Ви 
побачите  прекрасні,  помпезні будівлі. Головна пішохідна 
вулиця носить назву Дворцова, і  деякі будівлі на ній дійсно 
схожі на  палаци.  
 
14:30 Переїзд до міського Дендропарку.   
На його території знаходиться справжня туристична Мекка – 150 
тисяч тюльпанів всіх сортів і відтінків, які в кінці квітня просто 
вражають різнобарв'ям.  
 А ще Дендропарк Кропивницького пропонує дітлахам та 
дорослим безліч найрізноманітніших розваг - тут  налічується 
понад 40 атракціонів на будь-який смак: дитячі, сімейні, 
екстремальні.  
Підкрипити свої сили Ви зможете в ресторані "Арка" - 
справжньому казковому замку серед сучасного парку. Також, до 
Ваших послуг різноманітні Паби, фуд-корт «Ловилка», 
етноресторан «Глорія». 
 
17:30 Задоволені і наповнені враженнями, вирушаємо назад до 
столиці України. 
 
22:30 Орієнтовно в цьому часі прибуваємо назад в Київ. 
 
* Весь час вказаний орієнтовно та може змінюватись під час 
поїздки  

КЕРІВНИК ГРУПИ 

АВТОБУС  
  

Збір групи  
15.05.2021 о 07:00  

м.Київ, ст.м. Видубичі  
(вихід з платформи в голову потяга, потім 
наліво  і наліво) 
Біля зупинки автобусу 43 (в напрямку Конча-
Заспи) 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

Телефон офісу, у екстрених 
випадках 

066-374-07-54 
 

ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(044)383-32-78, (067)005-99-55 

angatravel.com.ua 

Що радимо мати з собою: 
-  Зручний одяг та взуття / дощовик 
або парасолька на випадок негоди 
- Powerbank або додаткові пристрої 
для підзарядки телефонів 
- Снеки / вода для швидких 

перекусів 
Фотоапарат та гарний настрій )) 
 

Проїзд автобусом по маршруту; 
Супровід керівника групи по всьому 
маршруту; 
Оглядова екскурсія по 
м.Кропивницький 

 

  СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО: 
-Особисті витрати 
-Харчування 
 

 
 

 Анна 
+380503918286 
*номер дійсний з дати виїзду 

Мerсedes Sprinter 

 


