
Українські Мальдіви – острів Джарилгач 
 
14.06.2019, 05.07.2019, 26.07.2019, 09.08.2019 
9 днів – 4650 гривень 
 
Ваше місто/Київ – Херсон – Скадовськ – острів Джарилгач – Скадовськ – Херсон – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Трансфер; Херсон - Скадовськ - острів Джарилгач 
Проживання в кемпінгу, постільна білизна, харчування; 3-

разове гаряче харчування (з добавками) 
Додаткові послуги. 

У вартість не входить 
Квитки на потяг; 
Додаткове харчування; на теплоходах і в літньому кафе є дод. 

харчування (морозиво, холодний лимонад, смажена кефаль, 
юшка зі ската тощо) 
Особисті витрати. 

 
День 1, Київ - Херсон 
Збір групи в Києві на Центральному залізничному вокзалі з представником Феєрії. 
 
День 2, Херсон - Скадовськ - острів Джарилгач 
Прибуття в Херсон. Трансфер до міста Скадовськ.  
Від Скадовська приблизно годину ходу на катері. Прибуття на острів, його східний край. Морський 
відпочинок і прогулянки по острову. 
 
День 3-8, Острів Джарилгач 
Засмагаємо, купаємося, плюс променад уздовж кращих піщаних пляжів України. Прогулянки-сафарі вглиб 
острова.  
 
День 9, острів Джарилгач – Скадовськ – Херсон – Ваше місто/Київ 
Море, пляж, прогулянки улюбленими місцями острова Джарилгач. Трансфер у Херсон. Виїзд до Києва. 
 
Додаткова інформація: 
Додаткові послуги: 
– послуги кухарів, готують смачно, завжди є безкоштовна добавка в кількості «хто скільки хоче»; 
– тенти для тіні (в обідній зоні і на пляжах); 
– майстер-класи з каякінгу, настільні ігри, стрільба з лука, квести: пішохідне сафарі по острову Джарилгач зі 
спостеріганням за ланями/оленями/муфлонами; 
– аптечка швидкої допомоги; 
– інструкторські послуги. 
 
На острові ми живемо в комфортному наметовому кемпінгу поруч із морем. Перехід до моря по піщаному 
пляжу. У прокаті є гамаки, каяки (30 грн – півгодини, 50 грн – година), павербанки для підзарядки мобільних 
(25 грн/зарядка). 
Відкривається краєвид як на ажурний маяк Ейфеля, так і на безмежні пляжі. 
Наш наметовий табір розміщений в оливковому гаю, щоб забезпечити тінь для комфортного відпочинку. 
На відстані 10-15 хвилин прогулянки по пляжу є унікальне джерело прісної холодної води. Саме з води 
цього джерела ми готуємо їжу і втамовуємо спрагу. 
Є обладнані душові та туалетні кабінки (шампунь, гель для душу і рушник – беріть свої).  
Намети (є 2, 3 і 4-місні). 
Намети просторі та сучасні (фірма Tramp), з логотипом «Українські Мальдіви», більшість 2018 року випуску, 
вже встановлені та закріплені. Мають внутрішній дихаючий шар і водонепроникний тент. Обладнані 
протимоскітними сітками. У багатьох є великий тамбур для речей. 


