
Асканія-Нова та Бирючий острів 
 

4 дні – 3990 гривень 
Херсон – Асканія Нова – Арабатська стрілка – Бирючий острів – Генічеськ - Озеро Сиваш – Олешківські піски 
– Херсон 

 
У вартість входить 
Проживання у пансіонаті; двомісні/тримісні номери зі 
зручностями та з кондиціонерами; 
Сніданки і вечері в пансіонаті; по дві страви та салат сніданок- 
вечеря 
Транспортне обслуговування, екскурсії та вхідні квитки; в 
Асканії Новій, ретро-фотосафарі, водна прогулянка по Сивашу 
Медична страховка. 

У вартість не входить 
Додаткова екскурсія; Екскурсія швидкісним катером на 
Бирючий острів + машиною по острову (орієнтовна вартість 
близько 390 грн, ціна залежить від кількості учасників та зміни 
вартості пального чи оренди катера); 
Доплата за одномісне проживання; 500 грн 
Квитки на потяг; 
Особисті витрати. 

 
День 1 Херсон – Арабатська стрілка 

Прибуття в Херсон поїздом №102, зустріч на вокзалі о 08:50 З інших міст можна приєднатись до 10 год, в 
ході екскурсії по місту. 
Коротка оглядова екскурсія по місту. Трансфер в Асканію-Нову. Обід (факультативно). 
Екскурсія маршрутом зоологічного парку «Новою асканійською стежкою» (3 год, новий розширений маршрут 
з виходом на зовнішні ставки та спостережний орнітологічний пост). Трансфер на Арабатську стрілку. 
Поселення в пансіонаті "Київська Русь", неподалік від моря. Вечеря, вільний час. 

 

День 2 Арабатська стрілка - Бирючий острів - Генічеськ 

Сніданок. Факультативна подорож катером на Бирючий острів* (Азово-Сиваський національний парк); 
екскурсія на відкритій машині по острову, вздовж пасовищ копитних. Фотосафарі продовжимо на 
Бирючому острові, що в Азовському морі. Повернення катером в Генічеськ. Обід (факультативно). 
Оглядова пішохідна екскурсія містом. Повернення в пансіонат, вільний час. Відпочинок на морі. 
Вечеря. 
 
День 3 Арабатська стрілка - Сиваш   

Сніданок. Екскурсія по Арабатській стрілці. Соляні розробки Сивашу. 
Повернення в пансіонат, вільний час. Обід (факультативно). Водна екскурсія катером по Сивашу. 
Вільний час, відпочинок на морі. Вечеря. 

 

День 4 Асканія-Нова – Херсон 

Сніданок. Виїзд з пансіонату. Трансфер в Асканію-Нову. Фотозупинка «Заповідний степ». 
Екскурсія "Ретро-фотосафарі” в автомобілі" ** – в заповіднику Асканія-Нова. 
Обід (факультативно). Трансфер до Херсону. Фотозупинка в дорозі – пустеля "Олешківські піски" , екскурсія 
по Національному природному парку “Олешківські піски”. 
Трансфер до Херсону. Від’їзд до Києва поїздом №102 о 19:30. 
 
Примітки: 
*За умов штормової погоди виїзд катером на Бирючий острів може бути замінено на трансфер 
мікроавтобусом. У випадку, якщо неможливо буде здійснити екскурсію на Бирючий острів у програму буде 
внесено додаткову факультативну екскурсію. В штормову погоду катер в море не виходить. Можливий 
варіант добирання по суші (об’їзд через  Кирилівку, близько 3-4 год в одну сторону) Екскурсія може бути 
відмінена адміністрацією заповідника у випадках, передбачених їх внутрішніми правилами. 
Організатори туру залишають за собою право змінювати порядок і графік екскурсій, або замінювати їх на 
рівноцінні. 
Вартість факультативних екскурсій може змінюватись, залежно від вартості пального та кількості учасників в 
групі. 
**Екскурсія «ретро-фотосафарі» може бути відмінена адміністрацією заповідника у пожежонебезпечний 
період, або ж у випадку дощової погоди. В такому випадку буде організовано пішохідну екскурсію по 
дендропарку (велике кільце) та відвідування музею. 
Залізничні квитки Ви можете придбати самостійно, або замовити у нас їх викуп через сайт Укрзалізниці. Час 
прибуття з інших міст до Херсону прохання узгоджувати з менеджером по туру. 
Схема посадки учасників в автобус, розподіл номерів для проживання і поділ на групи під час екскурсій 
відбувається по черговості бронювання і оплати туру. 
Пансіонат «Київська Русь» розташований на Арабатській стрілці в 12 км від Генічеська Херсонської області 
на березі теплого Азовського моря. Територія пансіонату озеленена та потопає в квітах, тут висаджено 
численні фруктові та декоративні дерева й кущі, споруджено бесідки. До пляжу орієнтовно 10 хвилин 
неспішної ходи. Любителі фотографії та фотомисливці можуть у вільний час ще й спостерігати за птахами на 
озері Сиваш. 
Для нашої групи замовлено посилене туристичне харчування, місцеві кухарі порадують Вас різними 
кулінарними цікавинками, зокрема стравами азовської рибної кухні, які не залишать байдужим жодного 
гурмана. Також замовляємо доставку в’яленої і копченої риби до пансіонату, знамениті азовські 
бички стануть чудовим гостинцем, який Ви зможете взяти додому 
 


