Дунайський вікенд – Вилкове та Єрмаків острів
2 дні – 1690 гривень
Сарата – Вилкове – Єрмаків острів – Дунайський біосферний заповідник – Сарата
У вартість входить
Трансфери за маршрутом;
Проживання в обраному
номері- сніданки в перший та
другий день туру;
Екскурсійний супровід- піша
екскурсія по місту, музей;
екскурсія на човнах - Місто на
воді;
Страхування.

У вартість не входить
Проїзд потягом:
Обіди;
Факультативні подорожі;
Особисті витрати, чайові гідам і водієві.

День 1 Сарата – Вилкове – Єрмаків острів
Прибуття в Сарату поїздом. Трансфер у Вилкове. Сніданок. Пішохідна екскурсія по місту.
Фішка туру! Чотиригодинна водна екскурсія по рукавах Дунаю територією Дунайського біосферного
заповідника (факультативно з обідом на острові).
Повернення у Вилкове. Екскурсія "Місто на воді" – подорож каналами-єриками на дерев’яних човнах по
місту.
День 2 Дунайський біосферний заповідник – Сарата
Сніданок. Факультативна екскурсія в супроводі фахівців-орнітологів Дунайського біосферного заповідника
на острів Єрмаків (корабликом вгору по Дунаю, вздовж румунського берега + 2-3 км пішки по острову, разом
близько 4 год).
Трансфер в Сарату. Дорогою відвідаємо виноградники у селі Струмок. Виїзд до Києва поїздом.
Додаткова інформація
Вартість програми:
із проживанням у двомісних номерах “Економ”– 1690 грн.
(гостьовий будинок “Пелікан”, санвузол у будинку)
із проживанням у номерах «Стандарт» (котеджне містечко “Пелікан-сіті”):
двомісне розміщення – 1980 грн. з особи; тримісне розміщення – 1790 грн. з особи;
чотиримісне розміщення – 1690 грн. з особи.
Факультативні подорожі:
- До “нульового” кілометру - чотиригодинна водна екскурсія по рукавах Дунаю до моря + обід-пікнік на
острові (480 грн дорослі, 450 грн діти до 12 років).
- Водна подорож по Дунаю на Єрмаків острів, з орнітологічною екскурсією по острову (350 грн дорослі, 320
грн діти до 12 років).
У вартість першої водної екскурсії входить пікнік на острові, при бажанні його можна відняти, чи брати один
на двох
*Примітка: вартість факультативних екскурсій (корабликом по Дунаю), які організовуються спільно з
місцевим туроператором, може змінюватись, у випадку різкого здорожчання пального.
Організатори туру залишають за собою право змінювати порядок і графік екскурсій, або замінювати їх на
рівноцінні.
Залізничні квитки Ви можете придбати самостійно, або, при бажанні, замовити в нас їх викуп через сайт
Укрзалізниці.

