
Українська Венеція та Перлина біля моря
4 дні - 3100 грн

Київ – Білгород-Дністровський — Вілково — Дунайський біосферний заповідник – Затока –
Шабо – Одеса  – Київ

У вартість входить: Транспортне обслуговування по всьому маршруту; Проживання 2 ночі в готелі в Затоці в 2-3-місних номерах
зі зручностями; Екскурсійне обслуговування за програмою; Супровід групи співробітником компанії; Страхування.

У вартість не входить: Проїзд потягом Київ/Ваше місто — Білгород-Дністровський, Одеса-Київ/Ваше місто; Додаткове
харчування; Прогулянка на катері по Дельті Дунаю (540/500 грн. з особи); Екскурсія в Центр культури вина Шабо 280 грн. з особи,
з дегустацієй — 360 грн.; Вхідні квитки в Аккерманську фортецю 80 грн./40 грн.

День 1. Київ – Білгород-Дністровський
Виїзд вечірнім потягом (№145 ) з Києва в Білгород-Дністровський (до групи можна приєднатись в Києві,
Вінниці, Одесі чи Білгороді-Дністровському).

День 2. Білгород-Дністровський – Вілково - Дунайський біосферний заповідник – Вілково –
Затока
7:00 Зустріч групи на залізничному вокзалі в Білгороді-Дністровському.
Переїзд в містечко Вілково. Автобусно-пішохідна екскурсія по історичній частині міста.
Від річкового причалу на прогулянковому судні ми відправимось на водну екскурсію по дельті Дунаю
повз несчисленні острови до заповідного узмор’я, символічного «0» (нульового) кілометру — місця
впадання Дунаю в Чорне море. Зупинка в острівній липованській садибі-музеї
«Квакенбург».Повернення у Вілково орієнтовно о 18 годині. Переїзд до Затоки.
Прибуття та поселення на базу відпочинку орієнтовно о 20:30. Вечеря самостійно.

День 3. Затока – Аккерманська фортеця – Шабо – Затока
Сніданок в готелі. Ранкове купання.А потім вирушаємо в Білгород-Дністровський.
Далі ми відправляємось в Шабо і отримаємо задоволення від неймовірної екскурсії в Центрі культури
вина. Зазирнувши на півгодинки за сиром на Європейську сироварню, нещодавно відкриту в Шабо,
повертаємось в Затоку.

День 4. Затока – Одеса - Київ
Сніданок. Ранкове купання. 10:00 Виселення з готелю. Переїзд в Одесу. Пішохідна екскурсія по старому
центру Одеси. Обід. Продовження екскурсії. Загадкові внутрішні дворики і приголомшливі палаци,
старовинні вулички, які обов’язково приведуть до Оперного театру. Потьомкінські сходи, памятник Дюку
де Ришелье, Дерибасівська, Приморський бульвар і прохолодний вітерець з моря. Також до Вашою
уваги безліч музеїв: Археологічний, з багатющою колекцією єгипетських, скіфських і античних
старожитностей, Художній, а також Музей цікавої науки, Музей кіно, Музей воскових фігур «У баби Уті»,
Музей якоря  — є з чого вибрати! Вільний час. Відправлення до Києва/Вашого міста  вечірнім потягом.

Додаткова інформація:
Проживання 2 ночі в двомісних номерах з усіма зручностями на базі відпочинку «Сонячна Позитив».


