
На хвилях Дунаю 
 
3 дні – 2690 гривень 

 
Сарата – Вилкове – Дунайський біосферний заповідник – Сарата 

 
У вартість входить 
Трансфери; Сарата – Вилкове/Вилкове – Сарата 
Проживання у номерах вибраної категорії-3 
сніданки; 
Екскурсійний супровід-краєвзначний музей; 
Пішохідна екскурсія та екскурсія на човнах; Місто на воді 
Страховка. 

У вартість не входить 
Обіди та вечері; 
Залізничні квитки; 
Факультативні экскурсії; 
Інші водні екскурсії на вибір; 
Особисті витрати. 

 
День 1 Сарата — Вилкове 
Прибуття до Сарати поїздом № 145 о 07:15 (виїзд з Києва  о 17:50). Сніданок. Трансфер до Вилкова 
(дорогою можливі екскурсії з дегустаціями вина чи бринзи). Пішохідна екскурсія містом.Екскурсія «Місто на 
воді» – на дерев’яних  човнах по каналах Вилкова. Розміщення на базі  “Пелікан”  безпосередньо на березі 
Дунаю, знайомство з інфраструктурою бази. Обід (факультативно). Факультативні* водні екскурсії на вибір: 
«Шлях до птахів – велика» – на швидкісних катерах до коси Прорва, де гніздяться птахи, а в теплу погоду 
можна скупатись на морському узбережжі.  
«Шлях до птахів – мала» – на мотоботах у Жебріянські плавні, по найвужчому рукаві Дунаю – 
Білгородському, до рибальських станів і місця скупчення птахів.  
Інші ексклюзивні екскурсії (в розробці). Відпочинок на березі Дунаю, вільний час. 

 

День 2 Вилкове 

Сніданок. Оглядова пішохідна екскурсія містом. 
Фішка туру! Чотиригодинна водна екскурсія по рукавах Дунаю територією Дунайського біосферного 
заповідника (факультативно). 
Обід на острові: рибальська «юшка по-Вилківськи» (включена у вартість факультативної екскурсії). 
Прибуття на базу. Відпочинок на березі Дунаю, вільний час. Вечеря унікальними шедеврами ліпованської 
рибної кухні (факультативно, попереднє замовлення). 

 

День 3 Вилкове – острів Єрмаків – Сарата 

Сніданок. Екскурсія в супроводі фахівців-орнітологів на острів Єрмаків (факультативно). Обід 
(факультативно, попереднє замовлення) Трансфер до Сарати. Виїзд до Києва потягом №146 
із Сарати о 21:25 (прибуття до Києва о 10:52). 
 

Додаткова інформація  
Вартість туру: 
При проживанні у двомісних номерах “економ”– 2690 грн. 
(гостьовий будинок “Пелікан”, санвузол в будинку) 
При проживанні у номерах “стандарт” котеджного містечка “Пелікан-сіті”: 
двомісне розміщення – 3490 грн. з особи; 
тримісне розміщення – 2990 грн. з особи; 
чотиримісне розміщення – 2850 грн. з особи. 
При проживанні у номерах "покращений" котеджного містечка “Пелікан-сіті” 
двомісне розміщення – 3700 грн. з особи; 
тримісне розміщення – 3200 грн. з особи. 
 
Факультативні екскурсії: 
- факультативна подорож до “нульового” кілометру (чотиригодинна водна екскурсія по 
рукавах Дунаю до моря + обід-пікнік на острові: 600 грн.(дорослі), 550 грн (діти до 12 р); 
- факультативна* водна подорож по Дунаю на Єрмаків острів, з орнітологічною екскурсією по 
острову: 450 грн (дорослі) 400 грн (діти до 12 р.);- інші водні екскурсії на вибір. 
У вартість першої водної екскурсії входить пікнік на острові, при бажанні його можна відняти, 
чи брати один на двох. 
Факультативні водні екскурсії оплачуються додатково, згідно цін на сайті >>>> за посиланням 
Вибір тих чи інших водних екскурсій та графік їх проведення залежить від кількості учасників, 
які зголосились. Також графік екскурсій залежатиме від погодних умов, щоб на водні 
прогулянки ми виходили в теплу сонячну погоду. 
Організатори туру залишають за собою право заміняти одні екскурсії іншими та 
переставляти їх на інший час в межах всіх трьох днів відпочинку. 

 

 

http://www.pelican-danube-tour.com.ua/vilkovo/20/gostevoy-dom-pelikan/
http://www.pelican-danube-tour.com.ua/vilkovo/20/gostevoy-dom-pelikan/
http://www.pelican-danube-tour.com.ua/vilkovo/20/razmeschenie-pelikan-siti/
http://www.pelican-danube-tour.com.ua/vilkovo/20/razmeschenie-pelikan-siti/
https://www.pelican-danube-tour.com.ua/vilkovo/ekskursii-i-tury/individualnuye-excursii/excursionniye-progylki/

