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Ціни орієнтовні. При замовленні підлягають уточненню!
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ВИЇЗДИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З М. КРОПИВНИЦЬКИЙ!
Київ. Оглядова (250 грн/година), музей Бойової Слави (5грн/ 20 грн), Києво-Печерска Лавра, Музей 650 7 150 11 050 13 000 14950 16 250
води (30/40) Гідропарк, Софіївка, фунікулер(3 грн), річковий трамвай (на вибір). Дельфінарій(250),
океанаріум (90/140), експерементаріум, мастер- клас ШОКОЛАДНИЦЯ,зоопарк(50/20грн) аквапарк
«Dream Island»(от 150 на весь день/220). Мистецький арсенал, Національний історико- архітектурний
музей «Київська фортеця» (30/15), Державний музей авіації України(20/50 +екскурсовод 200грн)
KidsWill - дитяче місто професій(від 90грн – в складі групи,130/ 210),
700 7 700 11 900 14 000 16100 17 500
Київ НОВОРІЧНИЙ! (казковий дім св.Миколая, китайський цирк або інша вистава)Фабрика
ялинкових іграшок (40грн дети, 60грн взослий и 90 мастеркласс)
Київ –відвідування заводу з виробництва напоїв Coca-Cola, Fanta, Sprite з дегустацією напоїв (реєстрація за 8 700 7 700 11 900 14 000 16100 17 500
тижнів). Або Фабрика «Поліграфіст»:Зошити, щоденники, альбоми для малювання. Є можливість заглянути «за куліси» та
побачити, як з чистого рулонного папіру з»являються зошити – біля 15 тисяч в годину (вересень-жовтень; березень- липень, з 10.00 до 13.00 за
попереднім записом)

АБО завод«Кулиничі» Спробувати себе в ролі маленьких пекарів на величезному заводі - чи це не пригода! Діти знайомляться з історією
хлібопечення, уважно дивляться, як на фабриках «Кулиничі» місять тісто, випікають хліб, і відразу ж пускають в хід нові знання. А в кінці влаштовують
святкове чаювання, дегустуючи продукцію власної випічки. І кожен гість виходить з заводу зі смачним подарунком. (екскурсія розрахована на учнів 1-7-х
класів. В групі повинно бути 25-30 дітей та 3 дорослих. Але так як екскурсії користуються популярністю, існує черга)
Пирогово (30/50) (без відвідування Києва)
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Парк «Київська Русь» (без відвідування Києва)
Ландшафтний парк "Буки", Київська обл- ідеальне місце для проведення вихідних днів: можно
відвідати екскурсію, побувати в зоопарку, відвідати храмовий комплекс. Не забудьте заглянути в
підземну хрестильну кімнату, де вас зустрінуть фігури апостолів, колокольня Святого Даниіла,
фонтан Дружби народів, «Коло сили» – такий міні-Стоунхендж
Біла Церква. Олександрійський дендропарк (+ церква в Пархомовці с розписами Н. Реріха)
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ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ(907 р.), музей Народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини під відкритим небом (15/ 30 грн). На территорії музею разташовано багато інших невеликих
музеїв: музей Хліба, музей лікарських рослин, музей українського рушника, музей одягу, музей Космосу та ще 11 різних музеїв.
Щоб відвідати їх треба купити окремі квитки (5/10грн), Усього 4 км від Переяслава знаходяться, точніше

продовжуються Змієві вали. Це дуже древнє оборонне укріплення. З валів відкривається чудова
панорама на славний Борисфен (Дніпро). Музей-діорама битви за Дніпро (10/20 грн), Музей-діорама

знаходиться в приміщенні Вознесенського собору 1700 року, визначній пам`ятці архітектури національного значення. Музей відкрито в 1975 році на
честь 30-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Центром експозиції є діорама – талановитий твір сучасного батального живопису. На художньодокументальному полотні, довжиною 28 і висотою 7 метрів, автори діорами, П.Т. Мальцев і М.С. Присєкін - художники Московської військової студії
художників ім. М.Б.Грекова, на документальних матеріалах із фотографічною точністю відобразили момент форсування Дніпра радянськими військами і
бої на правому березі по створенню Букринського плацдарму, з якого планувалося визволити столицю України – Київ.
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Черкаси. Оглядова. Краєзнавчий музей(15/30 з екскурсоводом ), Планетарій(40/50), зоопарк(40/ 300 3 300 5 100 6 000
60), Дніпровська набережна, Мак Дональдс. Прогулянка на кораблі- 55/70 -40хвилин; 1 година 65/90
УМАНЬ, «Софіївський парк» (взр -40/25 грн;экскурсия по парку взрослые — 30 грн, школьники — 20 400 4 400 6 800 8 000
грн; катания на лодке по подземной реке Ахеронт – 40 грн./20 грн; катание на катамаранах — 40 грн., на
лодках – 100 грн. (30 мин.); прогулка на пароме для взрослых (до 10 человек) — 400 грн., для детей
школьного возраста (до 10 человек) – 200 грн.; катание верхом на лошади – 25 грн., фотографирование на
лошади – 10 грн.; катание каретой (до 5 человек) – 150 грн., фотографирование на карете – 10 грн. с лица;
катание на дилижансе (до 5-ти человек) – 150 грн.
420 4 620 7 140 8 400
КАНіВ. 1)Тарасова гора і Музей Шевченко, Музей Гайдара, Дім природи.
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КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ. Оглядова, музей Корсунь-Шевченковський битви 340км.
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Мамонтландія- пізнавально-ігрова подорож на «Машині часу»! Вас чекають вікторини і майстер-класи! Справжній мисливський обід!
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ЧИГИРИН - гетьманска столиця. Національний Музей Б.Хмельницкого і Замкова гора(6грн
дорослі/3грн діти, +екскурсовод 80грн), Іллінська церква (Суботів), помістя Хмельницкого(6/3;
екскурсовод 80грн). Обід у ресторані "Шинок Посольський "(від 67 грн)
Холодний Яр – 1000-літній дуб Максима Залізняка, Музейно-етнографічний комплекс. У Холодному
Яру археологи знайшли сліди всіх археологічних культур, починаючи з трипільської рільничої культури,
яка зародилася в лісостеповій зоні України за 5-4 тисячі років до нової ери. Також на теріторііі комплексу
знаходиться єдина діюча Козацька церква Українського Патріархату ім. Петра Калнишевського. Склик.
Матронівський Монастир, Монастирське озеро, джерело «Живун».
Холодний Яр-Олександрівка (краєзнавчий музей)-Камянка (історичний музей)
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Чигирин + Холодний Яр.
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Машина Часу починає діяти просто на межі села. Тому, якщо ви вирішили помандрувати у часі, будьте до цього готові. Провідник-старий Друідбуде супроводжувати вас у цій подорожі. Перша зупинка - стоянка мисливців на мамонтів. Тут дуже моторошно: всюди лежать величезні кістки
цих древніх тварин, посередині чорніє обпечене міцне дерево, а в повітрі чути запах диму. Доісторичних людей немає, але по всьому видно, що
вони тільки що пішли, ховаючись від холоду і голоду. Втім, це добре, адже мандрівники в минуле зможуть спокійно все розглянути і навіть
помацати. Ось тільки брати з собою нічого не можна, тому що тоді ніколи не повернешся в сучасність.
Наші давні предки все робили своїми руками: і одяг, і предмети побуту, і прикраси, і іграшки-магазинів не було! Тому і пасажирам Машини Часу
доведеться всім навчитися, щоб вижити в цьому суворому світі. Допомагати їм справжні майстри, які вже не раз побували в Мамонтландіі і
перейняли вміння первісних людей.
Місцеві майстри навчать робити справжні доісторичні прикраси. Мандрівники оволодіють прийомами полювання, які використовували первісні
люди. Машина Часу зупиняється в безлюдному полі і, щоб вижити, треба буде побудувати тимчасове житло - курінь, а також довести свою
сміливість, спритність і силу під час змагань на витривалість.
До тих, хто зможе подолати всі перешкоди і пройти випробування, вийде справжній господар Мамонтландіі-мамонт. І полювати на нього не
треба. Після льодовикового періоду він залишився зовсім один, йому самотньо і хочеться з кимось подружитися. Якщо ви досить сміливі і
зважитеся на подорож в минуле, то це буде найкраща пригода у вашому житті. Повернувшись в наш час, ви ще довго будете згадувати свого
великого друга мамонта, а свою кімнату зможете прикрасити неповторними фотографіями і картинами, які привезете з Мамонтландіі .

Садиба Даховських – унікальна пам’ятка Черкаської області. Це замок-палац, зведений в середині 19
століття. Навколо палацу, побудованого в дусі англійської готики, зеленіє парк. Одна зі стежок веде до
озера і Острову кохання. Радує, що в 2013 році ландшафтно-архітектурний комплекс «Садиба
Даховських», звана на Черкащині «Лісківським дивом», все-таки отримав статус історико-культурного
заповідника державного значення. (с. Леськово)
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Інтерактивна екскурсія «Картопляні розваги». До розваг запрошуються організовані групи дітей
шкільного віку (краще 1-8 класи), студенти, у перспективі – і дорослі. Група може налічувати від 20 осіб. Це
можуть бути школярі з супроводжуючими їх педагогами або ж групи батьків з дітьми. Екскурсія триватиме
протягом трьох-чотирьох годин. Ви зможете помилуватися мальовничими краєвидами Холодноярщини,
піднятися на козацьку вежу і відчути себе справжніми вартовими, взяти участь у поході-квесті із загадками та
пригодами, відвідати заняття у «Академії картопляних наук», де ознайомитеся з історією картоплі та
виробів з неї. У школі декоративно-ужиткової творчості «Art potato» отримаєте знання з стародавніх видів
господарської діяльності та спробуєте себе в якості майстрів з виготовлення домашнього декору. Для спритних
та сміливих – змагання в дартс «Поціль у колорада». А ще – різноманітні рухливі ігри, виготовленн(групи
від 15 до 50 осіб, на кожні 15 осіб – 1 супроводжуючий (безкоштовно). Вхідний кошт: діти – 150 грн ;
дорослі – 200 грн
Етнографічний комплекс «Зерноленд». На Вас чекає столітній вітряний мин, магічна "Семидубова гора",
етнографічний музей, кузня, гончарня, папірня, пекарня та маса різноманітних розваг!!! Із селом тісно
пов’язані такі історичні постаті як Богдан Хмельницький, Лаврін Капуста, Максим Залізняк. Лаврін Капуста –
засновник села, ним же організовано й перепоховання Хмельницького на Семидубовій горі. Саме в Івківцях
народився і провів дитинство Максим Залізняк.Програма розпочинається біля столітнього вітряка, відвідувачі
знайомляться із принципами його роботи та історією млинарства. Потім переїздять безпосередньо до
комплексу «Зерноленд». Там маршрут проходить у формі квеста і пролягає глибокими ярами аж до
вершини Семидубової гори. Повернувшись з гори, туристи потрапляють до етнографічного музею, де
знайомляться із предметами побуту минулих століть. Потім обід –козацький куліш та власноруч випечені
коржі. По обіді – майстер-класи із молотіння снопів, помолу зерна жорнами, ткацтва, з виготовлення паперу,
ляльки-мотанки, стрільби з луків та арбалетів і, звичайно ж, традиційні українські ігри. Також, на території
комплексу є різноманітні розвиваючі ігри, що потребують командної роботи та сприяють розвитку
просторової уяви.Протягом 4-6 годин можна помилуватися мальовничими краєвидами та взяти участь у
майстер-класах. А головне – екскурсія дозволяє глибше пізнати живе українське село у ретроспективі кількох
століть.
Вінниця. оглядова екскурсія по місту(150 грн/година); Музей М.Пирогова (вхід на територ садиби 6/3),
Будинок, головний корпус(50/25); музей-аптека (20/10), церква-некрополь (30/15), ; ретро-музей (20 грн);
краеведческий музей, художественній музей, музей науки, співаючі фонтани. Музей Авіації. Кондитерська
Фабрика «ROSHEN». Детский центр (35 грн) ; трамвай «Везунчик» (10грн)
ПОЛТАВА, оглядова, заповідник «Полтавська битва». Будинок-Музей Сковороди, музеї Н.В.Гоголя,
Котляревського, Короленка
Полтава + Опішня (або Сорочинска ярмарка). По Гоголівським місцям. Диканька, Гоголіво (70 км від
Полтави) (або Опошня - Музей гончарства)
Мачушанський музей-олійниця – єдиний в Україні з унікальним 130-річним обладнанням, за допомогою
якого відбувається увесь процес виготовлення олії. Збереглися навіть заводські гравіювання братів Ельворті –
англійців, котрі у 1877 році в Єлисаветграді відкрили перший у всій Європі завод із виготовлення сівалок. А
розпочинали вони свою діяльність із виробництва кам’яних котків, тих самих, що представлені в музеї. Кожна
екскурсія олійницею закінчується в дегустаційній залі, де гості можуть посмакувати запашним продуктом, що
виготовили власноруч, а ще послухати історію появи сонячної квітки в Європі.
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Кременчуг. Фабрика Рошен. Музей Авіації (10грн,). Кременчуцький краєзнавчий музей, парк Миру,
Свічковий заводик Candy Light. (news!) Свічки, прикрашені химерними візерунками, янголята, трояндочки,
серця - все це неймовірно красивий декор, що народжується на кременчуцькому заводі. Як з'являється на світ
ця магічна краса, можна побачити на власні очі, відвідавши завод в рамках екскурсії. (домовлятися
заздалегідь). Вартість: безкоштовна, за умови покупки в магазині на території заводу продукції на 20 грн
МИКОЛАЇВ (через Нову Одесу) (1789г) Аквапарк (60/70 за 2 години), зоопарк (40/70), Музей
суднобудування і флоту(6/15), Художній музей ім. Верещагіна.
Музей-заповідник «ОЛЬВіЯ»+ Очаків (літом відпочинок на морі)(або острів Березань)
ОДЕСА (через Умань) Оглядова(200 грн/година), Аквапарк. Музей партизанської слави, музей
образотворчого мистецтва, музей флоту. Дельфінарій.( 250 – 350 грн) БІОПАРК (150 грн) Греческий парк:
под Приморским бульваром появятся скульптуры древнегреческих философов и фонтан
с Тритоном . Одеса кримінальна.
Одеса+ Катакомби (19ст.-поч. 20ст.).
БЕЛГОРОД-Днестровский. Легенды древнего Аккермана
Дніпро. Оглядова (150 грн/година) Діорама «Битва за Дніпро», історичний музей, музей Яворницького,
відвідування цирку, музей голокосту, завод металоконструкцій. «Інтерпайп сталь»: Дніпро
«Интерпайп» – не просто один з найбільших електросталеплавильних комплексів Європи. Територія заводу
– витвір мистецтва! Навіть молодята приїжджають сюди заради оригінальної фото сесії: їх приваблює
індустріальний пейзаж, соковита зелень погорбів і артоз»єкти всесвітньо відомого художника Олафура
Элліассона. Наприклад, штучне Сонце – (Дніпровський схід», «Твій тунель часу», «Твій вогнений візерунок» та
інше. Завод цікавий тим, що тут впроваджені «зелені технології, і він є єдиним таким об»єктом, збудованим за
роки незалежності, «З нуля».Длядорослих та дітей від 13 років. Максимальна кількість у групі – 14 чоловік.
Экскурсії проходять по будням та у суботу три рази в на день: 09:30, 11:30, 13:30. Тривалість – 1–2
години
Дніпро+ Петриківка-музей прикладного мистецтва.
с.Гречане «Етнохутір «Крозацька Січ» » +Петриківка
Кривий Ріг. Цирк на воді. Прогулянка у Сквері(біля Цирку), Криворіжський ботанічний сад, Інтерактивний
"Музей цікавої науки ЗнаНіУМ" дарує допитливим позитивні емоції і враження від наукових див. Музей
Авіації, водоспад БІЛІ КАМНІ, історико-краєзнавчий музей, музей горної техніки під відкритим небом,
залізорудний кар»єр ЮГОКа, Мак Дональдс
Запоріжжя. Оглядова. (150 грн/година) Дніпрогес + о. Хортиця. Запорізька Січ, козацькі бої, музей та
теплохід
Чернігів. Унікальні пам`ятники зодчества: Курганний комплекс і Меморіал Слави на Болдіних горах.
Колегіум
Батурин. Заповідник «Гетьманська столиця», Музеї археології Батурина, Дім генерального судді
Василя Кочубея, Палац К. Разумовского. Нєжин – це місто церквів та музеїв,(17 історичних храмів, 9 музеїв,
біля 200 архітектурних пам»яток). Качанівка. Національний історико-культур ний заповідник
"Качанівка"(10грн, Палац 20/10 (залежно від маршруту) Тут бували Гоголь, Шевченко, Жемчужніков. В цій
садибі М. Глинка створив свою прекрасну оперу «Руслан и Людмила». Тут Глинка написав немало пісень,
романсів, а гостеприїмному володарю садиби посвятив «Гимн хозяину».
Львів. Оглядова (150 грн/година), Оперний театр, Замкова гора, Личаківське кладовище, проспект
Свободи. Аквапарк. Музеї шоколаду, кофе, пива, сала (через Хмельницький)
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Львів+Замки Олеський, Підгорецький, Золочівський (через Хмельницький)

40 000

Рівне. Оглядова екскурсія. Краєзнавчий музей, зоопарк, дитяча залізниця, Костел Святого Антонія, «Лебедине
озеро» - це народна назва парку в Рівному, Музей бурштину, Успенський собор.
Луцьк. Шацькі озера
Чернівці-КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ-ХОТИН-КРИШТАЛЕВА ПЕЧЕРА. Оглядова по Старому
місту(500 грн/за 3 години), Середньовічна фортеця (вхідні квитки у фортецю 40-дорослі/20 грн-діти),
оглядова по м. Чернівці
КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ-ХОТИН- Кришталева печера, Оглядова по Старому місту(500 грн/за 3
години), Ратуша, Середньовічна фортеця (вхідні квитки у фортецю 40-дорослі/20 грн-діти), Кришталева
печера.
Карпати. Кам’янець-Подільський – оглядова екскурсія, Середньовічна фортеця; Коломия – музей «Писанка»;
м. Яремче: скали Довбуша, водопад, сувенірний ринок; Буковель.
КОЛОЧАВА -особливе село, розташовано на висоті 631 метр над рівнем моря, на Заході України. Музейний
комплекс «Старе село»(10 музеїв, 20 пам»ятників, 15 принад Колочави) Музеї: Вузкоклійка, Бокораша, Чеська
школа, Радянська школа, Музей Івана Олбрахта, Бункер Штраера. Школа вівчарства
Карпати+Львів. м. Яремче:скали Довбуша, водопад, сувенірний ринок; екскурсія на Буковель; нічліг в м.
Яремче; Оглядова екскурсія по м. Львів. Сувенірний ринок «Вернісаж»
КІРОВОГРАДЩИНА. Хутір Надія
Страусина ферма. (40/50)Страуси та їх пташенята, мині-зоопарк. Катання на конях.
Дендропарк ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ.
БИРКИ. Інтерактивна екскурсія
Разумівка-усипальниця Н. Раєвского, Хрестовоздвиженська церква (ціна за 1людину)
Музей ракетних військ. (20/80) спуск под землю 200грн с каждого чел. Каньони и водоспади
Південного Бугу
Світловодськ: оглядова по місту (150 грн), краєзнавчий музей(10грн); відпочинок в сосновому борі на березі
водосховища; катання на катері (яхта на 13 чол-500грн;на 6 чол- 260грн; уха -25 грн).
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Вартість транспортних послуг може бути змінена у випадку зміни ціни на
дизельне паливо !
НАША АДРЕСА: Кропивницький, вул. Шульгіних (КАЛІНІНА), 32

(ВХІД З БОКУ 4-ї ШКОЛИ),

тел. 050-457-17-77, 050-450-17-77, 050-932-00-00, 068-929-99-99

