Туристичні маршрути Голопристанщиною
Тип маршруту
за способом
пересування

Тривалість
(кількість
годин/днів)

Опис туристичного маршруту з переліком
екскурсійних об'єктів, передбачених для
відвідування

Чумацький шлях

автобусний

1 день

„П’яний дуб”, старий винний підвал, давнє
Новошабське поселення, „Кучерявий дуб”,
„Золотий дуб”, Старе Корчевське поселення, Ягорлицька затока, оз. Аджиголь

Кришталеві скарби

автобусний

1 день

екскурсія на сольовий і рибний промисли,
церква Казанської Божої Матері

Зелені хутори
Таврії

пішохідний

Гола Пристань –
Залізний Порт

автобусний

Назва
туристичного
маршруту

Екскурсійний
супровід
(ПІБ і контакти
керівника групи)
Сипко Сергій
Павлович
0 (239) 4-64-42
(Рибальчеська
сільська рада)
Миронюк Любов
Олександрівна
0 (239) 4-62-45
(Геройська сільська
рада)
Долинко Олександр
Володимирович
0963339989

від 1 дня до
екскурсії на гончарний, ковальський, музичкількості днів, ний, медовий, рибальський та ін. хутори.
скільки забажає
турист
1 день
музей Чорноморського біосферного заповід- Безкровна Наталія
ника, садиба "Чайка", набережна м.Гола Миколаївна
Пристань, курган на честь загиблих моряків 05539 2-64-65
Дунайської воєнної флотилії на під'їзді до
с.Чулаківка, склеп родини Фальц-Фейнів в
с.Новочорномор'є Бехтерської сільської
ради, бази відпочинку в курортному
населеному пункті Залізний Порт

Гола Пристань Іванівка

автобусний

2 дня

Ягорлицький край

автобусний

1 день

На долині курганів

пішохідний

1 день

озеро "Соляне" м.Гола Пристань, садиба
"Чайка", набережна м.Гола Пристань,
спортивно-готельно-розважальний
комплекс "Збур'ївський кут" с.Стара Збур'ївка,
пам'ятка місцевого значення "Вікові дуби",
піщаний кар'єр, Марійкина садиба с.Іванівка
Садівської сільської ради, скіфські кургани,
Ягорлицька затока
с. Садове Садівської сільської ради зустріч
делегації у колишній садибі поміщика Реймера (пам'ятник садово-паркової культури
України), переїзд до долини курганів (від с.
Пам'ятне до Чорного моря розташовано
близько 300 курганів), зупинка біля вікового
дубу та церкви Івана Богослова, підвіз бричкою до пустелі" Іванівські піски", гостювання у "Марійкиній садибі" (дегустація
козацьких та селянський українських страв,
козацькі розваги, фотосесія в українських
строях, майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки та обрядового печива), переїзд
автобусом до Ягорлицької затоки (перегляд
Ягорлицько-античного поселення, купання
в морській воді.).
Вранці від "Марійкиної садиби" с. Іванівка
Голопристанський район до долини курганів (1 км) зустрічати схід сонця на вершині
одного з курганів.

Безкровна Наталія
Миколаївна
05539 2-64-65

Жукови Ольга та
Михайло
050-954-74-93

Жукови Ольга та
Михайло
050-954-74-93

"Чулаківськими
стежками"

пішохідний

1 день

"Золоте кільце
Голої Пристані"

авттобуснопішохідний

1 день

"Перлини
Голопристанщини"

автобуснопішохідний

2 дні

Начальник відділу культури і туризму
районної державної адміністрації

Історико-краєзнавчий туристичний маршрут
"Чулаківськими стежками" передбачає відвідування Кургану на честь загиблих моряків Дунайської флотилії та бувшої зупинки
із зображенням козака Чулака-засновника
населеного пункту, також туристи матимуть
змогу побувати в музеї історії с. Чулаківка,
в Свято Миколаївській церкві та пройтись
місцевими пам'ятними місцями – стела,
обеліск Слави, сільський Будинок культури.
Передбачає екскурсію на теренах історикорозважального комплексу "Зелені хутори
Таврії" та набережної міста Гола Пристань з
відвідуванням музею П.О Покришева, а
також відпочинком на базі зеленого туризму
"Чайка" та на озері Соляне.
передбачає пройтись "Зеленими хуторами
Таврії", завітати до санаторія "Гопри", побувати і насолодитися можливостями садиби
"Збур'ївський кут", а потім відвідати склеп
родини Фальц-Фейн, поринути у море
розваг та відпочинку Залізного Порту.

О.В. Олексюк

Безкровна Наталія
Миколаївна
05539 2-64-65

Безкровна Наталія
Миколаївна
05539 2-64-65

Безкровна Наталія
Миколаївна
05539 2-64-65

