
 

Де? 

Готель Аркадія - це класичне й улюблене багатьма місце для відпочинку на 
Одеському узбережжі. Готельний комплекс оточений зеленими парками, 
торгівельними центрами і місцями для розваг. 

Комплекс повністю реконструйований і розширений, а оформлення й 
оснащення всіх номерів повністю відповідають сучасним стандартам.  

Коли? 13-15 вересня 2019 (3 дні/2 ночі) 

13 вересня на Вас чекає: 

Участь у семінарі-практикумі  
Оплата праці 

Лектор – Вікторія Величко 
 (10:30 – 17:00) 

 
 

Харчування  
Сніданок в готелі Аркадія 
Кава-пауза та обід на семінарі 
Вечеря в готелі Аркадія 
 

Проживання  
в двомісному номері категорії Стандарт  

 

 

 

Вечірня прогулянка  
на катері Морвокзал – готель Аркадія 

http://www.seminars.mercury.net.ua/images/programs/130919_programa.pdf


 14 вересня на Вас чекає: 

 

Оплачується додатково: залізничні квитки з Вашого міста, особисті витрати. 

 

 

 

Бажаєте провести «Три щасливі дні»? Телефонуйте!  0800 750 570 
 

Відпочинок на морі 
Оксамитовий сезон  

в Одеській опері 
Прогулянка містом 

   
Вільний час 

Море, сонце та чудовий настрій 
Смачний сніданок та обід у готелі 

Балет у 3-х діях 
«За двома зайцями» 

Початок о 18:30 

Вільний час 
Відкриваймо для себе Одесу 

Вечеря в місті 

15 вересня на Вас чекає: 

  Європейська Сироварня 
Дегустація сиру - це свято. Крім сирного асорті, на Вас чекатимуть 
різноманітні фрукти, горіхи, мед і вино. На сирній тарілці - «молодий» 
сир, він ніжний і смачний. Далі скуштуємо помаранчевий сир з 
травами, сири з різними несподіваними смаками, наприклад, з 
лавандою. Вино, дивовижні нотки мигдалю в кубиках сиру - це 
гастрономічне враження року!  

 
Виноробня ТМ «Миронівські вина»   

Сам господар проведе екскурсію по приватному будинку,  
погребу з вином. Далі на Вас чекає дегустація 6 вин, 3 наливок  

та виноградної граппи для найстійкіших гостей. 

 

 
У захід також включено: 

 
Трансфер Супровід Депозит 

Одеса з/в - Аркадія - Одеса з/в, 
доставка на морвокзал, Аркадія – 
оперний театр 

Супровід групи представником 
організатора 

Кожен отримує депозит на 
вечерю в місті розміром 250 
гривень 



 

ПОВНА ПРОГРАМА ТУРУ 

  

 

Бажаєте провести «Три щасливі дні»? Телефонуйте!  0800 750 570 
 

Час 13 вересня 2019 (п’ятниця) 

 Трансфер із залізничного вокзалу Одеса до готелю Аркадія 

08:30 - 09:30 Сніданок у готелі Аркадія, речі - в камеру зберігання 

10:30 - 12:00 
Перша частина семінару-практикуму в готелі Gagarinn 
Лектор Вікторія Величко 

12:00 - 12:30 Перерва. Кава-пауза 

12:30 - 14:00 
Друга частина семінару-практикуму в готелі Gagarinn 
Лектор Вікторія Величко 

14:00 - 14:45 Перерва. Обід 

14:45 - 16:30 
Третя частина семінару-практикуму в готелі Gagarinn 
Лектор Вікторія Величко 

16:30 - 17:00 Відповіді на індивідуальні запитання 

17:30 Поселення до готелю Аркадія 

18:30 - 19:00 Вечеря у готелі Аркадія 

19:00 Виїзд із готелю Аркадія до Морвокзалу 

19:30 - 20:30 Вечірня прогулянка на катері Морвокзал –  Аркадія 

 14 вересня 2019 (субота) 

08:00 - 10:00 Час сніданків у готелі Аркадія 

10:00 - 16:30 Вільний час 

16:30 – 17:00 Пізній обід 

17:30  Виїзд із готелю Аркадія до Оперного театру 

18:30 - 21:00 Балет «За двома зайцями» 

21:00 Вільний час, вечеря в місті 

 15 вересня 2019 (неділя) 

08:00 - 10:00 Час сніданків у готелі Аркадія 

10:00 - 10:30 Виселення з номера, речі - в камеру зберігання 

10:30 Виїзд із готелю Аркадія на смачні екскурсії 

18:30 Повернення в готель 

18:30 - 19:30 Вечеря в готелі Аркадія 

20:00 Виїзд із готелю Аркадія до залізничного вокзалу Одеса 


