Груповий одноденний тур в
Чорнобиль

Всім відомо про Прип'ять — місто-привид та центр найбільшої екологічної катастрофи людства. Проте, Чорнобильська
зона відчуження це не лише смертоносний реактор і покинуте місто, це територія, що охоплювати кілометри зруйнованих
селищ, радянські таємні об'єкти й сучасні споруди для працівників. Ви можете побачити все це на власні очі, приєднавшись до
групового одноденного туру.
Чорнобильська зона відчуження не залишає байдужим нікого: хтось відчуває тривогу та сум від побаченого, а хтось
знаходить внутрішній спокій у місцях, де природа зайняла місце людини. Окрім, екскурсії по Прип'яті та до захисної споруди
над реактором, ви зможете побачити таємну в СРСР радіолокаційну станцію «Дуга», що вражає своїми розмірами, а також
покинутий командний пункт, де досі залишилися частини обладнання. Крім того, екскурсія охоплює відвідування Рудого Лісу,
де найкраще видно вплив радіації, та похованого села, яке яскраво зображати наслідки аварії. Чорнобильська зона відчуження є
особливим місцем трагічною історією, яке має побачити кожна людина, і ви маєте нагоду зробити це разом з нами.
Мова: англійська, українська, російська
Тривалість: 12 годин
У вартість входить:Трансфер з нашого офісу у Києві, страховка, повний пакет документів, що дозволяють відвідати Зону Відчуження,
послуги гіда.

Программа
(Програма та розклад приватного туру можуть змінюватися за попередньою заявкою)

07:30-08:00
•

Реєстрації та перевірка паспортів в нашому офісі на вул. Шулявська 5

•

Виїзд до Чорнобиля з Києва

09:00-10:30
•

Дорога до Чорнобильської Зони Відчуження

10:30-10:40
•

КПП Дитятки. Проходження паспортного та дозиметричного контролю на КПП на
межі

30-ти кілометрової Зони Відчуження

10:50
•
•
•

Село Черевач. Поміж закинутих хатинок, на шляху до Чорнобиля.
Село Залісся. Місце, яке колись було домівкою для 3500 людей.
Місто Чорнобиль. Місто з населенням більше 4 тисяч людей, більшість з яких
персонал Зони Відчуження або ЧАЕС.

-Унікальна можливість зробити фотознімок біля Стелли Чорнобиль
-Церква святого Ільї та дзвіниця
-Центр міста Чорнобиль, головна площа
-Меморіальний комплекс «Зірка Полинь»
-Меморіальний комплекс всім містам та селам які потрапили під закон обов’язкового
переселення
-Площа Леніна. Виключний шанс побачити статую відомого комуністичного лідера в Україні
Володимира Ілліча. Новий закон про декомунізацію не торкнувся Чорнобильської Зони Відчуження

-Руїни синагоги
-Чорнобильський річковий порт
-Пам’ятник «Тим хто врятував світ» поруч з Чорнобильською пожежною частиною. Місцева бригада
одна з перших прибула на місце Чорнобильської катастрофи в зловісну ніч 26 квітня 1986 року.
-Виставка автентичних роботів, які були використовувалися при ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС

•
•

Проходження КПП «Лелів»
Секретна радянська військова база Чорнобиль-2 і радар Дуга – самі таємничі
об’єкти СРСР. Були відмічені як «літній дитячий табір» на всіх топографічних картах
того часу. Через специфічний звук, подібний до потріскування, під час роботи радар
Дуга отримав назву «Russian Woodpecker», що в перекладі означає «Російський дятел».
Висота споруди більше 150 метрів, ширина – 800. Після подій 1986 року її робота була
припинена, а експлуатація зупинена у зв’язку з можливим пошкодженням електронного
обладнання.

•

Село Копачі. Поховане село з єдиною будівлею, що залишилася – дитячим
садочком.

• Територія ЧАЕС
• Градирня
• Недобудований 5-й реактор.
• ЧАЕС
• оглядова площадка з оглядом на новий саркофаг.

13:00-14:00.
•

Перерва на обід. Обід входить в вартість приватного туру.

14:00
•

Рудий ліс. Відносно невелика частина лісу, просякнув найбільшою частиною кількості
радіоактивного пилу в наслідок вибуху. Велика кількість радіації розмалювала його
яскраво рудими відтінками. Дерева допомогли людям ціною свого життя, затримуючи та
очищуючи десятки тон радіоактивних частинок, як фільтр – соснова крона дуже щільна і
чудово затримує пилюку. Одне з найбільш дивовижних місць Чорнобильської зони, де Ви
можете самостійно спостерігати вплив радіації на живі організми.

•

Залізнична станція Янов – залізнична станція розташована біля ЧАЕС. Тут
покинули чимало поїздів в поспіхах, коли відбулася жахлива катастрофа. Дана
локація не входить в стандартний маршрут. Її відвідування коштує додаткових
50$. Замовити відвідування можна під час бронювання або при реєстрації.

•

Знак при в’їзді в Прип’ять

•

Міст смерті. Саме з нього герої відомого серіалу від НВО спостерігали за пожежею на
ЧАЕС.
•

Пройдіть КПП і опиніться в місті Прип’ять. Закинуті вулиці наповнені радіоактивними
осадками. Темна пилюка залишилася на землі, деревах та будинках. Дороги поросли
полином, а опустілі будівлі поступово руйнуються під дією навколишнього
середовища. Найстаріші будівлі міста руйнуються швидше за інші: наприклад, будівля
першої середньої школи. Зверніть увагу, що заходити в приміщення школи офіційно
заборонено.
- Пам’ятний хрест
- Статуя дружби народів
- Медична частина №126
- Кафе «Прип’ять»
- Закинутий річковий порт
- Кладовище кораблів і барж
- Кінотеатр «Прометей»
- Готель Полісся
- Палац культури Енергетик
- Один з перших супермаркетів СРСР
- Парк розваг. Непрацюючий парк розташований в центрі міста Прип’ять, за площею з
приміщенням універмагу, БК Енергетик і готелем «Полісся». Самим відомим об’єктом в
парку являється колесо огляду, яке пізніше стало одним із символів міста Прип’ять і всієї
Чорнобильської Зони Відчуження. Колесо ніколи не працювало. Його запуск був
запланований на 1 травня 1986 року. Парк являє собою одну із найбільш заражених
територій в місті Прип’ять.
•

Культове колесо огляду

Центральний стадіон «Авангард»
Дитячий садочок «Чебурашка»
Басейн «Лазурний» протягом 12 років, після Чорнобильської катастрофи
використовується ліквідаторами наслідків аварії
Пожежна частина міста Прип’ять

Дозиметруючий контроль і виїзд із 10-ти кілометрової зони.
•

Останній дозиметричний контроль на шляху з Чорнобильської Зони відчуження

19:00 - 20:00
•

Повернення до готель

У разі виникнення запитань, звертайтеся за
наступними контактами:

+38 (066) 26-4-1986
+38 (099) 274-74-81
+38 (099) 274-74-82
info@ch-e-t.com

