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7
ч/дес України

5
iсторичних епох

3
причини подорожувати



Що це

5 унікальних корпоративних турів по Україні, 
розроблених спеціально для вашої компанії, під час яких ваша 
команда отримає яскраві враження та позитивні емоції, а ви — ріст 
лояльності та мотивації співробітників і потужний PR еффект.   



Що це

Корпоративні подорожі Україною, які включають: 

відвідування локацій, 
які визнані дивами 
України

історичні реконструкції 
та залучення учасників 
турів до активностей

програми тім-білдингу, 
органічно включені в 
програму подорожей

дегустації та частування, 
з врахуванням місцевості 
та епохи

комплексні заходи з 
підвищення лояльності 
співробітників та PR-супровід



Навіщо це вамВам потрібні подорожі 
Wonders of Ukraine 
якщо: 

Вам необхідно підтримувати імідж 
компанії, в якій цікаво працювати

«Сарафанне радіо» розповсюдить інформацію, про те що 
у вашій компанії влаштовують такі унікальні тури 

Ви конкуруєте за спеціалістів з 
іншими компаніями на ринку

Ваші співробітники розглядають 
можливість переїзду закордон (і ви 
не хочете їх втратити)

…і спеціалісти з інших компаній захочуть перейти до вас, 
щоб мати можливіть подорожувати в просторі і часі

Ми відкриємо для них дивовижну Україну і покажемо, 
що тут є унікальні місця, яких немає ніде в світі

А якщо ви шукаєте ідеї нестандартних проявів у спонсорстві та PR, 
то можете використати подорожі в просторі і часі, як 
інформаційний привід, та заявити про підтримку туристичних 
локацій в Україні, збереження природних та історичних пам’яток.



Програма проекту

КИЇВ 
Епоха Київської Русі 

Софія Київська, 
Печерська Лавра, 
унікальні історичні 
місця древнього 
міста, занурення в 
княжі часи.  

ПОДІЛЛЯ 
Епоха лицарів  

Кам’янець-
Подільська 
фортеця та Хотин,  
а також мальовнича 
Бакота і Дністро. 
Реконструкція 
лицарських часів.  

ЗАПОРІЖЖЯ 
Епоха козаччини 

Славетний острів 
Хортиця та 
таємнича Кам’яна 
могила. 
Реконструкція 
козацьких часів. 

ЗАХІДНА УКРАЇНА 
Епоха романтизму 

Дубно, Олесько, 
Тараканівський 
форт. Містика, 
романтика та 
вишуканий 
відпочинок у стилі 
магнатів і королів.

ХЕРСОНЩИНА 
Епоха авантюризму 
  
Унікальний 
заповідник 
Асканія-Нова,  
Найбільші в Європі 
пустеля та  
безлюдний острів, 
смачні вина і кухня з 
південним 
колоритом. 



Особливості турів

Кожна подорож складається з п’яти елементів: 

ПІЗНАННЯ - наші гіди покажуть вам дивовижні місця України та 
розкажуть цікаві історії, які ви не чули.1

2
3
4
5

ВРАЖЕННЯ - реконструкції та костюмовані програми, феєрверки, 
вистави. 

ЗАЛУЧЕННЯ - активний відпочинок, розваги, квести та можливість 
прийняти участь в шоу.

ТІМ-БІЛДИНГ - командні ігри, активності, що потребують 
взаємодопомоги,  неформальне донесення ідей та цінностей компанії .  

НАСОЛОДА - фуршети і бенкети, смачна їжа (з колоритом певної епохи 
та місцевості) і напої.



Складові проекту

Ми забезпечуємо повний комплекс відпочинку та розваг і 
перетворюємо подорож на свято:

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА

ПРОЖИВАННЯ

ХАРЧУВАННЯ

ШОУ

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

СТРАХУВАННЯ

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

PR ТА SMM ПІДТРИМКА



Наша команда

ІРИНА ПАВЛИК 
15 років на керівних 
посадах в туризмі

НІК ЛИСИЦЬКИЙ 
12 років в маркетингу та 
управлінні проектами

15 ЕКСКУРСОВОДІВ
Вміють цікаво розповідати. 
Володіють українською, 
англійською та ще десятьма 
мовами

8 КЕРІВНИКІВ ГРУП
Досвідчені і професійні. 
Можуть легко створити та 
підтримувати комфортну 
атмосферу для групи 

35 ТАЛАНТІВ

Сценаристи, івент-
менеджери, художники, 
майстри, пілоти, фотографи 
і навіть музиканти  



Наші клієнти



Наші контакти

* i все це за дуже розумною ціною

Зверніться до нас сьогодні і ми розробимо індивідуальну 
програму подорожей в просторі і часі для вашої компанії*

Нік Лисицький 
(067) 447 11 18 

info@wondersholidays.com  
wondersholidays.com 

м. Київ, вул. Миколи Лескова, 6

mailto:info@wondersholidays.com?subject=
http://wondersholidays.com

