
Додаткові послуги 
для сплаву по річці Десна, р. Снов та р. Сейм на 2017  

№ п/п
Найменування додаткових

послуг
Тривалість

мероприємства
Вартість 

грн. 
Примітка

– РОЗВАГИ, ФОЛЬКЛОР, ЕКСКУРСІЇ –

1.
Вечірній заходи при факелах  
фольклорного ансамблю(3 чол) – у 
програмі:, україньскі, єврейскі, циганскі 
пісні.  

1,5 год 1 400,00 грн.
Кожний додатковий час – 
  800,00 грн.

2.
Виступ
- гітариста (на день чи вечір)
- баяніст 

1,5 год
600,00 грн.
570,00 грн.

 Кожний додатковий час – 
 250,00 грн.

3. Організація концертів, фестивалей,
оригінальних шоу програм

1,5 год Ціна
 договірная

 З виїздом на місце сплаву у.
Чернігові.

4. Пізня вечеря при факелах   
від 6 до 40 факелів 

1 вечір 35 
грн/факел

Факел + заправка керосином 
(горіння 2-3 години)

5. Лазертаг (воено-спортивна гра: зброя 
справжня, постріли красні променя)

1- 3 години 140,00 
грн/чол. у год

Мінім команда -8 чол.,
максимум -  30 чол.
У акваторії Чернігова, пмт. 
Седнів р. Снов

6.
Екскурсії по городу:
- м. Н-Сіверський – «Слово о полку Ігоревем»
- м. Чернігів  «Чернігів стародавній», «Небо та 
купола»

1 год/группа 350,00 грн.

Екскурсія до початку сплаву 
чи після : Н-Сіверський, м. 
Чернігів, пмт. Седнів (р. Снов).
Група від 6 до 15 чол. 

7. Вечірній ФЕЙЕРВЕРК 1 вечір
Від 900,00

до
3 800,00 грн.

Замовлення  у час  
бронювання сплаву.

8.
Мотузковий тренінг по 
верхівкам дерев (на місці сплаву)
- драйв-тренінг.

2 год
Від 2 тис 
до 7 тис

грн./команда

Включає інструктора по 
альпінізму. Для груп від  10  до
50 чоловік..

9. Квест 2-4 год
Від 2 тис до 7

тис
грн./команда

Залежіть від тривалості та 
кількісті  учасників.

10. Парилка на дровах чи сауна Від 1 год Від 35,00 
грн.чол

При закінчені сплаву – у місці 
висадки туристів на берегу р. 
Десна м. Чернігов та у 
котеджах по р. Снов та річці 
Сейм.

11. Нічна підсвітка доріжок -   
факелами

10 шт/1 комплект
вечір

350,00 грн.
 У Чернігові, на Снову, Н-
Сіверський.  

–  ОРЕНДА МАЙНА ДЛЯ КУЛІНАРІЇ –
12. Оренда звукової колонки 15 ватт 1 добу 160,00 грн.

з флешки, смарфону та 
планшету

13. Оренда однокомфорної газової 
пліти з заправкою 3-5 л газу

1 добу 140,00 грн.  Заправка 3-5 л. газу – 1 раз. 

14. Оренда  боксу холодильного  до 
24 л. 

1 добу 80,00 грн.
Холодильні елементи на 1,5 
доби.

15.   Оренда  боксу холодильного  
до 50 л. 

1 добу 140,00 грн.
  Тримає темп. до 2-ух діб - 
+5-12 град.

– КЕЙТЕРІНГ – ВИЇЗНЕ КАФЕ  – ХАРЧУВАННЯ --

16. Заказ  виїзного кафе (кейтеринг) - 
сніданок та вечеря (по меню)

1 замовл
Від 90,00 

До 150
грн./чол

Від 10 до 50 чоловік.
Без алкоголю..

17. Заказ шашлика, барбекю на сплав 1 заказ 35 - 40 
грн/чол

 Від 100 грм/чол

18. Вода водопровідна  у бутилях 19 л. 1 б 35 грн  До 4-х бутилів.

19. Вода водопровідна у ПЕТ 5 л. 1 б 10 грн  До 6-ти ПЕТ..

20. Заказ продуктів харчуванні на 
сплав по меню (готують туристи)

  
70 грн/ч/д - 120 
грн/ч/д  - 180 
грн/ч/д

 В категоріях сплаву 
«Молодіжний» та «Стандарт»

21.  Квас у термос-кегі 20 л. охолоджен 1 кега/20 л. 320 грн.
 З червня місяца. Тримає 
холод 3 доби



22. Кеговий комплект  пиво    + 
- генератор для охолождення

1 кега/30 л
1 кега/50 л

1 шт.

1 400 грн.

1 700 грн.
130 грн\добу

–  ОРЕНДА МАЙНА ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ та РИБАЛЬСТВА  –

23.

Човен для рибалки :
- надувний з веслами на 2 чол.;
- надувний з веслами на 3 чол.;
- надувний на 2- 3 чел. з мотором  имп.
   5 - 6 к.с.;

На 1 добу
150,00 грн.
180,00 грн.
380,00 грн.

Всі човни забезпечені 
рятувальними жилетами, 
веслами.

24. Оренда вудок для рибалки 1 шт. 35 грн.

– ДОДАТКОВИЙ  ПЕРСОНАЛ, ІНСТРУКТОРА –

25.
Інструктора:
- рибної ловлі ;
- робітник;

На 1 добу 350,00 грн.
250,00 грн.

На плоту знаходиться 
інструтор водного туризму – 
входить у вартість сплаву.

26. Повар На 1 добу 400,00 грн. Для   VIP сплаву – входить у 
пакет послуг.

– ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ  –

27. Оренда біотуалету  та намета для 
біотуалету (на групу).

На 1 добу 120,00 грн. Для VIP сплаву – входить до 
пакету послуг.

28. Генератор для вечірнього освітлення, 
потужність. 2,2 Квт.

На 1 добу 140,00 грн. Бензин на 4 год роботи на 1 
добу.

29. Намет  (2-х-3-х місний) + спальний
мішок +  коврик туристич.

На 1 добу/чол 70,00 грн.
Для категорії «Молодіжний». У
інших категоріях ночівлі  
входить у пакет послуг..

30. Надувний матрац На 1 добу/чол. 55,00 грн.  При замовленні уточніть 
наявність.

31. Поролоновий матрац у 
спецільноум наматраснику.

На 1 дбу/очол. 45,00 грн. Для VIP сплаву – входить у 
пакет послуг

- РОЗМІЩЕННЯ У КОТЕДЖАХ ТА САДИБАХ У ЗДОВЖ МАРШРУТІВ СПЛАВУ -

32.

Садиба (фермерске господарство) – від
8 до 16 чол.
- Додаткові послуги :
-  Катання на конях (элітних)
- Харчування 
- Міні зоопарк (для дітей і дорослих)

1 ніч

0,5 година
1 добу

-------------

200 - 270  
грн/добу/чол

80 грн/час
220 грн/добу

0 грн/год

Ночівля у садибі на річці 
Сейм. врахована у вартість 
сплаву VIP.  с. Жолдаки

Харчування у садибі на річці 
Сейм. входить у вартість 
сплау VIP.

33.

Котеджи  на берзі річки Снов – від 8 до 
10 чол.
- Додаткові послуги :
- Харчування 
- Екскурсія у садибу казачого отамана 
Якова Лізогуба

1 ніч

160 - 190  
грн/добу/чол

200-270
грн/добу

60 
грн/чол

Ночівля у садибі на річці Снов.
входить у вартість сплаву VIP. 

Харчування у садибі на річці 
Снов. входить у вартість сплау
VIP.

–  ТРАНСПОРТНІ  ПОСЛУГИ  –

34. Заказ таксі (Пежо з можвістю взяти 
вантаж) на будь яку точку сплаву.

1 заказ
(туди-назад)

Від 250,00
грн.

 У випадку Вашого 
дострокового відїзду або Ви 
наздогнать своїх друзів, підвоз
свіжих продуктів.

35.
Заказ мікроавтобуса для доставки 
туристів до м. Чернігова (пмт. Седнів на р.
Снов та назад після сплаву «Мерседес-
спринтер» (з Києва та в Києв).

1 заказ
(туда-назад)

Від 7,50 
грн/ км

Ціна поїздки у два кінця. 18 
місць.  

36. Платна стоянка з охороною  для 
Ваших авто.

1 добу 20-30  
грн/доба

Для туристів на своїх авто. 
Закінчення сплаву у 100 
метрах від стоянки.

У Вас є можливість замовити, як весь комплекс организації заходу, так і окремі позиції. Ми, 
мобильні, можемо швидко та якісно організувати захід у любому місці, де це необхідно  у час 
подорожі  на плоту, на березі річки під час стоянки чи ночівлі.


