Інформація про туристичні маршрути/об`єкти на території
Миколаївської сільської ради (ОТГ) Петропавлівського району
Дніпропетровської області
Місто/ район/
ОТГ
Назва
туристичного
маршруту
Спрямування
маршруту

Миколаївської сільської ради (ОТГ) Петропавлівського
району Дніпропетровської області
Туристичний маршрут "Велорух єднає громаду".
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XvZHV
7T4GeBTsrDlwTwHNweIXFeXu1Q&ll=48.41252574832205%2C36.252488278360715
&z=13
Активний
веломаршрут,
що
дає
можливість
ознайомитися з культурними традиціями громади,
продегустувати різноманітні смаколики
Від 2 до 4 годин

Тривалість
маршруту
1. Гора рекордів - знаходиться біля села Петрівка
Опис об`єкту № 1,
Петропавлівського району Дніпропетровської
що входить до
області.
маршруту або є
Найпопулярніше, найгарніше, найдивовижніше місце
окремим
нашої громади. Два рекорди України «Найбільший
туристичним
металевий герб України» та «Найбільша металева
об`єктом.
підкова» (обидва зареєстровані Національним реєстром
України). Мальовничі види.
2. Галявина щастя. Знаходиться у с. Миколаївка.
Цілющий чай, незвичайне шишкове варення, лавка
примирення, гойдалки, альтанки, живий зоопарк та
багато іншого чекатиме на Вас у сосновому борі с.
Миколаївка.
1.
3. Дерево дружби у с. Мар`їна Роща. У Мар`їному
Гаю ви зможете позбирати гриби, подихати свіжим
повітрям та насолодитися мальовничою красою лісу.
Магічне місце нашої громади, адже Дерево дружби
є енергетичним донором. Ми допоможемо Вам
зарядитись енергією на цілий рік.
2.
4. Катеринівський ярмарок (с. Катеринівка). Тут
проживають приємні люди, які почастують вас своїми
незвичними смаколиками та напоями.
3.
5. Садиба пана Герцевича – знаходиться у с.
Петрівка, яке утопає в зелені. Тут Ви познайомитесь зі
справжніми українськими традиціями та найсмачнішою
українською кухнею, відвідаєте садибу та підвальну
частину пана Герцевича, скуштуєте домашнього вина та
меду на будь-який смак.

4.

Як дістатися до
початку
туристичного
маршруту/об`єкт
у від обласного
центру
Можливість
проведення
дозвілля у рамках
маршруту
Наявність місця
харчування,
відпочинку,
санітарних зон
На згадку
туристу

6. Річка Самара (с. Миколаївка). На цій локації
зможете порибалити, заночувати у наметах, подивитися
кіно під відкритим небом, скуштувати польову кухню,
зустріти найгарніший світанок у вашому житті.
З м. Дніпро до с. Миколаївка – з автовокзалу щогодини
у Донецькому напрямку по трасі М 04.

Рибалка, збирання грибів, майстер-класи з гончарства,
вовноваляння, деревообробки, кування виробів.
Кафе «Магнолія», кафе «Акація», наметовий табір.

Ви зробите селфі на найвищій точці Петропавлівського
району біля двох рекордів України, придбаєте пам’ятні
сувеніри на будь-якому із пунктів.

