Національний дендрологічний парк Софіївка" НАН України
20300, м. Умань, Черкаська обл., Україна.
Вул. Київська 12а – вхід у парк тел. (04744) 4-07-39,
адміністрація тел. 3-63-19, бухгалтерія тел. 3-61-11, тел./факс 3-72-94,
e-mail: ndp.sofievka@gmail.com
Вул. Садова 53 – Головний вхід, тел. (04744) 3-22-10, готель з сауною тел.
3-35-27, ресторан тел.(04744)3-43-66; 063-693-83-01;
готелі: (098)-30-50-348; 098-216-02-76.
Одержувач: Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАНУ
р/р UA 268201720313201001201003986 - вхідна плата,екскурсія;
р/р UA 518201720313271001202003986 - готель, послуги

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про розпорядок роботи сфери обслуговування парку
та ціни на послуги для відвідувачів на 2022 рік
Парк працює щоденно з 9.00 до 21.00 (вхід до 19.00). Телефон екскурсбюро парку — (04744) 3-22-10,
4-07-39. Вартість вхідного квитка для дорослих – 70 грн., для дітей шкільного віку – 40 грн.
Вартість екскурсії для дорослих – 65 грн., для дітей шкільного віку – 40 грн.
Мінімальна вартість екскурсії для дорослих (до 10-ти осіб) – 650 грн., мінімальна вартість екскурсії для дітей
шкільного віку (до 10-ти осіб) –400 грн.
Вартість екскурсії іноземною мовою:для дорослих – 95 грн., для дітей – 65 грн. Мінімальна вартість екскурсії
іноземною мовою для дорослих (до10-ти осіб) – 950 грн., для дітей ( до 10-ти осіб) – 650 грн.
Екскурсії проводяться українською, російською, англійською, польською, французькою та німецькою
мовами.

Вартість катання човном по підземній річці Ахеронт для дорослих – 70 грн., для дітей шкільного віку – 30
грн. Мінімальна вартість катання човном по підземній річці Ахеронт – 700 грн.
Катання на катамаранах – 40 грн., на човнах – 150 грн. (30 хв.)
Катання верхи на коні –50 грн., фотографування на коні – 20 грн.
Катання каретою (до 5 осіб) – 200 грн. (15хв.)
За надання місця для проведення весільних церемоній на території парку – 5000 грн. Вартість квитка на
автостоянці: для легкового транспорту – 50 грн., для автобуса – 70 грн.
Примітка: за збереження автотранспорту адміністрація парку відповідальності не несе.

Вартість квитка з екскурсійним обслуговуванням по м. Умань для дорослих – 30 грн., для дітей шкільного
віку – 20 грн. Мінімальна вартість екскурсії для дорослих (до 15-ти осіб) – 450 грн., для дітей шкільного віку
(до 15-ти осіб) – 300 грн. Для іноземців: дорослі 45 грн., діти шкільного віку –35 грн. Мінімальна вартість
екскурсії для дорослих (до 10-ти осіб) –450 грн., для дітей шкільного віку (до 10-ти осіб) – 350 грн.
Працює магазин по продажу посадкового матеріалу та супутніх товарів „Флора Софіївки” тел. 4-07-31
Готель «Софіївський" на 65 місць, тел. адміністратора (04744) 4-04-95,(098)-30-50-348.Вул.Київська,12-а.
Вартість проживання за добу: кімната «люкс» – 650 грн.,
кімната «напівлюкс» – 650 грн.,
кімната для 2 осіб – 450 грн. кімната для 1 особи – 300 грн.
Готель на 45 місць, тел. адміністратора (04744) 3-35-27, 098-216-02-76.Вул.Садова,53.
Вартість проживання за добу:
квартира готельного типу для 2 осіб «люкс» № 9, № 12 – 650 грн.
квартира готельного типу для 2 осіб «люкс» № 1 – 650 грн.
кімната-студія для 2 осіб «напівлюкс» ––650 грн.,
кімната для 2 осіб – 450 грн.
ціна одного ліжка в готельному номері без зручностей – 150 грн.
ціна за квартирування в готелі домашніх тварин-50 грн., ціна за користування автостоянкою готелю – 40 грн.
Оренда конференц-залу на 180 місць – 5000 грн., оренда залу на 10 місць – 1000 грн.

.
Ціни вказані з врахуванням ПДВ і можуть змінюватись протягом року. Правом безкоштовного входу в парк
користуються військовослужбовці строкової служби, учасники бойових дій, діти до 7 років, діти-сироти, ліквідатори
аварії на ЧАЕС, багатодітні сім'ї, жителі м. Умані.

